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ÖNSÖZ

G

üvenlik, genel olarak bireylerin, toplumların ve devletlerin tehditlerden uzak olması veya var olan tehditler
karşısında kendilerini emin hissetmeleri hali olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, aslında tarihin her döneminde
insanlığın ihtiyacı olan güvenlik kavramının modern devletin ortaya çıkışıyla birlikte günümüzdeki anlamına kavuşmaya başladığı
söylenebilir. Bu süreçte, güvenlik devletlerin ve siyasi iktidarların
vatandaşlarına karşı en önemli yükümlülüğü ve meşruiyet kaynağı
olarak kabul edilmiştir.
Güvenliğin sağlanmasında, devleti temel aktör olarak gören
bu yaklaşım, yirminci yüzyılın sonuna doğru uluslararası güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve insan haklarının gelişimiyle birlikte
yeniden ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde savaşların önlenmesi ve barışın korunması misyonlarıyla birlikte uluslararası örgütlerin kurulması hızlanmıştır. Bununla birlikte, Birinci ve İkinci
Dünya Savaşları neticesinde yaşanan büyük can kayıpları, uluslararası örgütlerin barışı sağlama ve çatışmaları önleme konusundaki işlevlerinin sorgulanmasına neden olmuştur. Soğuk Savaş dönemiyle birlikte, güvenlik çalışmaları, iki kutuplu dünyada “ulusal
çıkarlar, ulusal güvenlik, güvenlik stratejileri, askeri güç/kapasite
artırımı, nükleer caydırıcılık ve güvenlik ikilemi” kavramları etrafında yeniden realist bir görünüme bürünmüştür.
Soğuk Savaş sonrası dönemde, devlet dışı aktörlerin neden
olduğu güvenlik tehditleri (terörizm, yasadışı göç, organize suç
örgütleri, kimlik çatışmaları, çevre güvenliği, kültürel, sosyal ve
ekonomik güvenlik vb.) nedeniyle güvenliğin sadece devletler arasında ve askeri güç ilişkileriyle açıklandığı realist yaklaşımlarla ele
alınmasının yeterli olmayacağı yönünde yaklaşımlar belirmiştir.
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Bu yeni dönemde, küreselleşmenin de etkisiyle, güvenlik bilimlerinin çalışma alanına devletlerin güvenliğinin yanı sıra bireyin ve
sosyal grupların güvenliği de girmiş; güvenlik zamana, mekana ve
aktörlere göre değişen bir görünüm kazanmaya başlamıştır.
Hem genişleyen hem de derinleşen güvenlik çalışmaları, bu
alanla ilgili kelime, terim ve kavramların da zaman içerisinde artmasına ve güncellenerek değişmesine neden olmaktadır. Diğer bir
ifadeyle güvenliğin dili ve bu anda kullanılan kavramlar gelişmekte ve değişmektedir. Kavramlar, incelenen bir konunun tanımının,
derinliğinin, boyutlarının doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak
araçlardır. Kavramların doğru olarak kullanılması fikirlerin netleşmesi, benzerlerinden ayrıştırılması açısından oldukça önemlidir. Kavramlar doğru bir şekilde anlaşılmadan veya oluşturulmadan yapılacak çalışma ve analizlerin doğru tespit ve sonuçlar
üretmesi oldukça zor olacaktır.
Güvenlik alanındaki temel ve güncel terim ve kavramları multi disipliner bir yaklaşımla ele alan bu sözlük çalışması, güvenlik
birimlerinde görev yapan personelimiz kadar bu alana ilgi duyan
okurlar ve araştırmacılar için de bir referans kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, Güvenlik Terimleri Sözlüğünün hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı
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TAKDİM

K

amu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı; terörle mücadele odaklı olmak üzere, strateji ve politikalar geliştirmek,
analiz yapmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu
sağlamak gibi güvenlik ve terörle mücadele konularında yetki ve
görevlere sahiptir.

Ana çalışma alanı geniş anlamda “güvenlik” olan Müsteşarlığımız; her disiplinin temel ihtiyacı olan ilgili terim, kavram, olay,
kişi, araç ve benzeri temel bilgilerin öncelikle yeknesaklığını sağlayacak ve başta kendi personelimiz olmak üzere güvenlik bürokrasisinin ihtiyaçlarına cevap verecek bir çalışma hazırlama çabasına
girişmiştir.
“Güvenlik Terimleri Sözlüğü” adı verilen çalışma; kriminoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, ilahiyat, tarih, hukuk,
iletişim, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda değişik teorik yaklaşımları ve disiplinleri benimseyen akademisyenler ve güvenlik sektöründe çalışan uzmanlardan oluşan geniş bir yazar kadrosunun
emekleriyle meydana getirilmiştir.
Çalışmada, güvenlik alanında kullanılan ve karşılaşılan kelime,
terim ve kavramların sosyal ve siyasal bilimler ışığında tanımlanması ve açıklanması amaçlanmıştır.
Güvenlik alanında bu tür bir çalışma yapmanın en önemli zorluklarından birisi farklı bilimsel disiplinlerin uzmanlık alanlarına
giren konuların tek bir çatı altında toplanması süreci olmuştur.
Ancak bu zorluk aynı zamanda çalışmaya değer katan en önemli faktör haline dönüşmüştür. Nitekim kendi alanlarında uzman
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akademisyenler ve güvenlik sektöründe değişik alanlarda çalışan
uzmanlardan oluşan yazar kadrosunun katkılarıyla meydana gelen bu çalışmada tüm bu disiplinler yapılan tanımlamalara yansıtılmaya çalışılmıştır.
Söz konusu çalışma 564 maddeden müteşekkil olup, çalışma
kapsamında incelenen kavramlar temel olarak birbiriyle örtüşen
yedi farklı kategoriden oluşmaktadır. İlk kategori hukuki kavramlardır. Bu kapsamda temel hukuki metinler, ceza ve adalet sisteminde sıklıkla kullanılan kavramlar ele alınmıştır. İkinci kategori
terör örgütlerini kapsamaktadır. Bu kategoride özellikle ülkemizde ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren çeşitli terör örgütleri detaylı
olarak tanımlanmıştır. Üçüncü kategori terör eylemleridir. Ülkemizde ve dünya genelinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin değişik zamanlarda gerçekleştirmiş oldukları önemli terör eylemleri
incelenmiştir. Dördüncü kategori siyasal ideolojilerdir. Bu kategoride sosyal ve siyasal bilimler alanında ortaya çıkan önemli ideolojik yaklaşımlar tanımlanmıştır. Beşinci kategori dini kavramlardan oluşmaktadır. Bu kategoride ele alınan kavramlar güncel
tartışmalarda sıklıkla dile getirilen dini kavramlardan meydana
gelmektedir. Çalışma kapsamında incelenen altıncı kategori güvenlik alanında sıklıkla gündeme getirilen ulusal ve uluslararası
kurumlardır. Bu kategoride özellikle suçla mücadele alanında faaliyet gösteren daimi veya geçici ulusal ve uluslararası kurum ve
yapılar tanımlanmıştır. Yedinci ve son grupta yukarıda belirtilen
kategorilerde yer alan kavramlarla doğrudan veya dolaylı olarak
bağlantılı olan sosyal, siyasal ve suç bilimi alanına dair genel kavramlar, tarihsel olaylar ve süreçler yer almaktadır.
Çalışma, alanında uzman akademisyen ve araştırmacıların
yanı sıra Müsteşarlığımız personelinin katkıları ile hazırlanmıştır.
Bununla birlikte güvenlik kuruluşlarından gelen görüş, değerlendirme ve öneriler çalışmanın son şeklini almasında ve niteliğinin
yükselmesinde oldukça önemli katkı sunmuştur.
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Bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlayan akademisyen, uzman
ve araştırmacıların yanı sıra, değerlendirme ve önerileriyle katkıda bulunan güvenlikle ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile Müsteşarlığımız personeline emek ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi
sunuyorum. Güvenlik Terimleri Sözlüğünün güvenlik bürokrasisine ve konuyla ilgilenen herkese faydalı bir kaynak olmasını temenni ederim.

Muhammed DERVİŞOĞLU
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı
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ADİL YARGILANMA HAKKI

A

dil yargılanma hakkı,
gerek özel hukuk hükümlerinin ihlali sebebiyle adli yargı mercilerinde
görülen hukuk ve ceza davalarında gerekse bir tarafı kamu
idaresi olan idareyle kişiler arasında doğan uyuşmazlıkların
bakıldığı idari yargı mercilerinde yargılama usul ve esaslarını
belirleyen temel evrensel bir
hukuk ilkesidir.
Adil yargılanma hakkı, Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerce ve Anayasa tarafından tanınmış; kişinin
yargılanması sürecinin adil ve
hakkaniyete uygun olabilmesi için uyulması gerekli ilke ve
kuralların bir bütünü olarak
tanımlanmaktadır.
Adil yargılanma hakkı tüm
uluslararası sözleşmelerde ve
hukuk literatüründe kişi hak
ve özgürlüklerinin teminat altına alınması, hukuk devleti
kurallarının egemen olması,
idarenin keyfiliğinin sınırlandırılması gibi gerekçelerle yaşam
hakkından sonra en önemli
haklardan biri olarak kabul

edilmiştir. Daha önce İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
10. maddesinde ve Medeni ve
Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 14. maddesinde yer alan adil yargılanma
hakkı, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 6. maddesinde
de düzenlenmiş olup, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
içtihatları ile kapsamı sürekli
genişletilmektedir.
AİHS 6. maddesinde yer
verilen adil yargılanma hakkı
“Herkes kişisel hak ve yükümlülükleri ile hakkındaki bir
suç isnadının karara bağlanmasında, hukuken kurulmuş
bağımsız ve tarafsız bir yargı
yeri tarafından, makul sürede,
adil ve aleni olarak yargılanma hakkına sahiptir. Karar
aleni olarak açıklanır. Ancak
duruşmayı izleyenler ve basın
mensupları, çocuk ve gençlerin
menfaatlerini veya tarafların
özel yaşamlarını korumanın
gerektirmesi halinde ve adaletin zarar göreceği özel hallerde
mahkemenin kesinlikle gerekli
olduğuna inandığı ölçüde, demokratik bir toplumdaki genel
ahlak, kamu düzeni veya ulusal
güvenlik amacıyla duruşmanın
9

tamamından veya bir bölümünden çıkarılabilir. Hakkında suç isnadı bulunan bir kimse, hukuka göre suçlu olduğu
kanıtlanıncaya kadar masum
sayılır. Hakkında suç isnadı bulunan bir kimse asgari şu haklara sahiptir;
a. Kendisine karşı yöneltilen
suçlamanın niteliği ve sebepleri hakkında anlayabileceği dilde ve ayrıntılı olarak derhal bilgilendirme;
b. Savunmasını
hazırlamak
için yeterli zamana ve kolaylıklara sahip olma;
c. Kendisini bizzat savunmak
veya seçeceği bir avukat
aracılığıyla savunma, avukata ödeme yapabilmek
için yeterli imkân yoksa ve
adaletin yararı gerektiriyorsa ücretsiz hukukî yardım
alma;
d. Aleyhine olan tanıkları sorguya çekme ve sorguya çektirme; lehine olan tanıkların
aleyhine olan tanıklarla aynı
şartlarda hazır bulundurmalarını ve sorguya çekilmelerini sağlama;
e. Mahkemelerde kullanılan
dili anlamıyor veya konu10

şamıyorsa, bir çevirmenden
ücretsiz yararlanma” şeklinde yer almıştır.
İç hukukumuzda ise 1982
Anayasası’nın 2. maddesi ile
Türkiye Cumhuriyeti’nin “...
insan haklarına saygılı … bir
hukuk devleti” olduğu; 17.
madde ile “ herkesin, yaşama,
maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına
sahip” olduğu, 19. madde ile
“tutuklanan kişinin, adil ve
hakkaniyete uygun bir yargılamanın gereklerinden olan
makul süre içerisinde yargılanmayı isteme hakkı” olduğu;
36. madde ile “hak arama hürriyeti”, 37. madde ile “kanuni
hakim güvencesi”, 38. madde
ile “suçsuzluk (masumiyet) karinesi”, 138. madde ile “mahkemelerin bağımsızlığı”, 141.
madde ile “duruşmaların açık
ve kararların gerekçeli olması”
ve 142. madde ile “mahkemelerin kanunla kurulacağı” hususları ifade edilmiştir.
1982 Anayasası’nın 36.
maddesinde adil yargılanma
hakkı kavram olarak Anayasa’ya girmiş bulunmaktadır.
Buna göre maddenin birinci
fıkrası “Herkes, meşru vasıta

ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde
davacı veya davalı olarak iddia
ve savunma ile adil yargılanma
hakkına sahiptir” şeklindedir.
Adil yargılanma hakkının açık
bir şekilde Anayasa’da ifade
edilerek güvencealtına alınmasıyla birlikte, 5271 tarihli Ceza
Muhakemesi Kanunu’nda da
adil vehakkaniyete uygun bir
yargılamanın gerçekleştirilmesi
amacıyla birçok hükme yerverilmiştir.
AİHS’nin 6. maddesinin 1.
fıkrasında herkesin “…yasayla
kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından
davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık
olarak görülmesini istemek
hakkına sahip” olduğu belirtilmektedir. Söz konusu fıkrada,
adil adil yargılanma hakkının
temel unsurları şu şekilde sıralanmaktadır:
a. Kanuni, bağımsız ve tarafsız mahkemede dava açma
hakkı,
b. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı,
c. Makul bir süre içerisinde
yargılanma hakkı,

d. Aleni surette yargılanma
hakkıdır.
A. Kanuni, bağımsız ve
tarafsız mahkemede dava
açma hakkı
Adil yargılanma hakkının en
temel güvencesi mahkemelerin yasayla kurulmuş,yetkili,
bağımsız ve tarafsız olmalarıdır. Bu güvence, doğal yargıç
ve doğal yargılama makamı
ilkesinin bir yansımasıdır. Anayasa’nın 142. maddesinde de
mahkemelerin kuruluşunun,
görev ve yetkilerinin, işleyişinin ve yargılama usullerinin
kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Yine Anayasa’nın 37. maddesinde de hiç
kimsenin kanunen tabi olduğu
mahkemeden başka bir mahkeme önüne çıkarılamayacağı
ve bir kimseyi kanunen tabi
olduğu mahkemeden başka
bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü mercilerin
kurulamayacağı ifade edilerek,
kanuni hâkim güvencesi kabul
edilmiştir. Ayrıca Anayasa’nın
38. maddesi ve AİHS’nin 7.
maddesinde yer alan “suçta ve
cezada kanunilik ilkesi” uyarınca sanığın suçun işlendiği
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sırada var olan görevli ve yetkili bir mahkemeden başka yerde yargılanamayacağı hükme
bağlanmıştır.
Mahkemelerin bağımsızlığı
ile kastedilen ise yargı organının herhangi bir kişi, kurum
ya da organdan emir almadan, özellikle yasama ve yürütme organları ve dış etkenlerin
(ekonomik ve sosyal gruplar ile
medya organları dâhil) baskısı
altında olmadan, özgürce karar verebilmesidir. Mahkemelerin bağımsızlığı, mahkemenin teşkilat ve kuruluş olarak
bağımsızlığı ile onu oluşturan
hâkimlerin bağımsızlığı olarak ele alınabilir. Ülkemizde
mahkemelerin
bağımsızlığı
ilkesi şu şekilde sağlanmıştır:
Anayasa’ya göre, yargı yetkisi,
Türk Milleti adına bağımsız
mahkemelerce kullanılır (m.9).
Mahkemelerin kuruluşu, görev
ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir
(m.142). Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya,
kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre
hüküm verirler. Hiçbir organ,
makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında
12

mahkemelere ve hâkimlere
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte
olan bir dava hakkında Yasama Meclisi’nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru
sorulamaz, görüşme yapılamaz
veya herhangi bir beyanda bulunulamaz (m.138). Hâkimlerve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe 65 yaşından
önce emekliye ayrılamaz; bir
mahkemenin veya kadronun
kaldırılması sebebiyle de olsa,
aylık, ödenek ve diğer özlük
haklarından yoksun kılınamaz
(m.139).
Mahkemenin tarafsız olması ilkesi, hâkimlerin belirli bir
davayla ilgili hiçbir menfaatlerinin bulunmamasını ve bu
davanın çözümünü etkileyecek
bir önyargıya sahip olmamalarını gerektirir. Türk hukukunda hâkimin tarafsızlığının
sağlanması amacıyla HMK
ve CMK’da hâkimin davaya
bakmasının yasak olduğu ve
hâkimin reddedilebildiği haller
düzenlenmiştir.

B. Hakkaniyete uygun
yargılanma hakkı:
Hakkaniyete uygun şekilde
yargılanma hakkı; yargılama
faaliyetinin tüm işlemlerinde
bir bütün olarak, taraflar arasında bir eşitliğin bulunması ve
bunun korunmuş olması ayrıca
dava sırasında, yargı yerinin
kararını etkilemek amacıyla
sunulan delil ve mütalâalar
ya da görüşlerin her biri hakkında, taraflara yorum yapma
imkânının tanınmasıdır. Hakkaniyete uygun yargılanmanın
en temel ve bilinen unsurları;
silahların eşitliği, çekişmeli yargılama, duruşmadahazır bulunma hakkı, susma ve kendi
aleyhine tanıklık etmeme hakkı, gerekçeli karar hakkı ve delillere ilişkin kurallardır.
C. Makul bir süre içerisinde
yargılanma hakkı:
“Gecikmiş adalet, adalet değildir” düsturundan hareketle
oluşturulmuş olan makul süre
içerisinde yargılanma hakkı
adil yargılanma hakkının bir
gereğidir. Makul sürenin aşılmaması hükmüyle davaların
yargılama makamları önünde
zaman içerisinde uzayıp gitme-

sinin, sürüncemede kalmasının önüne geçilmek ve hakkın
biran önce tespiti ve teslimi ile
ilgilileri uzun süre devam eden
bir yargılamanın maddî ve manevî sıkıntılarından korumak
amaçlanmıştır. AİHM tarafından konulan bu hükmün amacı
“…dava açan ya da hak arayan
kimseleri yargılama işlemlerinin sürüncemede kalmasına
karşı korumak, özellikle ceza
davalarında suçlanan veya herhangi bir nedenle mahkeme
kararını bekleyen kişinin uzun
bir süre davasının nasıl sonuçlanacağı endişesi ile yaşamasını önlemektir.” şeklinde ifade
edilmiştir. AHİM tarafından
makul süre tarafların sayısı, suçun niteliği, dosyanın karmaşıklığı gibi etmenler dikkate alınarak somut dosya düzeyinde
tartışılmaktadır. Her bir dava
yönünden belirlenmiş bir makul süre belirlenmemiştir. Türk
hukukunda da Anayasa’nın
141. maddesinde “davaların
en az giderle ve mümkün olan
süratle sonuçlandırılması yargının görevidir” denilmek suretiyle davaların makul bir süre
içerisinde bitirilmesi gerekliliği
açıkça düzenlenmiştir. Aynı
şekilde, HMK’nın 30. mad13

desinde hâkim yargılamanın
makul süre içinde ve düzenli
bir biçimde yürütülmesini ve
gereksiz gider yapılmamasını
sağlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu bağlamda bu ilke gerek
ceza gerekse hukuk yargılamasını kapsar niteliktedir.
Makul sürenin başlangıcı, ceza ve hukuk davalarında
farklılık arz etmektedir. Hukuk
davalarında bu süre ilke olarak
davanın yetkili yargılama makamı önüne götürüldüğü yani
bireyin mahkemeye başvurduğu, taleplerini ilettiği anda
başlayacaktır. Ceza yargılamasında makul sürenin başlangıç noktası ise kişinin iddiayla
karşı karşıya kaldığı andır. Bu
süre soruşturma makamlarının
kişiye yüklenen suçu bildirmesi
veya beyanını alması ile başlar.
Makul sürenin sona ermesi ise,
olağan kanun yollarına yapılacak müracaatlar da dâhil olmak üzere kesin hükmün verildiği tarihtir.
D. Aleni surette yargılanma
hakkı:
Aleni yargılama ile kasıt, yargılamada şeffaflığın sağlanarak,
uyuşmazlığın, taraflar önün14

de yapılacak açık duruşmada
görülmesini ve kararın açıkça
verilmesini, böylece adli mekanizmaların işleyişinde kamu
denetiminin getirilerek keyfiliğe müsait gizli duruşmanın
engellenmesini
sağlamaktır.
Bu durum, yargının saydam
olmasını ve böylece kamunun
mahkemelere olan güveninin
sürmesini sağlamaktadır. Adaletin yerine getirilmesi tek başına yeterli değildir. Nasıl yerine getirildiğinin de görülmesi
gerekmektedir. Bu itibarla adil
yargılanma ilkesinin en önemli
unsurlarından birini oluşturan
bu hak hem davanın taraflarına hem de kamuya aittir. Gerek hukuk gerekse ceza davalarına ilişkin yargılamanın kural
olarak aleni yapılması, adil yargılanma hakkının bir gereğidir.
Aleni yargılanma hakkı
mutlak olmayıp bazı koşuların
oluşması halinde sınırlanabilen
bir haktır. AİHS m. 6/1’e göre
aleni yargılamanın izin verilebilir istisnaları şunlardır: Genel
ahlak, kamu düzeni, ulusal güvenlik, küçüklerin çıkarları ya
da tarafların özel yaşamlarının
gizliliği gerektirmesi, mahkemenin görüşüne göre aleniye-

tin adaletin gerçekleşmesini
olumsuz etkileyeceği özel durumların kesinlikle gerektirmesidir.
Türk hukukunda da Anayasa’nın 141. maddesinde “Mahkemelerde duruşmalar herkese
açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı
yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin
kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında
kanunla özel hükümler konulur.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Yine CMK’nın “Duruşmanın Açıklığı” başlıklı 182.
maddesi uyarınca “Duruşma
herkese açıktır. Genel ahlakın
veya kamu güvenliğinin kesin
olarak gerekli kıldığı hallerde
duruşmanın bir kısmının veya
tamamının gizli yapılmasına
mahkeme karar verilebilir. Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile
hüküm açık duruşmada açıklanır.” Türk hukukunda duruşmaların aleni olmasına ilişkin
benzer hükümler HMK’nın
28. ve İYUK’un 18. maddelerinde de mevcuttur. AİHM’e
göre idarî organın da bir yar-

gılama faaliyetinde bulunduğu
durumlarda bu ilkeye uyulması
gerekmektedir.

ADLİ DİNLEME
Söz konusu tedbir hukukumuzda ilk kez, 1999 yılında yürürlüğe giren 4422 sayılı Çıkar
Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun 2. maddesinde “iletişimin dinlenmesi ve
tespiti” başlığı altında düzenlenmiştir. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK)
ise “iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması” başlıklı 135. maddesinde bu tedbire
yer verilmiştir.
CMK m. 135’te iletişimin
tespiti, iletişimin dinlenmesi ve
kayda alınması, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile mobil
telefonun yerinin tespiti yöntemleri düzenlenmiştir. İletişimin tespiti; iletişim araçlarının
diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama,
aranma, yer bilgisi ve kimlik
bilgilerinin tespit edilmesine
yönelik işlemleri ifade etmektedir.
İletişimin dinlenmesi ve
kayda alınması, telekomüni15

kasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile
diğer her türlü iletişimin uygun
teknik araçlarla dinlenmesi ve
kayda alınmasına yönelik işlemleri ifade etmektedir. Sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi
ise, iletişimin içeriğine müdahale niteliğinde olmayıp, yetkili makamdan alınan karar
kapsamında sinyal bilgilerinin
iletişim sistemleri üzerinde bıraktığı izlerin tespit edilerek,
bunlardan anlamlandırılan sonuçlar çıkarmak üzere gerçekleştirilen değerlendirme işlemleridir.
CMK’da iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal
bilgilerinin değerlendirilmesi
tedbirine başvurulması, “bir
suç dolayısıyla” ceza soruşturması veya kovuşturması
yapılması koşuluna bağlı tutulmuştur. Bu itibarla, Ceza
Muhakemesi Hukuku açısından bu yetki, “delil elde etmek” amacıyla soruşturma ve
kovuşturmaya konu suçla sınırlı kalmak kaydıyla uygulanabilmektedir. Söz konusu tedbire,
suç işlendiğine ilişkin somut
delillere dayanan kuvvetli şüp16

he sebeplerinin varlığı ve başka
suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması halinde,
CMK m. 135 f. 8’de sayılan
suçlar yönünden başvurulabilmektedir.
Şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimin
tespiti ise, soruşturma aşamasında hâkim, kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılır. Diğer taraftan,
şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için mobil telefonunun
yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde
Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir.

ADLİ İSTİHBARAT
Yargılama süreçlerine esas teşkil eden araştırma/soruşturmalar için gerçekleştirilen ve
istihbari nitelik taşıyan çalışmalara adli istihbarat denir.
Diğer bir tanımda adli istihbarat, farklı durumlarda ortaya çıkan adli vaka verisinin
zamanında toplanması ve işlenmesi sürecidir. Adli istihbaratta, sistematik ve bütünsel bir
yaklaşım üzerinden yargılama
sürecine yardımcı olacak her

tür bilgi araştırılır. Böylece yargılamanın konusunu oluşturan
durum daha sağlıklı değerlendirilir. Örneğin, hâkim kararıyla şüpheli şahıslara yönelik
gerçekleştirilen her türlü fiziki
ve teknik takip adli istihbarat
kapsamında değerlendirilir.
Adli istihbarat, genel olarak, yargılama öncesi soruşturma sürecinde adli davalara
esas olmak üzere, gerçekleşmiş
bir suça ilişkin durum/delil tespiti ya da suçun işlenmesini önleme gibi amaçlarla kullanılır.
Bu görevi ağırlıklı olarak adli
kolluk güçleri (polis, jandarma)
üstlenir. Ancak tıbbi teknolojinin gelişimiyle birlikte Adli
Tıp, adli davalar veya soruşturmalar kapsamında (DNA,
parmak izi tespiti, otopsi gibi birçok durumda) adli istihbarat süreçlerine doğrudan katılımda
bulunmakta, ortaya koyduğu
sonuçlarla pek çok yargılamanın sonucunu doğrudan etkileyebilmektedir.
Adli istihbarat, suçun ortaya
çıkarılması ve/veya önlenmesi,
zaman/maliyet etkinliği, şüphelilerin erken fark edilmesi,
suç faaliyetinin daha iyi anlaşılması ile kamu düzeni ve güven-

liğinin korunması gibi amaçlar
bakımından oldukça yararlı bir
istihbarat türüdür.

ADLİ İSTİNABE
Bir mahkemenin, gerek hukuk
gerekse de ceza davalarında,
yer bakımından başka bir mahkemenin yetki alanındaki dava
konusuna ilişkin olarak davacı/davalı, tanık beyanlarının,
sanık savunmasının alınması,
mağdur/müşteki dinlenilmesi,
bilirkişi incelemesinin yapılması, gerekli bilgi ve belgelerin
temin edilmesi ve keşif yapılmasına dair usuli işlemlerin
yerine getirilmesini ilgili yerin
mahkemesinden talep etmesine “istinabe” (adli yardımlaşma) denilmektedir.
Ülkemiz adli makamları
arasında mevcut olan bu uygulama, ülke sınırlarımızın
dışında gerçekleşen suçların
aydınlatılması için de başvurulabilecek bir metottur. Bu husus daha ziyade taraf olunan
anlaşmalar, iç hukuktaki genel
esaslar ve ülkeler arasındaki
karşılıklılık esasınca yerine getirilmektedir. Ülkemizin de taraf
olduğu çok taraflı sözleşmeler17

den olan 1959 yılında Strazburg’da kabul edilen Avrupa
Antlaşmaları Ceza İşlerinde
Karşılıklı Adli Yardım Avrupa
Sözleşmesi (CİKAYAS) kapsamında adli yardım talepleri
(istinabe) Adalet Bakanlığı tarafından gönderilmektedir.
Bununla birlikte; iç hukukumuzda yer alan normatif düzenlemeler incelendiğinde, cezaî konularda uluslararası adlî
işbirliği alanını bütüncül olarak
düzenleyen bir kanunun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Cezaî konularda uluslararası adlî
işbirliği alanında taraf olduğumuz milletlerarası antlaşma
hükümlerinin iç hukukta uygulanmasının kolaylaştırılması ve
konuyla ilgili dağınık mevzuat
hükümlerinin bir araya toplanarak uygulayıcılara yol gösterilmesi amacıyla 5 Mayıs 2016
tarihli ve 29703 sayılı Resmi
Gazete ile 6706 sayılı “Cezai
Konularda Uluslararası Adli
İşbirliği Kanunu” yürürlüğe
girmiştir. Söz konusu kanun ile
adli işbirliği taleplerinin reddi,
Türk adli mercilerinin talepleri
ve yabancı adli mercilerin talepleri çerçevesinde yapılabilecekler, iade ve sınır dışı, soruş18

turmanın veya kovuşturmanın
devri, infazın devri ve hükümlü
nakli gibi konular ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Öte yandan, her ne kadar
ülkelerin birbirlerinden adli
yardım talep etme hakkı bulunduğu kabul edilmiş ise de
yardım talep edilen ülkenin
bahse konu talebi reddetme
hakkı da bulunmaktadır. Özellikle siyasi bağlantılı olduğu
düşünülen suçlar ile adli yardım talep edilen konunun talep
yapılan ülkenin genel güvenlik
ve çıkarlarına zarar verebileceği değerlendirilen suçlarda
adli yardım talep eden ülkenin
söz konusu talebi geri çevrilebilmektedir. Adli yardımlaşma
(istinabe) konusu, birçok suçun aydınlatılması başta olmak
üzere, adli yargılama safhasında başvurulan etkin bir işbirliği metodudur. Ancak özellikle
sınır aşan suçlarda uygulanması oldukça yavaş işleyen bir
metot olduğu için, yürütülen
soruşturmalarda bu metottan
ziyade kolluk güçleri arasında
bilgi alışverişinde bulunulması
gibi diğer işbirliği metotlarına
başvurulmaktadır.

Uluslararası hukuk usulü uygulamasında adli istinabe(adli yardımlaşma) yine ikili
antlaşma veya çok taraflı sözleşmeler kapsamında yerine
getirilmektedir. Hukuk yargılamasında taraf veya tanıkların
dinlenmesi, bilirkişi incelemesi,
keşif yapılması, adres tespitinin
yapılması, ekonomik ve sosyal
durum araştırılması, nüfus kayıt örneklerinin istenilmesi gibi
usuli işlemler, devletler arasında karşılıklı olarak adli yardımlaşma çerçevesinde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda en
önemli uluslararası antlaşma
1954 tarihli “Hukuk Usulüne
Dair Sözleşme” ile 1970 tarihli
Hukuki veya Ticari Konularda
Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında çok taraflı sözleşmedir. Bu bağlamda
yabancı devletlerden istinabe
talep edilmesi durumunda
öncelikle o devlet ile Türkiye
arasında ikili anlaşma veya çok
taraflı sözleşme olup olmadığına bakılmaktadır. Eğer bir
anlaşma veya sözleşme varsa istinabe bu anlaşma veya
sözleşme hükümlerine göre
yerine getirilmektedir. Bu konuda bir anlaşma veya sözleş-

menin olmaması durumunda
ise istinabe karşılıklılık esasları
çerçevesinde uluslararası adli
yardımlaşma kurallarına göre
yerine getirilmektedir.

ADLİ SORUŞTURMA VE
KOVUŞTURMA
Ceza Muhakemesi Kanununa
(CMK) göre, ceza muhakemesi
süreci, soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşur. Soruşturma evresi yetkili makamlar
tarafından bir suç şüphesinin
öğrenilmesinden addianamenin kabulüne kadar geçen evreyi, kovuşturma evresi ise,
şüpheli hakkında hazırlanmış
olan iddianamenin kabulüyle
başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi ifade
etmektedir.
Suç haberinin alınması ile
soruşturma evresi başlar.
Suç Haberinin Alınması:
Soruşturma evresinin ve dolayısıyla soruşturma işlemlerinin
başlatılabilmesi için suç haberinin suçun işlendiği izlenimini
oluşturması gerekir.
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Suçun işlendiği haberi, ciddî ve değerlendirilebilir olmalıdır.
Suçun Öğrenilme Yolları
Suç; ihbar veya şikâyet yoluyla
öğrenilebileceği gibi suçu soruşturmaya yetkili makamlarca
herhangi bir aracı olmaksızın
doğrudan doğruya da öğrenilmiş olabilir.
İhbar
İhbar, suç işlendiği bilgisinin herhangi bir kişi tarafından yetkili makamlara haber
verilmesidir. Bu kişi, suçun
mağduru olabileceği gibi olay
hakkında herhangi bir şekilde
bilgi sahibi olan bir kimse de
olabilir. İhbarın herhangi bir
şekli yoktur; medya, mektup,
elektronik posta veya telefon
aracılığı ile yapılabilir. İhbarın
değerlendirilmesi için doğruluğunun şüpheye mahal bırakmayacak belgelerle ortaya
konmuş olması, isim içermesi,
adrese yer vermesi veya imzalı
olması gerekmez. Soyut ve genel nitelikte olmaması, değerlendirilebilir bilgi, bulgu veya
belge içermesi yeterlidir.
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İhbarda bulunarak suçu
bildirme hukukî bir yükümlülüktür. İhbarda bulunma aynı
zamanda bir hakkın kullanılmasıdır. İhbarda bulunan kişi,
suçu ihbar ederek devletten suç
işlenmesinin önlenmesini veya
suçun failinin yakalanmasını
talep etme hakkını kullanmaktadır.
Diğer taraftan, kamu görevlilerinin kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren
bir suçun işlendiğini göreviyle
bağlantılı olarak öğrenmelerine rağmen yetkili makamlara
bildirimde bulunmamaları suçtur (TCK m.279, m.280).
Şikâyet
Şikâyet, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir
fiil nedeniyle mağdur veya suçtan zarar görenin ya da yetkili
temsilcilerinin, fiili veya faili
öğrenme tarihinden itibaren 6
ay içerisinde, suçla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılması amacıyla, kanunda belirtilen
yetkili makamlara yazılı veya
tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yaptığı, failin cezalandırılması amacına yönelik
irade beyanıdır.

Doğrudan Doğruya Öğrenme
Savcı ve kolluk görevlileri görevlerini ifa ederken suç işlendiğine tanık olabilirler. Bu
tanıklık görme yolu ile olabileceği gibi duyma yolu ile de
gerçekleşmiş olabilir. Kolluk
görevlileri, özellikle devriye görevi veya iletişimi denetleme ve
istihbarat toplama yetkisinin
kullanılması sırasında bir suç
işlendiğini öğrenebilir.
Bunun yanı sıra, bir kimse
duruşma sırasında suç işlerse
veya yargılanan faillerin yeni
bir suç işlediği öğrenilirse, suç
mahkeme tarafından tespit
edilir.
Diğer Yollar
Suç haberi, bu yollar dışında,
yabancı Hükümetin şikâyeti,
suçlunun başka bir ülke tarafından iadesinin talebi üzerine
de öğrenilmiş olabilir.

Kovuşturma evresinin amacı hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde, hukukun
tüm imkânlarının kullanılarak
maddî gerçeğin ortaya çıkartılmasıdır.

AF
Af kelime olarak “bir suçu,
bir kusuru veya bir hatayı bağışlama” anlamına gelir. Af,
kamu kudretinin kullanıldığı
her alanda uygulanabilir. Esas
itibariyle af, suçla ilgili olmayıp
cezaya yöneliktir. Suçun değil,
cezanın affı mümkündür.
Affın hangi suçlara uygulanacağına karar verme yetkisi
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirindedir.

Adli Soruşturma Kovuşturmanın Amacı

Af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Genel af halinde, kamu davası
düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar. (TCK m. 65/1).

Soruşturma evresinin amacı fiil
ve fail hakkında olabildiğince
geniş bir şekilde bilgi toplayarak fiilin ve failin ortaya çıkartılmasıdır.

Özel af ile hapis cezasının
infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz
kurumunda çektirilecek süresi kısaltılabilir ya da adlî para
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cezasına çevrilebilir (TCK m.
65/2).
Genel af ve özel af çıkarma
yetkisi, Anayasanın 87. maddesi uyarınca TBMM’nin görevleri arasındadır. Ancak Anayasanın 104. maddesi uyarınca
Cumhurbaşkanı’na da belirli
durumlarda özel af yetkisi tanınmıştır.
Genel af mahkûmlar dışında soruşturması devam eden
şüpheli ile kovuşturması ve
temyiz aşaması henüz bitmemiş olan sanıklar hakkında da
uygulanır. Genel af, kesinleşmiş bir cezayı bütünü ile ortadan kaldıran veya henüz görülmekte olan davayı düşüren,
açılmamış davanın açılmasını
engelleyen af türüdür. Genel
af kural olarak toplu çıkarılır.
Ancak bir kişinin dahi yararlanabileceği genel affın çıkarılabilmesi mümkündür. Genel
af kavramının “genel” olarak
nitelendirilmesinin gerekçesi
cezayı bütün sonuçları ile ortadan kaldırmasıdır.
Özel af ise kesinleşmiş bir
ceza mahkûmiyetini ortadan
kaldıran veya azaltan ya da
daha hafif bir cezaya çeviren
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bir af türüdür. Özel af, sadece
ceza üzerinde etkilidir ve genel
afta olduğu gibi cezayı bütün
sonuçları ile ortadan kaldırmamaktadır.
Özel af isimleri belirtilmek
suretiyle bir veya bir kaç kişi
bakımından çıkarılabilir. Bireysel özel af, belirli suçları işlemiş
kişiler bakımından çıkarıldığında ise toplu özel af olarak adlandırılmaktadır.
Talep olsun veya olmasın
genel veya özel af ilanı yapılabilir. Af ilanı yapıldıktan sonra,
af kapsamına giren kişiler affedilmiş sayılır. Af tek taraflı bir
irade beyanı olup, ilan edildikten sonra birey yönünden hak
haline dönüşür.
Anayasada hangi konularda
af kurumuna başvurulamayacağına ilişkin çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.

AFRİKA ULUSAL KONGRESİ
Afrika Ulusal Konseyi (African National Congress, ANC),
1940’lı yıllardan itibaren Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
uygulanmış olan Apartheid
rejimine karşı mücadelesiyle

öne çıkan siyasî partidir. Siyasî
görüş olarak sosyal demokrasi
çizgisinde bulunan ANC, 1994
yılında Nelson Mandela’nın
Devlet Başkanı seçilmesiyle
başlayan Apartheid sonrası dönemde iktidardaki yerini bugüne dek sürdürmektedir. Güney
Afrika Devlet Başkanı Jacob
Zuma, aynı zamanda partinin
lideri konumundadır.
Afrika Ulusal Konseyi,
1910’ların ilk yıllarında Güney
Afrika yerli halkları ve kabilelerinin hak mücadelesini sürdürmek üzere bir araya gelen
kabile şefleri ve halk temsilcileri tarafından kurulan bir partidir. 1923 yılına kadar “Güney
Afrika Yerli Ulusal Konseyi”
(South African Native National Congress, SANNC) adını
kullanan partinin ilk toplantısı 1912 yılında Bloemfontein’de gerçekleştirildi. Kuruluş
ve sonrasında ANC için en
önemli konular siyah işçilerin
çalışma koşulları, sosyal hakları ve seyahat hürriyetleri gibi
temel özgürlük alanları ile ilgili kısıtlama ve sorunlardı. Bu
yönüyle ANC, Güney Afrika
sendikal hareketinin de öncüsüdür. 1920’li yılların sonuna
doğru ANC, Güney Afrika

Sömürge Yönetimi’nin baskıcı ve ırkçı politikalarına karşı
daha reaksiyoner ve ırksal ayrımcılıkla mücadele eden bir
yapıya kavuştu. 1920’li yılların
ikinci yarısında ANC Başkanı
seçilen J.T.Gumede, partiyi ırksal ayrımcılığa karşı mücadele
edecek şekilde yeniden örgütlemeye çalıştı ve bu bağlamda,
özellikle siyahî işçiler arasında
etkin olan Komunistler ile işbirliğinin ANC’yi güçlendireceğini savundu. Ancak, ANC
yönetiminin tutucu çoğunluğu
tarafından 1930’da görevinden
uzaklaştırıldı.
1930’lu yıllar boyunca siyahlara karşı artan ırkçı baskı
ve saldırılar giderek bir tepki hareketine dönüşmekteydi.
1944 yılında kurulmuş olan
“Afrika Ulusal Konseyi Gençlik
Birliği” (South African Congress Youth League, SACYL),
mevcut harekete yeni bir soluk
getirdi ve ilerleyen dönem içerisinde ANC’nin kontrolünü
ele geçirdi. ANCYL’nin kuruluş aşamasında yer alan Nelson
Mandela, 1950 yılında Birliğin
başkanı seçildi. 1948 seçimlerinden birinci parti olarak
çıkan Ulusal Parti (National
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Party, NP), ırkçı bir rejimin
savunuculuğunu yaparak ülkede 1994 yılına kadar sürecek
Apartheid rejiminin temellerini attı. Bu rejime karşılık ANC
gençlik kolları Mandela önderliğinde bir program ortaya
koydu ve bu çerçevede siyahlar
için vatandaşlık haklarından
tam yararlanma ve parlamentoda temsil hakkını savundular.
Bu program, ayrıca zorunlu
ve ücretsiz temel eğitim, sağlık
hizmetlerinden faydalanma,
ticaret yapma hakkı ve toprak
dağılımının tekrar ele alınması
gibi konuları gündeme getirdi.
Tüm talepleri sistem tarafından reddedilen ANC, bu süreçte sivil itaatsizlik olarak yorumlanan çeşitli protestolar ve
yürüyüşler düzenledi. Çok kısa
bir sürede, aralarında Mandela’nın da bulunduğu ANC
yöneticileri, rejim tarafından
hedef haline geldi ve çeşitli yasaklara maruz kaldı.
Başından beri Gandhi felsefesiyle yürütmeye çalıştığı mücadelesini rejimin sürekli şiddet
ve baskı uygulamasından dolayı değiştirmeye karar veren
Mandela, partisine silahlı bir
yeraltı örgütünün kurulmasını
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önerdi. Uzun tartışmalardan
sonra parti ileri gelenleri ikiye
bölündü ama, çoğunluğun desteğiyle “Umkhonto we Sizwe”
(Ulusun Mızrağı; Spear of the
Nation) 1961 yılında kuruldu.
Mandela, ANC’nin silahlı yeraltı faaliyetlerini yürüten kolu
olarak bilinen bu örgütün tüm
kuruluş aşamalarını üstlendi ve
yasadışı yollardan diğer Afrika
ülkeleri ile İngiltere’ye ziyaretlerde bulundu. 1960’lı yılların
ilk yarısında ANC’nin üst düzey yöneticileri sivil halkı hedef
almayan, ama Hükümetin başını ağrıtacak türden sabotajlar
planlayarak elektrik santralleri
gibi yerlere bombalı saldırılar
düzenlediler.
Bu eylemler karşısında
Mandela ve bir grup ANC üst
yöneticisi yurtdışına çıkmak,
halkı kışkırtmak, sabotajlar ve
suikastlar düzenlemek gibi bir
takım gerekçelerle 1963 yılında tutuklandı. ANC üst düzey
yöneticilerinin
yargılandığı
“Rivonia Davası” olarak bilinen duruşmalarda, Mandela
ve ANC yöneticileri sabotaj ve
kamu mallarına zarar vermekten suçlanarak önce beş yıla
mahkûm edildi, daha sonra

ise bu ceza ömür boyu hapse
çevrildi. Ayrıca, ANC Güney
Afrika devleti tarafından yasadışı ilan edildi. Mandela ve
arkadaşları Cape Town şehri
açıklarında bulunan Robben
Adası’ndaki hapishaneye gönderildiler. (Mandela 27 yıllık
hapis cezasının 18 yılını bu
adada geçirdi.) Ancak, ANC
hem hapisteki lider Mandela’nın etkisi hem de dışarıdaki
kadrolarının desteği ile toplum
içinde konumunu yitirmedi.
Ayrıca, ANC’nin silahlı kanadı
rejime yönelik eylem ve mücadelesini 1990’lı yıllara kadar
devam ettirdi.
2 Şubat 1990’da Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Frederik W. De Klerk’in,
ANC’ye verilmiş olan 30 yıllık
siyaset yasağını kaldırması ve
af ilan etmesiyle ANC’nin rolü
Güney Afrika için bir kez daha
şekillendi. Mandela 1991’de
önce partinin başına geçti ve
daha sonra yapılan ilk demokratik seçimleri ANC adayı olarak kazandı. 1994 yılında Güney Afrika’nın ilk siyahî devlet
başkanı oldu.

AİDİYET DUYGUSU
Aidiyet, bireyin önemli gördüğü kişiler tarafından tanınmayı, kabul edilmeyi, sevilmeyi,
değerli bulunup güvenilmeyi
istemesi sonucunda yaşama
yansıyan ve doğuştan getirilen
bir gereksinimdir.
Aidiyet ihtiyacı insanın yaşamı boyunca birçok duygusu,
davranışı ve kararının altındaki
en temel motivasyonlardan biridir.
Bireyin bireysel kimliği ve
toplumsal kimliği, bir toplumda, içinde bulunduğu kültürde,
dünyaya geldiği ve yaşamına
devam ettiği yerde etkileşimli
olarak oluşur.
Aidiyet duygusu, kişinin
kendinî güvende hissetmesini
sağlar, benlik saygısını arttırır.

AJAN PROVOKATÖR
Ayrıntılı Bilgi için Kışkırtıcı
Ajan / Ajan Provokatör maddesine bakınız.
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AJURIA ENEA PAKTI
Ajuria Enea Paktı (Pacto de
Ajuria Enea), ETA bağlantılı
Herri Batasuna (Halkın Birliği, HB) dışındaki bütün Bask
siyasî partilerinin imza attığı
ve ETA’nın ülkede şiddete son
vermesini isteyen bir anlaşmadır. Ayrıca, bu pakt ile Bask
bölgesinde barışın sağlanabilmesinin; şiddetten vazgeçilmesine, Bask halkının taleplerine
ve demokratik tercihlerine saygı gösterilmesine bağlı olduğu
deklare edilmiştir.
Toplam 17 maddeden oluşan Ajuria Enea Paktı, Bask
bölgesindeki Vitorya şehrinde
yer alan ve Özerk Bask Hükümet Başkanı’nın aynı zamanda
resmî konutu olan Ajuria Enea
Sarayı’nda 12 Ocak 1988 tarihinde imzalanmıştır. Bu antlaşma ile, birçok konuda fikir
ayrılıkları yaşıyor olsalar da,
terör sorununun çözümü adına
liberal, sosyalist ya da millîyetçi
partilerin özerklik statüsünün
devam ettirilmesi temelinde bir
birliktelik oluşturmaları mümkün kılınmıştır.
Ajuria Enea Paktı’nın üç açıdan önemli olduğundan bah26

sedilmektedir. Birincisi, siyasî
amaçlara ulaşmak için şiddetin
araç olarak kullanılmasına ortak
bir karşı duruş sergilenmesidir.
İkincisi, ETA terör örgütü ile
yapılacak olası müzakerelerin
hangi şartlar altında ve hangi
kapsamda gerçekleşebileceğinin
belirlenmesidir. Üçüncüsü ise
antlaşmanın Bask Bölgesi’nin
özerk statüsüne ve bu statünün
daha da iyileştirilmesine yönelik
güçlü vurgu yapmasından ileri
gelmektedir.
Ajuria Enea Paktı, 5 Kasım
1987 tarihinde İspanya Parlamentosu’nda temsil edilen HB
ve Bask Dayanışması (Eusko
Alkartasuna, EA) haricindeki
tüm partilerin ortaklığıyla kabul edilen ve ETA’nın Bask halkının temsilcisi olamayacağını
deklare eden Madrid Paktı’nın
devamı niteliğindedir.
Antlaşma sonrasında Bask
toplumunda şiddetin sona ereceğine dair iyimser bir hava
oluşmuş ve ETA üç ay boyunca
herhangi bir eylem yapmamıştır. Bunun üzerine İspanya Hükümeti de Cezayir’de sürgünde
olan ETA liderleri ile yeniden
iletişim kurulabileceğini belirt-

miştir. Ancak anılan süreçte,
görüşmelerin siyasî sorunların
çözümü için olmadığı, bu siyasî
sorunlara parlamentoda çözüm bulunabileceğinin Hükümet tarafından ifade edilmesi
üzerine ETA mevcut ateşkesi
bozmuş; bu sebeple, 19881989 yıllarında gerçekleşen bu
ilk görüşmeler, Hükümetin ve
örgütün farklı yöndeki taleplerinden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
İspanya’nın terörle mücadele sürecinde GAL’in (Grupos
Antiterroristas de Liberación)
kurulması gibi yanlış politikaların ardından imzalanan Ajuria
Enea Paktı, İspanya’nın terörle mücadelesinin demokratik
bir model haline evrilmesinde
başat rol oynayan en önemli
gelişmelerden biri olarak kabul
edilmektedir. Bu Pakt ile İspanya’nın terörle mücadelesinde
demokratik bir iradenin ortaya çıkması sağlanmış ve Ajuria
Enea Paktı, ilerleyen süreçte
İspanya’nın ETA terörü ile
mücadelesinde önemli bir köşe
taşı olmuştur.

AKILCILIK (RASYONALİZM/
USÇULUK)
Akılcılık (usçuluk/rasyonalizm),
bilgilerimizin ustan geldiğini ileri sürer. Akılcılık, akla dayanan
ve akıldışı olan her şeye karşı
olan öğretilerin genel adıdır.
Bilginin duyumsal yanını yadsıyıp akılsal yanını saltıklaştıran
ve bilgiyi sadece aklın ürünü sayan öğretiler bu adla anılır.
“Akılcılık” teriminin temel
ve geleneksel anlamı, bilgiye
yönelik felsefî bir tutumu tanımlar. Bilginin kendisi, hem
bilginin özneleri hem de bilginin nesneleri tarafından tanımlanır. Bu nedenle akılcılık, bu
öznelerin ve nesnelerin doğasını anlamaya yönelik bilgiler
de içerdiğinden, ontolojiyle de
ilişkilidir. Aynı zamanda bilgiyi
edinmeye ve geliştirmeye yönelik tipik akılcı süreçler ve teknikler de vardır.
Akılcılığın temelinde iki unsur bulunmaktadır.
1. İnsan aklına hâkim olan
kurallar ile evrende geçerli
kurallar aynıdır. Dolayısıyla akıl yolu ile yapılan
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çıkarımlardan elde edilen
bilgiler sağlamdır.
2. İnsan zihni dış gözlemler
yapılarak elde edilemeyecek evrene ait bir takım
doğruları kesin bir şekilde
bilme gücüne sahiptir.

AKILLI GÜÇ, SERT GÜÇ VE
YUMUŞAK GÜÇ
Güç, bir etki yapabilme veya
bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor olarak tanımlanabilir. İstenilen sonuçları elde
etmek için gerekirse başkalarının davranışlarını değiştirme
yeteneği olarak değerlendirilebilir. Uluslararası ilişkiler disiplini alanındaki basit tanımlamalarda da “güç” kavramı,
geleneksel olarak, öncelikle
siyasî, ekonomik, endüstriyel
ve askerî bakımdan etkili olabilmeyi ifade eder.
Uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde “Sert Güç” (Hard
Power) ve “Yumuşak Güç”
(Soft Power) kavramlarının ilk
kez, uluslararası sistemdeki
askerî ve ekonomik güce dayalı güç kullanma stratejisini,
21’nci yüzyıl’ın başlarında değiştirmeye başlayan Amerika
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Birleşik Devletleri’nin değişen
güç kullanımı karakteristiklerini tarif etmeye yönelik olarak
ortaya atıldığı kabul edilmektedir. Bu bağlamda yumuşak güç
kavramının literatürde ilk kez
1990’larda kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Buna
göre yumuşak güç, başkalarına cazip gelerek ve onları ikna
ederek, hedeflerinizi benimsemelerini sağlayarak istediğinizi
elde etme hüneri gösterme ve
zorbalık/müdahale yerine işbirliği ve iknayı esas almaktadır.
Sert güç, uluslararası literatürde, daha çok askerî ve ekonomik güce karşılık gelen bir
kavram olarak kullanılmaktadır. Askerî müdahaleyi, baskı
ve dayatmayı içerir. Devletlerarası ilişkiler tarihi incelendiğinde savaşı ve askerî kuvvet
kullanmayı içeren sert güç kullanımının çok yaygın olduğu
görülmektedir.
Sert güç kavramı, çoğunlukla, bir uluslararası aktörün
ekonomik ve askerî olanaklarını kullanarak başka bir aktör
veya aktörlerin davranışları
üzerinde değişiklik yapabilme

veya nüfuz sağlayabilme becerisi olarak tanımlanabilir.
Joseph Nye “akıllı güç”
(Smart Power) kavramını, “dayatma ve ödetmeye odaklı ‘sert
güç’ ile ikna etme ve cezbetmeye dayalı ‘yumuşak gücün’ bir
alaşımı” olarak tanımlamaktadır. Akıllı güç, politik gündemi
insanların önceliklerini şekillendirecek biçimde belirleme
kabiliyetine dayanır. Başkalarının istediği şeyleri şekillendirme kabiliyeti olarak da kabul
edilir. Diğer bir deyişle akıllı
güç, ne sert ne de yumuşak
güçtür. Sert ve yumuşak güçlerin hünerli bir şekilde birleştirilmesidir.
Kısacası akıllı güç, hedefleri
elde etmek için hem sert hem
de yumuşak güç ile oluşturulan
bütüncül bir strateji geliştirmek
anlamına gelmektedir.

AKIN (AMERICAN KURDISH
INFORMATION NETWORKAMERİKAN KÜRTLERİ BİLGİ
AĞI)
Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Kürtlerin 1993 yılında kurmuş oldukları bir sivil

toplum örgütüdür. Merkezî
Washington DC’de bulunan
örgütün yöneticiliğini Kani
Xulam yapmaktadır. Örgüt
başta ABD Senato üyeleri olmak üzere ABD’li politikacı,
bürokrat ve akademisyenler
ile Sivil Toplum Kuruluşlarına
yönelik Kürt halkının self determinasyon, kültürel ve politik
haklarının savunulması konusunda lobi faaliyetleri yürütmektedir.
Örgüt ilk olarak 1994 yılında Leyla Zana’nın tutuklanması üzerine başlatmış olduğu
imza kampanyasıyla tanınmıştır. Örgütün yakın zamanda
bilinen bir faaliyeti bulunmamaktadır.

AKİL İNSANLAR
Akil insan (İngilizce Wise
Man/People ve Fransızca
I’homme Sage) “uzman” kavramından farklı olarak, “kâmil
insan” kavramlarını da içeren
kişileri tarif etmek için kullanılmaktadır. Akil insanlar heyeti
de (The Panel of the Wise, the
elders), belirli bir amaç için bir
araya gelmiş, kâmil insanların
oluşturduğu birlikteliği ifade
etmektedir.
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Akil İnsanlar Heyeti’nin
(AİH) üyeleri, hakem değildir,
hakem olarak kabul edilmeleri
egemenlik/yetki devri anlamına gelir. Çatışma çözümüne
ilişkin süreçlerde tarafların,
Akil İnsanlar Heyetine yetki
devri söz konusu olmadığından, bu heyet üyeleri tarafları
bağlayıcı karar alamazlar; ancak, ilgili taraflara çözüm önerisi sunabilirler. Diğer yandan,
Akil İnsanlar Heyeti uygulamaları ile arabuluculuk faaliyetleri
birbirine karıştırılabilmektedir.
Arabuluculuk faaliyetleri iki
veya daha fazla tarafın karşılıklı müzakere sürecini başlatabilmesi için uygun iletişim
zeminini hazırlar. Oysa Akil
İnsanlar Heyetinin tarafları
bir araya getirmek ya da doğrudan taraflarla görüşmek gibi
bir misyonu olmayabilir. Ayrıca, akil insanlar müzakereci sıfatı da taşımayabilir. Zira onlar,
taraflardan biri değil, tarafların
müzakerelerini kolaylaştırıcı
ortamı hazırlayanlardır.
Akil insanlar uygulaması
BM nezdinde tercih edilen bir
uygulamadır. Bu kapsamda,
BM tarafından da misyonu
kabul edilen, Nelson Mandela’nın kurucusu olduğu “The
Elders” (Yaşlılar Heyeti) uyuş30

mazlıkların çözümünde arabuluculuğa benzeyen ancak
daha çok iletişimi güçlendiren
bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, eski
Finlandiya
Cumhurbaşkanı
Martti Ahtisaari, eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan, Nelson Mandela, Rahip Desmond
Tutu, Jimmy Carter, İrlanda
eski Cumhurbaşkanı Mary
Robinson, Brezilya eski devlet
Başkanı Fernando H. Cordoso
gibi isimler de Yaşlılar Heyeti
içinde faaliyet yürütmekte ve
uluslararası uyuşmazlıkların
çözümünde ve barış inşa süreçlerinde akil insan olarak görev
almaktadır.
Örnek Akil İnsan Heyeti
Uygulamaları
Dünyada çeşitli devletler, terörist faaliyetlerle mücadelede ve
çatışma çözümlerinde akil insan heyeti benzerî arabulucular aracılığı ile çeşitli tecrübeler
yaşamış, taraflara daha esnek
hareket imkânı sağlayan arabuluculuk faaliyetine benzeyen
yöntemler takip etmişlerdir.
İngiltere ile İrlanda Kurtuluş Örgütü (IRA) arasında
yürütülen görüşmelerde ve İspanya ile Bask Vatanı ve Öz-

gürlüğü (ETA) örgütü arasında
devam eden müzakerelerde,
uluslararası aktörler taraflar
arasında temas için zemin hazırlamışlardır.
İspanya’da ETA’nın talebi üzerine 1995 yılında Nobel
Barış Ödülü sahibi Arjantinli
Adolfo Perez Esquivel, İspanya
Hükümeti ile örgüt arasında
arabuluculuk yapmış, Carter
Vakfı da kısa bir süre için bu
görevi yürütmüştür.
Güney Afrika’da, Apartheid
rejiminin zayıflamasıyla birlikte, sivil toplum çözüm sürecinde aktif rol almaya başlamış,
özellikle Güney Afrika Sendikalar Birliği ve Güney Afrika
Kiliseler Konseyi rejim karşıtı
kamuoyu oluşturma çalışmalarında ön plana çıkmıştır. Bu
gelişmeleri, yine sivil toplum
örgütlerini bünyesinde barındıran ve içerisinde toplum tarafından akil insanlar olarak
adlandırılan Felemenkliler ile
African National Congress
(ANC) üyelerini de barındıran yapıların Güney Afrika
dışında üçüncü ülkelerin ev
sahipliğinde yaptığı görüşmeler izlemiştir. Sonrasında, dış
kamuoyunda artan baskılar ve

uluslararası örgütlerin çağrıları
sonuç vermiş, Apartheid rejimi Demokratik Güney Afrika
Konvansiyonu adıyla bir dizi
müzakere sürecini başlatmıştır. 1991-1993 yılları arasında
süren bu görüşmelerde ANC
ve iktidar partisi konumundaki Ulusal Parti (NP) belirleyici
olmuş ve müzakereler haklar
bildirgesinin
açıklanmasıyla
neticelenmiştir.
Güney Afrika’da akillerin
barış sürecine olumlu katkısı,
daha sonraları Afrika Birliği’ne de ilham kaynağı olmuş
ve Aralık 2007’de birlik bünyesinde “The Panel of the Wise”
(Akiller Heyeti, Pow) ismiyle
bir oluşuma gidilmiştir. Bu yapı
halen varlığını devam ettirmekte olup, en son Somalî’de
çatışan taraflar arasındaki iletişim sürecini geliştirmek için
çaba sarf etmektedir.
Türkiye’de Akil İnsanlar
Heyeti’nin Oluşumu ve
Etkinliği
Türkiye’de “Akil İnsanlar Heyeti” ismi ilk kez resmî olarak
Başbakan Erdoğan tarafından 4 Nisan 2013 tarihli Akil
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İnsanlar Heyeti-Dolmabahçe
Toplantısı’nda kullanılmıştır.
Terörle mücadelede yeni
paradigma olarak belirtilen bu
çok boyutlu yaklaşımla Türkiye, 2009 yılında “Millî Birlik
ve Kardeşlik Projesini” başlatmıştır. Bu yaklaşımla parametreleri belirlenen terörle mücadele konsepti, “Çözüm Süreci”
adıyla anılan yeni bir döneme
girmiştir.
Çözüm Süreci olarak isimlendirilen faaliyetlerin kamuoyuna anlatılması, kamuoyunun süreçten beklentilerinin
öğrenilmesi ve toplum içinde
karşılıklı empati duygusunun
gelişebilmesi için Hükümet tarafından 4 Nisan 2013 tarihinde Akil İnsanlar Heyeti tarafından bir dizi faaliyetler hayata
geçirilmiştir.
Akil İnsanlar Heyeti, içerisinde akademisyenlerin, yazarların, sanatçıların, kanaat
önderlerinin ve STK temsilcilerinin olduğu 62 kişiden
oluşan ve üyelerinin tamamı
Hükümet tarafından belirlenen bir oluşumdur. Hükümet,
üyelerin tespitinde ve çalışma
süresinde belirleyici olmuşsa da
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çalışma yönteminde ve faaliyet
konularının seçiminde heyet
üyelerinin kendi tercihleri ön
planda olmuştur. Akil İnsanlar
Heyeti, 7 coğrafî bölgeyi temsilen, 7 ayrı bölge komisyonuna
bölünmüş, her komisyon kendi içinden bir başkan seçerek
faaliyetlerini coğrafî bölgelere
göre yürütmüştür.
Akil İnsanlar Heyeti Bölge
Komisyonları tarafından 4 Nisan 2013 tarihinden itibaren
iki aylık süre zarfında 80 il ziyareti gerçekleştirmiştir. Akil
İnsanlar Heyetinin çalışmalarının koordinasyonu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
(KDGM) tarafından yürütülmüştür.
Heyetler il ve ilçe programları kapsamında gerçekleştirdikleri etkinliklerde, terör ve
şiddet olaylarından doğrudan
veya dolaylı olarak etkilenen
kesimlerle, sanayicilerle, işadamlarıyla, siyasetçilerle, yerel
yönetim temsilcileriyle, STK
temsilcileriyle, kanaat önderleriyle, şehit yakınlarıyla, gazilerle, terör mağdurlarıyla,
öğrenci, kadın, işçi ve memur
örgütleriyle doğrudan görüşmeler yaparak, değişik sosyal

grupların ve ziyaret yapılan
yerlerde ikamet eden halkın
Çözüm Sürecine ilişkin görüş
ve önerilerini yerinde dinleme
imkanı bulmuştur. Üyelerin
faaliyetleri medyada geniş yer
bulmuş, bazı heyetler faaliyetlerine ilişkin sonuçları medyayla doğrudan paylaşmıştır.
Bölge komisyonları, yukarıda özetlenen faaliyetleri neticesinde birer rapor hazırlayarak
Haziran 2013’te KDGM’ye
teslim etmiştir. Heyet raporlarında yer alan bazı hususlar,
Hükümet tarafından 30 Eylül
2013 tarihinde kamuoyuna
açıklanan ‘Demokratikleşme
Paketi’nde yer almış ve bilahare uygulamaya konulmuştur.

AKTİF SAVUNMA
STRATEJİSİ - MEŞRU
SAVUNMA STRATEJİSİ
Meşru savunma stratejisi
PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından; “Bir halk kendisine yönelik,
diline ve kültürüne karşı uygulanan
haksızlıklar karşısında, hukuki ve
siyasal çözüm yolları tıkanmışsa,
gerekirse uzun veya kısa süreli di-

renmeye geçebilir. Bu bir isyan değil,
meşru, hukuki bir haktır”, “Çağdaş
demokrasi ilişkilerinin olmadığı veya
demokrasinin saldırıya uğradığı toplumlarda, meşru savunma temelinde
varlığını savunmak bir haktır” şeklinde ifade edilmektedir. Terör
örgütünün kuruluşu itibariyle
“(sözde) Kürdistan’ın sömürgeleştirildiği” ve bu durumun
“zor” kullanılarak ortadan kaldırılacağı yönündeki iddiaları, terör eylemleri için gerekçe
olarak sunulmuş ve bu kapsamda gerçekleştirilen terör eylemleri meşru savunma olarak
belirtilmiştir. Ayrıca terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar (sözde) “saldırı” şeklinde nitelenerek, meşru savunma
stratejisi doğrultusunda karşılık
verileceği yönünde açıklamalar
bulunmaktadır.
Terör örgütü tarafından,
“(sözde) saldırılar karşısında
kendini savunmaktan çıkıp
taktik saldırı konumuna geçilen” bir aşama olarak tarif
edilen aktif savunma stratejisi
ise, kırsal alan faaliyetleri, (sözde) özsavunma, (sözde) serhildanlar (ayaklanma) ile terör
eylemlerinin yaygınlaştırılması
ve uluslararası girişimler ve si33

yaset alanında yürütülecek faaliyetlerle propaganda alanının
genişletilmesi şeklinde ifade
edilebilecektir. Aynı zamanda
meşru savunma içerisinde bir
pozisyon olarak tarif edilen
bu durumda, (sözde) dönemsel
ateşkes ve çatışmaları içerdiği
iddia edilen “pasif savunma”
konumundan çıkılarak, “siyasi,
hukuki, özsavunma, kültürel,
sosyal, ekonomik, ekolojik, diplomasi” olarak sekiz boyut şeklinde tanımlanan “demokratik
özerkliğin” hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir. Bu yöntem
ile bir yandan güvenlik güçlerine yönelik terör eylemleri gerçekleştirilirken diğer taraftan
PKK/KCK terör örgütünün
kontrolünde idari yapılanmalar oluşturulması amaçlanmaktadır.

AKTİVİZM
Aktivizm, insanların yaşamında toplumsal, siyasi, ekonomik
veya çevresel bir değişim yaratmayı amaçlayan, her türlü
bireysel ya da kitlesel, kamusal
ya da gayri resmi beşeri etkinlik anlamına gelmektedir. Aktivizm ayrıca, ortak çıkarları
olumsuz yönde etkileyen bir
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sorunu ortadan kaldırmak için
gönüllü olarak bir araya gelmiş
insanların gösterdiği çabaların tümünden oluşmaktadır.
Bu çabayı gösteren ve değişim
yaratmak için bir araya gelen,
bunun için çeşitli eylemlerde
bulunan bireylere ise aktivist
denir. Aktivistler genelde kişisel
çıkarlarını gerçekleştirmek için
değil, ortak çıkarlara yönelik
bir amacı gerçekleştirmek için
örgütlenen bireylerden oluşmaktadır. Bu yönüyle aktivizm
toplumun gücüne dayanan bir
örgütlenme biçimidir. Yukarıdan aşağı yapılanan bir oluşumdan ziyade, tabandan başlayan ve güce karşı oluşan bir
örgütlenmedir.
Pasifizmin tersi olan aktivizm, direnişten daha uzun
süren eylem biçimlerinin yanı
sıra toplumsal hareketleri de
içeren birçok etkinliği kapsamaktadır. Bu etkinliklerin her
zaman aktif olmasına gerek
yoktur, açlık grevlerinde görüldüğü gibi eylem olarak pasif
kalma hali de aktivist hareketlere bir örnek olarak gösterilebilir. Aktivizm sokak yürüyüşlerinden, oturma eylemlerine,
bir gazeteye yazı yazmaktan

politik kampanyalar oluşturmaya, boykottan grev, gösteri
ve mitinglere kadar birçok eylemi içinde barındırmaktadır.
Aktivizmin, yargısal aktivizm,
kültürel aktivizm, medya aktivizmi, ekonomik aktivizm,
çevresel aktivizm ve internet
aktivizmi gibi birçok türü bulunmaktadır.

ALAN ARAŞTIRMASI
Temelde bilim sosyal bilimler
ve fen bilimleri olarak iki ana
bölüme ayrılır. Fen bilimlerine
örnek olarak, mühendislik, fizik, kimya ve matematik; sosyal
bilimlere örnek olarak da hukuk, din, sosyoloji, tarih ve edebiyat gibi disiplinler sayılabilir.
Her iki temel alan arasındaki
en önemli fark fen bilimlerinin
sayısal ağırlıklı, sosyal bilimlerin ise sözel ağırlıklı olmasıdır.
Bu farkı ortaya çıkaran teknik
ayrıntı ise her iki temel alanda
birbirlerinden farklı veri toplama yöntemlerinin kullanılıyor
olmasıdır.
Fen bilimlerinde temel araştırma yöntemi nicel araştırma,
sosyal bilimlerde ise nitel araştırmadır. Fen bilimlerini dü-

şündüğümüzde genelde sayılara dayalı ve uzunluk, ağırlık,
sıcaklık ölçekleri gibi standart
ölçeklerin kullanıldığı görülür.
Sosyal bilimlerde ise standart
ölçek geliştirmek neredeyse imkânsıza yakındır; çünkü sosyal
bilimlerde araştırma ve incelemenin merkezînde insan bulunur. İnsan unsurunun araştırmanın çok önemli bir parçası
olduğu gerçekliği, onun doğal
ortamından alınarak laboratuar ortamında test edilmesini
nerdeyse imkansız kılmaktadır.
Doğa bilimlerinde temel
veri toplama alanını laboratuarlar teşkil ederken, sosyal
bilimlerde ise temel veri toplama alanını insanlardan oluşan
sosyal hayat teşkil etmektedir.
Yani, hem doğa bilimlerinde
hem de sosyal bilimlerde yapılan veri toplama işlemleri birer
“alan araştırmasıdır”. “Alan”,
araştırmaya temel teşkil eden
verinin gömülü olarak bulunduğu yerdir.

ALAN ARAŞTIRMASI
YÖNTEMLERİ
Sosyal bilimlerde bilimsel
araştırma teknikleri açısından
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literatürde üç temel alan araştırması yöntemi vardır. Bunlar
gözlem, görüşme ve ankettir.
Gözlem: Kendi doğal akışı
içinde devam eden sosyal hayatın belirli bir düzen çerçevesinde takibine, “gözlem” denir.
Gözlem temelde iki türlü yapılır, bunlar: katılımcı gözlem ve
katılımcı olunmayan gözlemdir. Gözleme dayalı araştırma
4 aşama halinde yapılır. (1)
Öncelikle gözlemlenecek konu
tespit edilir. (2) Daha sonra
gözlemleme faaliyetinin nasıl
yapılacağına karar verilir. (3)
Nihaî olarak gözlem yapılmak
suretiyle veri toplanır.(4) Bu
verilerden yola çıkarak raporlama yapılır.
Gözlem türlerinden biri
olan katılımcı gözlemde, gözlem yapan kişi gözlemlenen
kişiler tarafından bilinir. Yani,
gözlenen kişi ya da grup, kendilerini gözlemleyen kişinin
varlığından ve amacından haberdardır.
Katılımcı olunmayan gözlem yönteminde ise gözlemlenen kişi, gözlemleyen kişinin
varlığından ve amacından haberdar değildir.
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Görüşme: En az iki taraf
arasında gerçekleşen, belli bir
konu hakkında sistemli olarak
yapılan ve sözlü olarak karşılıklı beyanlarda bulunmaya dayanan alan araştırmasına “görüşme” ya da “mülakat” denir. 3
türlü görüşme yapılabilir, bunlar: (1) Yapılandırılmamış görüşme, (2) Yarı yapılandırılmış
görüşme, (3) Yapılandırılmış
görüşmedir. Bu 3 farklı görüşme yöntemini birbirlerinden
ayırt eden en önemli nokta,
görüşmeyi icra eden kişinin görüşme konusu hakkındaki bilgi
düzeyidir.
•

Eğer görüşmeye dayalı
araştırmayı yapan kişinin
araştırılan konu hakkında
son derece kısıtlı bilgisi varsa iki kişi arasında yapılan
görüşmeye “yapılandırılmamış görüşme”,

•

Eğer görüşmeye dayalı
araştırmayı yapan kişinin
araştırılan konunun genel hatlarına ilişkin olarak
biraz bilgisi varsa iki kişi
arasında yapılan görüşmeye “yarı yapılandırılmış görüşme”,

•

Eğer görüşmeye dayalı
araştırmayı yapan kişinin

araştırılan konu hakkında
son derece detaylı bilgisi
varsa iki kişi arasında yapılan görüşmeye “yapılandırılmış görüşme” denir.
Anket: Hedef grubun belli
konu veya konular hakkındaki
genel düşüncelerini öğrenmek
için yazılı olarak uygulanan
veri toplama yöntemine “anket” denir. Tanımdan da görüleceği üzere anketi görüşmeden ayıran en önemli özellik
onun “yazılı” olarak yapılıyor
olmasıdır. Anket sosyal bilimler alanında yapılan alan araştırmalarında en sık kullanılan
veri toplama yöntemidir. Bir
bakıma, anket “yapılandırılmış
görüşme” yönteminin geliştirilerek bir adım ötesine geçirilmiş halidir. Anket sayesinde
kısa zamanda çok fazla kişiden
görüş alınması mümkündür.
Gözlem ve görüşmeye göre anket sonucunda elde edilen bilgi
daha fazladır ama yüzeyseldir.
Bu nedenden dolayı gözlem
ve görüşmede elde edilen bilgi
kadar detaylı bulgulara anketle
erişilemez.

ALANDIŞILIK SORUNU
Alandışılık kavramı, NATO
ittifakının amaçları ve ilkeleri
ile görev sahası dışında kalan
alanları ifade etmek için kullanılmaktadır. NATO kurucu anlaşmasının 6. maddesinde hangi bölgelerde gerçekleştirilecek
saldırıların NATO’nun görev
alanına gireceği tek tek belirtilmektedir. Ayrıca 5. maddede belirtildiği üzere, İttifakın
görev alanı “meşru müdafaa”
ilkesi ile sınırlıdır.
Alandışılık sorununun ortaya çıkması, özellikle ABD
ve diğer üye devletlerin anlaşma sınırlarının dışına çıkarak, NATO imkânlarını farklı
amaçlarla ve farklı bölgelerde
kullanma isteğinden kaynaklanmaktadır. NATO üyesi ülkelerin çıkarlarını doğrudan
etkileyen yerlerdeki gelişmeler
ile ilgili NATO çerçevesinde
önlem alınması isteği bu sorunu doğurmuştur. Afganistan
ve İran’da ortaya çıkan yeni
şartlar çerçevesinde ABD, güvenlik alanını kesin çizgilerle
ayırmanın sakıncalı olacağını
savunmuş ve bu bölgelerden
gelebilecek tehditlerin de Ba37

tı’nın güvenliğini ve çıkarlarını
tehdit edeceğini düşünerek bu
bölgelerin de NATO savunma
planları içine alınmasını istemiştir. Bu istek ilk kez 1980
yılında gerçekleştirilen Savunma Komitesi Toplantısı’nda
tartışılmıştır. Ancak Avrupalı
devletler tarafından bu fikre sıcak bakılmamış, Avrupalı ülkeler önceden yükümlülük altına
girmeyip, duruma göre hareket
etme kararı almışlardır.
Alandışılık sorunu özellikle
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında NATO’nun bazı
girişimlerinde yine gündeme
gelmiş, özellikle Körfez Krizi ve Bosna müdahalelerinde
alandışılık iddiaları tekrardan
ortaya atılmıştır. NATO’nun
1998-1999 yıllarında gerçekleştirdiği Kosova müdahaleleri
tartışmaların yeniden alevlenmesine neden olmuştur. Bunun
nedeni, müdahale için herhangi bir BM Güvenlik Konseyi
kararının ve meşru müdafaayı
gerektirecek bir saldırının varlığının olmamasıdır. Müdahaleye hukuksal zemin hazırlanması maksadıyla 1999’da NATO,
Yeni Stratejik Konsept belgesini kabul etmiş ve böylece üye
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ülkeleri tehdit edecek dinsel
ve etnik çatışmaların, bunun
yanında terörist faaliyetlerin
engellenmesi de NATO’nun
görev alanına dâhil edilmiştir.
NATO, Avrupa-Atlantik sahası dışında ilk alandışı müdahalesini 2003’te Afganistan’da
gerçekleştirmiştir. 2004 yılında
ise Irak askeri birliklerine bölgede askeri eğitim verilmesi görevini üstlenmiştir. İttifak daha
sonra Darfur, Sudan, Libya ve
Pakistan gibi birçok yerde alandışı operasyonlara katılmıştır.
Bu görevler, NATO’nun gelecek yönelimleri ve üye ülkelerin sınırları ötesindeki yerlerde
istikrarı sağlamadaki rolü üzerindeki tartışmaları arttırmış ve
günümüze kadar taşımıştır.

ALGI ve ALGILAMA
Etimolojik açıdan algı kelimesi
‘almak’ kökünden türetilmiştir.
Algı almak anlamında Latince
capere sözcüğüyle ifade edilirken, Batı dillerine aynı anlamda perception olarak geçmiştir.
Algı Osmanlıcada şuur ve idrak, teferrüs kelimeleriyle ifade
edilmektedir.

Felsefe biliminde algı; duyular aracılığıyla elde edilen verilerin insan beyninde oluşturduğu etki ve bu etki sonucunda
bireyin geliştirdiği tutum ve
davranışlar olarak da ifade edilir. İnsan duyularından hareketle algı; görsel, işitsel, duyuşsal (dokunsal), koku ve tat duyu
algısı olarak 5 ana başlık altında toplanmıştır. Algı en yalın
haliyle beynin seçme, organize
etme ve yorumlama yetisi olarak tanımlanmıştır.
Algı, dış dünyada üretilen
uyarıların insan belleğinde sinirsel enerjiye çevrilmesidir.
İnsan, duyuları aracılığıyla
kendisine ulaşan sinyalleri belleğine aktarır ve bu etki bilince dönüştürülür. Beyne ulaşan
sinirsel enerji işlenir ve işlem
sonucunda beyinde bir imge/
ürün oluşur. Bu algısal ürüne
algılama (perceiving) ve ortaya
çıkan ürüne de algı (perception) denilmektedir.
Algı, insanın temel tutum ve
davranışları, tecrübeleri, olay
ve olguları kabul ediş şekli,
duyuları aracılığıyla kendisine
iletilen mesajları yorumlaması
olarak kabul edilir. İnsanın çevresinde var olan uyarıcılardan

etkin bir şekilde seçim yapması
ve yapmış olduğu seçimleri anlamlandırması işlemidir.
Algıyı şekillendiren 3 temel
faktörden söz edilebilir;
1. Fiziksel Elementler: Duyular aracılığıyla iletilen
mesajlara beynin getirmiş
olduğu yorumlardır.
2. Çevresel Elementler: Çevrede üretilmiş olan mevcut
mesaj ve içeriğinin insan
beyninde yorumlanmasıdır.
3. Öğrenilmiş Elementler: Bireyin sosyal, demografik,
kültürel öğeler gibi karakterine şekil veren ve daha
önceden öğrenmiş olduğu
bilgiler üzerine iletilen mesajları yorumlaması ve tutum geliştirmesidir.
Algı, karmaşık bir süreçtir.
Algılama anında o anki ruhsal
durum kadar, geçmiş yaşantılar ve geleceğe ilişkin beklentiler de sürece katılırlar. Yani her
birey çevresini kendine özgü
bir şekilde algılar.
Bireyin nesnel dünyasına
ilişkin talep, ihtiyaç ve beklentilerinin, çevresini ve algılayışını
etkilemesine algısal beklentiler
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denilmektedir. Bireyin kültürü,
alışkanlıkları ve daha önceden
yaşadığı deneyimler algısal
beklentilerini şekillendirir.

plana çıkarılması gerektiğinin
tespit edilmesidir.
Ayrıca Algı Yönetimi maddesine bakınız.

ALGI KARARTMASI (SPİN)

ALGIDA SEÇİCİLİK

Spin, mesajın bir yönüne vurgu yaparken istenmeyen aleyhte olan anlamın karanlıkta bırakılma sürecidir. Bir mesajın
birden çok görüntüsü vardır.
Birinci görüntü sübjektif görüntüdür. Kişinin eğitim durumu, geçmişi, içinde bulunduğu
psikolojik durum, geçmişte elde
ettiği deneyimler vs. bir mesajı
algılamada birinci görüntüyü
verir. Kişi mesajı algılarken
kendi kişisel özelliklerine göre
mesajın sadece bir parçasını
algılar. Aynı mesaj içeriğinden
kişilerin farklı anlamlar çıkarması, aynı mesajlara farklı
tepkiler vermesi bundan kaynaklanmaktadır. İkinci yani
objektif görüntü ise bir mesajın tamamını kapsayan görüntüdür. Her mesajın birden fazla
anlamı olduğunu değerlendirdiğimizde ikinci görüntü bütün
mesaj anlamlarının toplamından ibarettir. Spin konusunda
önemli olan nokta, tasarlanan
mesajın anlamlarının analizinin yapılarak hangi yönün ön

Algının nasıl oluştuğuna dair
filozoflar tarih boyunca çeşitli
öngörülerde bulunmuşlardır.
Bazı bilim adamları algının
daha çok doğuştan var olduğunu iddia etmişlerdir. Buna
karşın bazı filozoflar ise algının daha çok öğrenme yoluyla
gerçekleştiğini savunmuşlardır.
Ayrıca kişinin ihtiyaçları ve
ilgi alanları da algılamayı etkilemektedir. Algıda seçicilik
olarak tanımlanan bu süreç sonunda insan beyninde uyarıcıya karşı bir tepki oluşur. Kalabalık ve gürültülü bir ortamda
insanın kendi ismini duyarak o
tarafa dönmesi, aç olan insanın
yemek kokusunu daha çabuk
duyması algıda seçiciliktir.
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Ayrıca Algı ve Algılama
maddesine bakınız.

ALGI YANILMASI
Organizmayı uyaran gerçekte hiç bir uyarıcı olmamasına

karşın bir hissin mevcudiyetine
inanmak ve uyarıcının varmış
gibi algılanması demek olan
“halüsinasyon” ve gerçekte
olmasına rağmen uyarıcının
farklı olarak algılandığı “illüzyon” olmak üzere iki farklı
şekilde ortaya çıkan algı yanılması, “daha önceden birey
tarafından algılanmış durumların birbirine uyuşmayacak
biçimde algılanmasıdır.”
Ayrıca Algı ve Algılama
maddesine bakınız.

ALGI YÖNETİMİ
Algı yönetimi; temelde verilen
mesajın yönetimidir. Üretilen
uyarıcının hedef kitle/birey
üzerinde istenilen şekilde yorumlanmasını sağlamak algı
yönetiminin amaçlarındandır.
Hedef kitle üzerinde oluşturulmak istenen duygu, düşünce ve
inançları verilen mesajlar aracılığıyla oluşturmak mümkündür. Bu anlamda algı yönetimi,
stratejik iletişim sürecinin bütünü olarak mesajın iletilmesi,
alıcı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, dönütler ile karşılıklı iletişimin her aşamasının

profesyonel olarak kontrol ve
yönetimidir.
Algı yönetimi, sadece bireylerin birbirleri arasındaki
iletişim tasarımını kurgulamasından ibaret değildir. Belirli
bir düşünce daha geniş çaplı ve
kitlesel olarak topluma karşı da
tasarlanabilmektedir.
Algının inşası ve yeni değerler ile değişimi çok sayıda psikolojik etmene bağlıdır. Bu etmenler arasında kültür kodları,
beklenti ve ihtiyaçlar, önceki
deneyimlere bağlı sayıltılar,
motivasyon, ruh durumları ve
tutumlar gibi pek çok konu yer
almaktadır.
Alıcının (Hedef Kitle) Analizi
Algı inşası ve yönetimi konusunda hedef kitle “yapılan tüm
faaliyetlerin yönlendirildiği, bu
faaliyetlerin sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce
değişimi beklenen kişiler ya da
gruplar” olarak tanımlanabilir.
Hedef kitleye ulaştırılmak
üzere; tasarlanan mesajın erişim işlemi, iletişim sürecinin
takip ve yönetimi, dönütler ile
yeni mesajların tasarlanması
algının inşa edilmesi sürecinin
öğelerini oluşturur.
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Kültürel Kodlar
Toplumsal gelenek, kültür ve
yerel değerleri önemsemeyen
ve onları göz ardı eden mesajların toplumsal tepkilerle karşılaşması kaçınılmazdır. Algı
inşası ve yönetiminde mesajları üreten kaynağın toplumun
kültürel değerlerini anlaması
bir zorunluluktur. Toplumun
kültürel değerleri ile verilen
mesajlar arasında derin farklılıkların belirginleşmesi, iletilen mesajların reddedilmesi ile
sonuçlanır. Bu durumda hedef kitlenin inanç ve değerleri
dikkate alınarak mesaj üreten
kaynağın bir değişim ve dönüşüm süreci içerisine sokulması
gerekmektedir.
Gerçeklere Dayanma
Birey, kendi zihnindeki gerçeklere aykırı olarak tasarlanmış
mesajlarla karşılaşması ve mesajı benimsememesi durumunda reddetme davranışı gösterir.
Bu nedenle algı yönetimi, verilen mesajların birey tarafından
benimsenmemesi durumunda
bireyi ikna edecek iletişim süreci tasarımı yapmaktır.
Algı yönetiminin başarılı olması, stratejik iletişimin başarılı
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olmasıyla mümkündür. İletişim
sürecinde mesaj hedef kitlenin
istenilen yönde tutum ve davranışa yönelmesini sağlamaktır.
Bireylerin farklı değer yargılarının olması, farklı eğitim, kültür, gelir ve inanç seviyesinden
olması hedef kitlenin iyi analiz
edilerek, mesajın hedef kitlenin değer yargılarına uygun ve
benimsenecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Mesajın
uygun tasarlanması algı yönetimi için yeterli olmayıp aynı
zamanda iletişim ve iletişim sürecinin her aşamasının başarılı
olması gerekmektedir.
Algı yönetiminin başarısı
için dikkat edilmesi gereken
hususlardan bir diğeri de mutlaka mesajların güvenilirliğinin
sağlanmasıdır. Farklı ve birden fazla kaynaktan üretilecek
mesajlar bir algının/olgunun
pekiştirilmesi/kabul görmesi
açısından çoğu zaman yeterlidir. Algı yönetiminde yalan ve
manipüle edilmiş mesajlar haber kaynağına karşı güvensizlik
yaratır.
Propaganda
Propaganda temel olarak bir
fikrin hedef kitle üzerinde etki
etmesi, yayılması, taraftar top-

laması, yargıların/kanaatlerin değişimi için hedef kitleye
mesaj gönderilmesi işidir. Propaganda Latince “propagare”
(bir filizin toprağa dikilerek
yeni bitkiler elde edilmesi) kökünden türetilen “propagand”
(yayılması gereken) kelimesinden oluşmuştur.

ALTERNATİF CUMA
EYLEMLERİ
Abdullah Öcalan, Mart 2011
tarihinde örgüt yandaşlarına
vermiş olduğu talimatta; “Kürt
halkının sivil itaatsizlik eylemlerinde bulunarak camilerin
ayrılmasını, Cuma namazlarının camiiler haricinde kurulu
bulunan demokratik çözüm
çadırlarında veya açık alanlarda kılınmasını” söylemiştir. Bu
doğrultuda Alternatif Cuma
Eylemleri PKK sempatizanı
kitlenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili olarak
Diyanet İşleri Başkanlığı’na
bağlı imamların arkasında namaz kılınmaması gerektiği ve
yine mevcut camilerde ibadet
edilmesinin uygun olmadığı
yönünde toplumu yönlendirici
yayınlar ve duyurular PKK’ya

yakın yayın organlarınca yapılmıştır.
“Alternatif Cuma Eylemleri”nin 05.07.2013 tarihi itibariyle örgüt tarafından sonlandırıldığı bildirilmiştir.

6-7 EYLÜL 1955 OLAYLARI
Lozan Konferansı sırasında
imzalanan protokolün hükümleri gereği Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da
yaşayan Müslümanlar, nüfus
mübadelesine tabi tutulmuştur. Ancak karşılıklı olarak,
İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada Rumları ile Batı Trakya
Türkleri nüfus mübadelesinden muaf tutulmuşlardı. Bu
muafiyet nedeni ile İstanbul’da
önemli sayıda bir Rum nüfusunun varlığı devam etmekteydi.
1955 yılında Türkiye gündeminin en önemli konusu
Kıbrıs meselesi idi. İngilizler,
1954 yılında Yunanistan’ın
Kıbrıs’a kendi kaderini tayin
etme hakkı verilmesi talebini
Birleşmiş Milletlere taşıması
üzerine Rumların Yunanistan’a
bağlanmak istemesi (Enosis) ve
terör faaliyetleri nedeni ile zor
zamanlar
geçirmekteydiler.
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Türkiye’de ise EOKA çetelerinin İngilizlerle birlikte Türklere de saldırıları kamuoyunda
infiale sebep olmaktaydı. Basının da etkisi ile Kıbrıs’ta yaşananlar, Yunanistan’a ve Rum
kökenli vatandaşlara karşı kamuoyunda var olan olumsuz
havayı daha da artırmıştı.
5 Eylül 1955 gecesi Selanik’te Atatürk’ün evinin yakınlarında bir bomba patlamıştı. Türkiye’de ise olay 6 Eylül
günü radyonun 13:00 bülteninden öğrenilecekti. Aynı gün, İstanbul Express gazetesinin saat
16:00’da özel baskısında yer
alan ‘Atamızın Evi Bomba ile
Hasara Uğradı’ başlıklı haberi
hadisenin geniş kitlelerce duyulmasına yol açmıştı.
Başlangıçta üniversite öğrencilerinin ön planda olduğu
gösteriler, kim oldukları ve nereden geldikleri hala tartışılan
grupların da katılımı ile kontrolden çıkmış, başta İstiklal
Caddesi olmak üzere Rumların
yoğun olarak yaşadıkları yerlerde saldırı ve yağma olaylarına dönüşmüştü. İstanbul’un
gecekondu
bölgelerinden,
yakın illerden gelenlerin ve o
dönem Bulgaristan ve Yugos44

lavya’dan gelen göçmenlerin
de içinde bulunduğu gruplar
saldırıları gerçekleştiriyorlardı.
Çoğunluğu Rumlara ait olmak
üzere diğer gayrimüslim gruplar ve bazı zengin Türklerin de
aralarında bulunduğu kişilere
ait pek çok işyeri, kilise, ev ve
araba bu olaylar sırasında tahrip edilmiş veya yağmalanmıştı. Bununla birlikte başta İzmir
olmak üzere Rumların yaşadığı yerlerde de benzer olaylar
meydana gelmekteydi.
İstanbul’daki olayların büyüdüğünü Ankara’ya giderken
öğrenen dönemin Başbakanı
Adnan Menderes ve dönemin
Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın
talimatları ile İstanbul’da sıkıyönetim ve sokağa çıkma
yasağı ilan edilmişti. Askerî
birliklerin müdahalesi ile İstanbul’daki olaylar gece yarısı
kontrol altına alınmıştı.
Çeşitli kaynaklara göre
4340 dükkân, 2000 kadar ev,
aralarında kilise, fabrika, okul
ve otellerinde bulunduğu yüzlerce mekân olaylar sırasında
zarar görmüştü.

ANADOLU HİLAFET DEVLETİ
(KAPLANCILAR)
Halk arasında “Kaplancılar”
olarak bilinen grubun öncüsü
ve örgütün kurucusu Cemalettin Kaplandır.
Cemalettin Kaplan, 1926
Erzurum doğumlu ve İlahiyat
mezunudur. Kaplan, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nda müftülük,
müdürlük ve müfettişlik görevlerini yaptı, dönemin siyasî
partilerinden MSP’den Erzurum milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. Bir süre Adana
müftülüğü görevini de yapan
Kaplan, 1981 yılında Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan emekli olup, Almanya’ya gitti. Almanya’da Avrupa Millî Görüş
Teşkilatı’na (AMGT) katıldı.
Daha sonra buradan ayrılarak
“İslam Cemiyet ve Cemaatler
Birliği’ni (İCCB)” kurdu. Kuruluş nizamnamesinde Kaplan, hareketin Emir’i olarak
belirtildi. Bu arada soyadını
Hocaoğlu şeklinde değiştiren
Kaplan’ın Avrupa Millî Görüş
Teşkilatı’ndan (AMGT) ayrılış
gerekçesi, öncelikle politika ile
hilafetin gerçekleştirilemeyeceği olmuştu. Kaplan’ın hedefi

Anadolu sınırları içinde adı
“Anadolu Federe İslam Devleti” olan bir emirlik kurmak ve
bu hedefe anayasa ve demokratik sistemi yıkarak ulaşmaktı.
Hareketinin amacı olarak
ulaşmak istediği Anadolu Federe İslam Devleti – AFİD’i,
Dünya İslam Devleti olarak
tasarlayan Cemalettin Kaplan,
kendisini 1994 tarihinde halife
olarak ilan etmiş ve bu tarihten
sonra “Hilafet Devleti” ismi
kullanılmaya başlanmıştır.
Örgütün kısa dönemdeki
amaçları, Avrupa ülkelerinde
yaşayan Müslüman kitleleri bir
araya toplamak ve Türkiye’deki demokratik yapıya karşı mücadele etmektir. Örgütün uzun
vadedeki temel amacı ise, Türkiye’de bir İslam devleti kurmak ve dünyadaki tüm Müslümanları tek devlet (AFİD) çatısı
altında toplamaktır.
Çalışma metodu olarak
kendilerinin, Hz. Peygamberin Mekke dönemi gibi, tebliğ
döneminde olduğunu belirten Kaplan’a göre, bu devre
tamamlandıktan sonra silahlı
ayaklanma evresi gelecektir.
Zira demokratik bir yapı içeri45

sinde seçimle iktidara gelmek
mümkün değildir. Bu nedenle
tebliğ aşaması, daha çok nefis
mücadelesi, teşkilat oluşumu,
birliği sağlamaya yöneliktir. Bir
sonraki aşama ise, “kâfirlerin
istilasına uğramış İslam beldeleri”nin kurtuluşu için “cihad”
şeklinde tezahür edecektir. Farz
olan cihadın terkedilmesinin
karşılığı cehennemdir. Cihad
(silahlı ayaklanma) için önemli oranda bir takipçi tabanı ve
yetişmiş kadronun gerekliliğini
kabul eden Kaplan, bu oluşumun gerçekleşmesiyle Anadolu
Federe İslam Devleti’nin - AFİD
kurulabileceğini ileri sürmüştür.
Buna göre Kaplan grubunun
amacı, Türkiye’de bir İslam
Devletinin kurulmasıdır. Buna
ulaşmak için de uzun vadeli bir
program tasarlanmıştır.
Kaplancılar için demokrasi,
komünizm, faşizm, kapitalizm,
Kemalîzm birer puttur. Yine,
laiklik, demokrasi ve particilik puttur. Mustafa Kemal ve
silah arkadaşlarının kurmuş
olduğu Türkiye Cumhuriyeti,
meşru değildir ve bu nedenle
de itaat edilmez. Bu doğrultuda Kaplan 18 Nisan 1992’de
Koblenz’deki, Şehitleri Anma
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Toplantısı’nda, Anadolu İslam
Federe Devleti’ni (AFİD) kurduklarını ilan etmiştir. Devletin merkezî İstanbul’dur. Daha
sonra diğer İslam devletleriyle
birlikte hareket edilecek, İslam
federe devletleri arasında vize
ve gümrükler olmayacak, bir
dünya pazarı kurulacak, ortak
para birimi olacak, faiz, içki,
zina, müstehcen yayın kaldırılacak, Cuma günü tatil olacak
ve Hicri takvim kullanılacaktır.
İslamî kıyafete bürünülecek,
soyadları yerine baba isimleri
kullanılacak, yazışmalar Arapça olacaktır.
Cemalettin Hocaoğlu’nun
1995 yılındaki ölümünden sonra örgütün başına oğlu Metin
Kaplan geçmiştir. Metin Kaplan, 12 Eylül sorasında Almanya’ya babasının yanına gitmiş
ve Avrupa Millî Görüş Teşkilatı’ndaki “Fetva Komisyonu ve
Şeriat Mahkemesi Başkanlığı”
görevlerini üstlenmiştir. Babasının Millî Görüş Teşkilatı’ndan ayrılmasını takiben yeni
oluşum adına dinî konuşmalar
yapmaya başlayan Metin Kaplan, çevresindeki kimseler tarafından babası kadar ilgi görmemiştir. Nitekim 15.05.1995

tarihinde, babası Cemalettin
Kaplan’ın ölümü sonrasında
örgütün başına geçen Metin
Kaplan, Emirü’l-Mü’minin ve
Halifetü’l-Müslimin olarak ilan
edilmesine rağmen ciddî kopmaların önü alınamamıştır.
Metin Kaplan, 11 Eylül
2001 terör saldırıları sonrası
Almanya’nın terörle mücadele
kapsamında yürüttüğü faaliyetler sonucunda 12 Ekim 2004
tarihinde Türkiye’ye iade edilmiştir. Almanya’da da faaliyetlerinin yasaklanması ve örgüt
lideri Metin Kaplan’ın Türkiye’ye iade edilmesi sonrasında
örgüt hızlı bir çözülme yaşamış
ve faaliyetleri neredeyse durma
noktasına gelmiştir.
Halk arasında daha çok
‘Kaplancılar’ olarak bilinen
örgüt, son dönem itibariyle
oldukça marjinalleşmiş ve Almanya/Köln’deki merkezleriyle faaliyetleri sınırlı kalmıştır.
Örgüt, http://www.seriat.net/
adlı internet sitesinden görüşlerini yaymaya devam etmektedir. Ancak ciddî ve orijinal bir
özgünlüğü bulunmayan, söz ve
eylem çelişkileriyle dolu olan
Kaplancılık etkisi sınırlı TV
kasetleri, kitap ve bildirilerle

ayakta durmaya çalışmaktadır.
Örgüt propaganda gücünü de
önemli ölçüde yitirmiştir.

ANADOLU FEDERE İSLAM
DEVLETİ (AFİD)
AFİD, kuruluşu 1992 yılında
Almanya’da yapılan bir toplantıda Cemalettin Kaplan tarafından ilan edilen ve (kendilerince gayri meşru ilan ettikleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin yıkılarak) başkenti İstanbul olan
hilafet devletinin adıdır.
Ayrıntılı bilgi için Anadolu
Hilafet Devleti (Kaplancılar)
maddesine bakınız.

ANALOJİ
Analoji; Yunan matematiği ya
da bilimindeki anlamıyla iki
şey arasındaki ortaklık ya da
karşılıklı ilişki olarak tanımlanmaktadır. Yunancada analogia,
İngilizcede analogy, Fransızcada analogie olarak geçmektedir. Türkçede kıyas, temsil, çıkarım, örnekseme gibi isimlerle
de anılmaktadır. Astronomi,
antropoloji, psikoloji, tarih, din
bilimleri, sosyoloji, edebiyat,
eğitim bilimleri, iletişim, hukuk
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gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda
kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme ve sonuca ulaşma yöntemidir.
Mantıklı düşüncede üç tür
akıl yürütme vardır. Bunlar;
dedüksiyon yani tümdengelim
-zihnin genelden özele, tümelden tikele yaptığı akıl yürütme
işlemi- (talil, deduction), tümevarım -zihnin özelden genele,
tikelden tümele, hadiselerden
kanunlara geçmek şeklinde
yaptığı işlem- (istikra, induction), analoji -iki şey arasındaki
benzerliğe dayanıp birisi hakkında verilen bir hükmü diğeri
hakkında da vermek- (temsil,
analogie). Klasik mantık, analoji ve tümevarım yerine, daha
sıklıkla dedüksiyon yani tümdengelimi kullanmaktadır. Kıyas, aklın üç yürütme yolundan
birisi olan tümdengelimin en
mükemmel şeklidir. Bu nedenle, klasik mantık, akıl yürütme
söz konusu olunca, tümdengelimi esas almıştır. Analoji ile
tümevarım daha çok Yeniçağ
felsefesinde metot meseleleri
ele alınınca önem kazanmıştır.
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ANARŞİZM (ANARCHISM)
Yunanca an(-sız/-siz) ön ekinin yanına kral, yönetici güç
anlamına gelen archos sözcüğünün getirilmesiyle oluşan
terim, yöneteni olmayan anlamına gelmektedir. Anarşizmin
ilk izlerine Antik Yunan veya
kadim Çin’den itibaren çeşitli
tarih safhalarında rastlanabilir.
Fakat anarşizm, terim anlamı
ile modern siyasal bir akım biçiminde 19. yüzyılın sosyalist
hareketler ailesinin bir üyesi
olarak ifade edilmektedir.
Anarşizm kavramsal olarak
günümüzde nihilizm, terörizm,
vandalizm, şiddet ya da canilikle eş anlamlı kullanılan bir
kelime haline gelmiştir. Bunun
sebebi bazı zamanlarda anarşist düşünceleri benimsediklerini ifade edenlerin çeşitli şiddet
olaylarını desteklemiş olmalarıdır. Anarşistlerin çoğu şiddeti
bir yanılgı olarak kabul eder ve
yine çoğu şiddeti ahlakî olarak
kabul edilemez bulurlar.
Anarşistlere göre sınırlandıran, hükümran bir yapı olan
devlet, özgürlüğü de sınırlandırması açısından kötüdür.

19. yüzyılda Proudhon tarafından geliştirildiği kabul
edilen anarşizmin çeşitli türleri
ya da varyasyonları bulunmaktadır . Bunlar bireyci anarşizm,
pozitif anarşizm, komünist
anarşizm ve dinsel anarşizm
biçiminde sıralanabilir.
Bireyci anarşistler, bireyin
topluluk içerisinde eriyip kaybolmasını olumsuzlamaktadır.
Onlara göre toplum, organik
bir bütün değil, egemen bireylerden oluşan bir topluluktur.
Buna bağlı olarak da bireycilik
yüksek bir değerdir. Anarşizmin kuruluş ilkesinin aksine
bireyci anarşizmde özel mülkiyetten söz edilir, bu bağlamda
her bireyin vücudunu ve mülkiyetini kapsayan ihlal edilemez
bir alana sahip olduğu imlenir.
Proudhon’un mutlak özgürlüğü savunurken benimsediği
anarşizm pozitif anarşizmdir.
Proudhoncu anlayışa göre özgürlük düzenin kızı değil, düzenin annesidir. Özgürlüğün
uygulanması noktasında Proudhon’da önemli bir kavram
gözümüze çarpar ki bu kavram
“adalet”tir. Ona göre herhangi
bir otorite tarafından verilen
adalet, adalet değildir. Mülki-

yet olgusuna hırsızlık olarak
bakmasının sebebi de bu adalet
anlayışıdır. İnsanların davranışlarındaki toplumsal öğelerin
önemini vurgulayan bu anlayış
bireyci anarşizmden bu noktada ayrılmaktadır.
Diğer bir anarşizm türü ise
komünist anarşizmdir. Temsilcileri olarak Bakunin ve ardılı
Kropotkin gösterilmektedir. Bireyci anarşizmle sistem yıkıcısı
olmaları sebebiyle birleşirler ve
toplumun yeniden inşası noktasında ayrılırlar. Bireyci anarşizm hafifletilmiş bir biçimde
olsa da özel mülkiyeti savunurken, komünist anarşizm ortak
mülkiyeti savunur. En bilinen
şekliyle Kropotkin’in dile getirdiği insanın işbirliği kapasitesine olan yüksek inanca dayanır. Komünlerin oluşturduğu,
yardım ve dayanışmaya dayalı
toplulukların sevgi bağına da
dayanacağını, bundan dolayı
da daha sağlam olacaklarını
savunmaktadır.
Son olarak, Tolstoy dinsel
anarşizm türünün temsilcisi
olarak gösterilmektedir. Dinsel
anarşizm İsa’nın emrettiği “kötülüğe karşı direnme” sözlerini
kötülüğe karşı hiçbir zaman
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şiddet gösterme şeklinde yorumlamıştır. Şiddet karşıtlığı ve
direnç göstermeme gibi özellikleriyle pasif anarşizm diye
de anılır.
Günümüzde anarşizm siyasal düşünce yelpazesinin
solunda yer almakla birlikte
anarşistlerin çoğunluğu politik
düzen içeren her türlü oluşuma
karşı durmaktadırlar. Anarşist
düşünceler politik bir siyasal
düzen fikrinden öte bireysel
özgürlüğü esas alan ve bu özgürlüğü sınırlayan otoriteye
karşı durmayı içeren hayat algısı olarak varlığını sürdürmektedir.

ANAYASA
“Anayasa” kelimesi İngilizce
ve Fransızcadaki constitution
kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Bir devletin yönetim biçimini ve esaslarını belirleyen anayasalar, üst hukuk
olarak nitelendirilen ve toplumsal sözleşmelerdir. Avusturyalı hukukçu Hans Kelsen’in
görüşlerine dayanan “normlar
hiyerarşisi” yaklaşımına göre
alt basamakta yer alan norm
geçerliliğini üst basamakta yer
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alan normdan alır. Bu bağlamda anayasalar, bu hiyerarşinin
en üst basamağında bulunur.
Anayasa kavramı maddî
ve şeklî olmak üzere iki farklı
anlamda tanımlanmaktadır.
Maddî anlamda anayasa devletin temel organlarının kuruluşunu ve işleyişini belirleyen
hukuk kurallarının bütünüdür.
Maddî anayasa anlayışına göre
bir kuralın anayasa kuralı olup
olmadığına o kuralın içeriğine,
neyi düzenlediğine bakılarak
karar verilir. Bu bağlamda bir
kural, içerik itibarıyla devletin
temel organlarının kuruluşuyla
veya işleyişiyle ilgili ise, o kural anayasal niteliktedir. Şeklî
anlamda anayasa ise normlar hiyerarşisinde en üstte yer
alan hukuk kurallarından oluşan metindir. Şeklî anlamda
anayasada bir kuralın anayasa
kuralı olup olmadığına, onun
içeriğine bakılmaksızın, o kuralın bulunduğu yere ve yapılış
veya değiştiriliş şekline bakılarak karar verilir. Eğer bu kural
normlar hiyerarşisinde en üst
basamakta yer alıyorsa ve kanunlardan daha zor bir usulle
değiştirilebiliyorsa o kural, içerik olarak neye ilişkin olursa olsun bir anayasa kuralıdır.

Literatürde yazılı-yazısız,
sert-yumuşak ve ayrıntılı-çerçeve olmak üzere farklı anayasa türlerinden bahsedilir.
Yazılı Anayasa - Yazısız
Anayasa
Yazılı Anayasa
Anayasal kuralların yazılı bir
metin halinde bulunmasıdır.
Tek bir metin olması gerekmeyebilir, bir metinler toplamı da
olabilir. Bu çerçevede, Fransa’daki Üçüncü Cumhuriyet
Anayasası’nın üç ayrı anayasal
kanundan oluştuğu görülür.
Yazısız Anayasa
“Teamülî Anayasa” veya “Geleneksel Anayasa” da denir.
Toplumun tecrübe ve geleneklerinden damıtılmış ve uzun
yıllardır üzerinde genel bir fikir
birliği olan bağlayıcı kural ve
uygulamalardan oluşur. Bu durum tamamiyle yazılı bir belge
olmayışı manasına gelmez, tek
bir anayasa metni olmamasına
rağmen normlar hiyerarşisinde
anayasa kuralı seviyesinde bulunan yazılı metinler mevcut
olabilir.
Yazısız anayasanın en bilinen örneği İngiltere’dir. İngil-

tere’de anayasal nitelikte bazı
kuralları içeren belgeler mevcuttur: Magna Carta Libertatum (1215), Petition of Rights
(1628) gibi.
Yumuşak Anayasa - Katı
(Sert) Anayasa
Yumuşak Anayasa
Yumuşak anayasa, normal kanunlarla aynı usullerle ve aynı
organlarca değiştirilebilen anayasa olarak tanımlanmaktadır.
Yazısız anayasalar nitelikleri
gereği yumuşak anayasalardır.
İstisnaî olarak yazılı anayasa
olmakla birlikte yumuşak olan
anayasalar da vardır. Bu durum iki şekilde mümkündür.
Anayasa, ya açıkça normal kanunlar gibi değiştirilebileceğini
hükme bağlar ya da değiştirilmeyle ilgili bir hüküm barındırmaz.
Yumuşak anayasa sisteminde anayasa ile kanun normlar
hiyerarşisinde aynı basamakta
yer alır. Bu nedenle şeklî anayasa anlayışına göre yumuşak
anayasalar “anayasa“ sayılamaz, çünkü yumuşak anayasanın en üstün hukuk normu
niteliği taşıdığı söylenemez.
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Katı (Sert) Anayasa
Değiştirilme usulleri normal
kanunlara göre farklı ve daha
zor olan, yine değiştirilme usullerinin anayasada tarif edildiği
anayasalara katı (sert) anayasa
denir. Normal kanunlarda genellikle aranmayan üye tamsayısının salt çoğunluğu, nitelikli
çoğunluk, halkoylaması, süre
yasağı gibi usûller, katı anayasalarda değiştirme usûlleri
olarak anayasada yazılı olarak belirtilir. Bununla birlikte,
içerisinde değiştirilmesi yasak
maddeler bulunan anayasalar
“katı” olarak değerlendirilmektedir.
Ayrıntılı (Kazuistik) AnayasaÇerçeve Anayasa
Ayrıntılı Anayasa
Siyasal istikrar ve toplum hayatını belirleme kaygısıyla, hayatın her alanına dair ayrıntılı
düzenlemelerin yer aldığı anayasalardır. Ayrıntılı anayasalar genellikle çok fazla madde
içermektedir.
Çerçeve Anayasa
Anayasada ifade edilen konuların genel hatlarıyla belirlenip,
ayrıntılı düzenlemelerin yasa52

lara bırakıldığı, ilgili konuya
dair genel çerçeveyi belirleyen
kuralları ihtiva eden anayasalardır.

ANAYASA MAHKEMESİ
Normlar hiyerarşisinde en üst
basamakta anayasa yer aldığından yapılan kanunların anayasaya uygun olması gerekmektedir. Bu bağlamda, kanunların
anayasaya uygunluğunun denetlenmesi kapsamında “anayasa yargısı” ya da “anayasa
mahkemeleri” konuları ile karşılaşılmaktadır.
Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi konusunda iki temel model bulunmaktadır. “Amerikan modeli”
olarak adlandırılan sistemde
kanunların anayasaya uygunluğu normal mahkemeler tarafından denetlenebilirken, “Avrupa modeli” olarak belirtilen
sistemde kanunların anayasaya
uygunluğu genel mahkemeler
değil, bu işle görevli özel bir
mahkeme tarafından denetlenmektedir. Türkiye’de bulunan
Anayasa Mahkemesi Avrupa
modeli içerisinde yer almaktadır.

Bu bağlamda Türkiye’de
Anayasa Mahkemesi, kuruluşu, işleyişi, üye seçim usûlleri,
görev ve yetkileri Anayasa’nın
146. ve 149. maddeleri arasında belirlenmiş; kanunların,
kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetleyen;
anayasada korunan hakların
kamu gücü tarafından ihlali hususunda yapılan bireysel
başvuruları değerlendiren ve
karara bağlayan bir üst mahkemedir.
On yedi üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri
farklı usuller ile göreve gelir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi;
iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri
arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden,
bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından
gösterecekleri üç aday içinden
yapacağı gizli oylamayla seçer.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak bu seçimde,
her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki
ve ikinci oylamada üye tam
sayısının salt çoğunluğu aranır.

İkinci oylamada salt çoğunluk
sağlanamazsa, bu oylamada en
çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday
üye seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı; üç üyeyi
Yargıtay, iki üyeyi Danıştay, bir
üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurullarınca kendi
başkan ve üyeleri arasından her
boş yer için gösterecekleri üçer
aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi
üyesi olmayan yüksek öğretim
kurumlarının hukuk, iktisat ve
siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday
içinden; dört üyeyi üst kademe
yöneticileri, serbest avukatlar,
birinci sınıf hâkim ve savcılar
ile en az beş yıl raportörlük
yapmış Anayasa Mahkemesi
raportörleri arasından seçer.
Anayasa Mahkemesi üyeleri on iki yıl için seçilirler. Bir
kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa
Mahkemesi üyeleri altmış beş
yaşını doldurunca emekliye
ayrılırlar. Zorunlu emeklilik ya53

şından önce görev süresi dolan
üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla
düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren
bir suçtan dolayı hüküm giymesi halinde kendiliğinden;
görevini sağlık bakımından
yerine getiremeyeceğinin kesin
olarak anlaşılması halinde de,
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun
kararı ile sona erer.
Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde
kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün
Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler
ve bireysel başvuruları karara
bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından
inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde, sıkıyönetim
ve savaş hallerinde çıkarılan
kanun hükmünde kararnamelerin şekil ve esas bakımından
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla,
Anayasa Mahkemesinde dava
açılamaz.
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Şekil bakımından denetim
kanunlarda son oylamanın,
öngörülen çoğunlukla yapılıp
yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama
çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup
uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme sadece Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi üyelerinin beşte biri
tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on güngeçtikten sonra,
şekil bozukluğuna dayalı iptal
davası açılamaz; şekil denetimi
def ’i yoluyla da talep edilemez.
Şekil bozukluğuna dayalı iptal
davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara
bağlanır.
Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları da karar bağlar.
Herkes, Anayasada güvence
altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu
gücü tarafından, ihlal edildiği
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olma-

sı şarttır. Bireysel başvuruda,
kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî
Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını,
Cumhuriyet Başsavcı vekilini,
Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu üyelerini, Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle
ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
Genelkurmay Başkanı, Kara,
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel
Komutanı da görevleriyle ilgili
suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları
gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi bir
kanun veya kanun hükmünde
kararnamenin tamamını veya
bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni
bir uygulamaya yol açacak bi-

çimde hüküm tesis edemez.
İptal kararları geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları
Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme
ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

ANDERS BEHRING BREIVIK
Anders Behring Breivik, 22
Temmuz 2011 günü Oslo şehri
ve Utoya Adası’nda toplam 77
kişinin ölümüne ve 242 kişinin
yaralanmasına neden olan iki
terör saldırısını gerçekleştiren
Norveç vatandaşıdır.
Norveç mahkemesi Breivik’i terörizm ve tasarlayarak
adam öldürmek (toplu katliam
yapmak) eylemlerinden suçlu
bulmuş ve en az 10 yıl tahliye
imkânı olmaksızın, 21 yıl hapis
cezasına çarptırmıştır. Bu ceza
Norveç kanunlarına göre verilebilecek en üst cezadır.

ANGAJMAN KURALLARI
Angajman kuralları bir ülkenin
kara, hava ve deniz kuvvetleri ile diğer askeri unsurlarının
kuvvet kullanımı durumların55

da uygulaması gereken askeri
emirleri tanımlayan bir kavramdır. Söz konusu kavrama
ilişkin tanıma ilk kez 1958 yılında ABD’nin Askeri ve Ortak
Terimler Sözlüğü’nde yer verilmiştir. Soğuk Savaş boyunca
ABD ve Sovyetler Birliği’nin
küçük bir olayın bile nükleer
bir savaşa dönüşebileceğinden,
uluslararası hukukun kuvvet
kullanımını yasaklaması, teknoloji alanındaki gelişmeler ve
barışı koruma operasyonlarında askeri güçlerin artan kullanımı, angajman kurallarına
duyulan ihtiyacı artırmıştır.
Angajman kuralları bir ülkenin, başka bir ülkenin toprak bütünlüğünü tehdit etmesi,
hava sahasını ve karasularını
ihlal etmesi durumunda verilecek askeri tepkinin şartlarını
ve sınırlarını belirlemektedir.
Askeri kuvvetlerin ne zaman,
hangi koşullarda, nerede, nasıl
ve kime karşı kullanılacağını ve
yetkili merciler tarafından kullanılacak silahlı gücün kapsam
ve derecesinin ne olacağına
dair yetkilendirme hususlarını
içermektedir. Angajman kuralları belirlenirken olası senaryolar ve var olan durumun
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askeri ve siyasi boyutları hesaplanmalıdır. Silahsız gruplara
ve sivillerin mülklerine nasıl
davranılacağı, meşru müdafaa
durumundaki güç kullanımı,
düşman ateşinin nasıl geri çevrileceği, esir alma ve düşmanlık seviyesinin belirlenmesi ve
benzeri durumlarda uygun eylemlerin ne olacağı bu kurallar
çerçevesinde belirlenmektedir.
Angajman kuralları ile askeri
bir harekatta yer alan unsurlara politik emirler vermek ve
sınırlamalar getirmek mümkün
hale gelmektedir.
Kimi ülkelerde angajman
kuralları ülkenin silahlı kuvvetleri için bir kılavuz niteliği
taşırken, kimi ülkelerde ise kanuni bir emir olarak kabul edilmektedir. Her ülkenin kendi
angajman kuralları olmayabilir. Bundan dolayı bazı ülkeler
uluslararası angajman kurallarını benimsemektedir.

ANOMİ
Genel olarak anomi, toplumsal yapının mevcut standart ve
değerlerinde ani değişimlerin
neden olduğu sosyal sistemdeki
kırılmalar ve buna bağlı olarak

bireylerin kendilerini toplumsal hayata bağlayan ideal ve
amaç yoksunluğu yaşadıkları
sosyal ortamı ifade eder. Anomi kavramı ilk defa ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim
tarafından Toplumda İşbölümü (The Division of Labor in
Society) isimli eserinde “toplumun bireyler üzerindeki ahlakî
rehberlik fonksiyonunun azalması durumu” olarak tanımlanmıştır.

ANTİSEMİTİZM
Genel olarak “Yahudi aleyhtarlığı” olarak tanımlanabilir.
Herhangi bir şekilde Yahudi
dinîni reddetmekten başka, Yahudilerden nefret etmeyi ifade
eden modern bir terimdir.
Yahudi karşıtlığı veya Yahudi düşmanlığı olarak tanımlanabilecek olan kavram; Yahudilik dinîne, ırkına, kültürüne
veya milletine karşı duyulan
düşmanlık biçiminde ifade edilmektedir.

APARTHEID
Afrikaans dilinde “ayrılık”
anlamına gelen Apartheid kelimesi Güney Afrika Cumhu-

riyeti’nde uygulanan katı ırkçı
politikalara işaret eder. Sonraları tamamıyla isimleştirilip
ırkçı ayrımların söz konusu
olduğu tüm sistemler için kullanılan kelimeye dönüşmüştür.

ARA DÖNEM
Ara dönem kavramı, hangi gerekçeyle olursa olsun sivil yönetimin bir darbeyle devrilmesi
ya da yönetimde ortaya çıkan
kesintilerle yasama, yürütme
ve yargı yetkilerinin askerî bir
kontrol mekanizmasında toplanmasıyla oluşan “olağandışı”
yönetim biçimleri için kullanılmaktadır.
“Ara dönem”ler seçilmiş
kurumlara dayalı yönetimin
kesintiye uğramasına ve siyasal
sistemin yeniden biçimlendirilmesine neden olmaktadır. Bu
kavram, görünüşte birbirinden
oldukça farklı yönetimler için
kullanılsa da hepsinde de nihaî
güç, idarede doğrudan yer alsın
ya da almasın ordunun elindedir. Bu nedenledir ki ilgili literatürde ara dönemler genellikle,
olağandışı uygulamaların öne
çıktığı özgül rejimler şeklinde
tasvir edilmektedir.
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ARAP BAHARI
Arap Baharı, (Al-Thawrāt
Al-ʻArabiyyah) Orta Doğu ve
Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinde, işsizlik, enflasyon,
gelir dağılımı adaletsizliği ve
otoriter idarecilere karşı yükselen ve genellikle demokratik
taleplerin şekillendirdiği halk
hareketlerini betimlemek amacıyla kullanılan bir kavramdır.
Arap Uyanışı, Arap İsyanı
veya Arap Devrimi gibi isimlerle ifade edildiğini de görmek
mümkündür. Bununla birlikte,
“Arap Baharı” isminin 1968
Prag Baharı olayına izafeten
kullanıldığı yönünde yorumlar
bulunmaktadır.
Arap Baharı’nın miladı
olarak Tunus’ta seyyar satıcı olan Mohammed Bouazizi’nin arabasına el konmasına
ve kadın bir polis tarafından
tokatlanmasına tepki vererek
kendisini yakması hadisesi gösterilmektedir. 4 Ocak 2011’de
Bouazizi’nin yattığı hastanede
hayatını kaybetmesi üzerine
düzenlenen kitlesel eylemler bu
spesifik olayı da aşarak siyasal,
sosyal ve ekonomik taleplere
dönüşmüştür. Eylemlerin on
58

gün sonra 14 Ocak 2011’de
sonuç vererek, 23 yıl boyunca
ülkeyi baskıyla yöneten Zeynel
Abidin Bin Ali iktidarının düşmesine neden olması, bu yeni
hak talebi rüzgârının Kuzey
Afrika ve Orta Doğu’nun Arap
ülkelerinde de esmesine vesile
olmuş, eylemler otoriter idarecilerinden bunalan halklar için
kurtuluş reçetesi olarak görülmüştür. “Ekmek, onur, hürriyet” ve “düzen yıkılsın” sloganlarıyla gelişen halk hareketleri
Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn,
Cezayir, Ürdün, Yemen, Suudi
Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas gibi ülkelerde farklı
boyutlarda ve biçimlerde yaşandığı gibi eylemlerden sonra
alınan neticeler de farklı yansımalara sahip olmuştur.
Tunus’ta Zeynel Abidin Bin
Ali’nin devrilmesinin ardından, 2011 yılında Mısır’da 30
yıllık Hüsnü Mübarek rejimi
yıkılmış, 33 yıldır iktidarda bulunan Yemen Devlet Başkanı
Abdullah Salih yetkilerini devretmiş ve 42 yıllık Muammer
Kaddafi rejimi kanlı olaylar sonucu devrilmiştir. Suriye’de ise
süreç çok sayıda insanın ölümüne yola açan bir iç savaşa

dönüşmüş ve 2016 yılı itibarıyla bu durum devam etmiştir.
Arap Baharı sürecinde gerçekleşen toplumsal eylemlerin
oluşumu ve sürdürülmesinde
sosyal medya ve televizyon kanallarının aktif olarak kullanılması dikkat çeken bir diğer
unsur olmuştur.

ASALA
ASALA (İngilizce “Armenian
Secret Army for the Liberation
of Armenia”; Türkçe “Ermenistan’ın Kurtuluşu için Gizli
Ermeni Ordusu” ve Ermenice
“Hayastani Azatagrut’yan Hay
Gaghtni Banak) 1973-1985 yılları arasında faaliyet gösteren
Marksist - Leninist Devrimci
ideolojiye sahip Ermeni terör
örgütüdür. Örgüt, 20 Ocak
1975’de, Lübnan’da yeni başlayan iç savaşın ortaya çıkardığı
otorite boşluğundan istifade ile
Bekaa Vadisi’nde Agop Agopyan, Agop Tarakçıyan, James
Karnusyan ve Kevork Acemyan tarafından kurulmuştur.
Örgüt, temel hedeflerini
“Osmanlı Devleti zamanında
yapılan tehcir uygulamasını
bir soykırım olarak dünyaya

ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kabul ettirmek ve iddia
edilen soykırımda ölenler için
tazminat ödettirmek” şeklinde
özetlenebilecek “Ermeni Meselesi”ni dünyaya anlatmak
ve dünyaya yayılmış bulunan
Ermeni Diasporası arasında
Ermeni millîyetçiliğini geliştirmek olarak açıklamıştır. Bu hedeflere ulaştıktan sonra nihaî
olarak Türkiye tarafından işgal
edildiğini öne sürdükleri Ermenistan topraklarını geri alarak
Büyük Ermenistan’ı kurmayı
amaçlamaktadır. Bu bağlamda, Agop Agopyan, bütün Ermeni hareketlerini Lübnan’da
tek elde toplamayı ve bu sayede de ASALA Halk Hareketini
başlatmayı hedeflemiştir.
Genel olarak Türk hedeflere
saldıran ASALA, Türkiye’nin
müttefiklerini ve kendilerine
destek vermeyen Ermenileri de
hedef seçmiştir. Örgüt özellikle
Türkiye’nin yurtdışında görev
yapan diplomatlarını hedef
alan saldırılar düzenlemiştir.
Dört kıtada (Amerika, Asya,
Avustralya ve Avrupa) toplam
21 ülkede gerçekleştirilen 182
adet silahlı ve bombalı eylemde
34 Türk diplomat ve 4 yabancı
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hayatını kaybetmiş, 15 Türk ve
66 yabancı da yaralanmıştır.
Örgütün bütün eylemleri
incelendiğinde diplomatik hedefler, havaalanları ve havayolu
şirketleri ile muhtelif işyerlerine saldırılar düzenlendiği görülmektedir. İlk eylem 1975 yılında Dünya Kiliseler Birliği’ne
karşı yapılmıştır. Örgüt, Dünya
Kiliseler Birliği’ni, Ermenileri
Amerika’ya göç etmeye zorlamakla suçlamış ve Birliğin
Beyrut bürosuna saldırmıştır.
ASALA terör örgütü 22 Ekim
1975’te de Türk hedeflere yönelik ilk saldırısını, Türkiye’nin
Avusturya Büyükelçisi Daniş
Tunalıgil’i Viyana’da şehit ederek gerçekleştirmiştir. Türkiye
içinde ilk eylem ise 7 Ağustos
1982 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na yaptıkları
ve 9 kişinin hayatının kaybettiği 72 kişinin de yaralandığı
eylemdir.
1979 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Ermeni Konferansı sonrası örgüt yeni elemanlar
kazanmış ve giderek büyümüştür. Büyüme ile birlikte örgüt
içerisinde fikir ayrılıkları ve güç
çatışmaları başlamıştır.
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1985 yılı sonrasında ASALA etkinliğini iyice kaybederek
dağılmasına rağmen bunun
nedenleri net değildir. Muhtemel sebeplerinden ilki olarak
Orly Havaalanı saldırısı gösterilebilir. 15 Temmuz 1983’te
Türk Hava Yollarının Paris
Orly Havaalanı’ndaki bürosuna yapılan saldırıda 2 Türk, 4
Fransız, 1 Amerikalı ve 1 İsveç
vatandaşı ölmüş, 28’i Türk 55
kişi yaralanmıştır. Bu saldırı,
ASALA için bir kırılma noktası olmuştur. Eylemde Batılı
sivillerin hayatını kaybetmesi,
örgüte Batılı devletlerin desteğinin azalmasına neden olmuştur. Bu eylem sonrası Batı
dünyasında oluşan tepkiler
sebebiyle, ASALA, SSCB’yi
yeni üs kabul edeceklerini bir
bildiri ile ilan etmiştir. Bu değişim, ASALA içinde lider kadro arasında görüş ayrılıklarına
neden olmuş, Molte Melkonyan ve Ara Toranyan, Agop
Agopyan’a karşı tavır alarak
ASALA-RM’yi (ASALA Devrimci Hareketi) kurmuşlardır.
Bu grup sadece Türkleri hedef
almıştır. Agop Agopyan grubu
ise Türk ya da yabancı ayrımı
yapmaksızın eylemlerine devam etmiştir.

Örgütler arası mücadelede
örgüt liderleri ve çok sayıda örgüt üyesi hayatını kaybetmiş ve
örgütler zayıflamıştır.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terör örgütleri listelerinde de yer alan
ASALA, İngiltere, Avusturya
ve Kanada tarafından da terör
örgütü olarak kabul edilmektedir.

ASİMETRİK SAVAŞ
Asimetrik savaş, savaşan tarafların birbirine yakın askerî
güce sahip olduğu ve benzer
teknikleri kullandığı, sadece
detaylarda fark görülen simetrik yani konvansiyonel savaş
tekniklerinin alternatifi olarak
kullanılan bir terimdir. Bu terim, Soğuk Savaşın bitmesinin
ardından özellikle 90’lı yıllarda yaygın olarak kullanılmaya
başlamıştır.
Asimetrik savaş, bir çatışmada en az bir tarafın, düşmanı karşısında avantajlı konuma geçebilmek amacıyla,
düşmanından eylem, düşünce
ve organizasyon olarak farklı
hareket ettiği savaşma anlayışı
olarak tanımlanabilir. Taraflar

arasında güç dengesi bulunmadığı durumlarda, güçsüz olan
tarafın gayri nizamî harp tekniklerini kullanarak uyguladığı
savaş yöntemi olarak kullanılır.
Asimetrik savaşın genel
özellikleri şu şekilde sıralanabilir.
1. Asimetrik savaşın oluşmasındaki en önemli faktör
taraflar arasındaki güç
dengesi/dengesizliğidir.
Teknoloji, personel ve teçhizat bakımından çok üstün olan orduların karşısına
aynı metotlarla (simetrik)
çıkarsa yenilgisi kaçınılmaz
olan güçsüz taraf asimetrik
savaşa yönelir.
2. Güçsüz taraf, güçlü tarafın düzenli ordusuna karşı
harp düzeni olarak genelde
gerilla tipi savaşı benimser.
3. Genelde güçlü taraf, müdahale ettiği alanda kısa
sürede zafer ister ve sahip
olduğu güç sayesinde bunu
kolayca elde edeceğini düşünür. Fakat güçsüz taraf
kendisi açısından zaferin
kısa sürede elde edilemeyeceğini bilir ve uzun süreli
bir savaşı göze alır.
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4. Asimetrik savaşta güçsüz
taraf ölene kadar savaşmayı göze alır ve karşı tarafın
gücünden dolayı daha çok
zayiat vermeye hazırdır.
Bu durum, çok fazla kaybı
göze alamayan, çoğu zaman askerliği profesyonel
kadrolarca yürüten güçlü
taraf karşısında psikolojik
üstünlük sağlar.
5. Her ne kadar güçsüz taraf
tek başına güçsüz görülse de çoğunlukla ciddî bir
dış destek alır. Bu desteği savaştaki güçlü tarafın
düşmanları ve rakibi olan
ülkeler sağlar. Bu şekilde
zarar vermek istediği ülke
ile doğrudur savaşa girmek
yerine onunla zaten savaş
halinde olan grupları destekleyerek düşmanını zayıflatmayı amaçlar.
6. Savaşın yaşandığı bölgenin
coğrafî özellikleri güçsüzler tarafından bir avantaj
ve harp taktiği olarak değerlendirilir. Özellikle çok
dağlık alanlar gerilla savaşı
ve asimetrik savaş için uygundur.
7. Devletler asimetrik savaşı
doğrudan olarak yürüt62

mektense, çeşitli grupları
bu işi kendileri adına yapmaları için kullanabilmektedir. Bu gruplara örnek
olarak özel askerî birlikler,
farklı ideolojik topluluklar
ve sivil toplum kuruluşları
verilebilir. Devletler bu tip
işbirliği ve farklı grupların
kullanılmasıyla doğrudan
sorumluluktan kurtulmayı
amaçlar.
8. Halk desteği asimetrik savaşta önemli faktörlerdendir. Güçsüz taraf halk desteğini kaybetmedikçe uzun
süre mücadeleye devam
edebilir.
Asimetrik Savaş Teknikleri:
Gerilla Savaşı: Asimetrik
savaşta temel olarak gerilla savaşı benimsenir. Terör ve vurkaç eylemleri, intihar saldırıları, uçak ve adam kaçırma,
suikastlar güçsüz tarafça sıklıkla kullanılır.
Özel Birlikler: Gerek asimetrik savaşı benimseyen güçsüz tarafa karşı kullanılmak
üzere gerekse bizzat güçlü devlet tarafından asimetrik savaşı
yürütmek üzere özel askerî birlikler sıklıkla kullanılır.

Beşinci Kol Faaliyetleri:
Bir diğer asimetrik savaş tekniği “Beşinci Kol Faaliyetleri”
olarak adlandırılan yöntemlerdir. Beşinci kol faaliyetleri, askerî müdahale ile yenilemeyen
bir kitle veya devleti casusluk,
kontrespiyonaj, sabotaj ve benzerî saldırılarla yenmek veya
savaş esnasında bu taktikleri
kullanarak karşı tarafın direncini kırmak üzere yürütülen
her türlü faaliyeti kapsar.
Beşinci Kol ismi 1936-1939
yılları arasındaki İspanya’daki iç savaş sırasında bu taktiği
kullanan General Franko tarafından ilk defa telaffuz edilmiştir. General Franko, Madrid’e
dört koldan saldıran askerlerine Madrid şehri içerisinde bir
ayaklanma çıkararak yardım
eden istihbarat çalışanlarını
nitelemek için onlara “Beşinci
Kol” ismini vermiştir.
Dördüncü Nesil Savaş:
Her iki tarafın da belirtilen
taktikleri kullandığı savaş yöntemine ise “dördüncü nesil savaş” adı verilir. Bu durumda
hem güçlü taraf hem güçsüz
taraf asimetrik savaş tekniklerini kullanır. Eski savaşlara göre
çok uzun süren dördüncü nesil

savaşlarda, zayıf taraf çoğunlukla terörizme kayan saldırılarda bulunur.
Psikolojik Harekât: Yoğun bir bilgilendirmeye dayalı
propaganda faaliyetleri veya
yanlış ve kasıtlı bilgiler üretmeye dayalı dezenformasyon
faaliyetleri yapılarak yürütülen psikolojik savaş, bir diğer
asimetrik savaş yöntemidir.
Bu faaliyetler her türlü medya
aracı ile yönlendirme yaparak
düşmanın savaşma azmini kırmak ve halkın desteğini almak
amacıyla kullanılır.
Siber Saldırılar: 21. yüzyılda hemen her tür suç türünde olduğu gibi asimetrik savaş
da siber alanda yaşanmaya
başlamıştır. Siber alanda dünyada ciddî bir asimetrik savaş
mevcuttur. Teknolojik olarak
çok gelişmiş ülkeler diğer ülkelere siber saldırılar düzenlemekte, ülkelerin eğitim, ulaşım, haberleşme, barajlar ve
nükleer santraller gibi kritik
kurumların altyapılarını hedef
alarak düşmana çok ciddî kayıplar yaşatılabilmektedirler.
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ASİMİLASYON

ve görenekler, kılık kıyafet gelmektedir.

En kısa tanımıyla asimilasyon benzerlik ve aynılıkların
artırılması, toplumun homojenleştirilmesi anlamına gelir.
Asimilasyon durağan bir olgu
değildir, dinamik bir süreçtir.
Bu homojenleştirme çabasının amacı, toplumdaki azınlık
grubun çoğunluğa benzetilmesini, aralarındaki etnik, kültürel farkların törpülenmesini ve
azınlık grubun çoğunluk içerisinde erimesini sağlamaktır.

Yapısal asimilasyon

Literatür asimilasyonun dört
boyutta daha çok yaşandığını
göstermektedir. Bunlar; kültürel, yapısal, biyolojik ve psikolojik boyutlardır.
Kültürel asimilasyon
Kültürel asimilasyon, çoğunlukla farklı kültüre sahip azınlığın değişen nedenlerle, gönüllü
ya da zoraki bir biçimde, farklı
yöntemler kullanılarak çoğunluğun kültürünü benimsemesi
sürecidir. Kültürel asimilasyon
kültürün kapsadığı maddî ve
manevî her alanda yaşanır. Bu
alanların başında konuşulan
dil, sahip olunan din ve/veya
mezhep, yaşam tarzı, gelenek
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Yapısal asimilasyonun, sosyal
etkileşimin birinci ve ikinci
düzeyi olmak üzere iki farklı
boyutunda gerçekleştiği iddia
edilir. Birinci düzey sosyal etkileşim daha çok küçük ve üyeleri arasındaki bağların sağlam
olduğu aile üyeleri veya yakın
arkadaşların oluşturdukları küçük gruplarda gerçekleşir.
İkinci düzey sosyal etkileşimler ise daha sıklıkla entegrasyon olarak adlandırılmaktadır. Burada birden çok etnik
grubun büyük bir ev sahibi
grubun kurumları ve toplumsal yapısı içerisinde ve aynı zamanda bunların nezaretinde
kendi etnikliklerinden arın(dırıl)arak, ev sahibi gruba benzemeleri kastedilmektedir.
Biyolojik asimilasyon
Biyolojik asimilasyon ya da ırkların bilimsel yöntemler kullanılarak karıştırılması asimilasyon süreçlerinde nihaî yöntem
olarak görülmüştür. Tarihsel
düzlemde ırklar arası evlilikler
ile başlatılan süreçlerin, tıp bi-

limindeki ilerleme ile çok farklı
boyutlara taşındığına şahitlik
edilmiştir. Biyolojik asimilasyon ile asimile edilen grubun
sadece kültürel ve yapısal değil,
aynı zamanda dış görünüş ve
biyolojik bakımlardan da büyük gruptan ayrıştırılamamaları umulmaktadır.
Psikolojik asimilasyon
Sadece bireyin veya grubun
kendi öz tanımlamasında değil,
aynı zamanda diğer grupların
da asimile olan birey veya grubu tanımlama pratiklerinde de
değişikler yaşanır. Bir diğer ifadeyle asimileolan grup kendisini eskiden sahip oldukları ayrıştırıcı karakteristiklerine göre
değil, içerisinde asimile oldukları büyük grupla özdeşleştirip,
onların birleştirici karakteristikleri ışığında tanımlarlar.

AŞIRICILIK
Genel olarak süregelen mevcut
duruma uyum göstermemek,
bu duruma karşı çıkmak ya da
onu bozmaya çalışmak, rahatsızlığa yol açmak ya da rahatsızlık hissetme durumu olarak
tanımlanabilmektedir. Siyasi
ya da dini gibi farklı nitelikle-

ri olan aşırıcılık günümüzde
daha çok terörizm bağlamında
ele alınarak ayrılıkçı veya farklı
grup ve söylemleri işaret eden
bir kavram olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede mevcut
duruma karşı çıkışta ya da ona
uymamada şiddetin araçsallaştırılması söz konusu olmakta
ve uluslararası alanda şiddete
varan aşırıcılık (violent extremism) tabiri tercih edilmektedir. Bu kapsamda terörizme yol
açan aşırıcılık barış, güvenlik,
insan hakları ve sürdürülebilir
gelişme gibi evrensel unsurları
zayıflatan bir olgu olarak değerlendirilmekte; demokrasi,
hukukun üstünlüğü, bireysel
özgürlük, karşılıklı saygı ve
farklı düşünce ya da inançlara
tolerans gösterilmesi gibi paylaşılan temel değerlerin sözlü
veya fiili olarak karşısında olma
durumu olarak kavramsallaştırılmaktadır.
İnsanları aşırıcılığa yönlendiren faktörler iki ana kategoride ele alınmaktadır. Bunlardan
ilki itme faktörleri olarak ifade
edilen, şiddete varan aşırıcılığa
yol açan koşulları ve aşırıcılığın
ortaya çıktığı yapısal bağlamı
tanımlayan faktörlerdir. Bu
faktörler sosyo-ekonomik fır65

satların yokluğu, ötekileştirme
ve ayrımcılığa maruz kalma,
kötü yönetim, devam eden ve
çözülemeyen çatışmalar gibi
konuları içermektedir. İkincisi
ise çekme faktörleri olarak adlandırılan, düşüncelerin ve ihtilafların şiddet içeren aşırıcı eylemlere dönüşmesinde anahtar
rol oynayan kişisel motivasyonlar ve süreçlerdir. Bu faktörler,
kişisel deneyimler, yaşanan kolektif sorunlar ve mağduriyet,
inançların, politik ideolojilerin,
etnik ve kültürel farklılıkların
istismarı ya da tahrif edilmesi,
sosyal ağlar gibi unsurları kapsamaktadır. Her ne kadar yeni
ya da belirli bir bölge, ulus veya
inanç sistemine özgü olmasa da
son yıllarda karşılaşılan terörist
grupların aşırıcılığa ilişkin imajın şekillenmesi ve bunun bir
güvenlik tehdidi olarak algılanmasında önemli etkilere sahip
olduğu kabul edilmektedir. Bu
noktada aşırıcılık ve terörizm
arasındaki ilişki, bu tehdidin
bertaraf edilmesine yönelik
alınan önlemlerin uluslararası
normlara uygunluğuna, kişileri
aşırıcılığa yönlendiren faktörlerin ortadan kaldırılmasının
önemine ve kolektif çabanın
gerekliliğine vurgu yapmakta66

dır. Bu açıdan terörizmle mücadelede önemli bir unsur olan
önleme, aşırıcılık açısından da
etkili bir strateji olarak görülmektedir.

AŞİRET MEKTEBİ
Aşiret mektebi (Mekteb-i Aşiret-i Humayun), Osmanlı devletinde öncelikle Arap aşiretlerine mensup çocukların eğitimi
için II. Abdülhamid tarafından
1892’de İstanbul’da kurulmuş
ancak daha sonra Kürt ve Arnavut öğrencilere de hizmet
vermiş olan okulun adıdır. Bu
okulda eğitim görmüş öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, resmi veya gayr-ı resmi
olarak yöre halkına hizmet etmeleri amaçlanmıştır. Okulun
kurulmasındaki temel hedef
Batılıların Osmanlıyı parçalamaya yönelik faaliyetlerinde
Aşiretleri kullanma çabalarının
önüne geçilmesidir. Bu doğrultuda aşiretlerin kabiliyetli
çocukları İstanbul’a getirilmiş,
Osmanlı kültürü çerçevesinde
eğitilmiş, böylece Arapların
ırkçılık düşüncesiyle hareket
etmelerinin önlenmesi hedeflenmiştir.

Okula, aşiretlerin ileri gelenlerinin 12 ila 16 yaş arasındaki çocukları alınmıştır.
Öğretmenlerin, okulun açılış
amacına uygun, yetkin ve mesleğinde başarılı kimseler olmasına özen gösterilmiştir. Aşiret
Mektebinde müdür, öğretmen
ve memurların yanı sıra mübessir adı verilen memurlar
istihdam edilmiş ve bu sayede
öğrencilerle ders dışında ilgilenilmesi sağlanmıştır. Eğitim
süresi beş yıl olan okula açıldığı
ilk yıl 50 öğrenci sonraki yıllarda ise 40’ar öğrenci alınması
kararlaştırılmıştır. İlk etapta
öğrenciler Suriye, Halep, Bağdat, Basra, Musul, Trablusgarp, Yemen, Hicaz, Diyarbakır vilayetleriyle Bingazi, Zor
ve Kudüs livalarından seçilmiştir. Aşiret Mektebi uygulaması,
Arap kabile reislerinin evlatlarına yönelik kurulmakla birlikte, daha sonraları Hamidiye
Alaylarındaki Kürt kökenli komutanların kendi aşiretlerinden de ikişer çocuğun mektebe
alınmasını talep etmesi ile farklı bir ivme kazanmıştır. 1902
yılında Aşiret Mektebine Arnavut öğrenciler de alınmaya
başlanmıştır.

Zamanla, öğrenciler arasında disiplinsiz davranışlar ve
kavgalar vuku bulunca okulun
idaresinin Maarif Bakanlığından Mekteb-i Askeriye Nezaretine devredilmesini uygun
bulunmuştur. Aşiret Mektebinden mezun olan öğrencilerin
bir kısmı Harbiye ve bir kesimi
de Mülkiye mekteplerine gönderilmişlerdir.
Aşiret mektebi Şubat 1907
tarihinde II. Abdülhamid tarafından kapatılmıştır. Kapatılma gerekçesi ise, genel kanaate göre mektep öğrencilerinin
kendilerine verilen yemekleri
beğenmemeleri üzerine isyan
çıkarmalarıdır. Mektebin kapanış nedeninin bu olay olarak
gösterilmesi, kapatmaya yönelik girişimler için bir bahane
olduğu anlaşılmaktadır. Son
dönemlerinde yeterli öğrenci
bulunamaması, okul giderlerinin yönetime ağır bir yük olmaya başlaması ve dönemin
siyasi oluşumlarının mektebi
yönlendirmeye yönelik girişimleri gibi durumlar, Aşiret
Mektebinin kapanmasında rol
oynayan etkenler olarak değerlendirilmektedir.
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AUM SHİNRİKYO TERÖR
ÖRGÜTÜ
Aum Shinrikyo, Türkiye’de bilinen ismiyle “Üstün Gerçek”
tarikatı, 1987 yılında eski adı
Chizuo Matsumato olanShoko Asahara tarafından kurulmuştur. 1955’te dünyaya gelen Shoko Asahara, çok küçük
yaşta bir gözünü kaybetmiştir.
Üniversite eğitimi alamayan Asahara, akupunktur ve bitkisel ilaçlarla
ilgilenmekteyken, bir yoga okulu açıp mistisizme yönelmiştir.
1982 yılında Tibet’e gitmiş ve
Himalayalar’da
Nirvana’ya
eriştiğini ileri sürerek, Japonya’ya geri dönmüştür. 1987
yılında tarikatını kuran Asahara’ya göre Japonya’da mutlak
dinginlik haline erişebilmiş tek
insan kendisidir.
1989 yılında tarikât, terör
örgütü olarak kabul edilmeden önce Tokyo Metropolitan
Hükümeti tarafından dinî bir
organizasyon olarak tanınmıştır. Aum Shinrikyo, Japon yasalarının verdiği haklara göre,
vergiden ve Hükümet gözetiminden muaf tutulmuş ve bu
ayrıcalıkları kullanarak birçok
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iş kolunda ticarî faaliyet göstermiştir.
Tarikatın inanç felsefesi, diğer ‘Yeni Dinler’ akımları gibi
farklı dinlerin öğretilerinin bir
araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Temelde, Budist felsefeyi benimsiyor gözükse de
Aum Shinrikyo; Hristiyanlık,
Hinduizm, Şintoizm ve XVI.
yüzyılda yaşamış olan Nostradamus kehanetlerinden etkilenmiştir.
Bir Tarikattan Terör Örgütüne
Evrilen Oluşum
Aum Shinrikyo tarikatının temel felsefesinde, kötülükten
kurtulmanın en iyi yolunun
onu yok etmek olduğu vurgulanmaktadır. Tarikat, bu mantık çerçevesinde insanları öldürerek, onlara iyilik yaptığını
düşünmektedir.Zira bu sayede
birey, dünyanın keşmekeşliğinden kurtarılarak daha güzel
bir hayata yeniden doğacaktır.
İnsanları öldürme eylemine
teşebbüs eden grup bu hareketinden sonra tarikat olmaktan
çıkıp bir terör örgütüne dönüşmüştür.
Örgüt, uluslararası çapta
ismini ilk defa 20 Mart 1995

günü Tokyo metrosuna sarin
gazıyla yapılan saldırı ile duyurmuştur. Bu olay, gerek ülke
içinde gerekse de uluslararası
alanda Japonya’nın II. Dünya Savaşı sonrası kazandığı
“güvenli ülke” imajını büyük
ölçüde sarsmıştır. Saldırılarda 12 kişi ölmüş ve yaklaşık
5500 kişi yaralanmıştır. Bundan bir yıl önce, 1994 yılında
da Matsumato Kenti’ne Aum
tarafından saldırıda bulunulmuş, 7 kişi ölürken 150’ye yakın kişi yaralanmıştır. Örgütün
1995 saldırılarından sonra Japon polisi tarafından yapılan
soruşturmada; Aum Shinrikyo’nun, tabun, samon ve VX
gibi kimyasal gazlar ile antraks
ve Clostrodium Botalinum gibi
biyolojik silahlar geliştirdiği ortaya çıkmıştır.
Örgütün Güncel Durumu
1995 yılında gerçekleştirilen
saldırıdan iki ay sonra Mayıs
1995’te örgütün kurucusu ve lideri Shoko Asahara yakalanmış
ve yargılanıp idama mahkûm
edilmiştir. Asahara ile birlikte
saldırıların ardından tutuklanan 200 örgüt üyesinden 12’si
daha idama mahkûm edilmiş
olmasına rağmen, bu cezalar

henüz infaz edilmemiştir. Örgüt, 1997’den bu yana yeni
üyeler edinmeye, ticarî yatırımlar yapmaya ve mal edinmeye
devam etmektedir. Asahar’nın
tutuklanması sonrasında lider
olan Fumihiro Joyu 2000 yılı
Ocak ayında, örgütün ismini
“Aleph” olarak değiştirmiş ve
kurucusunun şiddete dayalı
öğretilerini reddettiğini açıklamıştır. 2007 yılında grup ikiye
bölünmüştür. Halen örgütün
Japonya’da 1500, Rusya’da ise
300 üyesi bulunduğu tahmin
edilmektedir. Örgüt 1995’ten
bu yana eylem gerçekleştirmemesine rağmen halen Japonya,
ABD ve AB tarafında terör örgütleri listesindedir. Örgüt kamuoyundaki imajını düzeltmek
ve insanlara ruhanî önderlik
yapmak için dinî bir tarikat olduğunu ısrarla vurgulamakta
ve Asahara’nın kanlı mirasına
sahip çıkmadığını ileri sürmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ
İkinci Dünya Savaşı sonrası
büyük bir yıkıma uğrayan Avrupa’da barışı yeniden tesis etmek, Avrupalı ülkeler arasında
ekonomik alanda işbirliği oluş69

turmak ve Avrupa’nın ortak
değerler etrafında birleşmesi
amacıyla Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman 9 Mayıs
1950 tarihinde Schuman Planı’nı yayımlamıştır. Söz konusu Plan’ın sonucu olarak 1951
yılında Federal Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya
ve Lüksemburg tarafından
Paris Antlaşması imzalanmış
ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur.
Anılan 6 üye tarafından devlet kömür ve çelik sektörünün
yanında başka alanlarda da
ekonomik işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla 1957 yılında
Roma Antlaşması imzalanmış
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kurulmuştur. Roma
Antlaşması’yla AET’nin yanında, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılmasını
sağlamak amacıyla Avrupa
Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) kurulmuştur. 1965
yılında imzalanan Füzyon
Antlaşması ile yukarıda bahsi
geçen 3 topluluk (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu)
Avrupa Toplulukları (AT) adı
altında birleştirilmiştir.
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1973 yılında Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda
Topluluk’a üye olmuşlardır.
1981’de Yunanistan; 1986’da
İspanya ve Portekiz’in katılımıyla Topluluğun üye sayısı 12
olmuştur.
1985 yılında Topluluğun
canlandırılması amacıyla Jacques Delors başkanlığında
Avrupa Komisyonu Beyaz Kitap hazırlamıştır. Söz konusu
çalışmayla Topluluğun 1 Ocak
1993’e kadar tek Pazar oluşturması hedeflenmiştir. Bu hedef
doğrultusunda 1987 yılında
Avrupa Tek Senedi yürürlüğe
girmiştir.
1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla 1990’da iki
Almanya’nın birleşmesi, Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla
Soğuk Savaş’ın bitimini takiben Doğu Avrupa ülkelerinin
demokratikleşmeye başlaması
Birliği, bağlarını daha da güçlendirme kararını benimsemeye itmiştir. Bu doğrultuda, üye
devletler 9-10 Aralık 1991’de
Maastricht’te toplanmış ve
yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başlamışlardır. Bunun
sonucunda, 1 Kasım 1993 tarihinde Maastricht Antlaşma-

sı, diğer adıyla Avrupa Birliği
Antlaşması, yürürlüğe girmiş
ve Topluluk Avrupa Birliği (AB)
adını almıştır. Maastricht Antlaşması ile birlikte üç sütunlu
Avrupa Birliği oluşturulmuştur.
İlk sütunu Avrupa Toplulukları
(AKÇT, AET, EURATOM),
ikinci sütunu Ortak Dışişleri
Güvenlik Politikası, üçüncü sütunu Adalet ve İçişleri oluşturmaktadır.

riyeti, Hırvatistan, Macaristan,
Polonya ve Romanya AB üyesi
olmalarına rağmen söz konusu
kriterleri karşıladıktan sonra
Euro para birimini kullanacaklardır. AB üyesi olmamalarına
rağmen Andorra, Monako,
San Marino ve Vatikan yapılan
antlaşmalar çerçevesinde Euro
kullanmaktadırlar. Karadağ ve
Kosova, AB ile herhangi bir
antlaşma yapmadan Euro kullanmaktadırlar.

1995 yılında Avusturya,
Finlandiya, İsveç; 2004 yılında Çek Cumhuriyeti, Estonya,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
(GKRY), Letonya, Litvanya,
Macaristan, Malta, Polonya,
Slovakya, Slovenya Birlik’e katılmışlardır. 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya’nın katıldığı Birlik’in üye sayısı 2013
yılında Hırvatistan’ın katılımıyla 28 olmuştur.

Avrupa Birliği’nin en önemli aşamalarından biri olan Lizbon Antlaşması 2007 yılında
imzalanmış ve 2009 yılında
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Antlaşma ile Birlik’in daha
demokratik bir yapıya kavuşturulması ve karar alma mekanizmasındaki tıkanıkların giderilmesi hedeflenmiştir.

Ekonomik ve parasal birliğin gerçekleştirilmesi bağlamında, Euro 1 Ocak 2002 tarihi itibariyle Birlik’in ortak para
birimi olarak kabul edilmiştir.
Birleşik Krallık, Danimarka ve
İsveç AB üyesi oldukları hâlde
Euro Bölgesi’nin (Eurozone) dışında kalmayı tercih etmişlerdir. Bulgaristan, Çek Cumhu-

Avrupa Birliği’nin kurumlarını Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Komisyonu, Avrupa
Birliği Konseyi, Avrupa Birliği
Zirvesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Sayıştayı,
Avrupa Merkez Bankası başta
olmak üzere Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası ve
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Avrupa Ombudsmanı oluşturmaktadır.

yaratmak ve boşluk doldurmak
işlevlerini yerine getirmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET
DİVANI

Adalet Divanı her bir üye
devlet için bir hâkim olacak
şekilde oluşturulurken, Genel
Mahkeme her bir üye devlet
için en az bir hâkim olacak şekilde oluşturulur. Adalet Divanı’na hukuk sözcüleri yardımcı
olur. Adalet Divanı hâkimleri ve
hukuk sözcüleri ile Genel Mahkeme hâkimleri, bağımsızlıkları
şüphe götürmeyen, kendi ülkelerinde en yüksek adlî görevleri yerine getirmek için gerekli
şartlara sahip ya da herkesçe
kabul edilen hukukî yeterliliğe
sahip kişiler arasından seçilir.
Hâkimler üye devlet Hükümetlerinin mutabakatlarıyla altı yıl
için atanırlar. Görev süresi dolan hâkimlerin ve hukuk sözcülerinin yeniden atanması mümkündür.

Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nu kuran 18 Nisan 1951
tarihli Paris Antlaşması uyarınca, Topluluğu yargısal güvence
altına almak üzere, 1952 yılında Avrupa Topluluğu Adalet
Divanı (ATAD) kurulmuştur. 1
Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Birliği Antlaşması’nın 13. maddesi uyarınca
ATAD, Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) adını almıştır.
Merkezî Lüksemburg’da bulunan ABAD, Adalet Divanı,
Genel Mahkeme ve Kamu Hizmetleri Mahkemesi olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir.
ABAD’ın temel amacı Avrupa Birliği hukukunun Birlik
içinde her yerde aynı şekilde
yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. ABAD, Birlik
hukukunun yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka
saygıyı sağlamak, ulusal hukuk
düzenleri ile Birlik hukuku arasındaki ilişkileri düzenlemek,
hukukî yorum ve denetim yapmak, ihtilafları çözmek, hukuk
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AVRUPA GÜVENLİK
İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği
Teşkilatı (AGİT, Organization
for Security and Co-operation
in Europa, OSCE) Helsinki ve
Cenova görüşmeleri sonrasında oluşan Helsinki Nihaî Sene-

di’nden hareketle 1975 yılında
kurulan, halen 57 ülkenin üye
olduğu, merkezî Viyana’da bulunan uluslararası bir örgüttür.
Kurulduğu dönemde Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Konferansı adı altında faaliyet gösteren kuruluş, 1994 Budapeşte
Zrivesi’nin ardından daha kurumsal bir hale gelerek AGİT
adını almıştır. Çeşitli organları bulunan örgütün en önemli
yapısı iki yılda bir gerçekleştirilen “Zirve Konferansları”dır.
Bununla birlikte, yılda bir kez
toplanan “Bakanlar Konseyi”
örgütün yönetim organı gibi
çalışmaktadır.
Güvenlikle ilgili norm ve
standartlar geliştirmenin yanı
sıra, katılımcı ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediğini takip etmektedir.
Bunun yanında, müzakere ve
siyasî diyalog forumu oluşturan AGİT, katılımcı ülkelerdeki demokratikleşme, hukukun
üstünlüğü ve insan hakları konularındaki çabalara destek
vermektedir.
AGİT’te 57 katılımcı ülke
bulunmaktadır ve her ülke eşit
statüye sahiptir. Kararlar siyasî
uzlaşı üzerine alınır ve yasal

olarak bağlayıcı değildir. 57
ülke içerisinde Asya, Avrupa ve
Kuzey Amerika kıtalarından
ülkeler bulunmaktadır.
Türkiye’nin AGİT İle İlişkileri
Türkiye AGİT’in kurucu üyelerindendir. AGİT’in 3 ana boyutunu oluşturan konulardaki
(siyasî-askerî, ekonomi-çevre,
insanî boyut) çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Türkiye
aynı zamanda, AGİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalara teknik destek vermekle
katkı sağlamaktadır. Türkiye
faaliyetlerine özellikle sınır yönetimi, polis eğitimi ve uyuşturucuyla mücadele programları
ve projelerine uzman desteği
ve parasal destek sağlanmaktadır. Türkiye adına AGİT
Parlamenter Asamblesinde 8
milletvekili bulunmaktadır. Bu
vekiller toplantılara, konferanslara ve seçim gözlem aktivitelerine katılmaktadır.

AVRUPA İNSAN HAKLARI
MAHKEMESİ
21 Ocak 1959 yılında kurulan
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Fransa’nın Strazburg
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kentinde bulunan bağımsız ve
1998’den beri daimi olarak görev yapan uluslararası bir yargı
merciidir. Mahkeme, bireyler
ya da devletler tarafından yapılan başvurular yoluyla, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
düzenlenen medenî ve siyasî
hakların ihlal edildiğine dair
iddiaları incelemeye yetkilidir.
Bu nedenle mahkeme re’sen
hareket edemez. Bahse konu
bireysel başvurular, haklarının
ihlal edildiğini öne süren, gerçek ve tüzel kişiler, kişi grupları ya da hükümet dışı örgütler
tarafından yapılabilmektedir.
Devlet başvuruları ise bir devletin başka bir devlete karşı
yaptığı başvurulardır. Başvurular, Sözleşmeyi onaylamış olan
bir ya da birden çok devletin
aleyhine yapılabilir. Sözleşmeyi onaylamamış bir devlete
ya da bir bireye karşı yapılan
başvurular ise Mahkemece kabul edilemez bulunur. Türkiye
18 Mayıs 1954’te Sözleşmeyi
onaylamış, 28 Ocak 1987’de
de bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 28 Ocak
1990’da kabul etmiştir.
AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamış
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olan devlet sayısına eşit sayıda -hâlihazırda 47- hâkimden
oluşmaktadır. Hâkimler, hiçbir
devleti temsil etmeyip, Mahkemede kendi adlarına görev yaparlar. Hâkimler, taraf devletler tarafından sunulan üç kişilik
liste üzerinden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından seçilir. 9 yıllık bir süre
için seçilen hâkimler yalnızca
bir dönem görev yapabilirler.
Mahkemenin çalışmasında bir
aksaklık olmaması amacıyla
her hâkimin yenisi gelene kadar görev yapması esası benimsenmiştir.
Mahkeme’nin resmî dilleri Fransızca ve İngilizcedir.
Bununla birlikte başvuruların
taraf devletlerin dillerinden
birinde de yapılabilmesi mümkündür.
Mahkeme önündeki yargılama usulü yazılıdır ancak bazı
davalar hakkında, Mahkeme
duruşma yapmaya karar verebilir. Mahkeme önüne getirilen
davaların değerlendirilmesinde
iki ana aşama bulunmaktadır.
Bunlar, kabul edilebilirlik ve
şikâyetlerin incelenmesi aşamalarıdır. Kabul edilemezlik
kararları tek yargıç düzeni ile

verilir ve bu kararlara itiraz
edilemez.
Başvuruların, kabul edilebilir olmaları için bazı şartları
taşıması gereklidir, aksi takdirde Mahkeme, şikâyetleri incelemeden bu başvuruları kabul
edilemez bulmaktadır. Öncelikle Mahkemeye, tüm iç hukuk yollarının tüketilmesinden
sonra başvurulabilir. İç hukuk
yollarının tüketilmesi, aleyhine başvuru yapılan devletin iç
hukukunun öngördüğü bütün
yollara başvurulmuş ve olumlu
bir sonuç alınamamış olmasını
ifade etmektedir. AİHM’nin
içtihatlarına göre, tüketilmesi gereken iç hukuk yollarının
elverişli, etkili ve yeterli olması
gerekmektedir. Elverişli olma,
başvurucunun iç hukuk yolunu doğrudan, yani hiçbir kamu
otoritesinin izni olmaksızın
kullanabilmesini, etkili ve yeterli olması ise, ihlali ortadan
kaldırabilecek nitelikte olmasını ifade etmektedir. Ülkemiz
açısından Anayasada belirtilen
temel hak ve özgürlükleri ihlâl
edilen bireylerin gidebilecekleri ikincil derecede bir yargı yolunu ifade eden Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru,

AİHM’ye başvuru yapmak için
tüketilmesi gereken iç hukuk
yollarından biridir. Anayasa
Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 5982 sayılı “Türkiye
Cumhuriyeti
Anayasasının
Bazı Maddelerinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun”
ile hayata geçmiştir. Bireysel
başvurunun uygulamaya geçtiği 23 Eylül 2012 tarihinden
sonra kesinleşen idarî ya da
hukukî işlem ya da kararlardan
ötürü Anayasa Mahkemesi’ne
yapılacak başvurudan olumlu sonuç alınamaması hâlinde, başvuru şartlarını taşıması
koşulu ile AİHM’ye başvuru
yapılabilmektedir. Bireysel başvuru, Anayasa tarafından teminat altına alınmış olan temel
hak ve özgürlüklerin yanı sıra,
AİHS kapsamında yer alan insan haklarının gözetilmesini de
kapsamaktadır. Bu bağlamda
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, bir yönüyle AİHM
nezdinde yapılan başvurulara
benzerlik göstermektedir.
Ayrıca, AİHM’ye yapılan
başvurularda, iç hukuk yollarını tüketen son kararın alındığı tarihten itibaren altı aylık
süre içinde başvurulması ko75

şulu aranmaktadır. Aynı zamanda Sözleşmede güvence
altına alınan bir ya da birden
çok hakkın ihlal edildiği ileri
sürülmelidir. Zira Mahkeme,
Sözleşmede düzenlenmemiş
olan hakların ihlali iddiasını
inceleyemez. Bunun yanı sıra
başvurucunun, Sözleşme’nin
ihlalinden şahsen ve doğrudan
mağdur olması ve önemli bir
zarara uğramış bulunması gerekmektedir.
AİHM, yargılamanın her
aşamasında, taraflara ‘dostane
çözüm’ önerisinde bulunabilir.
Dostane çözümün Mahkeme
tarafından kabul edilebilmesi
için ilgili hükümetin bir şekilde başvurucunun iddialarının
doğruluğunu kabul etmesi,
başvurucunun zararını karşılama ve lehine bazı tedbirleri
alma yükümlüğü altına girmesi
gerekir. Şayet taraflar bir uzlaşmaya varır ve bu yeterli görülürse Mahkeme başvuruyu
gündemden düşürerek dostane
çözümden gerekli sonuçları çıkarır. Eğer bir uzlaşma bulunamazsa, Mahkeme davayı esastan incelemeye başlar.
Mahkemenin kesin nitelikteki bütün kararları ilgili oldu76

ğu devlet açısından bağlayıcıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi, kararların uygulanması ve özellikle başvuruculara
uğradıkları zararlara karşılık
öngörülen tazminatların ödenmesi sürecini izler. Dostane çözüm kararlarının infazı da bu
kapsamdadır.

AVRUPA İSLAMI
Avrupa İslamı (Euro İslam), bir
kimlik projesidir. Batı’da yaşayan göçmen Müslümanların
taşıdıkları kimlikler, Avrupa temelinde “sorunlu” kabul edilmektedir. Bu kabulün özünde
Doğu-Batı çekişmesi, geleneksel önyargılar, oryantalist bakış
açıları ve gündelik deneyimlerin yarattığı gerilim alanları
yatmaktadır. Müslümanların
Avrupa’daki kimlik sunumları,
karşılaştıkları pek çok sorunla
ilişkili olarak gerçekleşmektedir.
Avrupa’da, İslam ile Avrupa
İslamı (Euro İslam) kavramları
farklı şeyleri ifade etmektedir.
Avrupa İslamı, Avrupa’da, Avrupa ülkelerinin kendi çıkarları gereğince oluşturdukları bir
kavramdır. Farklı Müslüman

coğrafyalardan gelen göçmenlerin farklı kültür ve siyaset
perspektifleri içinde içselleştirdikleri gündelik hayat stratejileri, kendileriyle hiç de türdeş
olmayan farklı tarihsellik ve
politik tutumlarıyla muktedir
olan Batılı hayat tarzlarıyla
karşı karşıya gelmektedir.

AVRUPA İŞKENCEYİ ÖNLEME
KOMİTESİ (AİÖK)
Avrupa Konseyi’nin denetim
organlarından biri olan İşkenceyi Önleme Komitesi, İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da
Onur Kırıcı Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair
Avrupa Sözleşmesi’ne (AİÖS)
dayanılarak kurulmuştur. Sözleşme, 26.11.1987 yılında
Strazburg ’da imzaya açılmış ve
ülkemiz tarafından 25.02.1988
yılında onaylanmıştır.
Komitenin temel görevi,
taraf ülkeler nezdinde İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da
Onur Kırıcı Ceza Veya Muamelenin Önlenmesine Dair
Avrupa Sözleşmesi’nin uygulanmasının denetlenmesidir.
Sözleşmeye günümüze kadar
47 ülke taraf olmuştur. Komite

bir soruşturma veya yargı birimi olmamakla beraber hürriyetinden alıkonulmuş kişilerin
işkenceye ve her tür kötü muameleye karşı korunması amacıyla oluşturulmuş bağımsız bir
mekanizmadır.
Komite, sözleşmeye taraf
ülkelere yaptığı programlı ya
da önceden haber vermeksizin gerçekleştirdiği ziyaretlerle
o ülkelerde işkence ve benzerî
uygulamaların olması olması,
sivil ya da askerî gözaltı merkezleri, hapishaneler, hastaneler, göçmen misafirhaneleri vb.
tutulma yerlerine yaptığı ziyaretler sonucunda hazırladığı
raporlar ve bu raporlarda yer
alan tavsiyeler yoluyla işkencenin önlenmesi konusunda
uluslararası denetim ve işbirliği
sağlamayı amaçlamaktadır.

AVRUPA KONVANSİYONEL
KUVVETLER ANLAŞMASI
(AKKA)
Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması
(AKKA), 19 Kasım 1990 tarihinde imzalanmış ve Temmuz
1992’de yürürlüğe girmiştir.
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22 katılımcı devlet tarafından
Paris’te imzalanan ve hukuki
bağlayıcılığa sahip müstakil bir
uluslararası düzenleme olan
AKKA, AGİT müktesebatının
bir parçası değildir.
Antlaşma; muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları,
topçu sistemleri, savaş uçakları ve saldırı helikopterleri
olmak üzere beş kategorideki
konvansiyonel teçhizatı kapsamakta, her bir kategori için
taraf ülkelere ayrı sınırlamalar
getirmektedir. 1990 yılında imzalanan Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması tarihte görülen en kapsamlı silahsızlanma
anlaşması olmuş ve Avrupa
güvenliğine üç önemli katkı
sağlamıştır. Birincisi; beş askeri
teçhizat (tank, top, zırhlı muharebe aracı, savaş uçağı, savaş
helikopteri) alanında her ülke
için sayısal tavanlar getirerek;
kısa sürede bir ülkenin başka
devletlere yönelik konvansiyonel saldırı imkânını azaltmıştır.
İkincisi ise, anlaşmaya taraf
devletlerin belirlenmiş tavan
kotalarının üstündeki askeri
teçhizatın “azaltma” kuralları
çerçevesinde çoğunlukla imhasını gerektirmiştir. Böylece
Anlaşma, kotaya tabi silahla78

rın başka yerde kullanılmasını
veya başka ülkeye satılmasını
yasaklamıştır. Anlaşmayla güvenliğe sağlanan üçüncü katkı
ise, ülkelerin silahlı kuvvetleri
hakkında bilgi değişimi yapılmasını zorunlu hale getirerek
Avrupa’da askeri şeffaflığı artırması olmuştur. Böylece anlaşma ile sadece sınırlı teçhizat
değil, silahlı kuvvetlerin komuta ve teşkilat yapısı ile birlik
intikallerine ilişkin ayrıntılı bilginin değişimi de sağlanmıştır.
Bu bilgi değişiminin yerinde
kontrollerle denetim imkânı
getirmesi Avrupa güvenliğinde önemli bir aşama olmuştur.
Böylece anlaşma hükümlerinin
yerine getirilip getirilmediğinin
sıkı denetimi kurallara bağlanmıştır. Sonuçta bu anlaşma ile
her iki blok için şeffaflık, denetim ve güvene dayalı bir silahsızlanma ortamının yaratılması
hedeflenmiştir.
AKKA’nın altında bir bölgesel düzenleme olan ‘Kanat
Rejimi’ ise, Türkiye sınırlarına
yakın alanların da dahil olduğu Avrupa’nın belirlenmiş bazı
bölgelerinde, silahların kontrolü alanında ilave tedbirler getirmektedir. Söz konusu tedbirler,

askeri kuvvet dengesinin düşük
seviyede tutulması, bölge ülkelerinin ölçüsüz şekilde askeri
konuşlanmasıyla bölgesel dengelerin değiştirilmesinin önüne
geçilmesi ve üçüncü tarafların
istikrar bozucu konuşlandırmalarının engellenmesini içermektedir.

AVRUPA KÜRT DEMOKRATİK
TOPLUM KOORDİNASYONU
(CİVAKEN DEMOKRATİKA
KURD) (CDK)
KCK Yürütme Konseyinin
Siyasal Alan Merkezine bağlı
Dış İlişkiler Komitesinin altında yer alan bir örgütlenmedir.
CDK, KCK’nın Avrupa ve
Bağımsız Devletler Topluluğunda yaşayan Kürtlere yönelik faaliyetlerini yürütmektedir.
28 Temmuz 2011’de yapılan
kongrede Demokratik Toplum
Kongresi tarafından ilan edilen
Demokratik Özerkliğin gereği olarak, Avrupa’da yaşayan
Kürt toplumunun komünler
ve meclisler oluşturması, kendi ihtiyaçlarını karşılaması ve
kendisini yönetme kapasitesini
kazanması, Avrupa’da kurulan Kürt derneklerine yönelik

müdahalelere karşı mücadele edilmesi ve her Kürt’ün bir
derneğe üye olması sağlanarak
bir yılda 50 bin üyeye ulaşılması hedeflenmiştir. Ayrıca
Avrupa’da yaşayan Kürtlerin,
Özgür Toplum Alanları adı ile
yeni bir örgütlenmeye kavuşturulması, Abdullah Öcalan ve
PKK’ya yönelik operasyonlara
karşı verilecek tepkinin örgütlenmesi amaçlanmıştır.
Avrupa’da yaşayan PKK/
KCK yöneticileri Avrupa Birliğinde legal faaliyetler yürütmek için CDK yapılanmasını
kullanmaktadır.
Avrupa’da
PKK’yı desteklemek için yapılan pek çok gösteri CDK tarafından koordine edilmektedir.
CDK yurtdışında “Kürt Halk
Meclisleri” kurarak örgütlenmiştir. Avrupa’da Öcalan’a
Özgürlük, Avrupa’da yaşayan
Kürtlere Kürtçe öğretmek için
“Nehat Femkirin” (Anlaşılmadı) kampanyası, Ayn-el Arab
(Kobani) eylemleri ve Nevruz
kutlamaları gibi etkinlikleri
düzenlemiştir. 2013 yılında Alman mahkemesinin aldığı kararda CDK’nın KCK’nın bir
parçası olduğu kabul edilmiştir.
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AVRUPA KÜRT DERNEKLERİ
KONFEDERASYONU (KONKURD)/AVRUPA KÜRT
DEMOKRATİK TOPLUM
KONGRESİ (KCD-E)
KON-KURD PKK’nın Avrupa çapında sürdürdüğü faaliyetleri açısından en işlevsel
konumda bulunan ve örgüte
büyük yararlar sağlayan bir
oluşundur. Bu oluşum Avrupa’daki Kürt kitlesinin azami
desteğini örgüte sağlamak, Avrupa kamuoyunun desteğini
almak ve Avrupa ülkelerinin
siyasî gündemine Kürt sorununun yerleştirilmesine yönelik
muhtelif etkinlikler yapmak
amaçları doğrultusunda Avrupa ve Amerika kıtasında faal
olan Kürt derneklerinin çatı
yapılanmasıdır.
Yeniden yapılanma faaliyetleri çerçevesinde Avrupa Kürt
Dernekleri Konfederasyonu
06/07/2013’te
gerçekleştirdiği kongre ile Avrupa Kürt
Demokratik Toplum Kongresi
(KCD-E) adını almıştır.
Türkiye’de hayata geçirilen
Eş Başkanlık sistemi Avrupa ya80

pılanmalarına da uyarlanarak
İsmet Kem ve Dilar kod Songül Karabulut, 06/07/2013’te
KCD-E’nin ilk eş başkanları
olarak seçilmiştir. 02/07/2014
tarihinde İsviçre/Bern’de Avrupa genelinden 180-200 dolayında örgüt mensubunun
katılımıyla gerçekleştirilen ve
örgütün Avrupa sorumlusu
Mazlum kod Bilal Yaşar başta
olmak üzere avrupa’da kadro düzeyinde faaliyet gösteren
üst düzey örgüt mensuplarının
katıldığı yıllık kongresinde ise
eşbaşkanlığa Dilşah Osman ve
Murat Ceylan getirilmiştir.
Ayrıca KADEK maddesine
bakınız.

AVRUPA SINIR GÖZETLEME
SİSTEMİ (EUROSUR)
EUROSUR, üye devletlerin
kendi içinde ve FRONTEX ile
işbirliği halinde, sınır gözetleme işlemleri için dereceli olarak hayata geçirilen, daha çok
gözetlemenin teknolojik veri
temini ve analizi boyutlarıyla
ilgilenen bir mekanizmadır. Bu
sınır gözetleme mekanizmasının önceliği, Schengen bölgesinin dış sınırlarının kontrolünü

güçlendirmek olarak belirlenmiştir.

kaza ve ölümlerin azaltılması.

EUROSUR hakkında hazırlanan 2009 ve 2011 tarihli
raporlar ile 2013 tarihli kuruluş tüzüğünde yer alan ve değişmeyen amaç ve hedefler şu
şekildedir:

EUROSUR’un kapsamı,
Schengen Bölgesinin, güney
ve güneybatı deniz sınırları ile
doğu kıyı sınırlarının gözetlenmesiyle sınırlandırılmıştır. Ancak, EUROSUR altyapısının
tam anlamıyla kurulması sonrasında, bu kapsam tüm Schengen ülkelerinin haricî kara
ve deniz dış sınırlarını kapsayacak şekilde genişleyebilecektir.

1. Üye ülkeleri modern teknoloji ile destekleyecek bir
sistemin kurulması,
2. Kurumlar arası ortak operasyon kapasitesinin artırılması,
3. Ortak sınır gözetleme standartlarının oluşturulması,
4. Üye devletlerin ve FRONTEX’in sınır gözetleme
faaliyetlerinde taktik, operasyonel ve stratejik seviyelerde bilgi paylaşımı ve
işbirliği mekanizmalarının
kurması,
5. Yasadışı sınır geçişlerini
önlemek amaçlı iç güvenliğin artırılması,
6. Schengen Bölgesine yönelik yasadışı göçlerin sayısının azaltılması,
7. Denizden yapılan yasadışı
göçlerde meydana gelen

AVRUPA YEREL
YÖNETİMLER ÖZERKLİK
ŞARTI
Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı (European
Charter of Local Self-Government) Avrupa Konseyi tarafından 15 Ekim 1985 yılında
üye ülkelere imzaya açılan, 1
Eylül 1988 yılında yürürlüğe
giren, üye ülkelerde yerel yönetimlerin özerklik ve yetkilerini artırmayı hedefleyen dökümandır. Türkiye’nin kurucu
üyeleri arasında yer aldığı 1949
yılında kurulan Avrupa Konseyi (Council of Europe) daha
çok insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi
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ilkelerini koruma ve güçlendirme; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu
madde ve çevre konularındaki
sorunlara çözüm arama; Avrupa kültürel benliğinin oluşmasına ve gelişmesine katkıda
bulunma alanlarında çalışmaktadır. Türkiye dâhil 47 üye ülkenin bulunduğu Avrupa Konseyinde ayrıca 6 adet gözlemci
ülke yer almaktadır.
Şart toplam 3 bölüm ve
18 maddeden oluşmaktadır.
Önsöz kısmında bu şartın düzenlenmesindeki temel motivasyonun vatandaşların kamu
işlerinin yönetilmesine katılımın ve demokratik hakların
kullanılmasının en üst düzeyde
sağlanması olduğu belirtilmektedir. Bu amaca ulaşmak içinde
en doğru yolun yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması ve
ademî merkezîyetçi bir Avrupa
modelinin benimsenmesi olduğu savunulmaktadır.
Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı Türkiye dâhil 47
Konsey üyesi ülkeler tarafından onaylanmıştır. Bahse konu
Şart 9 Aralık 1992 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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tarafından uygun bulunarak 1
Nisan 1993 tarihinde ülkemiz
yönünden yürürlüğe girmiştir.
Türkiye’nin Çekince Koyduğu
Maddeler
Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı, Türkiye açısından egemenlik hakları yönüyle
sorunlu bulunan maddeler olması sebebiyle çekince konularak imzalanmıştır. Çekince
konulan maddeler aşağıda sıralanmıştır:
1. Şartın 4. maddesinin 6. fıkrası “Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve
karar alma süreçleri içinde,
kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun
biçimde danışılacaktır.”
2. Şartın 6. maddesinin 1.
fıkrası “Kanunla düzenlenmiş genel hükümlere halel
getirmemek koşuluyla, yerel makamlar kendi iç idari
örgütlenmelerini, bunları
yerel ihtiyaçlarla uyumlu
kılmak ve etkin idare sağlamak amacıyla, kendileri
kararlaştırabileceklerdir.”

3. Şartın 7. maddesinin 3. fıkrası “Yerel olarak seçilmiş
kişilerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetler kanunla veya temel
hukukî ilkelere göre belirlenir.”
4. Şartın 8. maddesinin 3.
fıkrası “Yerel makamların
idari denetimi, denetleyen
makamın müdahalesinin
korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı
olarak sınırlandırılmasını
sağlayacak biçimde yapılmalıdır.”
5. Şartın 9. maddesinin 4. fıkrası “Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı malî sistemler, görevin
yürütülmesi için gereken
harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak
tanımaya yetecek ölçüde
çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır.”
6. Şartın 9. maddesinin 6.
fıkrası “Yeniden dağıtılan
kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine uygun bir biçimde
danışılacaktır.”

7. Şartın 9. maddesinin 7.
fıkrası “Mümkün olduğu
ölçüde, yerel makamlara
yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsis
edilme koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel
makamların kendi yetki
alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak
takdir hakkı kullanmadaki
temel özgürlüklerine halel
getirmeyecektir.”
8. Şartın 10. maddesinin 2.
fıkrası “Her devlet, yerel
makamların ortak çıkarlarının korunması ve geliştirilmesi için birliklere üye
olma ve uluslararası yerel
makamlar birliklerine katılma hakkını tanıyacaktır.”
9. Şartın 10. maddesinin 3.
fıkrası “Yerel makamlar,
kanunla muhtemelen öngörülen şartlar dâhilinde,
başka devletlerin yerel makamlarıyla işbirliği yapabilirler.”
10. Şartın 11. maddesi “Yerel
yönetimler kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile
anayasa veya ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş
olan özerk yönetim ilke83

lerine riayetin sağlanması
amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına sahip olacaklardır.”
11. Şartın
onaylanmasının
uygun bulunduğuna dair
kanun maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu kararıyla
bütün çekincelerin kaldırılması mümkündür.

AYDINLIK YOL TERÖR
ÖRGÜTÜ
Shining Path (Sendero Luminoso/ Sendero/ Parıldayan
Yol) terör örgütü 1960’larda
Peru San Cristóbal de Huamanga Üniversitesinde felsefe
profesörü olarak görev yapan
ve örgüt mensupları tarafından “Başkan Guzman” olarak
adlandırılan Manuel Rubén
Abimael Guzmán Reynoso tarafından kurulmuştur. Güney
Amerika’da faaliyet gösteren
diğer devrimci örgütlerden
farklı olarak militan Maoist
bir ideoloji benimseyen örgüt,
aktif olduğu 1980–1992 yılları
arasında gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle son yüzyılın
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en kanlı terör örgütleri arasında sayılmaktadır.
Örgüt ilk terörist saldırısını
Mayıs 1980 seçimleri öncesinde Ayacucho şehrinin Chuschi
kasabasındaki oy sandıklarını yakarak gerçekleştirmiştir.
Resmî kaynaklar tarafından,
1980’lerden Guzman’ın yakalandığı 1992 yılına kadar Shining Path’in yapmış olduğu
saldırılar neticesinde oluşan
şiddet ortamında 70 bine yakın
insanın bombalamalar, katliamlar ve suikâstlar neticesinde
öldüğü belirtilmektedir.
Kurucu Lider
Shining Path terör örgütü Manuel Rubén Abimael Guzmán
Reynoso tarafından 1970 yılında kurulmuştur. Guzman
Hükümete karşı olan savaşında
örgütün ideolojik gelişimini organize ettiği gibi, stratejilerine
yön vermiş ve manevî lider olarak da kendinî örgüt içerisinde
kabul ettirmiştir. Guzman’ın
yakınındakiler onu Marx, Lenin ve Mao’dan sonra gelen
Marxizmin dördüncü kılıcı
olarak tarif ederler. Örgüt içerisinde çizmiş olduğu imajı ile
kendinî bir dahi ve karizmatik

lider olarak örgüt üyelerine
kabul ettirmiştir. Örgüt üyeleri onun emir ve direktiflerine
koşulsuz olarak uymakta ve
mutlak itaat göstermektedir.
Bu bağlamda Guzman sadece
bir örgüt yöneticisi değil, mutlak otorite sahibi olarak görülmektedir.
Örgüt Yapısı
Shining Path’in organizasyon
yapısı hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Örgüt Guzman’ın liderliğinde Ulusal Yönetim Kurulu ve Merkezî Komite olmak
üzere eylemlerini yürütmüştür.
Yeni bölgeler oluşturmak, üye
kazanmak, bölgesel desteği
artırmak, saldırı planları hazırlamak ve bu saldırıları gerçekleştirmek amacıyla bölgesel
yönetim kadroları oluşturulmuştur. Hücre sistemi ile hareket eden örgütte hiyerarşik
yapı göze çarpmaktadır. Stratejik ve politik kararlar daha
çok merkez tarafından verilir.
Buna rağmen örgüt, tüm Peru’da faaliyet gösterebilme yeteneğine sahiptir.

Shining Path Terör Örgütünün
Oluşumundaki İç Dinamikler
Örgütün oluşumunda etkili
olan etkenler arasında örgütün yapılandığı coğrafî koşullar
ve bu koşulların neden olduğu
sosyo-ekonomik faktörler önde
gelmektedir. Shining Path büyük şehirlerden uzak, dağlık bir
yapıya sahip olan Ayacucho’da
yapılanmaya başlamıştır.
Örgütün oluşumundaki bir
diğer etken ise San Cristóbal
de Huamanga Devlet Üniversitesindeki Maoist yapılanmadır. 1959 yılında açılan üniversite bölgenin gelişimi amacıyla
devlet tarafından desteklenmiş
ancak öğrenciler akademik
alanların dışında politik konularla radikalize olmuştur.
Örgütün ideolojisi ve amacı
Birçok devrimci örgüt gibi Sendero’nun temel amacı mevcut
Hükümeti devirmek yerine
Maoist ideolojiye dayanan bir
yönetim sistemi getirmekti. Burada Guzman’ın temel amacı
mevcut rejimin reformu veya
düzeltilmesi değil tamamen
yok edilerek ortadan kaldırılması ve kapitalizmin tüm öğe85

lerinden arındırılmış sekliyle
yeniden düzenlenmesiydi.
Peru Hükümeti’nin Terör
İle Mücadelede Olumlu
Uygulamaları
Peru Hükümeti 1988 ve
1989’da terörle mücadele stratejisini yenilemiş, ekonomik,
politik ve psikolojik faktörleri
göz önünde bulunduran yıkıcı
faaliyetlere karşı koyma amacıyla kapsamlı bir elkitabı hazırlamıştır. Bu elkitabı Shining
Path’in oluşturduğu tehlikeye
karşı birçok önemli alanda
Peru ordusunda yapılması gereken değişiklikleri de içermektedir.
Orduda yapılan bir diğer
değişiklik ise bölgesel dilleri
konuşabilen, toplumu tanıyan
askerler, terör bölgelerinde görevlendirilmiş ve örgüt mensupları ve yandaşları hakkında
istihbarî bilgiler elde edilmeye
başlanmıştır. Genel ordu birliklerinin yerine terörle mücadele konusunda uzmanlaşmış ve
bölge halkıyla anlaşabilen özel
birliklerin operasyonlarda kullanılması güvenlik güçlerinin
başarısını artırmıştır.
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Ordu ayrımcılık konusunda daha dikkatli davranmaya
başlamış, operasyon birimlerini eğitimden geçirerek insan
hakları konusunda bilinçlendirilmiş ve silahsız halka karşı
daha hassas davranmalarını
sağlamıştır.
Peru Hükümeti’nin 1993’te
çıkardığı pişmanlık yasası da
örgütün dağılmasında etkili
olmuştur. 5000’in üzerinde alt
kademe örgüt üyesi bu yasadan faydalanmış ve silahlarını
teslim etmiştir.
Bugün Shining Path terör
örgütü varlığını devam ettirse
de aktif bir faaliyeti söz konusu
değildir.

AYMEN EL ZEVAHİRİ
(EYMEN EZ-ZEVAHİRÎ)
El-Kaide terör örgütünün şu
anki lideri olan Zevahirî, Ebu
Muhammed, Ebu Fatıma, Muhammed İbrahim, Ebu Abdullah, Ebu’l-Muiz, Doktor,
Öğretmen, Nur, Üstad, Ebu
Muhammed Nure’d-Din, Abdu’l-Muaz takma adlarıyla da
bilinmektedir. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birle-

şik Devletleri Zevahirî’nin yakalanmasını sağlayacak bilgiyi
veren kişiye 25 milyon dolar
ödül vereceğini duyurmuştur. Birleşmiş Milletler (BM)
Güvenlik Konseyi 1267 sayılı
Kararıyla Zevahirî’yi el-Kaide
terör örgütü ile bağlantısından
dolayı dünya çapında arananlar listesine dâhil etmiştir.
Eyman b. Muhammed Rabî
ez-Zevahirî 19 Haziran 1951
tarihinde Mısır’ın başkenti Kahire’de dünyaya gelmiştir. Hem
anne hem de baba tarafından
ailesi Mısır’ın zengin, seçkin ve
siyasî açıdan aktif ailelerindendir. Kökenleri 1860’lı yıllarda
Mısır’a yerleşen soylu bir Arap
kabileye dayanmaktadır.
14 yaşında Müslüman Kardeşler’e katılan Zevahirî, Müslüman Kardeşler’in en önemli
simalarından biri olan Seryyid
Kutub’un Cemal Abdu’l-Nasır’a suikast girişimi suçlamasıyla 1965 yılında idam
edilmesiyle birlikte, henüz 15
yaşındayken üç arkadaşı ile birlikte 1966-67 yılında Tanzîm
(Tanzeem) adında bir organizasyon kurmuştur. Daha sonraki süreçte organizasyonun
adı Tanzîm el-Cihad (Tan-

zeem el-Cihad) veya sadece
Mısır İslamî Cihad örgütünü
simgeleyen EIJ (Egyptian İslamîc Jihad) harfleriyle bilinen
el-Cihad adını almıştır. Mısır
Hükümeti’nin 1975 yılındaki
tasfiyesine ve liderleri sürgüne
gönderilinceye kadar üye toplamaya devam eden organizasyon, amacını Mısır Hükümeti’ni devirmek ve bunun yerine
İslamî bir Hükümet kurmak
olarak takdim etmiştir. Bu sırada, tıp öğrenimini 1974 yılında tamamlayan Zevahirî, 3 yıl
Mısır ordusunda cerrah olarak
görev yapmıştır. 1978’de de
cerrahi uzmanı olmuştur.
Zevahirî, 1978 yılında
Müslüman Kardeşlerle işbirliği içindeki kliniklerde doktorluk yapmıştır. 1980 yılında
klinik tarafından Sovyet işgali
ve komünist rejime karşı açılan savaştan kaçan binlerce
sığınmacıya yardım etmesi
için Pakistan’a gönderilmiştir.
Zevahirî, Afgan sınırında bulunan Peşaver’de 4 ay kalmış
ve burada mücahit Afganlarla tanışmış, Sovyet işgaline ve
bu işgalin Afganlı müttefiklerine karşı meydan okuyan Afgan direnişine tanık olmuştur.
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1980’in sonunda Kahire’ye
dönen Zevahirî tecrübelerini
arkadaşlarıyla paylaşmış, sığınmacı ve mücahitlere yardım
edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
6 Ekim 1981’de Enver Sedat’a düzenlenen suikast, Zevahirî’nin hayatındaki değişim
açısından önemlidir. Sedat’ın
öldürülmesini planlayanlara
ilham kaynağı Abdu’s-Selam
Ferac isimli bir elektrikçidir.
Ona göre cihat İslam’ın gücünü ve parlak dönemini yeniden
tesis etmek, güçlendirmek için
tek yoldur. Her bir Müslüman
bunu gerçekleştirmek için gerekliyse gücü de kullanarak en
üst düzeyde çalışmalıdır. Ferac’ın bu söylemleri daha sonraki zaman diliminde Zevahirî
tarafından da aynen benimesenecektir. Suikastta küçük bir
rolü bulunmasına ve muhtemelen olayın gerçekleşmesinden bir gün veya birkaç saat
önce haberi olmasına rağmen
bu olaya katıldığı suçlamasıyla
1981-84 yıllarında hapis yatmıştır. Hapishanedeyken şiddetli işkenceye maruz kalmış ve
hareketin diğer üyelerine karşı
şahitlik yapmaya zorlanmıştır.
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Bu zaman diliminde Zevahirî,
şiddet merkezli devrimi destekleyen, dahası devletin başını
öldürme de dâhil, Mısır Hükümeti’ne eleştiri yönelten biri olmuştur. Zevahirî hapishanede
pek çok önemli Mısırlı cihatçıyla tanışmıştır.
Serbest kaldıktan sonra Zevahirî sahte bir Tunus pasaportu ile Hac için 1985 yılında
Suudi Arabistan’a gitmiştir.
Mekke’den Cidde’ye geçerek
bir yıl tıp eğitimi almış ve doktorluğa devam etmiştir. Cidde’de bulunduğu süreçte daha
sonra kişisel danışmanı ve doktoru olacağı Üsame b. Ladin
ile tanışacaktır. 1989 yılında
Usame b. Ladin el-Kaide’nin
başına geçmiş, Zevahirî de Bin
Ladin’e danışman olmuştur.
Zevahirî 1990’ların başında
Sudan’a geçmiştir. Sudan’da
iken Mısır’daki Hüsnü Mübarek Hükümeti’ni devirmek
için yoğun çaba harcamıştır.
1993’te İçişleri Bakanı ve Başbakan’ın öldürülmesi girişimlerinde bulunmuştur. Mısır
Hükümeti’ne karşı saldırılarını
Mısır dışına taşıyarak Mısırlı
diplomat ve elçiliklere kadar
genişletmiştir. Kasım 1995’te

İslamî Cihad, İslamabad’daki
Mısır Büyükelçiliği’ni bombalamıştır. Nedeni ise Afgan
sığınmacıları destekleyen Mısırlıların casuslukla suçlanmasıdır. Zevahirî asıl amacının
ABD Büyükelçiliği olduğunu,
çok sıkı bir şekilde korunduğu
için bunu gerçekleştiremediğini, bunun yerine ABD ve Hindistan’ın “aşağılık müttefiki”
olan Mısır Hükümeti’ne yöneldiğini belirtmiştir.
Bin Ladin’in 1996 yılında
ABD’ye alenen savaş ilan etmesinin ardından Mayıs 1997’de
Afganistan’da Üsame b. Ladin
ile yeniden bir araya gelmiştir.
Zevahirî 23 Şubat 1998 yılında Mısır rejimini devirme ve
Kudüs’ü kurtarma planından
vazgeçmiş ve örgütünü resmen
el-Kaide’ye dâhil etmiştir. Bu
katılımıyla, Yahudiler ve Haçlılara Karşı Cihad İçin Dünya
İslamî Örgütü’nü oluşturmada
Bin Ladin’in resmî müttefiki
olmuştur.
Zevahirî El-Kaide’ye girişiyle birlikte örgütün karar
organı olan Şura’da üst düzey
üye ve Üsame’nin sağ kolu olarak çalışmıştır. Aynı zamanda
el-Kaide’nin gerçek beyni ola-

rak tanımlanmıştır. 30 Nisan
2009 yılında Amerika Dışişleri
Bakanlığı Zevahirî’yi el-Kaide’nin operasyon ve strateji
komutanı olarak açıklamıştır.
Üsame b. Ladin’in 2011 yılında ölümünden sonra Zevahirî
2 Mayıs 2011’de el-Kaide’nin
lideri olmuştur.

AYRILIKÇILIK
Otonomi elde etmek veya bağımsızlık kazanmak amacıyla
merkezî otoriteye karşı mücadele etmek şeklinde tanımlanabilir. Bazı ayrılıkçı hareketler şiddet içermeyen tamamen
barışçıl yöntemleri seçerken,
bazıları şiddeti ana strateji olarak belirleyerek terörizm ve iç
savaş gibi yöntemlere başvurabilmektedir.
Ayrılıkçılık ve terörizm
birbirleri ile ilişkili uzun bir
tarihsel geçmişe sahip kavramlardır. Kuzey İrlanda’nın
Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını savunan İrlanda Cumhuriyet Ordusu-IRA (Irish
Republican Army); İspanya ve
Fransa sınırları içinde yaşayan
Bask kökenli topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı
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güden Bask Vatanı ve Özgürlük-ETA (Baskça: Euskadi Ta
Askatasuna); Quebec şehrinin
Kanada’dan bağımsızlığını savunan Quebec Kurtuluş Cephesi-FLQ (Quebec Liberation
Front); Sri Lanka’nın kuzeybatısında bağımsız bir devlet kurmak için Hükümete karşı kanlı
bir mücadele yürüten Tamil
Elam Kurtuluş Kaplanları-LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elam) gibi grupların faaliyetleri göstermiştir ki terörizm
ayrılıkçı hareketlerin sıklıkla
başvurduğu bir yöntemdir.
Terörizmi yöntem olarak
seçen ayrılıkçı hareketlerin
yanı sıra tarihsel süreç içerisinde terörizme başvurulmadan
gerçekleşen ayrılıkçı hareketler
de gözlenmiştir. Buna, 1867
yılında Macaristan’ın Avusturya’dan, 1905 yılında Norveç’in
İsveç’ten, 1965 yılında Singapur’un Malezya’dan ayrılarak
yeni bir devlet oluşturmaları
örnek olarak verilebilir.
Siyasî, ekonomik ve kültürel
faktörler ayrılıkçılık hareketlerine etki eden faktörler arasındadır. Bazı etnik grupların
siyasî alanda yeteri kadar söz
sahibi olamaması, devlet sis90

temi içerisinde (adliye, polis,
eğitim vb.) yeteri kadar temsil
edilemedikleri
düşüncesinin
bulunması, etnik ayrımcılığa
dayalı dışlayıcı ulusal ideolojiler, gruplarda siyasî, ideolojik,
dinî veya etnik söylem, abartılı
hedefler, güçlü kimlik vurgusu
veya çatışmacı stratejiler ile tarafların kışkırtılması siyasî bazı
faktörlere örnektir. Etnik ayrımcılığa dayalı ekonomik politikalar, bölgesel olarak yetersiz
ekonomik kalkınma, ekonomik
konularda fırsat eşitsizliği, işsizlik, ülke kaynaklarını kullanmada gruplar arası rekabet,
istikrarsızlık gibi faktörler ise
ekonomik faktörler arasında
sıralanabilir. Kültürel faktörler, başka bir deyişle algılama
faktörleri de siyasî ve ekonomik faktörler kadar önemlidir.
Azınlıklara karşı uygulanan
kültürel ayrımcılık kültürel faktörlerin en önemlilerindendir.
Bu bağlamda yetersiz ve adaletsiz eğitim fırsatları, dinî özgürlüklere getirilen kısıtlama,
asimilasyon politikaları, tarihsel olarak olumsuz grup algılamaları örnek olarak verilebilir.

AZINLIK
Bugüne kadar üzerinde fikir
birliğine varılmış bir “azınlık”
tanımı bulunmamakla birlikte,
azınlık kavramını sosyolojik ve
hukuk olmak üzere başlıca iki
açıdan incelemek mümkündür.
Azınlık kavramını sosyolojik
açıdan tanımlamak hukukî açıdan tanımlamaktan daha kolaydır.
Sosyolojik açıdan azınlık;
“Çoğunluktan farklı özellikler
taşıyan, sayı bakımından genellikle küçük olan ve kendinî
çoğunluktan farklı hissetmenin
yanı sıra çoğunluk tarafından
ezildiği kanısını taşıyan gruptur.”
Azınlığın hukukî tanımı
üzerinde tartışmalar sosyolojik
azınlık tartışmalarından daha
fazladır. Azınlık kelimesinin
hukukî bakımdan ne ifade ettiği her devlet tarafından farklı
algılanabilmektedir.
1930’da Uluslararası Adalet Divanı’nın “Tarihsel olarak
belirli bir ülkede veya bölgede
yaşayan aynı ırktan dinî ve dili
bir, kendine özgü gelenekleri olan, ortak dil, din, gelenek

ve ırk kimliğiyle dayanışma
duygularıyla birbirlerine bağlı,
geleneklerini koruma, inançlarını ve ibadet etme biçimlerini
sürdürme, aynı soydan olma
ruhu ve geleneğine uyumlu
olarak çocuklarını eğitme ve
yetiştirme haklarını güvence
altına almak isteyen, karşılıklı
yardımlaşma ruhuna sahip bir
topluluktur” şeklindeki azınlık
tanımı daha sonraki tanımlara
kaynaklık etmiştir.
Azınlık kavramı ile ilgili
uluslararası örgütlerin tanımlamalarında en fazla öne çıkan,
İnsan Haklarının Korunması
ve Geliştirilmesi Alt Komisyonu’nun 1977 yılında hazırlanan raporunda yer alan “bir
devletin nüfusunun geri kalanına göre sayıca az olan, egemen
konumda olmayan, üyeleri -o
devletin vatandaşı olan- nüfusun geri kalanından farklı
etnik, dinsel veya dilsel özelliklere sahip olan ve kültürlerini, geleneklerini, dinlerini ya
da dillerini korumaya yönelik,
üstü örtülü de olsa, bir dayanışma duygusu gösteren bir grup”
şeklindeki tanımdır.
Azınlık olmanın ana öğeleri; farklılık, sayısal açıdan az ol91
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mak, baskın (dominant) olmamak, vatandaş olmak ve azınlık
bilincine sahip olmaktır. Azınlık olmanın ana öğeleri olarak
belirtilen bu beş koşuldan ilk
dördü azınlık olmanın nesnel
koşulları, beşinci koşul ise azınlık olmanın öznel koşulu olarak
nitelendirilmekte olup, eğer
bir ülkede bu öğelerin tümünü
taşıyan bireyler varsa o ülkede
azınlığın da olduğu kabul edilmektedir.
Azınlık Türleri
Azınlık kavramında olduğu
gibi azınlık gruplarının tanımlanmasında da tam bir görüş
birliği yoksa da azınlık kavramına ilişkin çalışmalarda başlıca ulusal, etnik, dilsel ve dinsel
azınlıklar gibi azınlık gruplarından bahsedilmektedir.
Daha çok kabul gören tanımlamaya göre ‘ulusal azınlık’, tarihsel, kültürel, dilsel
bağlarının olduğu etnik grubun
egemenliği altındaki devletin
ülkesi dışında, başka bir devletin sınırları içinde yaşayan bir
gruptur. Etnik azınlık kavramı
ulusal azınlık teşkil etmeyen etnik grupları da kapsamaktadır.
Daha önceleri etnik azınlıklar
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yerine ırk azınlıkları kavramı
kullanılmakta iken, 1950 yılında Birleşmiş Milletler Alt Komisyonu’nda; ırk kavramının
sadece genetik fizikî özellikleri
yansıtması, etnik kavramının
ise bütün biyolojik, kültürel ve
tarihi özellikleri kapsaması nedeniyle ‘ırk azınlıkları’ yerine
‘etnik azınlıklar’ kavramı kullanılmaya başlanmıştır.
Bir azınlığa mensubiyeti belirlemede din kıstası günümüzde genel bir prensip değildir.
Dinî azınlık ayrımını kullanabilmenin koşulu olarak, söz konusu dinî inanışa mensup grubun toplumun çoğunluk teşkil
eden kesiminden fark edilir
bir şekilde ayırt edilmesi ve bu
dinîn grup üyelerinin yaşamını
etkilemesi gösterilir.
Diğer taraftan, dilsel azınlıkların belirlenmesinde farklı
kriterlere bakılmaktadır. Bu
kıstaslar: azınlığın büyüklüğü,
nüfus yoğunluğu, dilin gelişmişlik derecesi, etnik bir partinin mevcudiyeti, siyasî güç,
resmî dilin statüsü, göç, işsizlik,
grubun dil bilgisi, okul dili, haberleşme araçlarının mevcudiyeti ve muhtariyet gibi farklı
ölçütlerdir.
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BAAS PARTİSİ
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rapça “yeniden doğuş”, “yeniden diriliş” anlamlarına gelen
Baas hareketi, Arap milliyetçiliği ve Arap sosyalizmine dayalı bir siyasal oluşumdur. Baas
Partisi’nin temelleri, Salahattin Bitar ile Michael Eflak’ın
öncülüğünde 1943’te Şam’da
atılmıştır. Partinin dayandığı
temel ilkeler ‘Birlik (Vahdet)’,
‘Özgürlük (Hürriyet)’ ve ‘Sosyalizm (İştirakiye)’dir.
Baas Partisi, sosyalizm ilkesinden hareketle ülkedeki
toplumsal yapıyı mağdur kesimler lehine yeniden düzenlemeyi amaçlamıştır. Seküler
‘Arap milliyetçiliği’ Baas rejiminin temel devlet ideolojisi,
‘Araplık’ da halkın temel kimliği olarak benimsenmiştir.
Asıl gelişim ve ilerleyişini Suriye’de sol ve Irak topraklarında
sağ fraksiyonlarla sürdürmüş
olan Parti, Suriye dışında ilk
şubesini 1948 yılında Ürdün’de
faaliyete geçirmiş, 1960’lı yıllara gelindiğinde ulusal ve uluslararası arenada peş peşe şubeler
açmaya başlamıştır.

Suriye Baas Partisi
1947 yılında ilk kongresini yapan Baas Partisi, Suriye kimliğinden ziyade Arap kimliğini
vurgulayan, Birleşik Sosyalist
Arap Birliğini kurmayı hedefleyen, birlik, özgürlük ve sosyalizm ilkelerini bayraklaştıran,
Arap milliyetçiliğinin laik ve
anti emperyalist yönünü öne
çıkaran bir anlayışa sahip olmuştur.
Baas Partisi 1950’lerin sonundan itibaren milliyetçilik
ilkesini yeniden yorumlamaya başlamış ve bu çerçevede
Pan-Arabizm, yerini yavaş yavaş Suriye Arap milliyetçiliğine bırakmıştır. 1960’lı yıllarda
Baas ideolojisi geleneksel çizgisinden hayli uzaklaşmış, eski ve
yeni kuşak Baasçılar arasında
parti içinde mücadele yoğun
olarak yaşanmış, eski kuşak ve
onların çizgisindekilere sadık
kalanlar etkinliklerini kaybetmişlerdir.
1952 yılında Ekrem El Hurani’nin liderliğini yaptığı Arap
Sosyalist Partisi ile birleşerek
bugünkü Arap Baas Sosyalist
Partisi adını almıştır. Bu birleşmenin ardından Irak’ta yayıl97

maya başlayan Baas hareketi,
öğrenci gruplarının etkisiyle
1954 yılında Irak kolunu resmileştirmiştir.
Baas Partisinin 6. Ulusal
Kongresi 5-23 Ekim 1963’te
Şam’da toplanmış, yoğun tartışmalar sonucunda M. Eflak
parti genel sekreterliğine seçilmiş, parti Pan-Arabizmden
Marksist/Leninist/Sosyalist
bir partiye dönüşmüştür.
23 Şubat 1966 tarihinde
genç subaylar, Hafız Esad ve
Salah Cedid öncülüğünde bir
darbe gerçekleştirmiş, Emin el
Hafız ile birlikte partinin kurucuları Salah Bitar ve Mişel
Eflak’ın da içinde bulunduğu
bir çok kişi yönetimden ve partiden uzaklaştırılmıştır.
1967 Arap-İsrail savaşından
sonra parti milliyetçiler ve ilericiler olarak ikiye bölünmüş,
Hafız Esad öncülüğündeki
milliyetçilerin 19 Kasım 1970
darbesinden sonra Hafız Esad
başbakanlık ve parti genel sekreterliğine getirilmiştir. Darbeden yaklaşık 4 ay sonra 12
Mart 1971 tarihinde yapılan
referandumda %92 oy ile Hafız
Esad Suriye’nin ilk Nusayri kö98

kenli devlet başkanı olmuştur.
Hafız Esad döneminde Devletin bütün kurumları Baas Partisi’nin denetimine girmiştir. Suriye’yi 30 yıl kesintisiz yöneten
Hafız Esad 10 Haziran 2000
tarihinde ölmüştür. Babasının
ölümünden sonra Beşar Esad,
10 Temmuz 2000’de yapılan
referandumla oyların %97’sini
alarak Suriye Devlet Başkanı
olmuştur. Esad, toplumun her
kesiminden insanları parti çatısı altında toplayarak Suriye’yi
bir Baas ülkesi haline getirmiş,
bütün kurumları denetim altına almıştır.
Irak Baas Partisi
Irak’ta General Kasım’ın iktidarı boyunca (1958-1963) Irak
Baas Partisi faaliyetlerini yeraltından yürütmüş, birçok defa
Kasım’ın darbesine karşı bir
darbe yapılması planlanmıştır. Abdülkerim Kasım, Suriye’deki gelişmelerden etkilenen
Baasçıları sindirmeye çalışmış,
iktidarının geleceği açısından
tehdit olarak algılamıştır. Hatta ülkedeki bir diğer muhalif
örgüt olan Komünistlerin desteğini alarak Baasçıları dengelemeye çalışmış, bu düzen için-

de kendi otoriter yönetiminin
temellerini atmıştır.
Baas’ın ilk defa iktidara gelmesi 8 Şubat 1963’te Irak’ta
yapılan askeri darbeyle olmuştur. Ancak bu tecrübe çok uzun
soluklu olmamış, darbeden
sonra Nasırcı Albay Abdüsselam Arif, Mareşal rütbesiyle
Devrim Konseyi Başkanlığı’na
getirilirken, Başbakanlığa darbenin liderlerinden ve Baas
üyesi olan General Hasan
el-Bekir getirilmiştir. Bu durum askeri yönetim içinde yeni
ayrışmalara sebebiyet vermiş,
iktidar mücadelesiyle zayıflayan Baasçılara yönelik “karşı
darbe” 9 ay sonra gelmiştir.
Bu kısa Baas dönemi 1963’den
1966’ya kadar Abdüsselam
Arif ’in, 1966’dan 1968’e kadar ise kardeşi Abdurrahman
Arif ’in iktidarlarıyla kesintiye
uğrasa da el-Bekir ve en önemli yardımcılarından Saddam
Hüseyin’in iktidar arzusu son
bulmamıştır. 1963’deki karşı
darbenin rövanşı 1968 yılında
alınmış, Arif iktidardan uzaklaştırılırken, 2003’teki ABD
işgaline kadar Irak’ta 35 yıl sürecek Baas yönetimi kurulmuştur. 1979-2003 yılları arasında

devlet başkanlığı yapan Saddam Hüseyin, Irak Baas hareketinin en önemli şahsiyetlerinden birisi olmuştur. Irak Baas
Partisi 2003 yılında ABD’nin
işgali sonrasında yasaklanmış,
Saddam Hüseyin 5 Kasım
2006’da 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkûm
edilmiş, 30 Aralık 2006’da asılarak idam edilmiştir.
Baas hareketi, Suriye ve
Irak topraklarında darbelerle
iktidarı ele geçirip tek parti yönetimini hâkim kılmışken, siyasal parti biçiminde olmasa da
ideolojik açıdan, Mısır’da Cemal Abdül Nasır döneminde
(1956-1970), Libya’da ise Muammer Kaddafi döneminde
(1969-2011) uzun yıllar varlık
göstermiştir.
1 Şubat 1958 yılında Mısır ve Suriye tarafından ilan
edilen ve her iki ülkedeki plebisitlerle (referandum) onaylanan siyasî birleşme sonucunda Birleşik Arap Cumhuriyeti
kurulmuştur. Suriye bu birleşmeden 1961 yılında ayrılmış,
ancak 1970 kadar bu devletin
başkanlığını Baas ideolojisinin
Mısır’daki en önemli temsil99

cisi olan Cemal Abdül Nasır
yürütmüştür. 28 Eylül 1970
tarihinde Nasır’ın ölümünün
ardından, devlet başkanı olan
Muhammed Enver Sedat döneminde (1970-1981) Baas
ideolojisi, Mısır topraklarındaki hakimiyetini korumuştur.

BABİLİK-BAHAİLİK
Babîlik, 19. asrın başlarında
İran’da ortaya çıkmış dinî bir
harekettir. Babilik ismi, kurucusu Mirza Ali Muhammed’in
kendisi için kullandığı “Bab”
adından hareketle kullanılmaktadır. İran’ın bu dönemde içinde bulunduğu dinî, ekonomik,
siyasî ve toplumsal durum, bu
hareketin ortaya çıkmasında
etkili olmuştur. Bâbîlik, Mirza
Ali Muhammed   tarafından
başlatılıp onun tarafından geliştirilen Bahâîlik hareketine
kaynaklık teşkil eden akımın
adıdır.
Bahailik, Şii gelenek içerisinde 19. asırda İran’da ortaya çıkan yeni bir dinî akımdır.
Adını, “Tanrı övgüsü” anlamına gelen ve Bahaullah olarak
bilinen kurucu şahsiyet Mirza
Hüseyin Ali’den almıştır. Ba100

hailik, Bahaullah’ı peygamber, Allah’ın mazharı, Allah’ın
kendisine zuhur ettiği cemalî,
bütün dinleri kemale ulaştıran
bir dinî yönelişin kurucusu ve
kendisine vahyedildiğine inanılan Kitabu’l Akdes’i de son
ilahi kitap olarak görür. Bahailik, hareket felsefesi olarak
mehdilik akidesine dayanmaktadır. Mehdilik Şia’nın özünü
oluşturmaktadır; bu yüzden
köken olarak Bahailiğin Şii kültür dünyasına ait olduğu söylenebilir.Bahaîler, İslâm, Batînilik, Hurûfilik, Hristiyanlık
ve Yahudilik’ten aldıkları bazı
prensipleri birleştirerek, kendilerine “Bahaîlik dinî” adıyla
bir din oluşturmaya çalışmaktadır. Aslında Bahaîlik, Şiî Şeyhîlik tarikatına dayalı olarak
şekillenen Babîliğin hazırladığı zemin üzerinde gelişmiş bir
mezheptir. Şiîliğin gulat (aşırı)
hareketlerinden biri olduğu da
söylenebilir.

BALİ SALDIRILARI
2002 Saldırıları
Bali, Endonezya’nın önemli
turizm merkezlerini bünyesinde barındıran bir adasıdır. Bali

Adası’nda özellikle adayı ziyaret eden turistleri hedef alan
ilk saldırı 12 Ekim 2002 tarihinde meydana gelmiştir. Adanın güneyinde yer alan Kuta
sahil bölgesindeki bir gece
kulübüne yönelik eş zamanlı
patlatılan iki bombayla gerçekleştirilen saldırıda, 20 farklı
ülke vatandaşı 202 kişi hayatını
kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi de
yaralanmıştır. İlk patlama, bir
intihar eylemcisinin sırt çantasına yerleştirdiği bombayı saat
23:00 sıralarında, bölgede çoğunlukla turistlerin bulunduğu
Paddy’s Irish Bar isimli yerde
patlatması sonucu meydana
gelmiştir. İlk saldırıdan birkaç
dakika sonra ise, olay yerine
yakın mesafedeki Sari Club
isimli yerin önündeki bir araca
yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla da ikinci saldırı meydana gelmiştir.
Saldırıdan sonra Endonezya polisi tarafından yapılan soruşturmada, eylemi planladığı
tespit edilen İmam Samudra,
Amrozi Murhasyim ve Ali
Ghufron eylemden yaklaşık 2
ay sonra yakalanmış ve yapılan yargılamanın ardından 8
Kasım 2008’de idam edilmiş-

tir. Yapılan soruşturmada bu
kişilerin Cemaat-i İslamî üyesi
oldukları ileri sürülmüştür.
2005 Saldırıları
Birinci saldırıdan yaklaşık üç
yıl sonra 1 Ekim 2005 tarihinde akşam saatlerinde ilk
saldırının yapıldığı Kuta sahil
bölgesi ve Jimbaran tatil köyünde üç bombalı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ez
az 20 kişi hayatını kaybetmiş
ve 100’e yakın insan da yaralanmıştır. Saldırı, Endenozya
Devlet Başkanı Yudhoyono ve
BM Genel Sekreteri Kofi Annan başta olmak üzere birçok
devlet başkanı tarafından kınanmıştır. Olayı soruşturan
Endonezyalı uzmanların açıklamalarına göre, olay üç intihar bombacısının üzerlerindeki sırt çantalarında bulunan
bombaları patlatması sonucu
meydana gelmiştir. Saldırının
planlayıcıları olduğudüşünülen ve 2002 yılından itibaren
arananlar listesinde yer alan
Malezya asıllıAzahari bin Husin, Kasım 2005’tedüzenlenen
bir polis baskınında, Noordin
Moohammed Top ise Ekim
2009’daki bir polis baskınında
ölü olarak ele geçirilmiştir.
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BALKANİZASYON
Sarp ve ormanlık sıradağ;
sık ormanla kaplı dağ; yığın,
küme; sazlık ve bataklık gibi
anlamlara gelen ve Türkçe bir
kelime olan Balkanlar, ilk zamanlar Yunanistan ve Makedonya bölgeleri için söylenirken, daha sonraları Avrupa’nın
Güneydoğu yarımadası için
kullanılmaya başlanmıştır.
Balkan terimi, bölgesel,
coğrafîk bir alandan öte, farklı
kültür ve medeniyetlerin şekillendirdiği çok sayıda devletin
oluşturduğu bir sahayı temsil
etmektedir.
Türkçeye “Balkanlaşma”
şeklinde çevrilebilecek bu terim, çok sayıdaki birbirinden
farklı etnik, dinî vb. birimden
oluşan siyasî oluşumların, yaşanan çatışmalardan sonra
kendisini teşkil eden farklı alt
birimlere ayrılmasını ifade etmektedir. Bu bağlamda, olumsuz bir jeopolitik terim olarak
kullanılan “Balkanlaşma” kavramı, bir bölge ve/veya devletin birden çok küçük devletlere ayrılarak parçalanma ya da
bölünme sürecini tanımlamaktadır. Nitekim söz konusu te102

rim, 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanma
süreciyle Balkanlar’da ortaya
çıkan ve birbirleriyle çatışma
içerisinde bulunan küçük devletleri belirtmek için kullanılırken, 20.yüzyılda bu terimin
uluslararası politikadaki benzer süreçler için de kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde
yaşanan etnik çatışmalar söz
konusu terimin tekrar gündeme gelmesine sebebiyet verirken, bu yıllardan itibaren
Balkanlar’ın çağrıştırdığı bu
olumsuz anlamı gidermek
amacıyla bölge için bazı kesimlerce “Güneydoğu Avrupa” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.

BARIŞI KORUMA
MİSYONLARI
Geleneksel olarak bir ülkenin
kendisine saldırılması durumunda meşru müdafaa hakkını
kullanması, müdahalenin hukuki zemine oturtulmasına kâfi
gelmekle birlikte, günümüzde
müdahale için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden
(BMGK) alınacak bir yetkilen-

dirme, daha ideal bir durum
olarak değerlendirilmektedir.
Devletler, bu yeni konsept ile
birlikte tek taraflı bir müdahale yerine, BMGK tarafından yetkilendirilmiş çokuluslu
bir müdahaleyi tercih etmeye
başlamışlardır. Bu tercih, hem
müdahalenin meşruiyetini artırmakta, hem de müdahale
maliyetinin ve sorumluluğunun paylaşılmasını sağlamaktadır. Geçmiş dönemlerde
yaşanan nispi uluslararası istikrar, günümüzde yerini ülke içi
çatışmalara bırakmış ve bu da
çoğunlukla korumasız insanların, kadın ve çocukların mağduriyetine sebebiyet vermiştir.
Dünyadaki bu gelişmeler, uluslararası topluma da yeni roller
yüklemiştir. Böylece, küresel
aktörlerin yanı sıra, bölgesel
inisiyatiflerin ortaya çıkması ve
rollerini oynaması bir gereklilik
halini almıştır. Bu bağlamda,
Birleşmiş Milletler de barışı
koruma
operasyonlarındaki
tekelini kaybetmeye başlamıştır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa
Birliği (AB) gibi bölgesel bazlı
uluslararası kuruluşlar, Soğuk
Savaş sonrasında, BM’nin bu
alandaki tekelini kırarak, görev
almaya başlamışlardır.

AB, kurulduğu ilk yıllarda ekonomik bir birlik olarak ortaya
çıkmış; daha sonra ise politik
bir birlik halini almıştır. Avrupa’daki güvenlik mevzuları
NATO’nun tekelinde olduğundan, bu konulara hiç ilgi göstermemiştir. 1990’lı yıllarda
Balkan ülkelerinde yaşanan
çatışmalar, Atlantik Okyanusunun iki tarafında görüş ayrılıkları oluşturmuş ve AB, bu çatışmaların çözümü için bağımsız
politikalar geliştirememiştir.
AB, Avrupa Güvenlik ve
Savunma Politikaları (ESDP)
çerçevesinde yalnız Avrupa’da
değil Afrika, Kafkaslar ve Orta
Doğu gibi dünyanın diğer bölgelerinde de barışı koruma
operasyonlarına personel görevlendirmesi yapmıştır. 2013
yılı Mayıs ayı itibariyle faaliyetlerine devam eden 14 Avrupa
Birliği barışı koruma misyonu
vardır. Bugüne kadar görevlendirilen misyonlardan 11’i ise
görevlerini tamamlayarak sonlandırılmıştır.

BASKI GRUPLARI
Demokratik sistemin işleyişinin
güvencesi ve devamı için sivil
toplum alanında örgütlenen sos103

yal yapılar haricinde, hem sivil
alanda hem de kamu alanında
örgütlenen çeşitli organizasyonlar da bu işleyişe dâhil olmakta,
demokratik sistemin işleyişine
katkıda bulunmaktadır. Baskı
grupları olarak isimlendirilen
yapılar, belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek siyaseti ve kamusal işleyişi amaçları
doğrultusunda etkilemeyi, dönüştürmeyi amaçlamaktadırlar.
Baskı grupları, yönetilenlerle
yönetenler arasında iletişimin
sağlanması, etrafında toplandıkları amaçlar doğrultusunda
taleplerin yönetenlere iletilmesi,
bu taleplerin karşılanması için
kamuoyu oluşturulması, süreçlerin takibi gibi alanlardaçeşitli
roller oynarlar.
Baskı grupları toplumdaki çeşitliliğe bağlı olarak farklı
türlerde olabilmektedir. Meslek
grupları, ideolojik gruplar, sosyal ve ekonomik açıdan belirli
amaçlarda ortaklaşmış gruplar
çeşitli baskı grupları meydana
getirebilmektedirler. İşçi örgütleri, sendikalar, işveren örgütleri, dinî gruplar, meslek odaları
gibi çok çeşitli baskı grupları
toplumun ihtiyaçları ve döne104

min şartları doğrultusunda ortaya çıkmaktadır.
Baskı grupları ekonomik, siyasal ve ideolojik boyutları bulunan grup çıkarlarını korumak
ve kollamak amacıyla faaliyetler
ortaya koymaktadır. İktidara
gelme ve iktidarı ele geçirme
gibi bir hevesleri bulunmamakla ve özel alanın sınırları içinde kalma zorunluluğuna tabi
olmamakla birlikte, çıkarları
doğrultusunda yasama, yargı ve
yürütme organları üzerinde etkili olmaya çalışmaktadırlar. Bu
doğrultuda, yasama sürecinde,
siyasal kararların alınması aşamalarında ve hatta bürokratik
mekanizmaların belirlenmesi
ve yönetsel hiyerarşinin oluşması aşamalarında baskıları
söz konusu olmaktadır. Diğer
çok önemli etkinlikleri ise kamuoyuna yönelik faaliyetleridir. Kendi çıkarlarının güvence
altına alınması doğrultusunda
kamuoyu gündemini set etmeye çalışmakta, kamuoyunun bu
yönde oluşumunu sağlamaya
ve hatta kamuoyunu bu doğrultuda manipüle etmeye ve
harekete geçirmeye çalışmaktadırlar. Bu faaliyetlerinin tümü
organize ve bilinçli faaliyetlerdir

ve belirli bir program ve planlamaya uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Böylece baskı grupları, toplumsal bütün içinde mal
veya hizmet üreten diğer tüm
toplumsal oluşumlardan farklı
olarak; tavır, tutum ve davranış
biçimleri imal eden ve buna yönelik olarak argümanlar formüle eden kuruluşlardır.
Baskı grupları literatürde
çıkar grupları olarak da bilinmektedir. Ancak bu iki yapı
birbirlerinden farklı nitelikler
taşımaktadır. Karmaşık bir toplumda faaliyet gösteren pek çok
grup, ortak çıkarlar doğrultusunda müşterek tavırlar ortaya
koymaktadır. Bunlara, belli bazı
kazanımlar için bir araya gelmiş
çıkar grupları denilmektedir.
Ortak çıkarları doğrultusunda
faaliyet gösteren gruplar belirli
amaçlar saptayarak, belirli bir
bilinç ve disiplinle organize olarak, iktidarı ve kamuoyunu etkilemeye ve hatta yönlendirmeye
yönelik faaliyetler ortaya koyduğu takdirde bu çıkar grupları,
baskı grupları haline gelmektedir. Yani çıkar kavramının siyasî
veya ideolojik boyutları da bulunmaktadır ve bu bağlamda çıkar kavramı, sadece “ekonomik

bir anlam” taşımaktan ibaret
değildir.
Çıkar amacıyla bir araya
gelen grup üyeleri yasama organının çalışmalarını etkilemek
ve bazı kanunların yürürlük kazanmasını sağlamak veya bazılarını engellemek, geciktirmek;
bürokratik kademelerin oluşumunda etkin olmak, siyasal karar alma sürecinde belirli roller
üstlenmek, kamuoyunun oluşumunda gündemi teşkil etmek
ya da kamuoyunun gündemini
yönlendirmek; yasama, yargı,
yürütmenin çalışmalarını etkilemek amacıyla; işlevlerinin bilinci ile örgütlenerek, sistematik
propaganda faaliyetlerine giriştikleri andan itibaren birer baskı grubu haline gelmektedirler.

BAŞARISIZ DEVLET (FAILED
STATE)
“Başarısız Devlet” (failed state)
kavramı günümüz uluslararası
literatürünün yeni kavramlarından birisidir.
Başarısız devletin nasıl belirleneceğine dair genel kanı,
ülkesinin topraklarını kontrol
edememesi, vatandaşlarının
güvenliğini garanti altına ala105

maması, hukukun üstünlüğünü
sürdürememesi ve vatandaşları
için eğitim, sağlık gibi hizmetleri sağlayamamasıdır. Toplumsal zayıflama ve politik organlar arasındaki bağlantının
olmaması gibi hususlar başarısız devletlerin başlıca özelliklerindendir.
“Başarısız Devlet” kavramı
ilk kez 1992 yılında, Gerald
B. Helman ve Steven R. Ratner tarafından tanımlanmıştır.
Helman ve Ratner, başarısız
devleti “uluslararası toplumun
bir mensubu olarak kendisini
idame ettirme kapasitesi olmayan bir devlet” olarak tanımlamıştır. Donald M. Snow ise
başarısız devleti, “ekonomik,
siyasî ya da daha genel olarak
her iki nedenden dolayı sistemin üretken, müreffeh ve istikrarlı bir üyesi haline gelme
şansı olmayan devlet” olarak
tanımlamıştır.
Devlet olma özelliğini yerine getiremediği gerekçeleriyle
Ruanda, Somalî, Afganistan,
Irak, ve Suriye gibi ülkeler zaman zaman başarısız devlet
olarak nitelendirilmiştir. “Başarısız Devlet” kavramının bazı
ülkelere yönelik gerçekleştirile106

cek müdahaleleri meşrulaştırmak için kullanıldığına dair
eleştiriler de bulunmaktadır.

BESLAN REHİNE KRİZİ
Beslan rehine krizi; 1 Eylül
2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun Kuzey Osetya Cumhuriyetinde yer alan Beslan
kasabasında, saldırganların sabah saat 10.00’da bir okula girmesi ve okulda bulunan yaklaşık 1200 öğrenci, öğretmen ve
veliyi rehin almasıyla başlayan,
üç gün devam eden ve 300’den
fazla kişinin ölümü ile neticelenen trajik bir olaydır. Eylemde
ölenlerin çoğunu çocukların
oluşturduğu olay sırasında,
yaklaşık 700 kişi de yaralanmıştır. Aralarında kadınların
da bulunduğu saldırganların
çoğunluğu etnik kökeni Çeçen
ve İnguşlardan oluşmaktadır.
Olay sonrasında Çeçen ve
İnguşlara karşı intikam temelli çatışmalar veya saldırılar
meydana gelmemiştir. Ancak
Beslan rehine krizi ve benzerî
olaylar Rusya’da ulusal güvenlik gerekçesi ile özellikle Müslümanlara karşı özgürlüklerin
kısıtlanması ve denetimin art-

ması, otoriter yönetim anlayışının daha da yaygınlaşması,
terörizmle etkin mücadele anlayışı çerçevesinde dış politikada ulusal çıkarların olduğu
bölgelere yönelik agresif politikaların izlenmesi sonuçlarını
doğurmuştur.

BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ
Bir asimetrik savaş yöntemi
olarak tanımlanan beşinci kol
faaliyetleri, askeri müdahale
ile yenilemeyen bir kitle veya
devleti, propaganda çalışmalarından farklı olarak casusluk,
sabotaj ve istihbarat benzeri
yollarla yenmek veya savaş esnasında bu taktikleri kullanarak karşı tarafı yıldırmak üzere yürütülen her türlü faaliyeti
kapsamaktadır. Bir ulusun dayanışmasını ve bütünlüğünü
yok ederek maneviyatını ve
direnme azmini kırmayı hedefleyen beşinci kol faaliyetleriyle
belli bir ülke, kitle ya da yönetimin müdahaleye uygun hale
getirilmesi ya da fiili savaş sırasında zafere daha kolay ulaşılmasına çalışılmaktadır.
Klasik ordu düzeninde ordular dört sıra halinde yürü-

mektedir. Bu bağlamda ordunun mücadelesine ek olarak
hedef ülkede yürütülen casusluk faaliyetlerine atıfla “Beşinci
Kol” kavramı ortaya çıkmıştır.
Yeni bir terim olarak ilk kez
1936-1939 İspanya İç Savaşı
sırasında General Franco tarafından kullanılmıştır. General
Franco, Madrid’e dört koldan
saldıran askerlerine Madrid
şehri içerisinde bir ayaklanma
çıkararak yardım eden istihbarat çalışanlarını “Beşinci Kol”
olarak adlandırmıştır. Kavram
olarak ilk kez 20. yüzyılda kullanılmış olsa da ilkçağlardan
beri tüm uygarlıkların beşinci
kol çalışması sayılabilecek uygulamalara başvurduğu değerlendirilmekte ve Spartalıların
Truva Atı’nın bir beşinci kol
faaliyeti örneği olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte,
Nazi Almanyası’nın istihbarat
örgütü Gestapo aracılığıyla
hedefindeki ülkelere müdahale
etme, yönlendirme ve ele geçirme noktasında beşinci kol
faaliyetlerini en belirgin şekilde
uyguladığı söylenebilmektedir.
Farklı sosyal kesimler ve
eğitim düzeyindeki insanlarla
birlikte pek çok farklı araç be107

şinci kol faaliyetinin bir parçası olarak kullanılabilmektedir.
Bu kapsamda beşinci kol faaliyetlerini yürütecek insanlar
özel olarak yetiştirilebileceği
gibi bilim insanları, sanatçılar,
akademisyenler, toplum içindeki çıkarcı bazı kesimler de
beşinci kol çalışmalarının bir
parçası haline gelebilmektedirler. Medya ise beşinci kol faaliyetlerine katkı sağlayan önemli
araçlardan biri olarak dikkat
çekmektedir.

BEYAZ YAKA SUÇLARI
‘Beyaz yaka suçu’ kavramı,
cinayet, hırsızlık, tecavüz ve
soygun gibi klasik suçlardan
ziyade, doğası itibariyle daha
karmaşık ve yöntemsel olarak
klasik suçlara nazaran farklı bir
yapıya sahip olan suçları ifade
etmektedir.
‘Beyaz yaka suçu’ (white-collar crime) kavramı, ilk
kez 1939 yılında Edwin H.
Sutherland’ın Amerikan Sosyoloji Topluluğu ve Amerikan
Ekonomi Derneği’nin ortak
toplantısında ‘Beyaz Yaka
Suçluları’ (The White-Collar
Criminal) başlıklı açılış konuş108

masında kullanılmıştır. Daha
sonra Sutherland’in ‘Beyaz Yakalı Suçluluğu’ (White Collar
Criminality) başlıklı makalesi
ile işadamı, bürokrat, kamu
görevlileri ve politikacılar gibi
orta ve üst statüde yer alan
profesyonellerin görevleri ile
ilgili suçları niteleyen bir terim
olarak sosyoloji literatüründe
de kullanılmaya başlamıştır.
Sutherland, beyaz yaka suçu
kavramını; vali, kaymakam,
doktor, hâkim, müdür, komutan gibi üst düzey bürokrat ve
profesyonellerin ve işadamlarının, ticarî iş ve eylemleri esnasında temsil edilen meslek ve
makamın sunduğu olanakları
ve güveni kullanarak işledikleri
suçları nitelemek için kullanmaktadır.
Beyaz yaka suçu, bir birey
ya da örgüt tarafından, genellikle meşru bir mesleki faaliyet
sürecinde yüksek veya saygın
sosyal statülü kişiler tarafından,
bireysel ya da örgütsel çıkar
için işlenen, itibari sorumluluğunu ya da kamu güvenini ihlal
eden, yasa dışı ya da etik olmayan eylemlerdir.

BEYİN YIKAMA

bazı açılardan farklılaşmaktadır.

Beyin yıkama kavramını Batı
dünyasında ilk olarak gündeme getiren kişi Amerikalı Psikolog-Gazeteci Edward Hunter’dır.

Beyin yıkama çalışmalarında kullanılan insanlara kimyasal madde kullandırma, hipnoz
uygulama, üzerlerine elektromanyetik dalgalar gönderme
ve vücutlarına elektronik parçalar yerleştirme gibi bir dizi
yöntem uygulanmıştır. Beyin
yıkamaya yönelik ilk girişimlerde çeşitli kimyasal maddeler ve
halüsinojenikler kullanılmıştır.

Bireyin ya da toplumun belirli konulardaki düşünce ve
kanaatlerini, birtakım çıkarlar
elde etme amacıyla değiştirme
ve yönlendirme girişimleri, insanlığın ilk döneminden beri
var olan bir olgudur. İnsanların
fikirlerini değiştirmeye yönelik
bu eylemler, kullanım amaçları, kullanılan araçlar ve bu
araçların kullanım yoğunluğu
açısından çeşitlilik arz etmiştir.
İnsanların düşüncelerini değiştirmeye yönelik araştırmalarda
üç kavram gündeme gelmektedir. Bunlar, “beyin yıkama”,
“propaganda” ve “ikna”dır.
Sözlükte “İnsanı, kendine özgü
düşünce ve dünya görüşüne
yabancılaştırmak, başka yönde düşünür ve davranır duruma getirmek amacıyla çeşitli
yollarla etkilemek” şeklinde
tanımlanan “beyin yıkama”;
“propaganda” ve “ikna” ile
çoğu zaman ilişkilendirilse de

“Beyin yıkama” çalışmaları,
çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan tıbbi bir teknik
ve ürünlerin satışını artırmaya
yönelik bir reklamcılık tekniği
olmanın ötesinde, askerî ve istihbarîamaçlarla kullanımıyla
gündeme gelen bir tekniktir.
Beyin yıkama tekniklerinin bu
şekilde kullanımı, tıbbi açıdan
olumlu; reklamcılık ve istihbarat açısından ise etkili olabilse
de, bu alandaki yayınlara bakıldığında, bireysel hak ve özgürlüklerin kullanımı açısından
birçok ahlakî ve hukukî problemi de beraberinde getirmektedir.
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Tarihte Beyin Yıkama
Uygulamaları
Beyin yıkama konusunda bilinen eski örneklerden birisi,
Haşhaşi Tarikatı’nın lideri Hasan Sabbah’ın devrin önemli
devlet adamlarını öldürmeleri
için yetiştirdiği suikastçılarını
motive etmek amacıyla uyguladığı beyin yıkama faaliyetleridir.
Suikast amacıyla görevlendirilen bu kişilere, aldıkları göreve
gönderilmeden önce uyuşturucu veriliyor, güzel vakit geçirtiliyor ve Hasan Sabbah’a itaat
ederlerse cennete gideceklerine inandırılıyorlardı. Bu şekilde beyni yıkanan suikastçılar,
ölümcül birer tehlike halini
alıyorlardı. Daha yakın dönemlere gelinecek olursa,1937
yılında Sovyetler Birliği’nin
lideri Stalin’in kurduğu Halk
Mahkemelerinde, davalıların
yapmış olduğu itiraflardan,
bu kişiler üzerinde birtakım
kimyasal maddelerin kullanıldığı öğrenilmiştir. Macaristan
Kardinali’nin de bulunduğu
bu davaların birinde, davalılar
topluca, devlete karşı bir tutum
içerisinde bulunduklarını itiraf
etmişlerdir. Bu durum CIA raporunda, bu mahkemelerdeki
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davalıların tutum, davranış ve
itiraflarının şeklinin, hepsinin
sanki bir merkezden programlandığını düşündürecek kadar
benzer olduğu yazılmıştır. Yine
Nazilerin II. Dünya Savaşı öncesi ve esnasında Propaganda
Bakanı Goebbels’in düşünceleri doğrultusunda kullandıkları
bazı propaganda teknikleri de
beyin yıkama çalışmalarının
öncülerinden sayılabilir.

BİLİŞİM SUÇLARI
Bilişim (informatics) kelime anlamıyla; insanların teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve
bilimin dayanağı olan bilginin,
özellikle elektronik makineler
aracılığıyla düzenli ve akılcı
bir şekilde işlenmesidir. Sayısal
ve elektronik verilere karşı ve/
veya işlemle bağlantılı sistemlere karşı bilişim sistemleri (informatic systems) kullanılarak
işlenen suçlara ise bilişim suçları (siber suçlar, cyber crime)
adı verilir. İnternet bağlantılı
herhangi bir bilişim sisteminin
ya da ağının (network) diğer
bilişim sistemlerine ya da ağlarına karşı kötü niyetli eylemler
için kullanılması, klasik suçla-

rın bilişim sistemleri yoluyla
işlenmesi ve internetin ortaya
çıkışıyla gelişen suçlar bilişim
suçları kapsamında değerlendirilmiştir.
Bilişim suçlarının işlenmesi
için gereken araçlar; bilgisayar
ve benzeri mobil cihazlar (avuç
içi bilgisayarlar, pos makinesi,
akıllı cep telefonları vs.), bu cihazlar arasında veri iletişimini
sağlayacak iletişim ortamı ve
bilgisayar ve benzeri mobil cihazların çalışmasını sağlayacak
enerjidir.
11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği
tarafından hazırlanan Bilişim
Suçları raporunda bilişim suçları altı başlık altında sayılmıştır: “bilgisayar sistemlerine ve
servislerine yetkisiz erişim ve
dinleme”, “bilgisayar sabotajı”, “bilgisayar yoluyla dolandırıcılık”, “bilgisayar yoluyla sahtecilik”, “kanunla korunmuş
bir yazılımın izinsiz kullanımı”
ve “diğer suçlar” (Yasadışı yayınlar, pornografik yayınlar
,hakaret vb.)
1 Temmuz 2004 tarihinde
yürürlüğe giren Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’ne
(Convention on Cybercrime)

göre bilişim suçları; “bilgisayar
veri veya sistemlerinin gizliliği,
bütünlüğü ve kullanıma açık
bulunmasına yönelik suçlar”
(hukuka aykırı erişim, yasa dışı
müdahale, verilere müdahale,
sistemlere müdahale, cihazın
kötüye kullanımı), “bilgisayarla
ilgili suçlar” (sahtecilik, dolandırıcılık vs.), “içerikle ilgili suçlar” (yasadışı yayınlar, pornografik yayınlar), “fikri mülkiyet
haklarının ihlali ile ilgili suçlar” (telif haklarının ve benzeri
hakların ihlaline ilişkin fiiller)
şeklinde tasnif edilmiştir.
Bilişim suçları hukukumuzda ise 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nda ikinci kitap,
üçüncü kısım, “Bilişim Alanında Suçlar” başlıklı onuncu bölümünde düzenlenmiştir. Kanunda sayılan suçlar;
1. Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve orada kalmaya devam etme
suçu (m. 243)
2. Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi
veya değiştirilmesi suçu (m.
244)
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3. Banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması suçu
(m. 245)
4. Bilişim alanında işlenen
suçlarda tüzel kişilerin sorumluluğudur (m.246)
Bilişim suçları zamandan
ve mekândan bağımsız suçlar
olması sebebiyle uluslararası boyuta sahiptir. Bu sebeple
ülkelerin kendi mevzuatlarını uluslararası düzenlemelere
uygun hale getirmesi bilişim
suçlarıyla mücadele açısından
önem arz etmektedir.

BİREYCİ ANARŞİZM
Bireyci anarşistler, bireyin
topluluk içerisinde eriyip kaybolmasını olumsuzlamaktadır.
Onlara göre toplum, organik
bir bütün değil, egemen bireylerden oluşan bir topluluktur.
Buna bağlı olarak da bireycilik
yüksek bir değerdir. Anarşizmin kuruluş ilkesinin aksine
bireyci anarşizmde özel mülkiyetten söz edilir. Bu bağlamda
her bireyin vücudunu ve mülkiyetini kapsayan ihlal edilemez
bir alana sahip olduğu ifade
edilir. Kişiler için bağımsızlık
durumu sağlamaya çalışan bu
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anarşizm türü anarşizmin toplumsal temelini göz ardı eder.
Savunucuları arasında Max
Stirner bulunmaktadır.
Bireyci anarşistler, devletin
her türlü organını, istedikleri
gibi bir toplum düzeninin temel engelleyicisi olarak görürler. Çünkü devlet bireylerin
büyük bir çoğunluğunun özgürlüğünü gereğinden fazla sınırlar. Devletin bundaki amacı
tekellerini korumaktır. Ancak
bireyci anarşistlere göre tekeller, bireyin verimli çalışabilmesi
için gerekli olan tam kazancını
elde etmesini daima engeller.
Eğer optimum derecede bir
özgürlüğe ve adalete ulaşılmak
isteniyorsa, tekelleri şiddetle
koruyan devletin yokedilmesigerekir. Seçtikleri mücadele
yöntemi ise pasif direnme ve
devlete karşı itaatsiz olmaktır.
Ayrıca Anarşizm maddesine
bakınız.

BİRİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI
2 Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgaliyle başlayan savaştır. Irak’taki Saddam Hüseyin
rejimi, Kuveyt’in petrol üretimini yüksek tuttuğu ve ken-

disine ait petrol kaynaklarını
kullandığı iddiasıyla 2 Ağustos
1990 tarihinde Kuveyt’i işgal
etmiştir. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK), söz konusu eylemi
nedeniyle Irak aleyhine birçok
karar almış; bunların içerisinde
29 Kasım 1990 tarihli ve 678
sayılı BMGK Kararı uyarınca,
Irak’ın 15 Ocak 1991 tarihine
kadar Kuveyt’ten çekilmesini
istemiştir. Ancak, anılan karar
Saddam rejimi tarafından uygulanmamış ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) öncülüğünde birçok
ülkenin katılımıyla 17 Ocak
1991 tarihinde “Çöl Fırtınası
Operasyonu” (Operation Desert Storm) başlatılmıştır. Hava
ve kara güçlerinin yer aldığı
söz konusu askerî harekât, 28
Şubat 1991 tarihinde Irak’ın
mağlubiyetiyle sona ermiştir.

BİRLEŞİK DEVRİMCİ PARTİ
Türkiye Devrim Partisi (TDP)
ve Sosyalist Demokrasi Parti (SDP) mensupları arasında
yeni bir cephe kurulmasına
ilişkin ittifak arayışları kapsamında Eylül 2014 ayı itibariyle
çalışmalara başlanılmıştır.

SDP ve TDP mensuplarının ittifak çalışmaları ile ilgili
yapılan toplantılar neticesinde;
“Kadroların birleştirilmesi ve
legal partinin arka planında,
içerisinde ‘devrim’ kelimesi
geçen bir illegal parti/yapının
oluşturulması ve asıl olan yapının bahsi geçen illegal oluşumda olması” hususlarında
mutabakata varılmıştır.
Şubat-Mart 2015 itibarıyla
yapılan değerlendirmelerde;
1. SDP ile yapılan ittifak görüşmelerinde bir hayli ilerleme kaydedildiği,
2. Tek sıkıntının program temelinde olduğu, yapıların
illegalite konusunda ayrıştığı, TDP’nin, doğrudan
halk savaşı mücadelesini
savunurken, SDP’nin öncü
savaş sonrasında halk savaşını savunduğu,
3. Ayrıca TDP’nin mevcut
devlet yönetimini faşist
devlet olarak tanımlarken,
SDP’nin oligarşik iktidar
olarak tanımladığı, dolayısıyla devlete karşı yapılacak mücadele şeklinin
de değiştiği, hususları ifade edilmektedir. Birleşme
amacıyla yürütülen faali113

yetler çerçevesinde Nisan
2015 itibarıyla, ittifakın
gençlik yapılanmalarının
birleştirilerek, yeni ismi
“Gençliğin Devrimci Güçleri” (DEV-GÜÇ) olarak
belirlenmiştir.
TDP ile SDP arasındaki
birleşme/ortak parti kurulması amacıyla 01-02/08/2015
tarihlerinde Ankara’da yapılan konferansta yeni partinin
adı, Birleşik Devrimci Parti
(Devrimci Parti) olarak belirlenmiştir. Devrimci Partinin
başkanlığını Ufuk GÖLLÜ
yapmaktadır.
Birleşik Devrimci Parti (Devrimci Parti) kendisini,
Halkların Demokrasi Partisi
(HDP)’nin bir bileşeni olarak
görmekte ve Kürt sorununun
Ortadoğu’nun sorunu olduğunu savunmakla birlikte ulusların kendi kaderini tayin etme
hakkı olduğu tezini benimsemektedir.

BİRLEŞİK ÖZGÜRLÜK
GÜÇLERİ (BÖG)
Suriye/Halep-Ayn El Arap
(Kobani)’ta faaliyet gösteren KONGRA-GEL(PKK)/
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KCK-PYD/YPG’ye
destek
olmak amacıyla, sosyalist ve
devrimci örgütler tarafından
oluşturulan Birleşik Özgürlük
Güçleri (BÖG), “Başta Türkiyeli devrimciler olmak üzere
tüm dünya komünistlerini Kobanê’de umudu büyütmeye, enternasyonalist cepheye bekliyoruz” çağrısı ile 07/12/2014’te
kuruluşunu ilan etmiştir.
BÖG mensuplarınca yapılan açıklamalarda;
•

Rojava modelinin, Ortadoğu ve dünya halklarına
enternasyonal bir yaşam
sunduğu, Kobane’nin ilk
olmadığı ve son da olmayacağı,

•

70’lerde Filistin’de, 80’lerde Lübnan’da, 90’larda
Kürdistan dağlarında savaşıp, bedel ödeyen komünistlerin, halkların gerçek
dostları olduğu,

•

Bugün de Türkiyeli devrimcilerin BÖG çatısıyla
tarihsel rolünü oynamak
için Kobane’de oldukları,

•

BÖG’ün, Kobane direnişi
içerisinde yer almasının,
askeri yanından çok, siyasal ve tarihsel bir anlamı-

nın bulunduğu, hususları
vurgulanmıştır.
BÖG, kadınların faaliyete kazandırılması ve devrimci
mücadeleyi ilerletmek amacıyla 14.08.2015’de Kadın Özgürlük Gücü (KOG)’nü faaliyete geçirmiştir
Süreç içerisinde Birleşik
Özgürlük Güçleri yapılanmasında yer alan diğer sol grupların ayrılması/kendi taburlarını
kurması ve/veya tek başlarına
hareket etme imkânlarını bulmalarından dolayı, Kasım
2015 ayı itibarıyla BÖG faaliyetleri BDP/DKP mensupları
tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
Birleşmiş Milletler (BM), Milletler Cemiyeti’nin iki dünya
savaşı arasındaki dönemde etkisiz kalması ve İkinci Dünya
Savaşı’nı engelleyememesi sonucunda kurulma ihtiyacı hissedilen, dünyanın en geniş çaplı uluslararası örgütüdür. İkinci
Dünya Savaşı sonunda barış ve
düzenin sağlanması için etkili
bir örgüt olması amaçlanmıştır. Örgüt, 25 Nisan 1945 tari-

hinde, resmi adı “Uluslararası
Örgütlenme Üzerine Birleşmiş
Milletler Konferansı” olan San
Fransisco Konferansı’yla kurulmuştur.
Örgütün kurucu anlaşmasının 1. maddesine göre, örgütün
kuruluş amaçları i) uluslararası
barış ve güvenliği sağlamak, ii)
uluslararası dostça ilişkiler geliştirmek, iii) uluslararası işbirliğini sağlamak ve iv) uluslararası sorunların çözüldüğü bir
merkez olmaktır.
Örgüt ana organlar ve yardımcı organlar şeklinde bir yapılanmaya gitmiştir. Örgütün
ana organları; i)Genel Kurul,
ii)Güvenlik Konseyi, iii)Ekonomik ve Sosyal Konsey, iv)
Vesayet Konseyi, v)Uluslararası Adalet Divanı ve vi)Sekretarya’dan oluşmaktadır.
Örgütün en önemli organı
Genel Kurul’dur. Her devletin
eşit oy hakkıyla temsil edildiği
Genel Kurul’un aldığı kararlar bağlayıcı nitelikte olmasa
da, dünya kamuoyunun olaylar karşısındaki yaklaşımını
göstermesi nedeniyle belli bir
ağırlığa sahiptir. Örgütün diğer
bütün organları Genel Kurul
ile doğrudan bağlantı içerisin115

dedir ve Genel Kurul doğrudan
kendisine bağlı olarak çalışma
grupları ve uzmanlık komiteleri oluşturabilir. Ekonomik ve
Sosyal Konsey; ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel alanlarda, eğitim ve sağlık alanlarında
uluslararası sorunlar üzerine
araştırmalar yapabilir, raporlar
hazırlayabilir, bu konularda BM
Genel Kurul’u, BM üye devletleri ve ilgili ihtisas kuruluşlarına
tavsiyelerde bulunabilir. Konsey, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini
sağlamak üzere tavsiyelerde bulunabilir. Yetki alanına giren konularda, Genel Kurul’a sunulmak üzere sözleşme tasarıları
hazırlayabilir. Vesayet Konseyi,
vesayet rejimine sokulabilecek
bölgelerin yönetim ve gözetimi
için kurulacak rejimi uygulamak üzere kurulmuştur ancak
vesayet altında ülke kalmaması
nedeniyle günümüzde işlerliğini
yitirmiştir. Uluslararası Adalet
Divanı, BM’nin adli organıdır.
Taraf devletlerin yaşadıkları
uyuşmazlıkları hukuka uygun
olarak çözmekle görevlidir ve
kararları bağlayıcıdır. Sekreterlik ise Örgüt’ün idari organıdır.
Sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için başında bir Genel
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sekreter bulunur. Günümüzde
BM Genel Sekreterliğini, 2006
yılından beri Ban Ki-Moon yürütmektedir. (NOT: Eski Portekiz
Başbakanı ve daha önce BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevinde
bulunan Antonio Guterres, 1 Ocak
2017 itibariyle yeni Genel Sekreter
olacaktır.)
Yardımcı organlar ise, BM
antlaşmasının 7. maddesine
göre, ana organlar haricinde
gerekli görülen şekilde antlaşmaya uygun olarak kurulabilirler. Antlaşma yardımcı organ
kurma yetkisini; Genel Kurul,
Güvenlik Konseyi ve Ekonomik
ve Sosyal Konsey’e vermiştir.
Bunun yanı sıra BM ile ilişkilendirilen uluslararası örgütler
ve bağlı uzmanlık kuruluşları
da bulunmaktadır. Bu örgütler
Uluslararası Çalışma Örgütü
(ILO), Uluslararası Para Fonu
(IMF), Dünya Meteoroloji Örgütü vb. kuruluşlardır.
BM sistemi, kurucu antlaşmasının 2. maddesinin 4. fıkrası
(Tüm üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin
toprak bütünlüğüne ya da siyasal
bağımsızlığa, gerek Birleşmiş Milletler’in Amaçlar’ı ile bağdaşmayacak
herhangi bir biçimde kuvvet kullanma

tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.) ile
uluslararası sistem üzerindeki
en büyük değişikliği yapmış ve
kuvvet kullanılmasını bazı istisnalar haricinde yasaklamıştır.
Devletlerin kuvvet kullanma
yasağının istisnalarını, BM Antlaşması’nın 51. maddesi ve BM
Güvenlik Konseyi Kararları
oluşturmaktadır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
GÜVENLİK KONSEYİ
Birleşmiş Milletler’in ana organlarından olan Güvenlik
Konseyi, BM’nin on beş üyesinden oluşur. Bahse konu on
beş üyenin, beş tanesi sürekli
üyelerdir. Geriye kalan on geçici üye, BM Genel Kurul’u
tarafından uluslararası barış
ve güvenliğin korunmasına
katkıları ve hakça bir coğrafi
dağılım gözeterek seçilir. Konsey’in sürekli üyeleri, Çin Halk
Cumhuriyeti, Fransa, Rusya
Federasyonu, Birleşik Krallık
ve Amerika Birleşik Devletleri’nden oluşur. Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeleri iki yıllık
bir dönem için seçilirler. Süresi
biten bir üye hemen yeniden

seçilemez. Her üyenin Konsey’de bir temsilcisi bulunur.
Güvenlik Konseyi’nin her
üyesinin bir oyu vardır. Konsey’in usule ilişkin konulardaki
kararları dokuz üyesinin olumlu oyu ile alınır. Yöntem sorunlarındaki kararları dokuz üyenin olumlu oyu ile alınır ancak
alınan kararlarda bir uyuşmazlığa taraf olan oylamaya katılamaz. Usule ilişkin oylamalar
haricindeki
uygulamalarda
Sürekli Üyelerden herhangi
birinin çekimser oy kullanması
ya da ret oyu vermesi halinde
tasarılar karara dönüşmez. Bu
duruma sürekli üyelerin “veto
yetkisi” adı verilir.
Örgütün hızlı ve etkili hareket etmesi için uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında
başlıca sorumluluk Güvenlik
Konseyi’ne aittir. BM üye devletleri bu konuda başlıca sorumluluğu Güvenlik Konseyi’ne bırakırlar ve sorumluluk
gereğince görevlerini yerine getirirken Güvenlik Konseyi’nin
kendi adlarına hareket ettiğini
kabul ederler.
Güvenlik Konseyi Genel
Kurul’a incelenmek üzere yıl117

lık raporlar ve gerektiğinde
özel raporlar sunar. Konsey görevlerini sürekli olarak yapacak
biçimde örgütlenir, bu nedenle
Konsey’in her üyesi örgüt merkezinde her zaman bir temsilci
bulundurur.
BM Genel Sekreteri Güvenlik Konseyi’nin çalışmalarına
yön verebilir ve belli uluslararası sorunlara Konsey’in dikkatini çekebilir. Ancak Konsey
güvenlik dışındaki konularda
faaliyet gösteremez.

amaçlanarak bir silah şeklinde
kullanılmasıdır.
Ayrıca KBRN Terörizm
maddesine bakınız.

BİYOTERÖRİZM

Günümüzde BM Güvenlik
Konseyi yapısı, Sürekli Üyelerin veto yetkisi nedeniyle eleştirilere maruz kalmaktadır. Veto
yetkisi nedeniyle bazen Konsey’in işlev sorunu yaşaması
bu eleştirilerin temel sebebidir. BM’nin yapısı ve Güvenlik
Konseyi hakkında reform tartışmaları, hem BM bünyesinde
hem de uluslararası camiada
hala devam etmektedir.

Biyoterörizm, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezî
(CDC) tarafından, insanlarda,
hayvanlarda veya bitkilerde
hastalık oluşturmak veya ölüme neden olmak için hastalık
yaratıcı virüs, bakteri ve diğer
mikropların, kasıtlı olarak açık
veya gizli bir şekilde salıverilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte, askerî yapılanmaları hedef alan saldırılar
“biyolojik savaş”; sivil halkı hedef alan saldırılar ise “biyoterörizm” olarak kabul edilirken,
kullanılan biyolojik malzeme
ise “biyolojik ajan” ya da “biyolojik silah” olarak adlandırılmaktadır.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

BOKO HARAM

Biyolojik silah terimi bakteri
ve virüs gibi değişik mikroorganizmaların ve bunların toksinlerinin, hastalık ya da ölüm

Nijerya’da rejimi yıkıp yerine
şeriat devleti kurmayı amaçlayan Boko Haram terör örgütü, 2002 yılında dini bir lider
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olan Muhammed Yusuf (19702009) tarafından Nijerya’nın
kuzey doğusunda yer alan
Borno eyaletinde kurulmuştur. Daha sonra eylem sahasını
genişleterek Nijerya’ya komşu
ülkelerde de eylemler gerçekleştirmiştir. Kendisini Jama’atu Ahlis Sunna Lidda’awati
Wal-Jihad (Cihad ve Tebliğ İçin
Ehl-i Sünnet Cemaati) olarak
isimlendiren örgüt Boko Haram adıyla bilinmektedir. Boko
Haram ismi yerel Hausa dilinde “Batılı tarzda eğitim yasaktır” anlamına gelmektedir.
Nijerya, Kamerun, Çad ve
Nijer’de gerçekleştirdiği eylemlerle de dikkat çeken örgüt,
başta Bauchi, Borno, Kano,
Kaduna ve Yobe eyaletleri olmak üzere özellikle Nijerya’nın
kuzeyinde etkili olmaktadır.
Okullara, Hristiyanlara, işbirlikçi olarak tanımladıkları
Müslümanlara ve başta polis
kuvvetleri olmak üzere kamu
kurumlarına yönelik saldırılar
gerçekleştiren Boko Haram, sık
sık kız öğrencilerin kaçırılması ile de Dünya kamuoyunun
gündemine gelmektedir.
Örgütün kurucusu ve lideri olan Muhammed Yusuf ’un

2009 yılında gözaltında öldürülmesinden sonra örgütün
liderliğini Ebubekir Şekau üstlenmiştir. Ebubekir Şekau döneminde örgütün eylem sayısı
ve kapasitesinde önemli artış
meydana gelmiştir. Şekau 2010
yılında bir açıklama yayınlayarak örgütün El Kaide ile dayanışma içerisinde olduğunu ilan
etmiştir. Mart 2015’te ise örgüt
DEAŞ’a biat ettiğini açıklamış ve bu bağlılık kısa bir süre
sonra DEAŞ tarafından kabul
edilerek, Boko Haram “hilafetin Afrika’daki uzantısı” olarak
tanımlanmıştır.
Örgüt lideri Muhammed
Yusuf ’un ölmesinin ardından
hız kazanan kitlesel şiddet eylemleri nedeniyle 2016 yılına
kadar 20 bin civarında insanın
hayatını kaybettiği ve 2.3 milyon insanın evini terk etmek
zorunda kaldığı tahmin edilmektedir.

BREJNEV DOKTRİNİ
Brejnev doktrini, Sovyet Komünist Partisi’nin yayın organı
olan Pravda’da 26 Eylül 1968
yılında yayınlanan ve Varşova
Paktı’nın Çekoslovakya’yı işga119

lini meşru gösteren Sovyet dış
politikası prensibidir. Bu prensibe göre, Varşova Paktı’na üye
olan ülkelerden birinin siyasî
durumunda bir tehlike olması
durumunda, bu tehlikeyi bertaraf etmek için komşu sosyalist ülkeler zor durumdaki
ülkeye müdahalede bulunma
hakkına sahiptir. Çekoslovakya
işgali SSCB lideri Leonid Brejnev döneminde gerçekleştiği
için “Brejnev Doktrini” olarak
adlandırılmaktadır.

BURJUVA DEVRİMİ
Ortaçağ’da kent nüfusunun
artmasıyla kullanılmaya başlayan ve kentli, özgür insanları
ifade eden burjuva kavramının
anlamı kademeli olarak değişmiş ve özellikle Marksist terminolojide üretim araçlarına
sahip olan kapitalist sınıfı ifade
etmek için kullanılır olmuştur.
Marx şimdiye kadarki tüm
toplumların tarihini ekonomik
nedenlerden ötürü gerçekleşen
sınıf savaşları tarihi olarak nitelendirmektedir. Sınıf savaşları, bir sınıfın üstün gelmesiyle sonuçlanmakta ve yeni bir
toplumsal, siyasal ve ekonomik
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yapıya geçilmektedir ki bu devrim olarak nitelendirilmektedir.
Marx’a göre kapitalist dönemde iki ana sınıf bulunmakta, bu
sınıflar burjuvazi ve proletarya
olarak ifade edilmektedir. İlkel
komünizm ve komünizm dönemleri hariç her bir tarihsel
evrede bu ikili çatışan sınıf yapıları bulunmaktadır.
Marx’ın yaklaşımına göre
içinde bulunduğumuz kapitalist evrede burjuva hâkimiyeti
söz konusudur. Bu evreye, yani
kapitalist döneme, feodal dönemi bitiren burjuva devrimi
ile geçilmiştir. Marx’a göre feodal dönemde toprak sahipleri
ve serflerden oluşan iki sınıflı
bir toplumsal yapı mevcuttur.
Serflerin burjuvalara dönüşmesinin yegâne şartı ise para ve
dolayısıyla sermaye birikimidir.
Avrupa’da özellikle on altıncı
yüzyılda başlayan coğrafi keşifler ve yeni buluşlarla bunların
üretim için kullanılması sermaye birikimini hızlandırmıştır.
Ekonomik, düşünsel ve teknik
alanda ortaya çıkan gelişmeler
Avrupa’da siyasal alanda da
gelişmelerin, değişmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Ortaya çıkan bu ilerlemeler
onaltıncı yüzyılda başlayan ve
onsekizinci yüzyılın sonlarında
değişim ve temel dönüşümün
yaşandığı sanayi devrimi denen olguyu ortaya çıkarmıştır.
Ekonomik alandaki bu büyük
değişim beraberinde toplumsal yapının ve siyasal yapının
da zorunlu olarak değişmesine
yol açmıştır. Avrupa’daki en
köklü değişimlerden biri olarak
nitelendirilen ve orta sınıfın üstünlüğü ile sonuçlanan Fransız
Devrimi de “burjuvazi devrimi” olarak nitelendirilmektedir. Fransa’da gerçekleşen devrim aslında sadece bir sınıfın
(burjuvazi) devrimi şeklinde
görülmemekte, aklın, pozitif
düşüncenin geleneklere, kalıp
yargılara üstün gelişi olarak değerlendirilmektedir.
Genel anlamda orta sınıf
şehirlileri ifade etmek için kullanılmaya başlanan ve zamanla üretim araçlarına ve yönetim
aygıtına hakim olan sınıfı ifade
eder biçimde değişim gösteren
burjuvazi Marksist terminolojide feodal dönemi sona erdiren
devrimi (burjuva devrimi) gerçekleştiren sınıf olarak karşımıza çıkmaktadır. Burjuva dev-

rimi üretim araçlarına sahip
olanların ekonomik, siyasi ve
fikirsel olarak topluma hakim
olmalarını sağlamıştır. Bu devrim bir süreç olarak nitelendirilmekte ve bu süreçte burjuvazi hakimiyetini devam ettirmek
için dinsel, siyasal, ekonomik
her türlü aygıtı kullanmaktadır.
Burjuvazinin hakim olduğu
dönem Marx tarafından kapitalist dönem olarak nitelendirilmekte ve onun ön görüsüne
göre proletaryanın devrimi ile
son bulacaktır.

BURJUVAZI (BOURGEOISIE)
Terim, Fransızca “bourgeois” sözcüğünden Türkçemize
girmiş olup bu terimin Fransızca’daki kökü “bourg” dur.
“Bourg”, Fransızca’da “kale”,
“surla çevrili kent” anlamına
gelmektedir. Buna bağlı olarak
“Bourgeois” ise “şehirli”, “orta
sınıf mensubu” anlamında kullanılmaktadır.
“Burjuva” kelimesi sözlük
anlamı olarak, zengin ve fakir
arasında yer alan sosyal bir sınıf olarak; yani orta sınıfa ait
olan anlamında, özellikle para
veya mülkiyet içeren bir güce
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sahip olan sınıf anlamında kullanılmaktadır. Burjuva şehirde
yaşayan ve bununla birlikte
özel ayrıcalıklardan faydalanan, orta sınıfta yer alan, kent
soylu şeklinde tanımlanmaktadır.
“Burjuva” kökünden türetilen “Burjuvazi”, bu yönde ele
alındığında, genellikle şehirli özgür insanlar topluluğunu
anlatmak için kullanılmakta ve
bu terimin özellikle 16. yüzyıl
Fransız sosyal yapısını ortaya
koyan bir terim olduğu görülmektedir. Daha sonra zaman içinde bu terim özellikle
“Marksist”ler tarafından “kapitalist sınıf ” için kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda
burjuvazinin karşılığı aslında
“burjuva sınıfı”dır. Burjuvazi, büyük yatırımcılardan en
küçük işletmeciye ve bunların
hizmetlerinde çalışan geniş
bir bürokrasi grubuna kadar
çok geniş bir insan topluluğunu içerir. Bütün bu insan topluluğunun ortak özelliği ise el
işi yapmamaktır. İşte bu ortak
özellik burjuvaziyi yani burjuva sınıfını “köylü” sınıfıyla
“işçi” sınıfından kesin çizgilerle
ayırır.
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BÜROKRASİ
Latince “burra” ve Yunanca
“kratos” kelimelerinden türetilen bürokrasi “masaların ya da
büroların egemenligi” anlamına gelmektedir. “Burra” kelime
anlamı olarak koyu renkli masa
örtüsünü ifade etmektedir. Diğer yandan “kratos” ise yönetim ve egemenlik anlamlarına
gelmektedir.
Bürokrasi teriminden dilimizde yaygın olarak kullanılan
bürokrat, bürokratik, bürokratikleşme ve bürokratizm gibi
kelimeler türetilmiştir.
Bürokrasi genel olarak, yazılı kurallara ve kayıtlara dayalı hiyerarşik bir örgütlenme,
organizasyon, işleyiş ve yönetim biçimini ifade etmektedir.
Kamu ve kamu dışı (özel ve
diğer) yapıların işleyiş, organizasyon ve yönetim biçimlerini
tanımlamakta kullanılır.
Olumsuz anlamda ise gereksiz işlemlerin, formalîtelerin
ve kırtasiyeciliğin olduğu örgüt
yapısınıve yönetimde hantallığı
ifade eder.
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CANLI BOMBA EYLEMLERİ

T

erör örgütleri, amaçlarına ve kendilerine
karşı alınan önlemlere
göre zaman içerisinde eylem
biçimlerini değiştirmektedirler. Buna bağlı olarak eylemlerin doğurduğu sosyolojik ve
ekonomik sonuçlar da farklılık
göstermekte ve etkileri değişmektedir.
Canlı bomba eylemleri, terör örgütlerinin eylem farklılaştırmalarının bir yansıması olarak dikkat çeken ve terör örgütü
üyelerinin hedefine ulaşmak
pahasına kendilerini patlatması ile gerçekleştirilen eylemlerdir. Canlı bomba saldırılarının
çıkış noktası ve ilham kaynağı
olarak, El Kaide’nin tohumlarının atıldığı Arap yarımadası,
İran, Lübnan, Irak, İsrail ve
işgal altındaki Filistin toprakları öne çıkmaktadır. Ayrıca Asya’dan Kuzey Afrika’ya geniş
bir coğrafyada yüzlerce canlı
bomba eylemi kullanılarak terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.
Terör örgütlerine karşı verilen mücadelede örgütlerin
zayıfladığı durumlarda, yani

çatışan taraf güçlerinin asimetrisinin artması durumunda,
örgütler çatışmayı farklı bir boyuta taşımakta ve canlı bomba
eylemlerini sıkışmışlıktan çıkış
yolu olarak tercih etmektedirler. Canlı bomba eylemleri
daha etkili ve sonuç odaklı terör
eylemleri olarak bilinmektedir.
Diğer terör saldırılarına oranla
daha kolay planlanabilmesi ve
son ana kadar örgüt tarafından
denetlenebilmesi canlı bomba
eylemlerinin farklı yönleridir.
Canlı bomba eylemleri terör
örgütlerinin sıklıkla başvurduğu eylemler arasında yer
almaktadır. Canlı bomba eylemlerinin en önemli yönü ise
eylem planının en zor bölümü
olan “yakalanma” riskine dair
herhangi bir kaygı barındırmıyor olmasıdır. Eylemi gerçekleştirecek olan terörist fark edilip ona müdahalede bulunulsa
dahi bombanın uzaktan patlatılabilmesi her zaman mümkün olmaktadır. Bunun yanında canlı bomba eylemlerinde
kullanılan patlayıcıların yapımı
için ihtiyaç duyulan maddeler
oldukça ucuz ve kolay temin
edilebilir malzemelerdir.
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Canlı bomba eylemlerinin
nerede, ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirileceğinin
bilinmemesi bu eylemlerin sık
yaşandığı ülkelerde ve bölgelerde insanlar arasında büyük bir
korku oluşturmaktadır. Dehşet
oluşturma ve yayma bakımından terör eylemleri içerisinde
canlı bomba eylemleri oldukça yüksek etki doğurmakta ve
terör örgütlerinin amacına büyük katkı sunan eylemler olarak dikkat çekmektedir.

CARTER DOKTRİNİ
1979 baharında İran’da devrim olması ve Amerikan karşıtı
bir anlayışın İran’a hâkim olması, 4 Kasım 1979 tarihinde
Tahran’daki Amerikan Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı ve
ardından Amerikalı personelin rehin alınması gibi olaylar
sonrasında, Amerika’nın Basra
Körfezi’ndeki gücünün zayıfladığı düşüncesinin etkisiyle, 23
Ocak 1980 tarihindeAmerikan
Başkanı Jimmy Carter’ın yıllık
olağan ulusa sesleniş konuşmasında, bölgedeki Amerikan siyasetini tanımlayan doktrindir.
Carter konuşmasında, Basra
Körfezine
gerçekleştirilecek
128

bir saldırının ABD’nin hayatî
çıkarlarına yönelik olarak algılanacağını ve bunun sonucunda askerî yöntemler de dâhil
olmak üzere ABD’nin harekete
geçebileceğini belirtmiştir.
Doktrinin özü, Carter’ın
konuşmasından alıntılanan şu
kısımla özetlenebilir: “Şu anda
Sovyet askerî birlikleri tarafından Afganistan’da tehdit edilen bölge büyük bir stratejik
öneme sahiptir. Bu bölge dünyanın çıkarılabilir petrolünün
üçte ikisinden fazlasına sahiptir. Afganistan’a hükmetmek
isteyen Sovyetler, askerî birliklerini Hint Okyanusu’nun 300
mil yakınına ve dünyanın en
fazla petrolünün içinden geçtiği Hürmüz Boğazı’na yakın
bir yerine kadar getirmiştir.
Sovyetler Birliği şimdi, Ortadoğu petrolünün serbestçe dolaşımını tehdit eden stratejik
konumunu sağlamlaştırmaya
çalışmaktadır. Bu durum karşısında konumumuzu tam olarak belirleyelim. Basra Körfezi
Bölgesi’ni kontrol altına almak
için dış güçler tarafından yapılacak herhangi bir girişim,
Amerika Birleşik Devletleri’nin
hayatî menfaatlerine bir saldırı
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olarak değerlendirilecek ve güç
kullanma da dâhil olmak üzere
her türlü yollarla püskürtülecektir”.

CASUS BELLİ
“Casus Belli”, uluslararası hukukta “savaş sebebi” olarak
ifade edilebilecek Latince kökenli bir deyimdir. Diplomasi
dilinde ve uluslararası hukukta
devletler arasındaki ilişkilerin
kesilmesine ve savaş çıkmasına
neden olabilecek her türlü eylem ve işlem “Casus Belli” olarak adlandırılmaktadır.
Devletler, özellikle kriz anlarında kendilerine yönelik
hangi tür eylem ve girişimlerde
bulunulmasının “Casus Belli”
sayılacağını ilan etmektedirler.
Bir devletin başka bir devletin davranışlarını kendisi için
tehlikeli bularak “Casus Belli”
olarak nitelemesi, iki devlet
arasındaki diplomatik ilişkilerde yaşanan sorunun en ağır ve
katı biçimidir.
“Casus Belli” kavramına
ilişkin olarak, Almanya’nın I.
Dünya Savaşı öncesinde Fransa ile Rusya arasında iki ateş
arasında kalmamak ve Schlief-

fen Planı’nı uygulayabilmek
için Rusya’nın seferberlik ilanını “casus belli” kabul etmesi
örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte, Yunanistan’ın
Ege’de karasularını genişletme
girişiminde bulunması halinde
bunun “savaş sebebi” sayılacağı yönünde Türkiye tarafından
en üst düzeyde yapılan beyan
ve açıklamalar, Türkiye açısından bu konudaki belirgin bir
örneği oluşturmaktadır.

CENEVRE SAVAŞ HUKUKU
SÖZLEŞMESİ
Birleşmiş Milletlerin verdiği
görevle Kızılhaç tarafından
hazırlanan, savaş sırasında, savaş felaketlerine herhangi bir
şekilde maruz kalan insanların
haklarının, şeref ve haysiyetlerinin korunmasını sağlamak
üzere savaşta tarafların uyması gereken kuralları belirleyen
ve 12 Nisan-12 Ağustos 1949
tarihleri arasında Cenevre’de
toplanan uluslararası konferansta kabul edilen sözleşmelerdir. Uluslararası insancıl
hukukun temelini oluşturduğu
değerlendirilen bu sözleşmeler
“Harp Halindeki Silahlı Kuv129
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vetlerin Hasta ve Yararlılarının
Vaziyetlerinin Islahı Hakkında
Cenevre Sözleşmesi”, “Silahlı
Kuvvetlerin Denizdeki Hasta, Yaralı ve Kazazedelerinin
Vaziyetlerinin Islahı Hakkında
Cenevre Sözleşmesi”, “Harp
Esirlerine Yapılacak Muamele
ile ilgili Cenevre Sözleşmesi”
ve “Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına ilişkin Cenevre Sözleşmesi” başlıklarını
taşımaktadır.
Cenevre Savaş Hukuku Sözleşmesi, İsviçre Hükümeti’nin
daveti ile toplanan 63 devletin
temsil edildiği Cenevre diplomatik konferansında o zamana
kadar olgunlaşmamış, dağınık
halde ve genel mahiyette olan
hükümler bir araya getirilerek
geliştirilmiştir. Bu hükümler
dört sözleşmenin hepsinde nerdeyse aynı olup umumi hükümler,
suçların cezalandırılması ve nihai
hükümler olmak üzere üç kısma
ayrılır. Genel hükümler, sözleşmelerin uygulama koşullarını belirlediklerinden önemli
olan ve her sözleşmenin başında bulunan aynı anlamdaki
maddeleri içeren esaslardır. Bu
maddeler sözleşmelere riayet
edilmesine, milletlerarası bir
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savaş ve işgal durumunda ve iç
savaş sırasında nasıl uygulanacaklarına ilişkindir. Sonrasında
ise uygulama süresine, sözleşmeye taraf olanların yapacakları anlaşmalara, korunan şahsın haklarının kesin içeriğine,
koruma rolünü üstlenen devletlerin rolüne, Milletlerarası
Kızılhaç Komitesi’nin faaliyetlerine, sözleşmeler arasında
çıkacak anlaşmazlıklara çözüm
yolu bulunmasına dair hükümler gelmektedir.
67 maddeden oluşan ve çeşitli fasıllara ayrılan kara ordularına mensup yaralı ve hastaların durumlarının iyileştirilmesi
hakkındaki Cenevre Sözleşmesi, savunmadan mahrum
kalan yaralı ve hasta askerlerin
saygı görmesine ve uyruk farkı
gözetmeksizin tedavi edileceklerine hükmeder. Ayrıca bu kişilere yardım eden personelin,
onları barındıran binaların ve
onlara ayrılan malzemenin de
koruncağını hüküm altına alır.
Deniz kuvvetlerine mensup
hasta, yaralı ve kazazedelerin
durumunun iyileştirilmesine
yönelik sözleşme kara silahlı
kuvvetlerine mensup olanlara
ilişkin sözleşmenin bir devamı
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niteliğinde olup hükümlerini
deniz savaşına göre kapsamakta ve uygulamaktadır.
Savaş esirlerine yapılacak
muameleye ilişkin üçüncü sözleşme 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi’nin ekleri haricinde 143 maddeyi içermektedir. Sözleşme savaş esirlerinin
yakalandıktan sonra sorguya
çekilmesi, kamplardaki hayat
şartları, iaşeleri, barındırılmaları, emniyet altına alınmaları, giydirilmeleri, sağlıklarının
korunması, tedavi edilmeleri,
dini ritüellerini uygulamaları,
çalıştırılmaları, ücretleri, haberleşmeleri, esir bulundukları ülke otoriteleri ile ilişkileri,
şikayetleri, temsilcileri, cezalandırılmaları, esaretin sona
erdirilmesi konularında açık ve
insani hükümler içermektedir.
Savaş sırasında sivil şahısların korunmasına ilişkin sözleşme ile insan haysiyet ve şerefi,
insan haklarının korunmasına
ilişkin insani düşünceler ilk defa
bu belge ile yazılı ve müspet
devletler hukuku alanına dahil
olmuştur. 159 madde ve 3 ekten oluşan bu Sözleşme, 1907
tarihli Lahey Sözleşmesi’nin
sivil halka ilişkin hükümlerini

genişletmekte ve tamamlamaktadır. Buna göre insan hayatına
ve beden bütünlüğüne tecavüz
edilmesi, işkenceler, ezalar,
vahşice muameleler, rehin alınması, sürmeler, kişilerin haysiyetlerine yönelik tecavüzler,
utandırıcı ve küçük düşürücü
muameleler, ırk, renk, milliyet,
din veya inanç, cins, doğuş veya
zenginlik farklarına dayanan
ayrımcı muameleler, medeni
milletlerce vazgeçilmez kabul
edilen adli garantileri taşıyan,
kuralına uygun kurulmuş bir
mahkeme tarafından önceden
yargılamadan hükmedilen cezalar ve uygulanan kararlar yasaklanmıştır.
Bu sözleşmelere ek olarak
kabul edilen 1977 tarihli iki
protokolden ilki “Uluslararası
Silahlı Çatışmaların Mağdurlarının Korunması”; ikincisi ise
“Uluslararası Nitelik Taşımayan Çatışmaların Mağdurlarının Korunması”na ilişkindir.
Türkiye, 12 Ağustos 1949 tarihli dört sözleşmeyi imzalamış
ve onaylamış olmakla birlikte;
1977 tarihli her iki protokolü
imzalamamıştır. İmzalanan ve
onaylanan dört sözleşme, Resmi Gazete’nin 30 Ocak 1953
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tarihli sayılarında yayımlanmıştır.

CIA
İkinci Dünya Savaşının başlarına kadar merkezi bir istihbarat teşkilatı olmayan ABD’de
savaştan dolayı istihbarat kurumlarının merkezileştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine Dönemin ABD
Başkanı Franklin D. Roosevelt,
New York hakimi ve savaş kahramanı William J. Donovan’ı
“Bilgi Koordinatör”ü olarak
atamıştır. 1942 yılında ABD
İkinci Dünya Savaşına girdiğinde Stratejik Hizmetler Bürosu (OSS, Office of Strategic
Services) kurulmuş ve Donovan
bu teşkilatın başına geçirilmiştir.
Savaş bitince OSS lağvedilmiş
ve görevleri Dışişleri ve Savunma Bakanlıklarına devredilmiştir. OSS kapanmadan 11 ay
önce OSS Başkanı Donovan,
Başkan Truman’a merkezi bir
istihbarat teşkilatı kurulmasını teklif etmiş, bunun üzerine 1947 yılında ABD Başkanı
Harry Truman’ın imzaladığı
Ulusal Güvenlik Yasasıyla Merkezi İstihbarat Teşkilatı (Central
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Intelligence Agency - CIA) kurulmuştur.
Ulusal Güvenlik Yasası, CIA’i
ulusal istihbarat faaliyetlerinin
koordinesi ve ulusal güvenliği
ilgilendiren istihbaratın değerlendirilmesi ve paylaşılmayla
görevlendirmiştir. 17 Aralık
2004’te ABD Başkanı George
W. Bush İstihbarat Reformu ve
Terörizmin Önlenmesi Yasasını
imzalamış, bu yasayla istihbarat
teşkilatı yeniden yapılandırılarak Merkezi İstihbarat Başkanı
ve Başkan Yardımcısı makamı
kaldırılmış, Merkezi İstihbarat
Teşkilatı Başkanı (Director of
the Central Intelligence Agency) makamı kurulmuştur.
CIA’nın kolluk görevi yoktur
ve temel görevi dış istihbaratın
toplanmasıdır. Bununla birlikte
CIA, insan kaynaklı istihbaratın ulusal düzeyde koordinasyon görevini yapmaktadır. Ayrıca yurtdışında ABD Başkanı
adına örtülü operasyonlar yapmakla da görevlidir.

CİHAD
Bir işi başarmak için elden
gelen bütün çaba ve gayreti
harcamak, bütün imkânları
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kullanarak amacına ulaşmaya çalışmak anlamlarına gelen
cihad, İslamî literatürde, dinî
emirler doğrultusunda yaşamak ve başkalarına öğretmek
amacıyla iyiliği emretmek ve
kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam’ı tebliğe çaba göstermek, bu doğrultuda nefsin
arzularına karşı koymak ve dış
düşmanlarla mücadele etmek
anlamlarına gelmektedir.Cihad terimi daha çok İslam dışı
güçlerle yapılan savaşa ad olurken, nefis ile ilgili boyutuna ise
aynı kökten gelen ‘mücahede’
kelimesi tercih edilmiştir. Her
iki alan için ortak kullanılan
terim ise, cihad eden anlamındaki mücahiddir.
Cihad terimi zaman içinde
farklı boyutlarda işlenmiş vetanımı değişebilmiştir. İslam
bilginlerinin cihad anlayışında,
yaşadıkları çağın sosyo-kültürel
koşullarıetkili olmuştur.
Osmanlı dönemi bilginleri,
kendi çağlarında yaşadıkları
sorunlar doğrultusunda cihad
fetvaları
vermiştir.Örneğin,
Şeyhülislam Hamza, Kemalpaşazade ve Ebu’s-Suud Efendi
gibi kimselere göre, karşı taraf
olan ve zındıklıkla nitelendiri-

len Safevî Devleti’yle yapılan
savaş bir tür cihât olarak nitelendirilmiştir.
Geçmiş dönemlerdeki dine
dayalı (teokratik) devletlerde
Müslüman bilginler, cihât eylemini bir devlet görevi olarak
da tanımlamışlardır. Buna göre
‘İla-yı kelimetullah’ yolunda
‘Din-i mübin-i İslam’ı’ yaymak, devletin ana görevlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
19. yüzyıldan itibaren İslam
dünyasındaki devlet yapısının
seküler/laik sisteme yönelmesiyle, devlet bu görevden feragat etmiştir.

CUMHURİYET
Cumhuriyet, kavramsal olarak
bir devlet şeklini ve aynı zamanda da yönetim şeklini ifade
etmektedir. Devlet şekli olarak,
yönetilenlerin egemenliklerini
özünde kendi ellerinde tuttuğu ve bu egemenlik yetkilerini,
belirli periyodik dönemlerde
yapılan seçimlerle devrettikleri
temsilcilerin (milletvekillerinin)
eliyle yönetim faaliyetlerinin
gerçekleştirildiği bir siyasal sistemi ifade etmektedir. Ayrıca
bu sistemde yasama, yürütme
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ve yargı erkleri birbirlerine
karşı bağımsız hareket ederler
ve birbirlerine karşı dengeli bir
yaklaşımla faaliyet gösterirler.
İdarî anlamda ise, devlet
içerisinde yönetilenlerin uyacak oldukları kuralları koyan
bir parlamentonun var olduğu
ve bu kuralların uygulanmasını takip eden bir kabinenin yer
aldığı yönetsel sistemi ifade etmektedir.

CUNDULLAH
Cundullah, İran’ın doğusunda
bulunan Sistan-Belücistan ve
Pakistan’ın batısındaki Belucistan eyaletinde yaşayan Beluçların bağımsızlığı için savaşan terör örgütüdür. “Allah’ın
Askerleri” anlamına gelen
Cundullah, 2010 yılında idam
edilen Abdülmelik Rigi tarafından 2002 yılında kurulmuştur.
Abdülmelik Rigi, Beluç halkı
için bağımsız bir devlet kurmak
gibi bir amaçlarının olmadığını,
İran’da yaşayan Sünni Müslümanların haklarını savunmak,
Şiilerle eşit haklara sahip olmak
için eylem yaptıklarını ifade etmiştir.
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Örgüt 2005 yılında büyük
eylemlere başlamıştır. O yıl İran
Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinecad’a bombalı suikast
girişiminde bulunmuş, saldırıda
Ahmedinecad’ın iki koruması ölmüştür. 16 Mart 2006’da
Cundullah militanları Tasuki
şehri yakınlarında yol kesmiş ve
21 sivili öldürmüştür. 2007 yılında Zahidan şehrinde Devrim
Muhafızlarını taşıyan otobüse
bombalı araçla yapılan saldırıda
18 Devrim Muhafızı ölmüştür.
Bunların dışında Cundullah Şii
camilerine ve matem törenlerine intihar saldırıları düzenlemiş ve pek çok kişinin ölümüne
neden olmuştur. 2010 yılında
ABD tarafından terör örgütleri
listesine alınmıştır.
2010 yılında Abdülmelik Rigi’nin ölümünden sonra örgüt
gücünü yitirmiştir. Örgütün Pakistan kolu ise DEAŞ’a katıldığını ilan etmiştir.

ÇATIŞMA/UZLAŞMAZLIK
ÇÖZÜMÜ
Uzlaşmazlık, kelime anlamı
ile “anlaşmaya, uzlaşmaya
yanaşmama durumu” olarak
tanımlanabilir. Varolan uzlaş-
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mazlıklar çeşitli yollarla ifade
edilebilir, barışçıl, şiddet içermeyen yollarla olabildiği gibi,
şiddet içeren ve barışçıl olmayan yollarla da ifade edilebilir.
Uzlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren çatışma sözkonusudur. Çatışma kavramı
ile esas olarak, farklı grupların
uyuşmaz nitelikteki amaçları
peşinden gitmeleri kastedilmektedir.
Çatışma çözümü, çatışmada taraf olan tüm tarafları tatmin edecek nitelikte çözümler
üretmeyi hedefleyen stratejiler
ile ilgilenir.
Çatışmaların
engellenebilmesi için, hakemlik, arabuluculuk, müzâreke gibi çeşitli yöntemler kullanılmıştır.
Ancak Soğuk Savaş sonrası
değişen anlayışlar ve konseptler, çatışma çözümüne ilişkin
yöntem ve teknikler açısından
da farklı yaklaşımları gerekli
kılmıştır. Hakemlik, uluslararası müzakere gibi geleneksel
yöntemlerin yanında artık önleyici diplomasi, bölgesel görev
paylaşımı, gerçeklik komisyonları gibi modern metotlar da
çatışma çözümünde kullanılan
yöntemler arasına girmiştir.

Çatışmanın önlenmesi her
zaman mümkün olmayabilir.
Bu durumda kapsamlı bir şekilde “çatışma analizi” (conflict
analysis) yapılması gerekir. Bu
durum, çatışmayı anlamaya ve
olası yıkıcı sonuçlarından olabildiğince kaçınarak çatışma
çözümü metotları ve stratejileri
geliştirmeye yardımcı olacaktır. Çözümlerin devamlılığını
sağlamak için “çatışmanın dönüştürülmesi” (conflict transformation) gerekir.
Geçmişte, hakemlik (arbitration), doğrudan pazarlık
(direct bargaining), arabulucu
kullanımı (use of intermediaries) ve uluslararası kurumlara
riayet etme (deference to international institutions), devlet-içi
çatışmaları yönetmede nispeten başarılı araçlardı. Ancak
Soğuk Savaş sonrası dönemde
ortaya çıkan terörizm, iç savaşlar ve diğer tehditler neticesinde çatışma çözümünün;
önleyici diplomasi (preventive
diplomacy), insanî müdahale
(humanitarian intervention),
bölgesel görev paylaşımı (regional task-sharing) ve gerçeklik
komisyonları (truth commissions) gibi daha yakın tarihli gi135
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rişim ve metotları da kapsadığı
görülmektedir.
Günümüzde, çatışma ve
krizlerin yıkıcı, kargaşa ve şiddet dolu sonuçlarını önlemek,
azaltmak, yönetmek, durdurmak, tamamen sona erdirmek
ve bir daha tekrarlanmasını engelleyebilmek üzere geliştirilmiş etkin mekanizma, usul ve
yollar bulunmaktadır. Bu metodlar bugüne değin yaşanan
birçok uyuşmazlıkta test edilmiştir. Söz konusu metodları;
müzakere (negotiation), arabuluculuk (mediation), üçüncü
taraf müdahalesi (third-party
intervention), uzlaştırma (reconciliation), hakemlik (arbitration), diyalog ve istişare
(dialogue), kolaylaştırma (facilitation), ombudsmanlık, tahkikat, uluslararası mahkemeler
şeklinde saymak mümkündür.
Çatışma çözümü, çatışmada taraf olan tüm kesimleritatmin edecek nitelikte
çözümler üretmeyi hedefleyen
stratejiler ile ilgilenir.
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Çatışmada uzlaşma ise, silahlı bir mücadeleyle beslenen
siyasî bir çatışmayı sonlandırmak üzere tarafların bir anlaşmaya vararak çatışmayı sonlandırması anlamına gelir.

ÇIKAR GRUPLARI
Karmaşık bir toplumda faaliyet
gösteren pek çok grup, ortak çıkarlar doğrultusunda müşterek
tavırlar ortaya koymaktadır.
Belli hedefler ve kazanımlar
çerçevesinde bir araya gelmiş
ve bu hedefler doğrultusunda
hareket eden ve ortaklaşan bu
yapılara çıkar grupları denilmektedir. Ortak çıkarları doğrultusunda faaliyet gösteren
gruplar belirli amaçlar saptayarak, belirli bir bilinç ve disiplinle organize olarak, iktidarı
ve kamuoyunu etkilemeye ve
hatta yönlendirmeye yönelik
faaliyetler ortaya koyarlar.
Ayrıca Baskı Grupları maddesine bakınız.
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DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

D

ağlık Karabağ, Kür
ve Aras nehirleri arasındaki dağlık alan ve
bu alanda bulunan ovalardan
oluşan Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı özerk bir bölgedir.
Dağlık Karabağ sorunu yoğun olarak 1980’lerin sonunda
gündeme gelmiştir. 1980’lerin
sonunda Sovyetler Birliği’nin
dağılmasıyla birlikte Güney
Kafkasya Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.
Bu süreçte Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın da dâhil olduğu Azerbaycan topraklarının
yüzde yirmisine karşılık gelen
bölgeyi işgal etmiştir. 1994 yılında Rusya’nın arabuluculuğu
ile ateşkes yapılsa da kesin bir
çözüme ulaşılamamıştır. Sorunun çözümü için birçok aktör
devreye girmiştir. Bu amaç için
kurulan Avrupa Güvenlik ve
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk
Grubu da pek çok barış görüşmesi gerçekleştirmiş ancak istenilen sonuca ulaşamamıştır.
Birinci Dünya Savaşı’na kadar Ermeni ve Azeri halkların
yaşamları Rus makamlar tarafından denetim altında iken, sa-

vaş sırasında Batılı devletlerin
Ermenilerin içinde bulunduğu
koşulları “Ermeni Sorunu” adı
altında yeniden tanımlamasıyla birlikte Ermeni devleti fikri
ortaya çıkmıştır. Savaş sonunda
Wilson İlkelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte “kendi kaderini tayin etme hakkı” gündeme gelmiştir. Söz konusu hak,
Ermenilerin kendi devletlerini
kurmaları için umut olmuştur.
1917 Bolşevik İhtilali ile
birlikte değişen devlet sistemi
içinde, 1918 yılında Gürcistan,
Ermenistan ve Azerbaycan
Demokratik Cumhuriyetleri
kurulmuş ve Karabağ fiili olarak Azerbaycan’a bağlı olarak
tanımlanmıştır. 1923 yılında
yapılan düzenlemeyle Karabağ Azerbaycan’a bağlı özerk
bir bölge haline getirilmiştir.
Bu düzenlemeye ilişkin Ermenistan’ın itirazları dikkate
alınmamış ve Sovyet yönetimi
tarafından reddedilmiştir.
Gorbaçov’un glasnost ve perestroyka politikaları ile birlikte
bölgede birçok etnik unsur için
milliyetçilik ve ayrılıkçılık bağlamında bir atmosfer olmuştur.
Bu şartlar altında 1988 yılında
Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi
Ermenistan’a bağlanma kararı
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almıştır. Bu durumla birlikte
Ermenistan’da Karabağ konusunda bir halk hareketi ve desteği oluşmuştur. Buna karşılık
Azerbaycan ve Sovyetler, Sovyet anayasasına göre hareket
edilmesi gerektiğini belirterek
söz konusu kararı reddetmiştir.
Bu sırada Karabağ’da Azeriler
ve Ermeniler arasında çatışmalar başlamıştır.

merkezi yönetime bağladığını
açıklamıştır.
Karabağ anlaşmazlığı savaş
halini almıştır. İlk etkili saldırılar Karabağ idari sınırları
içinde bulunan ve stratejik konumundan dolayı önemli olan
Hocalı’da başlamıştır. 1992’de
artan çatışmalarda 613 insanın
ölümü ile sonuçlanan ve Hocalı Katliamı olarak anılan olay
yaşanmıştır.

Sovyet Yüksek Komisyonu 1989’da Karabağ için özel
idare komisyonu kurmuştur.
Bu bağlamda, bölgenin Azerbaycan’a bağlı özerk statüde
olması ele alınmıştır. Ancak
çatışmaları engellemeye yetmemiştir. Ermenistan Karabağ’ın kendisine ait olduğunu
iddialarını yinelemiştir. Bu itibarla, Sovyetler çatışmaları engellemek amacıyla olağanüstü
hal ilan etmiş; Kızıl Ordu’nun
1990 yılında sivillere yönelik
saldırılarında çok sayıda insan
ölmüştür. Bu gelişmeler neticesinde Karabağ meselesi uluslararası boyut kazanmıştır.

5 Mayıs 1994’te Bişkek’te
Azerbaycan, Ermenistan ve
Karabağ temsilcileriyle ateşkes
için protokol imzalanmış ve
silahlı çatışmalar son bulmuştur. Bişkek protokolü, Dağlık
Karabağ meselesini çatışma
konusundan siyasi konuma taşımıştır.

1991 yılında Ermenistan ve
Azerbaycan bağımsızlıklarını
ilan etmiş; ardından Azerbaycan Dağlık Karabağ’ın özerklik
statüsünü feshederek doğrudan

Sorun Minsk Grubu eşbaşkanları (Rusya, Fransa, ABD)
ve diğer devletlerin arabuluculuğunda ele alınmıştır. Bu çerçevede, eşbaşkanlar meselenin
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Sorunun çözümü için en
başta bölge devletlerinin arabuluculuğu ile başlayan çalışmalar, daha sonra uluslararası
kuruluşların açılımlarıyla devam etmiştir. AGİT konuyla ilgilenmek için Minsk Grubu’nu
kurmuştur.

barışçıl yollarla çözümünün
gerekliliğine vurgu yapmıştır.
2004, 2005, 2006 yıllarındaki
toplantılarda somut bir sonuç
alınamamış, barış temennileriyle son bulmuştur.
2007 yılında Minsk grubunun girişimleriyle Dağlık Karabağ’ın nihai statüsü konusu
askıya alan Madrid Kriterleri
kabul edilmiştir.

DÂRÜLHARP
Müslüman olmayan veya İslamî kurallara göre yönetilmediği düşünülen bir devletin
hâkimiyeti altındaki topraklar
için kullanılan fıkıh terimidir.
Darü’l-harp, Arapçada savaş
ülkesi anlamına gelen ve İslam
hukuk sistematiğinde Müslümanların siyasal egemenlik
sınırlarının dışında kalan yönetim ve hukuk düzenleri için
kullanılan genel bir tanımlama
olarak kabul görmüştür.
İslam fıkıh geleneğinde dünya iki ana bölümde değerlendirilmektedir. Buna göre İslam’ın
bütün ilke ve prensipleriyle
birlikte yaşama imkânı bulduğu ülkeler İslam yurdu olarak
tanımlarken İslam hukuk sis-

teminin cari ve geçerli olmadığı ülkelere darü’l-harb adı
verilmektedir. Darü’l-harb’de
darü’l-İslam’ın tersine yasama, yürütme ve yargı yetkileri
Müslümanların kontrolünde
değildir: Ayrıca ülkede geçerli olan hukukî düzen, siyasal,
ekonomik ve hukuksal düzeydeki kabul ve uygulamaları İslam dışı sayılabilecek ilkelere
göre düzenlemiştir. Bu nedenle darü’l-harb deyimi yalnız
Müslümanların sürekli savaş
durumunda oldukları ülkeleri
değil, Müslüman olmayan ülkelerin tümünü de ifade eder.
Bu açıdan o ülkede yaşayanların Müslüman olup olmaması
önemli değildir.

DÂRU’L-İSLÂM
Müslüman bir devletin kendi
kontrol ve denetimi altındaki
topraklar için kullanılan fıkıh
terimidir. Arapçada İslam ülkesi anlamında kullanılan Daru’l-İslam kavramı, yasama,
yürütme ve yargı yetkisinin
Müslümanların elinde olduğu, Müslümanların imamının
(devlet başkanı) otoritesinin kabul edildiği, siyasal, ekonomik
ve toplumsal düzenlemelerin
143

İslam ilkelerine göre yapıldığı
ülke anlamında tanımlanmıştır.
İslam hukukçularının büyük
bir çoğunluğuna göre İslam
egemenliğinden çıkan ülke,
daru’l-harbe (savaş ülkesi) dönüşür. Şafii hukukçular ise bir
kez darü’l-İslam olan bir yerin,
sonsuza değin böyle sayılacağını savunurlar. Onlara göre
egemenliğin el değiştirmesi ve
İslam dışı yasaların yürürlüğe
konması durumu değiştirmez.
Bu olay bir istila anlamı taşır ve
bütün Müslümanlar bu istilayı
ortadan kaldırmakla yükümlüdürler.
Genel geçer Müslüman toplum nezdinde Cuma namazı
ancak daru’l-İslam’da kılınabilir. Çağdaş İslam söylemlerinde Cuma namazı bir özgürlük
simgesi olarak değerlendirilir.

DARU’S-SULH
İslam fıkıh terminolojisinde
Müslümanların görece sorunsuzca yaşayabildikleri gayrimüslim ülkeleri belirtmek için
kullanılan hukukî bir kavramdır.
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Daru’s-Sulh olarak tanımlanan ülkelerde Müslümanlar bir
çatışma ortamı içinde değildir.
Öte yandan Müslümanlar, hayatlarını bu ülkeler nezdinde
gerçekleştirilen
protokollerle
sürdürmektedirler. Devlet Müslümanların kendisiyle barış
yaptığı bir ülke olabileceği gibi
yöneticilerinin Müslümanları
himaye ettiği bir ülke de olabilir. Bu bağlamda İslamın ilk
dönemlerinde Müslümanlara
kapılarını açan Habeş Kralı
Necaşi’nin koruyucu ve gözetici
tavrı daru’s-sulh kavramı çerçevesinde değerlendirilmektedir.

DEAŞ (DAEŞ - IŞİD) – IRAK
VE ŞAM İSLAM DEVLETİ
DEAŞ (Devlet’ül İslamîyye fi’l
Irak ve’ş Şam) terör örgütü, ilk
olarak 2004 yılında Irak’ta Ebu
Musa el-Zerkavi liderliğinde
“Cemaat el-Tevhid vel-Cihad”
(Tevhid ve Cihat) adıyla ortaya
çıkmıştır. İsim konusunda örgüt
defalarca değişikliğe gitmiştir.
Tevhid ve Cihat adından sonra
sırasıyla Ekim 2004’te “Tanzim Kaidat el-Cihad fî Bilâd
el-Rafidayn” ya da daha çok
bilinen “Irak El-Kaidesi” adını
almıştır. Ocak 2006’da birkaç

küçük grupla birleşerek “Mücahidîn Şûrâ Konseyi” adını
alan örgüt, Ekim 2006’da “Irak
İslam Devleti” adını kullanmaya başlamıştır. Son olarak Nisan 2013’te örgütün lideri Ebu
Bekir el- Bağdadi tarafından
örgütün adı “Şam” da eklenerek, “Irak Şam İslam Devleti”
(IŞİD) olarak değiştirilmiştir.
Son olarak, Haziran 2014’te
coğrafi tanımlamalar çıkartılarak grubun bütün “İslam
Alemi” nin halifeliği olduğuna
vurgu yapmak için; örgüt tarafından isminin İslam Devleti
(Islamic State) olarak değiştirildiği ilan edilmiştir. İngilizce
literatürde IŞİD için “İslamîc
State of Iraq and Syria” (ISIS)
ya da “İslamîc State of Iraq
and the Levant” (ISIL) isimleri kullanılmaktadır. Arapçanın
konuşulduğu ülkelerde ise genel olarak örgütün adı “Devlet’ül İslamîyye fi’l Irak ve’ş
Şam” (DEAŞ) olarak telaffuz
edilmektedir. Kürtlerin ise örgütü “Dewleta İslamî ya Irak u
Şam” (DAİŞ) olarak adlandırdığı görülmektedir.
2004 yılının Nisan ayında
ABD askerlerine karşı “Birinci
Felluce Savaşı”nı kazanan Tevhid ve Cihat’ın lideri el-Zerka-

vi, Felluce bölgesinde örgütü
güçlendirmiş ve 17 Ekim 2004
tarihinde el-Kaide’ye bağılığını bildirmiştir. Zerkavi’nin
7 Haziran 2006 tarihinde
ABD operasyonlarında öldürülmesinin ardından örgüte
sırasıyla Ebu-Hamza el Mücahir (Ebu Eyyub el-Mısri) ve
Ebu Ömer el-Bağdadi liderlik
yapmıştır. Mücahir ve Ömer
el-Bağdadi’nin 2010 yılının
Nisan ayında ABD destekli
yapılan bir operasyon sonucu
Irak güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi ile birlikte
Irak İslam Devleti’nin başına
Ebu Bekir el-Bağdadi geçmiştir. Ebu Bekir Bağdadi, Nisan
2013’te “kendilerinin uzantısı
olan Nusret Cephesi’nin fesh
edildiğini, Nusret Cephesi’nin
Irak İslam Devleti ile birleştiğini ve örgütün yeni adının
Irak Şam İslam Devleti (IŞID/
DEAŞ) olduğunu” açıklamıştır.
Söz konusu açıklama Nusret
Cephesi lideri Cevlani (Colani)
tarafından kabul edilmemiş, El
Kaide lideri Eymen Zevahiri
ise; “IŞİD ilanının geçersiz olduğu, Nusret Cephesi’nin Suriye’de, Irak İslam Devleti’nin
ise Irak’ta faaliyet göstereceğini” açıklamıştır.
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Ebu Bekir Bağdadi, Zevahiri’nin bu açıklamasına karşı
Suriye alanında faaliyetlerine devam edeceklerini ifade
ederek Nusret Cephesi’ndeki
savaşçıları DEAŞ saflarına çağırmıştır. Karşılıklı açıklamalar
sonrası Eymen Zevahiri; IŞİD
ile bir bağlarının bulunmadığını, Suriye’de El Kaide’nin gerçek temsilcisinin Nusret Cephesi olduğunu ilan etmiştir.
IŞİD/DEAŞ lideri Ebu Bekir Bağdadi, 29 Haziran 2014
tarihinde “Halifeliği”ni ilan
ederek, Irak ve Suriye alanını kapsayacak şekilde “İslam
Devleti”nin kurulduğunu açıklamıştır.
2011 yılının sonlarına doğru ABD askerlerinin Irak’tan
geri çekilmesi, 2010 sonrası
Irak Başbakanı Nuri El-Malîki’nin takip ettiği Şii yanlısı
politikalar ve Suriye’deki iç
savaşın bölgedeki istikrarsızlığı arttırması, Bağdadi yönetimindeki DEAŞ’ın Irak ve
Suriye’de güçlenmesine neden
olmuştur. Bağdat’ın izlediği
mezhepçi politikalar sonucunda Irak’taki bazı Sünni aşiretler yönetimden uzaklaşmış
ve DEAŞ’a destek vermeye
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başlamıştır. Aynı dönemde,
bölge dışından gelenyabancı
terörist savaşçılar da DEAŞ’in
güçlenmesinde önemli bir rol
oynamıştır. Bu gelişmeler, DEAŞ’ın Irak ve Suriye’de birçok
bölgeyi ele geçirmesine ve yönetimi altına almasına sebep
olmuştur. Bu nedenle Örgütün
gücünün önemli bir bölümü,
Irak’ın Sünni aşiretlerinden
ve ABD işgaliyle Saddamcı olduğu gerekçesiyle tasfiye
gruplardan aldığı destekten
gelmektedir. Mücahidîn Şûrâ
Konseyi, el-Kaide, Jays el-Fatiheen, Jund el-Shaba, Katbiyan
Ansar el-Tevhid vel Sunnah,
Jeis el-Taiifa el Mansoura gibi
çeşitli isyancı gruplardan oluşmakta ve desteklenmektedir.
Ekonomik açıdan dünyanın
en zengin terör örgütlerinden
biri durumunda olan DEAŞ,
büyüme sürecinde gasp, haraç
toplama, adam kaçırma, özel
finansörlerden gelen bağışlar
ve petrol kaçakçılığından muazzam bir servet elde etmiştir.
DEAŞ’ın ekonomik açıdan
güçlü olmasının bir diğer sebebi ise kendi kendine işleyen
bir ekonomik yapı meydana
getirmiş olmasıdır. Böylesine
güçlü bir finans kaynağı bulu-

nan örgütün faaliyet alanı ise
Ortadoğu’nun kuzey bölgeleridir. Sünni Müslümanların
yoğun olduğu Irak ve Suriye’de
çok etkindir. Ele geçirdiği şehirlerdeki maddî zenginlikleri
o şehirlerin sakinleri ile paylaştığı için Örgüt, halkın desteğini
almış ve varlığını kalıcı bir şekilde sürdürmeyi başarmıştır.
Irak savaşı döneminde Bakuba kasabasını, kurmayı hedeflediği Irak Şam İslam Devleti’nin başkenti olarak ilan
etmiştir. Günümüzde Irak’ın
Anbar, Babil, Ninova, Kerkük
ve Selahaddin illeri ile Suriye’nin Halep, İdlip ve Rakkâ kasabalarında artık iyice
kökleşmiş ve istediği düzeni
kurmuştur. Özellikle 2012
sonrasında gücünü iki katına
çıkarmayı başararak bölgede
dikkate alınması gereken bir
güç haline gelmiştir. Örgüt,
“Bakiyyetün ve Tetemedded”
(baki ve genişleyen) sloganını
kullanmaktadır.
2013 yılında El Kaide’nin
Suriye kolu olan Nusrâ Cephesi ile DEAŞ arasında pek çok
çatışma yaşanmıştır. DEAŞ
ile Nusrâ Cephesi arasındaki
çekişme konjonktürel olarak

şiddeti değişmekle birlikte Suriye’nin pek çok bölgesinde devam etmektedir. Şubat 2014’te
ise El-Kaide, DEAŞ ile bütün
bağlarını kestiğini duyurmuştur.
DEAŞ’ın eleman temini ve
diğer amaçları için dijital dergiler, video içerikleri ve sosyal
medya platformlarını kullandığı görülmektedir. DEAŞ, sosyal medya platformlarını kullanarak örgütün görüntülerini
milyonlarca izleyicisine ulaştırmaktadır. DEAŞ’ın diğer terör örgütlerinden farklı olarak
ekonomik güce sahip olması,
sosyal medyayı etkili kullanması ve sözde hilafet devletini ilan
etmesi örgüte eleman teminini
arttırmakta ve kolaylaştırmaktadır.
Çatışma bölgelerinden doğru haber almanın zorlukları
nedeniyle DEAŞ’in eleman
sayısı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır. Kontrolünü
ele geçirdiği bölgelerdeki yerel halktan aldığı desteğin tam
olarak bilinememesi de eleman
sayısı konusunda kesin bilgiler vermeyi zorlaştırmaktadır.
Suriye İnsan Hakları İzleme
Örgütünün raporunda Örgü147

tün Ağustos 2014’te Suriye’de
50.000, Irak’ta ise 30.000 elemanı olduğu bildirilmiştir. CIA
verilerinde Eylül 2014 tarihi
itibarıyla DEAŞ’ın sahip olduğu eleman sayısının 20,000 ila
31,500 civarında olduğu görülmekle birlikte, aynı yılın Aralık ayı itibarıyla Rusya Genelkurmay Başkanlığıbu sayının
70,000’e kadar ulaştığını belirtmiştir. Bölgesel aktörler ise bu
sayının daha yüksek olduğunu
ifade etmektedir. Bu bağlamda,
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) yetkililerine göre Kasım 2014 tarihi itibarıyla DEAŞ’ın 200,000 elemana sahip
olduğubelirtilmektedir.
DEAŞ’ın eleman sayısının
büyük bir bölümü dünyanın
çeşitli ülkelerinden gelen ve
“Yabancı Terörist Savaşçılar”
(YTS) olarak adlandırılan kişilerden oluşmaktadır. “Yabancı
Terörist Savaşçılar” kavramına
ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK)
15 Ağustos 2014 tarihinde kabul ettiği 2170 sayılı Kararında
yer verilmiştir. BMGK’nın, 24
Eylül 2014 tarihli 2178 sayılı
Kararında YTS kavramı, “terör eylemleri işlemek, planlamak ya da terör eylemlerine
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hazırlık yapmak veya katılmak
ya da silahlı çatışmalarla bağlantılı olanlar da dâhil olmak
üzere, terör eğitimi almak veya
vermek amacıyla ikamet ettikleri veya vatandaşı oldukları
devletten başka bir devlete seyahat eden kişiler” olarak tanımlanmıştır. 2015 Nisan ayı
itibarıyla Birleşmiş Milletler
raporuna göre DEAŞ’e katılan
ve 100’ü aşkın ülkeden çatışma
bölgelerine giden YTS sayısının 25,000’den fazla olduğu
belirtilmektedir.
2015 yılından itibaren güvenlik bürokrasisindeki bir çok
kurum Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) yerine İslam kelimesi geçmeyen Devlet-ül Irak ve’ş
Şam (DEAŞ) adını kullanmaya
başlamıştır.

DEHŞET DENGESİ
Dehşet Dengesi ya da Karşılıklı Garantili İmha (Mutually
Assured Destruction-MAD),
Soğuk Savaş sırasında Amerika
Birleşik Devletleri’nin “masif
(yoğun, bol) misilleme doktrini”nin bir ürünü olarak ortaya
çıkmış ve yaklaşık yarım asır
boyunca Amerika’nın savunma stratejisinin merkez unsuru

olmaya devam etmiş bir kavramdır.
Karşıdan gelecek bir saldırı
ihtimalîne karşı, rakibi caydırmak amacıyla, rakipten gelecek
ilk darbeye karşı dayanıklılığı
ve rakibin elde etmeyi planladığı kazancı alt edecek karşılık verme iradesini göstermeyi
ifade eder. Dehşet Dengesi’nin
sağladığı caydırıcılık konvansiyonel silahlar bağlamında değil
nükleer silahlar (kitle imha silahları) bağlamında değerlendirilmektedir.
ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş döneminde görülen
dehşet dengesi ya da karşılıklı
garantili imha politikası, yapacakları bir nükleer savaş sonucu iki tarafın da birbirlerini yok
etmeye yetecek kapasitelerinin
olduğunu ifade etmektedir.
Olası bir nükleer saldırı karşılıklı imhayı da beraberinde getireceğinden taraflar, karşılıklı
nükleer saldırıdan kaçınarak
“dehşet dengesi” oluşturmaktadır.

DEMOGRAFİ
Demografi, sınırları belirli bir
coğrafyada, bir ülkede ya da

küresel ölçekte nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalı
olarak tanımlanmaktadır. Yunancada demos (halk) ve graphein (yazmak) kelimelerinin bir
arada kullanılmasıyla şekillenmiştir.
Birleşmiş Milletler’in hazırladığı terimler sözlüğünde,
insan nüfusunu inceleyen ve
bu nüfusun çeşitli niteliklerini
sayısal açıdan irdeleyen bilim
dalı olarak tanımlanan demografi, nüfusun coğrafyası ya da
nüfusbilim olarak da tanımlanmaktadır.

DEMOKRASİ
Demokrasi, toplumun mevcut
problemlerini çözme konusunda, insanlık tarihinde şimdiye kadar keşfedilmiş yönetim
biçimleri arasında en başarılı
yönetim biçimi olarak değerlendirilmektedir. Köken itibari
ile Antik Yunan’a dayanan demokrasi terimi dilimize Fransızca’dan geçmiş olup Yunanca
“demos” (halk) ve “kratos” (iktidar, güç) sözcüklerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Demokrasi gücün halkta oldu149

ğu ya da halk tarafından özgür
bir biçimde seçilen temsilciler
aracılığıyla halkın bu gücü kullandığı bir yönetim sistemidir.
Diğer bir ifade ile demokrasi
bir kurumu ve kuruluşu etkileyen kararların alınmasında
kurumun ya da kuruluşun tüm
üyelerinin bu karar sürecine
dâhil edilmesi gerekliliğini ve
bu konuda her üyenin eşit hakka sahip olduğu tezini savunan
ideal bir yönetim şeklidir.
Demokrasi birden fazla çeşit ve tipte kendisini göstermiştir. Buna bağlı olarak da birçok demokrasi kuramı ortaya
çıkmış ve farklı uygulamalarla
çeşitlilik arz etmiştir. Demokrasilerde yaşanan bu çeşitlilik,
ülkelerin farklı sosyo-ekonomik
şartları ve yerleşik devlet yapısından kaynaklanmaktadır.
Demokrasi kavramı çerçevesinde özgürlük ve eşitlik, siyasal temsil, siyasal katılım ve
haklar olgusu önemli bir yer
teşkil etmektedir.
Halkın egemenliği kullanış
biçimine göre üç farklı demokrasi uygulamasından bahsedilebilir. Bunlardan birincisi doğrudan demokrasi, diğeri yarı
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doğrudan demokrasi ve sonuncusu ise temsili demokrasidir.
Doğrudan demokrasi sisteminde yöneten, yönetilen
ve parlamento farkı bulunmamakla kanunlar bizzat halk tarafından yapılmakta ve kamu
gücüne ait kararlar da halk
tarafından alınmaktadır. Antik
Yunan’da doğrudan demokrasi
küçük kent devletlerinde uygulanmıştır.
Yarı doğrudan demokrasi
sisteminde halk temsilcilerini
seçmekte, bunun yanında bazı
konularda halkoyuna başvurulmaktadır. Halkın egemenliğin
kullanılmasına katılımı üç şekilde olmaktadır. Birincisi referandum (halkoyuna başvurma)
şeklinde gerçekleşmektedir. Bu
yolla yasama organının yaptığı
yasa halk tarafından evet ya da
hayır şeklinde oylanmaktadır.
İkincisi halkvetosudurve halk
yürürlükteki bir kanunun yürürlükten kaldırılmasına halk
vetosu ile karar verebilmektedir. Üçüncüsü ise halk girişimidir ve bu yolla halk kanun
teklif etme yetkisine sahiptir.
Halk kanun teklifinde bulunarak kamusal kararlara ilişkin
tercihlerini açıklamış olur.

Temsili demokrasi sistemi
ise birçok ülkede kullanılmaktadır. Bu sisteme göre halk,
egemenliğini seçtiği temsilciler
aracılığıyla kullanmaktadır. Bu
şekliyle halk tarafından seçilen
temsilciler halk adına yasa yapmaya yetkilidir.
Demokrasi rejiminin uygulanabilmesi için parlamento,
siyasî partiler, anayasa ve güvenlik birimleri gibi araçların
kullanılması gereklidir.
Demokrasi sistemi tarihi süreç içerisinde birçok merhale
ve değişim süreci yaşamıştır.
Bu değişim süreci içerisinde
öne çıkan başlıca demokrasi
çeşitlerini klasik demokrasi, liberal demokrasi, kalkınmacı ve
sosyal demokrasi olarak kısaca
açıklamak mümkündür.
Klasik Demokrasi
Klasik demokrasi yönetiminin
ilk örneği Atina Polisi’nde görülmüştür. Atina’da 20 yaş üzerindeki erkekler yönetimde söz
sahibiyken,kadınlar, çocuklar,
yabancılar ve köleler vatandaşlık haklarından mahrum bir
vaziyetteydiler.
Atina demokrasisiyle halk,
yönetime doğrudan dâhil ol-

muş ve katılımını bu şekilde
icra etmiştir. Atina halkının
yönetime doğrudan katılması
da halkın kurumsal meselelere karşı olan duyarlılığının üst
seviyede olduğunun göstergesi
olarak değerlendirilmektedir.
Kalkınmacı Demokrasi
Kalkınmacı demokrasi bireyin
ve toplumun gelişimi üzerine
odaklanmıştır.
Bu anlayışın daha kapsamlı
olarak toplumun her kesimine
ulaşması için toplumun her kurumunda açıklığın, şeffaflığın
ve hesap verilebilirlik olgusunun gelişmesi gerekmektedir.
Liberal demokrasi
Siyasî karar alma yetkisinin
klasik demokraside sadece 20
yaş üstündeki Atina erkeklerine tanınması ve yabancı, çocuk
ve kadınların bu haktan yoksun
olmasının tersine Liberal demokrasi tüm yetişkin vatandaşlara siyasî karar alma yetkisini
vermektedir. Bu yetki evrensel
yetişkin oy hakkı kapsamında
sağlanmaktadır.
Liberal
demokrasilerde
halkın siyasal katılımı belirli aralıklarla yapılan seçimler
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sonucu temsilcilerin seçilmesiyle yapıldığı gibi gerektiğinde
de siyasal otoritenin kamusal
meselelerde halkın fikrine başvurmak istemesiyle yani referanduma gitmesiyle de gerçekleşebilmektedir. Ayrıca liberal
demokrasilerde halk düşünce
ve ifade özgürlüğü, toplanma
ve örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde değişik sivil toplum
örgütleri kurarak ya da bu örgütlere katılarak siyasal iktidara etkide bulunur.
Sosyal Demokrasi
Sosyal demokrasi işçi iktidarına dayanmakta ve Marksist
felsefeden etkilenmiş olup, yönetimde, üretim biçimi, ekonomik koşullar ve toplum düzenin sağlanması gibi konularda
devlete daha geniş yer tanıyan
bir ideolojidir.Sosyalizm fikrini savunanlar arasında ortaya çıkan bu terim 19. yüzyılın
sonlarından itibaren yaygınlaşmıştır. Sosyalistler- devrim
fikrini savunanlar ve reformcular olmak üzere fikir ayrılığına
düşmüşlerdir. Düzenin toptan
değiştirilmesi yerine mevcut
düzene iyileştirme yapılmasını
savunanlar sosyal demokrasi
anlayışını benimsemiştir. Sos152

yal demokrasi sosyalizme barışçıl ve kademeli geçişi öğütlemektedir. Toplumsal eşitliği
demokratik yollarla ve aşamalı
olarak sağlamayı hedefleyen
görüştür. Daha açık bir ifadeyle katlanılabilir bir kapitalist
düzen ve kademeli toplumculuk hedeflemektedir. Bunu yaparken de halk iradesini ve özel
teşebbüsü ihmal etmemektedir.
Günümüzde Kuzey Avrupa
ülkelerinin uyguladığı model
buna yakındır. Ancak tam olarak ideal sosyal demokrasiye
ulaşılamamıştır.

DEMOKRATİK ÖZERKLİK
PKK/KCK terör örgütü lideri
A.Öcalan’ın yazar Murray Bookchin’in fikirlerinden hareketle örgütün ideolojik temeline
taşıdığı bir söylem olan “demokratik özerklik” kavramı,
Öcalan’ın 31 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen avukat görüşmesinde ortaya attığı, meşru
savunma ve müzakere temelinde gerçekleşmesi beklenen
örgüt stratejisi olarak tanımlanabilecektir. PKK/KCK terör
örgütüne göre, örgüt (sözde)
işgal altında olan (sözde) Kürdistan’ın “meşru savunma” ile

kurtarılması sonrasında “aktif
savunma” dönemine geçerek
“öz gücü ve kurumları” ile kendi sistemini inşa edecektir. Bahse konu sistem ise “demokratik
özerklik” kavramı çerçevesinde
örgütlenme olarak tarif edilebilecektir.
Örgütün “demokratik özerklik” anlayışı ise şu şekilde özetlenebilecektir; ulus-devlet çökmüş
ve bazı kimlik, inanç ve kültürleri yönetim dışı bırakmıştır. Demokratik özerklik, kendi
devletini oluşturamamış grupların, ulus-devletteki ast-üst ilişkisi
olmaksızın kendi güçleri ile sivil
ve demokratik olarak teşkilatlanmasıdır.
Bunun yanı sıra, A.Öcalan’ın 31 Mart 2010 tarihinde
“demokratik özerklik” kavramını ortaya atmasının ardından, Demokratik Toplum
Kongresi (DTK) tarafından
18-19 Aralık 2010 tarihleri
arasında Diyarbakır’da “Demokratik Özerklik Proje Taslağı” açıklanmıştır. Buna göre;
uluslararası ve bölgesel siyasal
durumun Kürt sorununun çözümü açısından elverişli hale
gelmiş bulunduğu, Türkiye
toplumunda ortaya çıkan Kürt

sorununun çözümü konusundaki eğilimin de, çözüm konusunda gerekli imkân ve fırsatları sunduğu, Kürt kökenli
vatandaşların eski statü altında
yaşamak istemediği iddiaları
ortaya atılmıştır. Ayrıca yine
aynı taslak metinde, demokratik özerklik ile; (sözde) Kürdistan toplumunun Siyasal,
Hukuki, Öz Savunma, Sosyal,
Ekonomik, Kültürel, Ekoloji
ve Diplomasi şeklindeki sekiz
boyutta örgütleyerek siyasi irade ortaya koyarak (sözde) Demokratik Özerk Kürdistan’ın
inşasının hedeflendiği beyan
edilmiştir.
Altyapı oluşturma çabalarının ardından, DTK tarafından 14 Temmuz 2011 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi
(BDP) Diyarbakır il binasında
“demokratik özerklik” ilan
edildiği açıklanmıştır. Aynı gün
teröristler tarafından Diyarbakır Silvan’da kurulan pusu
sonucu 13 asker şehit olmuş, 7
asker yaralanmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün 4. dönem stratejisi olarak
belirlediği “demokratik özerklik” kavramının teorisi ve uygulaması açısından detaylı bir
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DEMOKRATİK TOPLUM
KONGRESİ (DTK)

850 delegesi bulunurken, bu
sayının 316’sını sivil toplum
örgütü, milletvekili, belediye
başkanları, il genel meclis başkanları ve kanaat önderlerinin
de aralarında bulunduğu doğal
delegelerdir.

Demokratik Toplum Kongresi
(Kongreya Civaka Demokratik), Kürt siyasetindeki HEP,
DEP, HADEP, DEHAP, DTP,
BDP, HDP gibi partilerle evrilen çizginin öncülük ettiği ve
yönetiminde etkin olduğu, Demokratik Toplum Hareketi’nin
sivil toplum kuruluşlarını tek
çatı altında toplamayı amaçlayan ve 30 Ekim 2007’de Diyarbakır’da kurulan “çatı yapı”sıdır. Eş başkanlık sistemiyle
yönetilen yapının kurucu ilk eş
başkanları Yüksel Genç ve Hatip Dicle’dir.

DTK Daimî Meclisi bünyesinde Hukuk ve İnsan Hakları
Komisyonu, Ekoloji ve Yerel
Yönetimler Komisyonu, Ekonomi ve İstihdam Komisyonu,
Dil, Eğitim ve Sosyal Çalışmalar Komisyonu, Kadın-Erkek
Eşitliği Komisyonu, Kadın
Komisyonu, Gençlik Komisyonu, Kültür, Sanat ve Bilim Komisyonu, İnanç Komisyonu,
Diplomasi ve Dış İlişkiler Komisyonu, Sağlık Komisyonu ve
Örgütlenme Komisyonu gibi
toplam 12 komisyon bulunmaktadır.

Eş Başkanlık sisteminin uygulandığı ve yılda bir kez genel
kurulu gerçekleştiren DTK,
yüzde 60 halk, yüzde 40 doğal
delegeden oluşan bir yapılanmadır. DTK üyeleri yüzde 40
cinsiyet kotası ile belirlenmektedir. 5 kişilik Başkanlık Divanı,
13 kişilik Koordinasyon Kurulu ve 101 kişilik Daimî Meclis’ten oluşan DTK’nin toplam

DTK tüzüğünde kendisini
şöyle tanımlar: “Demokratik
Toplum Kongresi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla
hayata geçirilmesi, demokratik
yaşamın ve sivil toplum bilincinin geliştirilmesi, evrensel
insan hak ve özgürlüklerinin
yaşam bulması, adil ve onurlu
bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya gelen,

içerik bulunmasa da örgüt, bu
kavramı ideolojik bir hedef
olarak belirlemiştir.
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Kürdistan’dan seçilmiş halk
delegeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclis
üyeleri, belediye meclis üyeleri,
muhtarlar, siyasî partiler, siyasî
gruplar, sivil toplum örgütleri ve Kürdistan’da yaşayan
tüm etnik, dinsel ve mezhepsel
grupların temsilcileriyle, akademisyenler, entelektüel şahsiyetler ve kanaat önderlerinden
oluşan sivil bir demokrasi platformudur.”
DTK, 14 Temmuz 2011
günü Diyarbakır’da yaptığı
toplantıda demokratik özerklik
ilan etmiş, aynı gün PKK, Silvan saldırısını yapmış ve PKK
eylemleri yoğunlaşmıştır.
Diyarbakır’da yapılan DTK
7. Olağan Kongresi’nde alınan
karar uyarınca 2014 – 2019
yılları arasında yapının eş başkanları yine Hatip Dicle ve Selma Irmak’tır.

DEMOKRATİKLEŞME
Demokratikleşme kavramı genel olarak demokrasi yönünde
meydana gelen siyasal değişimleri ifade etmek maksadıyla
kullanılan bir kavramdır.

Demokratikleşme kavramı
iki farklı açıdan değerlendirilebilir. Birincisi, hâlihazırda
demokrasi olan bir yönetim
biçiminin, demokratik ilkeler
çerçevesinde daha ileri bir seviyeye ulaşma açısından kaydettiği ilerlemeye vurgu yapar.
İkincisidemokrasi olmayan bir
yönetimden demokrasiye geçişi
ifade eder.

DENİZ GEZMİŞ
Deniz Gezmiş, 1960’lı yıllarda
çeşitli Marksist-Leninist devrimci örgüt ve öğrenci hareketlerinde yer alan ve 12 Mart
1971 muhtırasından sonra yakalanıp yargılanarak ve idam
edilen, dönemin siyasî figürlerinden biridir.
Deniz Gezmiş, 28 Şubat
1947 yılında Ankara’nın Ayaş
kasabasında, ilkokul öğretmeni bir anne ve babanın ikinci
çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesi’ne giren Gezmiş, okul yıllarında çeşitli sol örgütlerinde
ve öğrenci hareketlerinde yer
almıştır. Hüseyin İnan, Yusuf
Arslan, Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan, Taylan Özgür
ve Cihan Alptekin’in de yer
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aldığı bir grup arkadaşıyla
Türk Halk Kurtuluş Ordusu
(THKO) isimli örgütü kurmuştur. THKO’nun ilk silahlı eylemi 29 Aralık 1970 tarihinde
ABD Büyükelçiliği önünde nöbet tutan iki polis memurunun
yaralanmasıdır. Yaklaşık bir ay
kadar sonra, 11 Ocak 1971’de
Türkiye İş Bankası Emek Şubesi’nin soyulması ise Deniz
Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı tamamen kamuoyu
önüne taşımış ve verilen “vur
emri” ile polislerin hedefi haline gelmişlerdir. Banka soygunundan sonra 66 gün süren
kovalamaca, Deniz Gezmiş ve
Yusuf Aslan’ın 16 Mart 1971
gecesi Sivas’ın Gemerek ilçesinde polis ve askerlerle girdikleri silahlı çatışma sonrası
Yusuf Arslan’ın yaralanarak
ve Deniz Gezmiş’in de silahı
ile beraber ele geçirilmesiyle
son bulmuştur. Hüseyin İnan
ise bir hafta sonra 24 Mart’ta
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde
yakalanmıştır.
16 Temmuz 1971’de başlayan THKO-1 Davası’nda
TCK’nin 146. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, 9 Ekim
1971’de idam cezasına çarptırılan Deniz Gezmiş, 6 Mayıs
1972’de iki arkadaşı Yusuf As156

lan ve Hüseyin İnan’la birlikte
idâm edilmiştir.

DEVLET KRİZİ
Devlet sisteminin oluşmasında
iki unsur söz konusudur. Bunlar, sosyal-beşeri unsur ve teşkilat unsurudur. Devlet krizi bu
iki unsurun ayrı ayrı veya birlikte bozulmasıyla oluşur.
Devlet krizi “devletin iç tutarlılığını ortadan kaldıran, kurumları senkronize olmaktan
çıkaran, devlet aygıtınıbozan
bir arıza” durumu olarak tarif
edilmektedir. Her devlet belli
bir konsensüs ile oluşur. Kurucu irade bir sistem oluşturur
ve bu sistem kusursuz çalıştığı
sürece devlet de huzur içinde
yaşamaya devam eder.
Devlet teşkilatına ilişkin olarakgünümüzde temel olarak
yasama, yürütme ve yargı gibi
üç erkten bahsedilmektedir.
Bu üç kuvvet arasındaki güç
ve çalışma dengesinin iyi ayarlanması durumunda sistem
kesintisiz ve problemsiz yürür;
ancak denge iyi ayarlanmazsa
veya sistem gelişmelere ayak
uyduramazsa zaman içinde
çatışmalar çıkabilir ve sistem
işlemez hale gelebilir. Mesele-

lerin çözülememesinin devletin
varlığını tehlikeye düşürmesi
(ihtimalî) durumları devlet krizi oluşturabilmektedir.
Bir diğer açıdan devleti oluşturan sosyal-beşeri yapı olan
milletin (vatandaşların) birbirine düşmesi veya devlet organlarıyla çatışmaya girmesi, yani
aradaki ittifakın bozulması da
devlet krizine yol açabilir. Bir
iç savaş çıkması bu anlamda
bir devlet krizidir.
Devletlerin kuruluş ve yıkılış
devreleri devlet krizlerinin yaşanmasının ihtimal dâhilinde
olduğu zaman dilimleridir. Kuruluş dönemlerinde henüz yapı
tam anlamıyla oluşmadığı için
kargaşa egemendir. Yine çözülme dönemlerinde de mevcut
birlik ve beraberlik bozulmaya
başlar.Böylesi durumlarda devlet organlarının yeni durumlara ve değişime ayak uyduramadığı söylenebilir.

DEVRİM
Literatürde kültürel, sosyal ve
siyasî bir olgu olan devrim, bir
durumdan başka bir duruma
geçişi, yapısal dönüşümü ifade etmektedir. Politik kullanım

açısından, mevcut rejimi yıkarak yerine başka bir düzen
kurulmasını ifade eder. Ancak,
rejimlerin ve şiddet içeren çatışmaların arz ettiği farklılıklar
göz önünde bulundurulduğunda,bütün devrimler için geçerli olabilecek temel devrimsel
şartları belirlemek ve genel bir
tanım sunmak neredeyse imkânsızdır.
Kimi akademisyenler geniş
halk kitlelerin katılımının devrimin belirleyici özelliklerinden
olduğunu savunurken, kimileri
ise şiddet yoluyla gerçekleşen
yapısal değişikliklerin belirleyici olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte şiddetin devrim
için gerekli bir unsur olmadığını düşünenler de vardır. 1917
Rus Devrimi veya Çin Devrimi
geniş halk kitlelerin katıldığı
şiddet içeren devrimler olduğu
halde, 1989 yılında Doğu Avrupa’da ve 2011 yılında Mısır
ve Tunus’ta gerçeklesen devrimlerin, büyük ölçüde, şiddet
içermeyen devrimler olduğu
görülecektir.
Literatürde
devrimlerin
sosyal ve siyasal devrim olarak
farklı şekilde adlandırıldıkları
görülmektedir. Marksist teo157

riden etkilenen bu kavramlaştırmaya göre, sosyal devrimler
alttan gelen, daha çok sosyal,
sınıf temelli kalkışmalar veya
isyanlarla gerçekleşen, devletin
ve toplumun farklı sınıflarının
arasındaki ani ve köklü yapısal
değişikliklerdir. Bununla birlikte, siyasal devrimler devlet
yapısında yapısal değişikliklerle sonuçlansa da bu değişimin sosyal sınıflar arasındaki
çatışmalardan kaynaklanması
gerekmediği gibi sosyal yapısal
bir değişimle sonuçlanması da
gerekmemektedir.
Günümüz şartlarını siyasî
ve sosyolojik bağlamda ele aldığımızda,devrim olgusunu,
siyasî ve sosyal devrimler olarak değerlendirmek yerine sosyal sonuçları da olan siyasî bir
fenomen olarak anlamak daha
yerinde bir yaklaşımdır. Yakın
zamanda gerçekleşen devrimleri (örneğin 1989’da Doğu Avrupa’da, 2011 yılında Tunus ve
Mısır’da olan) incelediğimizde devrimin sonucunun, devrimcilerle yönetenler arasında
kısmî mutabakatın sağlandığı
büyük ölçüde barışçıl süreçler
olduğu söylenebilir.
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DEVRİMCİ GENÇLİK
DERNEKLERİ FEDERASYONU
(DEV-GENÇ)
1960 ihtilalinin getirdiği nispî
hak ve özgürlükler, dünyada
gelişen Sol/Marksist görüşlerin
ülkemizde yayılmasının önünü
açmış, üniversiteler üzerinden
yayılan sol düşünce, gençlik örgütlenmelerinin oluşmasına zemin oluşturmuştur.27 Mayıs’a
gelinceye kadar gençliğin örgütlü bir yapısı yoktur. 27 Mayıs sonrası ise gençlik hızla örgütlenmeye başlamıştır. Yaygın
örgütlenme biçimi okullardaki
fikir kulüpleri olmuştur. İlk fikir
kulübü 1956 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kurulmuştur. Doğu
Perinçek’in öncülüğünü yaptığı
fikir kulüpleri, önce Ankara’da
sonrasında ise ülke çapında örgütlenmesini oluşturmuştur.
Ankara ve İstanbul’da yüksek öğrenim gençliği içindeki
Marksist-Leninist düşünceye
sahip kişileri bir çatı altında
toplamak amacıyla kurulan fikir ve sanat kulüplerinin 1965
tarihinde birleşmesiyle oluşturulan Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), 1969’da isim

değişikliğine giderek Türkiye
Devrimci Gençlik Federasyonu, kısaca DEV-GENÇ ismini
almıştır.
1971 yılı Ocak ayında DevGenç mensuplarından Mahir
Çayan, Yusuf Küpelİ ve Münir
Ramazan Aktolga’dan oluşan
grup bir bildiri yayınlayarak,
Türkiye’de devrimci hareketin
Marksist-Leninist bir partiye
bağlı olarak yürütülmesi gerektiğini belirtmiş ve bu kişiler
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/
Cephesi’ni (THKP/C) kurarak
aynı zamanda örgütün merkez
komitesini oluşturmuşlardır.
THKP/C 1971-1972 yılları
arasında öldürme, adam kaçırma ve banka soygunu eylemleri
ile adını duyurmuştur. 30 Mart
1972’de Tokat-Niksar-Kızıldere Köyü’nde üst düzey yöneticilerinin ölü ele geçirilmesi ve
devamında çok sayıda mensubunun tutuklanmasıyla, örgüt
1975 yılına kadar hareketsiz
bir devre geçirmiştir.
Aftan yararlanarak cezaevinden çıkan örgüt mensupları, 1975 yılından itibaren THKP/C adına sahip çıkan çeşitli
gruplar/örgütler altında faaliyet göstermeye başlamışlardır.

THKP/C örgüt mensupları
arasında kısaca Mahir Çayan’ın fikirlerinin doğruluğunu
kabul eden “Devrimci Gençlik” ve kabul etmeyen “Militan Gençlik” grupları oluşmuş,
Devrimci Gençlik grubu tarafından 1975 yılında “Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı
Devrimci Gençlik” isimli dergi
çıkarılmaya başlanmıştır. Bu
grubun fikirlerini benimseyen
Ankara, İstanbul ve Erzurum
Yüksek Öğrenim Derneklerinin birleşmesi ile 1976 yılında yeniden Devrimci Gençlik
Dernekleri Federasyonu kurulmuştur. Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DGDF),
THKP/C terör örgütü miraslı diğer örgütler tarafından da
desteklenmiştir.
1977’de ise İstanbul grubunun
başında
bulunan
Dursun Karataş tarafından,
Dev-Genç’in pratikteki örgütlenmeyi taşıyamaz hale geldiği,
eylem ağırlıklı, silahlı mücadeleyi örgütleyen, silahlı propagandaya ağırlık veren illegal
örgüt ihtiyacı ortaya çıktığı ileri sürülmüş ve “Devrimci Yol
Bildirgesi” yayınlanarak “Devrimci Yol” (Dev-Yol) kurulmuştur. Haziran 1978’e gelindiğinde ise İstanbul Grubu, Dursun
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Karataş liderliğinde “Devrimci
Sol” (Dev-Sol) olarak DevYol’dan ayrılmış, kendi bünyesinde gençlik kesimine yönelik
ayrı bir gençlik yapılanmasına
giderek “Devrimci Gençlik”
yapılanması oluşturmuştur.
Devrimci Gençlik (Dernekleri) Federasyonu, Dev-yol ve
Dev-Sol gibi isimler ile üniversite ve yüksekokullarda faaliyet
gösteren bir yapılanma olarak
varlığını 1990’lı yıllara kadar
sürdürmüştür. 1994 yılına gelindiğinde ise Dev-Sol örgütünün isim değiştirmesiyle kurulan Devrimci Halk Kurtuluş
Partisi/Cephesi (DHKP/C)
(Bknz: Devrimci Halkın Kurtuluş Partisi/Cephesi maddesi)
tarafından kuruluşundan bu
tarihe kadar Dev-Genç ismine
ve mirasına sahip çıkma yönünde açıklamalar ve eylemler
gerçekleştirmiştir.
Sonuç olarak, 1969 tarihinde kurulan Dev-Genç isimli
yapılanma hâlihazırda varlığını sürdürmemekte olup, DevGenç geleneğinden geldiğini
öne süren bazı Marksist-Leninist örgütlerin (DHKP/C, Sosyalist Demokrasi Partisi gibi)
gençlik yapılanmalarının bu
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ismi halen kullandıkları görülmektedir.

DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ
PARTİSİ/CEPHESİ (DHKP/C)
DHKP/C Türkiye’de ortaya
çıkan ve birçok ülke tarafından da terör örgütü listesinde
bulunan bir terör yapılanmasıdır. DHKP-C (Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi-Cephesi ) nihaî amacını, ‘Türkiye’de mevcut anayasal düzeni yıkarak
Marksist-Leninist ilkelere dayalı Devrimci Halk İktidarı’nı
kurmak’ şeklinde açıklamıştır. Parti’ye siyasal faaliyetler
ve propagandadan oluşan bir
sorumluluk
tanımlanmışken, Cephe’ye askerî örgütlenmeden ve silahlı eylemlerden
müteşekkil bir rol tanımlanmıştır.Marksist bir dünya görüşüne sahip olduğundan kapitalist ve oligarşik sistemler ve
bunların tüm savunucularına
karşı savaş açmıştır. Bu yüzden kapitalizmin savunucuları olarak gördükleri ABD, AB
gibi ülke ve siyasal birlikler ile
NATO gibi askerî ve stratejik
birliktelikleri hedef almıştır.
9 Ocak’da Sabancı Suikastı,
1 Şubat 2013’te, Ankara’daki

Amerikan Büyükelçiliği’ne düzenlenen canlı bomba saldırısı
ve 31 Mart 2015’te Çağlayan
adliyesinde görevli Cumhuriyet
Savcısı Mehmet selim Kiraz’ın
şehit edilmesi gibi sansasyonel
eylemlere de imza atmıştır.
Kuruluşu:
1966 yılında çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan ve
Devrimci Gençlik Federasyonu
adı altında toplanan Türk komünistler Türkiye’de sosyalist
bir devrimi gerçekleştirmek
için illegal bir yapılanma içerisine girmişlerdir. Bu yapının
bir fraksiyonu niteliğinde olan
Mahir Çayan liderliğindeki
THKP-C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi), Latin
Amerika’dakine benzer şekilde
gerilla tarzı bir mücadele yürütmüş ve 1968-72 yılları arasında birçok terör eylemi gerçekleştirmiştir. Çayan, 1972’de
güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. 1976 yılında İstanbul ve
Ankara grupları Dev-Genç’in
devamı olma iddiasıyla Devrimci Gençlik Federasyonu’nu
meydana getirmiştir. Ankara
ve İstanbul grupları 1977 yılında ise Devrimci Yol (DevYol) terör örgütünü kurmuştur.

Dev-Yol’dan 1978 yılında ayrılan Dursun Karataş’ın önderlik ettiği İstanbul grubu tarafından, 1978 yılında Devrimci
Sol (Dev-Sol) terör örgütü kurulmuştur. Dursun Karataş bu
yapının altındaki Dev-Genç’i
de “Faşist Teröre Karşı Savunma ve Mücadele Ekipleri”
(FTKSME) adı altında yeni bir
silahlı birlikle güçlendirmiştir.
Örgüt içerisinde liderlik çatışması yaşadığı Bedri Yağan’ın
polis operasyonunda 1993 yılında öldürülmesinden sonra
Dursun Karataş, örgütteki lider konumunu güçlendirmiş
ve örgütün adını 30 Mart 1994
tarihinde DHKP/C olarak
değiştirmiştir. Dursun Karataş’ın 2008 yılında yurtdışında
kanser hastalığı nedeniyle ölümünden sonra örgütte liderlik
sorunu başgöstermiştir. Günümüzde, örgütün aralarında
Karataş’ın sevgilisi Zerrin Sarı,
Musa Aşoğlu, Seher Demir ve
Almanya’da mukim Faruk Ereren’in yer aldığı Merkez Komite tarafından yönetildiği değerlendirilmektedir.
Örgütsel Yapısı:
Söz konusu üst yönetime bağlı
olarak yurt içi ve yurt dışı birimler bulunmaktadır. Yurt içi
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birimlerdeki faaliyetler legal ve
illegal alan faaliyetleri olarak
ikiye ayrılmakta, illegal alan
faaliyetleri Silahlı Propaganda
Birlikleri (SBP), Mahalli Milis
Ekipleri ve Kır SBP’lerinden
oluşmaktadır. Yurt dışı birimler
ise kültürel amaçlı derneklerden müteşekkildir.
Kendi güvenliğini sağlamak
için gizli bir örgütlenmeye sahip olan DHKP/C’de çok
güçlü bir liderin altında merkez komite ve onun altındaki
komitelerden oluşan bir yapı
mevcuttur. Komitelerin altında
yasal ve yasadışı uzantıları da
olan örgütün yurtdışında faaliyet gösteren birimleri de vardır.
Tüm örgüt birimlerinin en küçük yapısı ise “hücre” adı verilen yapıdır. Hücre, genelde 3-4
kişiden oluşan, hücre içerisinde
lider konumda olan kişiden
başka hiç kimsenin bir üst yapı
ile iletişim kuramadığı, kişilerin
birbirlerinin gerçek kimliklerini bilmedikleri, herkesin kod
adları ile bildiği ve hücre içerisinde çok sert yaptırımları olan
kurallarla düzenin sağlandığı
sıkı bir hiyerarşik altyapıdır.
162

Sabancı Suikastı:
Örgütün gerçekleştirdiği en
sansasyonel eylemlerden biridir. 9 Ocak 1996’da işadamı
Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe İstanbul
Levent’teki Sabancı Kulesi’nde
Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve
Mustafa Duyar isimli militanlar tarafından öldürülmüştür.
Saldırıyı düzenleyenlerden
Fehriye Erdal 1999 yılında Belçika’da yakalanmıştır. Erdal’ın
sahte kimlik kullanmak, suç
örgütü faaliyetlerine katılmak
gibi Belçika’da işlediği suçlar
nedeniyle kısa bir süreli bir
hapis cezasından sonra cezası
ev hapsine çevrilmiştir. Erdal,
2006 yılında kaçarak izini kaybettirmiştir. Ancak Belçika/
Brüj Federal Soruşturma Dairesi, 09.12.2015 tarihinde gerçekleştirdiği oturumda Sabancı
suikastı faili DHKP/C mensubu Fahriye Erdal’ın mahkemede hazır bulunmasına karar
vermiş ve kaçak olan anılanın
yakalanarak mahkemeye çıkarılması için davayı ertelemiştir.
Suikâstin diğer zanlısı olan
Mustafa Duyar isimli örgüt
üyesi ise olaydan yaklaşık bir
yıl sonra Türkiye’nin Şam Bü-

yükelçiliği’ne teslim olmuştur.
Duyar, tutuklu bulunduğu Afyon cezaevinde 1999 yılında
vurularak öldürülmüştür.
Suikâstin üçüncü zanlısı olan İsmail Akkol olaydan
sonra kayıplara karışmıştır.
Olaydan sonra kendisinden hiç
bir haber alınamayan Akkol,
olaydan 18 yıl sonra 10 Şubat
2014 tarihinde Yunan polisinin
Atina’da düzenlediği operasyonda yakalanmış ve cezaevine konulmuştur. Adıgeçen,
21/07/2015 tarihinde ise cezaevinden tahliye edilmiş olup
halihazırda Yunanistan’da faaliyet göstermektedir.
Militan Profili:
Genelde üniversite gençliği
üzerinde etkili olduğu bilinen
örgüt ile ilgili olarak yapılan
bilimsel araştırmalara göre eleman yaş ortalaması 25 civarında olup elemanlarının %70’i
erkeklerden oluşmaktadır. Bu
elemanların %90’ı düşük ve
orta gelirli ailelerin çocukları
olup, büyük çoğunluğu işsiz,
öğrenci veya okulu terk eden
gençlerden oluşmaktadır. Elemanların eğitim durumları incelendiğinde, %70’inin ilköğretim, yaklaşık %15’inin ise lise

ve üniversite mezunlarından
oluştuğu gözlenmektedir. Yine
%75 civarında köy ve kasaba
doğumlu eleman profiline sahip olan örgütte, örgüte katılım hemen hemen Türkiye’nin
tüm coğrafî bölgelerine yayılmıştır. Örgüt elemanları ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve
İzmir illerinde faaliyet göstermektedir.

DEVRİMCİ KOMÜNARLAR
PARTİSİ (DKP)
Devrimci Parti’ye bağlı olarak illegal faaliyet yürütmek
amacıyla, Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) adı altındaki oluşumun kuruluşu,
22-23/01/2016 tarihinde gerçekleştirdiği I.Kongre sonucunda ilân edilmiştir.
Ayrıca DKP gerçekleştirdiği I.Kongre sonrasında “www.
komunarlar.org” adlı internet
sitesi üzerinden örgüt programını ve kongre belgeleri ile
birlikte kuruluş manifestosu
yayınlanmıştır.
Söz konusu belgelerde,
Devrimci Komünarlar Partisi
(DKP) kendisini, TDP (Türkiye Devrim Partisi)’nin ana
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gövdesinde PDKÖ (Proletaryanın Devrimci Kurtuluş
Örgütü TKKKÖ’nün ardılı
olarak)’ nün birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir oluşum
olarak tanımladığı, bunun
yanı sıra Kongrede deklare
ettiği “Program” bölümündeki “Tarihsel Miras ve Amaç”
başlığında ise DKP’nin; “THKP/C, THKO ve TKP/M-L
örgütlerinin Devlete karşı
yürüttüğü silahlı mücadeleyi
örnek aldığını” belirttiği, ayrıca kongre bildirisinde; “Sözde Kürdistan ortak güçlerinin,
ortak birleşik devrim cephesinde birleşmesi gerektiğini ve
Kürt halkının bağımsız devlet
kurma hakkını DKP olarak
savunduklarını” beyan ettiği
görülmektedir. DKP, kendisine
bağlı faaliyet gösteren Birleşik
Özgürlük Güçleri (BÖG)’ni,
silahlı aparatı olarak tanımlamıştır.

DEVRİMCİ SOL/DEV-SOL
Marksist-Leninist bir örgüt
olan Devrimci Sol, Türkiye’de
toplumsal mücadelenin radikal
boyutlara ulaştığı ve sosyalist
solda bölünmelerin yaşandığı
1978-1980 yıllarında ortaya
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çıkmıştır. 1978 yılında, Devrimci Gençlik Federasyonu
(Dev-Genç)’nun içinde cereyan eden tartışmalar, DEVGENÇ’in, İstanbul ve Ankara grubu olarak ayrılmasıyla
sonuçlanmıştır. Ankara grubu
Dev-Yol adını almıştır. İstanbul
grubundan Dursun Karataş,
Paşa Güven ve Bülent Uluer,
“Askı Bildirisi” ile Devrimci
Yol (Dev-Yol)’u revizyonistlikle
suçlamışlar ve Dev-Sol’u kurmuşlardır.
20 Aralık 1978 tarihinde
gerçekleştirilen toplantı ile
Devrimci Sol bünyesinde partileşme bağlamında atılacak
adımlar belirlenmiş ve DevSol’un ilk merkez komitesinde Dursun Karataş, Hüseyin
Solgun ve Paşa Güven’in yer
alması kararlaştırılmıştır. Bireysellikten ziyade kolektif örgüt anlayışıyla üyelik, organların teşkili ve çalışma esaslarını
oluşturan Dev-Sol, partileşme
olarak tanımladığı örgütlenme
sürecinde, merkez komitenin
ideolojik birliği sağlamasını
ana görev olarak belirlemiştir.
Örgütün
kurulmasından
bir süre sonra, iş esasına dayalı
bir örgütlenme kararı alınmıştır. Bu iş esasları ise; “Gençlik

Kesimi” (Dev-Genç), “Memur
Kesimi” (Devrimci Memur
Hareketi-DMH), “İşçi Kesimi”
(Devrimci İşçi Hareketi-DİH),
“Mahalli Bölgeler” (Devrimci
Sol Güçler-DSG) ve “Anadolu Örgütlenmesidir”. Askerî
alanda ise şiddet temelinde
partileşmeyi sağlamak amacıyla “Faşist Teröre Karşı Silahlı
Mücadele Ekipleri” (FTKSME) ve “Silahlı Devrimci Birlikler” (SDB) oluşturulurken
Tokat – Sivas, Tunceli – Elazığ
– Malatya, Akdeniz ve Ege kırsalında “Kır Silahlı Devrimci
Birlikleri” oluşturulmuştur.
12 Eylül 1980 tarihine kadar 23 asker, 35 polis ve 240
vatandaşı öldüren Dev-Sol, 12
Eylül’de askerî kuvvetlerin yönetime el koymasıyla beraber
militanlarının çoğunun yakalanması neticesinde büyük bir
darbe yemiştir. 12 Eylül müdahalesinin ardından yeni bir
merkez komite oluşturulmuş
ve örgüt, Niyazi Aydın tarafından yönetilmeye başlamıştır.
Bir sure sonra Niyazi Aydın da
yakalanmış ve o dönemde yurt
dışında bulunan Paşa Güven
örgüt yöneticiliğini üstlenmiştir.
1985 yılının sonlarına doğru askerî cuntanın cezaevle-

ri ve diğer alanlardan yavaş
yavaş çekilmeye başlamasıyla
beraber, örgüt de faaliyetlerine yeniden başlamıştır. 1986
yılında örgütlenme girişimleri
ve protestolar gerçekleştirilmiş,
yavaş ama istikrarlı bir şekilde
üniversitelerde etkin olunmaya, dergi çıkarılmaya ve miting,
grev gibi eylemler yapılmaya
başlanmıştır.
25 Ekim 1989 tarihinde
Dursun Karataş ve Bedri Yağan’ın cezaevinden firar etmesiyle Dev-Sol, önemli bir dönüşüm ve aktivasyon sürecine
girmiş ve 1990 yılına kadar komiteler yeniden oluşturularak
bir toparlanma evresi yaşanmıştır.
2 Temmuz 1991 tarihinde ise İstanbul ve Ankara’da
Dev-Sol’un hücre evlerine yapılan operasyonlarda, merkez
komite üyesi ve askerî alanda
faaliyet gösteren 12 örgüt üyesi
öldürülmüştür. Örgütün lideri
Dursun Karataş’ın son anda
kaçarak kurtulduğu bu operasyonlar sonucunda Dev-Sol
önemli ölçüde deşifre edilmiştir. Operasyonun ardından örgütte panik havası hâkim olmuş ve çoğu Silahlı Devrimci
Birliği dağılmıştır.
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1991 ve 1992 yıllarında örgüte yönelik üç büyük operasyonun yapılması üzerine, örgüt
içerisinde lider Dursun Karataş’a karşı bir yapı harekete
geçmiştir. Örgütü tek elden yönettiği yönündeki iddialardan
ve kendi hatalarından kaynaklanan başarısızlıklar ile operasyonlardan dolayı suçlanan
Dursun Karataş, Bedri Yağan,
Dev-Sol Avrupa Komitesi’nde
yer alan Aslan Şener Yıldırım
ve İbrahim Bingöl tarafından
gözaltına alınarak suçlanmıştır. Bu olay sonrasında örgüt
Dursun Karataş’ı destekleyen
“Dayıcılar-Önderlik” ve Bedri
Yağan taraftarlarının oluşturduğu “Darbeciler Grubu” olarak ikiye bölünmüştür. Yağan
ve dört örgüt mensubunun İstanbul-Kartal’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde ölü
olarak ele geçirilmesi darbeci
grup karşısında Dursun Karataş’ın elini güçlendirmiştir. Hareketin artık partileşme sürecine geldiğine inanan ve darbe
olayının izlerini silmeye çalışan
Dursun Karataş, Suriye’de bir
kongre toplamıştır. Kongrenin
ardından 30 Mart 1994 yılında
Devrimci Sol örgütünün ismi
Devrimci Halk Kurtuluş Parti166

si/Cephesi (DHKP/C) olarak
değiştirilmiştir.

DEVRİMCİ YOL (DEV-YOL)
DEV-YOL, 12/08/1976 tarihinde kurulan Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu
bünyesinde beliren görüş ayrılıkları sonucunda ortaya çıkan
ve “Devrimci Gençlik” adıyla
anılan birim içerisinde yer alan
Ankara Grubunun, 1978 yılında müstakilen “Tüm Devrimci
Gençlik Dernekleri Federasyonu” adıyla yeniden organize
edilmesi sonucunda oluşturulmuş bir yapılanmadır.
1980’den sonra ise liderlik
mücadeleleri ve görüş ayrılıkları neticesinde kendi içlerinde
bölünerek birbirinden bağımsız yapılarla DEV-YOL misyonu sürdürülmeye çalışılmıştır.
Geçmişte çok yaygın bir örgütlenme ağı kurarak, gerçekleştirdiği sansasyonel nitelikli
eylemlerle dönemin en etkin
terör örgütü olan DEV-YOL
örgütüne yönelik olarak 12
Eylül ve sonrasında uygulanan
operasyonlar sonucunda ana
yapılanması tamamen dağıtılmıştır. Ancak, yurdun değişik
bölgelerinde, birbirinden ba-

ğımsız ve merkeziyetçilikten
uzak bazı yandaşlarının çabaları ile adını günümüze kadar
taşıyabilmiştir.
DEV- YOL, 2010 yılı içerisinde Yön Grubu, Devrimci
Hareket Grubu ve geçmişte
ÖDP bünyesinde yer alan ancak 2009 yılı başından beri
DEV-YOL çizgisinde faaliyet
gösteren, “Gençlik Muhalefeti” adındaki yapılanmaları ile
örgütsel varlığını devam ettirme gayreti içerisinde olmuştur.
DEV-YOL Yön Grubu içerisinde ise; işçi ve kadın yapılanmalarını barındıran “Halkevleri” ile özellikle üniversite
öğrencilerine yönelik örgütlenme faaliyeti yürüten “Öğrenci
Kolektifleri” toplumsal eylemlerde aktif bir görüntü sergilemektedir.

DEZENFORMASYON
Dezenformasyon, eksik, yanlış
ya da bir başka deyişle inandırıcı olmaktan uzak bilgilerin, belli bir kitleyi gerçekler
hakkında yanıltmak amacıyla
yayılmasıdır. Bazen kitle, bu
bilgilerin kaynağı hakkında
bilgilendirilir, buna açık dezenformasyon denir. Bu eylem,

bilgilerin kaynağı hakkında
hiçbir kimlik tanımlaması olmadan ya da yanlış kaynak sunularak yapılır. Bu durum da
kapalı dezenformasyon olarak
tanımlanır.

DİASPORA
Yunanca diaspeiro/diasperien
kelimesinden türeyen “diaspora” kavramı, anavatanları dışında sürgünde yaşayan Yahudileri tanımlamak için ve
İskenderiye’de yaşayan Helenik Yahudi topluluklarını kastederek kullanılmıştır. Genel
olarak Filistin dışında yaşayan
Yahudiler için kullanılır hale
gelen diaspora kelimesinin,
Yunanlılar tarafından Küçük
Asya ve Akdeniz’in Arkaik dönemde kolonizasyonunu ifade
etmek için kullanıldığı da belirtilmektedir. Diaspora herhangi
bir ulusun kendi yurdundan
ayrılmış kolu olarak tanımlanmaktadır.
Tarihsel süreçte mekânsal olarak dağılmış, başka dinî inançlar
ve halklar arasında azınlık olarak
yaşayan dinî grupları tanımlamakla sınırlı kalmış bu kelimenin
kullanımında özellikle 1970’lerden itibaren bir yaygınlaşma
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yaşanmış, anlam esnemesiyle
1990’lı yıllarda ise kullanımındaki çeşitlilik giderek artmıştır.
Vaktiyle Yahudilerin, Yunanlıların ve Ermenilerin dağılmasını
tarif eden diaspora kelimesi, artık ‘göçmen’, ‘vatansız’, ‘mülteci’,
‘misafir işçi’, ‘sürgün topluluğu’,
‘yurtdışı topluluğu’, ‘etnik topluluk’ gibi terimleri kapsayan
daha geniş bir anlambilimsel
alana karşılık gelmektedir. Yine
son dönemlerde, diasporanın
anlamı da belirsizleşmektedir.
“ABD’deki Yahudi diasporası”
bir topluluğu, “diasporada yaşayan Yahudiler” bir ülke/bölgeyi,
“diasporada doğan Yahudiler,
diasporalı Yahudiler” coğrafî bir
yeri/mekânı, “diasporizm” bir
ideolojiyi, “diasporik” sosyal bir
akımı anlatmaya çalışan yan kullanımlardır.
Kısaca, başlarda Yahudiler
özelinde kullanılan diaspora, artık yerinden edilmiş tüm halklar
için kullanılan bir kavram haline
gelmiştir.

DİNİ İSTİSMAR EDEN
TERÖRİZM
Dini istismar eden terörizm
kavramı, terör eylemlerinin
üzerine oturduğu ideolojik te168

melinherhangi bir dinî inanç
olduğunu ancak dinlerin terör
eylemlerini destekleyemeyeceği anlayışından dolayı istismar
edildiği yani terör örgütlerinin
kötü amaçlarını meşrulaştırmak için dinî kullanıldığına
işaret etmektedir. Dinî öğreti,
söylem ve ritüelleri, terör eylemlerini meşrulaştırmak amacıyla ideolojik öğretilerinde
kullanan ve eylemlerini din
adına ve din için yaptığını iddia eden terörizm türüdür.

DİYALEKTİK MATERYALİZM
Marksizm’in ana felsefesi diyalektik materyalist anlayış
üzerine kurulmuştur. Marx
kendinden önce de var olan
diyalektikle materyalizmi bir
araya getirerek farklı bir anlam
kazandırmıştır. Özellikle diyalektik kavramını Hegel’den
ödünç alan Marx onu materyalizmin içine yerleştirmiş ve
Hegel’in yöntemini tersine çevirmiştir. Yani her şeyi maddî
gerçek temelinde değerlendiren Marx maddî varlıkların çatışma üzerine kurulu olduğunu
öne sürmektedir. Bu nedenle
Marksist düşünce sürekli bir
oluş ve değişmeyi benimsemek-

tedir. Dolayısıyla bu anlayış sadece tarihsel bir materyalist felsefe olmaktan çıkarak zaman
içinde sosyal olaylara da neden
olacak sosyolojik bir nitelik kazanmıştır.

DUBROVKA TİYATROSU
OLAYI
Dünya kamuoyunun dikkatini
Rus-Çeçen savaşına çekmek
ve Rus askerlerinin Çeçenistan’dan çekilmeleri için Hükümete baskı kurmak amacıyla
çoğu “Kara Dullar” olarak
adlandırılan kadın militanlardan oluşan Çeçen eylemciler,
23 Ekim 2002’de Rusya’nın
başkenti Moskova’da “NordOst” adlı müzikalin sahnelendiği Dubrovka Tiyatrosu’nu
basarak tiyatroda bulunan 800
kişiyi rehin almıştır. Olay, Rus
güvenlik güçlerinin adı açıklanmayan bir kimyasal gaz
kullanarak Çeçen militanlarla
birlikte çok sayıda rehinenin de
ölümüyle sonuçlanmıştır.

DÜRZÎLİK
Dürzîlik, Fâtımîlerin altıncı halifesi Hâkim Biemrillâh
(385-411/996-1021)
döne-

minde İsmâîlîlik içinden neşet
etmiş dinî-siyasî bir mezheptir.
Bu mezhep, kapalı karakterini
koruyarak günümüze kadar
varlığını korumuştur. Dürzîlere birden çok isim verilmiştir.
Öne çıkanlar arasında Muvahhidûn, Ehlü’t-Tevhîd, BenûMa’rûf, Hakimiyye ve Dürzîyye
isimleri sayılabilir. Bunların bir
kısmı kendi tercihleri, diğerleri
ise başkalarının onları tanımlamak için kullandığı terimlerdir.
Bunlar içerisinde “Dürzî” ismi
en yaygın olanıdır.
Dürzî toplumunun dinî ve
hukuku faaliyetleri, dört büyük
aile tarafından yürütülmüştür
Bu aileler, Tenubîler, Ma’niler,
Şihabiler ve Canbolatlar’dır.
Günümüzde Dürzîlerin nüfusunun sayısı hakkında kesin
rakamlar vermek zordur. Bazı
kaynaklar sadece Orta Doğu’daki Dürzî nüfusunu bir
milyonun üzerinde göstermektedir. Diğer bazı kaynaklar ise
Lübnan, Ürdün, Suriye ve Filistin’de 400-450 bin veya 500–
600 bin civarında Dürzî olduğunu ileri sürmektedir. Ancak
kaynakların Orta Doğu dışındaki Dürzî nüfusu hakkındaki
tespitleri birbirine yakındır.
Buna göre 19. yy’da Dürzîlerin
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bir kısmının Amerika, Avustralya ve Batı Afrika’ya giderek
buralarda göçmen cemaatler
oluşturduğu bilinmektedir.

DÜŞÜK YOĞUNLUKLU
ÇATIŞMA / SAVAŞ
“Düşük Yoğunluklu Çatışma”
veya “Düşük Yoğunluklu Savaş” (Low-Intensity Conflict
or Low-Intensity Warfare), iki
ülkenin, politik gücün veya
askerî gücün doğrudan savaş
meydanlarında karşılaşmadan
ve herhangi bir savaş ilanı olmaksızın, birbirlerine karşı yürüttükleri her türlü askerî hareketliliği kapsamaktadır.
Bununla birlikte, “Düşük
Yoğunluklu Çatışma” veya
“Düşük Yoğunluklu Savaş” terimleri, genellikle düzenli bir
ordu ile düzensiz silahlı gruplar (terör örgütü, gerilla, çete
vb.) arasında gerçekleşen silahlı çatışmaları tanımlamak için
kullanılmaktadır. Bu bağlamda, bir devletin düzenli askerî
güçleri ile düzensiz hareket
eden silahlı gruplar arasındaki
silahlı mücadele birbirine denk
olmayan güçlerin çatışmasını
ifade ettiğinden düşük yoğun170

lukta çatışma terimi tercih edilmektedir.

DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ
Bireylerin hiçbir baskıya maruz kalmadan istediklerini özgürce düşünebilme ve bunu
ifade edebilmeleri anlamına
gelir. Her birey, kimsenin müdahalesi olmadan düşüncesini
açıklama, ifade etme, tartışma
özgürlüğüne sahiptir.
Düşünce özgürlüğü bütün
insan hakları belgelerinin vurgu yaptığı temel değerlerdendir ve birçok anayasal metinde
güvence altına alınmıştır.
BM Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 1948’de Paris’te
ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 19. maddesinde “Düşünce ve İfade
Özgürlüğü”, aynı başlık altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
“Herkesin düşünce ve anlatım (ifade) özgürlüğüne hakkı
vardır. Bu hak düşüncelerinden dolayı rahatsız edilmemek,
ülke sınırları söz konusu olmaksızın, bilgi ve düşünceleri
her yoldan araştırmak, elde et-

mek ve yaymak hakkını gerekli
kılar.”
Avrupa Konseyi ülkeleri
tarafından 4 Kasım 1950’de
imzalanıp 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS)
düşünce özgürlüğü ile ifade özgürlüğünü ayrı maddeler halinde ele alınmıştır. AİHS’nin
9.maddesi “Düşünce, vicdan
ve din özgürlüğü” başlığı altında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“1. Herkes düşünce, vicdan
ve din özgürlüğüne sahiptir; bu
hak, din veya inanç değiştirme
özgürlüğü ile tek başına veya
topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim, uygulama
ve ayin yapmak suretiyle dinîni
veya inancını açıklama özgürlüğünüde içerir.
2. Din veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla
öngörülen ve demokratik bir
toplumda kamu güvenliğinin,
kamu düzeninin, genel sağlık
veya ahlakın ya da başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara
tabi tutulabilir.”
Anayasamızın 24. 25. ve 26.
maddelerinde herkesin din ve

vicdan hürriyeti, düşünce ve
kanaat hürriyeti, düşüncelerini
açıklama ve yayma hürriyetine sahip olduğu benimsenerek
anayasal güvence altına alınmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇ
Hedef, kaynak ve transit ülke
mevzuatları dışında gerçekleşen göç hareketini ifade eder.
Kavram Avrupa Birliği ve
Amerika Birleşik Devleti belgelerinde yasadışı göç olarak
geçerken Birleşmiş Milletler kaynaklarında ve Türkiye
Cumhuriyeti mevzuatında düzensiz göç olarak yer alır.
Düzensiz göç, ülkenin hedef, kaynak ve transit ülke olmasına göre farklı olarak ele
alınır. Kaynak ülke açısından
düzensiz göç ülkeden gerekli
prosedürleri takip etmeden ayrılmayı; transit ülke açısından
ise ülke topraklarının hedef
ülkeye varmak için geçiş güzergahı olarak yasadışı kullanılmasını ifade eder. Hedef ülke
bakımındansa ülkelerine yasa
dışı yollarla gelen veya yasal
yollarla gelip yasal süresi içinde ayrılmayan kişiler anlamına
gelir.
171

172
ş,yet

E
n173
bir

174
ş,yet

E-DEVLET

T

üm dünyadaki devlet
kurumlarında bilgisayarların ve bilgi teknolojilerinin kullanımı 1970’li
yıllara kadar uzanmasına rağmen e-devlet (elektronik devlet)
1990’lı yılların sonlarında ortaya çıkmış bir kavramdır.
E-devlet kavramı için uluslararası birçok kuruluş (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası OECD
gibi), ülkeler, kamu kurumları
ve akademisyenler tarafından farklı tanımlar yapılmıştır.
Tüm bu yaklaşımlar çerçevesinde, e-devlet “bilgi teknolojilerinin kullanılarak devletin
vatandaşlar ve işletmelerle olan
ilişkisinin kuvvetlendirilmesi,
geliştirilmesi ve daha iyi hizmet
sunulması amacıyla yapılan
faaliyetler” şeklinde tanımlanmaktadır. E-devlet, tüm dünyada yolsuzluğu azaltan, şeffaflığı
arttıran, iş ve işlemleri kolaylaştıran, harcamaları azaltan,
vergiyi arttıran önemli bir araç
olarak kabul edilmektedir.
E-devlet konusunda ilişki ağı
genel olarak 3 farklı şekilde or-

taya çıkmaktadır. Bunlar; devlet-vatandaş, devlet-özel sektör
ve devlet-devlet. E-devlet öncelikle vatandaşlara birtakım kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlar;
a) devletin bazı hizmetlerinin
7/24 kullanıma açık olması, b)
devletin bazı dijital ortamdaki
sunduğu hizmetlere ulaşımın
oldukça ekonomik olması, c)
devlet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olarak vatandaşa
sunulabilmesi, d) devlete ait
hizmetlerin daha şeffaf sunulabilmesi, e) devlet hizmetlerinin
her vatandaşa açık ve ulaşılabilir nitelikte olmasıdır.
E- devlet, ikinci olarak iş
dünyasına da birtakım kolaylıklar sunmaktadır. Bunlar a)
bürokrasiyi azaltması, b) elektronik ticaretin getirdiği kolaylıklar, c) devletin belirlediği
kurallara tam uygunluk sağlaması, d) devlet ihalelerinin ve
projelerinin daha şeffaf olması
ve bunun getirdiği kolaylıklar,
e) işletmelerin e-devlet üzerinden izlenerek takip edilebilmesi ve kontrollerin kolaylıkla
yapılabilmesi, f) işletmelerin
elektronik olarak vergi ödemelerini yapabilmesidir.
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E-devlet ayrıca, devlete de
birtakım kolaylıklar getirmektedir. Bunlar; a) Farklı bir çok
sektörde (sağlık, güvenlik, eğitim, adalet, tarım, sanayi, turizm gibi) güncel bilgiler daha
hızlı ve daha kolay toplanabildiği için, politika yapım sürecini daha profesyonel ve daha
hızlı hale getirebilmesi, b) elde
edilen bilgiler sayesinde karar
verme mekanizması ve süreçlerin daha iyi işleyebilmesi, c)
devletin belirlemiş olduğu kuralların ve faaliyetlerin ilgililere daha hızlı ulaştırılabilmesi,
d) verginin daha fonksiyonel
olarak toplanması, e) özellikle
sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sektöründe devletin performansının arttırması, f) halkın
nezdinde devlet imajının pozitif olarak artmasıdır.
Literatürde e-devlete yönelik birtakım dezavantajlar ve
sınırlılıklar da dile getirilmiştir.
Bunlar a) her vatandaşın (özellikle kırsalda yaşayanlar ile eğitim ve ekonomik seviyesi düşük
olanların), e-devlet olanaklarına ulaşımının eşit olmaması,
b) devletin toplamış olduğu bilgiler doğrultusunda kamu oyunu etkileyebilmesi, c) devletin
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siber ataklara karşı savunmasız ve hassas olması, d) devlet
istihbaratının çok yüksek seviyelere çıkması ve bunun sonucunda totaliter rejimin ortaya
çıkma potansiyeli, e) e-devletin
altyapı ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için harcamaların
artmasıdır.
Pratik uygulamalar açısından Türkiye’de e-devlet çalışmaları dünyadaki çalışmalara
paralel olarak 1990’lı yıllarda
başlamıştır. Konuyla ilgili ulusal bilgi sistemi üzerine ilk alt
yapı ve politika çalışmaları
1990’lı yıllarının sonunda hazırlanmaya başlamıştır. Günümüzde ise www.turkiye.gov.tr
adresi üzerinden birçok kamu
hizmeti (kayıt, sorgu, ödeme,
bilgi edinme, vergi gibi) yerine getirilebilmektedir. E-devlet konusunda 160 nolu çağrı
merkezinden de bilgi edinilebilmektedir.

EGEMENLİK
Egemenlik kavramı, ilk olarak
Fransız hukukçu Jean Bodin
tarafından ortaya atılmıştır.
Bodin, egemenlik kavramını,
Latincede en yüksek, en üst

anlamlarına gelen “superanus” teriminden türetmiştir.
Fransız hukukçu, bu terimden
hareketle “bir devletin mutlak
ve sürekli gücü”nü nitelemek
için “souveraineté” (egemenlik) kavramını kullanmıştır. Bodin’e göre egemenlik mutlaktır;
güç, işlev ya da süre açısından
sınırlandırılmamıştır. Egemenlik kavramı, uzun süre kamu
hukukunda, siyaset felsefesinde ve klasik politika biliminde
merkezî bir yer tutmuş ve çeşitli teorilerin temel dayanağı
olmuştur. Özellikle bu kavramla ilgilenenler, egemenliği modern devlet kuramı ile birlikte
incelemektedir. Bu yaklaşım,
egemenliğin uzun süre devletin
temel niteliğini ve onun ayırt
edici ölçütünü oluşturduğu
görüşüne dayanmıştır. Hukuksal bir yanının olmasına rağmen, son dönemlerde gittikçe
daha fazla bir biçimde siyasal
iktidar kavramıyla birlikte ele
alınması, bu kavram ile siyasal otorite arasındaki tarihsel
ilişkiyi önemli kılmaktadır.
Ortaya çıkış sürecinden beri
değişik anlamlarda kullanılan
egemenlik kavramı dar anlamıyla devletin, sınırları belirlenmiş toprakları üzerinde bir

başka erkin güç kullanmaması
anlamına gelmektedir. Ancak,
egemenlik bu şekilde tanımlanmaya başladıktan sonra, bir
yandan egemenin gücünün sınırları sorunu ortaya çıkarken,
diğer yandan gücün kaynağı
itibariyle meşruiyeti sorunsalı
da gündeme gelmektedir. Bu
bağlamda bir kısım düşünürler
egemenliği sınırsız, süresiz ve
mutlak bir güç olarak ortaya
koyarken, diğerleri bunu sınırlandırmaya ya da birkaç elde
bölmeye çalışmıştır.
Egemenlik kavramı eski
Türkçe karşılığıyla hâkimiyet
olarak da hala kullanılmaktadır. Kelime anlamı itibariyle
de sözünü dinletme, istediğini yaptırma gücü olarak ifade
edilmektedir.

EKOLOJİ VE ÇEVRE
GÜVENLİĞİ
Çevre, dar anlamda, insanoğlunun içinde yaşadığı fiziksel ve
biyolojik sisteme tekabül eder.
Geniş anlamda ise her türlü
canlının içinde yaşadığı ekolojik sistemi ifade etmektedir.
Ekoloji kavramı ise Yunanca
“oikos” ve “logos”tan gelir. Eti177

molojik anlamı; ev hakkında
çalışmadır.
Ekoloji bilimi 19. yüzyılda
doğmuş, ekoloji kavramı 19.
yüzyıl sonunda kullanılır hale
gelmiştir. Çevrenin politik olarak ele alınması ilk kez George Perkins Marsh’ın 1864’te
yayınladığı “İnsan ve Doğa”
adlı kitabıyla olmuştur. Ekoloji
kavramı ise ilk kez 1873’te Ernest Heackel tarafından kullanılmıştır. 1889 yılında ise çevre
güvenliği kapsamında değerlendirilebilecek ilk uluslararası
girişim olan üzüm bağlarının
salgın hastalıklara karşı korunması konusunda uluslararası
bir konvansiyon yapılmıştır.
Geleneksel olarak uluslararası ilişkiler alanında güvenlik
ve ekonomi olguları perspektifinde analizler yapılmıştır.
Ekoloji ve çevre güvenliği gibi
konular ise ikincil öneme sahip
tali konular olarak görülmüştür
fakat uluslararası ilişkiler disiplininde ekoloji, insan davranışlarının biyolojik ve fizikî çevre
üzerindeki etkilerinin incelenmesi bağlamında ele alınır.
Çevresel tehditler genel hatlarıyla insan kaynaklı tehditler
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ve doğal tehditler olarak düşünülebilir: Denizlerde ve içme
suyu kaynaklarında kirlenme
ve demografik baskılar ve bilinçsiz kullanım sonucu azalma, kimyasal, biyolojik ve nükleer atıklardan doğan sorunlar
gibi insan kaynaklı tehditler;
deprem, sel, hortum, kasırga,
fırtına gibi tehditler ise doğal
tehditlerdir.
Çevresel tehditler, küresel,
bölgesel ve çok taraflı tehditler
olarak üç düzeyde ele alınabilir.
Sonuçları itibariyle ele alındıklarında ise dolaylı ve dolaysız
tehditler olarak ikiye ayrılabilir.
Tehditler arasında etkileri
bakımından en yıkıcı olanları
çevre kirliliği, küresel ısınma ve
iklim değişikliği ve doğal tehditler’dir.
Çevresel/Ekolojik Güvenliğin
Temel Özellikleri
Günümüz güvenlik anlayışı
içinde önemli bir yeri olan çevresel güvenlik alanının spesifik
özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Çevre güvenliğine ilişkin
tehditlerin öngörülebilirlikleri oldukça düşüktür.

Bu nedenle gerek devlet
düzeyinde gerekse bireysel olarak “tedbir” olgusu
ön plana çıkmaktadır. Bu
tehditler her an ortaya çıkabilecek tehditlerdir ve
bu nedenle önceden tedbir
alınması tehditlerin tahribatını azaltmaktadır.
2. Çevre güvenliğine yönelik
tehditlerin çoğuyla ancak
küresel işbirliği sayesinde
mücadele edilebilir. Küresel ısınma gibi ekolojik
güvenlik tehditlerinin ülkelerin tek başına alacakları
önlemlerle çözülemeyecek
türden küresel güvenlik
tehditleri olduğudur.
3. Çevre güvenliğini korumak
oldukça malîyetlidir. Bu
bağlamda çevre güvenliğinin önündeki en önemli
engellerden birinin ekonomik kaygılar olduğu söylenebilir.
4. Çevresel güvenlik tehditleri ile mücadele uzun vadeli bir mücadele stratejisi
gerektirir. Niteliği itibariyle
kısa vadeli önlemler yetersiz kalır.

5. Çevre güvenliği diğer güvenlik alanlarına nazaran
daha çok sivil toplum örgütlerinin savunuculuğunu
yaptığı bir alandır.
6. Geleneksel güvenlik tehditleri devletlere ya da ittifaklara yöneliktir. Çevresel
tehditler ise tüm insanoğlunu ilgilendiren tehditlerdir.
Dolayısıyla geleneksel güvenlik önlemleri bu tehditler karşısında yetersiz kalabilmektedir.
7. Çevresel tehditler yalnızca
kendi içinde değerlendirilmemelidir. Zira çevresel
sektörde ortaya çıkan bir
tehdit, diğer sektörlerde
de etkilerini hissettirebilmektedir. Olası bir kuraklık
yalnızca çevresel bir tehdit olarak değil, ilgili ülke
açısından ekonomik ya da
toplumsal güvenliğe yönelik bir tehdit olarak da algılanmalıdır.
8. Geleneksel güvenlik anlayışında insan topluluklarının
oluşturdukları birimlerin
(devletler ve uluslararası
örgütler) korunması esastı.
Fakat yeni güvenlik anlayışı
kapsamında ortaya çıkan
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çevre güvenliği alanı insan
dışı canlı ve cansız varlıkların (hayvanlar, bitkiler,
hava vb.) korunmasını da
içermektedir.
9. Çevresel güvenlik algılamaları ülkelerin içinde bulundukları coğrafî, ekonomik,
politik ve sosyal koşullara
göre değişkenlik gösterebilmektedir. Çevre güvenliği,
çevresel etkilere daha açık
olan ülkeleri özellikle ilgilendirmektedir.

EKOPOLİTİK
Yeşil Politika olarak da isimlendirilen ekolojik siyaset çevrecilik, şiddet karşıtlığı, katılımcı
demokrasi ve sosyal adalete
dayalı, ekolojiyi temel alan toplum yaratmayı amaçlayan bir
ideolojidir. Ekolojik siyaset
1970’lerde başlamış olup, ekolojik parti olarak tanımlanabilecek ilk parti 1972 yılında Yeni
Zelanda’da kurulmuştur. 1973
yılında Ekolojik Parti adıyla
Birleşik Krallık’ta kurulan parti ile Avrupa’daki ilk ekoloji temelli partidir. Daha sonra kendisini 1970’lerin sonunda Yeşil
Hareketi olarak isimlendiren
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hareket çerçevesinde, 1979’da
Almanya’da kurulan Yeşiller
Partisi’nin, Almanya eyalet
parlamentolarında temsil edilir
olmasıyla birlikte ekolojik siyaset daha çok bilinirlik kazanmış
ve 1980’lerde ise pek çok ülkede Yeşiller Hareketi etrafında
benzer partiler kurulmuştur.
Böylece akademik çevrelerce
siyasal ekoloji olarak da adlandırılan ekolojik yaklaşım siyasallaşmıştır.
Ekolojik siyaset, hızla tükenen doğal kaynaklar, küresel
ısınma, artan üretim ve tüketim, doğanın bilinçsizce tüketilmesi, nükleer enerjinin ve
teknolojik ilerlemenin doğaya
verdiği zarar gibi çevresel kaygılar tabanında şekillenen bir
hareket olarak daha çok sol
tandanslı partiler ile özdeşleştirilmektedir. Ekolojik duyarlılıkları dile getiren siyasal ekoloji
aynı zamanda çevreci, feminist
ve barışçıl hareketlerle birlikte
çalışmalar yürütmektedir.

EL KAİDE
El-Kaide kelimesi Arapça
“kamp ya da ev gibi merkez alınan bir mekân, bir üs anlamına

gelebileceği gibi, evin altındaki
temel” anlamında da kullanılmaktadır. El-Kaide örgütünün
temelleri 1979 yılında Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (S.S.C.B.) Afganistan’ı
işgal etmesine dayanmaktadır.
Hem Afganlar hem de farklı
ülkelerden gelen Müslümanlar
S.S.C.B.’nin işgaline direnmek
için ortaklaşa bir mücadele
başlatmışlardır.
SSCB’nin Afganistan’ı işgal
etmesinin ardından, üçüncü
ülkelerden savaşmaya gidenlerden biri de Suudi Arabistan’ın önemli ailelerinden birine mensup olan Usame Bin
Ladin’dir. 1980 yılı ortalarında Usame Bin Ladin, Filistin
Müslüman Kardeşler Örgütü lideri Abdullah Azzam ile
birlikte “Mekteb el Hidamat
(MAK)” adlı bir yapı kurmuştur. Türkçe karşılığı “Hizmet
Bürosu” olarak çevrilebilecek
olan MAK’ın temel amacı
Afgan direnişinde savaşacak
gönüllüler bulmak ve bu gönüllülere malî ve lojistik destek
sağlamaktır.
Bu dönemde askerî kampların finansmanını büyük ölçüde

Azzam ile hareket eden Usame
Bin Ladin sağlamıştır.
MAK, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Suudi Arabistan ve Mısır başta olmak
üzere 50 ülkede şubeler açmıştır. Bu şubeler vasıtasıyla
dünyanın birçok yerinden gönüllüleri Afganistan’a götürmüştür. MAK adlı örgütlenmeye katılan gönüllüler için
Bin Ladin tarafından bilgisayar ortamında “El Kaide” adlı
bir veritabanı oluşturulmuştur.
SSCB’nin 1988’de Afganistan’dan çekilmesinin ardından
bu gönüllü ordusu da dağılmaya başlamıştır. Bin Ladin bu
yapıyı yeniden düzenleyerek,
bugün bilinen anlamda El Kaide örgütünü kurmuştur.
Bu süreçte, Usame Bin Ladin, Abdullah Azzam’dan giderek uzaklaşmış ve El Kaide
yapısı bünyesinde kendi kamplarını kurmaya başlamıştır.
1989 yılında, Abdullah Azzam
ve iki oğlu, Peşaver’de bombalı bir saldırıda öldürülmüştür.
Azzam’ın ölümü sonrasında
MAK, bütün elemanlarıyla
birlikte Bin Ladin’in başında
bulunduğu El Kaide’ye dâhil
olmuştur.
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Örgütün Önemli Eylemleri
12 Ekim 2000 günü El Kaide
üyeleri tarafından Yemen’de
konuşlu “USS Cole” adlı savaş
gemisine bomba yüklü bir botla saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda 17 Amerikan askerî ölmüş,
39’u ise yaralanmıştır.
11 Eylül 2001 günü,dünya
tarihinin en büyük terör eylemi olarak gösterilebilecek olan
saldırı gerçekleşmiştir. El Kaide militanlarınca kaçırılan yolcu uçakları ile Dünya Ticaret
Merkezî’ne ve Pentagon’a yapılan eylemler dünya çapında
büyük yankı uyandırmıştır. Bu
eylemle birlikte ABD, 1812 savaşından beri ilk kez kendi topraklarında saldırıya uğramıştır.
Bu terör saldırıları nedeniyle,
ABD teröre karşı savaş ilan ettiğini duyurarak, “teröristlerin
ABD’ye ulaşmadan evlerinde
durdurulması” stratejisinin uygulamaya geçirileceğini açıklamıştır. ABD, bu strateji gereği
Afganistan ve Irak’a müdahalelerde bulunmuş ve sonuç olarak; Afganistan’da Taliban,
Irak’ta Saddam rejimlerine son
vermiştir.
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El-Kaide’nin 15-20 Kasım
2003’te İstanbul’da iki sinagoga, HSBC Bankasına ve İngiliz
Konsolosluğuna bomba yüklü
araçlarla gerçekleştirdiği saldırılarda, 57 kişi hayatını kaybetmiş, 753 kişi de yaralanmıştır.
2003 yılında Türkiye’de gerçekleştirdiği eylemlerin ardından, 2004 yılında İspanya’nın
Madrid şehrinde yolcu trenine
gerçekleştirdiği saldırıda 191
kişi ölmüş, 2000’in üstünde kişi
de yaralanmıştır. 7 Temmuz
2005 tarihinde İngiltere’nin
Londra şehrinde yeraltı treni
istasyonu ve bir belediye otobüsüne düzenlediği saldırılarda
56 kişi hayatını kaybetmiş, 700
civarında kişi ise yaralanmıştır.
Örgütün İdeolojisi ve Amacı
El Kaide ideolojisini, İslam’ın
katı bir şekilde yorumlandığı
Selefi-Vahhabi düşüncesine ve
Seyyit Kutub’un cezaevi koşullarında oluşturduğu fikirlere
dayandırmaktadır. Dinî istismar eden örgütlerde sıklıkla
rastlanan “eklektik ideoloji” El
Kaide örgütünde de kendini
göstermektedir. El Kaide gerektiğinde herhangi bir ayeti
veya dinî referansı şiddet ey-

lemlerini meşrulaştırmada rahatlıkla kullanabilmektedir.

sınır aşan destekçileri ile uluslararası bir örgüttür.

El Kaide terör örgütünün
başlıca 2 hedefi bulunmaktadır.
Bunlardan birincisi, İsrail’le işbirliği içinde Ortadoğu’yu kendi istekleri doğrultusunda şekillendirdiğini iddia ettiği, başta
ABD olmak üzere Batılı güçleri
Müslüman topraklarından çıkarmaktır. İkincisi ise bu ülkelerle işbirliği içinde olan ve İslamî olmadıklarına inandıkları
rejimleri ortadan kaldırmaktır.

El Kaide yapısında merkezde, Usame bin Ladin ve
Ayman Al Zavahiri’nin içinde bulunduğu çekirdek grup,
ikinci yapıda merkeze doğrudan bağlı olan militanların
bulunduğu farklı coğrafyalara
yayılmış şiddet yanlısı radikal
gruplar ve üçüncü olarak El
Kaide ideolojisine sahip çekirdek gruptan bağımsız ve yerel
olarak faaliyet gösteren gruplar
bulunmaktadır.

El Kaide, dinî referanslarını selefilik ve vahhabilik
anlayışından aldığını iddia etmektedir. Ladin, 1996 yılında
ABD’ye savaş ilan ettiği bildirisinde İbni Teymiye’ye referansla “imandan sonra dini
bozan düşmanla savaşmaktan
başka görev yoktur” görüşünü
dile getirmiştir.
Örgütün Yapısı
El Kaide, klasik terör örgütlerinden farklı olarak oldukça
esnek bir örgütlenme yapısına
sahiptir. Aynı zamanda Müslüman dünyasında yaşanan
travmalar ve mağduriyetler temelinde propaganda yaparak,

El Kaide hem fizikî hem de
sanal bir ağ ile aynı ideolojik temelde eylemler yapan yapılarla
kurduğu ilişkiler ve alan temsilciliğini kullanması ile sınır aşan
bir terör örgütüdür. Bu anlamda El Kaide için şemsiye örgüt
kavramı kullanılabilir.
Bin Ladin Sonrası Dönem
Bin Ladin, Pakistan’da düzenlenen bir operasyonla 2011’de
öldürülmüştür. Bununla birlikte, operasyona ilişkin tartışmalar uzun süre devam etmiştir.
Obama’nın “Ladin’i İslamî
usullere göre kefenleyip denize
attık” açıklamaları ve basına
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ilk düşen fotoğraflar birçokları
tarafından gerçekçi bulunmamıştır.
El Kaide operasyonel kabiliyetini Bin Ladin’in ölümü ile
kaybetmemiştir. Irak ve Suriye’de devam eden çatışmalar
ve terör eylemlerindeki El Kaide imzası, örgütün hala canlı
olduğunu göstermektedir. Libya’da İslam’ı ve Peygamberini
aşağılayan film nedeniyle çıkan
olaylar ve bombalı saldırı neticesinde ABD Libya Büyükelçisinin öldürülmesi, El Kaide ve
paralel aşırıcı grupların sansasyonel eylemlerinin Bin Ladin’in ölümüyle bitmeyeceğine
dair güçlü sinyaller vermektedir.
Bin Ladin’in ölümü terörle
mücadele açısından hiç şüphesiz önemli bir noktadır. Ancak,
sınırları ne kadar zorlayacağı
henüz kestirilemeyen Arap Baharı ve özellikle mezhepsel çatışmaları daha geniş bir alanda
tetikleme potansiyeli taşıyan
Suriye’deki kaotik durum, El
Kaide ve bağlantılı grupların
gelişmesi ve güçlenmesi riskini
barındırmaya devam etmektedir. Terörizmi kelimenin tam
anlamıyla küresel bir boyuta
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taşıyan El Kaide’nin, yakın
gelecekte de tehdit olmaya
devam edeceği ve şiddetin tırmanmasına önemli bir zemin
teşkil edeceği öngörülmektedir.

EL-KAİDE VE SURİYE
YAPILANMASI
Günümüzde El Kaide, dünyanın birçok yerinde aynı ideolojiyi ve amaçları paylaşan
çok sayıda terör örgütü için
bir “şemsiye örgüt” olarak
görülmektedir. 1996 yılından
itibaren Afganistan’daki eğitim kamplarında eğitilmiş ve
dünyada altmıştan fazla ülkeye yayılmış aktif onsekizbin
eylemcisinin olduğu tahmin
edilmektedir. Bu eylemcilerin
büyük bir çoğunluğunun çatışmaların hala sürdüğü Suriye
ve Irak’ta toplandığı bilinmektedir.
El Kaide farklı ülkelerde
farklı isimler altında örgütlenmiştir. Örgütün Somalî kolu
Eş Şebab, Suriye kolu El Nusra
Cephesi, Irak kolu ise Zevahiri’nin son açıklamasıyla Irak
İslam Devleti olmuştur. 15
Mart 2011 tarihinde Suriye’de
çatışmaların başlaması üzerine

Suriye’de ve Irak’ta faaliyet yürüten El Kaide militanları Irak
Şam İslam Devleti (IŞİD) adı
altında yeni bir oluşuma gitmişlerdir.
Arap Baharı Sonrası
Suriye’de İç Savaş
Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin, 17 Aralık 2010
tarihinde Tunus’ta üniversite
mezunu Muhammed El-Buazizi isimli seyyar satıcının kendinî yakmasıyla başlayan gösteri yürüyüşleri ile ortaya çıktığı
kabul edilmektedir. Eylemler
kısa zamanda Mısır, Yemen,
Fas, Lübnan, Cezayir, Sudan,
Bahreyn, Ürdün, Libya ve Suriye’ye yayılmıştır. Bu süreçte
Mısır’da Hüsnü Mübarek, Tunus’ta Zeynel Abidin Bin Ali,
Yemen’de Ali Abdullah Bin
Salih ve Libya’da Muammer
Kaddafi devrilmiştir.
Arap Baharı sonrasında
Suriye’de çatışmalar 15 Mart
2011 tarihinde, Dera’da Ömeri Camii’ni merkez alan gösterilerin düzenlenmesiyle başlamıştır. Rejim ilk başlarda bu
gösterileri şiddet kullanmadan
önlemeyi amaçlamış, fakat göstericilerin üzerine ateş edilmesi
ve keskin nişancılar tarafından

gösteri yapan vatandaşların vurulması üzerine Dera’da başlayan gösteriler, Şam merkezî ve
Halep hariç olmak üzere tüm
ülkeye yayılmıştır. 15 Mart
2011 tarihinde başlayan çatışmalar giderek artmış, boyut
değiştirmiş ve tüm ülkeye yayılmış, iç savaşa dönüşmüştür.
Muhalefetin silahlanmasıyla birlikte Suriye’deki olaylar
şiddetlenmiştir. Ordu birlikleri
ile muhalefet arasında meydana gelen çatışmalarda günümüze kadar 120.000 insanın
öldüğü tahmin edilmektedir.
Suriye’deki
çatışmaların
başlamasından itibaren adı sıkça duyulmaya başlayan Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO), saf değiştiren askerler ve onlara katılan silahlı milislerden oluşmaktadır. ÖSO, 29 Temmuz 2011
tarihinde kurulmuştur. ÖSO,
Suriye’de muhalefet açısından
tek yönetim kademesi olmaktan ziyade, bir çatı örgüt konumundadır. Suriye’de Esad rejimine karşı ÖSO çatısı altında
mücadeleyi yürüten örgütlerin
yanında, El Kaide ile ilişkili örgütler de ön plana çıkmıştır. Bu
örgütler El Nusra ve Irak-Şam
İslam Devleti’dir(IŞİD El-Ka185

ide’den ayrıldığını deklare etmiştir). Ancak zaman içinde
bu grupların ÖSO’dan ayrıldıkları bilinmektedir. El Kaide
ile bağlantılı örgütlerin yanında birçok radikal dinî grup da
savaşmak için Suriye’ye akın
etmiştir.
Suriye’de El Kaide
Suriye’de çatışmalar başladıktan sonra El Kaide’nin isminin ortaya atıldığı ilk eylem 23
Aralık 2011 tarihinde Şam’da
meydana gelen intihar saldırılarıdır. Söz konusu intihar saldırılarında güvenlik kurumları
binaları hedef alınmış, Suriye
devlet televizyonu tarafından
verilen bir haberde en az kırk
kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Saldırılardan sonra
Suriye Hükümeti saldırıların
ardında El Kaide’nin olduğunu açıklamıştır. Muhalif gruplar ise saldırıları Hükümetin
Arap Birliği gözlemcilerini etkilemek için düzenlediğini ileri sürmüştür. Ancak, 15 Mart
2011 tarihinde Suriye’de iç savaşın başlamasıyla birlikte kurulan ve adından söz ettiren iki
örgüt bulunmaktadır. Bunlar;
El Nusra Cephesi ile Irak ve
Şam İslam Devleti (IŞİD)’dir.
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El Nusrâ, kuruluşunu 25
Ocak 2012 tarihinde yayınlanan bir video ile duyurmuştur.
Bu videoda El Nusrâ, Batı’dan
yardım istemeyi eleştirmiş,
Türkiye’yi yeteri kadar İslamcı
olmamakla ve ABD’nin piyonu
olmakla itham etmiş, rejimin
yıkılmasının yalnızca birinci
aşama olacağını, mücadelenin
Suriye’de Selefi ilkelere göre
hareket eden bir devlet kuruluncaya kadar devam edeceğini ilan etmiştir.
Şubat 2012’de El Kaide lideri Eyman El Zevahiri’nin,
Irak, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki Müslümanları Suriye’deki cihada katılmaya
çağıran videosu ile birlikte El
Nusra’nın Suriye’deki intihar
saldırılarının bir kısmını üstlenerek adını duyurması, cihad
için Suriye’ye gelen yabancıların Suriye’deki varlığı konusunda tartışmaları artırmıştır.
Aralık 2012 itibariyle ABD, El
Nusra Cephesi’ni cihatçı ve El
Kaide bağlantılı olduğu gerekçesiyle terörist örgütler listesine
almıştır.
2006 yılında Irak’ta kurulan
Irak İslam Devleti’nin lideri
Ebu Bekir El Bağdadi, Nisan

2013’te yayınlanan bir videoda
Suriye’deki El Nusrâ Cephesi
ile Irak ve Şam İslam Devleti
(IŞİD) adı altında birleştiklerini
açıklamıştır. El Nusrâ Cephesi,
bu açıklamaları kabul etmemiş
ve Eyman El Zevahiri’nin bu
birleşmeyi iptal ettiğini, her
örgütün kendi görev sahasında savaşması gerektiğini ilan
etmiştir. Bunun üzerine IŞİD,
El Nusrâ Cephesi’nden ayrı
bir örgütlenme olarak terör
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Suriye dışındaki savaşçıların
ağırlıklı olarak içinde yer aldığı
örgüt, Irak ve Suriye içerisinde
operasyonlar gerçekleştirmektedir. Örgüt, Rakka’nın ele
geçirilmesinden sonra merkez
üssünü bu vilayete taşımıştır. El
Nusrâ ve IŞİD, belli bölge ve
hedeflere karşı zaman zaman
işbirliği yapıp ortak hareket
ettikleri gibi, bazı yerlerde ise
birbirlerine rakip olarak hareket edebilmektedirler.
Son dönemde IŞİD Suriye’de her geçen günbüyümesi, gerçekleştirdiği eylemler,
muhalif gruplar ve El Nusrâ
Cephesi’yle yaşadığı sorunlar nedeniyle sürekli gündeme
gelmektedir. Yaşanan bu geliş-

melere paralel olarak El Kaide
yönetimi, El Cezire televizyonu
aracılığıyla bir açıklama yaparak ilk defa IŞİD ile herhangi
bir bağlantılarının bulunmadığını ve grubun eylemlerinden
sorumlu olmadıklarını açıklamıştır.

EL-MUHABERAT/
MUHABERAT
Muhaberat ya da El-Muhaberat, Suriye’nin istihbarat örgütünün adıdır.
Muhaberat kelimesi, istihbarat örgütlerinden sadece
birisini ifade etmek için kullanıldığı gibi, Suriye istihbarat
örgütlerinin hepsinin genel bir
adı olarak da kullanılmaktadır.
Suriye istihbarat örgütü
olarak Muhaberat genel olarak dört ana birimden oluşmaktadır: Suriye’nin ana istihbarat unsuru olan Genel
İstihbarat Müdürlüğü (Idarat
al-Amn al-’Amm); siyasî istihbarat, muhalif siyasî aktörler
ve dış sızmalara karşı Siyasî
Güvenlik Müdürlüğü (Idarat alAmn al-Siyasî); Suriye yönetici
kadrosunu koruyan ve strate187

jik istihbarat görevini yerine
getiren Askerî İstihbarat Servisi (Shu’bat al-Mukhabarat
al-’Askariyya) ve ülke içinde
ve dışında çeşitli operasyonlar
yapan, bu operasyonlar kapsamında terör örgütlerine silah,
pasaport ve lojistik sağlayan
Havacılık İstihbarat Müdürlüğü (Idarat al-Mukhabarat
al-Jawiyya). Bunlardan ilk ikisi
İçişleri Bakanlığına, diğer ikisi
ise Savunma Bakanlığına bağlı olarak çalışmasına rağmen,
aslında hepsi doğrudan Devlet Başkanının kontrolünde ve
emrindedir. Bunlara ek olarak,
önde gelen istihbarat birimleri
arasında şunlar da sayılmaktadırlar: Başkanlık Güvenlik
Konseyi, Başkanlık Muhafızları ve Özel Kuvvetler.
Ayrıca, “Muhaberat”, kelimesi haber/istihbarat kelimesinden türetilmiş olduğundan
kelime anlamı olarak “istihbarat örgütü” anlamına gelmekte
ve sadece Suriye’nin değil özellikle Ortadoğu ülkelerinin tamamının gizli servislerini ifade
etmek için de kullanılmaktadır.
Buna ek olarak, İstihbarat örgütlerinin etkili kullanılmasından dolayı bir kısım otoriter
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Arap ülkeleri tanımlanırken
“Muhaberat Devleti” (Dawlat Al-Mukhabarat - The Secret-Services State), “Güvenlik
Devleti” veya “Polis Devleti”
gibi kullanımlar literatüre girmiştir.

EL NUSRA CEPHESİ
“Nusra Cephesi” adıyla meşhur olan “Cebhe el-Nusra liehliş-Şam”, Suriye iç savaşı
boyunca adından en çok söz
ettiren örgütler arasında yer
almaktadır. 2012 yılı Ocak
ayında kuruluşunu ilan eden
Nusra, Pakistan’daki el-Kaide
liderliği ile bağlantısını gizlememiştir. El Nusra Cephesi
(ENC) liderinin “Abu Muhammed El Colani” kod adlı şahıs
olduğu belirtilebilecektir.
2013 yılı Nisanında El-Kaide’ye bağlı olduğunu açıkça
ilan eden Nusra’nın köklerini
ABD’nin Irak’taki işgaline kadar izlemek mümkündür. Irak
El-Kaidesinin lideri Zerkavi’nin Amerikan işgaline karşı
yürütülen direniş sırasında örgütlediği yapıda Suriyelilerin
de var oldukları bilinmektedir.
O dönemde, bu militanların

Irak’taki faaliyetleriyle Suriye
Hükümeti’nin ilişkisine dair
tezler ileri sürüldü. Suriyeli
El-Kaidecilerin bir kısmı ABD
çekildikten sonra da Irak’ta
kaldı. İç savaş başlayınca Irak
El-Kaidesi bunları kendi militanlarıyla birlikte Suriye’ye
gönderdi. Ancak, Suriye’ye gelip Nusra Cephesi’ni kuranlar
ile Irak El-Kaidesi arasındaki
ilişkiler kısa sürede bozuldu.
Irak El-Kaidesi’nin lideri Ebu
Bekr El-Bağdadi, 2012 Nisanında IŞİD’i (Irak ve Şam İslam Devleti) kurduğunu ilan
etti ve Nusra Cephesi’nin de
bu yeni oluşuma tabi olmasını
istedi. Talebi, Nusra Cephesinin liderliğini yürüten Muhammed El-Cülani tarafından
reddedildi. İki grup arasındaki
gerilim devam ederken Haziran 2013’te Ayman el Zevahiri, Nusra’nın Suriye’deki resmî
Kaide örgütlenmesi olduğunu
ilan etti. Suriye’den çekilmesi
istenen IŞİD, aksine faaliyetlerini hızlandırdı. 2014 Şubatında merkez el-Kaide, IŞİD
ile bağlantılarının kalmadığını
ilan ettiğinde Nusra Cephesi
Suriye’deki tek El-Kaide temsilcisi haline geldi. İki grup arasında devam eden çatışmalar

bu tarihten itibaren daha da
şiddetlendi.
Hâlihazırda Nusra Cephesi, Suriye’deki birçok çatışma
bölgesinde varlık göstermektedir. Halep, Humus, Hama, İdlip, Daraa, Deyr Zor ve Golan
tepelerinde dikkate değer bir
örgütlenmeye sahiptir. Özellikle Deyr Zor bölgesi örgütün
merkez üssü haline dönüşmüştür. Bu yüzden, IŞİD’le yaşadığı çatışmanın merkezlerinden
birini de burası oluşturmuştur.
El Nusra Cephesi, Temmuz
2016’nın son haftası itibarıyla
El Kaide’den ayrıldığını açıklayarak bundan böyle faaliyetlerine “Jabhat Fateh Al Sham/
Fetih El-Şam Cephesi (FEC)”
adıyla devam edeceğini duyurmuştur. Konuya dair örgüt
tarafından yapılan açıklamalarda ılımlılık, bağımsızlık ve
yakınlaşma/birleşme vurguları
öne çıkartılmaya çalışılmıştır.
Bu sayede örgüt, yeni bir ivme
kazanarak Suriye’deki tabanını ve etki alanını genişletmeyi
amaçlamıştır.
El Nusra, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin El-Kaide ve bağlantılı kişi, kuruluş ve
örgütleri listeleyen Yaptırımlar
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Komitesi tarafından 30 Mayıs
2013 tarihinde terör örgütleri
listesine eklenmiştir. Bakanlar
Kurulu’nun 30 Eylül 2013 tarihli kararı ile Türkiye tarafından da terör örgütleri listesine
dâhil edilmiştir.

El yapımı patlayıcılar harekete geçme yöntemine göre
başlatma hareketli, komutalı ve
zaman ayarlı; kullanım şekline
göre de sabit ve hareketli el yapımı patlayıcılar olmak üzere
sınıflandırılabilir.

EL YAPIMI PATLAYICI (EYP)

İlk kez II. Dünya Savaşı’nda
işgalci kuvvetlere karşı direniş
örgütleri tarafından kullanılan
el yapımı patlayıcılar, Vietnam
Savaşı’ndan sonra gelişmeye ve
çeşitlenmeye başlamıştır. İrlanda’da IRA tarafından yaygın
olarak kullanılmış, Afganistan
ve Irak’ta ABD’nin en çok zayiat verdiği silahlardan biri olmuştur.

El yapımı patlayıcılar (EYP);
genellikle ticari olmayan yöntemlerle yapılan, zararlı ve
yakıcı bileşenler içeren, tahrip
etmek, etkisiz hale getirmek ya
da yok etmek için tasarlanmış
cihazlardır. El yapımı patlayıcıların yapımında genel olarak;
ev yapımı kimyasallar, ticari ve
askeri amaçlı üretilmiş malzemeler kullanılmaktadır.
El yapımı patlayıcılar temel olarak beş parçadan oluşur: ana şarj ünitesi, başlatıcı,
ateşleme anahtarı, güvenlik ve
çalıştırma anahtarı, taşıyıcı. El
yapımı patlayıcılar, malzemelerinin kolay elde edilebilmesi,
maliyetlerinin düşük olması,
hazırlama talimatlarına ulaşımdaki kolaylık ve yarattığı
psikolojik etkiler nedeniyle terör örgütleri tarafından tercih
edilmektedir.
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Küresel düzeyde, el yapımı
patlayıcılarda kullanılan patlayıcıların çoğunluğu, nitrat esaslı tarımsal gübreler veya hidrojen peroksitlerden türetilmiş
bileşikler gibi piyasada bulunan bileşenler kullanılarak üretilmektedir. Bununla birlikte,
Irak ve Afganistan gibi ortamlarda yaşanan son deneyimler,
konvansiyonel mühimmatın
büyük miktarlarının devlet dışı
aktörler arasında dolaştığı durumlarda, askeri mühimmat,
patlayıcılar ve bunlarla ilgili
malzeme kullanımının daha

yaygın olduğunu göstermektedir. Çatışma sonrası ortamlarda mühimmat stoklarının kolay bulunması, savaşan gruplar
veya devlet dışı aktörler için
önemli bir operasyonel kaynak
sağlamaktadır.

EMASYA PROTOKOLÜ
Asıl adı “Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı
Arasında 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu 11/D maddesi Gereği Alınması Gereken Müşterek
Tedbirlere İlişkin Protokol”dür.
Emniyet Asayiş Yardımlaşma
Protokolü’nün kısaltılması anlamında EMASYA Protokolü
adını almıştır. Sekiz kısım ve 27
maddeden oluşmaktadır. Protokolün birinci kısmında amaç,
kapsam, dayanak ve tanımlar
yer alır. Protokolün amacı bir
ya da birden fazla ilde çıkan
veya çıkması muhtemel olaylarla ilgili askerî birimler ile
kolluk birimleri arasında kuvvet kullanılması, kuvvet kaydırılması, emir komuta ilişkileri,
işbirliği ve koordinasyon konularında uygulanacak yöntem ve
alınacak tedbirleri belirlemek
olarak tanımlanmıştır.

EMASYA Protokolü 4 Şubat 2010 tarihinde yürürlükten
kaldırılmıştır.

ENERJİ GÜVENLİĞİ
Enerji güvenliği kavramı 19731974 petrol krizi, İran devrimi
ve Afganistan savaşı sonrası
ortaya çıkmıştır. Petrol krizi
sonrası OECD ülkeleri tarafından 1974 yılında enerji güvenliği kavramına vurgu yapılarak
Uluslararası Enerji Ajansı (International Energy Agency)
kurulmuştur. 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgali sonucunda dönemin ABD
Başkanı Jimmy Carter, “Carter
Doktrini” olarak adlandırılan
politikasında Basra Körfezi’nde petrol akımını kısıtlayacak
düşmanca hareketleri önlemek
için ABD’nin tüm gerekli yolları kullanacağını ifade etmiştir.
Enerji güvenliği enerji, ekonomi ve siyaseti içeren çerçeve bir
kavramdır. “Enerji Güvenliği”
enerjinin kesintisiz ve uygun
fiyatta üretimi, dağıtımı ve tüketimini kapsayan bir süreçtir.
Günümüz dünyasında hayatın
vazgeçilmez unsuru olan enerjinin kesintisiz bir şekilde kulla191

nımı politikacıları da yakından
ilgilendiren bir husustur.
1970’li yıllarda başlayan
petrol krizi sonrasında enerji
güvenliği kavramı petrol güvenliği olarak algılanmış, zamanla farklı sektörler ve tehdit
kaynakları gündeme gelmiştir.
Enerji kaynaklarına yönelik
siyasi çatışmalar, doğal felaketler, terörizm ve çevre sorunları
gibi tehditler eklenmiştir.
Enerji güvenliğine yönelik
tehditlere bakıldığında bunlardan ilki bağımlılıktır. Petrol
kaynakları açısından Dünya
petrol üretiminin üçte ikisi
Ortadoğu’da yapılmaktadır.
Bununla birlikte Dünya petrollerinin yüzde 40’ı da Hürmüz
boğazından dünya piyasasına
taşınmaktadır. Avrupa petrol
ihtiyacının büyük bir kısmını, Çin, Hindistan, Japonya
ve Güney Kore ise tamamını
Ortadoğu’dan karşılamaktadır.
Benzer bir durum doğalgaz
kaynakları için de geçerlidir.
Rusya, Ortadoğu ve Orta Asya
ülkeleri Dünya doğalgazının
çoğunluğunu üretmekte ve bu
durum kaynak çeşitlendirmesini zorlaştırmaktadır.
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Enerji kaynaklarına yönelik
bir diğer tehdit ise terör tehdididir. Terör saldırıları fiziksel
saldırı ve siber saldırı olarak
ikiye ayrılmaktadır. Terör örgütleri boru hatları, elektrik
santralleri, barajlar gibi tesislere fiziksel saldırı düzenleyerek
enerji arzını tehlikeye atmaktadır. Bununla birlikte enerji
altyapılarına yönelik siber saldırılar petrol, gaz ve elektrik
akışını durdurmakta ve ekonomiye büyük zararlar vermektedir. Benzer durumlar ülkeler
arasındaki savaş ya da çatışma
durumlarında da yaşanmaktadır. Hibrit savaş olarak anılan
bu savaş türünde konvansiyonel savaşla birlikte siber saldırılar da kullanılmakta ve enerji
altyapılarına zarar verilmektedir. Enerji kaynaklarına yönelik bir başka tehdit ise doğal
afetlerdir. Doğal afetler enerji altyapılarına zarar vererek
enerji arzını durdurmaktadır.
Enerji güvenliğinin beş temel unsuru vardır:
•

Yurtiçi ve yurtdışı üreticilerin enerji kaynaklarını kullanabilmesi,

•

Enerji talebinin karşılanabilmesi,

ENTEGRASYON

•

Enerji kaynaklarının ve arzının çeşitlendirebilmesi,

•

Enerji iletim altyapısının
enerji kaynaklarına erişimi,

•

kullanımı
Kaynakların
üzerindeki jeopolitik sorunların çözülmesidir.

Entegrasyon genel olarak dini
veya etnik grupların ve bunlara
mensup bireylerin bir topluma
veya toplum kitlesine kendi
kültürel özelliklerini kaybetmeden eklemlenmesi olarak
ifade edilebilir. Bu bütünleşme
sosyal, ekonomik ve kültürel
öğeleri içinde barındırmaktadır. Entegrasyon, genellikle
ulus devlet toplum formasyonu içinde bulunan azınlıkların
veya göçmenlerin içinde yaşadıkları “büyük toplumla” bütünleşmesinin bir yolu olarak
önerilmektedir. Bu yöntemle
çoğunluktan kültürel olarak
farklı olan grupların bir sosyal uyum sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu süreç aynı
zamanda eşit değerler üzerinde anlaşmış bir toplumun inşa
edilmesi sürecine de tekabül
eder. Her etnik veya dini grubun kendi değer ve kimliklerini
kaybetmeden bütünleşme sürecinde var olması sosyal uyumsuzlukların azalmasına da yardımcı olmaktadır.

Yukarıdaki unsurlar bağlamında enerji güvenliği üç temel başlığa ayrılmaktadır:
Fiziksel Enerji Güvenliği: Enerji kaynaklarının kullanılabilmesi ve kaynaklara erişilebilmesidir. Savaş, terör saldırıları ve
doğal afetlerden dolayı enerji
arzının kısıtlanmamasıdır.
Ekonomik Enerji Güvenliği:
Kaynağının çıkarılabilmesinin
ve enerji altyapısının geliştirilmesinin üreticiler için kar edilebilir, tüketiciler için de ucuz
olmasıdır.
Çevresel Sürdürülebilirlik:
Enerji kullanımının sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun
kullanılarak, gelecek nesillere
güzel bir çevre bırakılmasıdır.

Entegrasyon,
çoğunlukla
asimilasyon ile karşılaştırılmaktadır. Konuyla ilgili kimi yazılar
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asimilasyon ile entegrasyonun
aynı şey olduğunu iddia etmekte, entegrasyon çabasını ve
sürecini eleştirmektedir. Çünkü nasıl farklı etnik veya dini
gruplar asimilasyon sürecinde
kimlik ve kültürel değerlerinden kopuyorlarsa entegrasyon
sürecinde de gruplar kendi değerlerini tam olarak muhafaza
edememektedirler. Dolayısıyla
entegrasyon, bir anlamda asimilasyonun yumuşatılmış hali
olarak görülmektedir. Bu konudaki diğer bir görüş ise entegrasyonun asimilasyonla aynı
anlama gelmek zorunda olmadığı yönündedir. Entegrasyonu
çift taraflı bir süreç olarak gören bu görüş karşılıklı ilişkiye
vurgu yapmakta ve bu yönüyle
asimilasyonun tek taraflı ilişki
biçiminden farklılık gösterdiğini iddia etmektedir.
Bugün yapılan tartışmalar
entegrasyon ve asimilasyon
karşıtlığından ziyade asimilasyon ve çok kültürlülük bağlamında ele alınmaktadır. Özellikle Fransa (asimilasyon) ve
İngiltere (çok kültürlülük) iki
temel model olarak tartışmaların konusunu oluşturmaktadır.
Bir anlamda karşılaştırma yap194

mak için ideal tip olarak kullanılan bu iki ülkeye kimi zaman
Sovyetler Birliği çok kültürlü
bir model olarak önerilmektedir. Avrupa kıtasında yer alan
Müslüman topluluklar, Afrikalılar veya göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı toplumla nasıl
bütünleşeceği bu tartışma ekseninde ele alınmaktadır.

ENTEGRE SINIR YÖNETİMİ
Dünyada gelişen ticaret ağlarına paralel olarak uluslararası
sınırları aşarak gerçekleşen her
türlü emtia dolaşımı artmaktadır. Bununla birlikte iç savaşlar,
yoksulluk, politik çatışmalar
nedeniyle daha iyi bir yaşam
bulma umuduyla nispeten zengin ve refah düzeyi yüksek ülkelere göç etmek insanlar için
bir seçenek haline getirmiştir.
Küreselleşmeye paralel olarak
artan insan ve emtia dolaşımı
bu süreci yönetebilecek teknik, fizikî, donanımsal altyapı
ve insan kaynağına sahip bir
entegre sınır yönetimi ihtiyacını doğurmuştur. Bu yaklaşım
uluslararası sınırların teknik
altyapısını, bilgi paylaşımını ve
yönetimini içine alan bütünsel
bir sınır yönetimi yaklaşımıdır.

Sınır yönetimi; ekonomi, turizm, eğitim, sağlık çerçevesinde insan ve emtianın güvenli ve
sağlıklı bir şekilde uluslararası
dolaşımını sağlamayı hedef
almıştır. Uluslararası sınırları
kapatmanın mümkün olmadığı modern dünyada “Entegre
Sınır Yönetimi” (ESY) kavramı
daha da önem kazanmaktadır.
ESY küresel insan ve emtia dolaşımı sonucunda ortaya
çıkan birtakım sorunları çözmek için ihtiyaç duyulan sınır
güvenliğini ve yönetimini esas
alan bir sistemdir. Sınırların
etkin yönetimi ve korunması, sınır yönetimi kapsamında
görev alan farklı birim ya da
kurumların etkin işbirliği ve eşgüdümünü içerir. Bununla birlikte ESY, uluslararası düzeyde
ülkelerin işbirliği içinde olmasını da içerir. Bütün bunlarda
amaç sınır geçişlerinde görülen
karmaşık bürokrasiyi önlemek,
ülkeler ve sınır güvenliğinde
görevli olan farklı birimler arasında bilgi ve veri paylaşımını
artırmak, teknik ve altyapı yetersizliklerini ortadan kaldırarak kapasiteyi güçlendirmektir.

Dünya Gümrük Örgütü
ESY’de olması gereken unsurları şöyle sıralamıştır:
1. Sınırda Farklı Birimlerin Görev Alması: Sınır
kapılarında güvenlik birimlerinin yanı sıra gümrük, veterinerlik, sağlık birimleri, vize
işlemleri hatta konuma göre
birtakım analiz laboratuarları,
karantina üniteleri gibi birimler faaliyet göstermelidir.
2. Bütçe ve Personel İmkânları: ESY’de yer alan her
tür işlem belirli bir bütçe ve yeterli insan kaynağı ile gerçekleşebilir.
3. Ulusal ve Uluslararası İşbirliği: Uluslararası işbirliği ile bilgi ve veri paylaşımı
konuları ESY’nin temelini teşkil etmektedir. İşbirliği kavramı
üç boyutta ele alınabilir. Bunlardan birincisi sınır kapılarında bulunan farklı birim ya da
kurumların kendi aralarındaki
hizmet içi işbirliği ve eşgüdümdür. İkincisi, bu birim ya da
kurumların bağlı bulundukları
kendi merkezî teşkilatları ile
eşgüdüm içinde olmasıdır. Sonuncusu ise ülke yetkilileri arasındaki yerel, ikili ve çokuluslu
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olmak üzere üç farklı şekilde
gerçekleşen uluslararası işbirliğidir.
4. Uluslararası Standartların Benimsenmesi:
Etkin bir ESY’de ilk adım uluslararası standartların uygulanmaya konulmasıdır. Bu standartlar başta sınır güvenliği,
bilgi ve veri paylaşımı, gümrük
işlemleri, pasaport kontrolü,
sağlık hizmetleri olmak üzere
çeşitli konularda olabilir.
5. Mevzuatın
Şeffaf
Olması: Gerçek ve tüzel kişilerin ESY’nin yasal altyapısını,
işleyişini bilmesi mevzuatın şeffaf olması ile mümkündür. Söz
konusu mevzuat, gelişen ve
değişen toplumsal, ekonomik
ve politik koşullar çerçevesinde güncellenmeli ve politika ve
prosedürler kamuoyuna açık ve
ulaşılabilir olmalıdır.
6. Sınır
Güvenliğinde Potansiyel Risklerin
Önceden Tespiti: ESY’de
potansiyel risk ve tehditlerin
ölçülmesi, değerlendirilmesi ve
yönetilmesi büyük önem arz
etmektedir. Sınır yönetiminde
risk analizi stratejik ve operasyonel olmak üzere iki türlüdür.
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Stratejik bilgi ve hedeflere yönelik risklerin tespiti ve bu risklerin analiz edilmesi stratejik
risk analizini ifade eder. Suç
modelleri ve organizasyonları
ve bunların hedef noktalarındaki muhtemel zayıf noktaların tespit edilerek planlamaların yapılması ise operasyonel
risk analizini ifade eder.
Avrupa Birliğinde Entegre
Sınır Yönetimi Kavramı
1985 tarihli Schengen Antlaşması ile Fransa, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda
kendi aralarında iç sınırları kaldırmıştır. Bu Antlaşma Birliğin
dış sınırlarından geçişlerle ilgili
temel ilke ve prensiplerini belirleyen ilk metindir. 1997 yılına
gelindiğinde Amsterdam Antlaşması ile bu uygulama on üç
ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilerek, Avrupa Birliği içinde
üye ülkelere ait sınırlar ortadan kaldırılmıştır. Elbette ki bu
durum Birliğin dış sınırlarının
daha etkin güvenliği ve yönetimi ihtiyacını doğurmuştur.
Sınır güvenliğini, sadece giriş yapılan ülkenin değil tüm
Birliğin çıkarlarını gözetecek
biçimde sağlanması esasına da-

yalı olarak, Avrupa Birliği Dış
Sınırları Ortak El Kitabı Sınır
Kontrolleri ve Girişlerle İlgili
Esaslar 2002 yılında hazırlanmıştır. Yine aynı tarihte, Avrupa
Birliği Komisyonu’nun yayınladığı “Üye Ülkelerin Ortak Dış
Sınırlarının Entegre Yönetimine Doğru’’ isimli belge ile üye
ülkelerin sınır yönetimi birimlerinin çok yönlü olan operasyonlarının, bir araya getirilmesini
amaçlayan bir mekanizma önerilmiştir (The Comission of the
European Communities 2002).
“Entegre Sınır Yönetimi” kavramı ve birlik için ekonomik ve
politik öneminden ilk defa bu
belgede bahsedilmektedir. 2004
yılında Avrupa Birliği Konseyi kararı ile sınır yönetiminde
operasyonel alanlarda koordinasyonu sağlamak için “Dış
Sınırlarda Operasyonel İşbirliğinin Yönetilmesine Yönelik
Avrupa Ajansı” (FRONTEX)
kurulmuştur.
FRONTEX’in
amacı AB’ye üye ülkelerin AB
dış sınırlarında risk analizleri ve
ar-ge çalışmalarını yürütmek,
AB kurallarının uygulanmasına
yardım etmek ve dış sınırların
yönetimi ve kontrolü konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamaktır.

Kişilerin ve malların serbest
dolaşımını sağlamak amacıyla
oluşturulan Schengen İşbirliği
Sistemi ile iç sınır kontrolleri
kaldırılırken, AB’nin sınır yönetimi yaklaşımını ifade eden ESY
ile de dış sınır kontrollerinin
güçlendirilmesi esas alınmıştır.
Dolayısıyla, ESY, Avrupa Birliği Schengen İşbirliği sonucunda ortaya çıkan sınır yönetimi
sorunlarına çözüm arayışları
sonucunda ortaya konan bir
modeldir. Avrupa Komisyonu,
ESY’i şu şekilde tanımlamıştır:
“Her zaman açık, iyi kontrol
edilen ve güvenli sınırlar amacını gerçekleştirmek üzere; etkili,
yeterli ve koordineli bir sınır güvenliği yönetimi kurmak, sınır
güvenliği ve ticareti kolaylaştırma ile ilgili otoriteler (ülkeler)
ve kurumlar arasında ulusal ve
uluslararası koordinasyon ve iş
birliğini sağlamaktır.”

ENTERNASYONALİST
ÖZGÜRLÜK TABURU
Marksist Leninist Komunist
Parti (MLKP)’nin öncülüğünde, Haziran 2015’te KONGRA-GEL(PKK)/KCK-PYD/
YPG’nin kontrolündeki Suri197

ye/Cizire kantonunda Enternasyonalist Özgürlük Taburu
kurulmuştur.
Enternasyonalist
Özgürlük Taburu amacını; “Ortadoğu ve Rojava halklarını her
türlü saldırıdan korumak ve
06/06/2015 tarihinde başlatılan, Komutan Rubar Qamişlo hamlesine destek vermek”
olarak özetlemiş ve bünyesinde MLKP’nin yanısıra, TKPML/TİKKO, Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG), MLSPB,
Devrim Cephesi Güçleri, İspanya Marksist Leninist Parti/
Komünist İnşaa Örgütü yapıları ile Türk, Ermeni, Alman,
Yunan ve Çerkez kökenli şahısların bulunduğunu belirtmiştir.
Enternasyonalist Özgürlük
Taburu’nun kuruluş etkinliği
sırasında yapılan açıklamada
“Enternasyonalist Özgürlük
Taburu’nun sadece Suluk ve
Tell Abiad’da değil KONGRA-GEL(PKK)/KCK-PYD/
YPG’nin yapacağı tüm operasyonlarda aktif olarak görev
alacağını bu haliyle hareketli
bir birlik olduğu” ifade edilmiştir.
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EOKA (ETHNIKI ORGANOSIS
KYPRION AGONISTON KIBRIS SAVAŞÇILARININ
ULUSAL ÖRGÜTÜ)
EOKA, Yunan ordusunda geçmişte general rütbesiyle görev
yapan ve aslen Kıbrıs kökenli George Grivas tarafından,
Kıbrıs adasında İngilizlere karşı gerilla savaşı organize etmek
için kurulmuş bir örgüttür.
Kıbrıs’ta 1878 yılında fiilî
olarak başlayan İngiliz Yönetimi, 1950’lere gelindiğinde
yoğun bir baskı altına girmiştir.
Bu baskının en önemli sebebi
ise, Ada’daki Rumların yüksek
sesle dile getirmeye başladığı
Yunanistan’la birleşme (Enosis) arzusuydu. Bu bağlamda,
Ada’daki Rum Kilisesi öncülüğünde Ocak 1950 tarihinde
bir referandum düzenlendi ve
bunun sonucunda, beklenildiği üzere Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi yönünde bir
karar alındı. Söz konusu referandum Kıbrıslı Türkler
tarafından boykot edilirken,
Ada’daki İngiliz Yönetimince
dikkate alınmadı. Bu itibarla,
Kıbrıslı Rumlar farklı arayışlar

içerisine girdi. Bu kapsamda,
özellikle Ada’daki İngiliz Yönetimine karşı silahlı bir mücadele organize etmek amacıyla,
Kasım 1954 tarihinde Kıbrıs’a
gizli bir şekilde gelen George
Grivas tarafından EOKA kuruldu. Aynı yıl Yunanistan ve
Kıbrıslı Rumlar mevcut siyasî
sorunu taşımış oldukları Birleşmiş Milletler’den bekledikleri
cevabı alamayınca, 1955 yılıyla birlikte EOKA eylemlerine
başlamıştır.
Grivas, Ada’daki İngiliz
Yönetimi ve polisini istikrarsızlaştırmak istemiştir. Saldırılar başlangıçta çok etkili olmamıştı. Zira EOKA üyeleri
tecrübesiz ve sayıları oldukça
azdı. Buna karşılık Grivas’ta
Komünist Partiyi örnek alarak
EOKA’yı küçük operasyonel
hücreler şeklinde örgütlemeye
çalışmıştır. Yeni örgüt üyelerin
çoğu onlu yaşlarındaki okul
çocuklarından
oluşmaktaydı. İlerleyen dört yıl boyunca
EOKA saldırıları sonucunda
çoğunluğu Kıbrıslı Rumlar olmak üzere 600 kişi ölmüş 1260
kişi yaralanmıştı.
Sempatizanlar ile birlikte
yaklaşık 25 bin kişiden oluşan

EOKA örgütü üç farklı birimden oluşmaktaydı. İlki Kıbrıs
Mücadelesinin Siyasî Komitesi (PEKA) adıyla kurulan,
profesyoneller ve aydınlardan
oluşan birimdi. Bu grubun
dört temel görevi vardı: Siyasî
mücadeleyi koordine etmek,
sıkı bir ulusal yapı oluşturmak,
toplumsal morali yükseltmek
ve düşmanın propagandası ile
mücadele etmekti. İkinci birim
ise EOKA’nın çekirdeğini olan
bombalama, suikast ve adam
kaçırma eylemlerini gerçekleştiren 100 ila 200 kişiden oluşan
gruptu. Son birim ise çoğunluğu öğrencilerden oluşan EOKA’nın gençlik teşkilatı (ANE)
idi. Bu grubun, büyük gösterilerin organize edilmesi, sivil
itaatsizlik, broşür ve duvar yazıları aracılığıyla bilgi yaymak
ve savaşçılara yardım etmek
gibi görevleri vardı.
EOKA’nın Kıbrıs Rumları arasında pek çok destekçisi
olmasına rağmen, halkı kendi
yanlarına çekebilmek için şiddet kullanmaktan kaçınılmamıştır. Kıbrıs Rum kamuoyu
gönüllü olsun veya olmasın
EOKA’nın direktiflerine uymak zorunda kalmıştır. EOKA
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saldırıları sonucunda öldürülenlerin çoğunluğunu Kıbrıslı
Rumlar oluşturmaktaydı. Ayrıca pek çok Kıbrıslı Rum polis İngilizlerle işbirliği yaptığı
için öldürülmüştür. Bu da pek
çok Rum’un EOKA’ya antipati duymasına sebep olmuştur.
EOKA başlangıçta İngilizleri
hedef alsa da, zamanla Kıbrıslı
Türkler de EOKA terörünün
hedefi olmaya başlamış ve bu
durum da Ada’da var olan etnik gerilimin artmasına sebep
olmuştur.
Grivas gerilla savaşını idare
ederken, siyasî alan tamamen
Makarios’a kalmıştır. Bu arada
İngiliz Yönetimi Kıbrıs Sorununa siyasî bir çözüm bulmaya
çalışmıştır. Türk, Yunan ve İngiliz yetkililer bu amaçla Londra’da bir araya gelmişlerdir.
Nisan 1958’deki genel grevden sonra Grivas liderliğindeki EOKA ateşkes ilan etmiştir.
Hemen ertesi yıl, İngiliz, Türk,
Yunan ve Kıbrıslı liderlerin 19
Şubat 1959’da imzaladıkları
Londra Antlaşması ile Kıbrıs
Adası’na bağımsızlık verilmiştir. EOKA faaliyetleri resmî
olarak, anlaşmanın imzalanmasından bir ay sonra silahla200

rın çoğunun teslim edilmesi ile
bitirilmiştir. Yapılan bu antlaşma EOKA’nın o dönem için
faaliyetlerini sonlandırmasına
sebep olmuş; ancak, Yunanistan’daki ev hapsinden kaçan
Grivas 1971 yılında EOKA-B
adıyla eski EOKA üyelerinden
oluşan yeni bir örgüt kurarak
‘Enosis’ için savaşmaya devam
etmiştir.

ERMUA RUHU
Ermua, İspanya’nın kuzeyinde
Bask Bölgesinde yer alan Biskay şehrine bağlı bir kasabanın
adıdır.
Bu denli küçük bir kasabanın güvenlik politikaları açısından sembolik bir bölge haline
gelmesi ise İspanya’nın ETA
terörüyle mücadele sürecinde
önemli olayların başlamasına
neden olan bir yerleşim yeri olmasından ileri gelmektedir.
1960’lı yıllardan itibaren
Bask bölgesinin bağımsızlığı
için terör eylemlerinde bulunan ETA terör örgütünün geleceği açısından 1997 yılının yaz
ayları oldukça önemli gelişmelere sahne olmuştur.

1996 yılındaki genel seçimlerde José María Aznar
liderliğindeki Halk Partisi’nin
(Partido Popular, PP) iktidara
gelmesiyle yeni Hükümet, ETA
ile görüşme yollarını kapamış
ve örgüte yönelik uluslararası
çapta seri polisiye operasyonlara ağırlık vermeye başlamıştır.
Bu dönemki Aznar Hükümeti’nin ETA’nın faaliyetleri
üzerinde ciddî baskı oluşturmasıyla, örgüt Halk Partili siyasetçiler üzerine eylemlerini
yoğunlaştırmaya karar vermiştir. Bu şartlar altında örgüt,
sansasyonel eylem arayışına
girmiş ve 10 Temmuz 1997
tarihinde 29 yaşındaki Ermua
Belediyesi’nin Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Miguel
Ángel Blanco ETA tarafından
kaçırılmıştır. İspanya’nın farklı hapishanelerine dağıtılmış
olan ETA militanlarının Bask
bölgesine yakın hapishanelere
nakledilmesini isteyen ETA,
Hükümete bu isteğinin yerine
getirilmesi için 48 saat mühlet
vermiş, aksi takdirde Belediye
Meclis Üyesi Blanco’nun öldürüleceği tehdidinde bulunmuştur. Kamuoyu bu kaçırma eylemine büyük tepki göstermiş,

Blanco’nun serbest bırakılması ve öldürülmesini önlemek
amacıyla İspanya’nın birçok
şehrinde binlerce kişinin katıldığı terör karşıtı eylemler yapılmaya başlanmıştır. İspanya
halkı tarafından yakından takip edilen bu 48 saatlik süreçte
Hükümet geri adım atmamış
ve sürenin dolmasından kısa
bir süre sonra Blanco, Lasarte şehrinin dışındaki ormanlık
alanda elleri kelepçeli ve kafasına iki el ateş edilerek vurulmuş olarak bulunmuştur. Bulunduğu sırada henüz ölmemiş
olsa da, kaldırıldığı hastanede
13 Temmuz 1997’de hayatını
kaybetmiştir.
Blanco’nun öldürülmesi, İspanya’da teröre karşı toplumsal
bir tepki ortamının doğmasına
zemin hazırlamış, toplumda terör karşıtı kolektif bir bilincin
ortaya çıkmasına neden olmuş,
bu olay sonrasında binlerce
kişi, terörün neden olduğu
şiddete karşı tavırlarını ortaya
koymak amacıyla kendiliğinden gelişensessiz ama çok geniş
kitleleri içine alan sivil protesto
gösterileri düzenlemeye başlamışlardır. Bu gösteriler farkı
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ideolojilere sahip birçok kişi ve
grubu bir araya getirmiştir.

ERNK (KÜRDİSTAN ULUSAL
KURTULUŞ CEPHESİ)
PKK, 1984 yılındaki Eruh ve
Şemdinli eylemlerinden sonra cephe faalliyetlerini genişletme arayışına gitmiştir. Bu
konudaki ilk adım, hem uluslararası propaganda hem de
dağ kadrosuna elaman temin
etmek amacıyla kurulan ERNK’dır. 21 Mart 1985’de Örgüt, kendisine müzahir kitleleri
çeşitli düzeylerde örgütlemek,
sevk ve idare etmek amacıyla,
PKK’nın cephe organı olarak
ERNK’yı (Eniya Rızgariya
Netewa Kurdıstan-Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Cephesi) kurmuştur. ERNK’nın kuruluşu
Yunanistan’ın Başkenti Atina’da gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile ilan edilmiştir.
Bilahare, 12-21 haziran 2004
tarihlerinde Fransa/Montpelliar’de yapılan 5. YDK kongresinde oluşumun adı Avrupa
Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK) olarak tekrar değiştirilmiştir.
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PKK 2000’li yıllara kadar
siyasal eksendeki faaliyetlerini
ERNK adı altında yürütmüştür. Daha çok Avrupa alanında
örgütlü bulunan ERNK, 2-23
Ocak 2000 tarihlerinde düzenlenen VII. Kongre sonrasında
lağvedilerek, yerini bir Avrupa
örgütü niteliğindeki YDK’ya
(Yekitiya Demokratiya Kürd)
bırakmıştır.

ERUH BASKINI (1984)
PKK’nın ilk askerî yapısı olan
HRK’nın (Hezen Rızgariya Kurdistan/Kürdistan) “15
Temmuz Silahlı Propaganda
Takımı” adlı grubu Siirt’in
Eruh ilçesine, “21 Mart Silahlı
Propaganda Takımı” adlı grubu da Hakkâri’nin Şemdinli
ilçesine baskın gerçekleştirmiştir. Eruh saldırısı sonucunda 1
jandarma eri şehit olmuş, 6 er
ve 3 sivil yaralanmıştır. Şemdinli saldırılarında da 1 subay,
1 astsubay ve 1 er yaralanmıştır. Aynı gün gerçekleştirilmesi
planlanan Van’ın Çatak ilçesi
baskını gerçekleşmemiştir. Bu
grubun sorumlusu Terzi Cemal (Kod adlı) Ali Ömürcan
talimatın kendisine ulaşmadığını öne sürmüştür. Eruh ve

Şemdinli saldırıları, PKK’nın
ilk büyük ölçekli silahlı eylemleridir. Eylemlerle HRK’nın
kuruluşu da ilan edilmiştir.
Ayrıca Kürdistan İşçi Partisi
- PKK maddesine de bakınız.

EŞ’ARİ VE EŞ’ARİLİK
Tam adı, ‘Ebü’l-Hasen Ali b. İsmail b. Ebi Bişr İshak b. Salim elEş’arî el-Basrî’ olan Eş’arî, H.
260 (M. 873-4) yılında Basra’da
doğmuş, H. 324’de (M. 935-6)
Bağdat’ta vefat etmiştir. Uzun
bir süre Mu’tezili düşünceyle
yoğrulan Eş’arî, daha sonra
Ahmed b. Hanbel’in yolundan gitmiş ancak bu yolda da
uzun süre devam etmemiştir.
Hem Mu’tezilî hem de Selefî
düşüncenin izinde gönül hoşnutluğuna ulaşamayan Eş’arî,
Semerkant’taki Matüridî’nin
itikadi algısına benzer görüşlere sahiptir. Makalatu’l-İslamiyyîn, el-İbane, el-Luma, Risale ila Ehli’s-Segr gibi eserleri
bulunan Eş’arî’nin birçok eseri
günümüze ulaşamamıştır.
Eş’arîlik, Eş’arî’nin ölümünün ardından Eş’arîyi imam
olarak kabul edenlerce kurulmuş bir İslam ekolüdür.

Eş’arîliğin yaygın ve güçlü bir
şekilde günümüze kadar ulaşmasının en önemli nedeni,
İmam Eş’arî’den sonra İmam
Gazzali, Ebu Abdullah el-Halimî, Ebu Bekir el-Bakıllanî,
Sadeddin Teftazanî gibi birçok
güçlü İslam âliminin bu yolda
yürümesidir. Eş’ari’nin vefatının ardından bu ekolü takip
edenler, Eş’arîyye olarak adlandırılmıştır. Başta Arabistan,
Afrika ve Hindistan gibi Müslümanların yaşadıkları bütün
bölgelere yayılmış olan Eş’arîlik, Ehl-i sünnet camiasının
önemli bir kısmının düşünce
sistemini oluşturmaktadır.
Eş’arîlik akımının kendisine özgü olarak nitelendirebileceğimiz değerlendirmeleri
mevcuttur. Bunların başında
akıl ve iradeye ilişkin tutumları gelmektedir. Eş’arî düşüncesinin temel felsefesi ve tüm
kabullerinin arka planında bu
algı bulunmaktadır. Eş’arîyye
aklı Mu’tezile kadar önemli
bir yere konumlandırmazken
Selefiler gibi rasyonalitenin
karşısında da durmazlar. Mütekaddimin devrinde Eş’arî
kelamcıları itikadi esasları akıl
ilkeleriyle teyit edip nasları ak203

lın ışığında yorumlamayı gerekli görmekle birlikte, nakli
ikinci plana düşürmeyen metotlar geliştirmişlerdir. Eş’arî
teolojisine göre dini alanla ilgili yükümlülüklerin değerlendirilmesi ancak nakil (ayet ve
sağlam hadis) ile mümkündür.
Bu konuda aklın bir etkinliği
söz konusu değildir. Dini alanda bir şeyi ve olguyu akıl güzel
bulmuş olsa bile, bu, onun iyi
olduğu anlamına gelmemektedir. O hususta mutlaka bir
nakil gereklidir. Bu doğrultuda
Allah’ın varlığını bilmek için
de akıl kendi başına yetersizdir.
Bu nedenle peygamber gönderilmeyen topluluklar, Allah’ı tanımak zorunda değillerdir.
Dini alanda aklın değer
fonksiyonu olmadığını düşünen Eş’arîler, Allah’ın fiillerinde bir hikmet aranmaması
gerektiğini kabul etmişlerdir.
Zira onlara göre öncelikle Allah’ın eylemlerinde bir hikmet
aramak, Allah’ın ‘sonsuz irade
sahibi’ sıfatını sınırlandırmak
anlamına gelmektedir. Allah
ise, sorgulanamaz ve fiillerinde
herhangi bir tayin edici hedef,
gaye ve yararlılık düşüncesi
etkin olamaz. Çünkü Allah’ın
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iradesi mutlaktır. Allah’ın iradesi dışında bir şeyin müdahalesi söz konusu olmayacağından, o fiilin sonuncunda da
bir yarar ve menfaat beklentisi
olmamalıdır. Eş’arîlere göre
Allah hiçbir yararı, menfaati
ve sonucu olmayan bir eylemi,
kullarından bekleyebilir. İlahi
buyrukların etkin ve tek fonksiyonu, Allah’ın emridir. Bu
anlayış, Eş’arîlerin bazıları tarafından kabul görmemiştir.
Son dönem Eş’arî geleneği,
kelam, felsefe ve tasavvuf disiplinlerini birleştiren eklektik
bir noktaya ulaşmıştır. Böylece Eş’arîlik, İslami algıyı geniş
bir çerçeve içerisinde değerlendirerek, kapsamlı bir itikadi
oluşum haline gelmiştir. Matüridilik ile birlikte Eş’arîlik, İslam dünyasının sağlıklı bir din
anlayışının oluşmasına büyük
katkı sağlamışlardır. Eş’arîlik
ile Matüridîlik arasındaki ayrılıkların ve farklı yaklaşımlarla
ilgili yapılan çalışmalarda bir
konsensüs sağlanamaması, bu
tür ayrılıkların lafzi olduğunu
göstermektedir.
Kaynaklarda Matüridi ile
Eş’arî’nin aynı dönemde yaşadıkları halde, hiç karşılaşma-

dıkları rivayet edilmektedir.
Buna rağmen Bağdat ve Semerkant’ta benzer düşüncelere sahip iki farklı alim, daha
sonraları Ehl-i sünnet olarak
adlandırılacak olan düşünce
sistemin öncülerindendir.

ETA: EUSKADİ TA
ASKATASUNA (BASK
ANAVATANI VE ÖZGÜRLÜK)
ETA, Bask dilinde “Bask Anavatanı ve Özgürlük” anlamına
gelen “Euskadi Ta Askatasuna” nın baş harflerinin birleşmesi ile oluşmaktadır.
İspanya iç savaşı süresince
ve sonrasında, Franko rejiminin Bask halkına yönelik olarak
uyguladığı baskıcı politikalar ve
üç asır boyunca sahip oldukları
özerklik haklarının ellerinden
alınmasına bir tepki olarak ortaya çıkan ETA ayrılıkçı terör
örgütü, Bask Millîyetçi Partisi
PNV’nin (Partido Nacionalista
Vasco) yöntem ve politikalarından memnun olmayarak partiden ayrılan bir grup muhalif
öğrenci tarafından 31 Temmuz
1959’da kurulmuştur.

ETA’nın kurulma sürecinde, genç nesil arasında Bask
kültürü ve dilinin yeniden
canlandırılması için çıkarılan
‘EKİN’ isimli derginin önemli
bir rolü olmuştur.
Örgütün Amacı, Stratejisi ve
İdeolojisi
ETA örgütünün başlangıçtaki amacı, bölgesini General
Franco tarafından uygulanan
asimilasyon politikalarından
korumak, PNV’nin ilk kurucularından olan Arana tarafından fikrî temelleri kurulan
etnik millîyetçiliği kullanarak
Bask dilini ve kültürünü yeniden canlandırmaktır.
ETA’nın mücadelesi ilk başlarda teorik perspektif içerse
de daha sonraları Franko tarafından uygulanan baskı ve
şiddet politikasının bir sonucu
olarak, zamanla silahlı bir şiddet stratejisine dönüşmeye başlamıştır. Bu kapsamda özellikle
1973 yılında gerçekleştirdikleri
bombalı eylem sonucu İspanya
Başbakanı Luis Carrero Blanco’yu öldürmeleri büyük ses
getirmiştir.
ETA örgütünün stratejisinin
zamanın şartlarına ve İspanya
205

Devleti’nin politikalarına göre
değiştiği görülmektedir. General Franko döneminde ETA’nın
temel stratejisi – günümüzde
de birçok etnik tabanlı terör
örgütü tarafından kullanılmaktadır – “eylem, baskı, eylem”
(action, repression, action)
iken, 1990’lara gelindiğinde“hedef gözetmeksizin eylem”
ve “acının tüm topluma yayılması” stratejisine dönüşmüştür.
Bu strateji üzerine saldırılarını
özellikle Basklı işadamları, gazeteciler, akademisyenler ve sivillere yöneltmiştir.
Örgütün Militan Profili
1950’li yıllarda örgüt ilk kurulma aşamasında elemanlarını,
Bask bölgesinde yaşayan orta
sınıf genç entelektüeller ve işçi
örgütlerinden gelenlerden oluşturmaktaydı. Bu entelektüeller
gelecekte örgütün lider kadrosunu oluşturacak olsa da, kırsal
alandan gelen işçiler örgütün
en önemli insan kaynağını teşkil etmiştir. 1960’lar boyunca
Basklı militanları besleyen iki
temel kurum ise okullar ve Katolik kiliseleri olmuştur.
1980’li yıllara kadar ETA
militanlarının %92’si 20 yaş
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altındayken, 2000’li yıllara gelindiğinde örgüt militanlarının
%60’ı 20 yaş altındadır.
Örgütün Finansal Kaynakları
ETA örgütünün temel malî
kaynaklarını, Basklı işadamlarından zorla, ‘devrim vergisi’
adı altında alınan paralar, fidye için adam kaçırma, gasp ve
banka soygunları oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, örgütün
kara para aklama için iş bağlantılarının kullanılması, silah
ve uyuşturucu ticaretini kolaylaştırmaktan elde ettiği paralar da finansal kaynaklarının
önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Örgütün Uluslararası
Bağlantıları
ETA, kuruluşundan İspanya’nın Avrupa Birliği üyeliğine kadar, Fransa’nın desteğini
alarak eylemlerini gerçekleştirmiştir. Fransa bu süreçte ETA
mensuplarının Fransa’nın güneyindeki Basklıların yaşadığı
topraklarda saklanmasına izin
vermiş ve yerleri bilinen örgüt
liderlerine kendi topraklarında

rahat dolaşım imkânı sağlamıştır.
Ancak 1980’li yılların ortalarına gelindiğinde, Fransa
Hükümeti hem uluslararası
hem de iç baskılar nedeniyle
İspanya Hükümeti ile uzlaşmaya başlamış, toraklarının güney
bölgesinin ETA üyeleri tarafından saklanma ve lojistik destek
sağlama (safe haven) yeri olarak kullanmasına müsaade etmemiştir.
Libya, Lübnan, Nikaragua,
Cezayir ve Filistin gibi ülkeler
de ETA militanlarına eğitim
sağlamışlardır. 1970’li yıllara
kadar ETA militanları, Filistin,
Cezayir ve Libya’daki kamplarda eğitim almışlardır.
Örgütün Son Durumu
ETA’nın terörist saldırılarına son vermek için, İspanyol
Hükümetleri Bask halkının
taleplerine yönelik yaptığı demokratik reform paketlerinin
yanında, ETA liderleri ile doğrudan ve dolaylı birçok barış
görüşmesi gerçekleştirmişlerdir. Bu görüşmelerin bazıları
kısa süreli ateşkes ile sonuçlansa da, İspanyol Hükümetlerinin politikalarından tatmin

olmayan ETA, bu politikalara
saldırılarının şiddetini artırarak cevap vermiştir.
Her ne kadar, Zapetero
Hükümeti ETA’ya ilişkin olarak yürüttüğü politikalardan
dolayı muhalefet partilerinin
eleştirilerine hedef olsa da, süreç içinde uyguladığı yumuşak
(soft-line) politikalar ve demokratik reformlar sayesinde ETA
örgütü Bask bölgesinde kan
kaybetmiş ve örgüte katılım
sağlamada başarısız olmuştur.
Son yıllarda da ETA, İspanya Hükümetine karşı eylemlerini önemli ölçüde azaltmak
zorunda kalmıştır. Örgüt, son
dönemde hem lojistik hem de
elaman temini noktasında yaşadığı zorluklar nedeni ile 20
Ekim 2011 yılında tek taraflı
olarak süresiz ateşkes ilan ederek silahları bıraktığını açıklamıştır.

ETİK
‘Etik’ terimi, Yunanca ‘ethos’
sözcüğünden türetilmiştir. Ethos ‘töre’, ‘karakter’ ve ‘ahlakî
karakter’anlamlarını
kapsamaktadır. Batı dillerinde ‘ethics’ olarak kullanılan etik en ge207

niş anlamıyla felsefe biliminin
dört ana dalından birisidir.
Felsefenin bir alt dalı olan ‘etik’
Türkçede ahlak bilimi olarak
da adlandırılmaktadır. Etik,
iyinin ne olduğunu araştıran;
insanın olup bitenler karşısında
takındığı tavırları çözümleyen,
“ne yapmalıyız?” sorusuna
aranan yanıtları temellendiren;
eylemde bulunma ile bilme, eylem ile bilgi arasındaki ilişkileri
inceleyen felsefe dalıdır.
Zaman zaman ahlak ve etik
kelimeleri aynı anlamda ya da
birbirinin yerine kullanılsa da
bu kavramlar farklı anlamlar
taşımaktadır. Terim olarak ‘ahlak’, bir davranışın, kararın ya
da bir yaşam biçiminin doğru
olup olmadığını değerlendiren
bir yargıdır. Etik ise bu yargıya
varırken kullanılan standartları belirleme çalışmasıdır. Daha
basit bir ifade ile ahlak iyi davranıştır ve kabul edilebilir ya
da uygun davranışları belirleyen kurallardır. Etik ise, ahlakî değerleri, sorunları, nasıl
davranmamız ve ne yapmamız
gerektiğini felsefî olarak inceler
ya da sorgular.
Modern dönemde etik genel
olarak kural koyucu (normati208

ve) etik, metaetik (metaethics)
ve uygulamalı (applied) etik
olmak üzere üç ana kategoriye
ayrılmış ve ele alınmıştır.

ETİKETLEME TEORİSİ
Sosyal bilimlerin önemli bir
problemi olan “sosyal normlarından sapma” konusundaki önemli yaklaşımlardan biri
olan “etiketleme teorisi”, bireyler hakkında toplumda oluşan
olumsuz tepki ve damgalamaların, o bireylerin suç ve şiddet
olaylarına karışmalarını kolaylaştıran, hatta buna neden
olan bir işlev göreceğini; ayrıca
özellikle belirli bir etnik ve sosyo-ekonomik sosyal sınıftan gelen gençlerin şiddetle anılmasının ve içinde bulundukları sınıf
ile etiketlenmesinin o gruptan
gelen diğer genç bireylerin de
şiddet göstermesini kolaylaştıracağını söyler. Buna göre bir
kişiye yapıştırılanetiketler, diğerlerinin bu kişi karşısındaki
davranışlarını ve tutumlarını
şekillendirecek, kişinin diğerleri ile olan ilişkisini taşıdığı
etikete göre şekillendirecek ve
zorlayacaktır.

Ayrıca İsyan maddesine bakınız.

ETKİ AJANI
Etki ajanı, hedef ülkenin bilim,
siyaset, ekonomi, basın, sosyal
medya veya toplumsal yapısı
içinde önemli bir konumu olan
ve kamuoyunun ya da devletin karar alma mekanizmasını
herhangi bir biçimde etkileme
olanağına sahip bir kişidir. Genellikle dış güçler tarafından
eğitilip, devlette veya özel sektörde kilit yerlere yerleştirilen
ve misyonu dış güçlerin çıkarları doğrultusunda çalışmak
olan etki ajanları, Bakanlıklarda politikaları belirleyici bir
bürokrat, büyük bir sermaye
veya yayın grubunda karar mekanizmasında etkili bir yönetici, basın-yayın kuruluşlarında
yayın politikalarına yön veren
bir yönetmen, kamuoyuna mesaj ileten bir köşe yazarı, bir
yorumcu, etkili bir siyasi partide veya sivil toplum örgütünde
politika ve tutum belirleyen bir
yönetici olabilmektedir.
Kamuoyunu yönlendirmede kullanılan etki ajanları, büyük meblağlar harcayarak halk

arasında tartışmalara yol açan
bir takım kampanyalar düzenlemekte, para karşılığında
basın organlarında güç sahibi
olmakta, kongre üyeleri, milletvekilleri, hükümet yetkilileri
ve gazetecilerin davet edildiği
yemekler, balolar düzenlemekte ve tüm bunları mevcut yasalar içerisinde yapmaktadırlar.
Etki ajanları hükümetler
üzerinde büyük etkisi olan ve
lobi çalışmaları olarak adlandırılan faaliyetlerle, devlet organlarının, kamu ve özel kurum
kararlarının yönlendirilmesinde etkili olmaktadır. Etki ajanları, yabancı bir hükümetin politikalarını etkilemenin en basit
ve en etkili yoludur.

ETNİK ÇATIŞMA
Modernleşme
süreçlerinde
ulus-devlet yapılarının daha da
güçlenmesi, kentleşme ve sosyo-ekonomik değişmeler etnik
gruplar arasındaki farkındalığın artmasına neden olmuştur.
Toplum içindeki güç dengelerinin de değişmesi ve tarihsel
süreçlerden gelen gruplar arası
korku, nefret, intikam ve kırgınlıklar gibi duygusal eğilimler
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etnik çatışmayı körükler hale
gelmiştir. Farklı etnik kimlikler
etrafında kümelenen, kendilerini ve kimlik inşa süreçlerini,
dolayısıyla toplumsallaşmalarını sadece bu etnik yapı ile tanımlayan gruplar arası rekabet
ekonomik olandan sosyal alana, egemenliğin paylaşılmasına
kadar uzanabilmektedir.
Bununla birlikte, etnik çatışma,kolonyal geçmişe sahip
ülkelerde (Afrika, Okyanusya
Adaları, Güney Amerika ülkeleri) ve dağılan imparatorlukların ardında kalan ulus
devletlerde (Yugoslavya ve
SSCB) sıkça görülmektedir. Bu
çatışmalar, küreselleşme süreçlerinde mikro düzeyde yapılan
millîyetçilik vurguları ile daha
da artmaktadır. Bununla birlikte, telekomünikasyon teknolojilerinin gelişimi ile iletişim ve
paylaşım imkânlarının artması,
dünyanın farklı ülkelerinde bulunan etnik grupların kendilerini daha iyi ifade etmelerini
sağlamıştır.
Çatışmaların pek çok nedeni bulunmakla birlikte, özellikle belirli bir etnik grup tarafından asırlarca kullanılan coğrafî
alanlar, etnik çatışmanın ortaya
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çıkmasının nedenlerinin en başında gelmektedir. Etnik grup
tarafından coğrafî bölgeye
yüklenen kültürel ve sembolik
anlam, çatışmanın nedenlerini
pekiştirmektedir. Günümüzde
Somalî, İsrail, Filistin, Ermenistan ve Kosova’daki çatışmaların büyük ölçüde toprak anlaşmazlığından kaynaklandığı
görülmektedir. Coğrafî alanlarda mevcut yer altı ve yer üstü
zenginliklerin paylaşımı da bu
çatışmaları özellikle Afrika’da
Sahra altı ülkelerde körüklemiştir.

ETNİK GRUP
“Etnik” kelimesi Yunanca olup
“arkadaş”, “insan” veya “kabile” anlamlarına gelmekte ve
birçok sosyal bilimci tarafından
kendisine yakın anlamlı “etniklik”, “etnik gruplar”, “etnik
bölgeler” veya “etnik uluslar”
gibi kelimelerle aynı anlamda
sıkça kullanılmaktadır.
Etnik grup, ortak bir geçmiş ve soydan gelen bir sosyal
grup olup, üyeleri grup bilinci
ve farkındalığına sahiptir. Etnik gruplar, alt kültür grupları,
çıkar grupları ve sosyal sınıf-

lardan farklılık arz etmektedir.
Genellikle literatürde ortak soy,
dil, gelenek ve yaşantı (geçmişte
yaşanan ve grup üyelerini birbirine kenetleyen olaylar- savaşlar, zaferler, ortak paydada
birleştiren diğer tüm olaylar)
etnik grubu diğer gruplardan
veya üst gruplardan ayıran en
temel unsurlar olarak gösterilirler. Farklı etnik grup iddiasında olanların bu bağlamdaki
en temel dayanakları dildir.
Etnik grup, kendisine yakın
anlamda kullanılan ırk ve ulus
kavramları ile çoğu zaman karıştırılmaktadır. Etnik grup,
bir ulusu oluşturan ve ulus
içerisinde kültürel bir kimliği
olan grup konumundayken,
ırk biyolojik veya kültürel olarak grupların hiyerarşi veya
sınıflandırılmasında kullanılan,
kişilerin biyolojik özelliklerini
esas alan bir yargıdır.
Etnik grupların nasıl oluştuğu ile ilgili literatürde üç temel
yaklaşım mevcuttur. Bunlardan
birincisi “primordialist yaklaşım” olup etnik grubu diğer
gruplardan ayıran temel öğelerin derin kültürel, psikolojik ve
biyolojik insan yapıları olduğunu öne sürer. Kanbağı ve gru-

ba aidiyet gibi kültürel faktörler
zamanla grup üyeleri arasında
“biz” ve “ötekiler” ayırımını
belirginleştirir ve “grup kimliğini” ortaya çıkarır. Buna karşın “instrümentalist yaklaşım”
etnisitenin arî bir politik fenomen olduğunu iddia eder. Kültür ve diğer değişkenler etnik
kimliğin oluşumunda herhangi
bir katkıya sahip değillerdir.
“Yapısalcı (constructivist) yaklaşım” ise etnik kimliğin elitler
tarafından tasarlandığını, yapılandırıldığını ve sosyal olarak
ortaya atıldığını savunur. Bu
görüşe göre etnisite, sürekli bir
değişim ve diğer gruplara karşı
tepkihalindedir.

ETNİK MİLLİYETÇİLİK
Mikro millîyetçilik (micronationalism) olarak da adlandırılan
etnik millîyetçilik (ethnicnationalism) üst kimlik veya daha
kapsayıcı olan ulus (millet) gibi
dil, tarih ve kültür vb. üst birleştirici unsurlar yerine, daha
küçük ve dar kapsamlı kabile,
aşiret veya kan bağına dayanan bir “biz”i benimsemek,
farklı bir kimlik iddiasında bulunmaktır. Etnik millîyetçilik
“etnik grup” odaklı olduğu için
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ülke sınırları içerisindeki (bu
ülke federal bir ülke olabileceği gibi bir ulus-devlet de olabilir) diğer kültür ve değer(ler)
i “öteki” olarak algılamaktır.
Ortak çizgi, kolektif hareket,
bir gruba (üst grup-millet) aidiyet, kökeni farklı tüm etnik
grupları birleştirici özellikler
etnik grupların farklılık oluşturma çabasına temelde terstir.
Bu nedenle etnik millîyetçiliğin
özü “biz” ve “öteki” çatışmasına dayanır. Böyle bir çatışma
ortamında etnik millîyetçilik
yapan grup diğer etnik grup
(hâkim grubu veya ulusu) veya
grupları da kendisi ile eşdeğer
görme ve etnik kimliklerini de
kendi etnik grubunun rakibi
olarak görme gibi bir pozisyonda olur ve böylece bütünleştirici olan kültürel millîyetçilikten
-en güzel örneklerinden biri de
ABD’dir- ayrılır.

ya çıkan, toplumsal grupların farklılık algısı üzerine inşa
edilen sosyolojik bir olgudur.
Dünya çapında görülebilen
sosyal bir gerçekliktir. Etnisite
ilkel dönemlerden günümüze
kadar - özellikle modernizm ve
post-modernizmin etkileri ile
- değişim geçiren bir olgudur.
Fiziksel görünüş, gelenekler ve
ortak bellek nedeniyle aynı atadan gelindiğine ilişkin sübjektif inanış, etnisitenin temelini
oluşturur.

ETNİSİTE

Etnisite, Ulus, Ulus Devlet ve
Irk:

Etnisite, insan topluluklarını
ortak bir inanış, din, dil, kültürel ve biyolojik özellikler etrafında bir araya getiren ve
birbirinden farklılaştıran kurgulanmış kimliklerdir. Sosyal
süreçlerin sonucunda orta-

Etnisite ve ulus kavramlarının
birbirinden ayrıldığı önemli
noktalar vardır. Ulus, içinde
bir veya birden çok etnisiteyi
barındıran, belirli bir coğrafî
bölgeyi kontrolü altında bulunduran, kendi başına karar
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Etnik kimlik:
Etnisiteyi inşa edilmiş bir kimlik olarak kabul edecek olursak,
“etnik kimlik” de aynı coğrafyadan türediği kabul edilen
insan topluluklarının dil, din,
kültür, gelenek, folklor, müzik
ve yerleşik hayata dair benzer
veya ortak özelliklerinden inşa
edilmiş bir kimliktir.

verebilen ve bunun için ekonomik ve siyasî birlik oluşturabilen insan topluluğudur. Ulus
devlet ise belirli bir ulusun aidiyet hissi ile hükümranlığına
tabi olduğu bir yapıdır. Ulusun
devlete bağlılığı, tarihsel ve geleneksel kökenlere de sahiptir.
Etnik gruplar, özelliklerini korudukları sürece ulus devletler
içinde var olurlar.
Etnisitenin karıştırılmaması
gereken bir diğer kavram ise
ırktır. Irk, etnisitenin farklı bir
boyutu olarak görülmektedir.
Genetik özellikler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sosyal
farklılıkların ırkları oluşturduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte ırk, sosyal yapı tarafından kabul edilen sosyal bir
kurgu iken, etnisite daha çok
grup üyeleri tarafından varsayılan bir kimliktir.
Etnik Grupların Değişimi ve
Gelişimi:
Dinamik bir yapıya sahip etnik gruplar zamana ve şartlara göre değişim geçirebilirler.
Çevre ile etkileşim neticesinde
ortak yaşanmışlığın ve diğer
değerlerin yeni nesillere aktarımı istenilen düzeyde olmaya-

bilir ya da yeni nesiller içinde
bulundukları etnik grubun
özelliklerini benimsemeyebilir.
Daha da önemlisi nesiller arası aktarım, savaşlar, sürgünler
ve esaret gibi travmatik olaylarla kesintiye uğrayabilir. Bununla birlikte, savaşların etnik
gruplar arasında dayanışmayı
ve grup bilincini pekiştirdiği
de görülmüştür. Hatta bu süreçlerdeki ortak mücadeleler
ve acı tecrübeler etnik grubun
daha da gelişmesine ve değerlerin kristalize olmasına da yardımcı olmaktadır.
Etnik gruplar, içinde bulundukları toplumda günlük hayatın akışında daha yumuşak değişim evreleri de geçirmektedir.
Kültürel etkileşim, asimilasyon
ve amalgamasyon (biyolojik
birleşme) gibi değişim süreçlerinde etnisitenin özellikleri
korunmakta veya kaybolmaktadır.
Kültürel etkileşim, toplumda baskın veya çoğunlukta
olan etnik grubun diğer gruplarla etkileşime girmesi neticesinde azınlık veya baskın
olmayan grubun yaygın olan
bu grubun bazı özelliklerini
benimsemesidir. Bu etkileşim,
213

baskın olmayan grubun özelliklerinin unutulmasına neden
olabilir. Asimilasyon, bir etnik
grubun özelliklerini yitirerek
baskın kültürün özelliklerini
benimsemesi ve o grubun üyesi
haline gelmesidir. Çoğu gelişmiş ülkede, asimilasyon, “melting pot” yani farklı kültürlerin
aynı çatı altında toplanması
ve insanların kaynaşması olarak gözlenmektedir (Amerikan
toplumunda İrlandalı ve İtalyan göçmenlerin kültürlerinin
Amerikan kültürünün bir parçası haline gelmesi gibi). Bu
tarz kaynaşmada, etnik grupların sahip oldukları özellikler
bağlamındaki sınırları ortadan
kalkmaktadır. Farklı kültürler arası evlilikler kaynaşmayı
hızlandırmaktadır.
Bununla
birlikte farklı etnik grupların
özelliklerini kaybetmeden bir
arada yaşadıkları kültürel çoğulculuğun olduğu toplumlar
da mevcuttur. Amalgamasyon
ise evlilik yolu ile nesillerin birleşmesi ve ortaya yeni bir neslin çıkmasıdır. Yeni nesillerin,
etnik aidiyet ve ebeveynlerinin
sahip oldukları sosyo-kültürel
özellikleri benimsemesi ise ailede hangi özelliklerin yaşatıldığı
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ve çocuklarla paylaşılma düzeyi ile ilgilidir.
Etnik gruplar, tarih boyunca
soykırımlarla ortadan kalkarken, modern çağda ulus devletlerin oluşum süreçlerinde bu
yok oluş daha da hızlanmıştır.
Ancak değişen şartlara ve zor
koşullara dayanabilen grupların daha da güçlenerek bu süreçlerden çıktığı da görülmüştür. Marunîler, Sihler, Dürziler
ve Samaritanlar gibi etnisiteler
tarihsel süreçlerde dinî özelliklerini koruyarak birarada kalmayı başarmışlardır. Bu etnisiteler aynı zamanda nesilden
nesile etnik özelliklerini aktararak varlıklarını günümüzde de
sürdürmektedirler.
Bu süreçlere paralel olarak, modern zamanlarda, etnik gruplar, özellikle toplumsal
gruplar arasında eşitsizliğin
görüldüğü zamanlarda, kendi
değerlerini ve çıkarlarını koruma amacıyla toplumdaki diğer
siyasî gruplar gibi hareket edebilmektedirler. Grup bilinci,
etnik grupların ortak amaçları doğrultusunda hareket etmelerini sağlar. Çünkü siyaset mekanizması grupların ve
toplumun taleplerini daha çok

karşılama eğilimindedir. Etnisite temelli gruplar diğer toplumsal gruplara göre bu açıdan
çıkarlarını koruma konusunda
daha başarılı olabilirler.

EUROJUST
Avrupa Birliği’nin, 1999 yılında yapılan Tampere Zirvesi’nde alınan bir karar sonucunda,
sınır aşan önemli suçların soruşturulması ve kovuşturulmasını koordine etmede yardımcı
olmak üzere, üye devletlerden
gelen, yargıç, savcı ya da eşdeğer yetkiye sahip polis görevlilerinden oluşacak geçici bir
adlî işbirliği birimi kurulmasına ve bu birimin, “Konseyin
imkânlarıyla desteklenmesi”ne
karar verilmiştir.
Eurojust, 14 Aralık 2000
tarihli Avrupa Birliği Konseyi
kararı ile Birliğin‘geçici’ adlî işbirliği ünitesi olarak kurulmuş
ve çalışmalarına 1 Mart 2001
tarihinde Brüksel’de başlamıştır.
Şubat 2002 tarihli Konsey
Kararı ile birlikte, Eurojust, Avrupa Birliği’nin ‘kalıcı’ bir kurumu olarak oluşturulmuştur.
Nisan 2003 tarihinden itibaren

merkezî Hollanda’nın Lahey
kentinde bulunan Eurojust, 28
Avrupa Birliği üye ülkesinden
gelen hâkim, savcı veya bunlara eşdeğer yetkiye sahip polis
görevlilerinden oluşmaktadır.
Eurojust’ın görevi, iki veya
daha fazla üye devletin karıştığı sınır aşan ciddî suçlarla
ve organize suçlarla mücadelede ulusal savcılık mercileri
arasında daha iyi işbirliğine
imkân sağlamak ve özellikle
EUROPOL analizlerine dayanarak Avrupa Adlî Yargı Ağı
(European Judicial Network,
EJN) ile yakın işbirliği içinde
organize suç davalarındaki adlî
soruşturmaları desteklemektir. Bu amaçla Eurojust, üye
devletlerdeki adlî birimler ile
EUROPOL ve diğer birimler
arasında koordinasyonu sağlar.
Eurojust’ın amaçları, ağır
suçluluk ve özellikle organize
suçlar alanında, bu suçlarla
bağlantılı olarak iki ya da daha
fazla üye devleti ilgilendiren
soruşturma ve cezakovuşturma
tedbirleri çerçevesinde, şunlardır:
a) Antlaşmalar çerçevesinde
çıkarılan hükümlere göre
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yetkili olan bir kurum tarafından gönderilen her bilgiyi ve üye devletlerin yetkili
makamlarından gelen her
talebi göz önünde bulundurmak suretiyle, üye devletlerin yetkili makamları
arasında üye devletlerde yürütülmekte olan soruşturma
ve ceza kovuşturması tedbirlerinin koordinasyonunu
desteklemek ve iyileştirmek;
b) Üye devletlerin yetkili makamları arasında, karşılıklı tanıma prensibine katkı
sağlayan argümanlar dâhil
olmak üzere, özellikle adlî
yardımlaşma ile ilgili taleplerin ve kararların yerine getirilmesini kolaylaştırmak;
c) Üye devletlerin yetkili otoritelerini, soruşturma ve ceza
kovuşturması tedbirlerinin
daha etkili olmasını sağlamak için farklı alanlarda
desteklemek.
Eurojust’ın görev alanı,
EUROPOL’ün yetkisine giren uyuşturucu ticareti, göç
şebekelerinin katıldığı suçlar,
yasadışı motorlu taşıt ticareti,
çocuk pornografisi, her türlü
insan ticareti, para ve diğer
ödeme araçları ile ilgili kalpa216

zanlık, radyoaktif ve nükleer
maddelerin yasadışı ticareti, terörizm suçları ile bu suç türleri
ile bağlantılıkara para aklama
faaliyetlerinin önlenmesi suçlarıdır. Eurojust, sayılan suçlar
dışında, amaçlarına uygun olarak, bir üye devletin yetkili makamlarının talebi üzerine soruşturma ve cezakovuşturması
tedbirlerini destekleyebilir.

EUROPOL (AVRUPA POLİS
OFİSİ)
EUROPOL (European Police
Office), Avrupa Birliği ülkelerince uluslararası suçla daha
etkin bilgi paylaşımı ve işbirliği
amacına yönelik olarak kurulmuş birkolluk birimidir.Kuruluşu 1992 tarihli Maastricht
Antlaşması’na dayanır. 1992
yılı başında, Hollanda’nın
Lahey kentinde, EUROPOL
Uyuşturucu Birimi olarak sınırlı operasyonlarla işe başlamış, 1998 sonlarında tüm AB
ülkeleri tarafından onaylanmış
ve tam olarak 1 Temmuz 1999
tarihinde işlevsel hale gelmiştir.
Zamanla yapılan mevzuat değişiklikleriyle organize suçlar,
terör, uyuşturucu, insan ticareti

gibi diğer önemli suçlar da faaliyet kapsamına alınmıştır.
AB Konseyi’nin 2009 yılında aldığı kararla EUROPOL
bir AB Kurumu statüsü kazanmıştır. Bununla kurumun suçla
mücadelede daha aktif olması
hedeflenmiştir.
EUROPOL’ün operasyonel
yetkisi yoktur. Bu bakımdan ilgili üye ülkelerin aksi birtalebi
ve onayı olmadıkça operasyon,
arama, el koyma, gözaltı gibiadlî soruşturma kapsamına
giren faaliyetlerde bulunmaz.
Daha çok ilgili ülke polislerinin
suçla mücadelede etkinliğini
arttırmak üzere koordinasyon,
etkin bilgi paylaşımı, istihbarat
ve suç analizi, eğitim ve teknik
destek sağlama gibi alanlarda
çalışır. Faaliyetlerini üye ülkelerin polis teşkilatlarını temsil
eden geçici görevliler üzerinden, kendi ülkeleri ile irtibat
kurarak, gerçekleştirir ve bu
yolla AB sınırları içindeki suçla
mücadele operasyonlarına teknik destek sağlar.
EUROPOL Yöneticisi AB
ülkelerinin Adalet ve İçişleri
Bakanları Konseyince seçim
yoluyla ve 4 yıllığına seçilir.

EUROPOL; üye ülkelereterörizm, uyuşturucuyla mücadele, insan ticareti, yasadışı
göç, siber suçlar, fikrî mülkiyet suçları, sigara kaçakçılığı,
kalpazanlık, vergi kaçakçılığı,
kara para aklama, yasadışı motorlu taşıt ticareti gibi suçlarla
mücadele ve bunlarınsoruşturulmasında destek olur.
Terörizmle
mücadele,
EUROPOL Sözleşmesi’nde
kuruluşun temel görevlerinden birisi olarak belirtilmiştir.
Bu açıdan EUROPOL, Avrupa’nın terörizmle mücadelesinde öne çıkan ve önemli
roller oynayan kuruluşları arasındadır. Bunda misyon açısından EUROPOL’ün kanun
uygulayıcı (law enforcement)
bir kuruluş olması kadar Avrupa ülkelerinin polis teşkilatları
arasında önemli bir koordinasyon unsuru olmasının da rolü
vardır.
ABD’de gerçekleşen 11
Eylül saldırılarından sonra
EUROPOL’ün terörle mücadele algısı ve reaksiyonu güçlenmiştir. Saldırıların ardından
istihbarat paylaşımı için 24
saat esası ile çalışan “Terörizmle Mücadele Görev Gücü”
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(Counter Terrorism Task Force, CTTF) adlı operasyon
merkezî kurulmuştur. 2001 yılı
Kasım ayı ortasında faal olarak
çalışmaya başlayan bu birimin
üç temel amacı vardır:
•

Terörle mücadele için bilgi
ve istihbarat toplamak

•

Bu bilgileri analiz ederek
strateji geliştirmek

•

Tehdit değerlendirmesinde
bulunmak

EYALET YÖNETİMİ
Eyalet, genellikle valiler tarafından yönetilen ve idarî
açıdan bir takım özerkliklere
sahip; anayasal olarak federal
devletin aslî bir parçası olan;
yine anayasadan aldığı yetki
ile çeşitli ölçülerde kendi iç işlerinde ve yönetimde bağımsız
idare birimidir.
Federal devletin anayasal
yapısına göre eyaletlerin başında halk tarafından seçilmiş vali
(ABD), atanmış vali (Avustralya) ya da seçilmiş başbakan
(Almanya) bulunabilir.
Eyalet çoğu zaman federal
devletin kurucu ve her durumda aslî bir parçasıdır. Federal
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Hükümet bir devlet olduğu
gibi eyaletler de birer devlettir. Federal devlet politik bir
form olarak, birbirinden farklı
iki katmanlı devlet anlamına
gelmektedir. Üst katmanda
federal Hükümet yönetimi
bulunurken, alt katmanda ise
eyalet yönetimleri veya eyalet
devletleri yer alır. Bu farklı katmanlardaki iki devlet, hukukî
veya siyasî anlamda birbirinin
emrinde değildir. Bunun temel
özelliği, paylaşılmış egemenliktir. Federal devlet yapısının
en önemli özelliği, egemenliği
merkez ve çevre kurumlarıyla
paylaşmasıdır. Bu teorik olarak
merkez (federal Hükümet) ve
çevre kurumlarının (eyaletler)
birbirlerinin güç alanına girmemesini sağlar.
Ayrıca Federal Devlet maddesine bakınız.

EYLEMSİZLİK SÜRECİ
Türkiye özelinde, PKK terör
örgütü orijinli bir kavram olarak değerlendirilebilecek “Eylemsizlik Süreci”ni, örgütün
ilan ettiği bir tür geçici (sözde)
ateşkes süreci olarak anlamlandırmak mümkündür. Temel
niteliklerinden biri, örgüt ta-

rafından tek taraflı olarak ilan
edilmesi ve Devlette hukukî bir
karşılığının bulunmaması olarak ifade edilebilir.
Misilleme ve savunma haricinde “taarruz” nitelikli askerî
eylemler/saldırılar yapmama,
üs alanlarına dönme, hakimiyet alanlarını terk etme gibi
bir söylemsel içeriğe sahip olan
Eylemsizlik Süreci, PKK’nın
dönemsel olarak uyguladığı
bir taktik manevra olarak değerlendirilebilir.
Eylemsizlik
Süreci, bir diğer ifade ile, örgütün askeri/stratejik anlamda
zayıfladığı/zorlandığı ve politik pozisyonunun sarsıldığı dönemlerde tedavüle soktuğu bir
olgudur.
PKK, başlattığı Eylemsizlik Süreci’ni sürdürmek için
günün konjonktürüyle irtibatlı
bir takım koşullar üretmekte
ve politik söylemini, “ateşkesin
kesin ateşkese dönüşmesi için
koşullar” ya da “eylemsizliğin
kalıcı barışa evrilmesi” şeklinde
kurgulamaktadır. Söz konusu
koşullar, -konjonktürel olarak
değişmekle birlikte- 1999’dan
bu yana devam eden cezaevi
süreci çerçevesinde; Abdullah

Öcalan ile görüşme, görüşmelerin düzeyinin yükseltilmesi,
A.Öcalan’a örgüt ve kamuoyuyla ilişkilerini daha geniş
bir ölçekten sürdürebilmesi
imkanlarının kazandırılması
ve A.Öcalan’a özgürlük verilmesi şeklinde bir ana içeriğe
sahiptir. Ayrıca, operasyonların durdurulması, yeni bir
anayasa yapılması, araştırma
komisyonları kurulması, seçim
barajının düşürülmesi gibi kategorik ve jenerik olarak sürekli
tekrar edilen bir içerikten de
bahsetmek mümkündür.
PKK literatüründe, sözlük
anlamından çok farklı bir anlam ihtiva eden eylemsizlik;
sözlük anlamının işaret ettiği
bir faaliyetsizlik durumunun
aksine, çok boyutlu yarar beklenen bir kavram görünümündedir. Zira Eylemsizlik Süreci
ilan edilmesi dahi bir propaganda mekanizması olarak işlevselleşmektedir. Buna göre
PKK’nın “barıştan” yana pozisyon aldığı ve karşılığında
siyasi otoritenin saldırılara devam ettiği gibi bir söylem ile
uluslararası kamuoyunda kendine zemin oluşturma çabalarının altı çizilmelidir.
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FAKİRLERİN VE EZİLENLERİN
SİLAHLI KUVVETLERİ (FESK)

A

dını ilk kez 22 Ocak
2003 tarihinde, F Tipi
cezaevi uygulamalarını protesto etmek için Ankara’dabulunan Yargıtay Başkanlığı’na ait park halindeki servis
otosuna bomba konulması
eylemi ile duyuran FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı
Kuvvetleri) isimli yapılanma,
MLKP Örgütü’nün Nisan
2002 tarihinde gerçekleştirdiği
3. Kongrede aldığı kararla kurulmuştur.
Ayrıca MLKP maddesine
bakınız.

FARC TERÖR ÖRGÜTÜ
Kolombiya Silahlı Devrimci Güçleri (Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia)
FARC, 1959 tarihinde Marquetalia kırsal bölgesinde kendi
özerk yönetimlerini kurmak
isteyen bir çiftçi hareketinden
doğmuştur. FARC resmî olarak
1964 yılının bahar döneminde
Güney Kolombiya Gerilla Blo-

ğunun 2. Konferansı’nda kurulmuştur. Küba devriminden
esinlenen FARC, silahlı mücadeleyi temel strateji olarak benimsemiştir.
İdeolojik olarak tarımda
reform, sosyalizm ve Bolivarizm prensiplerini benimseyen
FARC, Marksizm ve Leninizmi
de içermektedir. FARC düzenli
ordu yapılarında görülen, emir
komuta zinciri, hiyerarşik düzen ve rütbe sistemi kullanan
bir örgüttür. Örgüt içindeki
elemanların konumları askerî
rütbelerle ifade edilmektedir.
Yüksek Komuta Merkezî (Estado Mayor Central) örgütün en
üst karar alma mekanizmasıdır.
Bu yapıya bağlı 7 operasyonel
cephe ve her bir cepheye bağlı
mobil birimler bulunmaktadır.
Kolombiya Komünist Partisi ile ideolojik kardeşliği olan
FARC, tarımsal reform (toprakların yeniden dağıtımı),
millîyetçilik (ekonominin stratejik sektörlerinin yabancılar
tarafından kontrol edilmesine
karşı olma), demokratikleşme
(politik gücün liberal muhafazakârların tekelinden kurtulması) ve insan hakları (silahlı
gücü kontrolünde tutan ve ül223

keyi terörize eden paramiliter
grupların dağıtılması) konuları
üzerinden propaganda yaparak taban kazanmıştır.
FARC’ın finans kaynakları,
kontrolü altındaki bölgelerde
örgüt elemanları ve diğer organize suç örgütleri tarafından
yapılan legal ve illegal faaliyetlerden kazanılan gelir olmuştur.
1960 ve 1970’li yıllarda FARC
ihtiyaç duyduğu silahları ve yaşam malzemelerini sağlamak
için toprak sahiplerinden ve
çiftçilerden “devrim vergisi”
adı altında para toplamıştır.
1980’lerde FARC, uyuşturucu
tacirleri ve koka çiftçilerinden
“gramaje” adı altında haraç
alarak finans kaynaklarına bir
yenisini eklemiştir.
1990’lı yılların sonunda ve
2000’li yılların başında adam
kaçırma, silahlı grupların finanse edilmesi noktasında en
kârlı eylem haline gelmiştir.
FARC, Hükümetleri zor durumda bırakmak için kritik alt
yapılara yönelik saldırılara da
ağırlık vermiştir. 2012’de başlayan barış görüşmelerine kadar
örgütün eylem pratiğini bu gibi
işler oluşturmaktadır.
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FARC Terör Örgütü ile
Kolombiya Devletinin Barış
Görüşmeleri
Kolombiya Devleti, 1964’te
kurulan FARC terör örgütüyle
1982 yılından itibaren çeşitli dönemlerde görüşmelerde
bulunmuştur. Kolombiya’da
terörle mücadelede silahlı yöntemlerin kısmen askıya alındığı
ve görüşmeler yoluyla terör sorununun çözülmeye çalışıldığı
başlıca üç dönem bulunmaktadır.
Birinci Görüşme Süreci
1982-1990 tarihleri arasında,
İkinci Görüşme Süreci 19911992 tarihleri arasında, Üçüncü Görüşme Süreci 1998-2002
tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Her ne kadar hem devlet
hem de örgüt açısından çeşitli
kazanımlar söz konusu olsa da,
bu üç süreç de çeşitli nedenlerle akamete uğramış ve başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
Kolombiya’nın barış görüşmelerinde son süreç 2012’de
başlamıştır.
4 Eylül 2012 tarihinde Kolombiya Hükümeti ve FARC
arasında varılan “Çatışmayı
Sona Erdirme ve Kalıcı ve İs-

tikrarlı Bir Barışın Tesisi Anlaşması” çerçevesinde 18 Ekim
2012 tarihinde Norveç’in başkenti Oslo’da barış görüşmeleri
yeniden başlamıştır. Norveç ve
Küba’nın garantör ülke olarak
katıldığı görüşmelere, Venezuela ve Şili de gözlemci ülke olarak katılmaktadır. Buna göre,
taraflar yukarıda belirtilen ülkelerin gözlemciliğinde doğrudan ve kesintisiz bir barış görüşmeleri trafiği yürütecek ve
nihaî bir barış anlaşması hazırlayacaklardır. Barış görüşmelerinin ilk turları, Norveç’in Oslo
şehrinde gerçekleştirilmiştir.
Görüşmelerin sekretaryası ise
Küba’nın Havana şehrinde
bulunan genel sekreterlikçe yürütülmektedir.
Taraflar arasındaki resmî
barış görüşmeleri 19 Kasım
2012 tarihinde Küba’nın başkenti Havana’da başlamıştır.
Anılan barış görüşmelerinde;
i) FARC üyelerinin siyasete
katılımı, ii) toprak reformu, iii)
uyuşturucucu kaçakçılığı, iv)
çatışma kurbanlarına tazminat
sağlanması ve v) çatışmanın
sona erdirilmesi başlıkları ele
alınmıştır.

Mart 2015 tarihinde nihai ateşkes kararını görüşmek
üzere taraflar ilk kez bir araya
gelmiş; ülkede nihai ateşkesin
imzalanmasına ilişkin teknik
detayları müzakere etmeye
başlamıştır.
Eylül 2015 tarihinde barış
görüşmelerinin sürdürüldüğü
Havana’da Küba Devlet Başkanı Raul Castro’nun ev sahipliğinde bir araya gelen Kolombiya Devlet Başkanı Juan
Manuel Santos ile FARC lideri
“Timoleón Jiménez” adıyla bilinen Rodrigo Londoño, nihaî
anlaşmanın altı ay sonra 23
Mart 2016 tarihinde imzalanması konusunda anlaştıklarını
açıklamıştır.
Ancak, 23 Mart 2016 tarihinde imzalanması öngörülen
nihaî anlaşma, taraflar arasında bazı konulardaki ciddi fikir
ayrılıklarının giderilememesi
nedeniyle imzalanamamıştır.
Buna rağmen, konuya dair
açıklamalarda bulunan her iki
taraf yetkilileri de söz konusu
anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla mevcut görüşmeleri sürdüreceklerini belirtmiştir. Nitekim 23 Haziran
2016 tarihinde müzakerelerin
225

sürdürüldüğü Havana’da karşılıklı ateşkes anlaşması imzalanmıştır.
Kolombiya Hükümeti ile
FARC arasında dört yıldır devam eden barış görüşmeleri
neticesinde, 24 Ağustos 2016
tarihinde Küba’da barış anlaşması imzalanmıştır. Varılan
anlaşmaya göre, örgütün siyasi
partiye dönüşümünü desteklemek için FARC’a Kongre’de
temsilci bulundurma hakkı
verilecek, bu temsilciler sözcü
gibi davranacak ve uzlaşılan
anlaşmanın uygulanmasında
görev alacaklardır. Ayrıca, isyancı komutanlar, savaş suçları
ve diğer suçlamalardan aklandıkları takdirde tam yetkiye sahip temsilciler olabileceklerdir.
Halk oylamasından anlaşmanın uygulanması yönünde bir
karar çıktığı takdirde, FARC
kamplardaki 7 bin savaşçıyı salıverecek ve bu süreci Birleşmiş
Milletler’in gözetiminde sürdüreceklerdir. Örgüt, tamamen
silahsızlanmak için ise 180
günlük bir süreye sahip olacaktır. Bununla birlikte anlaşmada düşük rütbeli isyancılara
genel af teklif edilmesi ve bu
kişilerin yalnızca “ayaklanma”
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suçundan dolayı yargılanması
söz konusu iken, yüksek rütbelilerin daha ciddi suçlamalarla
karşı karşıya kalacağı belirtilmiştir.
Taraflar arasında elli yıldan
fazla bir süredir devam eden
silahlı çatışma ortamını sona
erdiren nihaî anlaşma 26 Eylül
2016 tarihinde Kolombiya’nın
Cartagena kentinde, Kolombiya
Devlet Başkanı Juan Manuel
Santos ile FARC lideri Rodrigo
Londono tarafından imzalanmıştır. İmza törenine Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Sekreter
Ban Ki-moon, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri
Bakanı John Kerry ve Küba
Devlet Başkanı Raul Castro ile
bazı Latin Amerika ülkelerinin
liderleri de katılmıştır.
Nihaî anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte FARC, uyuşturucu ticareti ile tüm bağlarını koparmayı, silahları teslim
etmeyi ve siyasî bir partiye
dönüşmeyi taahhüt etmiştir.
Ayrıca, söz konusu anlaşmada
savaş suçlarıyla ilgili davaları
görecek özel bir mahkeme öngörülmüş; ancak insanlığa karşı suç işlediğini itiraf edenlerin
hapis cezası içermeyen alterna-

tif cezalara çarptırılmasına yer
verilmiştir.
Nihai anlaşmanın uygulanmasının önündeki son engel
olan ve 2 Ekim 2016 tarihinde
düzenlenen halkoylamasında
seçmenlerin %50,2’si “hayır”
oyu kullanmıştır.
Kolombiya Hükümeti ile
FARC arasında yeni bir barış anlaşması imzalandığı 12
Kasım 2016 tarihinde duyurulmuştur. Söz konusu yeni
anlaşmada, daha önce 2 Ekim
tarihinde halkoyuyla reddedilmiş olan anlaşmada yer alan
57 hususun 56’sına ilişkin çeşitli değişiklik ve eklemelerin
yapıldığı belirtilmiş; özellikle
FARC’ın silah bırakması ve
siyasî bir parti olarak sisteme
dâhil edilmesi hususunun değişmediğinin altı çizilmiştir.
Bununla birlikte, halkoylamasının reddedilmesinde önemli bir etken olarak öne çıkan
“ağır suçları işleyen FARC
mensuplarının mahkûmiyeti”
hususunun yeni anlaşmada yer
almadığına dikkat çekilmiş; ancak, bu kişilere yönelik “etkin
kısıtlamalar” getirileceği kaydedilmiştir.

Söz konusu yeni anlaşmanın içeriğine ilişkin geniş bilgi
verilmemekle birlikte, FARC’ın
tüm mal varlığını elli yıldan
fazla süren çatışmanın kurbanlarına tazminat olarak verilmesi için devredecek olmasının
önemli bir yenilik olduğu ifade edilmiştir. Yeni anlaşmanın
onaylanması için halk oylamasına mı yoksa kongreye mi
sunulacağı hususunda ise herhangi bir bilgi verilmemiştir.

FEDERAL DEVLET
Federal devletin kelime olarak
federasyon, federal sistemli
devlet, federalizm, federal tip
devlet gibi farklı kullanımları
mevcuttur. Federalizm ya da
federal devlet etimolojik olarak ‘sözleşme veya anlaşma’
anlamında kullanılan latince
‘foedus’ kelimesinden türemiş
olup, bir devlet içinde gücün
bölgesel olarak dağıtıldığı legal ve politik yapıları ifade etmektedir. Federal devlet, kendi
içlerinde (anayasalarında tanımlanmış) belli bir özerkliğe
sahip olan iki veya daha fazla
devletin merkezî bir yönetime
tabi olarak oluşturdukları bir
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devlet topluluğu olarak tanımlanabilir.
Federal devlette, federal hükümet bir devlet olduğu gibi
federe devletler de (eyaletler,
kanton, lander) birer devlettir. Federal devlet politik bir
form olarak, birbirinden farklı
iki katmanlı devleti gerektirir.
Üst katmanda federal Hükümet yönetimi bulunurken, alt
katmanda ise eyalet yönetimleri veya eyalet devletleri yer
alır. Bu farklı katmanlardaki
iki devlet, hukukî veya siyasî
anlamda birbirinin emrinde
değildir. Bunun temel özelliği,
paylaşılmış egemenliktir. Federal devlet yapısının en önemli
özelliği, egemenliği merkez ve
çevre kurumlarıyla paylaşmasıdır. Bu teorik olarak merkez
(federal Hükümet) ve çevre
kurumlarının (eyaletler, kanton, lander) birbirlerinin güç
alanına girmemesini sağlar.
Federal sistemler birlik ve bölgesel farklılıklar arasında uzlaşmaya dayanır. Bu uzlaşma,
etkili merkezî güç ve bu gücü
kontrol etme ve kısıtlama ihtiyacı üzerinedir. Dünyanın üçte
biri federal yapılı devletler tarafından yönetilmektedir. Buna
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rağmen dünyadaki federal devletlerin hiçbirinin federal yapısı
birbirinin aynısı değildir.

FEDERALİZM
Bir kavram olarak “Federalizm”, federal modellerin siyasal bir sisteme uygulanması
gerektiğini öngören kural koyucu (normatif) bir yaklaşımı
ifade etmektedir. Federalizm,
federasyon kavramıyla eşanlamlı olarak da kullanılmaktadır; fakat özellikle II. Dünya
Savaşı sonrasında ortaya çıkan
literatürde federalizmin kural
koyucu, felsefi hatta ideolojik
yönleri vurgulanmak suretiyle
federasyonla aralarındaki kavramsal ayırım belirginleşmiştir.
Federalizm farklı unsurların
farklılıklarını koruyarak kendi
dışında oluşacak bir merkeze
belirli bir oranda tabi olunması anlamına gelmektedir. Diğer
bir deyişle muhalefet etme sürecinin belirli bir düzen içerisinde sistematik bir hale gelmesidir. Bu sistematik düzenin
dışında, üniter sistemde öncelik
merkeze ait olmasına rağmen,
federalizmde öncelik yerele ve
coğrafî örgütlenmeye aittir.

Dar anlamda federalizm;
politik sistemlerin bütün olarak sürekliliğini sağlayan siyasal bir entegrasyondur. Geniş
anlamda ise, bir siyasal hareket tarzıdır ki, bu hareket tarzı, herhangi bir politik sistemi
canlandıran çeşitli ortaklaşa
ilişkileri gerektirir.

FEDERE DEVLET
Federe devlet, bir diğer adıyla
“eyalet”, federal devleti oluşturan her bir devlete denir. Latince karşılığı “provincia” olan
eyalet, yönetim bakımından
kendine göre bağımsızlığı olan
büyük bir birimi ifade eder.
Federe devletler de federal
hükümet gibi meşruiyetlerini
ve yetkilerini doğrudan halktan
alırlar. Yapısal olarak, federe
devletler merkezî hükümetin
müdahalelerine karşı anayasa
ve kanunlarla korunmuşlardır.
Bununla birlikte, birçok faaliyeti de merkezî hükümetle birlikte yaparlar.

FEMİNİZM
Latince kadın anlamına gelen ‘femina’ kelimesinden tü-

retilen ve ‘kadınsı özelliklere
sahip olmak’ anlamı taşıyan
feminizm terimi, Fransız Devrimi zamanında kullanılmaya
başlanmış ve içerisinde birçok
durumu barındıran bir kavram
haline gelmiştir. Kadınların
temel hak ve hürriyetleri elde
etmesi amacını güden eylem
ve çalışmalara verilen bir terim
olarak ortaya atılan feminizm,
güncel olarak farklı ideolojik
görüşlere göre farklı şekillerde
yorumlansa da, bu hareket kadınların hayat standartlarının
yükseltilmesi ve kadın cinsiyeti
üzerindeki her türlü ayrımcılığın kaldırılması için yürütülen
politikaları ve eylemleri temsil
etmektedir.
Feminizm temelde kadın
ve erkek cinsiyetleri için eşit
hukuksal ve anayasal haklar isteyen ve erkeğin kadın üzerindeki geleneksel tahakkümünü
kaldırmayı amaçlayan siyasal
bir akımdır.
Geleneksel Feminizm:
Geleneksel feministler, kadınların toplumdaki ikincil konumunun ve maruz kaldıkları
eşitsizliklerin kaynağını ataerkil
toplum yapısı olarak görürler.
Geleneksel feministler, ataerkil
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toplum yapısının neden olduğu
ev içinde ve çalışma hayatında görülen kadınların ikincil
ve sömürülen konumunun son
bulması için mücadele vermişlerdir.
Liberal Feminizm: Geleneksel feminizmin paralelinde
gelişen liberal feminizmin üzerinde durduğu temel olgular
kadınlara eşit haklar, ayrımcılığın kalkması ve kadının özgürleşmesidir. Liberal feministlere
göre, pozitif ayrımcılık politikaları gibi fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik uygulamalar ile
özellikle, iş yaşamındaki ayrımcılık giderilebilir.
Marksist
Feminizm:
Marksist feministlere göre kadının ezilmişliğinin nedeni
kapitalizmdir. Ataerkillik, kapitalizmin ortaya çıkardığı bir
sömürü ve baskı çeşididir.
Radikal Feminizm: Radikal feminizmin temelinde,
Marksist feminizme, özellikle
de cinsiyet eşitsizliğine neden
olduğu düşünülen ataerkilliğin, dolayısıyla da kadın erkek
eşitsizliğinin ortadan kalkmasının tek çaresinin özel mülkiyeti
ortadan kaldıracak sosyalist bir
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toplum düzeninin olduğunu
savunan görüşe karşı hoşnutsuzluk yatmaktadır. Radikal
feministlere göre eşitsizliğin
nedeni ekonomik, kültürel,
politik, ideolojik, cinsel hatta
biyolojik olabilir. Aşırı radikal
feministler biyolojik olarak kadının doğurganlığının olmasının kadını ayrı bir cinsel sınıfa
koyduğunu ve bu özelliğin de
kadını güçsüz yaptığını, böylece erkeklerin güç kullanarak
çok rahat bir şekilde kadınlar
üzerinde tahakküm kurabildiklerini, bunu önlemenin yolunun da cinsel özgürlüğü kazanmaktan geçtiğini iddia ederler.
Postmodern Feminizm:
Postmodern feministler önceki
feminist perspektiflerin ortaya
koyduğu, kadının ezilmişliğini
ve ikincil konumunu ataerkil
yapıya bağlayan anlayışı eksik
bulmuşlar ve feminizmin amacının cinsel açıdan eşit bir toplum oluşturmak olduğu fikrine
karşı çıkmışlardır. Postmodernist feministler, baskı kaynağı
olan dile odaklanmışlar, kadının özgürleştirilmesini kadın ve
erkeğin eşitlenmesinde değil,
aksine kadının erkekten farklı

ve üstün yanlarının ortaya çıkarılmasında görmüşlerdir.
Toplumsal Cinsiyet: Doğumla getirilen biyolojik cinsiyet özelliklerinin yanı sıra, bireyin içinde yetiştiği toplumun,
zamanın ve coğrafyanın etkisiyle kadın ve erkek cinsiyeti
üzerine giydirilen roller vardır.
Bunlar da toplumsal cinsiyet
(gender) adını alır. Toplumsal
cinsiyet, toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü, kadından
ve erkekten ne tür davranışlar
beklediği ve bu iki cinsiyete yakıştırdığı rollerdir.
Toplumsallaşma sürecindeki cinsiyet algısı daha bebeklikten başlar. Odalarda ve kıyafetlerde baskınca kullanılan
pembe ve mavi renkler daha
bebek doğmadan cinsiyeti hakkında bize bilgi verir. Oyuncaklar cinsiyete göre alınır; kızlar için bebekler, plastik ev ve
mutfak eşyaları, erkekler için
arabalar, uçaklar, asker figürleri. Meslek seçme aşamasında
da kadın ve erkekler toplumun
cinsiyetleri için seçtikleri mesleklere daha fazla yönelmektedir; öğretmenlik, hemşirelik
ve sekreterlik gibi daha ziyade
bakım ve hizmet gerektirecek

meslekler kadınlar için uygun
görülmüşken, askerlik, polislik, pilotluk gibi güç ve cesaret
kavramlarıyla
özdeşleştirilmiş meslekler ise erkekler için
toplum tarafından belirlenmiş
mesleklerdir. Her iki cinsiyet
için de belirlenmiş bu kalıp
davranışlar ve meslekler dışına çıkılması toplum tarafından
çok hoş karşılanmayan durumlardır.

FETHULLAHÇI TERÖR
ÖRGÜTÜ / PARALEL DEVLET
YAPILANMASI (FETÖ / PDY)
Fethullah Gülen tarafından
1970’li yıllarda vaaz, sohbet,
seminer, konferans gibi faaliyetlerle insanları etrafında toplayan dini motifli bir oluşum
olarak ortaya çıkmıştır. PDY/
FETÖ; bünyesinde bulunan
vakıf, okul ve dershaneleri
kullanarak ideolojisine bağlı
gençlerden oluşan bir taban
oluşturmayı, Devlet kurumlarına sızarak Devletin tüm karar ve uygulama mekanizmalarını kontrol altında tutmayı,
örgütsel menfaatleri her türlü
değerin üzerinde tutarak örgüt ideolojisini hâkim kılmayı,
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bölgesel ve küresel bağlamda
uygulanacak iç ve dış politikalarda belirleyici ana unsur olmayı, sadece Türkiye’de değil,
dünyadaki tüm Müslümanların ruhani liderliğine ulaşmayı
amaçlamaktadır.
PDY/FETÖ’nün kullandığı
taktik ve yöntemler; tedbir ve
takiye yoluyla gizliliği esas alarak hücre yapılanması şeklinde
organize olmak, bünyesinde
bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanarak yapıya mensup insan kaynaklarının nicelik
ve niteliğini artırmak, Devlet
hiyerarşisini bozarak yapı içerisindeki hiyerarşiyi esas almak,
sahip oldukları kadrolar ve basın-yayın organları marifetiyle siyasî ve ekonomik istikrarı
bozmak, illegal yollardan elde
edilen gizli bilgi ve belgeleri örgüt lehine propaganda amaçlı
servis ederek algı operasyonları
yürütmek ve medya, finans ve
birçok iş kolunda yürütülen faaliyetlerle temel yapıyı güçlendirmek olarak özetlenebilir.
PDY/FETÖ, örgüt bünyesinde yetiştirdiği gençleri ilk
aşamada Devlet bürokrasisi
içine yerleştirerek Devlet içinde
illegal bir oluşum yoluna git232

miş; zamanla bu kişilerin karar
alma ve uygulama mekanizmalarında kilit makamlara gelmelerini temin ederek bürokratik
yapıda ciddi bir mevzi kazanmıştır. Bu kapsamda özellikle
yargıda, askeri kurumlarda,
emniyette ve idarî bürokraside
gerçekleştirdiği örgütlenme ile
kilit bir rol üstlenmiştir.
PDY/FETÖ, mutlak gizliliği esas alarak hücre yapılanması şeklinde teşkilatlanmış;
kod adları kullanıp, tedbir adı
altındaki uygulamalarıyla bir
istihbarat örgütü gibi hareket
ederek Devlet kadrolarını ele
geçirmeye çalışmıştır. Ancak,
uzun yıllar gizlilik stratejisi sayesinde Devlet içerisinde kamufle olan örgütün gizli ajandası, 7 Şubat 2012 tarihinde
MİT görevlilerinin şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı zaman
gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren siyasi
hedeflerini
gerçekleştirmek
adına Devletin çeşitli kurumlarına sızmış elemanları maharetiyle Hükümete karşı birçok
yasadışı faaliyet gerçekleştiren PDY/FETÖ terör örgütü
Türkiye Cumhuriyetinin başta
yürütme organı olmak üzere

yargı ve yasama organını ele
geçirmek maksadıyla birçok
terörist faaliyette bulunmuştur.
17 ve 25 Aralık 2013’te Hükümete karşı yürüttüğü organize
darbe girişimiyle birlikte örgütün emniyet, adli ve idari kurumlara sızmış üyeleri deşifre
olmuştur. PDY/FETÖ’nün, 17
ve 25 Aralık’ta başlayan ve akabinde İzmir Liman İşletmesi,
Van merkezli İHH, yardım tırlarına yönelik operasyonlarıyla
devam eden süreçte, yakınları
üzerinden bazı Hükümet üyeleri hedef alınarak, yürütülen
algı operasyonlarıyla demokratik yollarla seçilmiş Hükümeti
yıpratmayı ve nihayetinde düşürmeyi amaçlayan bir darbe
girişiminde bulunduğu açığa
çıkmıştır.
Yaşanan gelişmelerin ardından Devlet ve Hükümet eliyle
PDY/FETÖ’ye karşı mücadele kapsamında alınan tedbirler
ve yargının söz konusu örgüte
yönelik gerçekleştirdiği soruşturmalar neticesinde örgütün
kamu kurumlarındaki üyeleri
deşifre olmaya başlamıştır. Fethullahçı Terör Örgütü siyasi
ve idari kurumlar marifetiyle
hedeflerini gerçekleştirme im-

kanını yitirince Türk Silahlı
Kuvvetleri içine sızmış örgüt
üyelerini harekete geçirmiş
ve 15 Temmuz 2016’da Darbe girişiminde bulunmuştur.
PDY/FETÖ’nün darbe girişimi Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı
üzerine Türk halkının darbe
karşıtı gösterilerde bulunması,
TSK’nın çoğunluğunun karşıt
duruşu, siyasal partilerin dayanışması ile kısa sürede bertaraf
edilmiştir. 15 Temmuz darbe
girişimi sonrasında Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiyesiyle
Bakanlar Kurulu tarafından
OHAL kararı alınmış ve PDY/
FETÖ’ye karşı topyekün bir
mücadele sürecine girilmiştir.
Uluslararası bir terör örgütü
olan PDY/FETÖ’nün lideri
Fethullah Gülen ve örgütün
üst düzey yöneticilerinin çoğu
Amerika’da
yaşamaktadır.
Türkiye Devleti’nin PDY/
FETÖ örgütüne karşı sürdürdüğü ulusal ve uluslararası mücadele devam etmektedir.

FETVA
Fetva (çoğulu fetâvâ) Arapça
bir kelime olup, sözlükte “bir
hadisenin hükmünü açıklayan
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veya koyan, güçlükleri çözen
kuvvetli cevap” anlamına gelir. İslam hukuku (fıkıh) terimi
olarak ise, “İslam hukukunda
uzman olan bir kişinin (fakih),
hükmü sorulan dinî bir meseleye yazılı veya sözlü olarak
verdiği cevap” demektir. Örfte
ise dinî sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır.
Dinî bir meselenin hükmünü
fetva vermeye ehil olan kişilere
sormaya istiftâ (fetva isteme),
fetva isteyene müsteftî denilir.
Böyle bir meselenin dinî hükmünü açıklama yahut sözlü
veya yazılı olarak cevaplandırma iftâ (fetva verme), fetva
veren kimse ise müftü olarak
adlandırılır.

FIRAT HABER AJANSI (ANF)
2005 yılında yayın hayatına
başlayan, internet üzerinden
yazılı, fotoğraflı ve görüntülü haber servisi yapan haber
ajansıdır. ANF, Kürtçe Ajansa
Nuçeyan A Fırate’nin kısaltmasıdır. Türkçe, Fırat Haber
Ajansı olarak adlandırılmaktadır. Ajansın web sitesinde İngilizce, Kürtçe, Türkçe, Farsça
ve Arapça olmak üzere beş dilde hizmet verilmektedir. Ha234

berlerini resmî web sitesi olan
http://www.firatnews.com
adresinden yayınlamaktadır.
Ajans, PKK çizgisinde siyasî
içerikli haberlere ağırlık vermektedir.

FİLİSTİN KURTULUŞ
ÖRGÜTÜ
Filistin
Kurtuluş
Örgütü
(FKÖ), Filistinlilerin tek bir
merkezden yönetilmesi ve temsillerinin üstlenilmesi amacıyla,
1964 yılında Kahire Arap Birliği Zirvesi’nde kurulmuştur.
Filistin sorunu sürecine müdahil olmak isteyen Arap devletlerinin desteği ile 28 Mayıs
1964’te “Filistin Ulusal Şartı”
kabul edilmiştir. Ulusal Şart’ta
Örgüt’ün resmi amacı Filistin
topraklarında İsrail egemenliğine son verilmesi ve İsrail devletinin tamamen ortadan kaldırılması olarak belirlenmiştir.
Kuruluşunda Örgüt’ün başına Mısır’daki Nasır yönetimi
yanlısı Ahmet Şukeyri seçilmiştir. FKÖ, 1967 Arap-İsrail
Savaşı’nda Arap devletlerinin
yenilgisi ve Nasır’ın etkisini
yitirmesiyle, uluslararası ortamda Filistinlilerin temsilcisi

olarak tanınmaya başlamıştır.
FKÖ’nün başına 1969 yılında
El-Fetih’in başında bulunan
Yaser Arafat geçmiştir.
Merkezi Ürdün’de olan
FKÖ, 60’ların sonlarından
itibaren, Ürdün üzerinden İsrail’e gerilla saldırıları düzenlemeye başlamıştır. İsrail’in
Ürdün’e karşılık vermesi üzerine, 1970-71 yıllarında FKÖ,
Ürdün ordusu aracılığıyla bu
ülkeden çıkartılmıştır. Bu olay
üzerine FKÖ’nün merkezi
Lübnan’a taşınmış ve buradan
İsrail üzerine saldırılar düzenlemeye devam etmiştir.
1974 yılında Rabat’ta toplanan Arap Zirvesi’nde Arap
devlet ve hükümet başkanları tarafından Filistinlilerin tek
resmi temsilcisi olarak tanınmış ve aynı yıl FKÖ’ye Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
gözlemci statüsü verilmiştir.
1974’te “On Nokta Programı”
kabul edilmiş, bu programla
Filistin sorununun çözümünde
iki devletli yapı tanınarak, İsrail’in 1948 Savaşı öncesi topraklarına geri çekilmesi talebinden
vazgeçilmiş ve sınırların 1967
Savaşı öncesine döndürülmesi
kabul edilmiştir. Bu progra-

mın İsrail’e karşı taviz verdiği
gerekçesiyle FKÖ bünyesinde
bölünmeler yaşanmış ancak
Örgüt uluslararası meşruiyetini
arttırmıştır.
1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı işgal etmesinin ardından
FKÖ’nün merkezi Tunus’a
taşınmıştır. Bu yıldan sonra
Arafat, Filistin sorununun çözülmesi için uluslararası bir
konferans düzenlenmesi konusunda başarılı olamamış, bunun üzerine BM üzerinden Filistin devletinin kurulması için
çabalara girişmiştir. 2 Ağustos
1988 tarihinde Ürdün Kralı
Hüseyin’in Filistin toprakları
üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçtiğini ve bağımsız
Filistin’i desteklediğini açıklaması üzerine, Filistin Ulusal
Konseyi 15 Kasım 1988 tarihinde Cezayir’de yaptığı toplantı sırasında BMGK’nın 242
sayılı Kararı’nı kabul ederek
bağımsız Filistin Devleti’nin
kurulduğunu ilan etmiştir.
İntifada’yı (Ayrıca bkz. İntifada maddesi) sona erdiren 13
Ekim 1993 tarihli I. Oslo Anlaşması ile İsrail ile FKÖ karşılıklı
olarak birbirini tanımış ancak
anlaşma beklenen sonucu ver235

meyince, Filistinlilerin örgüte
olan desteğinde azalmaya sebep olmuştur. 2004’te Arafat’ın
ölümünün ardından FKÖ’nün
liderliğini Mahmud Abbas sürdürmektedir.
FKÖ’nün temel organları
Filistin Ulusal Konseyi, İcra Komitesi ve Merkez Konsey’den
oluşur. Filistin Ulusal Konseyi
örgütün başkanını seçer ve dış
ilişkilerini yürütür. Siyasi partiler, direniş hareketi temsilcileri,
Filistin halkı tarafından kurulan
örgütler, dini liderler, iş adamları ve aydınlardan oluşan Ulusal
Konsey iki yılda bir toplanır.
İcra Komitesi bütçeyi belirler ve
Ulusal Konsey ile Merkez Konsey’in aldığı kararları uygular.
Merkez Konsey ise, bahse konu
iki organ arasındaki ilişkileri
yönetmek amacıyla kurulmuştur. Bunun yanı sıra FKÖ’nün
silahlı birliklerini Filistin Kurtuluş Ordusu oluşturmaktadır.

FİKRÎ VE SINAÎ MÜLKİYET
SUÇLARI
Fikrî ve sınaî mülkiyet suçları
(FSMS), fikrî mülkiyet haklarının ihlali sonucunda oluşan
suçlardır. Fikrî mülkiyet hakla236

rı, telif hakları ve sınaî mülkiyet hakları olmak üzere başlıca
iki kategoriden oluşmaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanuna göre ilim ve
edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema
eserleri ile işlenme ve derlemelere ilişkin eser sahibine ait
olan ve hukuken koruma altına alınmış her türlü manevî ve
malî haklar telif hakları kapsamında değerlendirilmektedir.
Sınaî mülkiyet hakları ise
patent, faydalı model, marka,
endüstriyel tasarım, coğrafî
işaretler ve entegre devre topografyaları gibi geniş ve halen genişlemekte olan bir alanı
kapsamaktadır.
Fikrî ve Sınaî Mülkiyet suçları kavramı, farklı yasal düzenlemelere konu olan telif
hakları ihlallerini ve sınaî mülkiyet hakları ihlallerini ifade
etmek amacı ile kullanılan bir
çatı kavramdır.
FSMS, ekonomi, sağlık ve
güvenlik alanında bireyden
uluslararası güvenliğe uzanan
bir derinlikte ciddî riskler oluşturmaktadır. Ülkelerin vergi
kayıpları, özel sektörün gelir

kaybı, sahte ürün kullanımı nedeniyle artan sağlık harcamaları aynı zamanda malîyet ve
fiyatlarda artışa neden olmaktadır. Gelişmekte olan ekonomiler açısından FSMS uluslar
arası doğrudan yatırımların
azalmasına, istihdam kaybına,
uluslar arası piyasada ulusal
ürün ve markalara güvenin
azalmasına yol açmaktadır.
FSMH ile mücadele çok
sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Kamu
kurumları, özel sektör ve nihai
tüketiciler iş birliği içerisinde
hareket etmelidir.

FRONTEX
“Avrupa Birliği Sınır Güvenliği
Birimi” olarak bilinen FRONTEX, 2004 yılında Avrupa
Birliği Konseyi kararı ile sınır
yönetiminde operasyonel alanlarda koordinasyonu sağlamak
için kurulmuştur. Merkezî Polonya’nın Varşova kentinde
bulunan kurumun resmî olarak ismi, “Avrupa Birliği Üye
Ülkelerinin Dış Sınırlarında
Operasyonel İşbirliğinin Yönetilmesine Yönelik Avrupa
Ajansı”dır (European Agency

for the Management of Operational Cooperation at the
External Borders of the Member States of the European
Union). Ancak, Fransızca “dış
sınırlar” anlamına gelen “frontières extérieures” ifadesinden
FRONTEX şeklinde kısaltılmış şekli kullanılmaktadır.
1992 tarihli Maastricht
Antlaşması Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun adını Avrupa
Birliği (AB) olarak değiştirerek
sadece ekonomik bir yapıya
değil, aynı zamanda da politik
bir entegrasyona yönelişin ilk
adımını atmıştır. Zira bu Antlaşma ile Birlik içinde ortak güvenlik, dışişleri, adalet ve içişleri politikalarının belirlenmesi
kabul edilmiştir. Aslında Birliğe üye ülkelerde serbest dolaşım düşüncesi 1980’li yılların
başından itibaren tartışılmaya
başlanmıştı. Bunun sonucunda
1985 tarihli Schengen Antlaşması ile Fransa, Batı Almanya, Belçika, Lüksemburg ve
Hollanda kendi aralarında iç
sınırları kaldırmıştır. Bu Antlaşma Birlik’in dış sınırlarından
geçişlerle ilgili temel ilke ve
prensipleri belirleyen ilk metindir. 1997 yılına gelindiğinde
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Amsterdam Antlaşması ile bu
uygulama on üç ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilerek Avrupa Birliği içinde üye ülkelere
ait sınırlar ortadan kaldırılmış
oldu. Elbette ki bu durum Birliğin dış sınırlarının daha etkin
güvenliği ve yönetimi ihtiyacını doğurmuştur. Ancak halen
ekonomik bir birlik olma görüntüsü veren AB, entegre sınır
yönetimi sistemini geliştirmede
bir takım teknik, bürokratik ve
hukuksal engellerle karşılaşmış
ve süreç yavaş ilerlemiştir. Örneğin, sınır güvenliğinin sadece
giriş yapılan ülkenin değil tüm
Birliğin çıkarlarını gözetecek
biçimde sağlanması esasına dayalı olarak AB dış sınırları ortak el kitabı sınır kontrolleri ve
girişlerle ilgili esaslar 2002 yılında hazırlanmıştır. Yine aynı
tarihte, Avrupa Birliği Komisyonu’nun yayınladığı “Üye Ülkelerin Ortak Dış Sınırlarının
Entegre Yönetimine Doğru’’
isimli belgesi ile üye ülkelerin
sınır yönetimi birimlerinin çok
yönlü olan operasyonlarının,
bir araya getirilmesini amaçlayan bir mekanizma önerilmiştir. “Entegre Sınır Yönetimi”
kavramı ve Birlik için ekonomik ve politik öneminden ilk
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defa bu belgede bahsedilmektedir. 26 Ekim 2004 tarihinde
Avrupa Birliği Konseyi kararı
ile sınır yönetiminde operasyonel alanlarda koordinasyonu sağlamak için FRONTEX
kurulmuştur. FRONTEX’in
amacı AB’ye üye ülkelerin AB
dış sınırlarında risk analizleri
ve ar-ge çalışmalarını yürütmek, AB kurallarının uygulanmasına yardım etmek ve dış
sınırların yönetimi ve kontrolü
konusunda üye ülkeler arasında koordinasyonu sağlamaktır.
FRONTEX, Birlik üyesi
her bir ülkenin sınır yetkilileri arasında işbirliğini kolaylaştırmakta, teknik destek ve
uzmanlık sağlamaktadır. Bu
doğrultuda üye ülkeler, AB sınırlarına yönelik artan göçmen
ve sığınmacı akınına karşılık
sınırların kontrolünü sağlamak
için Ajans’ın desteğini almaktadır. Kuruluş aşamasında sınır
yönetimi işbirliği, ortak politika
izlenmesi ve sınır görevlilerinin
eğitimi amaçları ön planda olsa
da ilerleyen dönemde icra ettiği faaliyetlerde dönüşüm yaşanmıştır. FRONTEX özellikle
Ege ve Akdeniz bölgelerinde,
AB tarafından Ajans’a tahsis

edilen askeri gemi ve personel
ile AB’nin “sınır devriyesi” haline dönüşmüştür. FRONTEX
tarafından idare edilen Acil
Sınır Müdahale Ekipleri’nin
(RABIT - Rapid Border Intervention Teams) sınırı geçmeye
çalışan göçmen ve sığınmacı
gruplarına, askeri ekipmanlarla müdahale etmesi Avrupa çapında sivil toplumun tepkisini
çekmiş, gereksiz şiddet uygulamak ve sığınmacı ve göçmenleri daha tehlikeli bir yolculuğa
zorlamakla suçlanmıştır.
FRONTEX birçok deniz
operasyonunu koordine etmenin yanı sıra kara sınırlarında
da aktif olarak varlık göstermektedir. FRONTEX’in kendi
ekipmanı ve sınır muhafızları
yoktur, ortak operasyonların
koordinasyonunda Birlik üyesi
ülkeler gerekli tüm araçları ve
kaynağı sağlamaktadır. Ancak
Ajans, sınır muhafızlarının konuşlanması ile ekipmanların
kurulum esnasındaki nakliye,
yakıt ve temel bakım masraflarını karşılamaktadır.
Ortak operasyonlar, risk
analizleri, eğitim, ar-ge çalışmaları, geri iade ve bilgi paylaşımı gibi icra ettiği tüm faaliyet-

lerde FRONTEX, koordinatör
olarak hareket etmekte ve sınır
yetkilileri arasında uzmanlaşmış ağlar kurmaktadır. Bu durum, AB ve Schengen ile ilişkili
ülkelerin sınır yetkilileri arasında en iyi uygulamayı geliştirme
ve paylaşmada etkili olmaktadır.

FUNDAMENTALİZM
Latince ‘fundament’ kelimesinden türetilen ve sözlük anlamı olarak ‘temel’, ‘esas’, ‘esaslı’
anlamlarına gelen fundamentalizm teriminin Türkçe karşılığı kökencilik, dincilik, temelcilik olup, genellikle ‘köktencilik’
kelimesi tercih edilmektedir.
Köktencilik kavramı, başka
alanlarda da kullanılmakla
birlikte, daha çok ‘dinî funtamentalizm
(köktendincilik)’
formundaki kullanımı yaygınlaşmıştır. Kök ve öze bağlı anlamına gelen fundamentalizm,
daha çok modern ve seküler
bir dünyada gerilemeye yüz
tutan dinî değerlerin savunulması bağlamında bir hareket
konumundadır.
Fundamentalist hareketler,
seküler kirlenmeye karşılık dinî
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KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

ve ruhsal zemini koruma iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Bu tür
hareketler, modernleşme sürecininzaaflarından yararlanarak
zeminini yeniden kazanma çabasında olan tehlike altındaki
dinî hareketlerden çıkmış tarihi
karşı ataklar olarak değerlendirilmektedir.
Fundamentalist olarak nitelendirilen bütün akımların
ortak özelliği, geçmişte yaşamış
ve doğru olduğu kabul edilenbir şahsın/şahısların yolunda
gitmektir.
Fundamentalizmin kullanımının tarihsel öncülüğünü Hristiyanlık dinînin bazı
mensupları yapmıştır. Zira
fundamentalizm,
Amerikan
Protestanlığı’na özgü bir değerlendirmedir. Özellikle Calvinist, Presbyterian, Evangelist ve
Baptist grupları tanımlamaya
yönelik kullanılmıştır. Kavram
olarak ise fundamentalizm, ilk
defa 19. yüzyıl sonları ve 20.
yüzyılın başlarında, Amerikan
Protestanlarının oluşturduğu
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dinî bir hareketi adlandırmak
amacıyla kullanılmıştır. Kabul
ettikleri ve uyguladıkları kutsal
buyrukları, kendileri için birer
‘temel’ olarak algıladıklarından dolayı, fundamentalistler
olarak tanımlanmışlardır.
Batılı araştırmacıların öncelikle bazı Hristiyan mezhepleri
için kullandıkları terim, daha
sonraları Yahudi, Müslüman,
Hindu ve Budistler hakkında
da kullanılmaya başlanmıştır.
Bununla birlikte günümüzde
fundamentalizm, siyasî ve dinî
teorik ve pratik hareketler için
kullanılmaktadır. Bu bağlamda
fundamentalizm tutuculukla,
kültürel gerilikle, bağnazlıkla,
hoşgörüsüzlükle, temel insan
hürriyetlerini yok saymakla ve
son olarak da dışlayıcılıkla özdeşleştirilmektedir. Geçmişte
hangi anlama gelirse gelsin,
onun günümüzde ifade ettiği
mana, büyük ölçüde şiddet,
baskı ve yıkıcılığın kutsanışı
şeklindedir.
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GAL (ANTİ-TERÖR
ÖZGÜRLÜK GRUPLARI)

“A

nti-Terör Özgürlük
Grupları” (Grupos
Antiterroristas
de
Liberación, GAL), dönemin
İspanya Hükümeti tarafından
ETA terör örgütü mensuplarına yönelik eylemler planlayan
‘paramiliter’ saldırı timlerini
ifade etmektedir. Örgüt 19831987 yılları arasında İspanyol
Sosyalist İşçi Partisi (Partido
Socialista Obrero Español,
PSOE) Hükümetince ETA ile
mücadelede aktif bir şekilde
kullanıldığı, en azından GAL’e
istihbarat ve maddî destek sağladığı ileri sürülmüştür.
Faaliyetlerinin
çoğunu
Fransız Bask bölgesinde gerçekleştiren örgüt, söz konusu
dönemde 27’si ETA lider kadrosundan olmak üzere, örgüt
mensubu, sempatizanı ve sivil
halktan pek çok kimsenin öldürülmesinden sorumlu tutulmuştur. Nitekim bu dönem
İspanya tarihinde “kirli savaş”
(la guerra sucia) olarak adlandırılmıştır.

İspanyol Devleti ve askerî
istihbaratı içinde çeşitli uzantıları bulunan ve birçok kaçırma
eylemi ile cinayet suçu işlemiş
olan GAL, bazıları 1990’lı yılların sonlarına kadar devam
eden çeşitli yargılamalar ile
hukuk önüne çıkmış ve anılan davalar sonucunda bazı
üst-düzey devlet yetkilileri ceza
almıştır.
1998’de Yüksek Mahkeme Joxe Antonio Lasa ve Joxe
Ignacio Zabala adlı iki ETA
üyesinin Ekim 1983 tarihinde
kaçırılması ve öldürülmesine
karıştıkları iddiasıyla ilgili olarak, soruşturmada adı geçen
tüm devlet görevlilerini oy
çokluğu ile suçlu bulmuş ve bu
kişileri değişik sürelerde hapis
cezalarıyla cezalandırmıştır.
Yargılama sonucunda eski İçişleri Bakanı José Barrionuevo
ile yardımcısı Rafael Vera ve
Bask Bölgesi Valisi Julián Sancristóbal onar yıl; Bilbao Polis
Müdürü Francisco Álvarez,
eski polis müdürü Miguel Planchuelo ve polis amiri José Amedo Fouce dokuzar yıl; eski Bask
İspanyol İşçi Partisi Genel Sekreteri Ricardo García Damborenea yedi yıl; polis amir
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yardımcısı Dominquez iki ve
diğer dört polis de beşer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmıştır.
Ayrıca, Nisan 2000 tarihinde
yapılan duruşma sonucunda,
General Enrique Rodríguez
Galindo, PSOE yerel yöneticisi
Julen Elgorriage, eski jandarma görevlileri Felipe Bayo ve
Enrique Dorado ve jandarma
Albay Ángel Vaquero, ETA
militanları Lasa ve Zabala’nın
kaçırılarak öldürülmesi olayında suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştır.

GAZZE ABLUKASI
5 Haziran 1967 yılında gerçekleşen ve “Altı Gün Savaşı”
da denilen Arap-İsrail Savaşı’ndan günümüze, Gazze şeridinîn İsrail tarafından işgal
altında tutulmasıdır.
Hamas’ın Haziran 2007’de
Gazze yönetimini ele geçirmesiyle birlikte İsrail Gazze’ye
uyguladığı yaptırımları arttırmış ve 19 Eylül 2007’de Gazze
Şeridi’ni “düşman bölge” ilan
etmiştir. Gazze’ye eşya ve mal
girişini sınırlama kararı alan
İsrail, 3 Ocak 2009’da Gazze
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Şeridi’nde deniz ablukası başlatmıştır.
Haziran 2007 itibariyle
Gazze Şeridi’nde İsrail tarafından uygulamaya konulan
yaptırımlar sonrasında Gazze’de insanî bir kriz yaşanmaya başlamış ve bu durum dünya kamuoyunun da dikkatini
çekmiştir. Gazze’nin 1 milyon
500 binlik nüfusunun yaklaşık
900 bini sekiz mülteci kampına
dağılmış olarak yaşamaktadır.
Bu mültecilerin sağlık, eğitim
ve diğer insanî ihtiyaçları BM,
uluslararası yardım kuruluşları
ve Arap ülkelerinden gönderilen yardımlarla karşılanmaktadır.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Bir ülkenin sosyo-ekonomik
durumunu, gelişmiş diğer ülkelerin sosyo-ekonomik durumlarıyla kıyaslayarak anlatan bir
kavramdır. Daha çok ekonomi
alanında kullanılmasına karşın,
gelişme/kalkınmayla ilgili sosyal bilim alanlarında da sıkça
kullanılmaktadır. Genel olarak
kavramın içeriğinin, Batılı kuramcıların modern toplumlar
dışında kalan ülkelerin toplum-

sal ve ekonomik koşullarını anlama ve adlandırma sürecinde
şekillendiği söylenebilir.
Bir ülkenin ne ölçüde geliştiğinin ölçülmesi hem ekonominin hem de sosyolojinin
ana temalarından birisidir. Bir
ülkenin gelişme yolunda olup
olmadığının anlaşılabilmesinin
koşulları ortaya konulabilmelidir. Ekonomistler özellikle kişi
başına düşen millî geliri bir ülkenin kalkınmışlığına temel bir
ölçüt olarak ele almaktadırlar.
Şüphesiz bir ülkenin mal ve
hizmet üretimi o ülkenin kalkınmışlığının bir göstergesidir.

GENEL AF
Ayrıntılı bilgi için Af maddesine bakınız.

GENEL SEFERBERLİK
Başta askeri güç olmak üzere
devletin bütün güç ve kaynaklarının, savaşın ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ilişkin
faaliyetlerin uygulandığı, hak
ve hürriyetlerin kanunlarla
kısmen veya tamamen sınır-

landırıldığı duruma seferberlik
denir. Ülkenin tümüne yönelik
bir tehdidin karşılanması, mevcut bütün güç ve kaynakları
kullanılabilmesi için ülkenin
bütününde uygulanan seferberlik haline ise genel seferberlik adı verilmektedir.

GERİLİM TEORİSİ
Ayrıntılı bilgi için İsyan maddesine bakınız.

GERRY ADAMS
1948 yılında İrlanda sorununun merkezînde yer alan Belfast şehrinde ayrılıkçı cumhuriyetçi fikirlere sahip bir babanın
çocuğu olarak doğan İngiliz
parlamenter Gerry Adams,
aynı zamanda terör örgütü
IRA’nın siyasî kanadı olarak
bilinen ve Kuzey İrlanda’da en
büyük ikinci partisi durumundaki Sinn Féin’in de başkanıdır.
1983’ten 1992’ye ve 1997’den
2011’e Belfast West’i temsilen
Westminster milletvekilliği yapan Adams, Kuzey İrlanda sorununda önce dönemin Sosyal
Demokrat ve İşçi Partisi lideri
John Hume ile ardından da İr247

landa ve İngiltere Hükümetleriyle diyaloğu yürüten ve tarihe
“Good Friday Agreement (Hayırlı Cuma Antlaşması)” olarak
geçen barış anlaşmasını imzalayan kişidir.
İngiltere ve IRA arasındaki
silahlı mücadelenin sorunları
çözmeyeceğine inanan Gerry
Adams, barışı tesis etmek amacıyla ilk olarak Katolik millîyetçilerin lideri John Hume ile
daha sonra 1990’da İngiltere
Hükümeti ile görüşmelere başlamıştır. İngiltere ve İrlanda
Hükümetleri arasında uzun
süren inişli çıkışlı görüşmeler
sonunda 1993’ün Aralık ayında Britanya Hükümeti, Kuzey
İrlanda’nın özerklik hakkının
kabul edildiği ve Sinn Féin’le
siyasî diyaloğa girilmesinin
yanı sıra İrlanda nüfusuyla
yapılacak bir anlaşma olanağı
sağlama taahhüdünün verildiği Downing Street Bildirisi’ni
yayınladı. Bu anlaşma İngiltere’nin Kuzey İrlanda üzerindeki egemenlik hakkından
vazgeçmesini ve Kuzey İrlanda’ya “self determinasyon”
hakkı tanımasını sağlamıştır.
Sivil, politik, sosyal ve kültürel
hakların sağlanmasını güvence
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altına alan bu çerçeve anlaşma,
Kuzey İrlanda’nın geleceğiyle
ilgili alınacak her kararda bölge halkının çoğunluğunun onayının olması gibi yaptırımlar
da getirmiştir. Anlaşma metni
Birleşik bir İrlanda’nın ancak
barışçıl yollarla sağlanabileceğini ve barışın mutlaka şiddet
eylemlerine son vermeyi ve
şiddeti bitirmeye destek olmayı
içermesi gerektiğini de kayıt altına almıştır. Antlaşma 1994’te
IRA’nın 2006’nın Şubat ayına
kadar sürecek olan bir ateşkes
ilan etmesini sağlamıştır.

GEZİ PARKI (TAKSİM)
OLAYLARI (EYLEMLERİ)
27 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen
Taksim Yayalaştırma Projesi
ve Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası yapılması kapsamında bazı
ağaçların yerlerinden sökülmesi üzerine Taksim Dayanışma Platformu üyeleri ve bazı
çevreci aktivistlerin katılımıyla başlayan protestoların kısa
zamanda sosyal medyanın etkisiyle ve illegal örgütlerin de
karışmasıyla ülke genelinde

huzuru bozmaya yönelen kitlesel gösterilere ve şiddet içerikli
eylemlere dönüşmesine neden
olan olaylardır. Başta İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Mersin ve Eskişehir olmak üzere
Bayburt hariç tüm illerimizde
çeşitli protesto gösterileri yapılmış; gösterilerde birçok polis
ve sivil yaralanmış; çok sayıda
polis aracı, ambulans vb. kamu
aracı hasar görmüş; çok sayıda
gösterici gözaltına alınmış ve
bir kısmı tutuklanmıştır.

GIDA GÜVENLİĞİ
Tüketicilerin bilinçlenmesi ve
devletlerin güvenilir gıda üretimi konusunda kanunlarını
yenilemesi gıda üreticilerinin
üretme, işleme, depolama ve
tüketiciye
sunma/ulaştırma
noktasında bir dizi değişikliklere gitmesini sağlamıştır. Bu
şekilde gıda güvenliği önemli
bir toplumsal mesele olmuştur.
Dar manada gıda güvenliği; gıdanın amaçlanan kullanımına
uygun olarak üretilmesi/hazırlanması ve tüketim sonucunda
tüketiciye herhangi bir zararının olmamasının sağlanmasıdır. Daha geniş manada ifade
etmek gerekirse gıda güvenliği;

gıdaların herhangi bir biyolojik, fiziksel, kimyasal ve ruhsal
hastalıklara sebebiyet vermeyecek şekilde üretilmesi, işlenmesi, hazırlanması, depolanması
ve son olarak tüketiciye ulaştırılmasını içeren bir sistem döngüsüdür. Amaç, gıdayı güvenli
gıda haline getirip güvenli bir
şekilde tüketiciye ulaştırmaktır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
gıda güvenliği konusunun halihazırda ciddi bir sağlık problemi olduğunu ifade etmiş ve aynı
zamanda ekonomik verimliliği
düşüren bir etken olduğunu da
vurgulamıştır. Gıda güvenliğini
sağlamak ve güvenliğin tehlikeye girmesini önlemek için hijyen, sanitasyon, sterilizasyon,
dezenfektasyon gibi bir dizi
uygulamanın gerekliliğini vurgulamıştır.
Türkiye’de gıda güvenliği
dünyadaki gelişmelere paralel
olarak bir dizi tedbir ve öneriler geliştirilmektedir. Özellikle
gıda güvenliği ve güvenli gıda
konusunda AB standartları temel alınmakta ve buna yönelik
düzenlemeler yapılmaktadır.
Üretimden tüketime, üreticiden tüketiciye, pazarlamadan
transfere kadar birçok alanda
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ciddi düzenlemeler getirilmiştir. Bir dizi yönetmelik, kanun
hükmünde kararname ve kanunla düzenlenen gıda güvenliği konusu en son 5996 sayılı
“Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”
ile düzenlenmiştir.

GİZLİ SORUŞTURMACI
Gizli soruşturmacı sık sık muhbir kavramı ile karıştırılan bir
kavramdır. Uygulamada ve
doktrinde gizli soruşturmacı
yerine gizli görevli, gizli ajan,
yeraltı ajanı veya kısaca ajan
gibi ifadelere rastlamak mümkündür. Gizli soruşturmacı
müessesi ülkemizde bazı suçların ortaya çıkarılmasında özel
bir soruşturma usulü olarak
5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun (CMK) 139’uncu
maddesinde düzenlenmiştir.
Ceza Muhakemesi Kanununda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin
Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te gizli
soruşturmacı: “Gerektiğinde
örgüt içine sızmak, gözetlemek, izlemek, örgüte ilişkin her
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türlü araştırmada bulunmak
ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri
toplamak ve muhafaza altına
almakla görevlendirilen kamu
görevlisini” ifade etmektedir.
Gizli soruşturmacı, kolluk
güçlerinin özellikle organize
suçla mücadelede, suç örgütü
içine kendi elemanlarını sızdırarak, örgütün faaliyetlerini
yakından takip etmeleri ve suç
delillerini toplamaları açısından çok önemli bir koruma
tedbiri olarak karşımıza çıkmaktadır.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI
Göçmen kaçakçılığı, ekonomik, sosyal ya da siyasî nedenlerle ülkelerini terk etmek
durumunda kalan ve daha iyi
yaşam koşullarına ulaşacaklarını düşündükleri ülkelere doğru
yola çıkan, ancak yasal yollarla
hedefledikleri ülkelere gidemeyen insanları, yasadışı yollarla
bu ülkelere ulaştırmayı taahhüt
ederek maddî kazanç sağlayan
suç organizasyonlarının adıdır.
Bu yasadışı suç organizasyonlarında görev alan kaçakçılar,
değişik rollerde yer almakta,

farklı yöntem ve araçlar kullanarak sınır geçişlerini kolaylaştırmakta ve göçmenlerin maddî varlıklarından çıkar elde
etmeyi amaçlamaktadırlar.
Uluslararası göç hareketliliğine bir düzen getirmek ve bu
şekilde toprak bütünlüğünü koruma altına almak isteyen ülkelerin uygulamış oldukları sınır
politikalarına karşın göçmen
kaçakçılığı organizasyonları,
yasadışı yolları alternatif olarak geliştiren ve göçmenlerin
sınırları aşmalarını sağlayan ve
bundan da kazanç elde etmeyi
amaç edinen yapılardır.
Literatürde göçmen kaçakçılığı, hayat koşullarını yükseltmek amacıyla sosyal, siyasî
ve ekonomik birçok nedenden
dolayı göç etme istek ve zorunluluğu içerisindeki bireylerin
yasal olmayan yollarla başka
ülkelere para karşılığında götürülmeleri olarak tanımlanırken;
Türk Hukuk sistemi içinde bu
konu, “doğrudan doğruya veya
dolaylı olarak maddî menfaat
elde etmek maksadıyla, yasal
olmayan yollardan; bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede
kalmasına imkân sağlayan,
Türk vatandaşı veya yabancı-

nın yurt dışına çıkmasına imkan sağlayan” kişiler/eylemler
şeklinde yer almaktadır. (TCK.
Madde 79).

GREV
Grev, Türkçeye Fransızcadan
girmiş bir kelimedir. Kelime
etimolojik açıdan ilk olarak
“deniz ya da nehir kenarlarındaki kumsal arazi” anlamına
gelmektedir. 19. yüzyılın başından itibaren kullanılan ve
bugünkü karşılığının da büyük
oranda bu olduğu “işçilerin çeşitli yararlar sağlamak amacıyla toplu ve iradi şekilde işe ara
vermeleri” anlamını kazanması ise Paris Seine Nehri kenarındaki bir meydan ile ilgilidir. Bu
meydanın ismi Grev’dir. İşçilerin iş aramak için toplu olarak
bekledikleri bu meydan zaman
içinde eyleme ismini vermiş ve
orada bulunmak “grev yapmak”, “grevde olmak” anlamları kazanmıştır.
Hukukumuza 1961 Anayasası ile giren grev hakkı 1982
Anayasasının da 54. maddesinde düzenlenmiş ve temel sosyal
haklar arasında sayılmıştır. Söz
konusu maddede toplu iş söz251

leşmesinin yapılması sırasında
uyuşmazlık çıktığında işçilerin
grev hakkına sahip oldukları ve
bu hakkın kullanılmasının usul
ve şartlarının, kapsam ve istisnalarının kanun ile düzenleneceği belirtilmiştir. Bugün yürürlükte olan ilgili yasa 6356 sayılı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunudur. Kanunun
58. maddesinde ele alınan grev
“işçilerin, topluca çalışmamak
suretiyle işyerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre
önemli ölçüde aksatmak amacıyla, aralarında anlaşarak veya
bir kuruluşun aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği
karara uyarak işi bırakmaları”
şeklinde tanımlanmıştır.
İşçilerin haklarını korumak
ve yükseltmek için hem ulusal
hem de uluslararası hukukta
yer alan ve bir temel hak olarak
tanınan grev hakkının, bazen istikrarı bozmak ya da farklı siyasal amaçlar için kullanıldığı da
bilinmektedir.

GÜÇ DENGESİ VE GÜÇ
DENGESİ TEORİSİ
Güç dengesi, bir ülkenin askeri, siyasi, ekonomik ve bilimsel
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olarak diğerlerinin aleyhine
her türlü kaynağın kontrolünü
ele geçirmesine izin vermeyerek, ülkeler arasındaki dengeyi
muhafaza etmeyi öngören siyasal bir teoridir.
Uluslararası ilişkilerin başlangıcı olan 1648 Westphalia
Barışı ile birlikte devletler artık
din savaşlarını bırakmış, ulusal
çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlamışlardır. Ulusal çıkarların öne çıkmasıyla
birlikte, bazı devletler güçlenerek sistemde etkin hale gelmiş,
bazı devletler ise uluslararası
sistemdeki güçlerini yitirmişlerdir. Güçlenen devletlerin
bazıları, çeşitli dönemlerde sisteme egemen olmaya çalışmış,
ancak bu durum sistemdeki
diğer devletler tarafından dengelenmeye çalışılmıştır. Westphalia Barışı’ndan hemen sonra
1789’a kadar Fransa sisteme
egemen olmaya çalışmış, ancak bu sistemdeki diğer güçlü devletler tarafından durdurulmuştur. 1789’dan sonra yine
Fransa, Napolyon önderliğinde
uluslararası sisteme egemen
olmaya çalışmış, ancak 1815
Viyana Kongresi ile Fransa
yine engellenmiştir. 1815 Vi-

yana Kongresi’nden 1871’e
kadar olan dönem ise, ‘’Avrupa Uyumu’’ olarak adlandırılmaktadır. Avrupa Uyumu’nun
olduğu dönemde herhangi bir
güç sisteme egemen olmak için
girişimlerde
bulunmamıştır.
Bu dönemde devletler; Fransız
Devriminden sonra yayılmaya
başlayan milliyetçilik, liberalizm, demokrasi, özgürlük gibi
düşüncelere karşı birlikte hareket ederek mevcut düzeni korumak istemişlerdir.
Güç dengesi sistemi, güçlerinin yaklaşık olarak eşit olduğu
varsayılan ulusal devletlerden
oluşmaktadır. Sistem içindeki
hiçbir koalisyonun veya devletin sistemin yıkılmasına yol
açacak şekilde üstünlük kurmasına izin verilmemektedir. Her
bir devlet, kapasitesini arttırma ve sistemde başat duruma
geçme güdüsüyle hareket ettiği
için diğerlerinin bu doğrultudaki amaçlarına engel olmaktadır. Dolayısıyla, hiçbir devlet
diğerlerinin üzerinde sürekli
bir hâkimiyet kuramamaktadır.
Bunda en önemli etken, güçlerin yaklaşık olarak birbirine
yakın olmasıdır. Bazen bir dev-

letin öne çıktığı görülse de bu
durum geçicidir.
Öte yandan, ittifaklar, geçici
amaçlar için yapıldığından kısa
sürelidir ve amaçların gerçekleşmesiyle birlikte sona ermektedir. Güç dengesi sisteminde,
devletler bu nedenle istikrarlı
bloklar oluşturamazlar. Çünkü, bunların temelini oluşturan çıkarların her an değişmesi
söz konusudur. Ayrıca bu tür
sistemlerde, devletler arasında
yalnızca ideolojiye dayanan
ittifaklar
görülmemektedir.
Başka bir deyişle, güç dengesi
sisteminde farklı ideolojilere
sahip devletler ittifaklar oluşturabilecekleri gibi, benzer
ideolojiyi benimsemiş devletler ittifak oluşturma gereğini
duymayabilirler. Devletler arasında gücün dengelenmesi ya
ağır tarafın hafifletilmesi ya da
hafif tarafa ağırlık verilmesiyle
olmaktadır. Bunun için kullanılan bazı yöntemler; böl ve
yönet, silahlanma, ittifakların
ve koalisyonların kurulmasıdır.
Devletin yaşamını sürdürmesi, statükonun devamı için bir
şart olarak görülmektedir. Güç
dengesinin sağlanmasında her
bir devlet eşit güçte olabileceği
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gibi, bir taraf diğerlerinden üstün de olabilmektedir.
İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra uluslararası ilişkilerde
oldukça köklü değişiklikler
meydana gelmiştir. Öncelikle
tarih boyunca güç dengesinin
merkezi konumunda bulunan
ve Avrupa’da; Avrupa devletleri savaş sonrası büyük yıkıntılara uğramış, büyük maddi
ve manevi zarara uğramışlardır. Avrupa’nın savaş sonrası
güç merkezi olarak dünya politika sahnesinden çekilmesinden sonra dünya, kesin çizgiyle
ABD ve Sovyetler Birliği’nin
çevresinde ”iki kutuplu” bir nitelik arz eden ve Soğuk Savaş
adı verilen bir güç dengesine
kavuşmuştur. Burada iki süper
gücün birbirini mağlup etmeyi
göze alamaması, ya da birinin
diğerinden korkmaması, bir şekilde iki-kutuplu güç dengesinin sağlanmış olması, uluslararası sisteme denge getirmiştir.

GÜNEY OSETYA SORUNU
Gürcistan’ın 1991 yılındaki bağımsızlığından sonra, Sovyetler
Birliği döneminde Gürcistan
içinde özerk bölge statüsünde
254

olan Güney Osetya’nın, 19901992 yıllarında Gürcistan’dan
bağımsızlığını ilan etmesi nedeniyle ortaya çıkan toprak
bütünlüğü sorunudur. Güney
Osetya’nın bağımsızlık kararı
nedeniyle 1991-1992 yıllarında Gürcistan ile Güney Osetya arasında çatışma ve savaşlar
yaşanmış ve bunun neticesinde
Gürcistan, Güney Osetya’daki
fiili kontrolünü kaybetmiştir.
Bu duruma bağlı olarak
Gürcistan ile Güney Osetya
arasındaki ilişkiler gerilmiş
ve bu durum 2008 yılına kadar devam etmiştir. Aynı yıl
Gürcistan ile Güney Osetya
arasında gerilimin ve yaşanan çatışmaların tırmanması
üzerine, Rusya 8 Ağustos tarihinde Gürcistan’a karşı askeri
bir operasyon başlatmıştır. Bu
operasyonda Gürcistan ağır
kayıplar vermiş ve 12 Ağustos
tarihinde AB’nin girişimiyle
ateşkes sağlanarak operasyon
sona erdirilmiştir. Bu duruma
karşı Güney Osetya’nın bağımsızlığını tanıma kararı alan
Rusya, birtakım girişimlerde
bulunarak birkaç devletin daha
bu kararı almasını sağlamıştır.
Bununla birlikte, ülkemizin

de dahil olduğu uluslararası
toplum Gürcistan’ın toprak
bütünlüğünü
desteklemekte
ve Güney Osetya’yı hukuken
Gürcistan’ın bir parçası olarak
kabul etmektedir.
Gürcistan 2008 Savaşından sonra Güney Osetya’nın
Rusya tarafından işgal edildiğini belirterek, aynı yıl “İşgal
Altındaki Topraklar” yasasını
kabul etmiştir. Bu yasa uyarınca, Gürcistan’ın bilgi ve onayı
dışında Güney Osetya ile her
türlü resmi temas ve ticaret
yasaklanmıştır. Gürcistan, ayrıca, kendi kontrolü dışındaki
sınır kapılarından bu bölgeye
giriş-çıkış yapanlara da cezai
müeyyide uygulamaktadır.
2008 yılında yaşanan savaştan günümüze Güney Osetya
sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla BM, AGİT ve
AB’nin Eşbaşkanlığında Uluslararası Cenevre Görüşmeleri
yapılmaktadır. Bu görüşmelere, Gürcistan ve Güney Osetya
temsilcilerinin yanı sıra Rusya
ve ABD de katılım sağlamaktadır. Ancak, görüşmelerde
taraflar arasında var olan derin görüş ayrılıkları nedeniyle

bugüne kadar kayda değer bir
ilerleme sağlanamamıştır.
Çözüm arayışları kapsamında Gürcistan, kendi toprak
bütünlüğü içinde Güney Osetya’ya geniş bir özerklik vermeyi önermekte, ancak, Güney
Osetya, Gürcistan’ın toprak
bütünlüğü içinde yer aldığı
herhangi bir çözüm önerisini
reddetmektedir.
Diğer taraftan, Rusya ile
Güney Osetya arasında; siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal
alanlarda daha ileri bir işbirliği/entegrasyon öngören “İttifak ve Entegrasyon Andlaşması” 18 Mart 2015 tarihinde
imzalanmıştır.

GÜVENLİK
“Güvenlik” kavramı, her dil
ve toplumun kullandığı bir
kavram olmakla birlikte, evrensel anlamda genel geçer bir
tanımını yapmak, kavramın
çok boyutluluğu ve türetilmiş
olması nedenlerinden dolayı
oldukça güçtür. Zira “güvenlik”kavramı, kişilerin ve toplumların değişken yapıdaki
dünya görüşleriyle uyumlu bir
biçimde türetilmiş ve bunun
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doğal sonucu olarak da “güvenlik ne demektir?” sorusu,
tüm zamanlar ve mekânlar için
geçerli olabilecek bir yanıt bulamamıştır.
Yine de kavrama dairşu
şekilde genel bir tasvir yapılabilir: Sahip olunan değerlere
yönelik herhangi bir tehdidin
ve böylece bu değerlere bir saldırı olacağı korkusunun bulunmaması hali; istenmeyen veya
beklenmeyen durumlara karşı
zarara uğrama ihtimalînin olmaması durumudur.
Kavramın tarihsel ve etimolojik kökenine bakıldığında,
Türkçede güvenlik kelimesinin, “itimat” ya da “inanmak”
anlamına gelen “güven” kökünden türetildiği görülmektedir. Böbürlenmek, mağrur
olmak anlamına da gelen “güven” kökünden dolayı kelime,
19. yüzyıla dek ağırlıklı olarak
olumsuz anlamda kullanılmıştır. “Güvenlik” kelimesi ise
sıfatlardan, soyut ad ya da adlardan işlev belirten ad türeten
“lik” ekinin eklenmesiyle elde
edilmiştir. Her dilde bu anlamı içeren bir kavrambulunduğu gibi “güvenlik” kelimesinin
uluslararası alanda kullanılan
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İngilizce karşılığı “security”
kelimesidir. Güvenlikle ilgili
uluslararası alanda yapılan çalışmalardaki temel yaklaşımlar
da, “security” kelimesinin bu
etimolojik kökeni ile uyum halinde olduğunu göstermektedir.
Kavramın Latince ‘se’ (olmaksızın) ve ‘cura’ (endişe) kelimelerinin birleşmesinden oluşan “securitas” kelimesinden
türetilmiş olduğu ve tercüme
edildiğinde, securitas’ın “endişeden uzak olma ve sükûnet”
anlamına geldiği görülmektedir. Antik Yunan’a (ataraksia)
kadar dayandığı düşünülen
securitas kavramının ilk kez
Çiçero (MÖ 106-143) tarafından kullanıldığı ileri sürülmektedir. Başlangıçta, Romalılar
tarafından securitas biçiminde
kullanılmaya başlanan ve aynı
zamanda dinî çağrışımlara
da sahip olan kavramın, Orta
Çağ’ın sonunda yerini “certitudo” kavramına bıraktığı ifade
edilmektedir. Günümüzde, insan ve doğaya zarar verebilecek
olayların önlenmesi, düzenin
korunması, mal ve can emniyetinin sağlanması, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi amacıyla, olması muhtemel tehlike ve
tehditlere karşı alınan her türlü

aktif, pasif, koruyucu, önleyici
ve elektronik önlem durumunu
güvenlik kavramı bağlamında
değerlendirmekmümkündür.
Güvenlik algı ve gereksiniminin günümüz toplumlarında da en önemli unsur olarak
önceliğinikoruduğu rahatlıkla
söylenebilir. Özellikle günümüz devletlerinin kendi bütçelerinin çok önemli bir kısmını
(hatta eğitim, sağlık, kültür
alanlarının toplamından da
fazlasını) savunmaya, polis ve
ordu yapılanmalarına, kısacası
güvenliğe harcamaları bu durumun ne kadar ehemmiyetle
ele alındığını açıkça göstermektedir.

GÜVENLİKLEŞTİRME
(SECURITISATION)
1985 yılında Danimarka’da
kurulan Barış ve Çatışma Araştırmaları Merkezi çevresinde temelleri atılan Kopenhag
Okulu’nun ortaya koyduğu
kavramlardan biri olan güvenlikleştirme, en genel ifadesiyle,
bir sorunun güvenlik tehdidi
olabilmesi için herhangi bir öznenin varlığına yöneltilen ve bu
nedenle acil önlemler alınma-

sını gerektiren bir tehdit olarak
ilgili aktörlerce tanımlanması sürecidir. Başka bir deyişle
güvenlikleştirme, siyasallaşma
sürecine güvenliğin dâhil edilmesi olarak da tanımlanabilir.
Böylece güvenlik meselesi haline gelen nesneye karşı kuvvet
kullanımı, askerî güç, gizlilik ve
istihbarat gibi faaliyetlerin yapılması meşru bir hale gelecektir. Öte yandan güvenlikleştirme, siyaset ile ilgili bir konunun
siyaset alanının dışına çıkartılması ve yaşamsal bir tehdit
şeklinde sunulması olarak da
gösterilebilir. Güvenlikleştirme
sürecinin sonunda söz konusu
kavram veya olgu güvenlik nesnesi kabul görüyor ise güvenlikleştirme başarılı olmuş demektir. Soğuk Savaş sonrası bu
güvenlik nesnesi sadece ulusal
güvenliği tehdit eden bir nesne
olmanın dışında, insani güvenlik, göç ve adalet gibi alanları
da kapsayan bir hal almıştır.
Güvenlikleştirme (securitization) süreci genel olarak, güvenlikleştirme aktörünün (securitizing actor) ortaya koyduğu
söz ediminin (speech act), algılayıcı kitle (audience) tarafından
kabul görmesi ve güvenliğe
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oluşmasını sağlar. Bu algı sonucu diğer taraflar da silahlanma
ihtiyacı duyar. Bu durumda
taraflar birbirlerine karşı silahlanmış olur ve bu süreç böyle
devam eder. Süreç boyunca
taraflar silahlanmış ama güvenlik tehdidi ortadan kalkmamıştır. Aksine tehdit artmış ve
hem ekonomik hem de askeri
açıdan külfet meydana gelmiştir. Herz, oluşan bu durumu
güvenlik ikilemi olarak ifade
etmektedir.

Güvenlik ikilemi Soğuk Savaş
dönemi güvenlik konseptine
ait bir kavramdır. Bu kavram
içeriği itibariyle realist teorinin bir yansıması olarak kabul
edilmektedir. İlk defa John H.
Herz tarafından ortaya atılan
bu kavram; uluslararası sistemin anarşik yapısından dolayı
oluşan güvensizlik ortamında meydana gelen bir ikilem
durumunu ifade etmektedir.
Herz’e göre; düzenin ve güvenin bulunmadığı uluslararası
sistemde, taraflar (devletler)
saldırı ve güvenlik endişesi ile
güç edinme (silahlanma) yarışına girerler. Güvenlik tehdidi
algılayan ve silahlanan taraf,
diğer taraflarda da aynı algının

Güvenlik ikilemi durumunun oluşmasıyla, taraflar kısır
bir döngünün içine girmiş bulunurlar. Bu döngü karşılıklı
silahlanmayı artırarak uluslararası sistemi daha da güvensiz
hale getirmektedir. Bu süreç
Soğuk Savaş dönemince yaşanmış ve ABD-Sovyetler Birliği, Türkiye-Yunanistan gibi
örneklerle de ifade edilmiştir.
Soğuk Savaş dönemi sonrasında, güvenlik ikilemi kavramının hem güvenlik sorunlarını
tanımlama hem de uluslararası
sistemi ifade etmede ve açıklamada yetersiz kaldığına dair
eleştiriler dile getirilmiştir.
Özellikle 1990’lardan itibaren
artan etnik çatışmalar, iç savaşlar, terörizm, zayıf devletler-

tehdit olarak değerlendirilen
referans nesnenin (referent object)
gerçek bir tehlike olarak değerlendirilmesi ile başlar. Bu süreç
güvenlikleştirme adımı olarak
tanımlanan başlangıç kısmını
oluşturur. Güvenlikleştirme ise
söz konusu tehdidin algılayıcı
kitle tarafından gerçek ve varoluşsal bir tehdit olarak algılanması ve ikna olması ile gerçekleşmiş olur.
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de güçlü olan suç örgütleri ve
bazı suç örgütlerinin sınır aşan
bir mahiyete ulaşması, göç sorunları ve bunlara ek olarak
uluslararası ilişkiler teorilerinin
açıklanmasındaki değişiklikler
karşısında güvenlik ikilemi kavramının yetersiz kaldığı ifade
edilmiştir. Soğuk Savaş döneminden sonra birçok analist,
devletler arasındaki bu ikilemin
devlet içi bir mahiyet kazanmaya başladığını ifade etmiştir. Bazı devletlerin/rejimlerin
toplumun ihtiyaçlarını karşılayamaması sonucunda oluşun
çatışma içeren veya içermeyen
meşruiyet sorunu; hem toplum
hem de devlet/rejim açısından
bir çeşit güvensizlik durumunu
ortaya çıkarmıştır. Bu meşruiyet sorunuyla toplumun veya
toplumdaki tarafların aldığı
tedbirler ve devletin/rejimin
aldığı tedbirler karşılıklı olarak
devam etmiş ve netice itibariyle
güvensiz iç durum oluşmuştur.
Brain Job bu durumu “güvensizlik ikilemi” olarak isimlendirmiştir.

GÜVENLİK TOPLUMU
Güvenlik toplumu modeli,
uluslararası sistemde güvenlik

ile barışın korunmasına ilişkin
kaygıların ışığında Karl Deutsch tarafından savaşın imkânsız hale geldiği bir uluslararası
toplum modeli olarak ileri sürülmüştür.
Karl Deutsch, geleneksel
güvenlik yaklaşımından ziyade
siyasal toplum kavramı üzerinden güvenlik toplumunu
tanımlamıştır. Deutsch’a göre
siyasal toplum, siyasi iletişim
kanalları, ortak değer yargıları
ve belli bir zorlama mekanizması olan sosyal gruptur. Belirtilen özellikleri taşıyan sosyal
grubun bir devlet çatısı altında birleşmesi zorunlu değildir.
Asıl önemli olan ve siyasal toplumun başarılı kabul edilmesini
sağlayan, bulunduğu siyasal ve
sosyal coğrafyada barışı hâkim
kılabilmesidir. Bu doğrultuda
Deutsch, güvenlik toplumunu,
barışı hâkim kılan ve sosyal
değişimi barışçıl süreçlerle gerçekleştiren siyasal toplum olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, güvenlik toplumunda
üyeler, aralarındaki sorunları
şiddete başvurmadan çözmekte; bu ise sorunların çözümünde siyasi ve hukuki kurumların
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ve kuralların ortaya çıkarılmasına yol açmaktadır.
Güvenlik toplumunda, ortak değer yargılarını paylaşan
ve hukuki olarak bağımsızlıklarını devam ettiren devletler,
siyasal toplumun bir parçası
olarak siyasi açıdan meşru varlıklardır. Bu çerçevede güvenlik
toplumu, devletlerin bağımsızlıklarını sürdürürken bir araya
geldikleri bir bütündür.
Güvenlik toplumunun varlığı için Deutsch üç koşul saymıştır: Güvenlik toplumunun
parçası olan toplumların ortak
değer yargılarına sahip olması ve bu değerlerin birbiriyle
uyumlu olması; güvenlik toplumu üyelerinin bir konuya
ilişkin birbirlerinin olası tavırlarını öngörme kapasitesine
sahip olması ve güvenlik toplumunun parçası olan hükümetlerin birbirlerinin ihtiyaçlarına
cevap verebilme kapasitesine
sahip olmalarıdır.
Bu koşullar altında güvenlik toplumları kurumsallaşma
sürecine girdiklerinde, ortak
değer yargılarının daha da yakınlaşması ve yeni değerlerin
yaratılması için, kurumsal ve
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siyasal diyaloğu arttıracak ortak karar alma ve sorun çözme
mekanizmalarını oluştururlar.

GÜVENLİK YÖNETİMİNDE
ETKİNLİK VE VERİMLİLİK
Etkinlik veya etkililik, doğru
hedefe ulaşabilmek için doğru
araçları ve doğru yöntemleri
kullanmak olarak tarif edilmektedir. Verimlilik ise, bu hedefe ulaşabilmek için kaynakların etkin kullanımını ifade
etmektedir. Yani etkinlik doğru işi yapmak, verimlilik ise işi
doğru yapmaktır.
Etkin olma durumu, yönetici ve çalışanların faaliyetlerinin
bir sonucudur. Kurumlar veya
şirketler etkin olup olmadıklarını, müşteri memnuniyeti ile
anlarlar.
Etkinlik, üretilen mal ve hizmetin kalitesi ile verimlilik ise,
üretilen zaman ve kullanılan
kaynak ile ilgilidir. Verimli yönetici ve çalışanlar, hedeflenen
sonuca en az kaynak kullanarak, en hızlı bir şekilde ulaşan
kişilerdir.
Kurumsal anlamda etkinlik,etkili, verimli, çalışanların

ve müşterilerin memnun olduğu, değişen şartlara uyum
sağlayabilen, sürekli gelişen,
sürekli öğrenen ve kurumsal
devamlılığı sağlamayı başarabilen kurumlar olarak tarif
edilmektedir.
Kurumsal verimlilik ise, kurumsal etkinliği sağlamak için
sarfedilen zaman ve para gibi
kaynakların kullanımı ile ilgilidir. Verimli organizasyonlar
hedeflenen sonucu en az zaman ve enerji kullanarak gerçekleştirirler.
Güvenlik yönetimi açısından
etkililik:
Güvenlik yönetimi açısından
etkililik,güvenlik birimlerinin
görevi gereği hedeflenen sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediği, yani tüm çalışanların
topluma kaliteli hizmet sunup
sunmadıkları ile ilgilidir.
Suçun oluşmadan önlenmesi, suç oluştuktan sonra suç
işleyenlerin cezalandırılması
için mücadele edilmesi ve mağdurun haklarının korunması,
suçların azaltılması veya genel
anlamda toplumun huzurunun sağlanması gibi konularda
ortaya çıkan başarı, güvenlik

yönetimi açısından etkililiği
değerlendirecek verileri ortaya
koyar.
Güvenlik yönetimi açısından
verimlilik:
Güvenlik yönetimi açısından
verimlilik, çalışanların görevleri gereği belirlenen hedefe en
az zaman ve malîyet ile ulaşmayı ifade eder.
Hedeflenen işlerin zamanında tamamlanması, çalışan
sayısının görevler ve personel
açısından efektif kullanımı,
kaynak ve teçhizat kullanımının efektif yapılması güvenlik
yönetimi açısından etkinliği
değerlendirecek verileri ortaya
koyar.
Güvenlik yönetiminde
etkililik ve verimlilik:
İdeal bir güvenlik yönetiminin
hem etkili hem verimli olması gerekir. Kamu düzeninin
sağlanması açısından bu iki
kavram güvenlik yönetimi açısından birbiri ile iç içe değerlendirilir. Yani ideal bir yönetimde verimli yönetim süreçleri
ile kaliteli sonuçlara ulaşmak
hedeflenmiştir. Ancak güvenlik sektörü açısından bu durum
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her zaman böyle olmayabilir.
Eğer güvenlik teşkilatı etkili
fakat verimsiz ise,etkili olması tercih edilir. Çünkü sonuçta
büyük malîyet ve zaman kaybına rağmen suçlular yakalanmış, suç önlenmiş ve nihayetinde güvenlik kurumunun asıl
görevi olan, toplumun düzeni
ve huzuru sağlanmıştır.
Yine de etkililik ve verimlilik, güvenlik yönetiminde başarıyı yakalamak, yeni durumlara göre adaptasyonu sağlamak,
sürekli gelişme hedefini gerçekleştirmek için birbirinden
ayrılmaz ve birbirini tamamlayan kriterler olarak değerlendirilmelidir. Bu iki kriterin birbiri
üzerinde pozitif etkisi vardır.
Güvenlik sektöründe kusursuz
başarıya bu iki kriterin kullanılması ile ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.
Güvenlik Yönetiminde
Etkililik ve Verimliliğin
Ölçülmesi:
Çoğu zaman güvenlik hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini
ölçmek güçtür. Özellikle polisin görevlerinin en başında yer
alan suç önleme çalışmalarının
verimliliğini ölçmek imkansız
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gibidir. Zira, diğer toplumsal
faktörleri göz ardı ederek, sadece polisin sorumluluk bölgesinde yapmış olduğu suç önleme
çalışmaları ile suçların azaldığını düşünmek bizleri yanlış
sonuca götürecektir. Ancak
güvenlik yönetiminin etkinliği
ve verimliliğinin ölçülmesi, yapılan operasyon sayısı, operasyonda istihdam edilen personel
sayısı, o bölgedeki suçlardaki
azalma oranı, kullanılan teçhizat ve malîyet karşılaştırmaları
ile yapılabilir.
Güvenlik Yönetiminde
Etkililik ve Verimliliği
Sağlamada Kullanılan
Faktörler:
Güvenlik teşkilatlarında kurumsal performansı yükseltmek, kurumsal etkinlik ve verimliliği artırmak için takip
edilmesi gereken metodlar
açısından diğer kurumlardan
herhangi bir fark bulunmamaktadır. Etkin ve verimli bir
güvenlik yönetimi sağlamak
için gerekli olan faktörler şunlardır: (1) etkili bir çalışma ekibi kuran ve bu ekibin verimli ve
etkin çalışabilmesi için gerekli
olan vizyon, misyon, amaç ve
hedefleri belirleyen “etkili li-

derlik”; (2) lider ile çalışanlar
arasında akan ve karşılıklı güveni tesis eden “kurumsal iletişim”; (3) çalışanların işlerine
veya çalıştığı kurumlarına karşı
genel kabulü, işini yapmaktan
ve kuruma ait olmaktan zevk
alıyor olması anlamında “motivasyon”; (4) liderin önderliğinde işbirliği ve takım ruhu
ile yapılan “ekip çalışması”;
(5) kurumun tüm çalışanlarını

etkileyen ve kurumda oluşan
inançlar, değerler, adetler, görenekler, rutin uygulamalar
bütünü olarak tarif edilen “kurum kültürü”; (6) organizasyonel etkinliği ve verimliliği artırmanın en önemli araçlarından
biri olarak “bilgi ve iletişim teknolojileri”; (7) etkili ve verimli
organizasyon için içten ve dıştan gelen “değişim ve yeniliğe
açık olmak”.
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HAKİKATLERİ ARAŞTIRMA
KOMİSYONU

H

akikatleri
Araştırma ve Uzlaştırma
Komisyonu olarak
anılan (The Truth and Reconciliation Commission) komisyonlar, dünya genelinde
özellikle savaş, terörizm veya
diğer iç çatışmaların sürdüğü
ülkelerde barış ortamını sağlamayı ve çatışmalar esnasındaki
cinayetler, suikastlar, soykırım
iddiaları gibi suçları soruşturmayı amaçlamaktadır. Günümüze kadar Güney Afrika, Şili,
Arjantin, Bolivya, Çad, El Salvador, Gana, Uganda, Uruguay, Nijerya, Doğu Timor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Guatemala, Peru, Sierra Leone gibi ülkelerde uygulanan
bu araştırma yöntemi, özellikle
çatışmalarda mağdur olan etnik, dinî, ırksal vb. grupların
mağduriyetlerini dile getirerek
seslerini duyurma imkanı buldukları mahkeme benzerî bir
mercidir/yapılanmadır.
Hakikati araştırma komisyonlarının dört genel özelliği
bulunmaktadır: 1) Bu komis-

yonlar geçmişte belirli bir dönemde meydana gelen olayları
ve güncel ihlalleri incelemektedir. 2) Komisyonlar, özel bir
olaydan daha çok geçmiş yönetimler dönemindeki sistematik ihlalleri incelemektedir. 3)
Komisyon, geçici bir yapı olup
genellikle 6 ay ile birkaç yıllık
dönemlerde görev yapar ve raporun yayınlanmasıyla görevi
sona erer. 4) Ülkelerin durumuna göre yetkili olan resmî bir
otorite tarafından özel yetkilerle kurulurlar. Bu yetkilendirme
döneminin sağlıklı soruşturulabilmesi için komisyonların, ifadeye çağırma, belge isteme vb.
yetkileri vardır.
Hakikati araştırma komisyonları, kuruldukları ülkedeki
politik duruma göre, başkanlık,
parlamento, kraliyet veya ilgili
bakanlıkların yetkilendirmesiyle kuruldukları gibi, aynı zamanda barış anlaşmaları veya
BM barışı sağlama misyonları
geçici yönetimleri tarafından
da yetkilendirilebilmektedir.
Komisyon üyeleri genellikle
ülkenin politikacıları, ilgili bürokratları, STK temsilcileri,
muhalif grup temsilcilerinin
katılımlarıyla oluşmaktadır.
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Hakikatleri araştırma komisyonları genellikle çatışma
sonrası geçiş dönemlerinde
mahkemelerin yetersiz olduğu
veya soruşturma yeteneklerinin sorgulandığı dönemde,
geçmişte yaşanmış olan ihlallerin soruşturulması amacıyla
kurulmaktadır.
Bu komisyonlardan en bilineni, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde, 1948 yılından itibaren yaklaşık yarım yüzyıl süren
Apartheid rejiminin son bulmasıyla dönem içerisinde yaşanan mağduriyetleri soruşturan
komisyondur. 1995 yılında kurulan ve Nelson Mandela’nın
komisyon başkanlığına atadığı
dinî lider Desmond Tutu başkanlığında 17 kişiden oluşan
komisyon, 1960-1994 yılları
arasında ülkede yaşanan insan
hakları ihlallerine ilişkin iddiaları araştırmıştır.

HPG (HEZEN PARASTINA
GEL/HALK SAVUNMA
GÜÇLERİ)
PKK’nın oluşumu 1971 yılına kadar gitse de örgüt resmî
olarak, 27 Kasım 1978 yılında
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Diyarbakır Lice Fis Köyü’nde
kurulmuştur. Burada yapılan
sözde 1. Kongrede; diğer terör örgütlerine, sol ve devrimci
güçlere, Türkiye Cumhuriyeti
devlet yapısına, kolluk kuvvetlerine, aşiretlere yönelik silahlı eylemlerin yapılması kararı
alınmıştır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için PKK örgüt
yapısını en başından beri fikir
düzeyinde de olsa parti-cephe-ordu şeklinde kurmuştur.
HPG, PKK’nın parti-cephe-ordu anlayışıyla yapılandırılan örgütlenmesinin, silahlı
kanadına, yani sözde orduya
verilen isimdir. Böyle bir yapının kurulması PKK tarafından
1984’de Kuzey Irak Zap Vadisi’nde yapılan toplantıda kararlaştırıl-mıştır. HRK (Hezen
Rızgariye Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği/ Kuvvetleri) ismiyle kurulan yapı önce
ARGK-Kürdistan Ulusal Kurtuluş Ordusu (Arteşe Rızgariya
Gele Kürdistan) olarak isim değiştirmiştir.
PKK’nın 2-23 Ocak 2000
tarihinde Kuzey Irak Kandil
alanında yapılan Olağanüstü
7. Kongresinde ise askerî kanat olan ARGK’nın ismi HPG
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(Hezan Parastına Gele/Halk
Savunma Güçleri) olarak değiştirilmiştir. 28 Haziran - 12
Temmuz 2001 tarihleri arasında Kuzey Irak’ta 194 sorumlu
örgüt mensubunun katılımıyla
“1. Halk Savunma Kuvvetleri”
(HPG-Hezen Paristina Gele
Kürdistan) konferansı adı altında bir toplantı yapılmış, konferansta HPG’nin meşru savunma gücü olarak belirlenmesi ve
profesyonel ordu kriterlerine
göre yapılanması kararlaş-tırılmıştır. Ayrıca, yeni dönem
örgüt stratejisi kapsamında
HPG’nin meşru savunma çizgisindeki rolü, yapılanması,
hareket tarzı, saha yapılanmasının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır.
HPG, 41 üyeden oluşan
HPG Meclisi, 13 üyeden oluşan Komuta Konseyi, genel komutan ile birlikte en az üçü komuta konseyi üyesi olmak üzere
en az beş kişilik HPG Meclisi
üyesinden oluşan ve bünyesinde Basın-Yayın, Arşiv-Sicil,
Muhabere-İrtibat, Teknik-Araştırma, Lojistik ve İstihkam,
Askerî İstihbarat, Sağlık, Malîye Ekonomi, Halkla İlişkiler,
Yargı, gibi birimleri barındıran

Anakarargah
Komutanlığı,
YJA-Star, Özel Kuvvetler, Öz
Savunma Güçleri, Akademiler
Komutan-lıklarını barındıran
bir yapıdır.
HPG alan yapılanması kapsamında Kuzey Alanı ve Güney Alanı olarak ikiye ayrılmış,
Kuzey Alanında Botan Sahası
(GAP/Rıha, Botan, Mardin ve
Van Eyaletleri, Kelareş Cephesi), Dersim Sahası (Koçgiri, Karadeniz açılım grupları
Dersim Eyaleti), Orta Saha
(Garzan, Erzurum ve Amed
Eyaleti), Amanos Saha (Toros/
Amanos Eyaleti ve Güneybatı/
Tolhildan Eyaleti) ve Serhat
Eyaleti bulunmaktadır. Güney Alanı ise Haftanin, Metina, Zap, Gare, Avaşin Basyan
alanları, Zağros Saha/Cilo
Eyaleti, Hakurk ve Kandil Sahalarından oluşmaktadır.
Ayrıca, Mahmur Kampı ve
Şengal/Sincar bölgesinde de
silahlı örgüt mensupları faaliyet göstermektedir.
Murat Karayılan’ın başında olduğu Halk Savunma
Alan Merkezinin kurulması ile
birlikte HSM, örgütün silahlı
yapılanmasının çatı organizas269
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yonu haline gelmiş ve Türkiye,
İran, Irak ve Suriye’deki tüm
silahlı kadroların sözde komuta
merkezi olmuştur.

HALK SAVAŞI KONSEPTİ
Halk Savaşı Konsepti ya da
diğer adıyla Devrimci Halk
Savaşı, PKK/KCK terör örgütü tarafından 2010 yılından
itibaren ‘Dördüncü Stratejik
Mücadele Dönemi’ olarak adlandırılan dönemi tanımlamak
için kullanılan bir kavramdır.
Devrimci Halk Savaşı, demokratik toplum örgütlenmesini
esas alan, PKK/KCK sisteminin diğer boyutlarını örgütlü kılmak ve oradan sağlanan
güçle ‘Kürt Sorunu’nun siyasi
çözümünün de gerçekleştirileceği bir mücadele dönemi olarak tanımlanmaktadır.
Bu dönemde örgütün amacının; Devleti geriletmek ve
sınırlandırarak yerine ‘demokratik toplum sistemi’ni inşa etmek olduğu ifade edilmiştir. Bu
nedenle o döneme kadar yaşananları ‘savaş’ olmaktan çıkararak toplumsal olay haline getirmek gerektiği belirtilmiştir.
Bu dönemdeki temel görevin,
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PKK/KCK sisteminin örgütlenmesi olarak ifade edilmiş,
bu örgütlenmenin önünde engel oluşturacakların da mücadeleyle yıkılması gerektiği belirtilmiştir.
Bu nedenle Devrimci Halk
Savaşı’nın yedi boyutu içeren
bir mücadele (savaş) düzeyinde olması gerektiği kabul edilmiştir. Bu yedi boyut sırasıyla;
Ekonomik alan, sosyal alan,
hukuki alan, siyasi alan, diplomatik alan, kültürel alan ve
askeri alandır. Bu yedi boyutun
bütünlüklü olarak ele alınması
gerektiği ve hedefe ancak bir
bütün halinde mücadele edilmesi durumunda ulaşılacağı
belirtilmiştir.
Ayrıca bu dönemde dikkat
edilmesi gereken hususlardan
ilki, sadece askeri hedeflerle
sınırlı kalınmayacağı; ikincisi
ise, hedefler arasında ayrım yapılarak bütün hedeflerin aynı
oranda ve düz bir biçimde karşıya alınmayacağıdır. En doğru Devrimci Halk Savaşı’nın
kırda ve şehirde dengeli bir
biçimde dengeli yürütüleceği
belirtilmiştir. Kırda bir parçanın olması hem şehirde gelişebilecek saldırılar karşısında bir
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savunma gücü olma hem de
sürekliliği sağlama, yenilmez
kılma unsuru olarak değerlendirilmektedir. Şehirde mücadele (savaş) yapmanın ise zafere
giden önemli bir aşama olduğu
belirtilmiştir.
Mevcut durumda Devrimci Halk Savaşı’nın özellikleri
olarak; bir, kıra ve şehre dayalı
ortak, dengeli bir savaş durumunda olmak; iki, savaşın güçleri olarak kır gerillası, şehir
gerillası ile serhildanın öngörülmesi gerektiği, ifade edilmiştir. Bu mücadelenin (savaşın)
yürütüleceği üç temel ayak ve
güçlerin bunlar olduğu, diğer
bütün boyutlarda da mücadele
ile süreceği belirtilmiştir.

HAMAS
HAMAS I. İntifada ile kurulmuş ve kök salmış Filistinli bir
direniş örgütüdür. Örgütün
tam adı Türkçeye “İslami Direniş Hareketi” olarak çevrilen
“Hareket’ül Mukavvemetül İslamiyye”dir. 1970’li yıllarda alt
yapısı oluşmaya başlayan HAMAS, 1987 yılında ilk bildirisini yayınlayarak Şeyh Ahmed
İsmail Hasan Yasin tarafından

Filistin’in işgaline karşı İsrail’le
mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. 1988 yılında İslami
Direniş Hareketi Misakının
yayınlanmasıyla da ideolojisini
ve duruşunu kamuoyuna sunmuştur. Gazze’de ortaya çıkan
hareket, I. İntifada’ nın başlamasıyla Filistinlilerin İsrail’le
olan mücadelesinde ön plana
çıkmıştır. HAMAS İsrail işgaline karşı Filistin halkında bir
direniş bilinci uyandırmaya
çalışmış ve bu doğrultuda bildiriler dağıtmış, afişler asmıştır. Örgütün “İzzettin El Kassam Tugayları” adında silahlı
bir yapılanması da mevcuttur.
1973 yılında kurulan bir başka Filistinli örgüt olan “İslami
Merkez” adlı kuruluşun yapılanmasını miras alan HAMAS
kısa sürede geniş kitlere yayılmayı başarmıştır.
1996 yılında Filistin’de
düzenlenen seçimlerde konjonktür sebebiyle yer almayı
reddeden HAMAS, 2006 yılında avantajlı bir konumda
bulunduğunu düşünerek seçimlere girmiştir. 2000’li yıllarda örgütün pek çok üst düzey
isminin İsrail askerlerince yapılan suikastlara kurban git271
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mesine rağmen adil ve özgür
olduğu değerlendirilen 2006
seçimlerinden zaferle ayrılan
HAMAS, tek başına hükümet
kurabilecek kadar çok milletvekili çıkarmayı başarmıştır. Seçimler sonrasında Türkiye’nin
de dahil olduğu bir grup devlet HAMAS’ı Filistin halkının
meşru temsilcisi olarak kabul
ederken, İsrail, ABD, Kanada,
Japonya gibi ülkeler HAMAS’ı
bir terör örgütü olarak adlandırmaktadır.
HAMAS’ın ideolojik alt
yapısı kuruluşundan çok önce
şekillenmeye başlamıştır. HAMAS kendini 20. Yüzyılda
Siyonist ve İngiliz sömürgeciliğine karşı yürütülen mücadele
geleneğine dayandırmaktadır.
Aynı zamanda İran İslam Devriminden de etkilenen hareket
esas itibariyle Mısır’daki “Müslüman Kardeşler” hareketi
içerisinden doğmuştur. HAMAS’ın kurucusu olan Şeyh
Ahmed İsmail Hasan Yasin
Kahire ‘deki El- Ezher üniversitesinde okuduğu yıllarda
burada etkin olan “Müslüman
Kardeşler” örgütüne katılmıştır. Örgütün kurucu kadrosu
ve söylemleri de dikkate alındı272

ğında HAMAS’ın Müslüman
Kardeşler ile açık bir bağının
olduğunu söylemek mümkündür. Ancak süreç içerisinde
HAMAS ve Müslüman Kardeşler arasında fikir ayrılıkları
yaşanmıştır.
Örgütün ideolojisine dair
en somut belge 18 Ağustos
1988 yılında yayınlanan misakıdır. Misakın 1. Maddesinde
örgütün ideolojisi tanımlanmaktadır. Bu maddeye göre
HAMAS’ın yolu İslam’dır ve
olaylar karşısında duruşunu
da yine İslam’dan almaktadır.
Fakat ağır basan İslami karakterinin yanı sıra milliyetçi yönü
de güçlüdür. HAMAS radikal
İslamcı pek çok örgütün aksine
davasını tüm Dünya’ya yayma
gayreti göstermeyip; kendisini
işgal altındaki bölgelerin özgürleşmesi ve Filistin halkının
meşru haklarının tanınması
amacı için çabalayan bir ulusal bağımsızlık hareketi olarak
tanımlamaktadır. Bu çerçevede
de pek çok kez kendini El- Kaide ve benzeri örgütlerden soyutladığını dile getirmektedir.
Özellikle 2005 Filistin yerel seçimlerine katıldığı dönemden
itibaren katı İslamcı tutumla-
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rında büyük oranda bir esneme
yaşamış; fikir ve eylem bazında
daha pragmatik bir karaktere
kavuşmuştur.

HAMİDİYE ALAYLARI
Hamidiye Alayları, Osmanlı
Sultanı II. Abdülhamid tarafından 1891 yılında kolluk ve
askerî hizmetleri ifa etmek üzere, genellikle Anadolu’nun doğusundaki Müslüman aşiretlerin bünyesinde Hamidiye Hafif
Süvari Alayları adıyla kurdurulmuş silahlı ve atlı birliklerdir. Kısaca Hamidiye Alayları
olarak bilinen bu birliklerin
varlıkları —daha sonraki dönemde ıslahat çalışmalarıyla
birlikte Aşiret Alayları adıyla—
devletin bir güvenlik politikası
olarak devam ettirilmiş ve Osmanlı Devletinin yıkılışıyla son
bulmuştur. Bununla birlikte,
günümüzde, Hamidiye Alayları politikası bölücü teröre karşı
mücadelede başvurulan Geçici
Köy Korucusu (GKK) sistemi
ile ilişkilendirildiğinden, ayrıca
uygulandığı bölgede bıraktığı
siyasî, sosyal ve ekonomik etkiler nedeniyle hala güncelliğini koruyan, yerli ve yabancı
akademisyen ve pratisyenler

arasında merak edilen bir konudur.
Hamidiye Alayları politikasının özünde, aşiretlerin devlet
kontrolünde silahlandırılarakeğitilmeleri öngörülmüştür. Bu
bağlamda, Kürt, Türk ve Arap
aşiretleri arasında kurulması
öngörülen Hamidiye Alaylarıyla ilgili olarak 1891 yılında
çıkarılan ilk Nizamname 53
madde ve bir sonuçtan ibarettir. Nizamnamede, alayların
4 bölükten az ve 6 bölükten
fazla olamayacağı, her alayın
en az 512, en fazla 1152 kişiden meydana geleceği, büyük
aşiretlere bir veya birden fazla
alay kurma yetkisi verilebileceği, küçük aşiretlere ise bir kaç
bölük kurma hakkı verileceği,
ancak aşiretlerin birleştirilmesinin sadece merkezî otoritenin
veya ordu komutanının emriyle olacağı ifade edilmektedir.
17-40 yaş arası bütün aşiret erkekleri kayıt edilerek, askerliklerini kendi aşiret alaylarında yapmaları ve askerlik
eğitimlerini
tamamlamaları
sağlanacaktır. Kendi aşiretinde
alay bulunmayan aşiret fertleri
nizami ordu içerisinde askerlik
hizmetini yapacaklardır. Ayrıca,
273

H

H

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

HÂRİCÎLİK

dır. “Çıkmak, itaatten ayrılıp
isyan etmek” kökünden gelen
bu kelime Hâricîlere “insanlardan, dinden, haktan veya Hz.
Ali’den uzaklaşan ve yönetime
karşı ayaklanarak cemaatten
çıkanlar” anlamında muhalif
görüş sahipleri tarafından verilen bir isimdir. Hâricîler ise
kendilerini “Allah yolunda savaşıp O’nun rızası için canlarını ve mallarını satan ve Allah’ın
da bunları cennet karşılığı satın
aldığı kimseler” anlamındaki
“Şurât” ismiyle tanıtmışlardır.
Zaman içinde Hâricî ismini de
kullanır olmuşlar, ancak içeriğini “Kâfirlerin arasından çıkarak Allah’a ve Peygamberine
hicret edenler” şeklinde anlamışlardır. Bu isimlerin dışında
Sıffîn Savaşı’nda Allah’tan başka hiç kimsenin hüküm veremeyeceğini iddia ettiklerinden
Muhakkime, Hz. Ali’den ayrılıp “Harûra” denilen yere gittikleri için Harûriyye, burada
Abdullah b. Vehb er-Râsibîyî
kendilerine lider seçtikleri için
Vehbiyye veya Râsibiyye diye
de isimlendirilmişlerdir.

İslâm’ın ilk asrında dînî olduğu kadar siyâsî görüşleriyle de
tanınan aşırı uçlarda bir fırka-

Hariciliğin doğuşunda, hızlı
kültür değişiminin, bedevi hayattan yerleşik hayata geçişin

her alaydan 2 çavuş merkezdeki
Mektep Alayında, buna ilaveten her alaydan bir çocuk Süvari Mektebinde eğitime alınacak
ve eğitimlerinin ardından kendi
memleket-lerine ve alaylarına
çavuş ve teğmen rütbeleriyle
geri gönderileceklerdir.
Bu politika ile aşiretler ile
doğrudan Padişah/Halife arasında daha önceden hiç olmayan bir diyalog geliştirilmiş,
aşiretlerin büyük oranda devlete itaati sağlanmış ve askerî
güç olarak destekleri alınmıştır.
Padişaha ve Halifeye yönelik
olduğu görülen bağlılığın, zamanla devlete olan bağlılığa dönüştüğü söylenebilir. Hatta bazı
aşiretler (Millî ve Karakeçili)
Balkan Savaşı’na katılmış ve yararlılık göstermişlerdir.
Sonuç olarak, Hamidiye
Alayları politikası, Balkanlar’da
yaşanan çözülmenin önüne
Anadolu’da geçebilmenin en
önemli faktörlerinden birisi olarak görülmektedir.
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getirdiği sorunların, Kureyş’in
merkezî otoritesine yönelik
tepkinin, Hz. Osman devrinde
meydana gelen otorite boşluğunun etkileri olmuştur. Bunun yanında Kuran’a dayalı
bir toplum oluşturmak gibi bir
çabanın etkilerinden de söz etmek mümkündür.
Hariciler, ibadete, zühd ve
takvaya çok düşkün insanlar
olarak bilinmektedir. Şekilcilik, Harici zihniyetin en belirgin özelliği olmuştur. Hariciler, kendileri gibi düşünmeyen
kimseleri, sorgusuz sualsiz öldürmekten çekinmemişlerdir;
öyle ki, kadınların ve çocukların öldürülmesini bile mübah
görebilmişlerdir.
Hariciler,
sadece Harici olanların ‘kurtuluşa eren fırka’ olduğunu
iddia etmiş ve Harici görüşleri
benimsemeyenleri kafir ilan etmişlerdir.

HASAN EL-BENNA
1906’da Mısır’da doğan Benna
dünyanın ilk uluslararası İslamî
örgütlenmesi olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler Cemiyeti’nin (İhvân-ı Müslimîn)
kurucusudur.

Mısır siyasî hayatının dönüm noktası olan 1919 millî
hareketi/devrimi gerçekleşir.
Bu sırada Benna 13 yaşında bir
ortaokul öğrencisidir. Devrimin altyapısını oluşturan gösteri ve yürüyüşlere katılır, broşürler basar. Ortaokulun bitmesi
ile Benna’ya İskenderiye’deki
din enstitüsüne ya da Damanhur’daki öğretmen okuluna gidecektir. Din enstitüsü, mezunlarına Ezherli olmanın yolunu
açtığından caziptir. Ancak öğretmen okulunun avantajı ise
üç yıllık okul biter bitmez, mezunun öğretmen olarak göreve
başlamasıdır. Bu nedenle Benna, hayata doğrudan atılmak
ve sosyal hayatın içinde olmak
gayesiyle Damanhur’daki öğretmen okulunu tercih eder.
Benna, bu okulda çeşitli
sosyal etkinliklerde bulunur.
Bunlardan en önemlisi Hassafiye Tarikatı’na ait meclis ve
mescitlere devam etmesidir.
Bu tarikatın zikirlerine katılan
Benna, tarikatın şeyhine intisap eder ve tasavvuf yolunda
ilerlemeye çalışır. Benna’nın,
kaynağını Hanbelî ekolünden
alan Selefi çizgiye yakın olduğu bilinmektedir. Ancak hem
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Selefi bir duruşa sahip olması
hem de tasavvuf ve tarikat ehli
olması farklı bir karışım meydana getirmiştir. İbn-i Teymiyye eksenli Selefi akım içerisinde
ele alınan Benna, her ne kadar
tezat gibi görünse de tasavvuf
konusunda olumlu görüşe sahiptir.
Öğretmen okulu yıllarında
aynı tarikattan arkadaşı olan
Ahmed es-Sukkeri Mahmudiye’de ikamet etmektedir. Benna
ve Sukkeri, Mahmudiye’de var
olan dinî ve sosyal olumsuzlukları düzeltmek adına ‘Hassafiler Hayır Cemiyeti’ni kurarlar. Sukkeri başkan; Benna ise
sekreter olmuştur. Cemiyetin
iki ana amacı vardır. Bunlardan ilki insanları üstün ahlaka
çağırmaktır. İkincisi ise çeşitli
eğitim, sağlık ve sosyal organizasyonlar aracılığıyla halka nüfuz etmeye çalışan, böylelikle
onları Hristiyanlaştırma adına
gayret gösteren Mrs. Wieth ve
üç kişilik bayan misyoner ekibiyle mücadele etmektir. Benna, kurdukları bu cemiyetin
Müslüman Kardeşler’in temeli
olduğunu ifade eder.

laik ve batılılaşmanın etkilerine
açık bir şehir şeklinde tasvir ettiği Kahire’de Dar’ul-Ulum’a
başlayan Benna, ilkokul öğretmenliği sınavını kazansa da
Dar’ul-Ulum’da bir müddet
daha ilim tahsil etmeye karar
verir. Dar’ul-Ulum’dan mezun
olabilmesi için girdiği kompozisyon sınavında Benna uzun
vadeli projelerini açıklar. Zira
ona göre en zayıf amel faydası
başkasına dokunmayan ameldir. Toplumun ve dinîn ihyası
ise iki yolla mümkündür. Birincisi tasavvuf yoludur ve kalbi
kötülüklerden muhafaza eder.
İkinci yol ise eğitim ve irşat
yoludur. Eğitim ve irşat yolu
toplumun hastalıklarına ilaç
niteliğindedir ki bu yol Allah
katında daha şerefli ve üstündür. Yazdığı kompozisyon ile
Benna, Dar’ul-Ulum’dan 1927
yılında birincilikle mezun olur.
Bu başarıya karşılık Paris’te
eğitimine devam etmesine yönelik yapılan teklifi reddeder.
Mezuniyetle birlikte ilkokul öğretmeni olan Benna İsmailiyye
şehrindeki Emiriyye İlkokulu’na atanır.

1923 yılında, Mısır’ın kırsal kesimlerine yabancılaşmış,

İsmailiyye’ye gittiğinde şehirde hâkim olan yabancılaş-
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maya şahit olur. Bu süreçte
İsmailiyye’nin karmaşık sosyolojik yapısı üzerinde düşünür.
İngiliz askerî birlikleri, sömürgeleştirme hareketleri, misyonerlerin faaliyetleri, Kanal
Ortaklığı Bürosunun parlak
ve müreffeh durumuna rağmen orada çalışan Mısırlıların
sefilliği, yabancıların hürmet
görüp, Mısırlıların ve Müslümanların aşağılandığı bir sosyal yapı, kamu hizmetlerinin
bile yabancı şirketlerle yapıldığı bir idare tarzı, sokaklarda
sömürgecilerin diliyle yazılmış
olan levhalar, toplumun dinden uzaklaşarak aklın özgürleştirilmesi bağlamında farklı yollara tevessül etmesi gibi sosyal
problemler Benna’yı planlarını
eyleme dönüştürme noktasında harekete geçirir.
Benna, toplumun içinde bulunduğu bu durum hakkında
çözüm geliştirir. Mescitlerde
halka anlatılanlar bazı mezhepsel veya fıkhî bölünmelere
neden olmaktadır. Bu nedenle
eski tecrübesinden hareketle
geleneksel olmayan yöntemlere başvurur ve tekrar kahvehanede sohbetler organize
eder. Kahvehane sohbetlerin-

de Benna modern propaganda
yöntemlerini kullanmıştır. Elitizmden uzak ve halkı kucaklayan bir tavrı şiar edinmiştir.
Kahvedeki sohbetler verimli
olur. Böylece Benna’nın etrafında sosyal statüsü düşük
ancak dinî ve millî hassasiyeti
olan bir grup teşekkül eder. Bu
grup bir zaviyede toplanmaya
ve bütünleşmeye başlar.
Nihayet 1928’de İsmailiyye sohbetlerinden oluşturduğu
gruba dâhil olan altı kişi Benna’yı evinde ziyarete gelir. Bunlar kahve sohbetleri aracılığıyla
meydana gelen gruba mensup,
sosyal ve ekonomik statü açısından alt sınıfa ait kişilerden
Hafız Abdulhamid, Ahmed
el-Husari, Fuad İbrahim, Abdurrahman Hasebullah, İsmail
İzz ve Zeki el-Mağribi’dir. Bu
kişilerden Hafız Abdulhamid
marangoz, Ahmed el-Husari
berber, Fuad İbrahim ütücü,
Abdurrahman
Hasebullah
şoför, İsmail İzz bahçıvan, Zeki
el-Mağribi ise tekerlekçidir. Bu
kitle, Benna’nın lideri olduğu hareketin temel özelliğinin
bir orta sınıf hareketi olduğunu da göstermektedir. Benna,
kendilerine bir isim verilip
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verilmeyeceğini sorduklarında ise şekilcilik ve resmîyetten vazgeçerek manevîyat ve
çalışma temelinde bir araya
gelmiş ‘Müslüman Kardeşler’
(İhvan’il-Muslimin) olduklarını
söyler. Böylece Benna“Allah’ın
izniyle, Ezher’in ilmî gücü ile
tarikatların ruhî gücü bir araya
gelse, bunlara İslamî toplulukların amelî gücü eklense, hiç
şüphesiz ortaya görülmemiş
bir ümmet çıkar” sözleriyle
‘kuvvet’un ilmiyye’, ‘kuvvet’un
ruhiyye’ ve ‘kuvvet’un ameliyye’ sentezi olarak ifade ettiği
Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ni o gün kurmuştur.
Benna, döneminde ve sonrasında Mısır için önemli ve en
etkili fikir ve aksiyon adamlarından birisi olmuş, bu alanda
arkasında önemli bir kitle toplayabilmiş ve bir akım oluşturabilmiştir.
1949 yılına kadar 21 yıl boyunca Müslüman Kardeşler
Cemiyeti’ni Genel Mürşit olarak yöneten Hasan el-Benna,
aynı yıl içerisinde bir konferanstan dönerken öldürülmüştür.
278

HAŞHAŞİLER
Haşhaş veya haşîş (esrar), yemeklik yağ ve tıbbî ilaç üretiminde kullanılan bir bitki olup,
afyon türevlerinden morfin,
kodein, narkotin ve papaverin
gibi uyuşturucu maddelerin
üretiminde de kullanılmaktadır. Bu maddelerden üretilen
uyuşturucuları kullanan kimse
veya topluluklar için haşhâşîler anlamına haşhâşiyyûn veya
haşhaşiyyîn gibi nitelemeler
yapılmaktadır.
Terminolojik bir tabir olarak haşhaşiyyîn, tarih içerisinde Şiî düşünce zemininde
vücut bulan İsmailî/Bâtınî hareketin Hasan Sabbah öncülüğünde başlatılan ve düşmanlarını katletmek yoluyla ortadan
kaldıran, bu şekilde cinayeti
sistemli bir saldırı aracı haline
getiren Nizarî-İsmailî fedâîlerinin oluşturduğu bir terör örgütüdür.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ
Havacılık güvenliği; yetkili
olmayan kişilerin (saha kontrolü), potansiyel silahların ve
yasaklanmış tehlikeli madde-
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lerin (aktif arama ve tespit)
havaalanlarının
kalkışından
önce kontrol edilerek uçaklara
intikalinin önlenmesi anlamına
gelmektedir. Havacılık güvenliği kavramı içinde havacılık
endüstrisi, insan ve eşyanın
havadan ulaşımı, uçak kaçırma tehditleri, kaçırılan bir uçağın kamu güvenliği açısından
verebileceği zararlar ve bunu
önleme stratejileri, uluslararası
işbirliği ve çözüm politikaları,
teröristlerin ve terörizmin kökenleri, terörist örgütler, yolcular, kargo, personel, tesis ve
müştemilat girişlerini içeren
havalimanları güvenlik önlemleri, güvenlik önlemleri için
uygulanan kanunlar ve uygulamalar gibi başlıklar yer almaktadır.
Havacılık, insanlık için, küresel ekonomi ve dünya refahı
için ne kadar hayati bir sektörse, günlük yaşamda birey,
kurum ve devletler için de o
büyüklükte güvenlik meseleleri
oluşturur. Terör ve organize suç
örgütleri için de havacılık sektörü, hava araçlarının ölümcül
silaha dönüşebilme ve çok büyük yıkımlara sebep olabilme
özelliğinden dolayı önemli bir

ilgi alanıdır. Yakıt deposu dolu
bir uçak, güvenlik zafiyetiyle
birlikte, menzilindeki herhangi
büyüklükteki bir hedefi tamamen yok edebilme kabiliyetine
sahiptir. Bütün bunlar, bir devletin havacılık güvenliğindeki
zafiyetinin, hem kendi ülkesi,
hem de komşu ülkeler için en
ciddî güvenlik açığı olduğu anlamına gelmektedir.
11 Eylül terörist saldırıları
havacılık güvenliği açısından
başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün dünyada bir dönüm noktası olmuştur.
Saldırının yıkıcı ve dramatik etkileri havacılık güvenliği kavramını en önemli ulusal güvenlik
konusu olarak öne çıkarmıştır.
Sonuç olarak havacılık güvenliği kavramı havacılık gibi
çok büyük bir sistemin insanlar
ve devletler için hayatî olan güvenliğinin minimum malîyetle,
maksimum performans sağlayacak şekilde tasarlanması anlamına gelmektedir. Sistemin
neredeyse tamamıyla kâr amacı güden şirketler tarafından
işletilmesi, kaliteli güvenlik hizmetlerinin yüksek malîyeti, diğer yandan sistemdeki en zayıf
noktanın bütün sistemi kolayca
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tehdit edebilecek öneme sahip
olması kavramın öne çıkan meseleleridir. Gelişen teknoloji ile
havacılık güvenliğinin daha da
gelişeceği öngörülmekte ise de,
tam anlamıyla güvenli bir sistemin kurulması ve işletilmesi yakın gelecekte çok da mümkün
görülmemektedir.

HAYAL KIRIKLIĞI/
SALDIRGANLIK TEORİSİ
Ayrıntılı bilgi için İsyan maddesine bakınız.

HİBRİT SAVAŞ
Hibrit Savaş konvansiyonel/
konvansiyonel olmayan, düzenli/düzensiz,
açık/örtülü
pek çok savaş vasıtasının kullanılabildiği ve tüm bu vasıtaların iç içe geçtiği savaş biçimini ifade etmektedir. Yeni
bir terim olarak ilk kez 2005
yılında Frank Hoffman’ın “21.
Yüzyılda Çatışmalar: Hibrit Savaşların Yükselişi” (Conflict in the
21st Century: The Rise of Hybrid
Wars) makalesinde tanımlanarak kavramsallaştırılan hibrit
savaş, daha çok savaş ve barış
durumu arasındaki bulanık
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dönemin kullanılıp, manipüle
edilmesine dayanmaktadır.
Kendini tek bir savaş şekli
ve boyutu ile sınırlamayan, birden fazla savaş vasıtasının karmaşık bir biçimde kullanıldığı
bu yeni hibrit savaş stratejisinde konvansiyonel kuvvet ve hareket yöntemlerinin yanında,
askeri-istihbarat unsurları ile
gayri nizami harp unsurlarının
hasım tarafın nüfusunun içine
gizlice sızdırılması; hedef ülke
halkının müzahir olduğu düşünülen bir kesiminin yönetime
karşı örgütlenip, silahlandırılması; düşman ülkeye yönelik
her türlü dezenformasyon ve
propaganda faaliyetlerine başvurulması; varsa hedef ülke
yönetiminin gizli faaliyetlerinin deşifre edilmesi; siber saldırılar ile düşman ülke bilişim
sistemlerine zarar verilmesi ve
karşı tarafı ekonomik yönden
zor durumda bırakacak uygulamaların hayata geçirilmesi
gibi çok çeşitli araç ve yöntemlerin bir arada uygulanabildiği
görülmektedir. Bu özellikleri
açısından Hibrit Savaş, klasik
savaş alanına göre hem daha
esnek hem de daha kompleks
bir yapıya sahiptir ve bu yeni
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savaş alanında hasım tarafların başarı sağlayabilmek adına
şartlara süratle uyum sağlamasını gerektirmektedir.
Asimetrik Savaş/Asimetrik Tehdit: Karmaşık, uzun
dönemli ve doğrusal olmayan
hibrit savaş stratejisi, amaca
ulaşmada her türlü psikolojik,
politik, askeri, teknolojik unsurlar ve medya unsurlarıyla birlikte terör saldırılarını da içermesi nedeniyle asimetrik tehdit
unsurlarını akla getirmektedir.
Bu açıdan hibrit savaşın asimetrik savaşla benzerlik gösterdiği düşünülse de hibrit
savaş daha kapsamlı bir savaş
stratejisine işaret etmektedir.
Bu çerçevede, hibrit savaşın
alt bir unsuru olarak tanımlanabilecek olan asimetrik savaş;
bir çatışmada en az bir tarafın,
düşmanı karşısında avantajlı
konuma geçebilmek amacıyla,
düşmanından eylem, düşünce
ve organizasyon olarak farklı
hareket ettiği savaşma anlayışı
olarak ortaya çıkmaktadır.
Asimetrik savaş kavramı
daha çok taraflar arasında güç
dengesi bulunmadığı durumlarda, güçsüz olan tarafın gayri
nizamî harp tekniklerini kulla-

narak uyguladığı savaş yöntemi olarak da kullanılmaktadır.
Asimetrik tehdit unsurları ani
ve hazırlıksız bir durum yaratarak ülkelerin siyasi, sosyal ve
ekonomik istikrarsızlıklarına
neden olacak biçimde bu ülkelerin zayıf taraflarına düşük seviyede kuvvet ve teknoloji kullanmakta ve öngörülemeyen
saldırılara sebebiyet vermektedir. Asimetrik savaşta tehdidin
genellikle güçsüzden güçlüye
geldiği göz önünde bulundurularak ağırlıklı olarak terör
örgütlerinin bu tehdit unsurlarına başvurduğu düşünülse de
hem terör saldırıları hem de terörizme karşı devletlerin yürüttüğü terörle mücadele faaliyetleri asimetrik savaş unsurlarını
içerebilmektedir.

HİNDUTVA
İlk defa Hindistan’ın Maharaştra bölgesinde brahma kastına mensup bir ailede doğan
Vinayak Damodar Savarkar
(1883-1966) tarafından yazılan Hindutva: Who is Hindu? adlı
eserde geçen ve Hindu milliyetçiliğiyle özdeş olarak kullanılan kavramdır. Hindutva
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Hint dilinde Hinduluk anlamına gelmektedir.
Londra’da hukuk eğitimi
alan Savarkar, İngiliz yönetimine karşı şiddet eylemleriyle
mücadele edilmesini savunmaktaydı. 1909 yılında Savarkar’ın taraftarlarından Madar
Lal Dhingra adlı bir genç,
daha önce Hindistan’da görev
yapan ve o dönem İngiliz parlamentosunda milletvekili olan
Sir Curzon Wyllie’ye suikast
düzenlemiş ve Wyllie ölmüştür.
Bunun üzerine Savarkar tutuklanmış ve 1910-1937 yılları
arasında Hint Okyanus’undaki
Andaman adaları ve Maharaştra eyaletindeki Ratnagiri
şehrinde 27 yıl hapis yatmıştır.
Ratnagiri’de kaldığı dönemde
Hindutva: Who is Hindu? adlı
eseri yazmıştır. Kitap 1923 yılında Maharaştra’nın Nagpur
şehrinde isimsiz olarak basılmıştır.
Savarkar, hapishanede bulunduğu dönemde Hint Müslümanlarının kurduğu Hilafet
Hareketiyle temas kurmuş,
Hilafet Hareketinin devrimci
yaklaşımını benimsemiştir. Ancak onlarla görüştükten sonra
Hinduların gerçek düşmanının
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İngilizler değil, Müslümanlar
olduğu fikrini benimsemiştir.
Hinduların
Müslümanlara
göre zayıf bir durumda olduğunu, Müslümanların İslam
birliği yaklaşımıyla örgütlenebildiğini savunmuştur.
Savarkar, Hindu kimliğinin
Hindistan’da yaşayan halkların
kimliği olduğunu, dini inançları ve kastları farklı olsa da
Müslümanlar dışında Sihlerin
ve diğer dinlere inananların da
Hindu olduğunu iddia etmiştir.
Hinduların zorla Müslümanlaştırıldığını, aslında Hindu
kanı taşıdıklarını ve bunun farkına varmaları gerektiğini iddia etmiştir. Hindu olmanın üç
temel şartı olduğunu söylemiştir. Bunlar ortak millet (Rashtra),
ortak ırk (Jati) ve ortak kültür
(Sanskriti)’dür. Savarkar’a göre
Hindular tarihin eski dönemlerinden beri Hindistan’da yaşayan kadim bir toplum olup,
İngiltere’nin bir sömürgesi değildir. Ayrıca Araplar, Türkler
ve Peştunlar Hindistan’ı işgal
ederek İslam’ı zorla yaymış,
buna 1600’lerde ortaya çıkan
Maratalar karşı koymuştur.
Nagpur’da yaşayan Keshav
Baliram Hedgewar, Savar-
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kar’ın fikirlerinden etkilenerek
1925 yılında onu hapishanede ziyaret etmiştir. Hedgewar,
1925 yılı sonlarında Rashtriya Swayamsevak Sangh (Ulusal Gönüllüler Topluluğu) adlı
bir örgüt kurmuş, bu örgütte
Hindutva’nın temel öğeleri
olan Hindu Rashtra yani Hindu
Milleti kavramı kullanılmıştır.
Hindutva ancak 1948’de örgüt
içinde kullanılabilmiştir.
Sihlerin kurduğu Halistan
Hareketi, Bangladeş’ten Hindistan’a Müslüman göçmenlerin gelmesi, Şeytan Ayetleri kitabı sonucu başlayan eylemler
Hindu toplumunda milliyetçiliği artırmıştır. 1989 yılında
Hindistan’da Bharatiya Janata
Partisi yani Hindistan Halk
Partisi adlı parti Hindutva’yı
ideoloji olarak benimsemiş,
Bharatiya Janata Partisindeki
Hindutva düşüncesinin temel
ilkeleri ise kültürel milliyetçilik,
sömürge karşıtlığı, sosyal adalet, standart medeni kanun ve
Hindu çıkarlarının korunması
olmuştur. Ancak parti İslam ve
göçmen karşıtı söylemleriyle
öne çıkmıştır. Hatta 1992 yılında Hindistan’ın Ayodha şeh-

rinde bulunan Babür Mescidinin yıkımına destek vermiştir.

HİZB-İ İSLAMİ
Hizb-i İslami, 1977 yılında
Gulbeddin Hikmetyar tarafından kurulmuştur. Hizb-i İslami’nin kökenleri 1969 yılında
Kabil Üniversitesi öğrencileri
ve hocaları tarafından komünizmle mücadele etmek amacıyla kurulan Müslüman Gençlik oluşumuna dayanmaktadır.
1979 yılında Hikmetyar’dan
ayrılan Maulvi Muhammed
Yunus Halis kendi grubunu
oluşturmuştur. Her iki grup
da Hizb-i İslami adını kullanmaktadır. Ayırt edilmeleri için
Hizb-i İslami Halis ve Hizb-i
İslami Gulbeddin şeklinde
isimlendirilseler dahi, Hizb-i
İslami tanımlaması genellikle
Gulbeddin Hikmetyar’ın başında bulunduğu grup için kullanılmaktadır.
1979 yılında Afganistan’daki Sovyet yanlısı hükümetin
talebi üzerine Sovyetler Birliği Afganistan’ı işgal etmiştir.
Bunun üzerine ülke genelinde
işgale karşı bir direniş başlamıştır. Afgan halkı tarafından
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oluşturulan gruplara dünyanın
farklı ülkelerinden Müslümanların da katılımıyla sürdürülen
direniş hareketinde Burhaneddin Rabbani’ye bağlı Cemiyet-i İslami ile birlikte Gulbeddin Hikmetyar’a bağlı Hizb-i
İslami ön plana çıkmıştır. Bu
dönemde Pakistan başta olmak
üzere Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin desteğini alan Hikmetyar önemli askeri başarılar elde
etmiştir.
Yaklaşık 10 yıl süren bir işgalin ardından 1989 yılında
Sovyetler Birliği Afganistan
topraklarından çekilmiştir. İşgalin sona ermesinin ardından
1992 yılında Sovyetler’in desteklediği hükümetin iktidarı
kaybetmesinin akabinde, Ruslara karşı savaşan gruplar arasında ülke yönetimi konusunda
anlaşmazlıklar ortaya çıkmış ve
iç savaş patlak vermiştir. Cemiyet-i İslami ile Hizb-i İslami
arasında kanlı çatışmalar yaşanmıştır. Bu süreçte, 1993 yılında yaklaşık bir yıl ve 1996 yılında üç ay olmak üzere Hizb-i
İslami lideri Gulbeddin Hikmetyar iki kez Afganistan başbakanı olarak görev yapmıştır.
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Hizb-i İslami, Taliban’ın
yönetimde etkili olmaya başladığı 1996 yılından itibaren güç
kaybetmeye başlamış ve 1997
yılında Hikmetyar yurtdışına
çıkmıştır.
11 Eylül sonrasında Amerika’nın Afganistan’daki operasyonları neticesinde Hizb-i
İslami yeniden ortaya çıkmış,
koalisyon güçlerine ve Afgan
kuvvetlerine yönelik saldırılar
düzenlemiştir.
Afganistan sınırları içerisinde silahlı unsurlar bulundurmaya devam eden ve zaman
zaman çeşitli eylemler gerçekleştiren Hizb-i İslami’nin, Afgan Hükümetiyle yürüttüğü
barış görüşmeleri neticesinde
29 Eylül 2016 tarihinde taraflar arasında uzlaşı anlaşması
imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında Hikmetyar’ın Afganistan’a dönüşünün önü açılırken,
Hizb-i İslami mensuplarının iç
savaş döneminde yaşanlardan
sorumlu tutulmayacakları hususunda mutabakat sağlanmıştır.
Hizb-i İslami’nin 2016 yılı
itibariyle Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Abdul Hadi
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Arghandiwal’in liderlik ettiği
ve şiddet yanlısı olmayan bir
kolu Afganistan’da siyasi parti
olarak faaliyet göstermektedir.

HİZBULLAH TERÖR ÖRGÜTÜ
(TÜRKİYE)
Örgüt, Hüseyin Velioğlu, Fidan Güngör, Ahmet Tufan,
Veysi Kaykaç ve Abdulvahap
Ekinci tarafından kurulmuştur.
Vahdet Kitabevi etrafında yapılanan oluşumdan kısa
süre sonra liderlik mücadelesi
ve örgütün teorik alt yapısı ile
ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle
kopmalar yaşanmıştır. İlk olarak 1980 yılında Fidan Güngör
ile Hasan Şengül bu yapılanmadan ayrılarak Menzil Kitabevini kurmuş ve bu Kitabevi
etrafında yeni bir yapılanmaya
(Hizbullah/Menzil-Menzilciler) gitmişlerdir. Vahdet Kitabevi etrafındaki bu kopuş, 1982
yılında Hüseyin Velioğlu’nun
da gruptan ayrılarak İlim Kitabevi adı altında ayrı bir grup
(Hizbullah/İlim-İlimciler) kurmasıyla iyice ilerlemiştir. Bu
ayrılış sırasında Velioğlu, sadece yeni bir grup oluşturmakla
kalmamış, Diyarbakır’dan ay-

rılarak bu oluşumu memleketi
olan Batman’a taşımıştır.
Hizbullah (ilim) faaliyet
gösterdiği alan itibarıyla PKK
terör örgütüyle aynı bölge ve
tabana hitap etmesi nedeniyle,
başından beri PKK terör örgütünü en önemli rakibi olarak
görmüş ve bu örgütle bölgede
hâkimiyet mücadelesine girişmiştir.
PKK’nın bölgede uyguladığı baskı sonucunda oluşan
gerginlikler sokaklara taşmış,
sokaklarda Hizbullah (ilim)
mensupları ile PKK’lılar birbirleriyle kavga etmeye başlamıştır. 1991 Mayıs’ında,
PKK terör örgütü tarafından
Şırnak-İdil’de Hizbullah (ilim)
mensubu Sabri ve Hayriye
Karaaslan çifti öldürülmüş,
Aralık 1991’de de Hizbullah
(ilim) terör örgütü tarafından
İdil’de PKK mensubu Mihail
Bayro’nun öldürülmesiyle iki
örgüt arasında silahlı çatışma
başlamıştır. 17 Ocak 2000’de
gerçekleştirilen operasyonda
ise örgüt lideri Hüseyin Velioğlu İstanbul’da öldürülmüştür.
Geçmişte birebir insanlarla
irtibat kurarak anlatma anla285
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mına gelen “doğrudan tebliğ” metodunu savunan örgüt,
2003’ten sonra bu anlayışın
yanında dergi, dernek, dershane, poliklinik, internet siteleri,
öğrenci yurtları kurarak “dolaylı tebliğ” metodunu da kullanmaya başlamıştır. Hizbullah’taki bu değişim; yurtiçinde
ve dışında dernekler açılarak
kurban organizasyonları yapılması, Filistin’e ve tabi afetlerde
zarar görenlere yardım kampanyaları düzenlenmesi, İsrail
-Lübnan çatışması, karikatür
krizi, Papa’nın açıklamaları
gibi konular ile ilgili protestolar
tertip edilmesi, Kutlu Doğum
Haftası ve İbrahim Peygamberi anma etkinlikleri organize
edilmesi şeklinde hayata yansımıştır.
2003 sonrası dönemin dikkat çeken diğer bir hususu
ise, örgütün yurtdışı yapılanmasının önem kazanmasıdır.
Türkiye genelinde sıkça gerçekleştirilen
operasyonlarda
yakalanmamak için Avrupa
ülkelerine kaçan üst düzey
örgüt mensupları, temelleri
1990’lı yıllarda atılan yurtdışı
yapılanmasını güçlendirmiş ve
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örgütün yurtdışı faaliyetlerini
artırmıştır.
Örgüt legal alanda varolabilmek için de girişimlerde
bulunmuş ve bu arayışın bir
sonucu olarak Mustazaf-Der
kurulmuştur. Ancak bu dernek
2012 yılında mahkeme kararı ile feshedilmiştir. Derneğin
kapatılmasından sonra yeni bir
dernek girişiminde bulunmayan grup Mustazaflar Hareketi
adıyla yeni bir siyasî hareket
başlattığını duyurmuştur. 2012
yılında kurulan Hür Dava Partisi’nin (HÜDA Par) bu hareketin sonucu olduğu değerlendirilebilir.
Hizbullah/İlim Grubu 15
Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında darbe karşıtı tutum sergileyerek “terör
örgütü” izleniminden uzaklaşmayı amaçlamıştır. Darbe
teşebbüsü sonrası Hizbullah/
İlim Grubu’nun; devlet kadrolarına adam sızdırma, sempati
kazanılarak adam kazanma ve
taban genişletme, KONGRA/
GEL (PKK)/KCK ile süregelen gerginlik kapsamında ise
silahlanma gayretleri olmuştur.
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HİZBULLAH (LÜBNAN)

İran partisi olduğu” şeklinde
yaygın iddialar bulunmaktadır.

Hizbullah, iki ayrı kelimenin
birleşiminden oluşmuş, “Allah’ın Partisi” anlamına gelen,
Lübnan merkezli Şii eksenli silahlı bir terör örgütüdür.
İsrail’in 1982 yılında Güney
Lübnan’ı işgali üzerine tepkisel
olarak kurulmuştur. Hizbullah,
ABD, Kanada, Avustralya ve
İngiltere de terör örgütleri listesinde yer almaktadır.

Hizbullah yönetimi, yedi
seçilen kişiden ve bir İranlı
danışmandan oluşan Danışma Kurulundan (Şurâ Meclisi)
oluşmaktadır. Bu Şurâ Meclisi
İran’daki Uzmanlar Meclisi
gibidir ve Hizbullah’ın siyasî,
askerî ve sosyal kollarının bir
nevi karar verme organı olarak
çalışır. Buraya bağlı olarak beş
alt kurul bulunmaktadır. Bunlar, Siyasî, Cihat, Parlamento,
Yürütme ve Yargı Kurullarıdır.
Bu kurullardan Cihat Kurulu
(Meclisi), örgütün -işgalcilere
karşı- “direnişçi” sıfatıyla meşrulaştırdığı ve devam ettirdiği
silahlı kanadını temsil etmektedir. Bu birim iki kısımdan oluşmaktadır: Askerî birim (İslamî
Cihat adıyla) ve güvenlik ve istihbarat birimi.

Hizbullah’ın, silahlı milislerinin yanı sıra, siyasî ve sosyal
örgütlenmeleri ve yapılanmaları da vardır. Silahlı bir direnişin olması gerektiğine inanan
ve Lübnan’da uzun vadede
İran tipi (bu güne kadar gerçekleştirilememiş olsa da) bir
İslam cumhuriyeti oluşturulmasını destekleyen liderler, o
zamanki Emel (Amal) hareketinden ayrılarak İslamî Emel
(Amal)’i oluşturmuşlardır. Bu
yeni oluşum ileride oluşacak
“Hizbullah” örgütünün bir
nevi altyapısını oluşturmuştur. Hizbullah’ın, İran’ın Devrim Muhafızları’ndan finans
ve eğitim desteği aldığı, hatta
Hizbullah’ın “Lübnan’daki bir

Hizbullah’ın bir diğer kolu
olan siyasî kanadı da iki ana
birimden oluşmaktadır: Siyasî
Konsey ve Bilgi Konseyi. Birincisi Genel Sekreter Nasrallah
ile Şurâ Meclisine danışmanlık
yapmaktadır. İkinci birim ise
Hizbullah’ın söylemlerini şekillendirmekte ve aktarmaktadır.
Bu bağlamda, Hizbullah’ın bir
287

H

H

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

televizyon kanalı (El Manar),
dört radyo istasyonu, Lübnan
içinde ayrı bir telekominikasyon sistemi ve beş gazetesi
bulunmaktadır. Hizbullah’ın
belki de en önemli birimi ve diğer terör örgütlerinden ayıran
özelliği, sosyal hizmetler birimidir.

HİZBÜ’T-TAHRÎR
Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî, Kudüs’te 1953 yılında kurulan
ve İslam dinîni siyasal alanda
kullanan politik bir oluşumdur.
“Hizbü’t-Tahrîr el-İslâmî” kelimelerinin Türkçe’deki karşılığı “İslamî Kurtuluş Partisi”dir.
Söz konusu parti, Müslüman
nüfusun yoğun olduğu ülkelerde faaliyet göstermektedir. Ülkelerin genel yönetim yapısına
göre farklı yorumları olsa da
genel olarak, siyasî iktidarların
değiştirilerek yerine İslam şeriatına uygun bir yönetimin kurulması hedeflemektedir.
Hizbü’t-Tahrîr’in kurucusu
Filistinli Muhammed Takıyyüddîn en-Nebhânî’dir. Nebhânî, 1909 yılında Hayfa ilçesinin İczem köyünde doğdu.
Yüksek öğrenimini Kahire’de
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Ezher Üniversitesi’nde ve Dâru’l-Ulûm’da tamamladıktan
(1932) sonra Filistin’in çeşitli
şehirlerinde öğretmenlik ve hâkimlik görevlerinde bulundu.
İsrail’in 1948’de Filistin’i işgal
etmesi üzerine ailesiyle birlikte önce Şam’a, sonra Beyrut’a
yerleşti. Aynı yıl Kudüs’te Şer’î
Temyiz Mahkemesi’ne hâkim
olarak tayin edildi ve burada
1950 senesine kadar çalıştı.
Son olarak Amman’daki İslamî
İlimler Fakültesi’nde 1952’ye
kadar hocalık yaptı. Önceleri
İhvân-ı Müslimîn (Müslüman
Kardeşler) ile yakın ilişkiler
kuran Nebhânî, neticede onlardan ayrılarak kendi partisini kurdu.Temel düşüncesi
Filistin’de bir Hilâfet Devleti
kurarak Filistin’i özgürlüğe kavuşturmak olan Nebhânî, bu
nedenle cemaat olarak kalmayı
ön planda tutan ve siyasî parti niteliği taşımayan İhvân-ı
Müslimîn ile yollarını ayırdı ve
1949 yılında kendi partisinin
çatısını ve söylemini oluşturmaya başladı.
Nebhânî’yi parti kurmaya
sevk eden temel sebeplerden
biri Filistin’in 1948’de İsrail
tarafından işgal edilmesidir.
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Nitekim Filistin’de İsrail devletinin kurulması ile Ürdün, Mısır ve Irak’a İngilizlerin tahakküm etmesi karşısında Arap
rejimlerinin zaafa düşmesi,
Nebhânî’yi Müslümanları bu
durumdan kurtaracak çözüm
yollarını araştırmaya sevk etti.
Bu çözüm arayışları neticesinde Filistin Bölgesi’nin ancak
düzenli bir fikrî ve siyasî çalışma neticesinde kurulacak güçlü bir İslam devletiyle (Hilâfet
Devleti) kurtarılabileceği fikrine vardı. Zira ona göre, bölgede var olacak bu İslam devleti,
başta İsrail olmak üzere İngiltere gibi Avrupa devletlerinin
İslam dünyası üzerindeki planlarını geçersiz kılabilirdi.
1952’de
Hizbü’t-Tahrîri’l-İslamî adıyla siyasî bir parti
kurmaya teşebbüs etti. Partisine yasal statü kazandırmak
amacıyla 17.11.1952 tarihinde
Ürdün İçişleri Bakanlığı’na bir
dilekçe verdi; ancak bakanlık,
bu isteği parti programının Ürdün anayasasına aykırı olduğu
gerekçesiyle reddetti. İki yıl
sonra partiye yasal statü kazandırmak için tekrar başvurulduysa da yine reddedildi. Dolayısıyla Nebhânî tarafından
fiilen kurulan bu siyasî parti

hiçbir zaman resmî bir statü
kazanamadı. Buna rağmen
varlığını gayr-i resmî olarak
günümüze kadar devam ettirmeyi sürdürdü.
İlk merkezî Kudüs’te olan
Hizbü’t-Tahrîr, bugün Arap
dünyası başta olmak üzere
dünyanın birçok ülkesinde faaliyet göstermektedir. Başlangıçta tüm faaliyetlerini Ürdün,
Suriye ve Lübnan’a hasreden
Hizbü’t-Tahrîr, söz konusu ülkelerde faaliyetlerinin yasaklanmasına ve mensuplarının
çeşitli baskılara maruz kalmasına rağmen çalışmalarına
devam etmiş ve kısa sürede
Afganistan, Pakistan, Fas, Cezayir, Kuveyt, Mısır, Irak, İran,
Sudan, Tunus, Özbekistan,
Tacikistan, Türkiye gibi çeşitli İslam ülkelerine yayılmaya
başlamıştır. 1990’lardan sonra
Eski Sovyetler Birliği ülkelerinde de taraftar toplayan parti,
özellikle Orta Asya cumhuriyetlerinde faaliyetleriyle ön
plana çıkmıştır. Bu yayılmacı
özelliği ile uluslararası bir yapıya sahip olan parti, Almanya,
Avusturya, Belçika, İngiltere
gibi Avrupa ülkelerinde de faaliyet göstermektedir.
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Türkiye’de ise; son yıllarda
etki ve önemini kaybeden Hizbü’t-Tahrîr, ilk olarak 1960’lı
yılların ortasında gazetecilere,
yazarlara ve devlet adamlarına posta yoluyla gönderilen
ve İslamî bir devlet kurulması
gerektiğini vurgulayan beyannamelerle ortaya çıkmıştır. Gerek beyannamelerde gerekse
mektuplarda ele alınan temel
sorun, Türkiye’nin mevcut
hali ile Batı’nın bir maşası haline getirildiği ve batının temel
amacının ise İslam’ı yok etmek
olduğuydu. Buna karşılık Müslümanların da birleşerek Hilâfet Devleti’ni kurmaları öneriliyordu. Hizbü’t-Tahrîr, 1967’de
liderlerinin ağır hapis cezalarına çarptırılması nedeniyle
Türkiye’deki dinamik etkisini yitirmiştir. Hizbü’t-Tahrîr,
Türkiye’de fikirlerini yayınlarıyla paylaşan Ercümend Özkan’ın 1995 yılındaki ölümüne
değin İslamî oluşumlar içerisindeki önemini korumuştur.
Netice itibariyle Hizbü’t-Tahrîrciler Türkiye’deki çalışmalarında pek başarılı olamamış,
ancak siyasal talepleri, sonraki
hareketlere örnek oluşturmuştur.
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Hizbü’t-Tahrîr, kuruluşundan bu yana terörü red etmekte ve genelde silahlı eylemlerde
bulunmamaktadır. Daha çok
dinî yayınlar ile kendisini tanıtmış ve çalışma alanı olarak
Kur’an kursları gibi din eğitimi
veren kuruluşlara odaklanmıştır. Nebhânî’nin ölümünden
sonra parti başkanlığını Filistin
el-Halil doğumlu ve Hâkezâ
Hudimet el-Hilâfe (Hilafet
Böyle Yıkıldı) adlı eserin yazarı Abdulkadîm Zellûm (1977)
üstlenmiştir. Ondan sonra
2003 tarihinden itibaren parti başkanlığına mühendis Atâ
Ebü’r-Raştâ geçti. Partinin ileri gelenlerinden Ali Fahreddin,
Tallal el-Bessât, Mustafa Salih,
Mustafa en-Nahhâs ve Mansur
Haydar’ın istekleri doğrultusunda 1978’de Hizbü’t-Tahrîr’in Lübnan şubesi kuruldu.
Bu isimler dışında partinin
önemli temsilcileri arasında
Abdülgani Cabir Süleyman,
Ahmed ed-Dâûr, Dr. Salahaddin Muhammed Hasan, Dr.
Kemal Ebu Lihya, Alaaddin
Abdulvehhab Haccac, Abdurrahman el-Malîkî, Dâvud
Hamdan, Ğânim Abduhve
Dr. Âdil en-Nablûsî ve Munîr
Şekîr gelmektedir.
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HİZİP-HİZİPÇİLİK
Hizip, bölük, kısım, cemaat,
taife ve fırka anlamına gelmektedir. Arapça’da “hizb” kökü,
“bir musibet gelmek” (asabe)
ve “kaba, haşin olmak” (ğaliza)
anlamlarını taşımaktadır. Bu
yüzden hizip, içinde bir kabalık
ve sertlik bulunan cemaat (cemaatun fiha ğilazun) şeklinde
de tanımlanabilir.
Son zamanlarda kazandığı
siyasî anlamla hizipçilik, örgütlenmiş bir topluluğun içinde
bütünlüğü bozacak biçimde
yeni bir topluluk oluşturma,
klikçilik demektir. Buradan hareketle hizipçilik TDK’ya göre,
“aynı zamanda bir siyasî partinin içinde, partinin izlemekte
olduğu ana siyasî çizgiye karşı
olan, ayrı bir teşkilat merkezî
bulunan ve partinin çoğunlukla aldığı kararlara karşı savaşan
parti içi grup, fraksiyon, klik”
anlamlarına da gelmektedir.

HOLOKOST (HOLOCAUST)
“Holokost”,Yunan kökenli bir
sözcük olup, “ateş başında kurban etme” anlamına gelmektedir. Terimsel olarak Holokost,

Nazi rejimi ve işbirlikçileri
tarafından sistemli, bürokratik yollarla, malî açıdan devlet
kaynakları ile desteklenen bir
şekilde yaklaşık altı milyon Yahudi’nin hapsedilmesi ve öldürülmesini ifade eder.
Almanya’da Ocak 1933’te
iktidara gelen Naziler, Almanların “ırksal anlamda üstün”
olduğuna inanmakta ve “aşağılık” olarak kabul ettikleri
Yahudileri, Alman ırkına ve
toplumuna karşı yabancı bir
tehdit olarak görmekteydiler.
Holokost döneminde, Alman
yetkililerin uyguladığı vahşet sadece Yahudilere yönelik
değildir. Ayrıca “ırksal olarak
kendilerinden daha aşağıda”
gördükleri diğer grupları da
hedef almışlardır. Romanlar,
engelliler ve bazı Slav halkları (Lehler, Ruslar ve diğerleri)
hedef alınan diğer gruplar arasındadırlar.
1933–1945 yılları arasında, Nazi Almanya milyonlarca
kurbanı hapsedebilmek için
yaklaşık 20.000 kamp kurmuştur. Toplama kampındaki ilk
tutuklular Komünistler, Sosyalistler, Sosyal Demokratlar,
Romanlar, Yehova Şahitleri,
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eşcinseller ve “asosyal” ya da
sosyal açıdan sapkın davranışlar göstermekle suçlanan
kişilerdi. Söz konusu tesislerde tutuklanan kişiler bir yerde
“toplandığı” için, bu kamplara
“toplama kampı” denilmekteydi.
Naziler tarafından kurulan
kamplar içinde en bilineni,
katliamların ve Holokost’un
simgesi olan Auschwitz kampıdır. Bu toplama kampı Naziler
tarafından yapılmış en büyük
kamptır. Auschwitz kampı,
Auschwitz I, Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) ve Auschwitz
III
(Auschwitz-Monowitz)
kamplarından oluşmaktadır.
Diğer Alman toplama
kampları gibi, Auschwitz I’in
kurulmasının da üç amacı
vardı: 1) Sınırsız bir süre için,
Nazi rejiminin ve Polonya’daki
Alman işgalci birliklerinin gerçek düşmanlarının ve düşman
olduğu düşünülen kişilerin
hapsedilmesi, 2) Schutzstaffel
(SS) subaylarına ait inşaatçılıkla ilgili teşebbüslerde (daha
sonra, silah yapımında ve savaşla ilgili diğer işlerde) genişleme için kullanılabilecek ve
zorla çalıştırılacak işçi tedariki,
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3) Nazi Almanyasının güvenliği için, SS subayları ve polis
tarafından ölüm emri verilen
küçük, hedef grupların fiziksel
olarak ortadan kaldırılabileceği bir alan sağlamak. Diğer
toplama kamplarında olduğu
gibi bu kampta da gaz odası ve
krematoryum kullanılmaktaydı. Gaz odalarının doğurduğu
vahşet ancak ortaya çıkardığı
ölü sayısıyla anlaşılabilir: Sadece Auschwitz toplama ve imha
kampında soykırım esnasında
günde ortalama 2000 insan zehirlenip yakılmıştır.

HRK(HEZEN RIZGARİYE
KÜRDİSTAN-KÜRDİSTAN
KURTULUŞ BİRLİĞİ/
KUVVETLERİ)
PKK’nın ilk askerî yapılanmasıdır. 15 Ağustos 1985’de HRK
(Hezen Rızgariya Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği/Kuvvetleri) ismiyle kurulan
yapının sorumluluğuna AGİT
kod adlı Mahsun Korkmaz
getirilmiştir. HRK’nin ilk eylemleri yine aynı gün gerçekleştirilen ve 1 jandarma erinin
şehit edildiği, 6 er ve 3 sivilin
yaralandığı Eruh ile 1 subay, 1
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astsubay ve 1 erin yaralandığı
Şemdinli baskınlarıdır.
26-30 Ekim 1986 tarihlerinde gerçekleştirilen PKK III.
Kongresi’nde HRK lağvedilip
ARGK (Arteşa Rızgariya Gelle Kurdistan-Kürdistan Halk
Kurtuluş Ordusu) kurulmuştur.
Ayrıca HPG ve Kürdistan
İşçi Partisi - PKK maddelerine
bakınız.

HUKUK DEVLETİ
Hukuk Devleti (Rule of Law)
devletin bütün organlarının
hukuk kurallarına bağlı olduğu, anayasal bir düzenin kurulup işletildiği, tüm kurum ve
bireylerin hukuk karşısında eşit
olduğu bir sistemi ifade etmektedir. Hukukun üstünlüğü kavramının temel değer olduğu,
keyfi uygulamalara izin verilmeyen bir yapıyı ifade eder.
Anayasa Mahkemesi kararları ışığında hukuk devletini;
“Bütün işlem ve eylemlerinin
hukuk kurallarına uygunluğunu başlıca geçerlik koşulu bilen, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurmayı amaçlayan
ve bunu geliştirerek sürdüren,

hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa’ya
aykırı durum ve tutumlardan
kaçınan, insan hak ve özgürlüklerini koruyup güçlendiren,
Anayasaya ve hukuk kurallarına bağlılığa özen gösteren, tüm
işlem ve eylemleribağımsız yargının denetimine açık bulunan
ve yasaların üstünde Anayasa
ile yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri
bulunduğunun bilincinde olan
devlet” olarak tanımlamak
mümkündür.
Hukuk devletinin unsurları
şöylece sıralanabilir:
1. Yasallık İlkesi: Devletin
kendi yaptığı yasalara bağlı
kalması, kişilerin yasalara
uyması ve bu kurallarca yönetilmesidir.
2. Güçler Ayrılığı: Yasama,
yürütme ve yargı güçlerinin ayrı olmasıdır.
3. Temel Hak ve Özgürlükler:
Temel hak ve özgürlüklerin
en geniş şekilde tanınması
ve anayasa güvencesi altına
alınmasıdır.
4. Anayasanın Üstünlüğü ve
Bağlayıcılığı
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5. Yargı Denetimi: Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya
organları tarafından gerçekleştirilen
denetimdir.
Anayasanın 125. maddesinde, “İdarenin her türlü
eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır” hükmüyle
yönetimin yargı yoluyla
denetlenmesi anayasal güvence altına alınmıştır.
6. Saydam ve Açık Yönetim:
Yönetenlerin yönetilenlere
karşı sorumlu olması, merkezî ve yerel yönetim kararlarının alınmasına halkın
ya da temsilcilerin katılımı,
tamamen bağımsız ve tam
yetkili kamu denetim organının kurulmasıdır.
7. Eşitlik İlkesi: Kişiler, uygulamada ve tüm etkinliklerde yasa karşısında eşittirler ve kişilerin görüşlerine,
inançlarına, yaşam biçim-
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lerine, ırklarına göre ayrım
yapılmaz.
8. Hukukun Genel İlkelerine
Uygunluk: Hukukun genel ilkeleri; çok sayıda somut durumu içine alan ve
her somut durumu daha
bütüncül bir biçimde düzenleyen birçok özel norma temel oluşturan hukuk
normlarıdır.
9. Yargı Bağımsızlığı ve Kanuni Hâkim Güvencesi
10. Uluslararası Sözleşmelere
ve Kimi Uluslararası Kurumların Kararlarına Bağlılık
11. Hukuka Bağlı Olmanın
Gerekliliğine
Duyulan
İnanç: Toplumda sorunların adil, hukukla ve hukuka
uygun olarak çözümlenmesi gerektiğine ve yönetimin
hukukla bağlı olduğuna
dair kanaatin bulunmasıdır.
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IRKÇILIK

“I

rk” kelimesi, Arapça’da “kök, damar,
nesep, asıl, menşe ve
ata” gibi anlamlara gelmektedir. Irkçılık; ayrımcılık, küçük
görme, aşağılama ve dışlama
gibi negatif unsurları içeren,
hem bir davranış biçimi hem
de ideolojik olarak tanımlanan
bir kavramın ifadesidir. Farklı biyolojik, fiziksel ve kültürel
özellikleri nedeniyle bireyleri
küçük görmek ya da söz konusu bireylere karşı nefret unsuru
içeren tavır ve tutumlar ırkçılığın davranış biçiminin ifadesi iken; bir ideolojinin parçası
olarak ırkçılık, insan ırkları arasında ayrıma giden bir doktrinin ürünüdür.
Irkçılık ideolojisi, literatürde uzun süre, genetik kalıtım
temelinde ve belirli grupların
kalıtımsal olarak diğerlerinden
üstün olduğu düşüncesi etrafında tartışılmıştır. Özellikle
19. yüzyılda köklerini bulan
ırkçılık teorisi, sosyal-Darwinizmden yararlanmış ve tarihi,
sadece en uygun ırkın hayatını
sürdürmeye hakkının olduğu

bir ‘ırk mücadelesi’ etrafında yorumlayarak toplumlar
arasında kaynakların eşitsiz
dağılımına meşru bir zemin
sağlamıştır. ‘Bilimsel ırkçılık’
kategorisinde yer alan ve ırkları biyolojik olarak ayrıma tabi
tutan ırkçılık teorileri, mevcut
fenotipik farklılıkları, zihinsel
ve ahlakî üstünlük/aşağılık olgularının göstergeleri olarak
kullanmıştır.
Irksal üstünlük fikrinin aşırı
radikalleşmiş biçimi ise ‘arî ırk’
oluşturma teorileriyle 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’yı felakete sürükleyen anti-Semitik
ve nasyonel-sosyalist teorilerle
ortaya çıkmıştır. 1930’lu yıllarda siyasî malzeme haline gelen
ve sosyo-ekonomik, dinî ve kültürel her alanda Yahudi karşıtı
tahammülsüzlük ve şiddet eylemlerinin ifadesine dönüşen
anti-Semitizm, II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında ‘aryan
ırkı’nın üstünlüğü iddiasıyla
milyonlarca Yahudinîn katledilmesine yol açmıştır.
BM’nin bir alt kolu olarak
kurulan UNESCO, 1950’li
ve 60’lı yıllarda ırkçılık-karşıtı çalışmaları üstlenerek insan
türleri arasında biyolojik farklı299

lıklara dayanan bir ‘ırk’ ayrımı
olduğu tezinin çürütülmesine
odaklanmıştır. Antropolog, sosyolog ve biologlardan oluşan
uluslararası bir grup uzman
tarafından yürütülen bilimsel
çalışmalar sonucu, 1950 yılında bu konudaki ilk bildirisini
yayınlayan UNESCO, insanları biyolojik olarak sınıflandıran
‘ırk ayrımı’ tezini reddetmiştir.
Yeni Irkçılık
Irkçılığın bilimsel bir temeli
olmadığı uluslararası çalışmalarla kanıtlanmış olsa da toplumsal düşünce yapılarına ve
davranış kalıplarına yerleşen
dışlamacı eğilimlerin ortadan
kaldırılması mümkün olmamıştır. Zira “hastalıklı fakat
rasyonel bir düşüncenin ürünü” olan ırkçı his ve tavırlar,
bireysel ve toplumsal düzeyde
yer etmiş durumdadır.
Özellikle Soğuk Savaşın
ardından oluşan ideolojik boşluğun millîyetçi akımları yeniden gündeme taşıması ve
1980’lerde yeni nesil göçmen
topluluklarının ikamet ettikleri ülkelerde sosyo-kültürel ve
siyasî yaşam biçimlerinin yasal
tanımlama içine girmesi, ırk300

çılığı bilimsel alandan çıkarıp
sosyal bir fenomene dönüştürmüştür. ‘Kültürel ırkçılık’
adıyla bu yeni ırkçılık biçimi,
büyük oranda ‘yabancı’ ve ‘zayıf ’ olarak algılananlara yöneltilen bir olgudur. Yeni haliyle
ırkçılık; modernitenin getirdiği
ideal toplum arayışı, (kültürel
ve ekonomik) küreselleşme sonucu sosyal kimliğini koruma
çabası ve küreselleşmeyle daha
da belirginleşen farklılıklar etrafında şekillenen ‘öteki’ algısı
temelinde farklı unsurlardan
beslenmektedir. Bu nedenle de
akademik disiplinler çerçevesinde çok çeşitli tanımlamalar
içinde açıklanmaya çalışılmaktadır.
Klasik ve yeni ırkçılık karşılaştırıldığında etkileri ve sonuçları itibariyle ‘yeni’ ırkçılık ile
‘eski’ ırkçılık arasında farklılık
bulunmamaktadır, zira her ikisinde de eşitsizlikleri meşrulaştırma ve dışlama eğilimi mevcuttur.

İBDA-C (İSLAMÎ BÜYÜK
DOĞU AKINCILAR CEPHESİ)
Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Büyük Doğu’ düşüncesini daya-

nak kabul ederek, Ağustos 1984
tarihinde, Salih Mirzabeyoğlu
adıyla bilinen Salih İzzet Erdiş
tarafından kurulan“İslamî Büyük Doğu Akıncılar Cephesi
(İBDA-C), propagandasında
laik devlet ve seküler yönetim
karşıtı federal bir devlet çağrısında bulunan bir örgüttür.
Örgütün kurucusu Mirzabeyoğlu, 1950 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlk, orta ve
liseyi Eskişehir’de tamamlamıştır. İlk dönem birlikte hareket ettiği Kürt millîyetçilerle
bağlantısını koparıp, ‘siyasal
İslamcılar’ ile hareket etmeye
başlamıştır. Bu süreçte Necip
Fazıl Kısakürek ile tanışmıştır. 1975’li yıllarda Akıncılar
adıyla ünlenen derneğin kurucuları arasında olmuştur. O
dönemdeki Millî Selamet Partisi’nin bir tür gençlik kolu olan
Akıncılar, Türkiye’nin sosyal ve
kültürel hayatında varlığını hissettiren, bir hareket olmuş ve
1980 Askerî Darbesiyle pasif
bir yapıya bürünmüştür. Örgütün temel amacı, “zıtlararası
muvazene sistemi olan İslam’ı
hâkim kılmak” olarak belirtilmektedir.

Mirzabeyoğlu’nun 2013 yılı
itibarıyla altmış civarında eseri
bulunmaktadır. Daha çok Gölge, Akıncı Güç, Ak Doğuş, AK
Zuhur, Akın Yolu, Taraf, Akademya ve Tahkim isimli dergilerle görüşlerini yansıtan örgüt,
1985 yılından itibaren ülke çapına yayılmaya başlamıştır.
Türkiye’deki yaygın dinî
grupların yanında seküler ve
laik kesimlere karşı da saldırgan bir tavır sergileyen örgüt
mensupları, hiyerarşik bir irtibat olmaksızın birbirinden
bağımsız faaliyetler gösteren
cepheler vasıtasıyla, ülke genelinde eylem gerçekleştirmeye
çalışmıştır. Her cephe, belli bir
hedef ve fonksiyon belirleyerek
ayrı ayrı yapılanma modelini benimsemiştir. İBDA-C bu
stratejiye, “Kendinden Zuhur
Diyalektiği” adını vermiştir.
İBDA-C’nin stratejisi, yayın organları vasıtasıyla İslamî
anlayışı harekete geçirmek,
halk tabanına ulaşmak ve onları ideolojileri doğrultusunda
bilinçlendirmektir. Bu nedenle örgütün en önemli faaliyeti,
basın ve yayındır. Açmış oldukları kitabevleri ve yayın organları vasıtası ile örgüt taban
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kazanmakta ve bunların teorik
olarak eğitimleri ve eylemlere
hazırlanmaları da büyük ölçüde yine yayın organları ve kitabevleri çevresinde gerçekleştirmektedir.
Örgüt mensupları bulundukları yerlere göre İBDA-Cile anılan kendilerine, İBDA-C
Ultraforce, İBDA-C Şark,
İBDA-C Kürdistan, İBDA-C
Ehl-i Sünnet Militanları gibi
adlar vermişlerdir. İBDA-C
bünyesi içerisinde “İslamî Kısas Kıtaları” adıyla bir birim
oluşturan örgüt, buna daha
sonra “İslam Gerilla Ordusu”
birimini eklemiştir.
İBDA-C’nin stratejisi, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi’nin
(THKP-C) metodu olan “Politikleşmiş Askerî Savaş Stratejisi” ile benzerlik arz etmektedir.
Eserlerinde Mahir Çayan, Che
Guevera ve Carlos Marighela gibi gerilla önderlerinden
azımsanmayacak
derecede
alıntılar ve göndermeler mevcuttur.
İBDA-C, Avrupa Birliği
Konseyi tarafından 02.04.2002
tarihinde terör örgütü olarak
ilan edilmiştir.
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Örgüt, genellikle molotof
kokteyli atma ve kundaklama
gibi kitlesel ölümcül sonuçlar
doğurmayan, ancak ses getirici
eylemleri tercih etmiştir.
İBDA-C, marjinal bir grup
olarak günümüzde, Beklenen
Yeni Nizam, Aylık Dergi, Baran ve Furkan adındaki dergiler ve internet sayfalarıyla
varlığını sürdürmekte ve görüşlerini aktarmaya devam etmektedir.
2001 yılında idamla yargılanan ve idam cezası kaldırılınca
ömür boyu hapse çarptırılarak
Bolu F Tipi Cezaevinde cezasını çeken Mirzabeyoğlu hakkında 22 Temmuz 2014 günü
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye kararı verilmiştir ve Mart 2016’da
yargılandığı davadan beraat
etmiştir.

İBRAHİM KAYPAKKAYA
Türkiye Komünist Partisi/
Marksist-Leninist (TKP/ML)
ve bu partinin askerî kanadı
olan Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu’nu (TİKKO) kuran
kişi olarak bilinen Kaypakkaya, 1949 yılında Çorum’un

Sungurlu İlçesi’nin Karakaya
Köyünde bir inşaat ustasının
oğlu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Bölümü’nde
eğitim gören Kaypakkaya, sol
düşüncelerle burada tanışmıştır. Mart 1968’de Çapa Fikir
Kulübü’nün kurucuları arasında yer almıştır. Çapa Fikir
Kulübü’nün başkanı olan Kaypakkaya, 6. Filo’ya karşı bildiri
yayınladığı gerekçesiyle Kasım
1968’de okuldan atılmıştır.
İbrahim Kaypakkaya, dönemin İşçi-Köylü gazetesinde çalışmaya başlamış, TİP ile FKF
arasındaki fikir ayrılığında Millî
Demokratik Devrim ve daha
sonra Doğu Perinçek’in başını
çektiği Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) görüşünü benimsemiştir. Bu dönemde Aydınlık
ve Türk Solu dergilerinde yazılar yazmış, 1972 yılına gelindiğinde ise Türkiye Komünist
Partisi-Marksist Leninist ve
ona bağlı Türkiye İşçi Köylü
Kurtuluş Ordusu’nu kurmuştur. TKP/ML gibi Türkiye’de
faaliyet yürüten birçok devrimci sosyalist örgütün lider kadroları Doğu Perinçek’in kurduğu
Fikir Kulüplerinde yönetici/

üye olarak faaliyetlerde bulunan kişiler arasından çıkmıştır.
1968 öğrenci olayları, organize bir şekilde yayılarak işçi
sınıfının da katıldığı kitlesel eylemlere dönüşmüştür. Yaşanan
şiddet olaylarının etkisiyle sıkıyönetim ilan edilmiş, TİİKP
içinde faaliyet yürüten Kaypakkaya yakalanmamak için
uzun bir süre saklanmıştır.
TKP/ML; TMLGB gençlik
ve TİKKO askerî örgütlenmeleri vasıtası ile kırsal alandan
şehirlere gelişecek gerilla savaşı
yolu ile önce şehirlere ve sonra bütün ülkeye yayılacak olan
silahlı halk ayaklanması vasıtasıyla mevcut anayasal düzenin
yıkılarak yerine Marksist - Leninist - Maoist ilkelere dayalı
Sosyalist bir rejim inşa etmeyi
ve nihaî olarak Komünist topluma bu yolla ulaşmayı amaçlamaktadır.
TİİKP’in kuruluş aşamasında yer alan, örgütün Merkez
Komitesi üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Komitesi (DABK)
sekreteri İbrahim Kaypakkaya,
1972 yılı başlarında örgütün
merkez komitesince Doğu Anadolu Bölge Komitesi (DABK)
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sorumlusu olarak kır gerillası
çalışmalarını yürütmek üzere
Tunceli’ye gönderilmiştir.
TKP/ML
faaliyetlerinin
yoğunlaştırıldığı Dersim bölgesinde bulunduğu sırada beraberinde bulunan arkadaşları
ile birlikteyken güvenlik güçleri
tarafından etrafları sarılmıştır.
Çatışma sırasında Ali Haydar
Yıldız ölürken, yaralı olarak
kaçan ve 5 gün çeşitli köylerde saklanan Kaypakkaya, 29
Ocak 1973’de kaldığı köyde ele
geçirilmiştir.
Kaypakkaya, dört ay Diyarbakır cezaevinde kalmış ve 18
Mayıs 1973’de cezaevinde ölmüştür.

İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
İçerik çözümlemesi, sosyal bilimlerde uygulanan bir yöntemdir. İçerik çözümleme teknikleri kontrollü bir biçimde
bilimsel verilere dayalı olarak
yapılandırılan bir çeşit “okuma aracı” olarak görülebilir.
Söz konusu olan bilimsel okuma, okuyanın ideolojik, politik,
kültürel geçmişinden bağımsız
olarak şekillenen nicel ve nitel
verilerin saptandığı bir üst me304

tin ya da ortak payda oluşturma isteğidir. Bu yöntem içerik
iletilerinin nasıl oluşturulduğunu ve hangi aygıtlarla topluma
iletildiğini araştırmaktadır.
İçerik çözümlemesi temel
olarak üç ihtiyaca karşılık verir:
a) Sosyo-politik çözümlemeler:
propaganda analizi, toplumların yönelimlerinin incelenmesi,
dış politika kararlarının incelenmesi b) Ekonomik çözümlemeler: İşletmelerin yapısal
analizleri, iş analizleri, örgütlenmeler, reklam incelemeleri
c) Psikolojik çözümlemeler:
Kişilik analizleri, ideolojik
analizler. Bu çalışmanın temel
amacı içerik çözümlemesinin
kavramsal yapısı oluşturularak
sosyal bilimler alanında genel
çerçeve içerisinde nasıl kullanıldığını ele almaktır.
I. Dünya Savaşıyla birlikte
propaganda faaliyetleri nicel
tekniklerle incelemeye başlanmıştır. 1950’li yıllarda ise ABD
merkezli siyasal bilim araştırmalarının gelişmesi ile içerik
çözümlemesine daha çok ihtiyaç duyulmuş ve sistematik
hale getirilmeye çalışılmıştır.
1960 sonrası dönemde çeşitli
disiplinleri içerisinde barındı-

rarak gittikçe genişleyen bir hal
almış, siyaset bilimi, psikoloji, sosyoloji, dil bilimi, iletişim
bilimleri gibi geniş bir alanda
kullanılmıştır. Yöntem söylemin ilk bakışta ilettiği mesaja
bakmak yerine bağlamı ve koşulları göze alarak konuyu ele
almıştır. 1970’lere gelindiğinde
ise sosyal bilimler içerisinde
etkinliği artan nicel yöntemlerinde devreye girmesiyle içerik
çözümlemesi daha objektif bir
yapıya bürünmüştür.
İçerik çözümlemesinde temel olarak üç tür bulunmaktadır. İlk çözümleme türü olan
pragmatik çözümlemede işaretlerin nedenlerine ve etkilerine göre sınıflandırılmasıdır.
İkinci yöntem olan anlam bilimsel çözümleme ise sözcüklerin anlamlarına dayandırılarak
yapılan çözümleme türüdür.
Diğer çözümleme türü ise
pragmatik ve anlam bilimsel
çözümlemeden daha sık kullanılan işaretlerin anlamlandırılmasına dayalı olarak kullanılan
işaret aracı çözümlemesidir.
Veri toplama, birimleştirme, örneklem, kayıtlama yönergesi, çözümleme, çıkarım
yapma ve bilimsel veriyi rapor

haline getirme içerik çözümlemesinin temel öğelerini oluşturmaktadır.
Veri toplama bilimsel bilgiye
en doğru yoldan ulaşmak amacıyla yapılır. Sayısal, sözel ve
simgesel olarak toplanabilecek
olan veriler ortak bir paydada
birleşir. İçerik çözümlemesinde
dilsel veriler sözcük, cümle, paragraf veya kitap yazılı olması
açısından bilimsel veri olarak
kabul edilir. Aynı zamanda resim, film, televizyon reklamları, ses kayıtları gibi görsel-işitsel
bütün veriler de içerik çözümlemesi yöntemi ile incelenebilinir.
Birimleştirme birbirini izleyen farklı konuların ilişkilendirilerek içerik çözümlemesi için
kimlik kazandırılmasıdır. İçerik
çözümlemesinde genel olarak
“Örnek Birimleri”, “Kayıtlama Birimleri” ve “Sözlere İlişkin Birimler” olmak üzere üç
tip birimlendirme kullanılır.
İçerik çözümlemesinde örneklem oluşturma süreci diğer
tekniklerden çok farklı değildir.
Elde etmek istenen verilerin
büyüklüğüne, dağınıklığına ve
farklılığına dayalı olarak rast305

gele, tabakalanmış, dizgeli,
salkım, değişken olasılıklı çok
aşamalı örneklem tekniklerine
başvurmak gerekebilir.
Kayıtlama
aşamasında
amaca göre hazırlanmış sorulara yer verilir. Yönergedeki
sorular örneklem ile seçilmiş
verilere kodlayıcılar tarafından
sorulan ve yine yanıtları kodlayıcı tarafından gözlemlenerek
işaretlenen bir sormaca biçimidir.
İçerik çözümlemesinde kayıtlama yönergesi sonrasında
çözümleme yöntemi kodlama
kağıdı kullanılarak yapılmaktadır. Genelde büyük çaplı olarak
yapılan araştırmalarda birden
fazla kodlama kağıdı kullanılır
ve daha sonra bu veriler kağıt
üzerinde birleştirilir. Bu birleştirmeler sonucu ortaya çıkan
kavramlar amaca bağlı olarak
değerlendirilir.
İçerik çözümlemesinde son
gelinen nokta ise çıkarsama
yapılarak birimleştirme yapılırken kullanılan yazımlama
yönergesinin sonucu ile araştırma sonuçlarının örtüşüp örtüşmediğini tespit etmektir.
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İHBAR
Ayrıntılı bilgi için Adli Takip
maddesine bakınız.

İHTİLAL
Arapça kökenli bir kelime olan
ve “hall” kökünden türetilen ihtilal, “bir yeri ele geçirmek, işgal
etmek” anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı Türkçe Sözlük’te “Bir
devletin siyasî, sosyal ve iktisadî
yapısını veya yönetim düzenini
değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak
yapılan geniş halk hareketi, devrim” olarak tanımlanmaktadır.
İhtilal ayrıca yerleşik toplumsal düzeni niteliksel olarak
değiştirme ve yeniden biçimlendirme eylemi olarak da tanımlanmaktadır. İhtilalle ilişkili olan
devrim sözcüğü insanların fikrî
ve içtimai bütün çalışmalarını
kapsarken ihtilal ve inkılâp toplumcu düşüncenin doğuşundan
bu yana, genelde siyasal anlamda kullanılmıştır.
İhtilal kavramı kullanılırken
inkılâp, askerî darbe ve müda-

hale kavramlarıyla da paralellik
ya da benzerlikler kurulabilmektedir. Hatta ihtilalin bu kavramların yerine kullanıldığı da
görülmektedir. Ancak ihtilalin
inkılâp hareketinin/sürecinin
bir parçası/kısmı olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tanımlara bakılarak ihtilal, mevcut bir durumun ya da
bir yaşama biçiminin ya da bir
toplum düzeninin birdenbire
sarsılması olarak değerlendirilebilir. Tedricî değişiklik ve gelişmenin (evrim/evolution) tersini
ifade etmektedir. Siyasî anlamda ise ihtilal “devletin temel
kanunu olan anayasanın, kendi
içinde belirtilen kanun yollarından yapılacak değişiklikler
yerine birdenbire ve hukuk dışı
yollardan ortadan kaldırılması”
şeklinde ifade edilmektedir.

İHTİLALCİ / DEVRİMCİ
TERÖRİZM
Kurulu siyasal sistemin/düzenin meşru kabul etmediği şekilde şiddete başvurarak sistemi/
düzeni yıkmayı ve yerine yeni
bir sistem/düzen getirmeyi hedefleyen hareketler İhtilalci/
Devrimci Terörizm olarak ta-

nımlanabilir. Terörizm, küçük
grupların siyasal etki yaratabilmeleri ve varlıklarını duyurabilmeleri açısından güçlü bir
strateji olması dolayısıyla sisteme/düzene karşıt olan ve onun
şiddetten başka bir yol ile değiştirilemeyeceği düşüncesiyle
hareket eden grupların, özgürleştirici bir sistem yaratmak
söylemiyle İhtilalci/Devrimci
Terörizme başvurduğu ifade
edilebilir.
İthilalci/Devrimci
Terörizm’de,
sistemin/düzenin
değiştirilmesi sürecinde halk
desteğinin sağlanması esaslı
bir unsurdur. Toplumu ya da
toplumsal kesimleri devlete ve
siyasi iktidara karşı kışkırtmak,
tahrik etmek ve galeyana getirmek suretiyle bir nevi iç savaş,
uzun süreli halk ayaklanması
veya isyan/ayaklanma hareketi oluşturmayı ve nihayetinde
devleti çökertmeyi ve mevcut
siyasi düzeni değiştirmeyi hedefleyen bu terörizm biçiminde; sabotaj, suikast, silahlı/
bombalı saldırı, silahlı soygun,
adam kaçırma ve gasp eylemleri yoğun bir biçimde kullanılan eylem tarzları arasındadır.
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İhtilalci/Devrimci
Terörizm’de, ihtilalciler/devrimciler yerleşik düzen karşısında
şiddet kullanmayı meşru kabul
eder. Tarihsel açından İhtilalci/Devrimci Terörizme yoğunlukla başvuran örgütlerin
Marksist-Leninist ideoloji ekseninde hareket ettiği, bunun
da şiddetin ideolojinin bir parametresi olarak kabul edilmesinden ve ihtilal/devrim için
koşulların şiddet ile olgunluk
kazanacağı inancından kaynaklandığı ifade edilebilir. Bir
diğer anlatımla, Marksist-Leninist literatürde yer alan sömürülen/ezilen toplumların uygulayacağı şiddetin meşru olduğu
ve tarihsel bir zorunluluk arz
ettiği anlatısından hareketle,
kendisine ve uyguladığı şiddete
meşruiyet kazandırmaya çalışan örgütlerin İhtilalci/Devrimci Terörizmin ana aktörleri
olduğu belirtilebilir.

İKTİDAR (GÜÇ)
Toplum, çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla bir araya
gelen insan birlikteliği olarak
ifade edilmektedir. Bu tanımlama toplumu işlevsel olarak
bir araya gelmiş mürekkep bir
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yapı olarak ortaya koymaktadır. Toplumsal yapılarda görülen evrensel bir durum olarak
karşımıza eşitsizlikler gelmektedir. Toplumsal farklılaşmanın derecesi toplumsal gelişim
dönemlerinde farklılaşsa da,
toplumsal gelişmenin her döneminde eşitsizlikleri görmek
mümkündür. Toplumdaki eşitsizliklerin kaynağının ne olduğu konusu bizi iktidar kavramına götürmektedir.
Hume’a göre iktidar bireylere özgü bir nitelik olmayıp,
esasen erek yönelimli bir boyutta – yani kendi başına, insanlar
ve şeyler üzerinde etki yaratma
kapasitesi olarak – ortaya çıkar.
Zaten genellikle de iktidar bu
etkinlik üzerinden tanımlanır.
M.G. Smith; iktidarın iknadan
zorlamaya kadar bir dizi araca
başvurarak insanlar ve şeyler
üzerinde etkin bir biçimde eyleme kabiliyeti olduğunu belirtir. J. Battie’ de ise iktidar sosyal
ilişkilerin özel bir kategorisidir.
Bireyler ve gruplar arasındaki
ilişkileri düzenleyen şu ya da
bu sistem içerisinde başkalarını
zorlama olanağı içerir. Weber
iktidarı, sosyal bir ilişki içerisindeki bir aktörün, olasılığın

dayandığı temele bakılmaksızın, direnişe karşı kendi iradesini uygulama olasılığı olarak
tanımlamaktadır.
Aslında iktidar, bütün insan
toplumlarında en ilkellerinde
bile tanınan bir şeydir. İktidarı
etkin kılan şey onun belirtileridir. Siyasal iktidar bütün toplumlara mündemiçtir. İktidar
toplumu kuran kurallara uyulmasını teşvik eder. Toplumu
kendi noksanlıklarına karşı korur. Şahıslar ve zümreler arasında rekabetin etkilerini toplumun bünyesi içinde sınırlar.
Bu kapsamda iktidar toplum
içinde sürdürülen her yaşantı
için zorunlulukolarak ortaya
çıkar. Toplumun normlardan
mürekkep bir yapı olduğu düşünüldüğünde, toplumsal yapının iç dengesini tesis etmesinde
iktidarın belirleyiciliği görülecektir.
İktidar zorunludur. Ancak
belirli bir karşılıklılığı ve rızayı
gerektirir. Söz konusu olan rejime göre adamakıllı farklılıklar
gösteren mesuliyetler ve mükellefiyetler bütünüdür: barış
ve hakemlik, yasayı korumak
adaleti sağlamak, cömertlik
gibi. Rıza ise meşruiyet ilkesi

ile bağlantılı olarak iktidarın
suiistimalîni engelleyen mekanizmaları içerir.

İLERLEME RAPORU
İlerleme raporu, İngilizce
“progress report” ifadesinden
Türkçe’ye geçmiş bir terimdir.
Sözlük anlamı olarak belirli
zamandilimi içinde yerine getirilen işiveya işin geldiği durumu ortaya koyan rapordur.
İlerleme raporubaşarılan alt
hedeflerin neler olduğu, hangi kaynakların sarf edildiği,
karşılaşılan sorunların neler
olduğu, projenin veya sürecin
öngörülen bütçe ve süre içinde
tamamlanıp tamamlanmayacağı gibi detayları kapsamakta
ve devam eden bir proje veya
sürecin
değerlendirilmesine
olanak sağlamaktadır.
Genellikle ilerleme raporu,
devam eden bir girişim veya
çaba için değişikliklerin gerekli olup olmadığına karar vermek için yönetim veya idare
tarafından kullanılmaktadır.
Türkiye’de sosyal ve siyasal bilimler çalışmaları açısından ise
ilerleme raporu, AB ile ilişkiler
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boyutunda anlaşılması gereken
bir kavramdır.
Avrupa Birliği ve İlerleme
Raporları
İlerleme raporu terimi, Türkiye’de daha çok Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde popüler
olmuş ve kullanılmıştır. Avrupa
Konseyi, 1998 Cardiff Zirvesi’nde, aday ülke olmamasına
rağmen Türkiye hakkında ilerleme raporu hazırlanmasına
karar vermiş ve AB ile Türkiye
arasındaki Birlik Anlaşmasının
28. maddesine dayalı olarak
ilerleme raporu hazırlanmayabaşlanmıştır. Türkiye kamuoyunda ilerleme raporları, “Kopenhag Kriterleri”ne bir başka
ifade ile siyasî kriterlere uyum
ile ilgili olarak gündeme gelmektedir. İç güvenlik, kamu
güvenliği, kolluk kuvvetleri,
insan hakları ve adalet gibi
konular ilerleme raporlarının
değişmez unsurları olarak yer
almaktadır.
AB’ye giriş süreciyle bağlantılı olarak ilerleme raporu,
aday ülkenin yükümlülüklerini
yerine getirme kapasitesini ve
uygulama sonuçlarını, yapısal
ve işlevsel uyum çalışmaları310

nın varsa aksayan yönlerinin
tespit edilmesini, ilgili ve yetkili
ortaklara Avrupa Komisyonu
tarafından
raporlanmasıdır.
Aday ülkelerin Katılım Ortaklığı belgesindeki unsurlar,
ilerleme raporu içinde yer alır.
Kısa vadede,bir yıla kadar tamamlanması gereken veya ciddî ilerleme kaydedilmesi gereken alanlarla ilgili,orta vadede
ise tamamlanması bir yıldan
fazla süren ve en geç bir yıl içerisinde çalışmalara başlanılması gereken konularla ilgili hangi
hususların yerine getirilmesi
gerektiğini belirler.

İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
(SUÇLA MÜCADELE)
İletişimin denetlenmesi adlî
amaçlı denetim ile istihbari ve
önleyici amaçlı denetim olarak
ikiye ayrılmaktadır. Adlî amaçlı iletişimin denetlenmesi tedbirine işlenmiş bir suça ya da
faillerine yönelik delil elde edilebilmesi amacıyla 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu
m. 135’te düzenlenen koşullarda başvurulabilirken (ayrıntılı
bilgi için bkz. Adli Dinleme),
istihbari ve önleyici amaçlı ile-

tişimin denetlenmesi tedbirine
işlenmesi muhtemel suçların
önlenmesi amacıyla başvurulmaktadır.
3 Temmuz 2005 tarihinde
kabul edilen 5397 sayılı “Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2559
sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’nda, 2803 sayılı
Jandarma Teşkilat, Görev ve
Yetkileri Kanunu ile 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri
ve Millî istihbarat Teşkilatı Kanunu’nda yapılan yasal değişiklikler ile Emniyet, Jandarma
ve Millî İstihbarat Teşkilatı’na
iletişimin denetlenmesi yetkisi
verilmiştir. Yapılan düzenleme
uyarınca bu kurumlar, işlenmesi toplumda ağır sonuçlar
doğurabilecek nitelikteki suçlar
yönünden iletişimin tespiti, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, iletişimin dinlenmesi ve
kayda alınması tedbirine başvurabileceklerdir.
İstihbari ve önleyici amaçlı
iletişimin denetlenmesi tedbirine hangi suçlar yönünden başvurulabileceği, tedbire ilişkin
kararın hangi makam tarafından alınacağı, tedbirin uygulanma ve denetim usulü kanun

koyucu tarafından ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İLTİCA
Kendisinden
kaynaklanmayan ve tabiiyetinin bulunduğu
devletin, taraf olduğu savaşlar,
toplumsal ayrışmalar, iç savaşlar, baskılar sebebiyle bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye
hareket eden şahıs/şahısların
fiili durumunu ifade etmektedir. İltica edenin durumu geçici bir hal teşkil etmekte olup,
mülteci statüsü almaya ilişkin
başvurusu sonuçlamamış kişiler için kullanılmaktadır. İltica
eden şahıslara bazı hak ve özgürlükler tanınmakta, ayrıca
iltica başvurusu değerlendirilen kişilerin başvurusu süresince ve başvurusu kabul edilirse
statüsü sona erene kadar kendi
ülkesine geri gönderilmemesi
(non-refoulement) uluslararası
bir hukuk standardı olarak benimsenmektedir.
Bu çerçevede iltica eden kişilere asgari yaşam şartlarının
sağlanması, güvenliklerinin temini ve temel hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla
uluslararası alanda devletlere
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yükümlülükler getiren sözleşmeler ve protokoller yürürlüğe
girmiştir. Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Kurulunda kabul
edilen 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yaptırımı olmayan bir belge olmasına rağmen 14. Maddesinin
1. fıkrasındaki “sığınma talebinde
bulunma” hakkı düzenlemesi diğer uluslararası düzenlemelere
bağlayıcı olmayan bir kaynak
teşkil etmiştir.
28 Temmuz 1951 tarihinde
ise Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Sözleşme (1951 Cenevre
Sözleşmesi) imzalanmıştır. Bu
sözleşmeyle ilticada bulunulan
devlete ilişkin yükümlülükler ve
iltica edenlerin hakları ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.
Sözleşme hükümleri gereğince iltica eden kişilere “mülteci
statüsü” sağlanması “ırkı, dini,
tabiiyeti, belli bir toplumsal
gruba mensubiyeti veya siyasi
düşünceleri” nedeniyle zulme
uğrayacağından korkarak vatandaşı olduğu ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya
da söz konusu korku nedeniyle,
yararlanmak istemeyen; yahut
tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar
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sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan,
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek
istemeyen her şahsa uygulanacağı şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca Sözleşme hükümleri;
“barışa karşı suç işleme, savaş suçu,
insanlığa karşı suç, politik olmayan
önemli bir suçu mülteci başvurusunun yapıldığı ülke dışında işlemek,
Birleşmiş Milletler’in ilkelerine ve
amaçlarına aykırı eylemlerde bulunma” durumlarının varlığı halinde bu kişilerin kapsam dışında
tutulacağını düzenlemiştir.
Türkiye’de İltica ve Mülteci
1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, Protokolü “coğrafi sınırlama” çekincesi
ile uygulamaktadır. Türkiye’de
iltica eden kişilere yönelik 4 Nisan 2013 tarihinde 6458 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kabul
edilmiştir. İçişleri Bakanlığına
bağlı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” de bu kanun uyarınca
kurulmuştur. 1951 Cenevre
Sözleşmesine konulan çekince
gereğince “şartlı mülteci” kavramı ihdas edilerek ayrıca “sığınmacı” kavramı kaldırılmıştır.

YUKK uluslararası iltica edenlere ilişkin korumayı “mülteci”,
“şartlı mülteci”, “ikincil koruma”
ve “geçici koruma” şeklinde dört
kategoride düzenlemiştir.
İltica Hukukunda görece
yeni bir kavram olan“geçici koruma” YUKK’nun 91. Maddesinde “Ülkesinden ayrılmaya
zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri
dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel
olarak sınırlarımıza gelen veya
sınırlarımızı geçen yabancılara” yönelik olarak düzenlemiştir.

İMAMİYE
Şia’nın yaşayan en büyük koludur.Bu fırkaya, Cafer es-Sadık’a dayandırılmasından dolayı Caferiye; nass ve tayinle
imam olduğuna inanılan kimselerin sayısının oniki olması
dolayısıyle “İsnâ-aşeriyye” adı
da verilmektedir.
İmâmiye’ye
göre,”Usûlu’d-Din” (dinîn aslı) beştir:
Tevhid, nübüvvet, imâmet,
meâd (ahiret), adalet. İmâmiye, imâmetin usûl-i dinden olduğunu, imânın ona inanmakla tamamlanacağını ileri sürer.

İmâmet, nass ve tayin yoluyla
olur. İmâmiye’ye göre, imamların sayısı onikidir. Bunlar,
Ali b. Ebî Talib, Hasan b.Ali,
Hüseyin b.Ali, Ali Zeynelabidin, Muhammed Bâkır, Cafer
es-Sadık, Musâ el-Kazım, Ali
er-Rıza, Muhammed Cevad,Ali el-Hadî, Hasan el Askerî
ve Muhammed el-Mehdî’dir.
Temel ibâdetler konusunda,
genelde Ehl-i Sünnet’le benzer
görüşleri paylaşan İmâmiye, bu
ibâdetlerin ayrıntılarında farklı
görüşlere sahiptir. Namaz beş
vakittir; oruç Ramazan ayında
tutulur. Hacc ve zekâtın da farz
olduğuna inanılır.
Günümüzde Şiilik denildiği
zaman akla İmamiyye gelmektedir. İmâmiye, bugün İran’ın
resmî mezhebidir. Bu husus
İran Anayasası’nda da yer almıştır.

İNSAN HAKLARI
İnsan Hakları, insanların sırf
insan olmalarından kaynaklanan ve doğuştan kazandıkları
vazgeçilmez, devredilmez temel haklar bütünüdür. İnsan
haklarının temelleri (her bireyin hayatı ve insanlık şerefine
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saygı duyulması) dünyanın en
büyük dinleri ve felsefik sistemlerinin içinde bulunmaktadır.
İnsan hakları satın alınamaz,
kazanılamaz ve vasiyet edilemez. Bu haklar herhangi bir
ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik veya başka bir ideoloji, millî
veya sosyal orijin, sahiplik, doğum veya başkaca bir statü farkı olmadan insan olması hasebiyle insana has haklardır.

tif haklar olarak da adlandırılırlar.

İnsan haklarının tarihi gelişimine baktığımızda devletin
en önemli aktör olduğu görülmektedir. Devlet, tarihi süreçte
hem insan haklarının en önemli koruyucusu rolünü üstlenmiş
hem de insan haklarına karşı
en büyük tehdit olmuştur.

19. yüzyıldan itibaren insan
hakları uluslararası arenada da
dillendirilmeye başlanmıştır.
Zaman içinde sömürgeci devletlerden ayrılarak ulusal devletlerini kurmak isteyen milletler, kendi kaderini belirleme,
kalkınma hakkı, çevre hakkı,
barış hakkı gibi hakları talep
etmeye başlamışlardır. Üçüncü
kuşak haklar olarak bilinen bu
haklar, uluslararası belgelerle
düzenlenerek, tanınmaya başlanmıştır.

Hukukî açıdan insan hakları, başlangıçta sadece yaşama
hakkı, konut dokunulmazlığı,
din ve vicdan hürriyeti gibi temel hakları kapsayacak şekilde
algılanıyordu. 16. yüzyıldan
itibaren Avrupa’da yeni bir sınıfın ortaya çıkışıyla gelişen bu
haklara birinci kuşak haklar da
denilmektedir. Bu haklar, devletin iktidarının kısıtlanması ve
bireyin haklarına karışmaması
temeline dayandığından nega314

Tarihî süreçte sanayi devrimi ve işçilerin hakları, örgütlenme ve ekonomik sosyal
hakların gündeme gelmesi ile
birlikte, ikinci kuşak haklar
olarak tanınan haklar da insan
haklarının kapsamına girmiştir. Bu haklar pozitif haklar
veya sosyal haklar olarak da
adlandırılır.

İnsan Hakları Alanındaki
Yazılı Belgeler ve Uluslararası
Sözleşmeler
İnsan hakları ile ilgili yazılı
ilk belgelere, iktidar gücünün
kötüye kullanıldığı, sosyal eşitsizliklerin ve insan hakları ih-

lallerinin yaşandığı Avrupa’da
rastlamaktayız. Magna Carta
Libertatum adıyla bilinen ilk
belge 1215 yılında İngiltere’de
yayınlanmıştır.
Yazılı olarak ilan edilen bu
belgelerin en bilineni, 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu tarafından kabul edilen
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’dir.Teknik olarak bağlayıcı bir gücü olmayan tavsiye
niteliğindeki bu belge ile insan
hakları ilk kez uluslararası hukukta bir konu haline gelmiştir.
Bugün itibariyle 437 farklı dile
çevrilen bu beyanname, dünya
çapında büyük bir ilgi uyandırmıştır. İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’ne yöneltilen en
önemli eleştiri, sözleşme hükümlerini denetleyecek bir
mekanizmanın kurulamamış
olmasıdır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), 1953 yılında
yürürlüğe girmiş ve 1954 yılında Türkiye tarafından onaylanmıştır. Uluslararası hukukta
yeni gelişmelere yol açan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
alışılmışın dışında, bireylere,
haklarını çiğneyen devlete karşı
Avrupa İnsan Hakları Mahke-

mesi’ne (AİHM) başvurabilme
yolunu açmıştır. Böylece birey,
uluslararası hukukta hak sahibi olarak, uluslararası hukukun
süjesi olmuştur. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını
1987 yılında tanımış, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin
yargı yetkisini ise 1990`da kabul etmiştir.
Türkiye tarihi açısından
insan haklarının korunmasına dair ilk belge, 1808 yılında
kabul edilen Sened-i İttifak’tır.
Her ne kadar hak ve özgürlükler somut olarak sayılmasa
da, Sened-i İttifak, Padişahın
yetkililerin
sınırlandırılması
açısından önem taşımaktadır.
Padişahın, tek taraflı olarak
kendi yetkilerini sınırlandırdığı
1839 tarihli Tanzimat Fermanı
(Gülhane Hattı Hümayunu)
ise, kişi hak ve özgürlükleri bakımından eksik ama derli toplu ilk Osmanlı temel haklar ve
özgürlükler listesini ortaya koymuş ve burada tanınan hakları
din ayrımı gözetmeksizin tüm
Osmanlı vatandaşlarına tanımıştır. Eziyet, işkence ve her
türlü cismani cezanın yasaklandığı 1856 tarihli Islahat Fer315

manı da Osmanlı Devleti döneminde kabul edilen önemli
belgelerdendir.
Ülkemizde fermanlardan
sonra, anayasal düzenlemelerle insan haklarının korunma
altına alınması, ilk yazılı Türk
Anayasası olan 1876 tarihli
Kanun-i Esasi ile başlamaktadır. Bu anayasa ile ilk defa
bireylerin devlete karşı hakları
liste halinde sayılmıştır. Kişi dokunulmazlığı, basın özgürlüğü,
öğrenim özgürlüğü, kanunlar
önünde eşitlik, mülkiyet hakkı,
konut dokunulmazlığı, doğal
yargıç ilkesi, angarya yasağı ve
işkence yasağı bu anayasa ile
güvence altına alınmıştır.

Tarihle birlikte var olan ve
önceleri kölelik şeklinde beliren
insan ticaretinin, günümüzde
teknoloji ve bilgi çağının kötüye kullanılmasıyla cinsel amaçlı sömürü, organ ticareti, çocuk
pornografisi gibi çeşitli alanlara doğru boyut değiştirdiği görülmektedir.
İnsan Ticareti Türleri
İnsan ticaretinin birçok çeşidi olmakla beraber günümüzde en yaygın olan türü cinsel
istismar yoluyla kişilerin zorla
çalıştırılmasıdır.

İNSAN TİCARETİ

İkinci yaygın insan ticareti türü kişilerin fiziksel tehdit,
psikolojik zorlama, kanunların
kötüye kullanılması /yorumlanması gibi metotlarla zorla
çalıştırılmasıdır.

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak , esaret
altında bırakmak veya vücut
organlarından menfaat temin
amacıyla tehdit, baskı, cebir,
hile, aldatma ve çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle rızalarını sağlayarak kişilerin bir
yerden bir yere taşınması, devredilmesi, barındırılması veya
teslim alınması anlamına gelir.

Üçüncüsü çocuk askerlerdir. Çocukların yasal dayanak
olmadan çeşitli silahlı gruplar tarafından savaşmak veya
buralarda çeşitli hizmetlerin
(aşçılık, hamallık, kapıcılık,
güvenlik görevlisi vb.) yerine
getirilmesi için tedarik edilmesi veya kullanılması bir çeşit
insan ticaretidir. Özellikle iç
savaş ve çatışmaların yaygın olduğu Afrika ülkelerinde, sosyal
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ve ekonomik açıdan kırılgan ve
risk altında bulunan çocuklar
kaçırılarak veya kandırılarak
savaşmak için kullanılmaktadır.
Dördüncüsü ise organ ticaretidir. Organ ticareti, kişilerin
zorla, çaresizliklerinden faydalanılarak veya kandırılarak organlarının alınmasıdır.
İnsan
Mevzuat

Ticareti

Suçunda

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 13 Aralık 2000
tarihinde, Palermo’da imzaya
açılan “Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi”ni ve
bu sözleşmenin eki durumunda olan “İnsan Ticaretinin,
Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve
Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” imzalanmıştır. Protokol
de “insan ticareti” kavramı tanımlanarak, eylemlerin kasten
işlenmesi halinde cezalandırılması amacıyla taraf devletlerin
gerekli düzenlemeleri yapacağı
taahhüt edilmiştir.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 80. maddesi “ Zorla
çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş
yaptırmak veya esarete tâbi kılmak

ya da vücut organlarının verilmesini
sağlamak maksadıyla tehdit, baskı,
cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak
veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden
yararlanarak rızalarını elde etmek
suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke
dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran
kimseye......” şeklindeki düzenlemesiyle insan ticareti hakkında
geniş bir suç tanımına yer vermiştir.
İnsan Ticareti ve Göçmen
Kaçakçılığı Suçları
Türk Ceza Kanununun 79.
maddesinde “Göçmen Kaçakçılığı” suç olarak düzenlenmiştir.
Bu suç unsurunun mağduru ile
“İnsan Kaçakçılığı” suçu mağdurunun profilleri benzemesine
rağmen mağdurların iradeleri
asıl farklılığı oluşturmaktadır.
İnsan ticareti halinde mağdurun iradesi yanıltılarak veya
zorlanılarak eylemin gerçekleştirilmesi söz konusuyken; göçmen kaçakçılığında mağdurun
rızası bulunmaktadır. Göçmen
kaçakçılığında yasadışı göçmen
ile suç örgütü arasındaki ilişki
çoğu zaman sınırın yasadışı
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yollardan geçilmesi ile sonlanır.
İnsan ticaretinde ise mağdur
ile suç örgütü arasındaki ilişki
mağdurun iradesi dışında devam etmektedir.
“İnsan Ticareti” suçunun
tanımında failin elde edeceği
menfaatler tahdidi olarak sayılmakla birlikte mağdur veya
mağdurların başka bir ülkeye
nakli suçun tamamlanması için
bir gereklilik olarak görülmemektedir. “Göçmen Kaçakçılığı” suçunda ise failin elde
edeceği menfaatler “Doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat” olarak tanımlanmış ve
suçun oluşması için mağdurun yasal
olmayan yollardan başka bir ülkeye
nakli veya bu girişimin teşebbüs aşamasında kalması şeklinde düzenlemeye gidilmiştir.

İNSANÎ GÜVENLİK
İnsani güvenlik; kavram olarak Birleşmiş Millet Kalkınma Programı’nın 1994 yılında
yayınladığı İnsani Kalkınma
Raporu’nda yer alsa da bazı
akademisyenler tarafından özü
itibariyle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine dayandığı
iddia edilmektedir. Beyanna318

menin giriş kısmındaki dehşetten ve yoksulluktan kurtulma,
daha iyi hayat şartları kurma
ve insan onuruna yaraşır bir
hayat sürme gibi temel prensipleri özünde barındırdığı
ifade edilen insani güvenlik
kavramı Soğuk Savaştan sonra
BM ve AB nezdinde birçok kez
tartışılmıştır. Özellikle Soğuk
Savaştan sonra devlet odaklı
geleneksel güvenlik anlayışının yeni güvenlik tehditlerine
cevap veremediği ve bundan
dolayı doğan krizlerin farklı bir
güvenlik anlayışı olan insani
güvenlik kavramı ile aşılması
gerektiği tartışılmıştır. Buradan
hareketle devleti değil insanı
merkeze alan bir çerçeve sunan
insani güvenlik; en temelde insan yaşamının ve haklarının
her türlü tehditten korunmasını ifade eder. İnsan merkezli,
çok boyutlu/sektörlü, kapsamlı, önleme amaçlı ve bağlama
özel gibi ilkelerle inşa edilen
insani güvenlik; sadece bir devletin yurttaşlarının değil aynı
zamanda herhangi bir devletin yurttaşı olmayan insanların
da güvenlik sorunlarının konu
edilmesi gerektiğini ifade eder.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 1994 yılında
yayınladığı İnsani Kalkınma
Raporu’nda insani güvenliği;
insan ihtiyaçlarının karşılanması ve bunun sürdürülme garantisi olarak ifade etmiş ve bu
kavramı yedi ana başlığın temini ile mümkün olabileceğini
duyurmuştur. BM, insani güvenliği; insanın yaşamını sürdüreceği temel geçim kaynaklarının sağlanması anlamında
ekonomik güvenlik, her bireyin
ekonomik ve fiziksel açıdan
sağlıklı ve temel besinlere erişebilmesi demek olan gıda güvenliği, sağlıksız yaşamdan ve
hastalıklardan korunmayı ifade
eden sağlık güvenliği, doğanın
tahrip edilmesinin engellemesine işaret eden çevre güvenliği,
bireyin devlet, devlet dışı veya
diğer bireylerden gelebilecek
tehlikelerden korunması anlamına gelen bireysel güvenlik,
etnik şiddetten korunmak ve
kültür kaybının engellenmesi
demek olan toplumsal güvenlik
ve insan haklarından tam ve eksiksiz olarak yararlanmayı ifade eden politik güvenlik olarak
yedi başlık altında toplamıştır.
BM’nin bu tasnifi ihtiyaç odaklı ve muhtaçlıktan emin olma

merkezli iken, insani güvenliği
tanımlamaya ve inşa etmeye
çalışan başka akım ve tanımlar
ise korkulardan muaf olma ve
insan onuruna yaraşır bir hayat sürecek haklara sahip olma
merkezli olarak işlemiştir. Tüm
bunlardan hareketle genel çerçevede insani güvenlik; insan
odaklı, tepeden inme güvenlik
politikalarının aksine tabanın
katılımıyla şekillenmiş, insan
hakları, insan ihtiyaçları, insani
gelişmişlik ve insan onuru üzerinden çok boyutlu (ekonomik,
siyasal, sosyal, psikolojik, toplumsal, çevresel vb.) bir yaklaşımla inşa edilmiş bir güvenlik
konseptidir.

İNSANÎ MÜDAHALE
İnsanî müdahale kavramı esasen ilk defa 19. yüzyılda Batılı
devletlerinin yabancı ülkelerdeki vatandaşlarını ya da dinî
azınlıkları korumak amacıyla
düzenlediği askerî harekâtlarının gerekçesi olarak kullanılmıştır. Fransa’nın Lübnan’daki
Hristiyan azınlığın haklarını
korumak adına gerçekleştirdiği
müdahale bunun erken örneğidir. Bir devletin sadece kendi vatandaşlarını ve haklarını
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korumak için yaptığı askerî ve
benzerî eylemler kabul görmüş
bir uygulama iken, Soğuk Savaştan sonra bu ifadenin kapsamının giderek genişlediği görülmektedir. İnsanî müdahale
kavramına ilişkin ortaya konulan tanımlar arasında ciddî bir
görüş farklılığının bulunmadığı
da bilinmektedir. Bir devletin
kendi vatandaşlarının insan
haklarını ağır biçimde ihlâl etmesi üzerine bir devletin, devletler grubunun veya uluslararası bir örgütün ilgili devlete
karşı kuvvet kullanması veya
kuvvet kullanma tehdidinde
bulunması insani müdahale
olarak kabul edilmektedir. Bu
çerçevede insani müdahaleyi,
herhangi bir devlet tarafından
insan haklarının veya uluslararası insancıl hukuk kurallarının
ağır ve yaygın biçimde ihlal
edilmesini veya devlet otoritesinin çökmesi sonucunda ortaya çıkan insancıl nitelikli krizleri önlemek veya engellemek
amacıyla, ihlal veya krizden
sorumlu devletin izni olmaksızın ona karşı, bir başka devlet
veya devletler topluluğu yahut
uluslararası örgüt tarafından
gerçekleştirilen askerî kuvvet
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kullanımı olarak ifade etmek
mümkündür.
Uluslararası ilişkiler teorilerinde devletin güvenliği temel
olarak “egemenlik” ve “müdahalesizlik” prensiplerine dayanmaktadır. Bu prensiplerin
ortak kabul haline gelmesinde, Avrupa’daki Otuz Yıl Savaşları’ndan sonra imzalanan
Westphalia Barışı’nda ortaya
çıkan anlayış etkili olmuştur.
Egemenlik kavramı üzerine
kurulmuş ulus-devlet sistemini de ifade eden bu sisteme,
“Westphalia Sistemi” adı verilmiştir. Bu anlayış neticesinde
devletlerin egemenliğine karışmamak ve müdahalesizlik esas
kabul edilmiştir. Fakat devletlerin kendi vatandaşlarına karşı
uyguladığı baskı ve sistematik
insan hakları ihlalleri, cinayetler söz konusu olduğunda,
devletlerin de jure olarak sahip oldukları egemenlik haklarının de facto olarak oluşan
hak ihlalleri durumunu meşrulaştırmadığından hareketle, o
bölgedeki insanların haklarını
korumak amacıyla ne yapılabileceği tartışması, insani müdahale kavramını ortaya çıkarmaktadır.

İnsani müdahale, egemenlik ve müdahalesizlik ilkelerini
dikkate alarak ve koruyarak,
sorunun çözümü için yapılan müdahale yollarını ifade
etmektedir. Bu durumda sözkonusu hak ihlalcisi devletin
egemenliğine karşı müdahalenin aktörü, uygulayıcısı büyük
önem taşımaktadır. Müdahalenin meşruluğu açısından,
sadece bir veya birkaç devletin
müdahalesi değil, uluslararası
çerçevedeüzerinde uzlaşılmışbir yapının öngördüğü şekilde
gerçekleştirilmesidaha kabul
edilebilir bir yöntemdir.
2005 yılında gerçekleşen
BM Dünya Zirvesi’nde müzakere edilen veİngilizce’de kısaltılmış şekli ile “R2P-Responsibility to Protect” adı verilen
“Koruma Sorumluluğu” prensibi kabul edilmiştir. “R2P-Koruma Sorumluluğu” çerçevesinde uluslararası camia,
devletlerin kendi halklarına
karşı soykırım, savaş suçları,
etnik temizlik, insanlığa karşı
işlenen suçları işlemesi durumunda müdahale için zemin
oluşturmaktadır.

İNSAN TİCARETİ
İnsan ticaretinin tanımına ve
önlenmesine yönelik çalışmalar çok daha önceleri başlamakla birlikte, ülkelerin, hukuk sistemlerine model olarak
benimsediği kapsamlı bir düzenleme ilk defa Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında
Palermo’da imzalanan Kadın
ve Çocuklara Karşı İnsan Ticaretinin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolde gerçekleştirilmiştir.
Tarih boyunca varolan insan ticareti, günümüzde de çeşitli yollarla devam etmektedir.
İnsanlık medeniyetiyle birlikte var olan ve önceleri kölelik
tarzında olan insan ticaretinin,
günümüzde teknoloji ve bilgi
çağının kötüye kullanılmasıyla
cinsel amaçlı sömürü, organ ticareti, çocuk pornografisi gibi
çeşitli alanlara doğru boyut değiştirdiği görülmektedir.
Birçok kimse günümüzde
insan ticaretini köleliğin modernleşmesi olarak ifade etmektedir. Bu yönüyle ciddî
insan hakları ihlalleri içeren
ve kriminal boyutu olan insan
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ticaretinin aynı zamanda sınır
aşan göç yönü de bulunmaktadır. İnsan ticaretine kaynak,
hedef ve transit olma konumları göz önünde bulundurulduğunda, ülkelerin büyük bir
çoğunluğunun bu suçtan doğrudan etkilendiği söylenebilir.
Teorik perspektiften incelendiğinde, gelişmemiş kaynak
ülkelerden gelişmiş/gelişmekte
olan hedef ülkelere arz talep
dengesi içerisinde küresel çapta
bir insan ticareti sirkülasyonu
görülmektedir. Önemli bir kısmını bayanların ve çocukların
oluşturduğu binlerce mağdur
para kazanmak ve daha iyi bir
yaşam vaadiyle insan tacirleri
tarafından kandırılarak sömürülmektedir.

bir yerden bir başka yere taşınması, elden elde devredilmesi
ve barındırılması süreçlerinde
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla,
bu süreçlerin herhangi birinde
istismar eyleminin icra edilmesi halinde insan ticareti suçu
işlenmiş olmaktadır.

2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Palermo’da
imzalanan “Kadın ve Çocuklara Karşı İnsan Ticaretinin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol” e göre,
insan ticareti, bir kişinin iradesi
dışı etkenlerle (kuvvet, hile, çaresizliğinden faydalanma vb.)
bir başkası tarafından kazanç
veya çıkar sağlamak amacıyla
istismar edilmesidir. İstismar
edilme; kişinin temin edilmesi,

Üçüncüsü çocuk askerlerdir. Çocukların yasal dayanak
olmadan çeşitli silahlı gruplar tarafından savaşmak veya
buralarda çeşitli hizmetlerin
(aşçılık, hamallık, kapıcılık,
güvenlik görevlisi vb.) yerine
getirilmesi için tedarik edilmesi veya kullanılması bir çeşit
insan ticaretidir. Özellikle iç
savaş ve çatışmaların yaygın olduğu Afrika ülkelerinde, sosyal
ve ekonomik açıdan kırılgan ve
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İnsan Ticareti Türleri
İnsan ticaretinin birçok çeşidi
olmakla beraber günümüzde
en yaygın olan türü cinsel istismar yoluyla kişilerin zorla çalıştırılmasıdır.
İkinci yaygın insan ticareti türü kişilerin fiziksel tehdit,
psikolojik zorlama, kanunların
kötüye kullanılması /yorumlanması gibi metotlarla zorla
çalıştırılmasıdır.

risk altında bulunan çocuklar
kaçırılarak veya kandırılarak
savaşmak için kullanılmaktadır.
Dördüncüsü ise organ ticaretidir. Organ ticareti, kişilerin
zorla, çaresizliklerinden faydalanılarak veya kandırılarak organlarının alınmasıdır.
İnsan ticareti genel olarak
mağdurun tedarik edilmesi,
hedef ülkeye nakledilmesi ve
sömürülmesi
süreçlerinden
oluşmaktadır.
Sınır aşan özellik taşıyan
ve küresel faktörlerin de tetiklediği insan ticaretinin, sadece
mikro seviyede alınan tedbirlerle engellenmesi mümkün
görülmemektedir. Bu suçla
etkili mücadele edilmesi için
küresel düzeyde mevzuat ve
uygulama birlikteliğine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu nedenle,
Birleşmiş Milletler tarafından
2000 yılında imzalanan Palermo Protokolü, insan ticareti ile
mücadelede ülkeler açısından
asgari standartların belirlenmesinde oldukça önemli bir
yer teşkil etmektedir.

INTERPOL
Ana görevi, dünya genelinde
terör ve sınıraşan suçlarla mücadelede görevli birimlere destek sağlamak olan, uluslararası
operasyonel polis işbirliği teşkilatıdır.
1956 yılında Viyana’da
yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve hâlihazırda geçerliliğini koruyan İNTERPOL Ana Tüzüğü’nün 2.
maddesine göre, İnterpol Teşkilatı’nın kuruluş amacı;
“Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi
ışığı altında, karşılıklı olarak en
geniş düzeyde yardımlaşmayı
sağlamak ve adi suçların önlenmesi ile bastırılmasına katkıda
bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.”
şeklinde açıklanmıştır
İlk modern uluslararası polis organizasyonu, politik muhalefete karşı, 1851 yılında
“Alman Devletleri Polis Birliği” adı altında kurulmuştur.
1898 yılında Roma’da yükselen anarşist terörle mücadele
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çerçevesinde gizlice gerçekleştirilen Roma Anti-Anarşist
Konferansı ile polis birimleri
arasında işbirliği güçlendirilmek istenmiş ise de belirgin bir
sonuç alınamamıştır. Yine I.
Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da düzenin sağlanması
ve güvenliğin temini amacıyla,
1923 yılında Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu (The
International Criminal Police
Commission-ICPC) kurulmuştur. Uluslararası Kriminal Polis
Komisyonu, 1942 yılında tamamen Nazi kontrolüne geçerek Berlin’e taşınmıştır. Ancak
II. Dünya savaşı sonrasında
Belçika’nın önderliğinde tekrar
kurularak bugünkü Interpol
adını almıştır. Organizasyonun
sembolü ise ilk defa 1950 yılında kullanılmaya başlanılmıştır.
New York ve Brüksel’de
temsilcilikleri bulunan Interpol, 192 ülkenin üye olduğu,
dünyanın en geniş polis organizasyonudur. İNTERPOL’ün
yönetiminde Başkan ve Genel
Sekreter yer almaktadır. İnterpol tüzüğünün 5. Maddesine göre İNTERPOL; Genel
Kurul, İcra Komitesi, Genel
Sekreterlik, Ülke İNTERPOL
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Birimleri (National Central
Bureau – NCB) ve danışmanlardan oluşmaktadır. Hali hazırda İnterpol’ün Genel Merkezî Fransa’nın Lyon şehrinde
bulunmakta, değişik ülkelerin
temsilcileri bu merkezde görev yapmaktadır. Her dört yılda bir üye ülkelerin delegeleri
tarafından seçilen İnterpol
başkanlığını 2012-2016 döneminde Mireille Ballestrazzi
yapmaktadır.

İNTİFADA
İntifada Arapça kökenli bir kelime olup Türkçeye “ayaklanma” şeklinde çevrilmektedir.
Özel anlamıyla ise ‘İntifada’
Filistin halkı tarafından İsrail
işgaline karşı gerçekleştirilen
direnişi temsil etmektedir. Birinci İntifada dönemi 8 Aralık
1987 tarihinde başlamış olup
1993 Oslo Görüşmelerine kadar sürmüştür. İkinci İntifada
dönemi ise 2000 yılının sonlarında başlamış olup 2005 yılına
kadar sürmüştür.
8 Aralık 1987 tarihinde
Gazze’de İsrail askerlerince
kullanılan bir araç çarşı içerisine yönelerek 4 Filistinlinin

ölümüne, 17 Filistinlinin de
yaralanmasına sebep olmuştur. Olay Filistin halkı tarafında bir gün önce Gazze Taksi
Meydanında bıçaklanan bir
Yahudi için gerçekleştirilmiş
bir misilleme olarak algılanmış
ve Filistinliler bu durma yoğun
tepkiler göstermiştir. İlk etapta
İsrail tarafından basit bir protesto olarak görülen ve kısa sürede yatışacağı değerlendirilen
hareket büyük bir halk ayaklanması şekline bürünmüştür.
İsrail’in Gazze İslam Üniversitesini kapatma kararı almasıyla halkın tepkisi büyümüş ve
Cebeliye Mülteci Kampında
başlayan ayaklanma önce Gazze’deki diğer mülteci kamplarına, sonrasında Batı Şeria’ya
ve Nablus’a yayılmıştır. Bu sivil
direnişin İsrail üzerinde daha
önce hiçbir silahlı mücadelenin
yaratamadığı etkiyi yaratmış,
dünya kamuoyunda da büyük
ses getirmiştir. Yıllarca süren
direniş sonucunda İsrail halkının da baskılarıyla İsrail barış
süreci için müzakereleri başlatma kararı almıştır. Bunun
sonucunda başını ABD’nin
çektiği uluslararası girişimlerle
taraflar arası anlaşma yolunda
adımlar atılmıştır. Washington

Görüşmeleri sonuçsuz kalmasına karşı Norveç’te başlatılan
Oslo Barış Süreci hızla ilerlemiş ve İzak Rabin ve Yaser
Arafat’ın liderliğindeki iki grup
1993 tarihinde Oslo Barış Antlaşmasını imzalamıştır.
Oslo Antlaşmasının muğlaklığı sebebiyle iki taraf da ilk
etapta bu antlaşmayı bir zafer
olarak değerlendirmiştir. Fakat
anlaşmayı takip eden süreçte
Filistinlilerin beklentileri karşılanmamış, aksine İsrail’in Filistin toprakları üzerindeki iskânı
genişlemiştir. 4 Kasım 1995’te
Oslo Barış sürecinin arkasındaki önemli isimlerden biri olan
İzak Rabin’in barış karşıtı bir
İsrailli tarafından öldürülmesi
olayını takip eden süreçte 1996
yılında İsrail hükümetinin başına Benyamin Natenyahu’nun
gelmesiyle birlikte barış süreci işlemez duruma gelmiştir.
Bundan sonra atılan adımlar
sonuçsuz kalmış ve Oslo antlaşmasında verilen vaatlerin
yerine getirilmeyişi Filistin halkında büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Sorunların
bir çözüme ulaştırılamayışı Filistin halkında radikal söylemlerin ön plana çıkmasına ne325

den olmuştur. Ariel Şaron’un
2000’de Harem-ül Şerif ’i ziyaret ederek kutsal yerlerin
dahi İsrail egemenliği altında
olduğu mesajını vermesi Filistinlilerce tepkiyle karşılanmıştır. 28 Eylül 2000 tarihinde ise
aynı mesajı bu kez Mescid-i
Aksa’da vermesiyle İkinci intifada patlak vermiştir. Birinci
İntifada’dan farklı olarak bu
kez ayaklanmanın silahlı boyutu ön plana çıkmış; İsrail’e
karşı saldırılar hız kazanmış;
bu dönemde pek çok intihar
saldırısı gerçekleştirilmiştir. Bu
durum Filistinlilerin davasına
olan uluslararası kamuoyunda
düşük olan desteğin daha da
azalmasına sebep olmuştur.
İsrail ise buna karşılık Filistinlilere karşı baskı ve saldırılarını
artırmıştır. Filistin direniş hareketlerinin önde gelen isimleri İsrail güçlerince suikastlara
uğramış pek çok lider hayatını
kaybetmiştir. Saldırılar, Kasım
2004’te Arafat’ın vefatı üzerine müzakere yanlısı Mahmud
Abbas’ın Filistin devlet başkanı
seçilmesi sürecine kadar şiddetini artırarak sürmüştür. Şubat
2005 tarihinde Ariel Şaron ve
Mahmud Abbas bir araya gelerek ateşkesin sağlanmasına
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karar vermişlerdir. Hamas ve
İslami Cihat gibi örgütler bu
karara uymayacaklarını deklare etmelerine rağmen Abbas’ın çabaları sonucu ateşkes
kararına uyma kararı alınmış;
böylece İkinci İntifada son bulmuştur.

İNTİHAR
İntihar (suicide) kavramı ilk
olarak 1642 yılında doktor ve
filozof olan Sir Thomas Browne tarafından kullanılmıştır. İntihar kelimesi (suicide) Latince
“sui” (kendi kendini) ve “caedere” (öldürmek) kelimelerinden meydana gelmektedir.
İntihar olaylarının sonuçlarına göre iki şekli vardır: İntihar
ve intihara teşebbüs. İnsanların
kendi hayatlarını sonlandırması, kendinî bilerek ve isteyerek
öldürmeye çalışması ve bu eylemin ölümle sonuçlanmasına
intihar denilmektedir. İntihara
teşebbüs ise bir nedenden dolayı kendinî öldürmeye çalışan
kişinin eyleminin ölümle sonuçlanmaması, kendine ölümcül olmayan bir zarar vermesi
olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’de intihar bir suç
olarak kabul edilmemektedir.
Bununla birlikte, Türk Ceza
Kanununun 84. maddesine
göre bir kimseyi intihara teşvik
etmek ya da intihar etmesine
yardımcı olmak suç olarak düzenlenmiştir.
İntiharı açıklayan üç tane
teorik model vardır: “Tıbbi
model”, “sosyolojik model” ve
“insan ekoloji modeli”.
Tıbbi modele göre intihar,
zihinsel rahatsızlığın bir işareti ya da sonucudur. Diğer bir
ifadeyle, depresyon, ümitsizlik,
çaresizlik, hayatın anlamsızlığı, psikolojik ya da psikiyatrik
rahatsızlık gibi zihinsel sağlık
problemleri intiharın nedenleri
olarak kabul edilmektedir.
İntiharı açıklayan diğer bir
model Fransız sosyolog Emile
Durkheim tarafından geliştirilen sosyolojik modeldir. Durkheim klasik kitabı “İntihar”
(Le Suicide) da bireysel faktörlerden ziyade kolektif sosyal
faktörlerin önemine vurgu yapar. Durkheim’a göre intihar,
bireyin toplumla olan bağıyla
alakalıdır ve intihar toplumun birey üzerinde güçlü ya

da zayıf kontrolü olduğu zaman meydana gelir. Diğer bir
ifadeyle Durkheim, intiharın
sosyal entegrasyon ve sosyal
regülasyon seviyesiyle alakalı olduğunu iddia etmektedir.
Entegrasyon insanları birbirine bağlayan sosyal ağları ifade
eder. Regülasyon ise bireylerin
arzularının ve duygularının gelenekler ve sosyal normlar tarafından düzenlenmesini ifade
eder. Durkheim’a göre intihar,
bireyin toplumla aşırı ya da çok
az entegre olması sonucu ya da
bireyin hayatının toplum tarafından çok fazla ya da çok az
düzenlenmesi sonucu meydana
gelmektedir.
Üçüncü model ise insan
ekolojik modelidir. Bu modele göre intihar, bağımsız ama
birbirleriyle alakalı faktörler
dizisinin en son aşamasıdır. Bu
modele göre, bu faktörlerden
biri ortadan kaldırılırsa ya da
elimine edilirse intihar olmayabilir. İntiharın olabilmesi için
bireyin intihar edebileceği metotlara ulaşması gerekmektedir.
Ulaşamazsa ve çevre şartları
buna imkân vermezse intihar
edemez.
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IRA (İRLANDA CUMHURİYET
ORDUSU- IRISH
REPUBLICAN ARMY)
İrlanda’nın İngiltere’den ayrılmasını,bağımsız bir İrlanda
Cumhuriyeti kurulmasını savunan ve bunun için mücadele eden örgüttür. 1969 yılında
başlayan olaylardan 1998 yılında imzalanan “Hayırlı Cuma”ya da Belfast Anlaşması’na
kadarki dönemde Kuzey İrlanda kaynaklı ve IRA tarafından
yapılan terör, İngiltere’nin bir
numaralı güvenlik sorunu haline gelmiştir.
Kuzey İrlanda sorunu ve bu
çerçevede IRA terörü temel
olarak yüzyıllara varan bir tarihsel sürece dayanmaktadır.
İngilizlerin VIII. Henry zamanında Katolik kilisesinden ayrılarak millî kilisesini kurmasıyla
birlikte İngilizler ve İrlandalılar
arasındaki çatışmalar sadece
etnik bir çatışma ile sınırlı kalmamış, Protestan-Katolik çatışması ile birlikte konu ayrı bir
boyut kazanmıştır.
1700–1800yılları arasında
İrlandalılar değişik zamanlarda ayaklanmışlar ancak başarılı
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olamamışlardır. Bununla beraber her ayaklanma ve karşılıklı
savaşta Protestan ve Katolikler
arasındaki düşmanlık daha da
artmıştır. Bu yıllarda hem Protestanlar hem de Katolikler
silahlı örgütler kurmaya başlamış ve kurulan bu örgütler iki
gruba ait toplumun savunma
mekanizmaları haline gelmiştir.
1800 yılında çıkarılan Birlik
Yasası (Act of Union 1800) ile
İrlanda, Büyük Britanya Krallığı’nın bir parçası olmuş ancak
bu İrlanda’da siyasî tartışmalara yeni bir boyut kazandırmıştır. Protestanlar yasaya bağlılığı
savunurken, Cumhuriyetçi İrlandalılar ise bağımsız bir İrlanda’yı savunmuşlardır.
İrlanda’dan ABD’ye göç
eden İrlandalılar, 1857 yılında
New York’ta İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği (Irish Republican Brotherhood- IRB)
örgütünü kurarak İrlanda’nın
özerk yönetimi için silahlı mücadelenin gerekliliğini savunmuşlardır.
IRB örgütü 1870-1916 yılları arasında İrlanda’nın bağımsız bir yönetimtesis ede-

bilmesi için bombalama ve
suikast eylemleri düzenlemiştir.
Birlikçi Protestanlar ve İngiltere destekli İrlanda Kraliyet Polis Teşkilatı (Royal Irish Constabulary- RIC) IRB’nin temel
hedefleri olmuştur. I. Dünya
Savaşı ile birlikte İngilizler, İrlandalılara merkezdeki Hükümetin yetkilerinin yerel yönetime devredilmesini amaçlayan
özerklik (Home Rule Act of
1914) sözü vermiştir. I. Dünya Savaşı’nda tüm gücünü Almanya’ya karşı savunmaamaçlı kullanan İngiltere’nin içinde
bulunduğu durum ve özerklik
yasası, İrlanda’da gücün kimde
olacağı sorusunu gündeme taşımış ve bu, İrlanda’da yaşayan
İngiliz, Birlikçi Protestanlar ve
Cumhuriyetçi Katolik İrlandalıların silahlanmalarına neden
olmuştur.
Böyle bir siyasal ve psikolojik ortamın harekete geçmek
için en uygun zaman olduğunu düşünen IRB örgütü, 1916
yılının Paskalya Yortusu (Easter Day) gününde Dublin’de
ayaklanmıştır. Ayaklanmanın
liderleri Patrick Pearse ve James Connolly idi. 1916 Paskalya ayaklanması ilk başlarda

önemli kazanımlar elde ederek
Dublin şehrinin önemli bölgelerini ele geçirmiştir. Ayaklanma karşısında şaşkına dönen
İngilizler, büyük bir savaşın
tam ortasında böyle bir ayaklanmayı büyük bir ihanet olarak değerlendirerek Dublin’e
asker sevk etmiş ve ağır topçu
ateşi ile birlikte isyancıları teslime zorlamıştır. Patrick Pearse,
İngiliz komutana gönderdiği
teslim olma şartlarını belirten
mektupta kendisini İrlanda
Cumhuriyetçi Ordusu “Irish
Republican Army- IRA” Başkomutanı olarak tanımlamıştır.
Başlangıçta bir örgüt olarak
lanse edilen IRBdaha sonra
kendisini bir ordu olarak nitelendirmiştir.
1921 yılına kadar IRA, Birlikçi Protestanlar, bölgede yaşayan diğer İngiliz toplumu ve
İngiliz güvenlik güçleri ile çatışmaya devam etmiştir. 1922
yılında çıkarılan İrlanda’nın
Yönetimi yasasıyla İrlanda’da
iki ayrı devlet öngörülmüş ve
İngiltere ile İrlanda arasında
imzalanan anlaşma ile güneyde İrlanda’ya bağımsızlık verilirken adanın kuzeyinde kalan
Ulster ve civarının, İrlanda ile
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barışçıl bir entegrasyon sağlanana kadar İngiltere’nin kontrolünde kalması kararlaştırılmıştır.
İngiltere ile imzalanan anlaşma IRA içinde de bölünmelere neden olmuş bazı üyeler
anlaşmayı kabul ederken diğerleri tüm İrlanda bağımsızlığa
kavuşuncaya kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğini
savunmuşlardır.
Anlaşma sonrasında IRA
içinde meydana gelen bölünmede bir grup, mücadelenin
siyasal zeminde yapılmasını
savunarak 1930’lu yıllarda
“Yalnız Kendimiz” anlamına
gelen Sinn Fein siyasal partisi
etrafında faaliyetlerini devam
ettirirken, mücadelenin silahlı
yapılması gerektiğini savunanlar ise Gönüllü İrlanda Cumhuriyet Ordusu (Provisional
Irish Republican Army- PIRA)
örgütünü kurarak yollarına devam etmiştir.
1922-1966 yılları arasında
Kuzey İrlanda Hükümetleri
Katolik İrlandalıların haklarına sınırlama getirirken, bölgede bulunan Birlikçi Protestanların hakları da olumlu yönde
artırılmış ve geçen zamanda
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sosyal ve ekonomik anlamda
iki grup arasında uçurum daha
da büyümüştür. Siyasal haklarla ilgili gösterilerin ve kampanyaların temelinde barınma
ve eğitim sorunlarının giderilmesine yönelik talepler varken,
zaman içerisinde Katoliklerle
Protestanlar arasında eski anlaşmazlıkları su yüzüne çıkaran
ve ayrışmaları derinleştirici gelişmeler de yaşanmıştır.
1969 ve Sonrasındaki
Olaylarile IRA’nın Doğuşu
1960’lı yıllarda Katoliklerin siyasal haklar, barınma ve eğitim
sorunları ile ilgili düzenledikleri gösteri ve eylemler Kuzey
İrlanda Hükümeti tarafından
şiddet ve zor kullanarak bastırılmaya çalışılmıştır.
1969 yılında başlayan olaylar aslında 30 yıl sürecek olan
çalkantılı, şiddet dolu ve ilgili
herkes için sıkıntılı bir dönemin de başlangıcı olmuştur.
1969 yılında başlayan olaylardan 1998 yılında imzalanan
“Hayırlı Cuma”ya da Belfast
Anlaşması’na kadarki dönem
İngiltere tarafından “Sıkıntılar-Troubles- Dönemi” olarak
adlandırılmaktadır.

1969 yılı ile birlikte siyasal
hak talep eden Katolik göstericiler ile buna müdahale eden
Protestan/Birlikçi
güvenlik
güçleri arasındaki sürtüşmeler
şiddetini artmıştır. Katolikler
ve Protestanlar arasındaki tansiyon zirveye çıkmış ve özellikle Lodonberry ve Belfast’ta iki
grup arasındaki kavga, İngiliz
ordusunun sükûneti sağlamak
üzere bölgeye gelmesine neden
olmuştur. Ancak gelen İngiliz
ordusu Kuzey İrlanda’da huzur ve güvenliği tekrar sağlarken Katolikler ve Protestanlar
arasında tarihsel süreçte olan
bitenleri göz önüne almamış ve
İngiliz ordusunun uygulamaları IRA’nın tekrar doğmasına
neden olmuştur.
Kuzey İrlanda’da çıkan karışıklıklara karşı İngiliz ordusunun Protestanların lehine müdahalesi, Katolikler tarafından
Londonderry ve Belfast’ta barikatlar oluşturularak “girilmez
bölgeler - no go areas” oluşturarak kendilerini korumaya çalışmışlardır. Bu barikatlar aynı
zamanda IRA için rahat hareket etme olanağı da sağlamış ve
örgüt eylem planlama, eleman
kazanma, propaganda yapma

gibi örgütsel faaliyetlerini rahatlıkla yapabilmiştir.
Yine 30 Ocak 1972 Pazar
günü Katoliklerin İngiliz işgalini protesto eylemleri sırasında İngiliz ordusunun açtığı
ateşte 13 sivil Katolik İrlandalı
ölmüştür. İrlandalılar tarafından “Kanlı Pazar” (Bloody
Sunday) olarak tanımlanan bu
günde meydana gelen olaylar
IRA için yeniden doğuş anlamına gelmektedir.
Örgütsel Yapı
IRA’nın ilk dönem eylemselliği
ayaklanma olarak nitelendirilmektedir. Bu doğrultuda yüksek sayıda örgüt elemanı ile eylem yapılırken, 1970’li yılların
ortalarından itibaren örgütsel
yapı, gerilla tipi yerine hücre
yapılanması olan hiyerarşik ve
merkezî yönetimi güçlendirmiştir.
IRA örgütünün en üst yönetim organı Genel Askerî Kongresidir. IRA örgütünde kilit
konumunda olan ve örgütün
eylemlerini yöneten yapı Askerî Konseydir. Askerî Konsey
7 kişiden oluşmakta ve kendi
aralarından seçtikleri bir kişi
Konsey başkanlığını yürütmek331

tedir. Askerî konseyin üstünde
Ordu Yönetimi olarak adlandırılan ve örgütün ileri gelen lider üyelerinden oluşan bir yapı
vardır. Ordu Yönetimi, Askerî
Konseye danışmanlık yapmaktadır. Ordu Konseyinin altında
Dublin’de faaliyetlerini yürüten Genel Başkanlık vardır ve
örgütün finans, yayın aracılığıyla propaganda ve benzerî
çalışmalarını yürüten 50-60
kişilik bir ekiptir. Örgüt Güney
Komutanlığı ve Kuzey Komutanlığı olarak iki ayrı yönetime
bölünmüştür. Güney Komutanlığı genel olarak lojistik ve
destek işlevlerini yürütürken,
Kuzey Komutanlığı da örgütün silahlı eylemlerini gerçekleştirmektedir.
IRA örgütü merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. Bu
yapıda, kendi kendilerine operasyon kararı alma ve uygulama yetkisine sahip yerel örgüt
liderleri ve aktif eylemci üniteleri bulunmaktadır. Bu durum güvenlik birimlerinin işini
daha da zorlaştırmaktadır. Zira
eylemlerle ilgili istihbarat toplama ve ilgilileri önceden uyarmak güçleşmektedir.
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IRA’nın eylemlerini gizlemek için istihbarattoplamada,
eylemlere gidiş ve kaçışlarda,
silah ve örgüt elemanı transferinde Falls Taksi Derneği gibi
şirketleri, kullandığı iddia edilmektedir. IRA, eylemlerinde
çok sayıda eleman yerine mobilitesi yüksek, hareket serbestisi olan küçük eylem grupları
kullanmaktadır.
Örgütün Eylem Profili
IRA terör örgütü tarafından
yaygın olarak kullanılan saldırı türleri, keskin nişancılarla
İngiliz askerlerine ve Ulster
Kraliyet Polisine yönelik yapılan silahlı saldırlar, araçla ya
da bir yere bırakılan bombalar
ile yapılan saldırılardır. Ancak
1980’li yıllarda IRA’nın askerî
hedeflere yönelik yoğun saldırılar düzenlemesi ile örgüt, söylemlerinde belirttiği ulusal bağımsızlık mücadelesine yönelik
meşru bir savaş içinde olduğunu silah bırakma kararı aldığı
döneme kadar göstermek istemiştir.
Örgütün Eylem Stratejisi ve
Önemli Eylemleri
İngiliz ordusunun hazırladığı değerlendirme raporunda

IRA’nın faaliyetleri 2 ana döneme ayrılmıştır: 1971-1972
yılları arasındaki dönem ayaklanma, 1972-1997 yılları arasındaki dönem ise terör dönemi olarak adlandırılmıştır.
IRA tarafından gerçekleştirilen bazı terör saldırıları hem
yapılış ve zamanlama biçimleri
hem de hedefin niteliği açısından önemlidir. Örneğin; Kanlı
Pazar olaylarına tepki olarak
1972 yılında Kanlı Cuma olarak anılacak olan Belfast şehir
merkezînin
bombalanması
olaylarında toplam 22 farklı
yerde bomba patlatılmış ve dokuz kişi bu eylemlerde ölmüştür.
IRA tarafından düzenlenen
bu saldırılarda örgütün temel
stratejisi; İngiliz toplumunda
korku, panik, çaresizlik duygusuyla birlikte güvende olmama
düşüncesini yerleştirmektir. Bu
yolla örgüt, İngiliz Hükümetini pazarlık masasına oturmaya
zorlamak istemiştir.
Örgütün Finans Kaynakları
IRA finansal desteğini farklı kaynaklardan sağlamıştır.
Özellikle ABD’ye göç etmiş

İrlandalılar ve torunları IRA’yı
uzun yıllar desteklemişlerdir.
IRA eylemlerini dolandırıcılık, irtikâp, şantaj, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı gibi
yollarla finanse etmektedir.
Bunun yanında Dublin’de bar,
restoran, taksi şirketi, video kiralama gibi ticarî alanlarda da
örgüt adına faaliyet gösteren
firmalar bulunmaktadır.
IRA, örgütü finanse etmek için banka soygunu, gasp,
uyuşturucu satıcılığı gibi faaliyetlerde de bulunmaktadır.
IRA’nın Kolombiya’da faaliyet
gösteren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçler (FARC) terör
örgütüne patlayıcılar hakkında
eğitim verdiği ve bu eğitimler
karşılığında yüklü miktarda
para aldığı Kolombiya güvenlik yetkilileri tarafından ifade
edilmiştir.
Kuzey İrlanda Sorununa
Çözüm Arayışları
Kuzey İrlanda sorununu çözmeye yönelik çalışmalar inişli-çıkışlı bir trend izlese de sorunun çözümü için konsensüs
oluşturmak amacıyla taraflar
bir masa etrafına oturmayı başarmışlardır.
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1998 tarihli Belfast Anlaşması ya da yaygın olarak kullanılan diğer adıyla Hayırlı
Cuma Anlaşması (Good Friday
Agreement) uzun ve sıkıntılı
bir sürecin sonunda imzalanmıştır. Belfast Anlaşması’ndan
önce 1985, yılında imzalanan
Anglo-Irish Anlaşmasıyla İrlanda Hükümeti tarihinde ilk
kez Kuzey İrlanda’nın içişleri
ile ilgili söz sahibi olmuştur.
1993 yılında ise ABD’nin
desteği ile Downing Sokağı Deklarasyon’u imzalanmış
ve IRA terör örgütü ateşkese
zorlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda 1994 yılında IRA
ateşkes ilan etmiştir. Ateşkesin
arkasında Deklarasyon kadar
IRA’nın yıllardır destekçisi
olan Cumhuriyetçi Katolik
İrlandalıların savaş ve şiddetten bıkması, Protestan Birlikçi
Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi
ile IRA’nın siyasî kanadı durumunda olan Sinn Féin Parti
lideri Gerry Adams arasındaki
uzun görüşmeler ve Sinn Féin,
İrlanda ve İngiliz Hükümetleri arasındaki gizli müzakereler
ile özellikle de dönemin ABD
Başkanı Bill Clinton’un arabu334

luculuğunun rolüolduğu söylenebilir.
1997 Mayıs ayında Tony
Blair’in seçimi kazanması ile
birlikte barış sürecine hız verilmiş ve 1997 Temmuz ayında
IRA tekrar ateşkes ilan etmiştir. 10 Nisan 1998 tarihinde
Belfast Anlaşması taraflarca
imzalanmış ve Anlaşma metni referanduma sunulmuştur.
Referandumda Kuzey İrlanda’nın % 71’i ve İrlanda’nın
da % 94’ü Anlaşmanın şartlarına evet demiştir. Kuzey İrlanda’da Protestan partilerden
olan Demokratik Birlikçi Partisi Anlaşma imzalanmadan
önce Anlaşmadan çekilmiş ve
o günden sonra da bu Anlaşmayı tanımamıştır. Anlaşmaya
IRA içinden de farklı tepkiler
gelmiştir. Nitekim 3 ay sonra
IRA’dan kopan ve kendilerini
“Real IRA- Gerçek IRA” olarak adlandıran bir örgüt tarafından Omagh’da gerçekleştirilen terör saldırısında 29 kişi
ölmüştür.
Kuzey İrlanda Sorunu ve
Günümüzde IRA
1998 yılında imzalanan Belfast
Anlaşması’nda yer alan hü-

kümlerin uygulanması kolay
olmamıştır. Özellikle Anlaşma
paralelinde IRA üyelerine yönelik af ya da şartlı salıverilme hükümlerinin uygulanması
sancılı olmuştur.
Yine Belfast Anlaşması’nın
ana maddelerinden birisi olan
Kuzey İrlanda Meclisi seçimleri iki defa ertelenmiş ve ancak
1 Mayıs 2003 tarihinde yapılabilmiştir. Seçimler dönemlik
olarak 2007 yılında tekrarlanmıştır. Sistem, belirli ölçüde, sorunsuz olarak yürütülmektedir.
2003 tarihinde yapılan seçimlerde IRA’nın siyasal kanadı
olan Sinn Fein oylarını arttırarak 108 sandalyenin 24’ünü
almıştır. 2007 yılında yapılan
seçimlerde ise Sinn Fein oylarını ve dolayısıyla da Meclisteki
sandalye sayısını arttırmıştır.
Anlaşmanın en önemli
maddelerinden olan terör örgütlerinin silahsızlandırılması
konusunda ise süreç inişli-çıkışlı bir trend izlerken önemli
mesafeler de alınmıştır. Temmuz 2005 tarihinde IRA’nın
silah bırakacağını duyurmasıyla birlikte süreç olumlu yönde
gelişmiştir. Silahsızlanma ile
ilgili olarak Belfast Anlaşma-

sı’nda oluşturulan Uluslararası
Bağımsız Silahsızlandırma Komisyonu, Kuzey İrlanda’daki
terör örgütlerinin silah bırakma sürecini gözlemlemek, denetlemek ve değerlendirmek
amacıyla kurulmuştur. Komisyon, 2006 raporunda Eylül
2006 tarihi itibariyle IRA’nın
tüm silahlarını teslim ettiğini
duyurmuştur.
Ancak IRA terörü yukarıda
da anlatıldığı gibi PIRA dışındaki diğer örgütleri de içermektedir. Dolayısıyla örneğin
PIRA silah bırakırken IRA’nın
Devamı- CIRA ve Gerçek
IRA- RIRA terör örgütleri aktif olarak eylem yapma potansiyellerini korumaktadırlar.

İRAN KÜRDİSTAN
DEMOKRATİK PARTİSİ
(İKDP-KDPİ)
İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) 24 Ekim 1945 tarihinde İran’ın Mahabat bölgesinde Kürdistan Komele
hareketinden ayrılarak faaliyetlerine başlamış sol ideolojiye sahip bir partidir. Sosyal demokrat görüşü savunan Parti’nin,
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kurucusu ve ilk genel başkanı
Gazi Muhammed’dir. İKDP’nin kuruluş beyannamesinde partinin amacı genel olarak
İran Kürtlerinin, İran sınırları
içerisinde bağımsız ve özgür bir
otonom yapıya kavuşması, Kürt
dilinde eğitim-öğretim hakkı,
Kürdistan eyaletinin temsilcisi
ve yöneticilerinin bölge halkı tarafından seçilmesi, Kürt bölgesinde hizmet veren memurların
bölge halkından olması, Kürt
çiftçilere ve toprak sahiplerine
ilişkin yasal güvence, bölgedeki
diğer etnik unsurlarla dostluk ve
birlik duygularının geliştirilmesi ve Kürt bölgesinde bulunan
ekonomik kaynakların bölge
halkı tarafından kullanılmasının
sağlanması şeklinde belirtilmektedir.
1946 yılında İran’da kurulan
Mahabad Cumhuriyeti’nin kuruluşunda İKDP’nin önemli bir
rolü olmuştur. Mahabad Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra İKDP
İran’a karşı muhalif bir hareket
olarak siyasi faaliyetlerine devam etmiştir. 1970’lı yıllarla birlikte Irak Kürtleri ile yakın ilişkiler içersine giren İKDP ilerleyen
dönemlerde Irak’ta faaliyet gösteren Kürt hareketlerinin etkisi
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altına girmiştir. İran-Irak Savaşı
yıllarında İran’a karşı silahlı bir
mücadele yürütmüşlerdir. İKDP’nin liderliğine 1971 yılında
seçilen Abdurrahman Kasumlu 1989 yılında Avusturya’da
öldürülmüştür. Kasumlu’dan
sonra İKDP’nin genel başkanlığına Sadık Şerefkendi seçilmiş,
o da 1992 yılında Almanya’da
bir restoranda öldürülmüştür.
Almanya’daki suikastın ardından Parti liderliğine sırasıyla
Molla Abdullah Hasanzade ve
Halid Azizi gelmiştir. İKDP
İran’a karşı sürdürdüğü silahlı
mücadeleyi 1996 yılında sona
erdirmiş ve ateşkes ilan etmiştir.
Ayrıca İKDP siyasi yapılanmasını tamamen Irak’ın kuzeyine
çekmiştir. 1996 yılında Amerika’nın Newyork şehrinde gerçekleşen 20. Sosyalist Enternasyonal Kongresi’nde İKDP,
Sosyalist Enternasyonal üyeliğine alınmıştır. Kuruluşunda nihai amacı İran’da bir Kürt otonomisi kurmak olan İKDP’nin
2000’lı yılların başında bu nihai hedefte değişikliğe gittiği
ve İran’da federalizm görüşünü
savunmaya başladığı görülmektedir. Parti 15. Kongresini 2012
yılında gerçekleştirmiştir.

İKDP Irak’ta faaliyet gösterdiği yıllar içerisinde Mesut Barzani’nin Partisi olan Kürdistan
Demokratik Partisi (KDP) ile
yakın ilişkiler geliştirmiş ve siyasi açıdan KDP’nin etkisi altında kalmıştır. 2016 yılı itibariyle
İKDP Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyetlerine devam etmektedir. Yönetim
merkezi Irak’ın Erbil şehrindedir ve 2016 yılı itibariyle Genel
Sekreterliğini Mustafa Hicri yürütmektedir.

İRTİCA
İrtica, Arapça bir kelime olup
“bir işe, bir fikre, bir yere geri
dönüş, geri gidiş” anlamına
gelen “rucû” kökünden türetilmiştir. Kök anlamından hareketle de “geriye gitme, gericilik,
ilerleme düşmanlığı, mevcut
düzene karşı çıkarak eskinin
tekrar yaşatılmaya çalışılması”
şeklinde tarif edilmiştir.
İrtica kelimesi Türkçeye
“gericilik, her türlü yeniliğe
karşı çıkarak eskiyi muhafaza etme, geriye doğru hareket
etme, eski düzeni geri getirmeye çalışma” şeklinde çevrilmiş,
irticâ taraftarları da gerici an-

lamında “mürtecî” olarak tanımlanmıştır. Günümüz Türk
siyasetinde ise irticâ denince,
daha çok 1990’lı yıllarda dinîn
kamusal alanda ön plana çıkmasının da etkisiyle “mevcut
düzeni dinî esaslara dayandırmayı amaçlayan düşünce ve
eylemler” kastedilmektedir. İrtica bu anlamlarda kullanılan
herhangi bir tarifi klasik Arapça lügat kitaplarında yapılmamıştır. Türk siyasal hayatında
ilk defa 31 Mart Olayı sırasında kullanılmıştır. O dönemin
aydınları ve devlet adamları
olaylara “31 Mart İrticaı” ya
da “31 Mart İrticasını” bastırmak gibi ifadeler kullanmıştır.
Olaylardan dolayı mahkûm
edilenler de irtica ile suçlanmıştır.
İslam literatüründe irticâ
kavramı “İslam’dan uzaklaşıp tekrar câhiliye dönemine
dönme” anlamında kullanılmıştır. “Câhiliye” deyimiyle
de İslam’a karşı çıkan Arap
müşriklerinin “gerilikleri” yani
İslam’dan önceki düşünce ve
pratikleri kastedilmiştir.
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletler
arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla
İslam devletleri veya halkının
büyük çoğunluğu Müslümanlardan oluşan laik devletlerce
oluşturulan uluslararası örgüttür. 57 üye ve 5 gözlemci
devletle Birleşmiş Milletler’den
sonra dünyadaki ikinci büyük
uluslararası organizasyondur.
Örgüt, Müslüman dünyanın
ortak sesi olmak ve uluslararası platformda barış ve uyum
ruhuyla İslam dünyasının çıkarlarını korumak amacıyla
kurulmuştur. İslam Konferansı
Örgütü, 21 Ağustos 1969 tarihinde İsrail’in işgali altında
bulunan Kudüs’teki, Al-Aksa
Mescidi’nin yakılmasının İslam dünyasında uyandırdığı tepki üzerine, 22–25 Eylül
1969 tarihlerinde Rabat’ta ilk
kez düzenlenen İslam Zirve
Konferansı’nda alınan bir kararla kurulmuştur. Örgütün
ismi 2011 Haziran ayında Astana’da düzenlenen 38. Dışişleri Bakanları Konseyi’nde İslam
İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak
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değiştirilmiştir. 1970 Mart
ayında Cidde’de gerçekleştirilen Birinci İslam Dışişleri Bakanları Konferansı’nda Genel
Sekreterliğin oluşturulmasına
ve Sekretaryanın, Kudüs’ün
kurtarılmasına kadar Cidde’de
faaliyet göstermesine karar verilmiş, ayrıca bir Genel Sekreter atanmıştır. Teşkilatın Genel
Sekreterlik görevini 2005-2013
yılları arasında Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu yürütmüş
olup, bu görev 2018 yılına kadar Suudi Arabistan’dan İyad
bin Emin Madani tarafından
yürütülecektir. Örgütün resmî
dili İngilizce, Arapça ve Fransızca’dır.
Üye Devletler
Örgüte üye devletler: Türkiye
(kuruluşundan bu yana üyedir),
Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş,
Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso,
Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine,
Gine Bissau, Guyana, Irak,
İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar,
Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Malî, Mısır,

Moritanya, Mozambik, Nijer,
Nijerya, Özbekistan, Pakistan,
Senegal, Sierra Leone, Somalî,
Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkmenistan, Uganda,
Umman, Ürdün, Yemen, Suriye (Üyeliği 2012’de IV. Olağanüstü İİT Zirvesi’nde askıya
alınmıştır).
Gözlemci devletler: KKTC
(Kıbrıs Türk Devleti adıyla),
Bosna Hersek, Orta Afrika
Cumhuriyeti, Rusya ve Tayland’dır.
Türkiye’nin İİT ile İlişkileri
Türkiye, İİT’ye kuruluşundan
bu yana üyedir. Türkiye, Teşkilatın; Daimî Komitesi olan
İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî
Komitesi ve iki alt kuruluşu
İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve
Eğitim Merkezi ile İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nin ilgili kuruluşları İslam
İşbirliği Diyalog ve İşbirliği
Gençlik Forumu İslam Ülkeleri
Müşavirler Federasyonu, İslam
Ülkeleri Standartlar ve Met-

roloji Enstitüsü’ne ev sahipliği
yapmaktadır.
Çalışma Alanları
Sayılanların dışında sağlık,
çalışma, enerji, yabancılar,
turizm, eğitim, enformasyon,
kültür, ziraat, kadın ve çocuktan sorumlu bakanlıklar, gıda
güvenliği, ulaştırma ve spor
alanlarında bakanlık düzeyinde çalışma grupları oluşturulmuştur. Örgüt organları, üye
ülkeler arasındaki işbirliğine
önem vererek bu alanlarda
projeler üretmekte veya mevcut projelere destek vermektedir.

İSLAMİ CİHAT ÖRGÜTÜ
İslami Cihat Örgütü, ilk olarak
Mısır’ın Müslüman Kardeşler
örgütü içerisinde filizlenmiştir. Önceleri Müslüman Kardeşler’in fikirlerinden etkilenen bazı Filistinliler, sonradan
Müslüman Kardeşler’in Filistin davasına öncelik vermemesi üzerine Dr. Fethi Abdülaziz Şikaki ve Şeyh Abdülaziz
Awda liderliğinde 1974 yılında
Müslüman Kardeşler örgütünden ayrılmış ve işgal altındaki
Filistin topraklarına dönerek
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kendi aralarında teşkilatlanmıştır. İran İslam Devrimi’nden ve Ayetullah Humeyni’nin
fikirlerinden etkilenen bu grup,
1980’li yıllarda “İslâmın Öncüleri” adıyla Gazze’deki üniversitede ve camilerde eğitim
ve teşkilatlanma çalışmaları ile
silahlı faaliyetlerine başlamıştır.
Örgüt, 1987 yılından itibaren
“Filistin İslami Cihat” ismini
kullanmaktadır.
İslami Cihat Örgütü, Filistin topraklarında İsrail’e yönelik eylemlerine 1984 yılında
başlamıştır. Örgüt lideri Şikaki,
Nisan-1988’de tutuklanarak
Lübnan’a sürgün edilmiş ve örgütü Ekim-1995’e kadar Lübnan’dan yönetmiştir. Şikaki’nin
Lübnan’da Hizbullah ve İran’la
ilişki kurması neticesinde İran,
İslami Cihat Örgütü’nün ana
destekçisi haline gelmiştir. Bu
sayede, Lübnan’daki mülteci
kamplarında etkinliğini artıran İslami Cihat, Filistin-İsrail
sorununda İran politikalarının
sözcüsü durumuna gelmiştir.
Faaliyetlerine başladığı ilk
dönemlerde El-Fetih ve Yaser
Arafat ile yakın ilişkiler kuran
ve ortak eylemlere imza atan
Filistin İslami Cihat Örgütü,
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1988 yılında Filistin Kurtuluş
Örgütü’nün (FKÖ) Tunus’ta
sürgün hükümetini ilan ederek
İsrail’i tanıması üzerine bu işbirliğine son vermiştir.
İslamcı çevrelerde Hamas’ın
baskın çıkması üzerine özellikle Birinci İntifada sırasında
başlangıçta Hamas’ın yanında
yer alan İslami Cihat Örgütü,
daha sonraları bağımsız hareket etmeye başlamıştır. İslami
Cihat, Hamas’tan farklı olarak
sosyal projeler vb. çalışmalara
yönelmediği için geniş bir taban kazanamamış ve silahlı eylemler dışında bir faaliyete girişmemiştir. Silahlı eylemlerde
etkinlik sağlamasına rağmen
Filistin halkı arasındaki desteği
düşük olan İslami Cihat Örgütü, ateşkes anlaşmalarına ve
seçimlere katılmamayı tercih
etmektedir. Örgütün, özellikle
Gazze Şeridindeki öğrenciler
ve aydınlar arasında aktif bir
durumda olduğu bilinmektedir. Beyrut, Şam, Tahran ve
Hartum’da büroları bulunan
örgütün toplam militan sayısının da 300-400 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
İslami Cihat Örgütü’nün
ideolojik düşünce kaynakları;

Filistin milliyetçiliği, Müslüman Kardeşler Örgütü’nün
öğretileri, Mısır’daki diğer İslamcı örgütlerin eylem tarzları ve Sünni örgütler içinde tek
örnek olarak İran İslam devriminin lideri Ayetullah Humeyni’nin fikirleridir. Örgütün
kurucularından olan Şikaki,
İslami ideolojide Filistin’e hak
ettiği yeri veren ilk kişi olarak
gördüğü Humeyni’ye özel bir
önem ve saygı göstermektedir.
İslami Cihat, Hamas yönetimi ile genel olarak uyumlu bir
ilişki sürdürmektedir. Ancak,
söz konusu iki örgüt, İslamcıların desteğini kazanmak ve halka Filistinlilerin özlem ve beklentilerini gerçekleştirecek en
doğru grup olduklarını göstermek için rekabet içerisindedir.
Bununla birlikte, Filistin-İsrail
sorununa ilişkin olarak İslami
Cihat’ın Hamas’la ayrı düşmesi de söz konusu olmuştur.
Bunun temel nedeni ise, Hamas’ın, oluşturacağı maddi yük
nedeniyle İsrail ile çatışmayı
sürdürmekten kaçınma politikası izlerken, İslami Cihat’ın
Filistin haklarının ancak silahlı
mücadeleyle tam olarak kaza-

nılabileceği düşüncesine sahip
olmasıdır.

İSLAMİ MAĞRİP EL
KAİDESİ-İMEK (AL-QA’IDA
IN THE LANDS OF THE
ISLAMIC MAGHREB-AQIM)
İslami Mağrip El Kaidesi
(İMEK), Cezayir merkezli,
ağırlıklı olarak Kuzey-Güney
Cezayir, Mali, Nijer ve Moritanya’yı kapsayan Mağrip ve
Sahel bölgelerinde ve Batı Afrika’da faaliyet gösteren selefi-cihatçı bir terör örgütüdür.
ABD, Avustralya, Kanada,
Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve BM Güvenlik Konseyi
tarafından terör örgütü olarak ilan edilmiştir. Haziran
2004’ten beri lideri Abdelmalek Droukdel (Ebu Musab
Abdulvedud)’dir. Üye sayısının
1000 civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Örgüt, Cezayir’in en büyük ve aktif terörist
grubu olan Cezayir Silahlı İslami Grubu’nun (Armed Islamic
Group) bir fraksiyonu olarak,
“Vaaz ve Savaş Selefi Grubu”
(Salafist Group for Preaching
and Combat-GSPC) adıyla
1998 yılında kurulmuştur. Ey341

lül 2006’da Örgüt El-Kaide’ye
bağlılığını bildirmiş ve resmi
olarak El Kaide’ye katılmıştır.
Ocak 2007’de ismini “İslami
Mağrip El Kaidesi- İMEK”
olarak değiştirmiştir. Gerçekleştirilen ittifak ideolojik altyapıların uyuşmasından çok,
her iki tarafa da mali ve stratejik avantajlar sağlayacağı öngörülerek yapılmıştır. Çünkü
El-Kaide’nin bir parçası olmak
örgütün uluslararası profilini
arttırmış, üye toplama kapasitesini genişletmiş ve örgüt elemanlarının başka bölgelerde
savaşması sonucu profesyonelleşmesi sağlanmıştır. El Kaide
ise yeni bir kıtada faaliyetlerini
gerçekleştirme imkânı bulmuş
ve örgütün devam eden gücü
ve esnekliğini göstermek için
bir fırsat doğmuştur. Bunun
yanında bu katılım El Kaide’ye
büyük miktarda mali kaynak
sağlamıştır.

kümetleri de devirmeyi ve Güney İspanya’daki kaybedilmiş
İslam topraklarının iadesini de
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Cezayir’de etkinliğini sürdüren Fransa’yı da hedef alan
İMEK, zamanla uluslararası
bir nitelik kazanmıştır. El Kaide ile gerçekleştirilen ittifak ile
Örgütün hedeflerinde önemli
bir değişiklik görülmemiştir. El
Kaide’nin aksine Örgüt, Fransa ve İspanya’yı “uzaktaki düşmanlar” olarak tanımlamış ve
genelde bölgedeki hükümetleri
hedef almıştır. Örgüt her ne
kadar Fransa’yı terör saldırısı
düzenlemek ile tehdit etse ve
Charlie Hebdo saldırısını övse
de, Mağrip Bölgesi dışında bir
hedefe saldırı düzenleyeceği
konusunda herhangi bir bilgi
yoktur. Ancak İMEK’in Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’de hücreleri olduğuna dair
bilgiler de bulunmaktadır.

Örgütün temel amacı Cezayir Hükümeti’ni devirmek ve
Mağrip Bölgesi’nde dini temellere dayalı bir devlet kurmaktır.
Bu hedef 2000’lerin başında
Cezayir Hükümeti’nin yanında
Mağrip Bölgesi’ndeki Moritanya, Fas, Tunus ve Mali’deki hü-

İMEK Afganistan, Pakistan, Irak, Yemen, Somali, Çeçenistan ve Filistin’deki aşırı
İslamcı hareketlere açıkça desteğini ifade etmektedir. Ayrıca
İMEK, Afrika’daki diğer terör
örgütleri ile yakın ilişki içerisindedir. 2010 yılında Boko
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Haram terör örgütü İMEK’i
desteklediğini ve müttefiki olduğunu açıklamıştır. Kuzey
Afrika’da faaliyet gösteren Tunus İslami Mücadele Grubu,
Fas İslami Mücadele Grubu ve
Libya İslami Mücadele Grubu
gibi örgütlerle güçlü ilişki ağları geliştirmiştir.
İMEK, El Kaide’nin en
zengin üyesi olarak anılmaktadır. Örgütün temel gelir
kaynakları; haraç kesme, fidye
karşılığında Avrupalı turistleri
kaçırma, kaçakçılık faaliyetleri
ve bağışlardan oluşmaktadır.
Ayrıca Örgütün Kuzey Afrika’daki ve Afrika üzerinden
Güney Amerika ve Avrupa
arasındaki uyuşturucu, sigara,
silah ve insan kaçakçılığı trafiğinde anahtar bir rolü olduğu
bilinmektedir. Bu özelliği ile
İMEK belli bir ideoloji doğrultusunda hareket eden bir terör
örgütünden ziyade çıkar amaçlı organize bir suç örgütüne
benzemektedir.
Örgüt ilk zamanlarında gerilla tipi pusu, havan topu, roketatar ve el yapımı patlayıcılar
ile saldırıları da kapsayan geleneksel terör taktiklerini kullanmıştır. 2007’den sonra El Ka-

ide’nin taktiklerini kullanmaya
başlayan İMEK daha geniş
ölçekli ve daha komplike bombalı saldırılara ve yüksek profilli adam kaçırma faaliyetlerine
yönelmeye başlamıştır.
2011’de başlayan Arap Baharı devamında oluşan Ortadoğu’daki istikrarsızlık Örgüt’ün
eylem kapasitesini de derinden
etkilemiştir. Buna ek olarak, Libya’da yaşanan istikrarsızlık Örgüt’e eylemlerini doğuya doğru
genişletme şansı tanımıştır. Örgüt bu dönem boyunca Nijerya’da Boko Haram, Somali’de
Eş Şabab, Yemen’de Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP) gibi
bölgedeki diğer militan gruplarla ilişkiler geliştirmiştir.
Mart 2012’de Mali Hükümeti’ne karşı Tuareglerin gerçekleştirdiği ayaklanmayı fırsat
bilerek ayaklanmanın liderliğini
ele geçiren Örgüt, Kuzey Mali’de kendine yer edinmeye çalışmıştır. Bu süreçte İMEK, Ansar Dine ve MUJAO gibi Batı
Afrika’nın önde gelen İslami
örgütleri ile işbirliği yapmıştır.
Ancak Ocak 2013’te Mali’de istikrarı yeniden sağlamayı amaçlayan Fransız askeri operasyonu
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ile Örgüt ve müttefikleri ülke
dışına atılmıştır.
2014’te DEAŞ’ı desteklediğini açıklasa da, örgüt 2015 yılında DEAŞ’ı suçlayan resmi bir
açıklama yapmıştır. Bölgede,
özellikle de Cezayir’de DEAŞ
ve İMEK halen baskın selefi-cihatçı grup olmak için mücadele
vermektedir.

İSLAMOFOBİ
İslamofobi, sözlük tanımıyla,
“İslam dinî ya da Müslümanlara karşı duyulan korku ve nefretin” kavramsallaştırılmasıdır.
Dar anlamıyla ilk planda dinî
referans alsa da İslamofobi’yi
aslında etnik, dinî, kültürel önyargıları bir arada barındıran
bir unsur olarak ele almak gerekmektedir.
İslamofobi sözcüğünün ortaya çıkışı ve güncel kullanımı
1900’lü yıllardan geriye gitmese de bir düşünce ve davranış
biçimi olarak İslamofobi, aslında çok daha eskilere dayanır.
1996’da İngiltere’de Runnymede Trust adlı düşünce kuruluşunun kurduğu Britanya
Müslümanları ve İslamofobi
adlı komisyon ve bu komisyo344

nun hazırladığı Islamophobia:
A Challenge for Us All (İslamofobi: Hepimizin Sorunu)
adlı raporda geçmiştir. Tarihsel süreç içinde Batı’nın Doğu’ya bakışının temelinde ve
en önemlisi ‘öteki’ ile kendinî
tanımlama biçiminde İslamofobi’nin kökenlerini bulmak
mümkündür. Batı’nın sosyal,
siyasî ve ekonomik gelişmişlik bakımından ‘medenî’ olanı
temsil ettiği bir anlayış içinde
‘barbarlık ve ‘geri kalmışlık’
ile özdeşleştirilen Doğu, Batılılarca ötekileştirilirken, İslam
dinî çoğu zaman bir referans
noktası olarak alınmıştır. İslamofobi, 11 Eylül terör olayları sonrasında yoğunlaşan bir
pratik olsa da Haçlı seferlerinden sömürge zihniyetine kadar
uzanan tarihsel köklere sahip
bir düşünce ve davranış biçimini ifade etmektedir. Temeli
olmayan bir İslam korkusuna
dayanan bu anlayış, din-merkezli bir tanıma sahip olsa da
aslında din, ırk, etnisite ve kültür gibi değişkenlerin tamamı
İslamofobi’yi açıklayan unsurlardır.
İslamofobi, aynı zamanda,
bu düşmanlığın Müslüman bi-

reylere ve toplumlara yönelik
ayrımcılık, siyasal ve toplumsal
dışlama gibi pratik sonuçlarını da beraberinde taşıyan bir
olguya işaret etmektedir. Bu
tanımlama çerçevesinde İslamofobi kavramı, belirli inanç
kalıplarını içeren bir davranış
biçimi olarak ele alınmıştır.
Bu anlayışla İslam dinî, (i) tekil (monolitik) bir yapıya sahip
ve yeniliklere açık olmayan, (ii)
farklı temel inançlarla ortak
değerler taşımayan, (iii) Batı
medeniyeti karşısında arkaik/
geri kalmış, barbar ve irrasyonel, (iv) doğası itibariyle şiddet
yanlısı ve terörü destekleyen,
(v) siyasal bir ideolojiyi barındıran bir inanç kalıbı içinde
değerlendirilmektedir. Dolayısıyla İslamofobi önyargılarla
şekillenen, ayrımcılık ve dışlama gibi davranış biçimleriyle
ortaya çıkan ve hem sözlü hem
de fiziksel saldırılara uzanan
bir kavramsal çerçeveye sahip
olarak tanımlanmıştır.
İslamofobi, yabancı düşmanlığının bir parçası ve ırkçılığın yeni biçimi olarak da tanımlanmaktadır. Zira özellikle
radikal olaylarla dinî ilişkilendirilerek, İslam dinîne inanan-

lara karşı taşınan önyargı ve
saldırgan tavırların ifadesine
dönüşen biçimiyle İslamofobi,
özellikle Müslüman asıllı göçmenler aleyhine ırkçı ve yabancı düşmanı bir zemin oluşturmaktadır.
11 Eylül: Kırılma Noktası
11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide tarafından ABD’ye düzenlenen terör saldırıları, Batı
dünyası içinde dikkatin din ve
şiddet arasındaki sözde ilişkiye çevrilmesine neden olmuş;
bu bağlamda İslamofobi açısından da bir kırılma noktası
haline gelmiştir. Saldırıları takiben yayınlanan önyargılı raporlar, hem ABD hem de Batı
dünyasında muhafazakâr partilerce konunun siyaset zemini olarak kullanılması ve kimi
zaman aşırıya varan yasal tepkiler, Batı kamuoyunda İslam
dini ile terörün bağdaştırıldığı
bir ortamın oluşmasına neden olmuştur. İslam ile terörü
bağdaştıran bu anlayış, Müslümanların “içerideki düşman”
olarak algılanmasına yol açmıştır. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un “teröre
karşı Haçlı Seferi başlattıkları”
açıklamasıyla bir anlamda res345

miyet kazanan din ve şiddet
bağlantısı, Usame Bin Ladin
üzerinden oluşturulan terörist
tipolojisiyle Amerikan filmlerine kadar uzanan bir seyir izlemiştir.
11 Eylül saldırıları ABD’yi
hedef almış olsa da, yukarıdaki
verilerden de anlaşıldığı üzere,
ABD merkezli bir İslam karşıtlığı ve İslamofobi algısının
ötesine geçmiştir. 2005 Londra
ve 2006 Madrid terör saldırılarının da payı olmakla birlikte,
güvenlik endişeleri, 11 Eylül
saldırılarından bu yana Avrupa’da ABD’den 20 kat daha
fazla “İslamî terör” zanlısının
tutuklanmasına yol açmıştır.
Avrupa’daki Müslümanların
göçmen asıllı olmaları ve bu
olgunun siyasî zeminde kullanımı, söz konusu farkın ortaya
çıkmasında önemli bir etkiye
sahiptir. Özellikle Avrupa’da
kimlik-merkezli bir anlayışın
ürünü olan İslamofobi, din ve
etnisite arasındaki ayrımı bulanıklaştırarak farklılıkları tek
bir kategoriye yani İslam’a indirgeyen bir yaklaşım benimsenmesine neden olmuştur. Bu
nedenle Avrupa’da göçmen
nüfusun artmasına paralel ola346

rak Müslüman karşıtı tavırlarda da artış gözlenmektedir.

İSLAMÎ HAREKET
Siyasî yönelimlerinde İslam’ı
temel referans olarak alan
sosyal hareketler için taraftarlarınca kullanılan işlevsel
bir kavramdır. İslamî hareket,
özellikle 19. yüzyıldan itibaren Müslüman toplumlarda
baş gösteren sömürge karşıtı
hareketlerin dinî açıdan temellendirilmesinde başvurulan bir
temadır.
Sömürgecilik ve işgal süreçlerinde İslam dünyasının
tamamını etkisi altına alan
muhasaralar karşısında farklı sosyal gerçeklikler içinde bu
kuşatmaları yarmaya yönelik
olarak değişik söylemler içinde
pek çok hareket ortaya çıkmıştır. Genelde ulusçu/millîyetçi,
Batıcı ya da İslamcı reflekslerle
gündeme gelen bu hareketlerin, coğrafya temelinde belirleyici düzeyde ana referans kalıbı
olarak kullanılan İslam üzerinden değerlendirilmesi kaçınılmaz olmuştur.
İlerleyen süreçlerde Batılılaşma yanlısı Hükümetlerin

güdümü içinde yeniden yapılanan Müslüman ülkelerde
İslam’ın yeni rejimdeki yeri ve
pozisyonu tartışma yaratmıştır.
Bu bağlamda Mısır’da İhvan-ı
Müslimin (Müslüman Kardeşler), Hind Alt Kıtasında Cemaat-i İslamî ya da Türkiye’de
Millî Görüş gibi dinî ve siyasî
gelenekler mevcut rejime yönelik muhalefetin hangi değer ve
ölçütlere bağlı kalması noktasında, bağlı oldukları hareketlerin dinî standartlarını belirlemeye öncelik verdiler.
İslamî hareket kavramı bu
bağlamda dinîlik iddiası taşıyan yönelimlerin İslam’ın temel referanslarıyla olan uyumluluğunu göstermeye yönelik
bir tanımlamadır.

İSMAİLİYE
İsmâiliye, Cafer es-Sadık’ın büyük oğlu İsmâil’in adına izafeten ortaya çıkmış bir mezheptir.
Muhtelif batınî fikirler etrafında, Ebu’l-Hattab ve Meymun
el Kaddah ile onun oğlu Abdullah tarafından kurulmuştur.
Kuruluşundan sonraki ilk bir
buçuk asır hakkında hiç bir bilgimiz yoktur. 279/909 yılında

Mısır’da tarih sahnesine çıkan
Fatımîler Devleti, İsmâilîler tarafından kurulmuştur.
İsmailiye, Fatımî Halifesi
Mustansır’ın hilâfeti sırasında
(427-487/1036-1094) Nizârî
ve Musta’lî olarak iki kola ayrılmıştır. Alamut kalesinde üstlenen Hasan Sabbah (518/1124)
zamanında hayli güçlenen Nizarîler, uzun müddet dehşet
saçarak müslümanları tedirgin
etmişlerdir. Bunlardan bazıları daha sonra Hindistan’a
geçerek, orada Hz.Ali’nin ilâh
olduğunu ileri süren Ali İlâhîler grubunu oluşturmuşlardır.
Nizarîlerin, 1840’lardan sonra
İran asıllı Ağa Hanlar’ın idaresine girdikleri ve yeni bir hüviyete büründükleri bilinmektedir.
Yunan Felsefesinden ve eski
Orta Doğu dinlerinden alınmış
bazı fikirlerin, yer yer İslâmî
motiflerle süslenmesi sonucu
ortaya çıkan Nizarîlerin görüşleri, bütünüyle Batınîlik çizgisinde şekillenmiştir. Onlara
göre, din anlayışının temelini
Hz. Ali’nin velâyeti fikri oluşturur. İmân sadece velâyetle
mümkün olur. Allah’ı tanımak, zamanın imamını bilmek
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demektir. İmamı tanımayan
kimselere, Sünnîlerin helal kıldıkları şeyler bile haram olur.
İmamı tanıyanlar için ise, haram diye bir şey yoktur. Zekât,
imama veya yardımcılarına
verilir. Taharet, zahire uyanlardan korunmaktır. Namaz,
imâmın bilgisine ve gerçek
dine ulaşmak demektir. Gusül, ahdi yenilemek anlamına
gelir. İmamların esas vazifesi,
Peygamberlere gelen âyetlerin
batınî yorumunu yapmaktır.

İSTANBUL
BOMBALAMALARI (2003)
15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde İstanbul’da meydana
gelen Türkiye’deki El Kaide
örgüt elemanlarının gerçekleştirdiği sansasyonel terör eylemleridir. 15 Kasım 2003 Cumartesi günü 09:15 sıralarında
meydana gelen ilk patlama
Kuledibi’nde bulunan Neve
Şalom Sinagogu önünde meydana gelmiştir.
Bir El Kaide militanı kontrolündeki bomba yüklü kamyonetin patlatılması yoluyla
işlenen intihar saldırısında 12
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu
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patlamadan yaklaşık 5 dakika
sonra yine aynı bölgeye yakın
ikinci bir patlama meydana
gelmiştir. Şişli Beth İsrael Sinagogu önünde bir El Kaide
militanı intihar bombacısının
kullandığı kamyonete yüklenen bombanın patlatılması
sonucunda da 14 kişi hayatını
kaybetmiştir. Yaklaşık üç buçuk ton patlayıcının kullanıldığına inanılan bu saldırıda 26
kişi hayatını kaybetmiştir. İki
olayda da el yapımı bombaların kullanıldığı ve saldırıların
Türkiye’deki El Kaide unsurları tarafından gerçekleştirilen
intihar eylemleri olduğu daha
sonra yapılan incelemeler sonucu anlaşılmıştır. Patlamada
hayatını kaybedenlerin büyük
çoğunluğu o sırada oradan tesadüfen geçmekte olan vatandaşlar olmuştur. Patlamalar sonucunda 300’den fazla insanda
yaralanmıştır.
İlk saldırıdan sadece 5 gün
sonra 20 Kasım 2003 günü
yine İstanbul’da aynı şekilde iki
ayrı intihar saldırısı daha meydana gelmiştir. 20 Kasım günü
Levent’teki HSBC Bankası ile
Beyoğlu’ndaki İngiltere Başkonsolosluğu’na ilk saldırılarda

olduğu gibi bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen eş zamanlı
saldırılarda, aralarında İngiltere’nin İstanbul Başkonsolosu
Roger Short’unda bulunduğu
28 kişi hayatını kaybetmiş, 400
ün üzerinde kişi yaralanmıştır.
Olay sonrası yapılan soruşturmada, patlamaların El Kaide
terör örgütü militanları tarafından gerçekleştirildiği tespit
edilmiştir.
Eylem Sonrası
15 ve 20 Kasım tarihlerindeki
saldırılarda olay yerinde toplam 54 kişi hayatını kaybetmiş
yaklaşık 700 kişi yaralanmıştır.
Eylem sonrasında eylemlerin
gerçekleştirildiği
araçlardan
yola çıkan polis elde ettiği bilgiler ışığında başta İstanbul
olmak üzere birçok şehirde
eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmiştir. Operasyonlar
sonucu gözaltına alınan veya
firari durumda bulunan sanıklarla ilgili açılan dava 2007 yılında tamamlanmıştır.

İSTENMEYEN KİŞİ
Latince ‘Persona non grata’,
‘istenmeyen adam’ anlamında
olup diplomatik bir terimdir.

İstenmeyen kişi, devletler hukukunda bir yabancı ülkede
bulunan temsilcinin, elçinin
hoşa gitmeyen davranışları
nedeni ile istenmeyen kişi ilan
edilmesi durumudur. Viyana
Konvansiyonu’na göre ev sahibi devlet hiçbir sebep göstermeden herhangi bir diplomatik
görevliyi istenmeyen adam ilan
edebilir. Böyle ilan edilen kişi
genellikle ülkesine geri çağrılır.
Eğer geri çağrılmazsa ev sahibi
devlet bu kişiyi diplomatik misyonun üyesi saymama hakkına
sahiptir.
Viyana Konvansiyonu (1961
Diplomatik İlişkilerde Viyana
Konvansiyonu), diplomatların
görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını
belirleyen uluslararası bir anlaşmadır.

İSTİHBARAT ANALİZİ
İstihbarat, kullanıcıların talep
ve ihtiyaçlarına yönelik olarak,
değişik kaynaklardan bilgilerin
toplanması ve bu bilgilerin bir
dizi işlemden geçirilerek yorumlanması sonucu elde edilen
nihaî ürün; kısaca, üretilmiş,
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genellikle gizli ve daha çok eyleme/aksiyona yönelik olan zamanlı bilgidir.
Üretilmiş bilgi olması yönüyle istihbarat herhangi bir
bilgiden oldukça farklıdır. Bilgi
ile istihbarat aynı şeyler değildir. Bilgi, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, ham halde
olan ve istihbarat üretmede
kullanılabilecek her türlü materyaldir (ör., uydu görüntüsü,
gazete haberi, istatistiki veriler, vb.). İstihbarat üretiminde
kullanılan bilgiler bazen eksik,
bazen kafa karıştırıcı, bazen
de tutarsız veya çelişkili olabilmektedir. Bu bilgiler önemsiz,
alakasız, yanlış, hatalı ve hatta
yanıltıcı da olabilir. Bunların
yanında, aldatma istihbarat
camiasına özgü “bir kuraldır”
ve rakipler/aktörler gerçek niyetlerini gizlemek için bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış veya
yanıltıcı bilgi yaymakta ya da
aldatıcı faaliyetlerde bulunabilmektedirler. İşte bütün bu ve
benzerî özellikleri dikkate alındığında ham halde olan bilgiler istisnaî durumlar haricinde
(operasyonel gerçeklikler, zamansal sınırlılıklar ve kullanıcı
talebi gibi) genel olarak istih350

barat olarak kullanılmazlar ve
bu ham bilgilerin kullanıcılara
iletilmeden önce bir üretim
sürecine sokularak istihbarata
dönüştürülmeleri gerekir. İstihbarat analizi; 
makro seviyede
istihbarat üretim süreci ile üretim sürecinde kullanılan yöntem, teknik ve araçları konu
edinen; 
mikro seviyede isebireysel analizciye odaklanarak,
analizcinin zihinsel süreci sonucu ham bilgiyi nasıl istihbarata dönüştürdüğünü inceleyen
ve yeni yeni gelişmeye başlayan
bir disiplin olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çerçevede istihbarat
analizi, sınırsız bilginin bulunduğu istihbarat dünyasında karar alıcılara güvenlik ve siyasi
durumun ne olduğunu kısaca
anlatan ve alternatif sunmayı
amaçlayan bir zihinsel edimdir. Bu tanım itibariyle analiz,
birbirinden farklı pozisyonların neden farklı olduğunu irdeleyen, birlikte gibi görünen
konuların birbirinden neden
farklı olduğunu gösteren bir
eylemdir. Bu eylem sonucu ortaya çıkan ürün farklı ihtimalleri ortaya koymalı, sınıflandırmalı, dağınık görünen konuları

Süreç anlamında bakıldığında; istihbarat, birbiriyle ilişkili
bir dizi adımlar bütünü olarak
modellenmekte ve bu model
istihbarat çarkı olarak isimlendirilmektedir.
İstihbarat
çarkı modeli, aynı zamanda,
istihbarat analiz sürecini temsil
eden bir model olarak da kabul
görmektedir. Zira, istihbarat
analizcisi bir istihbarat problemiyle uğraşırken genel olarak
istihbarat çarkı modelindeki
adımları takip eder.

Problem kelime anlamıyla
giderilmek istenen güçlüktür.
Güçlüğün giderilmek istenmesi
için insanı fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız etmesi ve
sezilmesi gerekir. Analiz notunu yazım sürecini başlatan
veya tetikleyen şey aslında güçlüğün hissedilmesi veya problemin algılanmasıdır. İstihbarat
problemi analizcinin çalıştığı
bir alana ait bir problemi sezmesiyle ortaya çıkan konudur.
Problemi sezebilmekse özel bir
çaba, merak ve duyarlık ister.
İstihbarat problemini analizci
tanımlar. Yanlış tanımlanmış
bir probleme doğru cevap bulmak olanaksızdır.

Bu modele göre; istihbarat analizi, talep ve ihtiyaçların tespiti ile başlar. İstihbarat
kullanıcılarından gelen istekler
veya istihbarat biriminin kuruluş amacı itibariyle görev tanımı kapsamında olan konular,
bu aşamada analizci tarafından
üzerinde çalışılması gereken
bir problem formatına dönüştürülür. Diğer bir ifadeyle; bu
aşama, bir anlamda çözülmesi
gereken istihbarat probleminin
tanımlanması aşaması olarak
da değerlendirilebilir.

Bu nedenle, iyi bir analiz
ürünü için öncelikle analiz
edilecek sorun açık ve net bir
şekilde tanımlanmalıdır. Eğer
analiz edilecek konu netleşmemişse ürün kullanıcıları için
önem arz etmez. İstihbarat
probleminin tanımlanması için
ilk adım kavramsal bir modelin
kurulmasıdır. Kavramsal model bir olguyu “ne olduğu, nasıl
çalıştığı, kimin dahil olduğu ve
niçin varolduğu” yönlerinden
açıklar. Bu da ilgilenilen konunun özelliklerini tanımlar. İs-

farklı bir yaklaşımla bir araya
yeniden getirmelidir.
Süreç Olarak İstihbarat
Analizi
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tihbarat problemini doğru bir
çerçeveye oturtmak analiz sürecinin gelişimi için önemlidir.
İstihbarat probleminin tespitinden sonraki adım ise istihbarat sorununun açık şekilde
sorulmasıdır. Analiz ürünleri
sıradan inceleme metinlerinden farklı olarak sorun çözmeyi ya da karar almayı gerektirmektedir. Karar alıcılar analiz
notunu bilgi almak değil karar
vermek ve bir sorunun çözümünde reçete olarak kullanır.
Gerçek bir soruyu işaret etmeyen sadece geçmiş ve güncel bilgileri derleyen bir metin
analiz olamaz. Bu nedenle,
analistin üzerine eğileceği gerçek bir soru yoksa analize de
gerek yoktur.
İstihbarat soruları probleme
ilişkin olmalıdır. İyi bir istihbarat sorusu, ilgilendiği konuyu
sınırlandırır. Dar kapsamlı istihbarat sorusu muhataplara
iletilecek nihai ürüne ulaşmayı kolaylaştırır. Bir istihbarat
sorusu analiz sürecine katkı
sağlamak için “ne, kim, neden,
nerede ve nasıl” sorularına yanıt verebilecek türde olmalı ve
“evet-hayır” cevabını verebilecek bir soru tipi olmamalıdır.
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Analist, muhatabın kim olduğu
bilinciyle istihbarat sorusuna
karar vermelidir. Bir bakıma
istihbarat soruları analizimizin
amacını oluşturmaktadır.
Planlama ve yönlendirme aşaması, istihbarat çarkını
oluşturan diğer süreçleri yerine
getirecek olan bilgi toplama ya
da analiz gibi birimlerin eldeki
problem ile ilgili neler yapması
gerektiğinin belirlenmesini ve
bu birimlerin belirlenen çerçevede harekete geçirilmelerini
kapsamaktadır.
Bilgi toplama aşaması, üzerinde çalışılan problem ile ilgili bilgi toplama konularını
içermektedir. Bilgi toplama
aslında planlı ve sistematik bir
aktiviteler bütünüdür. Bilgi
toplama aşamasında değişik
kaynaklardan elde edilen bilgiler, işlenmemiş ham bilgi özelliğini taşırlar. Bu ham bilgilerin
analiz yapılarak istihbarata
dönüştürülmeleri için öncelikle
bilgi işleme ve değerlendirme
aşamasında bir dizi ön işlemden geçirilmeleri gerekir. Bu
aşamada; ham bilgiler, bazı
kriterlere (ör., doğruluk, güvenilirlik, geçerlilik, uygunluk,
bütünlük ve önemlilik gibi) ve

bilgi kaynağının özelliklerine
göre, değişik teknikler kullanılarak ayıklanır, karşılaştırılır,
birleştirilir, değerlendirmeye
tabi tutulur, tasnif edilir ve kolay erişim için uygun sistemler
kullanılarak depolanırlar.
Toplandıktan sonra işlemden geçirilen bilgiler hala tek
başlarına bir anlam ifade etmezler ve mutlaka yoruma tabi
tutulmaları gerekir. Analiz ve
üretim aşamasında, üzerinde
çalışılan konu ile ilgili toplanmış bilgilerin birleştirilmesi,
yorumlanması ve sonuç çıkarılması; diğer bir ifadeyle, toplanan bilgilerin çalışılan problem
bağlamında değerlendirildiğinde ne anlam ifade ettiklerinin
ortaya konulması işlemi gerçekleştirilir.
Analiz aşaması, bir nevi
“noktaları birleştirme” aşaması olarak da değerlendirilebilir.
Hatta analiz aşaması, “yapboz birleştirme” veya “mozaik
oluşturma” metaforları kullanılarak da betimlenmektedir
ki; analizciler, bilgi toplama
aşamasında elde edilen ve işlemden geçirilen yapboz/mozaik parçalarını işlenmiş bilgileri bir araya getirerek bütün

resmî/figürü ortaya çıkarmaya
çalışmaktadırlar.
Analizin bir başka işlevi ise,
bir konudaki haberlerin eksik
bıraktığı alandaki görünmeyen noktaların farklı çıkarım
tekniklerinin de yardımıyla görülmesini sağlamaktır. Analizin
ortaya çıktığı alan, bilgi eksikliğinin ortaya çıkardığı bu muğlaklığı gidermektir.
Bair başka deyişle analiz,
ham bilgi içinde görünür olmayan bir konunun farklı unsurlarının ve genel çerçevesinin son
kullanıcıya görünür hale getirilmesidir. Analiz kesin bilgi
alanına ait bir aylam olmadığı
için analizde karar alıcıya farklı ihtimaller sunulmalı, ortaya
konulan iddialar net bir şekilde
gerekçelendirilmelidir.
Analiz aşamasında ortaya
çıkan istihbarat ürünü değişik
formatlarda olabilir. Bu ürün,
bazen bir değerlendirme notu,
resmî rapor veya yazılı/sözlü
bilgilendirme olabileceği gibi
bazen de telefon görüşmesi,
faks veya elektronik posta şeklinde de olabilir.
Dağıtım aşaması, analiz
aşamasında üretilen istihbarat
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ürününün kullanıcılara iletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri
kapsamaktadır. Kullanıcılar,
en başta istihbarat çarkını istek
ve talepleriyle harekete geçiren kişi, kurum ve kuruluşlar;
kısaca, orijinal kullanıcılardır.
Ancak; üretilen istihbaratın,
konusu itibarı ile orijinal kullanıcılar dışındaki potansiyel
kullanıcıların da işine yarayıp
yaramayacağı mutlaka değerlendirilmeli ve böyle kullanıcılar varsa, bunlar da dağıtım
kapsamına alınmalıdır. Dağıtım aşaması, istihbarat çarkının en kritik aşaması olarak
değerlendirilebilir. Zira ciddî
emek ve kaynak harcanılarak,
zorlu bir süreç sonucu üretilen
istihbarat, eğer kullanıcılara
ulaştırılmazsa 
çok mükemmel
ve önemli bir istihbarat bilgisi
dahi olsabir anlam ifade etmeyeceği gayet açıktır.
Zihinsel Süreç Olarak
İstihbarat Analizi
Terim anlamı itibariyle analiz
bir problemi kendinî oluşturan daha küçük alt problem
parçacıklarına ayırma ve bu
parçacıklar üzerinde, toplanan
mevcut veriler ışığında, zihinsel (bazen de fiziksel) işlemler
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gerçekleştirmek suretiyle genel
problem hakkında bir sonuca,
hükme ya da kanaate varma
veya genellemelere ulaşma sürecini ifade etmektedir. Analiz,
aynı zamanda, mevcut birbiriyle bağlantılı bilgi parçalarının ne ölçüde birbirlerini doğruladıklarını, desteklediklerini
ya da birbirleriyle çeliştiklerini
belirlemek için yakından incelenmesi ve dolayısıyla var olan
ihtimal, ilişki ve gerçekliklerin
ortaya çıkarılması sürecidir.
İstihbarat analizcisi de aslında, yukarıda izah edilen
tarzda bir analitik düşünme
yöntemi uygulayarak analizini gerçekleştirmektedir. Elindeki problemi alt bileşenlere
ayırarak, bu bileşenlerle ilgili
topladığı bilgiler üzerinde doğrulama, destekleme, kıyaslama
ve çelişkileri ortaya koyma gibi
birtakım zihinsel faaliyetler
gerçekleştirmekte ve zihinsel
süreçten geçmiş bu bilgileri
çalışılan problem bağlamındadeğerlendirerek ne anlam ifade ettiklerini yorum, hüküm,
kanaat, değerlendirme veya
tahmin olarak ortaya koymaya
çalışmaktadır. Bu çerçevede ele
alındığında; istihbarat analizi,

temel olarak, analizcinin kafasında gerçekleşen zihinsel bir
süreci, bir düşünme faaliyetini
ifade etmektedir.
İstihbarat Analizinin
Yapılandırılması
Analiz yapılandırma; analizcinin bazı teknikleri kullanarak
kafasındaki zihinsel süreci sistematik ve açık bir şekilde dışa
vurmasıdır. Örneğin; problemi
bileşenlerine ayırma işleminin
kâğıt üzerinde, bilgisayarda
veya yazı tahtası üzerinde zihin haritaları şeklinde yapmak;
alternatif düşünce tarzlarını
ortaya çıkarmak için beyin
fırtınası oturumları gerçekleştirmek; benimsenen görüşlerin aksini savunan şeytanın
avukatlığı rolünü üstlenmek;
alternatif gelecek senaryoları üretmek için emare analizi
veya alternatif hipotezlerin eşit
şekilde ele alındığı karşılaştırmalı hipotez analizi yöntemi
uygulamak, kullanılan analitik
yapılandırma tekniklerinden
bazılarıdır.
Takım Çalışması Olarak
İstihbarat Analizi
İstihbarat analizinin zihinsel
bir süreç olmasının yanında

sosyal bir süreç olduğunu savunan görüşlere göre başarılı bir istihbarat analizi takım
çalışmasını gerektirir. Değişik
uzmanlık, bilgi ve tecrübesi
olan kişileri bir araya getirerek
oluşturulacak analitik gruplar
ile daha etkili ve verimli bir istihbarat analizi ortaya konulabilir.

İSTİHBARAT
KOORDİNASYONU
İstihbarat koordinasyonu, bilginin hızla çoğaldığı ve çeşitlendiği, bununla beraber etkin
başarı için profesyonelleşme
ve uzmanlaşmanın da zorunlu
olduğu çağımızda önemli bir
tartışma alanıdır. Günümüzde
inter-disipliner alanlar (farklı
konular ve alanlarla örtüşen/
çakışan kompleks alanlar), bilimsel çalışmalarda olduğu gibi
suçla mücadelede de, etkin güvenlik yönetimini tesis etmede
önemini hızla arttırmaktadır.
Örneğin; küresel terörle mücadele, nasıl ki sadece bir birimin
(asker, polis ya da kolluk birimi)
sorumluluğuna verilemeyecek
kadar geniş, karmaşık ve farklı
alanları ilgilendiren kompleks
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bir mücadele alanı ise aynı şekilde bu kompleks yapı ile mücadele edecek farklı birimlerin
kendi aralarında kuracakları
etkin koordinasyon ve ortak
hareket etme becerisi, mücadelenin başarısını doğrudan etkileyecek en önemli etmenlerin
başındadır.
İstihbarat özelinde konu ele
alındığında da yine benzer bir
durum söz konusudur. Hem
bilginin çeşitlenmesi ve çoğalması hem de uzmanlaşma ve
profesyonelleşmenin yükselen
değer olması nedeniyle istihbarat birim ve türlerinin günümüzde çeşitlendiği görülmektedir. Ancak ortak amaçlarla
faaliyet yürüten farklı istihbarat
birimlerinin etkin koordinasyon ve bilgi paylaşımı başarıyı
doğrudan etkileyen önemli bir
etmendir. Burada yanıt aranan
en önemli sorun ise etkin bir
istihbarat koordinasyonunun
nasıl hayata geçirebileceğidir.
“Belli bir amaca ilişkin, açık
ve gizli kaynaklardan bilginin
toplanması, değerlendirilmesi,
analiz edilmesi ve ilgili birimlere sunulması” olarak tanımlanan istihbarat, bilgi toplumu
ya da bilişim çağı olarak da
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nitelenen günümüzde, bilginin
çoğalmasına ve çeşitlenmesine paralel olarak çeşitlenmiş
ve türlere ayrışmıştır. Bunlardan bir kısmı şunlardır: ulusal
istihbarat, stratejik istihbarat,
askerî istihbarat, içgüvenlik istihbaratı, kriminal istihbarat,
kültürel istihbarat, ekonomik
istihbarat, bilimsel istihbarat,
teknolojik istihbarat. İstihbaratın farklı türlere ayrılması,
hem içinde bulunduğumuz
bilgi çağının (bilginin çoğalmasının ve çeşitlenmesinin) hem
de yapılan işte uzmanlaşma ve
profesyonelleşmeyi sağlamanın
bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstihbaratın bu şekilde çeşitlenmesi, sadece farklı kişiler
ya da kurumlar tarafından yapılması anlamına gelmemektedir. Çeşitlenen bu istihbarat
türlerinin birbirinden farklılığı, benzerliklerinden çok daha
fazladır. Farklı istihbarat türlerinin her şeyden önce habitatı
(doğal yaşam alanı/ metot taktik ve değerler sistemi) birbirinden oldukça farklıdır. Diğer bir
ifade ile bir istihbarat türü için
geçerli olan başarı kriteri başka
bir istihbarat türü için başarı-

sızlığa ve hatta skandala yol
açabilmektedir.
İstihbarat Sürecinde
Koordinasyon
Farklı alanlarda/rollerde görev
yapan istihbarat birimlerinin
birbiri arasındaki iletişim, etkileşim, eşgüdüm ve koordineye
kısaca “istihbarat koordinasyonu” denilmektedir. İstihbarat
koordinasyonu kavramı, istihbarat paylaşımı kavramı ile
doğrudan ilintili ve iç içe olan
bir kavramdır. İstihbarat en
yalın ifade ile “amaca uygun
bilginin toplanması, analiz
edilmesi ve ürünün zamanında dağıtılması süreci” olarak
tanımlandığında istihbaratın
koordinasyonu da bu üç aşama
ile sınırlı kalmaktadır. İstihbarat koordinasyonu şu üç aşamada gerçekleştirilebilir:
•

Bilgi toplama aşaması,

•

Analiz-değerlendirme aşaması,

•

Ürünün (istihbaratın) dağıtıl-ması/paylaşılması aşaması

İstihbarat koordinasyonu
denildiğinde ilk akla gelen,
üçüncü aşama olduğundan
dolayı, istihbarat paylaşımı ve

istihbarat koordinasyonu kavramları sürekli karıştırılmaktadır. Oysa istihbarat birimleri
bu üç aşamada da sürekli olarak ilgili birimlerle koordine
içerisindedirler. Örneğin bilgi
toplama aşamasında eğer dijital verilere ihtiyaç var ise ilgili
birim/bakanlıklar ile koordinasyon kurulur ve usulüne uygun olarak (mahkeme kararı
gibi) gerekli veriler temin edilir.
Elde edilen veriler analiz edilirken ise kimi zaman (coğrafî
bilgi sistemi gibi) farklı saha
uzmanlarına ihtiyaç duyulur ki
bu durumda ilgili kurumlarla
koordinasyon kurulur. Son olarak elde edilen ve analiz edilen
ürün (istihbarat) sorumlu makamlara ve ilgili birimlere (adli
polis birimleri, sınır/gümrük
muhafaza, diğer istihbarat birimleri gibi) zamanında servis
edilmelidir ki istihbarat koordinasyonu denildiğinde akla ilk
gelen de bu aşamadır.
İstihbarat koordinasyonu
tartışmaları genellikle engellenemeyen eylemlerden sonra,
“istihbarat çeşitliliğinin/karmaşasının sonucunda bu eylem
engellenemedi” gibi bir önyargı neticesinde başlamaktadır.
Oysa ilk iki aşamadaki eksik
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koordinasyon ve beceri de ürünün (istihbaratın) kalitesini düşürmekte ve başarısızlığa neden olabilmektedir. Bu nedenle
istihbaratın başarısı/başarısızlığı, rasyonel veriler üzerinden
bilimsel analizlerle sorgulanmalıdır. Böylece istihbaratın
çeşitliliğinin başarısızlık için
bir neden olmadığı daha rahat
görülebilecektir.
Sonuç olarak, farklı ölçeklerdeki istihbarat faaliyetlerine
ilişkin farklı istihbarat birimlerinin bulunması hem etkin
güvenliğin tesisinde başarıyı
yakalama adına hem de demokrasinin tam manasıyla
tesisi adına önemli bir role sahiptir. Örneğin kriminal (adlî)
istihbarat bağlamında yasal
dayanak aynı olsa da cinayet
suçunun soruşturması ile ilgili
Asayiş Şube Müdürlüğünün
bilgi toplama teknikleri ve usulü ile ihaleye fesat karıştırma ve
rüşvet suçu ile ilgili soruşturmayı yürüten Kaçakçılık Şube
Müdürlüğü’nün bilgi toplama
teknikleri ve usulü birbirinden
önemli oranda farklıdır. Bu açıdan bakıldığında kırsal alanda
(köy ve mezralarda) istihbarat
toplama ile şehir merkezînde/
metropollerde istihbarat topla358

ma arasında da usul, yöntem
ve
profesyonellik/uzmanlık
açısından önemli farklar bulunmaktadır. Bu nedenle yukarıda
söz edilen hususlarda spesifik
olarak oluşturulan farklı istihbarat birimleri etkin güvenliğin
tesisinde önemli bir güç ve role
sahiptir.

İSTİHBARATTA PSİKOLOJİK
ENGELLER
İstihbarat analistleri gelecekle
ilgili mutlak belirsizlikleri ortadan kaldırmak, karar vericilerin olayları yönetmelerine
ve yeni politikalar üretmelerine yardımcı olmak amacıyla
analizler, öngörüler ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ancak istihbarat analistleri çeşitli
nedenlerden dolayı her zaman
doğru tespitlerde ve tahminlerde bulunamayabilirler. Hatalı analiz ve değerlendirmeye
neden olan faktörlerin başında
psikolojik nedenler gelmektedir. Bu istihbarat hataları genellikle insanların önyargıları,
inanışları, kültürleri, eğitimleri, tecrübeleri vs. sonucu oluşmaktadır.

Bu tür hatalı öngörüler/
analizlere sebebiyet veren durumları ifade eden psikolojik
engellerden bazıları bilişsel önyargılar, kafa yapısı/zihin kalıpları
ve ayna yansıması/görüntüsü şeklinde sıralanabilir. Bilişsel önyargı, “Önceden tahmin edilebilir tutarlı bir zihinsel hata”;
ayna yansıması, diğerlerini (ör.,
diğer devletlerin karar alıcıları/vericileri, istihbarat personeli/analistlerini) kişinin kendisinin algıladığı ve düşündüğü
gibi algılaması ve düşünmesi;
kafa yapısı/zihin kalıpları ise,“kişinin dünya görüşü veya yaşam felsefesinin özel durumu”
şeklinde ifade edilebilir.
Bilişsel önyargılar, bireylerin
karşılaştıkları olaylar sonucunda karar alma sürecinde bireyin düşünce tarzında yaptığı
hatalardır. Bu aynı zamanda
insanların düşünmesini etkileyen, genellikle karar alma/
verme durumlarında hatalara
sebebiyet veren belirli kalıplar
içindeki bir ölçütten sistematik
olarak meydana gelen sapma
durumudur. Bilişsel önyargılar
bilgi işlemede meydana gelen
zihinsel hatalardır. Bir başka
açıdan, bireylerin yargısal olarak aldıkları kararlarda akılcı

yapıdan ayrılması nedeniyle
yaptıkları hatalar olarak da ifade edilmektedir.
İstihbarat
analistlerinin
yaptığı hatalardan birisi olan
ve İngilizce literatürde “mindset” olarak adlandırılan kavram Türkçe’ye “kafa yapısı/zihin kalıpları/zihniyet” şeklinde
çevrilebilir. Kafa yapısı, Türkçe
literatürde çok fazla yer almayan istihbarat kavramlarındandır ve istihbarat analistlerinin/
personelinin ve karar alıcıların
hatalı karar vermesine yol açmaktadır. Bu kavram “başarılı
bir analize yönelik genellikle
gizli ve tehlikeli bir şekilde en
çok zarar veren ve engel olan
zihin kalıbı/kafa yapısı sorunu” adı verilen olgudur.
Ayna yansıması istihbarat
biriminde ve servislerinde görev yapan personelin çok sık
karşılaştığı bir durumdur. Bu
kavram, karar vericilerin, istihbarat analistlerinin stresli ve karışık bir durumda kendilerine
ait kültürlerini, kişisel düşünce
yapılarını, ruh dünyalarını, yeteneklerini, eğitim durumlarını
göz önünde bulundurarak, diğer devletlerin karar vericilerinin ve istihbarat personelinin
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de kendileri gibi düşüneceğini
varsayarak hareket etmeleri
yanılgısına sebebiyet veren psikolojik hali ifade etmektedir.

İSTİKRARSIZLAŞTIRMA
İstikrarsızlaştırma, manipülasyonlar yolu ile barışın, istikrarın ve düzenin zayıflatılması ve
kargaşa meydana getirilmesidir. Genişletilmiş tanımı yapılırsa, bir ülkenin siyasî, askerî
ve ekonomik gücünü zayıflatmak için geniş bir yelpazede
uygulanabilen, devlet erklerinin süregelen faaliyetlerini
baltalamayı hedefleyen, halkın
tamamının ya da ülkede yaşayan belli bir halk topluluğunun
huzur ve güvenini sarsan veya
yönetimleri devirmeyi amaçlayan yıkıcı eylemlerdir.
İstikrarsızlaştırma, terör ve
benzerî sıra dışı olaylar karşısında toplumun güvenini sarsıcı; sosyal, ekonomik ve siyasî
yönden devam eden normal
hayat akışını bozarak kamunun işleyişini sekteye uğratıcı;
uluslararası kuruluşların, devletlerin ya da Hükümetlerin
var olan gücünü azaltıcı ya da
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yok edici, gizli gündemi olan
eylemlerdir.
İstikrarsızlaştırma aracı olarak çeşitli yöntemlerden söz
edilmektedir. Bunlar doğrudan
devletin kurumsal yapılarını
hedef aldıkları gibi, toplumlara yönelik mikro ya da makro
ölçekte karşımıza çıkabilmektedir. Gelişmeye dönük faaliyetlerin
itibarsızlaştırılması;
gereksiz ve anlamsız görevlerle
çalışmaların sabote edilmesi;
yetkilerin azaltılarak kurumların sembolik hale getirilmesi;
çözümlerin değil, sürekli sorunların gündemde tutulması;
kurumların savunmasız olduğu bir anda dengesini bozucu tuzaklar kurulması; hedef
kitlenin çöküntü yaşaması için
yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunulması; propaganda ile algıların istenilen amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi ve
gerçeğin görülmesinin engellenmesi, gücü elinde bulunduran erkin kontrolü kaybetmesi
ve etkisiz duruma getirmek için
her türlü çatışma ve kaos ortamının hazırlanması istikrarsızlaştırma yöntemlerindendir.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME
İstikşaf kelimesi Arapça kökenli bir kelime olup, araştırma ve
açınsama gibi anlamlara gelmektedir. İstikşafi kelimesi ise
kamuoyunda ilk defa Türkiye
ile Yunanistan arasında Ege
Denizi’ne ilişkin müzakereler için gündeme gelmiştir. Bu
bağlamda diplomatik bir terim
olarak kullanılan istikşafi görüşme; keşif, tanıma amaçlı görüşme veya ön görüşme olarak
tanımlanabilir.

İSYAN
Türk Dil Kurumu’na göre başkaldırı anlamına gelen isyan,
birçok kaynakta ayaklanma ile
aynı anlamda kullanılmaktadır. Ayrıca değişik kaynaklarda
belirtildiği şekilde bir düzene
veya emre boyun eğmeme,
uymama, itaat etmeme, direnme, kalkışma gibi kavramlarla
birlikte kullanılmaktadır. Terimin İngilizce karşılığı olarak
“riot, uprising, revolt, mutiny,
insurrection, outbreak, civilian
unrest” gibi sözcükler kullanılmaktadır.

İsyan, genelde belirli bir sisteme, yönetime veya olaya karşı çıkmak için bir grup ya da
kalabalığın zaman zaman şiddet de içeren eylemler yapması
olarak tanımlanabilir. İnsanlar
hoşnut olmadıkları ve beklentilerinin karşılanmadığı ve bu
memnuniyetsizliklerini ve tepkilerini diğer yollardan gösteremedikleri durumlarda tepkilerini sokaklarda kitlesel eylem
ve olaylarla dışa yansıtabilirler.
Tarih boyunca dünyanın
çeşitli bölgelerinde meydana
gelen isyanların genelde siyasî,
sosyal ve ekonomik sebeplerden
ortayaçıktığı görülmektedir. Bu
genel sebeplerin özel unsurlarına baktığımızda isyanların
çıkışlarında, siyasî idareden
memnuniyetsizlik, kötü yaşam
veya çalışma koşulları, dinî ve
etnik anlaşmazlıklar, yiyecek
kıtlığı ve fiyatlarında yükselme,
ticarî ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar, baskı altında kaldıkların düşünmeleri, azınlıklara
yapılan kötü muamele, vergilerin fazla olması, işsizlik, dinî ve
etnik gruplar arasında yaşanan
anlaşmazlıklar, yapılan zamlar
ve bunlara benzer sorunlardan
söz edilebilir.
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İsyan türlerine bakıldığında
insanların çeşitli eylem ve davranışlarla düzene ve yönetime
karşı ayaklandıkları görülmektedir. En çok yapılan isyan türleri toplu gösteri ve yürüyüşler
şeklinde yapılan protestolardır.
Bunların haricinde linç olayları, grevler ve hatta devrimler
bile isyanların ya birer unsuruya da neticesi olabilmektedir. İsyanlar genelde içerisinde
şiddet unsurlarını barındırdığından barışçıl olmamaktadır;
fakat sivil itaatsizlik veya pasif
direniş olarak adlandırılan ve
bireylerin dilek ve taleplerini
herhangi bir şiddet eylemine
başvurmadan sivil yönetim
tarafından uygulanan yasalara riayet etmemeleri de birer
isyan olarak adlandırılabilir.
Sivil itaatsizlik eylemlerinde
bireyler kanun dairesinde hareket etmekte ve üçüncü şahısların hukukuna riayet ederken,
klasik anlamda isyanlarda insanlar çoğu zaman hem kanunun dışına çıkmakta hem de
çevreye ve insanlara zarar vermektedirler.
İsyanların Özellikleri
1. İsyanlar çevreye yayılabilir
ve sistemlerin/yönetimlerin değişimine neden olur:
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Tarih boyunca birçok isyan
toplumsal hareketin bir parçası olarak ortaya çıkmış
olup bu isyanların birçoğunun sonucunda ya sistemde
ve toplumsal yapıda önemli
değişiklikler meydana gelmiş ya da sosyal değişimlerin tetikleyicisi/hızlandırıcısı olmuşlardır.
2. İsyanlar toplum tabanında
var olan bir sorunun toplu halde dışa vurma (ifade)
biçimi olarak değerlendirebilir: İsyanların meydana gelmesine neden olan
etkenlerin başında, toplum
tabanında var olan problem
veya sorunların ilgili mercilerce dikkate alınmaması
ve çözüm bulunmaması yer
alır. Bu durumdan memnun
olmayan ve mağdur olduğunu hisseden toplum kesimleri kendilerini, sokaklara
çıkarak ve çeşitli isyan gösterileri yaparak ifade etmek
istemektedirler.
3. İsyanlarda genelde bir tetikleyici unsur veya unsurlar
bulunmaktadır: Her ne kadar isyanlar toplumda birikmiş olan sorunların gün
yüzüne çıkmış durumu olsa
da, tarih boyunca meyda-

na gelen isyan hareketlerinin
birçoğundatetikleyici
bir olay meydana gelmiştir.
Örneğin Arap Baharındaki
isyan hareketlerini başlatan,
Tunuslu bir gencin kendinî
yakması hadisesi olmuştur.
4. İsyanlarda genelde eylemciler şiddete başvurma eğilimindedirler: İsyanlar mesajın ulaşması istenen hedef
(iktidar vb.) ile kamuoyuna
karşı bir güç gösterisidir. İsyancıların istediklerini elde
etme gücü, ortaya konulan
şiddettin oranıyla ölçülmektedir. İsyan hareketlerinde
bireyler genelde cadde ve
sokaklarda barikatlar kurmakta, kamu kurum veya
kuruluşlarına ait bina, araç
ve gereçleri yakmakta, polisle çatışmakta veya buna
benzer şiddet eylemlerine
başvurmaktadırlar.
5. İsyanlar devamlılığı olan
hareketlerdir: İsyanlar genellikle bir seferde olup
bitmeyip bazen günlerce,
haftalarca ve hatta aylarca
sürebilir. Bu tür olayların
meydana gelmesine neden
olan sebepler ortadan kalkmadığı veya soruna yönelik
çözümler bulunamadığı sü-

rece olayların devam etmesi
ihtimal dâhilindedir.
6. İsyanlarda kitle psikolojinin
önemi büyüktür: İsyanları
gerçekleştiren genelde kitle
ve topluluklar olduğu için
tarih boyunca meydana
gelen isyan hareketlerinde
kitle psikolojisinin önemi
çok büyük olmuştur. İsyan
gibi toplumsal olaylarda
kitlelerin psikolojilerini ve
davranışlarını inceleyen sosyologların yaptıkları çalışmalar sonucunda, kitlelerin
toplumdaki normal sosyal
gruplardan farklı olarak şu
özellikleri taşıdıkları görülmüştür:
•

Kitle içerisinde bireyler
yalnızken yapmadığı veya
yapamayacağı davranışları
toplulukla birlikte yapma
cesaretini kendilerinde bulabilirler.

•

Kitle içerisinde duygular
bulaşıcıdır ve telkinle diğer
grup üyelerine sirayet eder.

•

Kitleler toplandığında bireylerin bilinçaltlarındaki
duygular, dürtüler ve önyargılar harekete geçer ve
tepkilerinde bu tür karmaşık duygular etkin rol oynar.
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•

Kitlelerde rasyonel düşünüş, muhakeme ve davranışlardan çok, duygusal,
abartılı tepkiler ve öfkeler
hâkimdir.

•

Sokaklara çıkan kalabalıklar, aklın ve mantığın
kanunlarına göre değil, kalabalığı meydana getiren
yığınların, orta seviyesinin
biraz aşağısına göre yargıda bulunurlar

•

Topluluk içerisinde bireysel
sorumluluk anlayışı zayıflar.

•

Kitlelerde kolektif bilinç
egemendir, bireysel bilinç
kaybolup gitmiştir. Birey
kendi eylemlerine sahip değildir.

•

Kitleler çabuk provokasyona kapılırlar.

•

Kitlelerde semboller, sloganlar, idealleştirilmiş yüce
duygular, yargılar büyük
önem taşır. Onları etkileyecek dinsel, ulusal, ahlakî,
ekonomik vb. mutlaka bir
yüce duygu veya düşünce
vardır.

•
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Kitlelerin gücü, niceliğe
bağlı bir yoğunluğun bulunmasının yanında, çok
sık dokulu bir duygusal

bütünlüğün
oluşmasına
dayanmaktadır. Kitle hâline gelen bireyler arasında,
karşılıklı olarak ve giderek
artan yoğun bir iletişim
vardır.

İŞKENCE
İşkence, bir kimseye maddî ve
manevî olarak yapılan aşırı eziyet olarak tanımlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler’in tanımına göre ise işkence; bir şahsa
veya bir üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın işlediği
veya işlediğinden şüphe edilen
bir fiil sebebiyle, cezalandırmak amacıyla bilgi veya itiraf
elde etmek için veya ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin
veya bu sıfatla hareket eden
bir başka şahsın teşviki, rızası
veya muvafakatiyle uygulanan
fizikî veya manevî ağır acı veya
ızdırap veren bir fiil anlamına
gelmektedir.
Türk Ceza Kanunu’nun
94. maddesinde ise işkence;
bir kişiye karşı insan onuruyla
bağdaşmayan ve bedensel veya
ruhsal yönden acı çekmesine,
algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılan-

masına yol açacak davranışlar
olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca İşkenceye Sıfır Tolerans maddesine bakınız.

İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS
İşkence gerek ulusal gerekse
uluslararası hukukta devletler
için yasaklanan bir fiil olarak
tanımlanmış, kimsenin işkenceye ve insanlık dışı ve onur
kırıcı muamele ve cezaya tabi
tutulamayacağı hükmü hukukî
metinlerde ve uluslararası sözleşmelerde yer almıştır.
1982 Anayasasının 17.
maddesinin üçüncü bendinde
de “Kimseye işkence ve eziyet
yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” denilmektedir. 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
ise işkence bağımsız bir suç
olarak düzenlenmiştir.
Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti, 1950 tarihli
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 1984 tarihli İşkence ve
Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı
ve Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi, 1987 tarihli Av-

rupa İşkence ve İnsanlık Dışı
veya Aşağılayıcı Muamele veya
Cezalandırmanın Önlenmesi
Konvansiyonuile 2005 tarihli
Birleşmiş Milletler İşkenceye
Karşı Seçmeli Protokolü’nü
imzalamış ve bu uluslararası
metinlerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek üzere
gerekli olan iç hukuk düzenlemelerini yapmıştır.
İşkenceye sıfır tolerans, güvenlik güçleri tarafından suç
soruşturması sürecinde işkencenin bir yöntem olarak kullanılmasını engellemek amacıyla
ortaya konulan bir yaklaşım
olarak tanımlanabilir. İşkenceye sıfır tolerans yaklaşımında
amaç, işkencenin kamu görevlileri tarafından kamu hizmetlerini yerine getirirken kullanılmasını engellemek, özellikle de
kolluk kuvvetlerinin suçla mücadele ederken işkence ve kötü
muameleye
başvurmalarını
ortadan kaldırmak ve bu yola
başvuran kamu görevlilerini en
ağır cezalara çarptırarak, bu
insanlık suçuna karşı ortak tavır geliştirmektir.
İşkencenin bir insanlık suçu
olduğundan hareketle, Türk
Hükümetleri, işkence ve kötü
muamelenin tamamen ortadan
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kaldırılmasını sağlamak, özellikle de kolluk kuvvetlerinin suç
soruşturmalarında yasak sorgu
yöntemi olarak işkence ve kötü
muameleyi
kullanmalarının
önüne geçmesi amacıyla 2003
yılında işkenceye sıfır tolerans
politikasını yürürlüğe koymuş
ve bu konuda gerek ulusal gerekse uluslararası insan hakları
aktörlerinden olumlu not almışlardır.
İşkenceye sıfır tolerans politikası Türk Hükümetleri tarafından özellikle Avrupa Birliği’ne uyum ve üyelik önündeki
en önemli engellerden biri ola-
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rak görülen işkence ve kötü
muamelenin kamu görevlileri
tarafından suç sorgulamasında kullanılmasını ortadan
kaldırmak amaçlı ortaya konulmuştur. İşkenceye sıfır tolerans politikası ortaya atıldığı
ilk yıllarda olumlu gelişmelerin
olmasına katkı sağlamış, kolluk
kuvvetlerinin yasak sorgu yöntemleri olarak işkence ve kötü
muameleye başvurması oldukça azalmış ve bu husus ulusal
ve uluslararası insan hakları savunucusu örgütler tarafından
da olumlu gelişmeler olarak
not edilmiştir.
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KACH/ KAHANE CHAI AŞIRI
MİLLİYETÇİ YAHUDİ TERÖR
ÖRGÜTLERİ

K

ach
terör
örgütü
1971’de, Meir Kahane
isimli Amerika doğumlu bir Haham tarafından kurulmuştur. Aşırı Yahudi millîyetçi kimliğiyle ön plana çıkan
örgüt, İsrail’in kendilerine vaat
edildiğine inandıkları topraklarına tekrar kavuşabilmesi ve bu
toprakları elde edebilmesi için
öncelikle tüm Arapları İsrail’den sürmeyi, sonrasında ise
Ürdün’ün bazı parçalarını da
içine alacak şekilde İsrail sınırlarını genişletmeyi amaçlamaktadır.
Örgütün ideolojisinde etnik
kimliğin yanı sıra dinî motifin
de etkin olduğu görülmektedir.
Kach terör örgütü Arap-İsrail
barışına karşıt bir tavır sergilemektedir. “Teröre karşı terör”
söyleminden hareketle Kach,
Araplara karşı açıkça şiddet
uygulamış ve İsrail’deki Arap
karşıtı hareketlere katılmıştır.
Örgütün kurucu lideri olan
Haham Meir Kahane, 1968 yı-

lında Amerika’daki Yahudileri
korumak için kurulan Yahudi
Savunma Ligi’nin (Jewish Defense League/JDL)’nin de kurucusudur. Kahane bir yıl sonra İsrail’e göç etmiş ve burada
JDL faaliyetlerini devam ettirmiştir. 1971 yılında ise Kach
ismi adı altında yeni bir örgüt
yapılanmasına gitmiştir.
Siyasallaşma Faaliyetleri
Örgütün kurulmasından kısa
bir süre sonra, 1970’li yılların
ortasında, Meir Kahane, Kach
örgütünü bir siyasî parti haline
getirebilmek için çalışmalarına
başlamıştır. Kach, 1973, 1977
ve 1981 yıllarında olmak üzere
üç defa seçimlere katılmış ancak başarısız olmuştur.
Kahane, Tapınak Dağı’nda
düzenlediği provokasyon faaliyetleri nedeniyle 1980 yılında
tutuklanmış ve 6 aylık hapis
cezasına çarptırılmıştır. Hapisten çıkmasının ardından siyasî
faaliyetlerine devam etmiş ve
girdiği 1981 seçimlerinde yine
başarısız olmuştur.
Meir Kahane 1990 yılında
bir suikast sonucu 58 yaşında
iken Mısır asıllı bir Amerikan
vatandaşı olan El Sayyid No371

K
sair tarafından New York’da
öldürülmüştür.
Kahane’nin
ölümüne rağmen Kach örgütü
İsrail’de varlığını sürdürmüştür. Meir Kahane’nin oğlu Binyamin Kahane babasının ölümünün ardından Kahane Chai
adlı yeni bir örgüt kurmuştur.
Kahane Chai “Kahane yaşıyor” anlamına gelmektedir.

KADEK (KONGRA AZADİ-U
DEMOKRASİYA KÜRDİSTAN/
KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK VE
DEMOKRASİ KONGRESİ)
KADEK, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999
yılında yakalanması ve üç yıl
süren yargılanmasının akabinde, örgütün hem içte hem de
uluslararası arenada kaybettiği
imaj ve itibarını yeniden kazanmak amacıyla yaptığı strateji değişikliği sonucunda aldığı
isimdir.
Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi,
yapılan yargılama sonrasında
idam cezası verilmesi ve akabinde 11 Eylül 2001 tarihinde
ABD’de gerçekleştirilen terör
eylemi sonrasında dünya ka372

muoyunda terör örgütlerine
karşı gelişen olumsuz algı örgütü de etkilemiştir.
Örgüt süreci en az hasarla
atlatmak ve toparlamayı sağlamak amacıyla imaj yenileme
gayretine girmiştir. Bu çerçevede uluslararası güçlere yeni bir
sürece girildiği, örgütün şiddeti
ikinci plana ittiği söylenmeye
çalışılmış ve dünya devletlerinden siyasal destek arayışlarına
hız verilmiştir.
Bazı batılı ülkelerin, terörizme destek veren ülkeler ve
terör örgütleri ile mücadele
kararı alması, bu örgütlerin
Avrupa’da bulunan mal varlıklarına el konulması gibi bir
takım yaptırımların gündeme
getirilmesi o dönemki kongre
kararlarında ele alınmıştır.
Bu kapsamda KADEK toplantılarında, KADEK’in terör
örgütü olmadığı, Türkiye’de
Kürt halkının ezildiği, demokratik haklarının verilmediğinden dolayı mücadele verdikleri
ve Kürt halkının legal temsilcisi
oldukları imajını yaymak için
siyasal talep eksenli çalışmayı
ön plana koyma kararı alınmıştır.

Terör örgütü bu isim değişikliği ile her ne kadar yeni bir
imaj elde etmeyi hedeflese de
silahlı güçlerini aynen koruduğu, PKK sürecinde var olan
liderlerin KADEK sürecinde
de görev aldıkları, örgütün zor
kullanma yöntemi ile halkı sindirmeye çalıştığı, elaman kazanma ve sözde vergilendirme
faaliyetleri devam ettiği için
başarı sağlayamamıştır.
4-10 Nisan 2002 tarihlerinde Örgütün 8. Kongresi Kuzey
Irak/Dole-Koge’de aralarında, Murat Karayılan, Osman
Öcalan, Duran Kalkan, Nizamettin Taş, Gülüzar Tural,
Halil Ataç, Ali Haydar Kaytan, Sakine Cansız, İlknur Şen,
Ali Küçük, Yusuf Turhallı ve
Fehman Hüseyin’in de bulunduğu 205 örgüt mensubunun
katılımıyla toplanmıştır. Örgüt,
PKK mirasını aynen kabul
ederek kendisini feshettiğini
açıklamış ve yerine “Kürdistan
Özgürlük ve Demokrasi Kongresi”nin (KADEK) kurulduğu
duyurulmuştur. Abdullah Öcalan, KADEK Genel Başkanlığına getirilmiştir.
Tarihe KADEK’in 1. Kongresi olarak geçen bu toplantı

aynı zamanda strateji değişikliği sonrası PKK’nın yeni paradigmasının resmîleştiği toplantı olmuştur. Yeni bir tüzük ve
yeni bir program benimseyen
KADEK’in kuruluş bildirgesinde, PKK’nın “ulusal diriliş”
olan misyonunu tamamladığı
ve KADEK’in de “demokratik kurtuluş” misyonu ile ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
KADEK; yukarıdan aşağıya
örgütlenen değil, aşağıdan yukarıya gelişen, toplumun bütün
kesimlerinin temsil edildiği bir
örgütsel model olarak düşünülmüştür.
KADEK 1. Kongresinden
yaklaşık bir buçuk yıl sonra
örgüt tekrar bir yapılanmaya
gitmiş ve yeni süreçte mevcut
durumun yeterli olmayacağı düşüncesi ile KADEK 26
Ekim 2003’de feshedilerek yerine KONGRA-GEL yapılanması oluşturulmuştur. Sadece
isim bazında bir değişiklik gibi
görünen bu durum, daha önce
de belirtildiği gibi aslında terör
örgütünün uluslararası alanda
köşeye sıkıştığı ve terör örgütleri listesine yeni yapılanmasının da alınması nedeniyle gerçekleşmiştir. KONGRA-GEL
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K
yapılanmasında silahlı şiddet
yerine kitlesel şiddet eylemleri
veya örgütün deyimiyle “Serhildan” eylemlerinin ön plana
çıkarılması amaçlanmıştır.
KADEK Sürecinde Kurumlar
ve Görevleri:
YDK (Yekitiya Demokrati KürtKürt Demokratik Birliği)
Örgüt geçmiş tarihlerde siyasal
eksendeki faaliyetlerini ERNK
adı altında yürütmüştür. Daha
çok Avrupa alanında örgütlü
bulunan ERNK 2-23 Ocak
2000 tarihlerinde düzenlenen
VII. Kongre sonrasında lağvedilerek, yerine bir Avrupa
örgütü niteliğindeki YDK kurulmuştur.
Kongre sonrasında Avrupa faaliyetlerini yeni stratejiye
uygun hale getirebilmek için
belli başlı yan örgütlerin yapısında değişikliğe gidilmiştir.
Bu bağlamda, YDK bu yapıyı
oluşturan temel örgütlerden
olmuştur. YDK adıyla oluşturulan çatı örgütlenmesi, yurt
dışındaki örgüt paralelinde faaliyet sürdüren bütün kurum
ve kuruluşları bünyesinde toplamıştır. Böylece değişik kurum
ve kuruluşlarda kitleleri örgüt374

leyerek, Avrupa sahasındaki
kitleyi örgüt faaliyetlerine dâhil
etmeye çalışmıştır.
Dönem itibarıyla YDK’ya
bağlı alt kuruluşlar; Kürdistan
Özgür Gençlik Hareketi (TECAK), Kürdistan Yurtsever
Öğrenciler Birliği (YWXK),
Kürdistan Yurtsever Hukukçular Birliği (YWHK), Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği
(YWRK), Kürdistan Yurtsever
Öğretmenler Birliği (YWMK),
Kürdistan Aileler Birliği (YEKMAL), Kürdistan Yurtsever
Gazeteciler Birliği (YWRK),
Kürdistan Yurtsever İşçiler Birliği (YWKK), Kürdistan Sanatçılar Birliği (HÜNER-KOM),
Kürdistan Kızılayı (Heyva Sor
a Kürdistan), Kürdistan İslam
Hareketi (KİH), Kürdistan
Aleviler Birliği (KAB), Kürdistan Aleviler Federasyonu
(FEDA), Kürdistan Yezidiler
Birliği (YEK)’dir.
KNK/KUK (Kongra Netavviya
Kürdistan-Kürdistan Ulusal
Kongresi)
PKK örgütü kuruluşundan itibaren klasik bir terör örgütü
şeklinde yapılanarak bu çerçevede faaliyet göstermiştir.

Lakin 1990’lı yılların ortasına
gelindiğinde örgüt 10 bini geçen silahlı militan, önemli bir
sempatizan kitlesi ve çalışanına
kavuşmuştur. Dolayısıyla artık
örgüt sürecinden bir üst kongre aşamasına geçiş yapılması
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu düşüncede olan örgüt yönetimi Filistin örneğinde olduğu
gibi sürgünde bir parlamento
kurmak ve Dünya devletlerince muhatap alınmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu
kapsamda 12.05.1995 tarihinde PKK tarafından Avrupa
alanında SKP - PKDW (Sürgünde Kürdistan Parlamentosu- Parlamenta Kürdistane Li
Derveyi Welat) isimli oluşum
meydana getirilmiştir. Yeni
strateji temelinde SKP (Sürgünde Kürdistan Parlamentosu) isimli oluşum, 26.09.1999
tarihinde Brüksel kentinde
yaptığı 11. Genel Kurul Toplantısı’nda, kendisini feshederek, yine örgüt güdümünde
oluşturulan sözde KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi) isimli
oluşuma dâhil olmuştur.
Dünyadaki tüm Kürtçü örgütleri bir çatı altında toplama
hayalinin ürünü olan KNK,

24-27 Mayıs 1999 tarihinde
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen bir toplantı
ile ilan edilmiştir. KNK, PKK
himayesinde bir Kürt iradesi
oluşturmak ve yine PKK adına diplomatik faaliyetler yürütmek amacıyla kurulmuş olup,
Kürt millî iradesi misyonunu
üslenmiştir. Örgüt yönetiminin
ifadelerine göre KNK Ulusal
Birliğin kurumsal rolünü temsil
etmektedir.
Örgüt tarafından, Kürt sorununda ortak irade oluşturma ve bu iradeye dayalı olarak meşru zeminlere ulaşma
planları kapsamında oluşturulan ve örgüt lehinde kamuoyu
oluşturma çalışmaları yürüten
KNK, gerçekleştirdiği çeşitli
toplantılarda ve yaptığı girişimlerle bu misyonuna uygun
bir rol oynamaya çalışmıştır.
KON-KURD (Avrupa Kürt
Dernekleri Konfederasyonu)
Merkezî Belçika’da bulunan
KON-KURD; Avrupa ülkelerinde Belçika, Hollanda, Danimarka, İsviçre, Avusturya,
Fransa, Almanya, İsveç ve İngiltere’de faaliyet gösteren federasyonların yanı sıra Avust375
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ralya ve Kanada’da faal olan
toplam 11 federasyonun üst
kuruluşudur.
KON-KURD’a bağlı federasyonların isimleri ile bulundukları ülkeler, YEK-KOM
(Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu), FEY-KOM (Avusturya Kürt Dernekleri Federasyonu), FEK-BEL (Belçika
Kürt Dernekleri Federasyonu), FEY-KURD (Danimarka
Kürt Dernekleri Federasyonu),
FKDF (Fransa Kürt Dernekleri Federasyonu), FED-KOM
(Hollanda Kürt Dernekleri
Federasyonu), KWK (İngiltere
Kürt Dernekleri Federasyonu),
KURDİSKA-RADET (İsveç
Kürt Dernekleri Federasyonu),
FEKAR (İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu) şeklindedir.
PKK’nın Avrupa çapında
sürdürdüğü faaliyetleri açısından en işlevsel konumda bulunan KON-KURD, demokratik
kitle örgütü görüntüsü ile Avrupa düzeyinde örgüt faaliyetlerine büyük destek ve avantaj
sağlamıştır.
KON-KURD’un
amacı,
Avrupa’daki Kürt kitlesinin
azamî desteğini örgüte sağla376

mak olmakla birlikte, Avrupa
kamuoyunun desteğinin de
sağlanmasıdır. Avrupa ülkelerinin siyasî gündemine Kürt sorununun yerleştirilmesine yönelik muhtelif etkinliklerin ve
faaliyetlerin koordine edilmesi
KON-KURD’un temel amaçlarından sayılmıştır.
Avrupa alanında yeniden
yapılanma kapsamında lağvedilen KON-KURD’un yerine
6 Temmuz 2013 tarihinde Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCD-E) kurulmuştur.
Diğer benzerî kuruluşlar
Kürdistan Merkezî; örgüt Avrupa’daki faaliyetlerini gizlemek amacıyla çok sayıda paravan kuruluş oluşturmuştur.
İhtiyaç hissettiğinde bunlara
yenilerini eklemiştir. Nitekim
2002 Ocak ayında Almanya’da
“Kürdistan Merkezî” adlı yeni
bir kuruluş oluşturulmuştur.
Kürdistan Yezidîler Birliği;
örgütün Yezidi orijinli kesimleri kazanmak amacıyla Avrupa’da kurduğu örgütlerdendir.
Kürtler İçin Barış Formu;
Türkiye’yi Kürtlerin ulusal

kimliğini tanımaya ve Kürtlerle “barış masasına” oturmaya
zorlamak amacıyla, Finlandiya’da 1995 yılında kurulan ve
PKK ile yakın ilişkileri bilinen
bir sivil toplum örgütüdür.

Köln kentinde Kürt Kültür
Akademisi bünyesinde Kürt
Ulusal Çocuk Korosu kurulmasına yönelik kararlar alınmış ve akabinde bu yönlü olarak çalışmalar başlatılmıştır.

YMK (Kürdistan Öğretmenler Birliği); Avrupa sahasında fiilen öğretmenlik yapan
veya mesleği öğretmenlik olan
örgüt mensuplarının oluşturduğu bir yapıdır.

YHK (Kürdistan Hukukçular Birliği); özellikle örgüt yandaşı avukatların çoğunlukta
olduğu, esasında YDK’ya bağlı
bir alt kuruluş olarak faaliyet
sürdüren fakat bu durumu gizleme gereği duyan bir yapılanmadır.

FEK (Kürdistan Aleviler
Federasyonu); yine Alevi inancına mensup Kürt orijinli vatandaşlarımızı örgüt saflarına
kazandırmaya yönelik oluşturulan bir yapıdır.
Heyva Sor a Kürdistan
(Kürt Kızılayı); 15 Mart 1993
tarihinde Almanya/Bochum
şehrinde örgüt yandaş ve mensuplarınca kuruluşu ilan edilen
Kürt Kızılayı, örgüt tarafından
Kızıl Haç ve Kızılay’a alternatif olarak oluşturulmuştur.
HÜNER-KOM (Kürdistan
Sanatçılar Birliği) faaliyetleri
kapsamında Irak’ın Kuzeyindeki kamplarda ve MKM bünyesinde örneklerine rastlanan
Kürt Ulusal Korosu çalışmaları çerçevesinde, Almanya’nın

KAR-SAZ (Kürdistan Uluslararası İşverenler Birliği); Avrupa’daki Kürt orijinli işverenlerin
desteğini sağlamaya yönelik olarak oluşturulan bir örgütlenmedir. Bahse konu yapı lağvedilmiş
olup yerine Avrupa Kürt İşverenler Birliği (AKİB) kurulmuştur.
YEK-KOM (Almanya Kürt
Dernekleri Federasyonu) ve
İsviçre Kürt Dernekleri Federasyonu (FE-KAR); Almanya
ve İsviçre’de yerleşik Kürt Derneklerinin üst yapılarıdır.
Kürt PEN (Kürt Yazarlar
Birliği); Kürdistan’ın dört parçaya bölündüğü varsayımından hareketle, Kürdistan’ın
377
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ulusal edebiyatını biçimlendirmek ve geliştirmek amacıyla,
bu işin icracıları oldukları iddia
edilen Kürtçü yazarları bir araya getirerek, Kürt edebiyatını
uluslararası platformlara taşımayı amaçlayan bir organizasyondur.
YRK (Kürdistan Gazeteciler Birliği); Örgüt yandaşı gazetecilerin Şubat 1996 tarihinde
Almanya/Köln’de gerçekleştirdiği bir toplantı ile Kürdistan
Gazeteciler Birliği kurulmuştur. Geçmişte ERNK’ya bağlı
olan YRK, dönem itibarıyla
YDK’ya (Kürt Demokratik
Halk Birliğine) bağlı bir alt örgüt olarak faaliyetlerini sürdürmüştür.
YXK-Kürdistan Öğrenciler
Birliği; Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde okuyan Kürt orijinli
öğrencileri örgüt saflarına çekmek ve bu faaliyetler esnasında
paravan bir oluşumun varlığından istifade etmek amacıyla
oluşturulan YXK isimli örgütlenme, Avrupa çapında örgütsel varlığını hissettirmeye çalışmıştır.
YCK (Kürdistan Gençler
Birliği); gençler arası sportif
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karşılaşmalar, tiyatro ve folklor gösterileri ile benzerî etkinlikler, yayın çalışmaları gibi
çalışmaları Avrupa sahasında
sürdürmeyi hedefleyen bir organizasyondur.
KİH (Kürdistan İslamî Hareketi), YDK’nın alt oluşumlarından olan Kürdistan İslamî
Hareketi, örgüt yandaşı hacı
adaylarının, Almanya’dan Suudi Arabistan/Cidde’ye getirilmesi, mezkûr hacı kafilesinin
konaklama, barınma ve transfer işlemlerini organize etmesiyle dikkat çekmiştir.

KADİFE DEVRİM
Kadife Devrim, 1989 yılında
Çekoslovakya’daki komünist
rejimin, kan dökülmeden demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi olayına verilen isimdir.
Daha sonra Çekoslovakya’nın
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya
olarak ikiye bölünmesine zemin hazırlamıştır.
Çekoslovakya 1945 yılında
Alman işgalini SSCB desteğiyle bertaraf ettikten sonra,
1945-1948 yılları arasında yavaş yavaş Sovyet uydusu haline gelmiş, bunun sonucu ola-

rak Varşova Paktı’na girmiştir.
1948’de Çekoslovakya’da Komünist Parti güç kazanmaya
başlamış ve yönetim komünistlerin eline geçmiştir. Bu tarihten sonra Çekoslovakya 41 yıl
boyunca Doğu Bloğunda yer
almıştır.
Varşova Paktı’nın çökmesi,
komünist devletlerin birer birer yok olmasına sebep olurken
Çekoslovakya, Doğu Avrupa
ülkelerinde yaşanan olaylara benzer acıları yaşamadan,
oldukça barışçıl bir şekilde
demokratikleşme sürecine girmiştir. Kadife Devrimi’nin en
büyük özelliği 3 yıl sonra yaşanacak olan kanlı Yugoslavya
İç Savaşı’ndan farklı olarak tek
bir can kaybı yaşanmadan gerçekleşmiş olmasıdır.
Tarihte Kadife Devrim olarak adlandırılacak ve komünist
yönetimin devrilmesine sebep
olacak olan olaylar, Prag’ta 200
bin öğrencinin ayaklanmasıyla
17 Kasım 1989′da başlamıştır.
Olayların ilk günü Nazilerin
Çekoslovakya’da yaptığı büyük katliamın anma gününde
barışçıl bir şekilde başlamış,
ikinci gün atılan anti-komünist
sloganlar komünist rejimin çö-

keceğinin habercisi olmuştur.
19 Kasım günü yazar Václav
Havel önderliğinde muhalif
gruplar tarafından “Sivil Forum” oluşturulmuştur. Çekoslovak demokratik hareketin
kalbi olan Sivil Forum, Václav
Havel tarafından yönetilmiştir.
Bu grup, komünist yönetimin
istifasını, vicdan tutuklularının
salıverilmesini ve 17 Kasım polis olayının araştırılmasını istemiştir.
İlk
haftanın
sonunda
Prag’taki isyan Bratislava’ya
sıçramış; 500 kadar Slovak
sanatçı ve Çekoslovakya’daki bütün tiyatrolar ve okullar
greve gitmiş, nihayet 20 Aralık
1989′da protestolar Çekoslovakya geneline yayılmıştır. Zor
durumda kalan hükümet rejim
polisiyle isyanları bastıramayacağını erkenden anlamış ve bir
forum kurarak, protestocularla
müzakerelere başlamıştır.
Yaşanan bu gelişmelerin
sonunda Çekoslovakya’nın iki
ayrı ülkeye bölünmesine zemin
hazırlanmış; Macaristan, Polonya ve Doğu Almanya’daki
düşüşlerin de etkisiyle komünist
rejim düşmüştür. 28 Aralık’ta
Alexander Dubcek federal
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meclisin sözcülüğüne getirilmiş
ve öğrenci isyanlarının lideri
Václav Havel 29 Aralık’ta Çekoslovakya’nın ilk devlet başkanı seçilmiştir. Daha sonra 31
Aralık 1992 tarihinde Çek ve
Slovak siyasetçiler arasındaki
görüşmeler sonucu ülke barışçıl bir şekilde ikiye ayrılmıştır.

veya kamu görevlileriyle ilgili
şikâyetlerini inceler, araştırır ve
bir karara varır. Bazı durumlarda re’sen de harekete geçebilirler.

KAMU DENETÇİLİĞİ

Kamu denetçilerinin verdiği
kararların yaptırım gücü olmasa da tavsiye niteliğinde her yıl
rapor yayınlayarak, kamu görevlilerinin kamu hizmetleriyle
ilgili karar ve eylemlerinde yetkilerinin kötüye kullanılmasını
önlemeyi amaçlamaktadırlar.
Demokrasinin gelişmesi bağlamında halkı mağdur eden idarî
uygulamaların
azaltılması,
kamu hizmetlerinde hakkaniyetin sağlanması, halka saygılı
davranan kamu görevlisi davranışının geliştirilmesine katkı
sağlanması, takdir yetkisinin
kötüye kullanımını önleyecek
önerilerde bulunulması ve imkân ölçüsünde engellenmesi,
idarî kurumların mevzuata
göre faaliyette bulunmasını
sağlayacak denetimler yapılabilmesi kamu denetçiliğinin
başlıca amaç ve hedeflerindendir. Türkiye’de Kamu Denetçi-

Kamu denetçiliği kısaca devlet
(idare) ile vatandaş arasında çıkan anlaşmazlıklarda hakemlik
yapmak üzere oluşturulmuş bir
mekanizmadır. Geniş tanımı
itibariyle kamu kurum ve kuruluşları ile buralarda çalışan
kişilerin kamu hizmetlerinde
yaptıkları adaletsizlik, haksızlık ve benzerî şikâyete konu
olan hususlar hakkında yapılan
şikâyetlerin incelendiği sistemdir. Kamu denetçiliğinin Batı
dünyasındaki karşılığı ‘ombudsman’ sistemidir.
Kamu denetçiliği sistemi
genel itibariyle gücünü ülkenin parlamentosundan alan ve
parlamento tarafından görevlendirilen bir yapıdır. Kamu
denetçisi veya denetçileri vatandaşların kamu hizmetleri
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Kamu Denetçileri’nin herhangi bir yerle organik bağları
yoktur. Her türlü faaliyetlerinde özerk olarak çalışırlar.

liği (Ombudsmanlık) Kurumu,
12 Eylül 2010 tarihli Anayasa
değişikliği ile yasal düzenlemeye kavuşmuş ve anayasanın
74. maddesinde Dilekçe Hakkı
başlığı altında düzenlenmiştir. Söz konusu maddede herkesin bilgi edinme ve Kamu
Denetçisi’ne başvurma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclis
Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’nun idarenin işleriyle
ilgili şikâyetleri incelediği ifade
edilmektedir. Kamu Denetçiliği Kurumu, 29.06.2012 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve
etkin bir şikâyet mekanizması
oluşturmak suretiyle, idarenin
her türlü eylem ve işlemleri ile
tutum ve davranışlarını; insan
haklarına dayalı adalet anlayışı
içinde, hukuka ve hakkaniyete
uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde
bulunmak üzere oluşturulmuştur. Kurum, “Başdenetçilik” ve “Genel Sekreterlik”ten
oluşmaktadır. Kurumda, bir
Başdenetçi ve beş denetçi ile

Genel Sekreter ve diğer personel görev yapmaktadır. Başdenetçi ve denetçiler TBMM
Genel Kurulu tarafından gizli
oyla seçilir. Başdenetçi (Ombudsman), üye tamsayısının üçte
iki çoğunluğu (367) ile seçilir.
Birinci oylamada bu çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci
oylamaya geçilir. İkinci oylamada da üye tamsayısının üçte
iki çoğunluğunun oyu aranır.
Bu oylamadada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu sağlanamadığı takdirde üçüncü
oylamaya geçilir ve üye tamsayısının salt çoğunluğunun (276)
oyunu alan aday seçilmiş sayılır. Üçüncü oylamada üye tamsayının salt çoğunluğu sağlanamazsa, bu oylamada en çok
oy alan iki aday için dördüncü
oylama yapılır. Dördüncü oylamada karar yeter sayısı olmak
şartıyla en fazla oy alan aday
seçilmiş olur.
Başdenetçi ve denetçiler
4 yıl için seçilir.Hiçbir organ,
makam, merci veya kişi, Başdenetçiye ve denetçilere görevleriyle ilgili olarak emir ve
talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde
bulunamaz. Başdenetçi ve de381
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netçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun
davranmak zorundadır.
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile re’sen
imzaladığı kararlar ve emirler,
yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin
kararlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri kurumun görev alanı
dışındadır.
Kamu Denetçiliği Kurumuna gerçek ve tüzel kişiler dilekçe ile başvurabilirler. Kurum
konuyla ilgili olarak gerekli
bilgi ve belgeyi idareden talep
eder ve en geç 30 gün içinde bu
talep yerine getirilir.

KAMU DİPLOMASİSİ
Kamu diplomasisi kavramı
1965 yılında Amerikalı akademisyen ve eski diplomat Edmund Gullion tarafından türetilmiştir. Kavram Soğuk Savaş
boyunca ABD ve Sovyetler
Birliği hükümetlerinin kendi üstünlüklerini kanıtlamak
için gerçekleştirdikleri ideolojik mücadeleyle ve insanları
etkilemek ve ikna etmek için
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gerçekleştirdikleri aktivitelerle
ilişkilendirilse de günümüzde
hükümetler tarafından gerçekleştirilen kamuyu bilgilendirme
aktivitelerinin bir tanımlanması için kullanılmaktadır. Stratejik bir iletişim aracı olarak
işlev gören kamu diplomasisi,
kamuoyunun bilgilendirilmesi,
anlaşılması ve etkilenmesi faaliyetlerinin toplamıdır.
Kamu diplomasisi aktiviteleri “devletten halka” ve
“halktan halka” olmak üzere iki temel çerçeve üzerinde
yürütülmektedir. “Devletten
halka” çerçevesinde yürütülen
kamu diplomasisi aktiviteleri
devletin kendi iletişim araçları
ve kanalları ile izlediği politikaları, gerçekleştirdiği faaliyetleri ve söylemlerinin ulusal ve
uluslararası kamuoyu ile paylaşmasını içerirken, “halktan
halka” çerçevesinde yürütülen
kamu diplomasisi faaliyetleri
STK’lar, üniversiteler, basın
kuruluşları, dernekler, vakıflar
gibi devlet dışı aktörlerin devreye sokulması ile gerçekleştirilir.
Kamu diplomasisinin üç temel boyutu bulunmaktadır. İlk
boyut, günlük iletişimdir ve iç

politika ve dış politika kararlarının hem ulusal basına hem
de uluslararası basına açıklanmasını içermektedir. İkinci boyut, stratejik iletişimdir.
Bu boyut siyasi kampanyalar
veya reklam kampanyaları ile
bazı temaların geliştirilmesini
kapsamaktadır. Üçüncü boyut
ise burs, değişim programları,
eğitim, seminer, konferans ve
medya kanallarına ulaşım yoluyla bazı anahtar bireylerle
kalıcı ilişkilerin geliştirilmesinden oluşmaktadır. Bu 3 boyutun da bir ülkenin ilgi çekici bir
imaj yaratmasında önemli rolü
vardır.
Etkili bir kamu diplomasisi
interaktif iletişim süreçlerini
içermektedir. İlk önce hedef
kitle dinlenir, bu kitlenin öncelikleri, istekleri ve bakış açıları
tespit edilir; ardından bilgilendirme çalışmaları yapılır ve
bilgi paylaşımında bulunulur.
Devamında ikna yöntemleri ve
etkileme faaliyetleri üzerinde
yoğunlaşılır. Bunlara ek olarak
kamu diplomasisi, başkalarına
amaçlarını gerçekleştirmede
yardım etme, iletişim ağları ve
uzun süreli ilişkiler yaratma,
karşılıklı kültürel değişim, ulu-

sal markalaşma, turizm teşviki
gibi yollar ile mesaj verme faaliyetlerini de kapsar.
Kamu diplomasisinin en
önemli araçlarından birisi de
küreselleşme ile birlikte gittikçe önemli hale gelen yumuşak
gücün kullanımıdır. Yumuşak
güç, insanları zorlamak yerine
ikna eder. Günümüzde askeri
ve ekonomik güç, bir devletin
uluslararası isteklerini gerçekleştirmede tek başına yeterli
olmamaktadır. Bu noktada,
yumuşak güç devreye girmektedir. Bir ülkenin istediği sonuçları elde edebilmesi için,
başkaları tarafından o ülkenin
değerlerine hayran olunması,
o ülkeye özenilmesi, o ülkenin
refah seviyesinin örnek almaya
değer görülmesi yumuşak gücün varlığına işaret eder.

KAMU DÜZENİ
Kamu düzeni; belirli bir ülkede
ve belirli bir zamanda asayişin
sağlanması, bireylerin ve toplumun çeşitli tehdit veya tehlikelerden korunması ve toplumun
sağlıklı bir çevrede yaşamasının sağlanması için gerekli kurallar bütünüdür.
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Kamu düzeni, hukukun çeşitli alanlarını ilgilendiren bir
kavramdır. Kamu hukuku ve
özel hukukta farklı anlamlar
ihtiva edebilir. Kamu düzeni
üç önemli unsurdan meydana
gelmektedir. Bu unsurlar esenlik, güvenlik ve sağlıktır.
1. ESENLİK UNSURU: Hayatın normal seyrini olumsuz yönde etkileyebilecek
her türlü düzensizliğin yokluğudur. Karışıklığın olmadığı, asayişin en iyi şekilde
sağlandığı bir ortamın meydana getirilmesi halidir.
2. GÜVENLİK UNSURU:
Güvenlik, bireylerin can ve
mallarına zarar verebilecek
tehdit ve tehlikelerin yokluğu anlamına gelir. Kişilerin
kamusal ya da kamuya açık
yerlerde, saldırıya, zorlamaya, itilip kakılmaya uğramadan dolaşabilmeleri ve bulunabilmeleridir.
3. SAĞLIK UNSURU: Bireylerin bulaşıcı ve salgın hastalıklardan korunması, toplumun sağlıklı bir çevrede
yaşamasının sağlanmasıdır.
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KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ
MÜSTEŞARLIĞI - KDGM
Türkiye’nin kırk yılı aşkın,
uzun terörle mücadele geçmişinde bütüncül bir terörle
mücadele stratejisinin bulunmadığı ve terör sorununa sivil bir perspektiften bakan bir
kurumunun olmadığı hususu
ciddî bir eksiklik olarak sürekli
dile getirilmiştir. Ülkemizdeki
demokratikleşme adımlarına
uygun olarak terörle mücadele
alanında güvenlik tedbirlerinin
yanı sıra ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve psikolojik tedbirlerin geliştirilmesi ve insanî
boyutun ihmal edilmemesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı (KDGM), bu
ihtiyaçlara cevap verebilmek
amacıyla, terörle mücadeleye
ilişkin politika ve strateji geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere,
Resmî Gazete’nin 04.03.2010
tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 5952 sayılı
‘’Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun” ile
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.
KDGM, 08.07.2011 tarihinde yapılan değişiklikle
Başbakanlığa bağlanmış olup,
hâlihazırda 03.09.2014 tarihli
Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren düzenleme ile
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Bununla birlikte 10.07.2014
tarihinde yürürlüğe giren 6551
sayılı “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair
Kanun” ve ayrıca 01.10.2014
tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca KDGM, Çözüm
Süreci Kurulu ile Kurumlararası İzleme ve Koordinasyon
Komisyonlarında yer almakta
olup Terörle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmektedir.
İlgili Kanun kapsamında, terörün sona erdirilmesi
ve toplumsal bütünleşmenin
güçlendirilmesi
amacıyla,
KDGM’nin de yer aldığı Çözüm Süreci Kurulu ile Kurumlararası İzleme ve Koordi-

nasyon Komisyonunun, siyasî
alana, siyasî kurum ve aktörlere yönelik çalışmalar; hukukî
düzenlemeler ve insan hakları;
sosyal programlar; ekonomik
tedbirler; kültürel programlar; toplumsal destek ve sivil
toplum çalışmaları; güvenlik
ve silahsızlandırma; sorunun
parçası olan aktörlerle temas,
diyalog ve benzerî çalışmalar;
eve dönüşler ile sosyal yaşama katılım ve uyum alanında
çalışmalar; psikolojik destek
ve rehabilitasyon çalışmaları;
kamuoyunu bilgilendirme ve
kamu diplomasisi çalışmaları
esasları üzerinde faaliyet yürüteceği ifade edilmektedir.
KDGM’nin, Teşkilat Kanunu ile kendisine verilen görevleri ifa etmekte olup, güvenlikle
ilgili operasyonel bir görevi bulunmamaktadır.
KDGM, Müsteşar, müsteşar
yardımcıları ile ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmakla birlikte;
gerekli görüldüğünde görevleri
ve hizmet süreleri belirtilmek
kaydıyla Müsteşarın teklifi ve
Bakanın onayı ile özel ihtisas
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ve araştırma komisyonları kurulabilmektedir.
Müsteşarlık
bünyesinde,
doğrudan Müsteşara bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İstihbarat Değerlendirme Merkezî,
terörle mücadele alanında
oluşturulacak politika ve stratejiler ile alınacak tedbirlere esas
olmak üzere, güvenlik kuruluşları ve istihbarat birimleri ile
Dışişleri Bakanlığından alınan
stratejik istihbaratı değerlendirerek ilgili birimler ve karar
alıcılarla paylaşım görevlerini
yerine getirmektedir.

KAMU GÜVENLİĞİ
Kamu güvenliği bir saldırı karşısında toplumu oluşturan birey ve grupların korunmasının
ötesinde ülkede yaşamın doğal
akışını sürdürmesi anlamına da
gelir. Bu nedenle kamu güvenliğini sağlamak için korunması
gereken potansiyel hedeflerin
sayısı oldukça fazla ve yüksek
malîyetlidir.
Terörizmin amacının kamu
politikalarını etkilemek olduğunu ve hedeflerin de genellikle
siviller olduğunu düşündüğümüzde kamu güvenliğinin öne386

mi bir kez daha anlaşılır. Terör
eylemleri diğer hedeflerinin
yanında siyasî mesajlar vermeyi amaçlar. Mevcut politikalardan duyulan memnuniyetsizlik
bu mesajlardan biridir. Bu nedenle terör, kamu politikalarının değiştirilmesini hedeflerken bunu, kamu güvenliğini
tehdit ederek sağlamaya çalışır.
Özellikle toplumun karmaşık
yapısı dikkate alındığında güvenliğin sağlanması gittikçe
zorlaşır. Devlet, kaynaklarının
önemli bir bölümünü bu tehdidi ortadan kaldırmak ve kamu
güvenliğini sağlamak amacıyla
kullanmak zorunda kalır. Terör
eylemlerinin caydırılması amacıyla kullanılan kaynaklar arasında finansal, siyasî, moral ve
insan kaynaklarını sayabiliriz.
Gerekli kaynakların çeşitliliği
mücadelenin karmaşık yapısını
yansıtır niteliktedir.
Kamu güvenliğini sağlamaktan sorumlu olan birimler,
terör eylemlerinin gerçekleşme olasılığını belirlerken “genel tehdit göstergeleri”, “yerel
tehdit göstergeleri” ve “spesifik
tehdit göstergeleri” olmak üzere üç temel göstergeden faydalanırlar.

Bir ülkede teröre yol açabilecek koşulların varlığını
belirlemek için “genel tehdit
göstergeleri” kullanılır. Bunlar
bulundukları ülkede terör tehdidinî arttıran bir dizi ekonomik ve siyasî özelliktir. Terör
eylemlerini öngörmek yerine
bu göstergeler ülkedeki genel
durumun terör eylemlerinin
ortaya çıkmasına ne derece elverişli olduğunu değerlendirir.
“Yerel tehdit göstergeleri”
daha dar bölgelerde terör tehdidinî ölçer. Bölgesel muhalif
oluşumlar ve bunların şiddet
kullanma eğilimleri bu değerlendirmelerin kapsamına girer.
Radikal grupların ortaya çıkması, silah satışlarındaki dalgalanmalar, tehdit, saldırı, adam
kaçırma olaylarının artması bu
göstergelerden bazılarıdır.
“Spesifik tehdit göstergeleri” ise belirli bir hedefin terör
eylemlerine karşı ne derece
savunmasız olduğunun belirlenmesinde kullanılır. Bu tür
göstergelerin arasında geçmişte benzer hedeflere yapılan saldırıları, hedefin ne derece dikkat çekici olduğunu, korunma
seviyesini ve taktiksel değerini
sayabiliriz.

Bu tehditlerin ortaya çıkmasıyla mücadele süreci başlar.
Terörle mücadelenin ileriye ve
geriye dönük yöntemlerinden
geriye dönük olanlar, gerçekleşmiş saldırıların ardından cezalandırma amaçlı eylemlerdir.
İleriye dönük yöntemler ileride gerçekleşebilecek eylemleri
caydırma amaçlı veya bunlara
karşı savunmayı hedefleyen çalışmalar olduğundan kamu güvenliğini sağlamanın odağında
yer alır. Bu yönde devletlerin
çabaları farklı alanlara yayılır
ve çeşitli kategorilerde kaynakların bir arada kullanılmasını
gerektirir. Bu yöntemlerden
üçünün ön plana çıktığı söylenebilir.
Öncelikli amaç terör örgütlerinin yeni üye kazanmalarının engellenmesi yoluyla
güçlerinin uzun vadede zayıflatılmasıdır. İkinci sırada
teröristlerin kaynaklara ve hedeflerine ulaşımını engellemek
gelir. Üçüncü olarak ise özellikle uzun ömürlü ve başarılı
terör gruplarının örgütlenme
çalışmalarının hedeflenmesi
gerekir.
Ancak bu amaçlar doğrultusunda kamu güvenliğini
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sağlama çalışmalarının malîyetinin terör örgütlerinin yapısı
gereği terörle mücadele ve terörist gruplara karşı savunma
açısından oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Çünkü kamu
güvenliğini sağlamak demek
sadece can kaybını engellemek değildir. Gündelik hayatın
sekteye uğramasının da engellenmesi gerekir. Bu da sadece
bireylerin değil elektrik santralleri, limanlar, su ve enerji kaynakları, bankacılık sistemleri,
bilgisayar ağları gibi birçok
tesisin de korunması demektir.
Bu yaklaşım kamu güvenliğini
sağlamanın malîyetinin ekonomik ve siyasî olmak üzere iki temel boyutu olduğunu gösterir.
Ekonomik malîyetin yüksek
olması potansiyel hedeflerin
çok farklı tehdide ve yönteme
karşı savunulması gerekliliğinden ve bu savunmanın koordine edilerek yürütülmesi
zorunluluğundan kaynaklanır.
Bu hedeflerin sayısı ülkenin gelişmişlik seviyesine paralel olarak artarken savunulması da
zorlaşmaktadır. Gereken ekonomik kaynak düzeyi dikkate
alındığında hiç bir ülkenin halkına ve bütün hedeflerine gü388

venlik sağlaması imkânsızdır.
Bu nedenle Hükümetler seçici
davranmak zorunda kalır ve
başarı daha önce belirttiğimiz
gibi düşmanı tanımak ve kapasitesini, önceliklerini bilmekten
geçer.
Siyasî malîyetler iki yönlü
olabilir. Güvenliği arttırmak
için alınan tedbirlerin başarısız olması durumunda ülkeyi yönetenler meydana gelen
olayın sorumluluğu altında
kalabileceği gibi bu çabaların
toplumsal yaşama getirdiği ek
malîyetin çok yüksek olması
da memnuniyetsizliğe neden
olabilir. Özellikle güvenliği
arttırma adına haklar ve özgürlüklerin kısıtlanması önemli
bir gerilim kaynağı yaratarak
iktidarları zor durumda bırakabilir.

KAMUOYU
Kamuoyu kavramı kamu ve oy
kavramlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Oy kavramından anlaşılması gereken
rasyonel, kesin, pozitif bilgiye
dayanan bir fikirden ziyade, bir
eğilim, görüş ve kanaattir. Tartışmalı bir durum karşısında

grup içerisinde farklı kanaatler
yani oylar ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda, kamuoyu, kısaca, belli bir zamanda, belli bir
tartışmalı sorun karşısında, bu
sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarına hâkim olan
kanaat şeklinde tanımlanabilir.
Geçmişte “efkârı umumiye”
olarak ifade edilen kamuoyu,
belirli bir konu ya da konular
hakkında şahsî fikirlerin toplamı veya bireysel tercihlerin
toplum içinde dağılımı; bir
toplum içerisinde çoğunluğun
kanaatleri; medyanın ya da
seçkinlerin hâkim görüşü; bir
grubun bir konu karşısında ileri sürdüğü bir fikir ya da sadece
bir kurgu olarak da tanımlanmaktadır.
Kamuoyu kavramının tanımının anlaşılabilmesi için,
kitle, kalabalık ve kamu gibi
kamuoyu ile yakından ilintili
terimlerden temel farklılığının
belirtilmesi gerekir.
Kalabalık, benzer tecrübeler etrafında bir araya gelmiş
bireylerden müteşekkildir. Kalabalık ortak bir duygusal tecrübeye sahip ve bu tecrübeyle
ortak tepkiler geliştiren insan

topluluğu şeklinde tanımlanabilir. Mitinglerde bir araya gelmiş insan toplulukları, tribünde tezahürat yapan seyirciler
kalabalık olarak tanımlanabilir.
Kitle, toplumun farklı tabakalarından gelen, farklı yaşam
deneyimlerine sahip, birbirinden soyutlanmış ve aralarında
çok sınırlı etkileşim olan heterojen topluluktur. Kitle, insanların ortak tecrübe ve düşüncelere sahip oldukları halde,
çoğunlukla bu durumun farkında olmadıkları bir topluluktur. Bir partinin oy aldığı seçmen grubuna kitle denebilir.
Kamu kavramı ise, sorun
ile karşılaşan, bu sorun hakkında belli düzeyde bir tartışma
yürüten ve bunun sonucunda
sorun hakkında farklı fikirler
etrafında bölünmüş bir grup
insanı ifade etmektedir. Kamu
kavramı belirli bir problem
hakkında fikir ve kanaat sahibi
olan kişilerden oluşan grup ya
da grupları ifade eder. Kamu
kavramı çoklu bir yapıya sahiptir. Bir toplum içerisinde
karar mercilerinin dikkate alması gereken farklı gruplar ve
topluluklar vardır.
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Sözgelimi toplum genelinin
yanı sıra iş çevreleri, sendikalar
ve bir ürünün müşterileri de
farklı kamuları oluşturmaktadır. O nedenle kamuoyu yerine kamuoylarından söz etmek
mümkündür. Dolayısıyla kamuoyu toplumdaki tüm bireylerin ortak görüşü değil, sadece
üzerine tartışılan sorun üzerine
fikir üreten gruplara hâkim
olan görüştür.

KAMU YÖNETİMİ
Kamu yönetimi kamu bürokrasisini, kamu kurum ve kuruluşlarının genel teşkilatını ifade
etmek için kullanılmaktadır. Bu
anlamda kamu yönetimi günlük dilde bir ülkenin doğrudan
hizmet sunan yürütme organına bağlı idareyi anlatmak için
kullanılır. Örneğin Türk kamu
yönetimi dendiğinde Türkiye’deki kamu hizmetlerini sunan yapı anlatılmak istenir. Bu
noktada kamu kurum ve kuruluşlarının bürokratik varlığını
ifade için kullanılan bu kavram aslında devletin gözünde
devlet olarak görünen yapıyı
da ifade etmektedir. Çünkü vatandaş sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, konut, güvenlik, sosyal
390

hizmetler gibi modern devletin
sunmayı üstlendiği kamu hizmetleriyle her an ilgili olduğu
için bunu sunan kurumları da
devlet olarak algılamaktadır.
Bu yönüyle kamu yönetimi içeriği itibariyle devlet yönetimi
olarak da ifade edilmektedir.
Modern dünyada kamu
yönetimi yapısı itibariyle iki
ilkeden etkilenmiştir: merkezî
yönetim ve yerinden yönetim.
Merkezî yönetim başkent ve illerdeki (veya bölgelerdeki) taşra
teşkilatıyla bütün ülkeye yayılmış olup karar mekanizmaları,
insan kaynakları ve malî konular itibariyle merkezîn egemen
olduğu bir yapıdır. Yerinden
yönetim ise ya coğrafî açıdan
ya da hizmet açısından teşkilatlanmayı kapsar. Bu yapıda
merkez ile herhangi bir organik bağlılık olmayıp daha çok
dolaylı denetime tabidir. Coğrafî açıdan örnekler belediye ve
il özel idaresi iken, hizmet yönüyle üniversite gibi kurumlar
örnek verilebilir.
Kamu yönetimi, bir sosyal
bilim disiplini olarak kamu
kuruluşlarını yapısal ve işlevsel açıdan inceleyen bir bilim
dalıdır. Kamu yönetimi kamu

kurum ve kuruluşlarının yapısal araştırma ve incelemesini
yaparken, merkezî ve yerinden
yönetim ilkelerini göz önünde
tutar.
İşlevsel açıdan ise kamu yönetimi, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetleri
incelemektedir. Böylece kamu
yönetimi, bir ülkedeki sunulan
kamu hizmetlerinin sunulmasında hem yapısal olarak hem
de işlevsel olarak verimlilik
ve etkililik ilkelerinin başarılma derecesini ortaya koymayı
amaçlamaktadır.

KANAAT ÖNDERİ
Kanaat ve önder kelimelerinin
birleşiminden meydana gelen
kanaat önderi (opinion leaders)
tabirini şu şekilde tanımlamak
mümkündür: Halkın veya grubun fikirlerini-görüşlerini değiştirebilen veya genel olarak
oluşmuş fikirleri belirli bir yöne
kaydırabilen, bilgi, ikna ve konuşma kabiliyeti bakımından
güçlü, etkili ve güvenilir olan
insandır.
Toplumun önde gelenleri
olarak kanaat önderleri iletişimin gücünü kullanarak, gerek

bireysel tercihlerde gerekse
siyaset, eğitim ve din gibi toplumsal tercihlerde belirleyici
rol oynamaktadırlar. Kanaat
önderleri, iletişimin en kuvvetli yöntemlerinden birisi olarak
kabul edilen fizikî temastan
kaçınmazlar ve toplumla sürekli yüz-yüze temas halinde
bulunurlar. Bu durum ise, hem
etkiledikleri kitleyi hem de etki
düzeylerini artırmaktadır.
Kanaat önderleri, hem
mevcut gündemler üzerinde
yaptıkları değerlendirmelerle
kitleler üzerinde yönlendirmelerde bulunmakta, hem de fiil
ve açıklamalarıyla yeni gündemler belirleyebilmektedirler.

KANDİL DAĞI
Halen PKK üst düzey yöneticilerinin ve örgütün birden çok
kampının bulunduğu, çevresi
ile birlikte örgüt kontrolünde;
İran/Irak sınırında, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB)
kontrolünde bulunan 3587
metre yüksekliğinde ve Zagros
sıradağlarının bir parçası olan
dağa verilen addır. Büyük bölümü İran sınırları içinde kalan
Kandil Dağı’nın Hakkâri’nin
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Şemdinli ilçesine uzaklığı yaklaşık 90 kilometredir.
Kandil Dağı, 1997’den sonra PKK tarafından konum ve
coğrafî yapısının örgütün eylem ve faaliyetlerine uygunluğu nedeniyle merkez olarak
seçilmiştir. PKK önceleri Suriye’de bulunan kamplarını ve
merkezîni zaman içinde buraya taşımıştır. Örgüt, Körfez Savaşı’nın yarattığı boşluk sayesinde daha 1990’ların başında
Kuzey Irak’a yerleşmeye başlamıştır. Özellikle İkinci Körfez
Savaşı’ndan (2003) sonra örgüt bugüne kadar kalıcı olmak
üzere Kandil Dağı eteklerinde
kamplar kurmuştur.

KANLI PAZAR
“Kanlı Pazar” (Bloody Sunday) veya “Bogside Katliamı”
(Bogside Massacre), 30 Ocak
1972 Pazar günü Kuzey İrlanda’nın Derry kentinde yaşanan
ve Birleşik Krallık askerlerinin
göstericilere ateş açması sonucu 13 kişinin yaşamını yitirmesine ve bir kişinin de söz konusu
vakadan yaklaşık 4,5 ay sonra
hayatını kaybetmesine sebebiyet veren olaydır. Ağustos
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1971 tarihinde Birleşik Krallık
Ordusu’nun IRA’nın eylemlerine katıldıkları şüphesiyle kitlesel tutuklamalara başlaması
ve bu bağlamda 342 kişinin
yargılanmadan mahkûm edilmesine tepki amacıyla “Kuzey
İrlanda Sivil Haklar Derneği”
(Northern Ireland Civil Rights Association, NICRA) ile
IRA’nın siyasî kanadı olarak
bilinen Sinn Féin tarafından
oluşturulan “Kuzey Direniş
Hareketi”nin (Northern Resistance Movement) beraber düzenledikleri gösteri yürüyüşü
sırasında gerçekleşen bu olay,
daha sonra IRA’nın gerçekleştireceği eylem ve faaliyetler
için bir motivasyon kaynağı olmuştur. Nitekim bu olayın, İrlandalı Katolikler bakımından
bir dönüm noktası olduğu ve
IRA’ya katılımların artmasına
sebebiyet verdiği belirtilmiştir.
Bahse konu olayın hemen
sonrasında dönemin Birleşik
Krallık Hükümeti tarafından
bir soruşturma başlatılmış ve
bunun sonucunda hazırlanan
Widgery Raporu’nda, Birleşik
Krallık askerleri ile yetkililerini
aklayan ifadelere yer verildiği
görülmüştür. 1998 yılında ise,

dönemin Başbakanı Tony Blair söz konusu olayın yeniden
araştırılması amacıyla İngiliz
Yüksek Mahkemesi Hâkimi
Lord Saville’in başkanlığında
bir soruşturma heyetini görevlendirmiş ve anılan heyet
gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda hazırlamış olduğu
raporu (Saville Raporu) 15
Haziran 2010 tarihinde kamuoyuyla paylaşmıştır. Daha
önceki Widgery Raporu’nda
yer alan ifadelerin aksine tespitlerin bulunduğu söz konusu
rapor bağlamında, dönemin
Birleşik Krallık Başbakanı David Cameron “Kanlı Pazar”
olayında hayatlarını kaybetmiş
olan kişilerin ailelerinden devlet adına özür dilemiştir.

KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME
Kanun Hükmünde Kararname (KHK), genel olarak kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince
yasama organının aslî görevi
olan kanun çıkarma yetkisinin
belirli şartlarda ve konularda,
devlet başkanına, bakanlar kuruluna veya başbakana yasama
organı tarafından çıkarılan yet-

ki kanunu ile verilmesi olarak
tanımlanmaktadır.
Kelime anlamı olarak yürütme organı tarafından yapılan kanun anlamına gelir. Yasama organı işlemi olan kanun
ve yürütme organı tarafından
yapılan kararname kelimelerinin birleşmesi ile oluşan KHK,
kanunla aynı sonuçları doğurmakta ve normlar hiyerarşisinde kanunla aynı seviyede bulunmaktadır.
KHK, kanunla eşit güçte
olmasının doğal sonucu olarak
da yürütmenin diğer düzenleyici işlemlerinden ayrılmaktadır. Yani, tüzük ve yönetmelik
gibi diğer düzenleyici işlemlerin, yürürlükteki kanun hükümlerini değiştirmeleri ve kaldırmaları mümkün değilken,
KHK ile yürürlükteki kanun
hükümleri değiştirilebilmekte
veya kaldırılabilmektedir.
1924 Anayasası’nda ve
1961 Anayasası’nın ilk şeklinde mevcut olmayan KHK,
Anayasa’da 1971 yılında 1488
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile anayasa hukukumuza girmiştir. Türk hukukunda
KHK, Bakanlar Kurulu’nun
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anayasadan doğrudan veya
TBMM’den devraldığı yetkiye
dayanarak yaptığı, yürürlüğe
girdikten sonra TBMM’nin
denetimine tabi olan bir düzenleyici işlem olarak tanımlanmaktadır.
1982 Anayasası’nda KHK
iki şekilde düzenlenmiştir. Anayasa’ nın 91. maddesinde olağan dönem KHK’leri, 121/3
ve 122/2-3 fıkralarında ise olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri KHK’lerine yer verilmiştir. Her iki KHK arasında
hukukî rejimleri açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır.
Olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri KHK’lerinde
yetki unsuru açısından üzerinde durulması gereken iki nokta bulunmaktadır. İlk olarak
olağanüstü hal ve sıkıyönetim
KHK’lerini çıkarma yetkisi
doğrudan Bakanlar Kuruluna değil, Cumhurbaşkanlığı
başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna verilmektedir. İkinci
olarak ise olağanüstü hal ve sıkıyönetim dönemleri KHK’leri TBMM tarafından çıkartılacak bir yetki kanununa ihtiyaç
duyulmadan doğrudan yapılabilmektedir.
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KARA DULLAR
Dünya kamuoyunun dikkatini
yer aldıkları 23 Ekim 2002’de
Moskova’da
gerçekleştirilen
Dubrovka Tiyatrosu eylemi ile
çeken, Çeçen-Rus Savaşı’nda
öldürülen erkeklerin eşleri veya
yakınları olmaları nedeniyle
“Kara Dullar” olarak bilinen
Çeçen Kadın eylemcilerdir.
Tiyatro eyleminde, 40’ı Çeçen
eylemci olmak üzere, Rus güvenlik güçleri tarafından kullanılan zehirli gaz ile toplamda
170 kişi hayatını kaybetmiştir.
Kara Dullar’ın ilk eylemi,
7 Haziran 2000’de patlayıcı
yüklü bir kamyonla Rus özel
birliklerine yapılan intihar saldırısıdır. Rus kaynaklara göre
2, Çeçen kaynaklarına göre
ise 25 askerîn öldüğü eylemde
Kara Dullar’ın amacı, Birinci ve İkinci Çeçen Savaşı’nda
onbinlerce Çeçen’in öldürülmesinin ardından eylemde bulunmayan Çeçen erkeklerini
mücadele safına çekmektir.
Kara Dullar’ın ayrıca, 2004
yılında Kuzet Osetya bölgesinde bulunan Beslan’daki bir
okula yönelik rehin alma eyle-

mine de karıştıkları ve bu olay
sonucu 300’den fazla kişinin
hayatını kaybettiği görülmektedir.
Son dönemde Çeçen militanlar, Rusya’nın merkezîne
yönelik eylem yapma planlarının bir parçası olan Moskova
Metro’suna 29 Mart 2010’da
gerçekleştirilen intihar bombası eylemiyle yine dikkatleri
üzerlerine çekmiştir. İki kadın
terörist tarafından gerçekleştirilen bu eylem esnasında 40
kişi hayatını kaybetmiştir. İntihar bombacılarının özellikle
sivillere yönelik bu eylemleri,
Çeçenlere duyulan sempatinin
dünya nezdinde azalmasına
yol açmıştır.
Ayrıca bakınız Dubrovka
Tiyatrosu Olayı maddesi

KARA KAPLANLAR
Kara Kaplanlar, Sri Lanka
Cumhuriyeti’ne karşı ayrılıkçı
bir mücadele veren Tamil Anayurdu Özgürlük Kaplanları
(Tamil Kaplanları) örgütünün
askerî kanadı altında örgütlenmiş intihar saldırısı birimidir.
Gerçekleştirdiği onlarca üst
düzey suikast ve toplu kıyıma

rağmen Tamil Kaplanları terör örgütünü dünya gündemine taşıyan ve en tehlikeli terör
örgütleri arasına sokan temel
özelliği, kurmuş olduğu bu birimdir. Terörist faaliyetlerinin
başlamasından, Sri Lanka güvenlik güçleri tarafından 2009
yılında mutlak yenilgiye uğratılana kadar Kara Kaplanlar
yüzlerce intihar eyleminde bulunmuştur.
Oldukça gizli bir şekilde faaliyet gösteren Kara Kaplanlar militanları, yakalanmamak
veya olası bir yakalanma durumunda, birimlerinin gizliliğini
korumak, öncesinde cesaret ve
davalarına bağlılıklarını göstermek amacıyla veya başarısız
bir saldırı girişiminden sonra
kullanmak üzere boyunlarında bir siyanür kapsülü taşımaktadırlar. Kara Kaplanlar
daha çok giydikleri özel intihar
kemerleri ile saldırılarını gerçekleştirmekle birlikte, bomba
yüklü araçlar ve deniz araçlarıyla da intihar saldırıları düzenlemektedirler.
Kara Kaplanlar eliyle yürütülen intihar saldırıları Tamil
Kaplanlarının başlıca eylem
taktiğidir. Tamil Kaplanları te395
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rör örgütü 2000 yılı Ekim ayı
itibariyle 168 intihar saldırısı
düzenlemiştir. Söz konusu tarihe kadar dünyada intihar saldırısı gerçekleştiren Hizbullah,
Hamas, PKK, İslamî Cihat ve
el-Kaide gibi diğer tüm terör
örgütlerinin toplam intihar eylemi sayısı ise 103 olarak tespit
edilmiştir.
Ayrıca Tamil Anayurdu
Özgürlük Kaplanları maddesine bakınız.

KARASULARI
Karasuları (territorial sea/territorial water), devletin kara
ülkesi ya da iç sularının dış sınırından itibaren açık denize
doğru uzanan, devletin kendi
iç hukuk normlarına dayanarak uluslararası hukukun kabul
ettiği genişliğe kadar tanımlayabileceği deniz alanını ifade
etmektedir. Karasuları devletin
egemen yetkilerini tam olarak
kullandığı bir ülke parçasıdır.
Bu noktada devlet kara ülkesi
üzerinde sahip olduğu yetkilerin tümüne, karasularında,
bu su alanının üzerinde kalan
hava sahasında, karasularının
deniz yatağında ve toprak al396

tında kalan bölümünde de sahip bulunmaktadır.
Her devlet kendi karasularında tıpkı iç sularında olduğu
gibi egemen yetkilerini doğrudan kullanabilmektedir ki, bu
paralelde ulusal güvenlik, deniz trafiği, gümrük ve sağlıkla
ilgili tedbirler iç hukuk normları dâhilinde düzenlenmektedir.
Kabotaj ve balıkçılık bakımından bu bölgeden devlet taşıtları
ve vatandaşları istifade eder.
Dünya üzerinde genel kabul
gören karasuları uygulaması
1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde 3-12 mil aralığında
değişiklik göstermektedir.

KARŞI İSTİHBARAT
Karşı istihbarat; casusluk, diğer istihbarat faaliyetleri, sabotaj ya da yabancı güçler, kuruluşlar ya da kişiler adına ya da
uluslararası terörist faaliyetler
için yürütülen suikastlara karşı
korunmak için toplanan bilgiler ve gerçekleştirilen faaliyetler anlamına gelir.
İstihbarat, rakiplerin sırlarını öğrenmek için bilgi toplama üzerine yoğunlaşırken karşı

istihbarat, yabancı istihbarat
faaliyetlerine karşı mücadele
ve istismar üzerine odaklanmaktadır. Karşı istihbaratın
ülkeye yönelen yabancı istihbarat faaliyetlerini tanımlamak,
değerlendirmek, etkisiz hale
getirmek ve yabancı istihbarat
faaliyetlerini yönlendirme şeklinde dört fonksiyonu bulunmaktadır.
Karşı istihbarat savunma
ve saldırı amaçlı olarak iki şekilde yürütülür. Savunma karşı
istihbarat, caydırıcılık ve algılama prensipleri ile hareket eder.
Caydırıcılık, prensibi muhalif
unsurların bilgiye erişmesini
önleme becerisidir. Etkili bir
caydırıcılık faaliyeti için karşılanması gereken üç faktör
mevcuttur. İlk faktör, muhalif
unsurlara kabul edilemez zararlar verebilmek, ikinci faktör,
muhalif unsurun kendini tehdit altında hissetmesi, üçüncü
faktör de tehdidin inandırıcı
düzeyde olmasıdır.
İstihbarat saldırı, karşı istihbarat ise aldatmaca prensibi
ile hareket eder. Aldatma, karşı
tarafın karar organlarını, yeteneklerinin veya niyetlerinin bir
kısmı hakkında yanıltmak, an-

lamına gelir. Aldatma prensibinin hedefi, karşı tarafın eylemde bulunmama yönünde bir
kanaate varmasını sağlamaktır.

KAWA
1970’lerde kurulan Kürt örgütleri esasen iki geleneğin takipçisi olarak Kürt siyasal hareketi içinde yer almaktaydılar.
Birinci grupta, Barzani yanlısı
eğilimi temsil eden Türkiye
Kürdistan Demokrat Partisi’nin ürünü olan ama partinin
geleneksel eğilimini reddederek sola kayanlar vardı. Bunlar
özerklik-bağımsızlık arasında
bir yerde durmaktaydılar. İkinci gruptaysa, Marksist-Leninist
gelenekten gelenler vardı. Bunlarsa, sosyalist birlik ile bağımsızlık arasında bir noktayı mücadeleri için hedef seçmişlerdi.
1974’te kurulan DDKD
(Devrimci Demokratik Kültür
Derneği) 12 Eylül darbesiyle kapatılmasına rağmen birçok örgüte kaynaklık etmiştir.
1976’da Rızgari dergisini çıkartanlar da DDKD’den ayrılmış bir grup olarak bunlardan
biridir. 1978’de ise bu örgütün içinden bir de Ala Rızgari
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(Kurtuluş Bayrağı) adlı yeni bir
yapının çıktığı görülmektedir.
1976’da DDKD’den ayrılan bir başka grupsa Kawa’dır.
DDKD’den ayrılarak Kawa
yayınevini kuran grup örgüt
ismi olarak da yayınevinin adını kullanıyordu. 1980 öncesi
PKK (Apocular) ile birlikte
bölgenin etkili iki silahlı yapısından biri olan Kawa Kürt
millîyetçiliğine en yakın örgüttü. Talabani’den çok, Barzani’ye yakın duruyordu ve nihaî hedefi bağımsızlıktı. Örgüt
1977’de Denge Kawa ve Red
Kawa olarak bölündü.
Kawa örgütünün üst yöneticileri (sadece Heybet Açıkgöz ağır yaralı olarak kurtulmuştur) 12 Aralık 1980 günü
Suriye’nin Türkiye sınırındaki
yerleşim yerlerinden biri olan
Kamışlı kasabasında yerel yapılar ile girdikleri çatışmada
öldürülmüştür.

KAZAN KAZAN (WIN-WIN)
Günümüzde gerek pazarlama ve satış sektöründe gerekse uluslararası ilişkilerde ortak
kullanılan kavramlardan biridir. Bu kavram iletişime ve
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çözüme dayalı süreçlerde ilgili
tüm tarafların kazançlı çıkmasını ve kaybeden bir tarafın olmamasını sağlamak için başvurulan yöntemi ifade eder.
Kazan-Kazan ilişkiler bakımından her herkesin kazançlı çıkacağı, kimsenin kendini yenilmiş hissetmeyeceği
çözümlerin aranması olarak
tanımlamak mümkündür. Kazan Kazan yaklaşımı herkesin
faydasını maksimize etmek,
çatışmadan kaçınarak işin en
doğrusunu bulmak, karşıdakinin gözü ile olayları görmeye
çalışmak ve karşındakine saygı
duymak gibi bazı ilkeleri barındırmaktadır. Bu kapsamda
uluslararası ilişkilerde oldukça sık başvurulan bu kavrama
göre iki ülkenin belli çıkarlar
üzerinde mutabık olması ve
her iki tarafın kazançlı çıkmasını sağlamak mümkündür.
Kazan-Kazan ilkesi uzlaşmazlığı belirli bir yönde çözüme yöneltebilmek için çatışmaya taraf olanların ya da üçüncü
bir tarafın karşılıklı olarak bazı
girişimlerde bulunulması ve gerekli adımların atılması, kararların alınması ve bu kararlara
ilişkin müdahalelerin yapılması

sürecinde tarafların her ikisinin kazançlı olduğu bir sürecin
oluşmasını sağlamaktadır.

KBRN TERÖRİZMİ
KBRN kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer kelimelerinin ilk harflerinden oluşan
bir kısaltmadır. İngilizce kısaltmasının karşılığı CBRN’dir
(Chemical, Biological, Radiological and Nuclear). KBRN
unsurlarından en az birisini
ihtiva eden, kullanıldıklarında
geniş bir alanda ve uzun bir
zaman periyodunda etkileri
devam eden silahlar ile bunların atma vasıtaları Kitle İmha
Silahları (KİS) olarak adlandırılmaktadır. KİS kavramının
İngilizcesi olarak WMD (Weapons of Mass Destruction)
kullanılmaktadır.
Kimyasal,
biyolojik, radyolojik ve nükleer
malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen terörist eylemler,
KBRN terörizmi olarak adlandırılmaktadır.
Kimyasal Silahlar
Kimyasal silahlar; insanlar,
hayvanlar ve bitkiler üzerinde
toksin etkileri olan gaz, sıvı ya
da katı kimyasal maddeler ola-

rak tanımlanabilir. Kimyasal
maddeler kolay elde edilebilmesinden dolayı, kimyasal silahların saldırılarda kullanılma
olasılığı, nükleer ve biyolojik
silahların kullanılma olasılığından daha fazladır. Kimyasal
silahlar; kanın oksijen taşıma
özelliğine zarar veren hidrojen
siyanid ve siyanidklorid gibi
kan maddeleri, klorin ve fosgen
gibi akciğeri etkileyen boğucu
maddeler, vücudun dış ya da iç
bölümüne saldıran hardal gazı
gibi kabartıcı maddeler ve sinir
sistemine zarar veren G ve V
serisi tabun, sarin, soman gibi
sinir maddeleri olarak sınıflandırılabilir.
Kimyasal silah kullanılan en
ölümcül saldırılardan biri 16
Mart 1988’de Irak/Halepçe’de
Saddam Hüseyin döneminde
gerçekleştirilen saldırıdır. Sinir
gazı kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırıda yaklaşık 5000
sivil hayatını kaybetmiştir.
Sarin gazı kullanımı ile ilgili son dönemdeki en büyük
olay 2013 yılı Ağustos ayı içerisinde Suriye’de yaşanmıştır.
Suriye’de devam eden iç savaş
sırasında Esad rejimine bağlı
güçler, Şam’ın Doğu Guta böl399
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gesine kimyasal silahlarla saldırı düzenlemiş ve saldırılarda
aralarında çok sayıda kadın ve
çocuğun da bulunduğu yaklaşık 1300 kişi ölmüştür.
Biyolojik Silahlar
Biyolojik silah terimi bakteri
ve virüs gibi değişik mikroorganizmaların ve bunların toksinlerinin, hastalık ya da ölüm
amaçlanarak bir silah şeklinde
kullanılması olgusunu içermektedir. Askerî yapılanmaları
hedef alan saldırılar “biyolojik
savaş”, panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla sivil halkı
hedef alan saldırılar ise “biyoterörizm” olarak tanımlamaktadır.

rörizme destek veren ve totaliter rejimlerle yönetilen ülkeler
tarafından güç ve güven gösterisi olarak konvansiyonel silahlardaki zafiyetlerini dengeleme
unsuru, bir şantaj silahı amacıyla üretilmek, geliştirilmek
istenmektedir. Teröristlerin, biyolojik saldırılarda kullanmak
üzere biyolojik silah maddelerini mikrop bankalarından satın alması, tedavi amaçlı olarak
üretim yapan laboratuvarlardan ya da hastanelerden çalması, doğal kaynaklardan elde
etmesi ve diğer devletlerden temin etmesi olasıdır.

Kolay bulanabilir olması,
kolayca üretilebilmesi, insandan/hayvandan insana geçebilmesi, aerosol haline getirilebilmesi, ağır hastalığa veya
ölüme neden olması, tespiti
için gelişmiş laboratuvarlara/
teçhizata ihtiyaç duyulması
çoğu zaman etkili bir tedavisinin olmaması ve çabuk yayılması biyolojik silahların bazı
temel özelliklerindendir.

Biyolojik Harp: insanlarda,
hayvanlarda, bitkilerde ve malzemelerde hastalık veya zarar
meydana getirmek, bu suretle
düşmanın savaşma yeteneğini
dolaylı olarak veya doğrudan
doğruya azaltmak amacıyla
mikro organizmalar veya bunların toksinlerinin kasten kullanılması suretiyle yapılan harp
şeklidir. Panik ve kargaşa oluşturmak amacıyla sadece sivil
halkı hedef alan saldırılar ise
“biyoterörizm” olarak tanımlanmaktadır.

Biyolojik silahlar, gelişmiş
ülkelerin yanı sıra özellikle te-

İnsanlar doğrudan saldırmak veya ekinlere, evcilleş-
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tirilmiş hayvanlar ve ikmal
maddelerine saldırarak destek
olanaklarını
sınırlandırmak
suretiyle dolaylı olarak da gerçekleştirilebilir. Biyolojik harp
maksadıyla kullanılan maddelere genel olarak Biyolojik
Harp Maddesi (BHM) veya biyolojik ajan adı verilir. Biyolojik
harp maddelerinin üretilebilirlik, dayanıklılık, bulaşabilirlik,
yayılabilirlik, öldürücülük özelliklerinin olması gereklidir.
Radyolojik Silahlar
Radyolojik silahlar; radyasyon,
patlama ve şok gibi unsurları
içeren nükleer silahlardan farklı olarak, sadece radyasyon yolu
ile öldürmeyi ve zarar vermeyi
amaçlayan bir silah çeşididir.
Balistik bir füzeyle hedefe gönderilerek, uçaktan bırakılan bir
bombaya veya basit bir bombaya iliştirilerek kullanılabilir.
Radyolojik maddelerin dağılmasını sağlayan “kirli bombalar” (dirty bombs) radyolojik
silaha örnek olarak verilebilir. Kirli bombalar radyasyon
üretmezler, var olan radyoaktif materyalin geniş bir alana
dağılmasını sağlarlar. Böylece
hem patlayıcının patlama etki-

sinden hem de radyasyon etkisinden yararlanılır.
Radyolojik silahlar insanlar
ve çevre üzerinde de olumsuz
sonuçlar doğurabilmektedir.
Genetik etkiler bunların en
önemlilerindendir. Radyolojik
silahların olumsuz etkilerinden
kurtulmak, nükleer silahlarda
olduğu gibi uzun zaman gerektirebilir.
Özellikle tıp ve sanayi alanı
ile birlikte, kontrol ve ölçü aparatlarında kullanılan radyoaktif materyallerin kontrollerinin
etkin bir şekilde yapılmaması,
bu tür maddelerin kontrolsüz
ve denetimsiz bir şekilde piyasada dolaşmasına ve böylece terör örgütleri tarafından
edinîlmelerine yol açabilecektir.
Nükleer Terörizm
Kişilerin veya terörist örgütlerin amaçlarına (siyasî, ekonomik vb.) ulaşmak amacıyla
nükleer silahları kullanması
veya kullanma tehdidi içeren
eylemleri gerçekleştirmesidir.
Nükleer terörizmin; insanların
toplu şekilde ölümü, ekolojik
zarar oluşumu, psikolojik baskı oluşturma ve korku altında
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yaşama gibi olumsuz sonuçları
bulunmaktadır.
Nükleer terörizm tehdidi
özellikle Sovyetler Birliği’nin
yıkılmasının ardından 1990’lı
yıllarda ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği’nin yıkılması ile
birlikte bu coğrafyada nükleer silahları da içerecek şekilde
tüm kitle imha silahları üzerindeki kontrol zayıflamış ve denetimi zorlaşmıştır. Sovyetler
Birliği’nin dağılması ile birlikte
bağımsızlığını elde eden ülkelerde kalan nükleer silahların
Rusya’ya sevki için yoğun bir
diplomatik çaba gösterilmiş ve
bu bağlamda yaklaşık 2.000
nükleer bomba Rusya’ya geri
götürülmüştür.

KENDİ KADERİNİ TAYİN
Ayrıntılı bilgi için Self Determinasyon maddesine bakınız.

KETTA ŞURASI
Pakistan’ın Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde bulunduğuna inanılan Afgan Taliban’ının yönetim kademesinin
oluşturduğu kuruldur. Kurulun
2001 yılında Amerika Birleşik
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Devletlerinin Afganistan’a yönelik operasyonlarından sonra
teşekkül ettirildiği ve üyelerinin 1990’lı yılların sonlarında
Afganistan’da yönetimi elinde
bulunduran Taliban’ın tecrübeli isimlerinden oluştuğu kabul edilmektedir.
(Ayrıca, Bkz: Taliban)

KIRMIZI BÜLTEN
Bir ülkenin adli makamlarınca aranan şüpheli, sanık veya
hükümlünün ilgili ülkeye iade
edilmesi amacıyla görüldüğü
yerde yakalanması için Interpol
Genel Sekreterliği’nce üye ülkeler arasında ve üye ülkelere
bildirilmesi amacıyla düzenlenen, aranan şahısların kimliği
ve isnat edilen suça ilişkin adli
bilgilerin bulunduğu, şahısların
yeri tespit edildiğinde alınması
gereken tedbirler ile mevcutsa
fotoğraf ve parmak izi fişlerini
içeren bir bültendir.
Kırmızı Bülten, Interpol
organı Interpol Genel Sekreterliği tarafından çıkartılmaktadır. Uluslararası Kriminal
Polis Teşkilatı-Interpol (IcpoInterpol)- uluslararası adli
polis teşkilatıdır. 1956 yılında

Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen
ve halihazırda geçerliliğini
koruyan Interpol Ana Tüzüğü’nün 5. Maddesine göre
Interpol; Genel Kurul, İcra
Komitesi, Genel Sekreterlik,
Ülke Interpol Birimleri (National Central Bureau–NCB) ve
danışmanlardan oluşmaktadır.
Interpol’e yüz doksan (190) üye
ülke bulunmaktadır. İngilizce,
Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri
olarak kabul edilmiştir. Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların
izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar
devam eden süreçte etkin rol
oynamaktadır. Üye olmayan
ülkelerde dahi polis işbirliğini
sağlamayı amaçlamaktadır. Interpol Genel Sekreterliği merkez teşkilatında görev yapan
teknik ve idari personelden
oluşan yapılanmadır. Türkiye,
1930 tarihli Kararname ile teşkilata üye olmuştur.
Hakkında yakalama kararı
çıkartılan şahıs veya şahısların
uluslararası alanda yakalan-

ması amacıyla ulusal yetkili
makamlar Interpol Genel Sekreterliği’ne başvurulmaktadır.
Genel Sekreterliğin incelemesi
sonrası kırmızı bülten çıkartılmasına onay verilmesi halinde,
hazırlanan bültenle üye ülkelerden ilgilinin iade amaçlı tutuklanması talep edilir.
Interpol Genel Sekreterliği
tarafından üye ülkeler arasında
uluslararası bağlantı sağlanması ve faillerinin yakalanması nedeniyle farklı içeriklere sahip;
kırmızı, mavi, yeşil, sarı, siyah,
turuncu, mor ve BM Özel Bülteni adında bildiriler çıkarılmaktadır.

KISMİ SEFERBERLİK
Ülkenin bir veya birden fazla
bölgesinde uygulanan ve bütün
güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliğe
kısmi seferberlik denir. Bu durumda seferberlik koşullarını
gerektiren hazırlıklar ülkenin
tamamı için değil belli bir bölgesi için ortaya konmakta ve
kısmi bir şekilde uygulanmaktadır.
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KIŞKIRTICI AJAN/AJAN
PROVOKATÖR
Muhbirlik müessesesi ile karıştırılan bir diğer kavram olarak
kışkırtıcı ajan ya da ajan-provokatör kısaca, hedef alınan
grubun veya kişinin, kışkırtma,
aldatma, yanıltma veya öfkelendirme yoluyla tasarlanan
bir amaca yöneltilmesini yahut
söz ve davranışlarıyla açıklamada bulunmasını sağlamak
amacıyla hareket eden kişidir.

KITA SAHANLIĞI
Kıta sahanlığı (continental
shelf), kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altında doğal olarak devam eden deniz yatağı ve
onun toprak altında kalan kısmı olarak tanımlanmaktadır.
Deniz seviyesinin altında, kıyı
çizgisinden 200 metre derine
kadar inen bölüm ile sınırlanmış kıta sahanlığı “şelf ” ismiyle
de anılır ve coğrafî olarak kıtaların su altında kalmış bölümleri şeklinde değerlendirilir.
Hukuk zemininde kıta sahanlığı kavramı İkinci Dünya
Savaşı sonrası, Amerika Birle404

şik Devletleri’nin kıyılarına bitişik olan deniz yatağı ile onun
toprak altı alanlarının doğal
kaynaklarının çıkarılması ve işletilmesine ilişkin tezleri de içeren Truman Bildirisi ile ortaya
konulmuş olup, mevzubahis
Amerikan tezinin öncesinde de
bazı devletlerin kıta sahanlığı
üzerinde hak iddia ettikleri görülmüştür.

KIZIL KHMERLER
Pol Pot’un (1925-1998) politik
ve ideolojik liderliğinde Kamboçya’da 1975-1979 yılları
arasında yönetimde bulunan
Maocu çizgideki komünist harekettir. Kamboçya Komünist
Partisi ya da bilinen adıyla
Kızıl Khmerler var olan ekonomik, sosyal ve kültürel kurumları ortadan kaldırarak ve
Kamboçya nüfusunu kolektif
işgücüne dönüştürerek sosyal
ve ekonomik açıdan homojen
bir toplum yaratmaya çalışmıştır. Sınıfsız köylü toplumu
yaratma amacıyla şehirleri boşaltıp köylü devrimi yapmak
isteyen hareket, insanları yerinden etmiş ve insani olmayan
çalışma ve yaşam koşullarına
mecbur bırakmıştır. Eş za-

manlı olarak hareketin içerde
ve dışarıda algılanan ideolojik
düşmanları ile kurallara uymayan ya da şikayet eden kişiler
işkence ya da yargısız infazlara
maruz kalmış, hayatını kaybedenler toplu mezarlara konulmuştur. Bu uygulamalar daha
çok Vietnamlılar gibi belirli
etnik azınlıkları, dini liderleri,
öğretmenleri, öğrencileri, diğer
eğitimli grupları ve entelektüelleri hedef almıştır. Söz konusu
hareketin yönetimde olduğu
yıllar boyunca toplam nüfusu
7-8 milyon arasında değişen ülkede yaklaşık 1,7 milyon Kamboçyalı açlık, infaz, hastalık ya
da fazla çalışma gibi nedenlere
bağlı olarak hayatını kaybetmiştir.
Uzun yıllar Kamboçya ormanlarında örgütlenen Kızıl
Khmerler’i
destekleyenlerin
çoğu, 1960’lardan itibaren
Fransa’da eğitim gören ve krala karşı ayaklanmaya katılan
komünistlerdir. 1954 yılında
Fransa’dan tam bağımsızlığını
kazanan Kamboçya’da 1970
yılında yaşanan sağcı darbe
ile Khmer Cumhuriyeti kurulmuştur. Yaşanan darbe atmosferinin meydana getirdiği ka-

rışıklığın etkisi ve ülkenin kısa
bir süre sonra ABD ve Güney
Vietnam birlikleri tarafından
işgal edilmesiyle Kamboçya,
Vietnam Savaşı’nın taraflarından biri haline gelmiştir. Bu
süreçte ABD desteğini alan
sağcı yönetim ile Kızıl Khmerlerin müttefiki olduğu devrik
yönetim arasında beş yıl süren bir iç savaş yaşanmıştır.
Bu zaman zarfında etkinliğini
arttıran Kızıl Khmerler 1975
yılında başkent Phnom Penh’e
düzenledikleri saldırı ile şehri
ele geçirmiş ve savaşı bitirmiştir. “Demokratik Kampuçya”
olarak yeniden adlandırdıkları
ülkede yönetimi ele geçiren Kızıl Khmerler başta başkent Phnom Penh olmak üzere şehirlerde yaşayan insanları tahliye
etmiş ve köylere yerleştirerek
kolektif çiftliklerde çalışmaya
zorlamıştır. Nitekim komünizmin radikal bir yorumunu benimseyen ve birçok tarihçinin
“Taş Devri Komünizmi” olarak değerlendirdiği ideolojiyi
savunan Pol Pot ve yoldaşlarına göre doğuştan iyi ve eşit
olan insanları olumsuz etkileyen unsur, yozlaşmış bir toplumda yaşamaktır. Toplumun
yozlaşmasına yol açan faktörler
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ise para, din, teknoloji, piyasa
ekonomisi ve iş bölümü olarak
ele alınmaktadır. Bu faktörlerin yok edildiği, kapitalizmden
arındırılmış toplumun ideal bir
toplum olacağı düşüncesinden
hareketle meslek sahipleri, eğitimli kişiler ve teknik elmanlar kapitalizmin hizmetkârları
olarak görülmüştür. Tarım dışı
işlerle uğraşanların tehlikeli ve
toplumda eşitsizliğe yol açan
hainler olarak görüldüğü ortamda, çiftçilik dışındaki meslekler yok edilmeye çalışılarak
Kamboçya adeta tarih öncesi
dönemlere döndürülmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede boşaltılan şehirlerdeki tapınak, hastane ve okul gibi yapılar ortadan
kaldırılmış, eğitimli kesimler
casusluk gibi suçlamalarla tutuklanarak işkencelerle öldürülmüştür. Tarımda çalışmaya
zorlanan insanların katli ile pirinç tarlaları ölüm tarlaları (killing fields) tabiriyle anılmıştır.
Söz konusu uygulamalarla
ekonomik sistem çökmüş ve
1977 yılından itibaren sınırda
Vietnam ile yaşanan çatışmalar yoğunlaşmıştır. Vietnam
ordusu 1979 yılında başkent
Phnom Penh’i almış ve Kızıl
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Khmerler’i iktidardan uzaklaştırmıştır. 1980’lerde Çin’den
askeri, ABD’den politik destek
alan hareket, Pol Pot liderliğinde yıllar süren gerilla savaşına
rağmen yönetimi bir daha ele
geçirememiş ancak Vietnam
istilasına karşı oluşturulan koalisyonun zamanla güçlü bir
bileşeni olmuştur. 1990 yılında
Vietnam Birliklerinin Kamboçya’dan çekilmesini takiben 1991 yılında iç savaşın
sonlandırılması için Paris’te
imzalanan antlaşmanın ardından hareketin etkinliği azalmış
ve Kızıl Khmerler Pol Pot’un
hakim karşısına çıkarılamadan 1998 yılındaki ölümüyle
tamamen çökmüştür. Bugüne
kadar da yalnızca az sayıda Kızıl Khmer lideri insanlığa karşı
işlenen suçlardan mahkûm olmuştur.

KIZIL MÜFREZELER
Kızlı Müfrezeler, Marksist Leninist Komünist Partisi’nin
(MLKP) kuruluşundan kısa bir
süre sonra, devrimci ideolojisi
doğrultusunda silahlı faaliyet
yürütmek amacıyla Ekim 1994
tarihinde yapılandırdığı silah-

lı kanat unsurlarından birinin
adıdır.
Ayrıca Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) maddesine bakınız.

KİMLİK
Kimlik latince “idem” kökünden gelmektedir ve “aynı olan”
anlamındadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise kimlik
“Toplumsal bir varlık olarak
insana özgü olan belirti, nitelik
ve özelliklerle, birinin belirli bir
kimse olmasını sağlayan şartların bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Kimlik kavramı bireyin günlük yaşamında önemli
bir yer tutmaktadır. Psikolojik
ve sosyal açıdan kimlik bireyin
refah ve mutluluğu için gereklidir. Bununla birlikte, bireyler
sürekli değişime uğrayan ve
aynı anda birden fazla kimliğe
sahip bulunmaktadır.
Her bilim dalı kimlik olgusunu
kendi çalışma konusu ve temel
disiplinini ilgilendiren boyutu itibariyle kapsamlı olarak
ele almaktadır. Psikoloji bilimi
kimlik kavramını, bireysel açıdan kişilik gelişimi ve toplum
içinde bireyin kendinî tanım-

laması süreci olarak; sosyoloji, aynı veya benzer değerlere sahip bireyler tarafından
oluşturulan toplumsal kimlik
yapılarını; siyaset bilimi, farklı
toplumsal yapıların siyaset kurumuna yansımalarını; uluslararası ilişkiler, devletlerin sahip
oldukları kimlik yapısına paralel olarak gelişen ve devletlerarası ilişkilere yansıyan boyutunu, karşılaştırmalı politika
analizi, ulus ve etnik yapı gibi
alt kavramlar çerçevesinde ele
almaktadırlar.
Bireysel ve toplumsal bir
gerçeklik olarak kimlik, sosyal
bilimler araştırmacıları için
hem açıklanması gereken hem
de farklı değişkenlerin açıklanmasında önemli katkıları olan
bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kimlik, bireysel
boyutta bireyin kendini tanımlaması, toplumsal boyutta ait
gördüğü toplumsal yapıları,
kimlik politikasında ise siyasî
davranış alternatiflerini belirleyen bir unsurdur. Modern
toplumun ortaya çıkardığı alternatif kimlik yapıları bireylere klasik kimlik tanımlarının
ötesinde kendilerini tanımlayabilecekleri alternatifler ortaya
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koysa da klasik anlamdaki kimlik unsurları (millet, kültür, din,
etnisite vb.) bireysel ve sosyal
anlamını ve önemini korumaktadır.

değişen düzeylerde etkilerinin
bulunması ve çoğu zaman bireyin kendinî tanımlamada kullandığı unsurun net tanımının
yapılamamasıdır.

Toplumda farklı kimliklerin varlığı demokratikleşme
ile birlikte bu kimliklerin siyaset kurumuyla olan ilişkisini
de gündeme getirmektedir.
“Kimlik siyaseti” olarak adlandırabileceğimiz bu süreç grup
düzeyinde gerçekleşmektedir.
Kimlik siyaseti, kendimizi nasıl
tanımladığımız ve bunun politika sürecine olan etkisiyle ilgili
bir kavramdır. Kimlik siyaseti
ile doğrudan ilgili olarak, millî
kimlik, kültürel kimlik, etnik
kimlik, kültür siyaseti gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bireyin siyaset sürecine katılımında
etkili olan bu kavramlar, dünya görüşü, sosyal, ekonomik,
politik hatta dinî inanç noktasında bireyi belirli bir grubun
üyesi olmaya zorlamaktadır.
Bununla birlikte kimlik siyaseti
beraberinde bazı zorlukları da
getirmektedir. Bu zorluklardan
en önemlisi kavramsal olarak
yukarıda sayılan kültür, millet,
etnisite ve din gibi unsurların
bireylerin kimlik oluşumunda

KİMLİK İNŞASI
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Bireyin kendinî tanımlama
süreci yaşamın ilk evrelerinde
başlayıp son dönemlere kadar
devam etmektedir. Bunun yanında bireyin kendinî ait olarak gördüğü toplumsal yapılar
da sürekli olarak değişim göstermekte, bazıları ise yeniden
inşa edilmektedir. Bu açıdan
bakıldığında kimlik statik bir
yapıdan daha çok dinamik bir
görünüm ortaya koymakta ve
kimlik inşası bireysel, toplumsal ve devletlerarası ilişkilerde
önemli bir belirleyici olarak ortaya çıkmaktadır.
Kimlik inşası bireyde, kimlik oluşturma süreci ve yeni
kimliklere adaptasyon; toplumda, ortak değerlerin ortaya
çıkması ve sahiplenilmesi; politikada, iktidara talip olabilmek
için yeni değerler ortaya koyma yada var olan değerlerin
yeniden yorumlanmasıyla yeni
siyasal yapılar ortaya çıkar-

ma; devletlerarası ilişkilerde ise
millî, etnik, dinî veya kültürel
değerler çerçevesinde politikalar üretme olarak kendinî göstermektedir.
Bireye bakan yönü itibariyle kimlik inşası aynı zamanda
kimlik gelişimi ya da kimlik formasyonu/biçimlenmesi, olarak
da tanımlanmaktadır. Sosyoloji
ve siyaset biliminin ilgi alanı
içerisinde ise kimlik oluşturma
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kimlik gelişimi veya formasyonu bireyin kişisel gelişimi çerçevesinde kendine ait bir kimliğe
bürünmesi, kimlik oluşturma
ise var olan toplumsal kimliklere bağlı ya da tamamen
bağımsız yeni kimlik temaları
üzerinden hareketle toplumsal
mobiliteye hız kazandırılması
olarak bakılabilir.
Bireysel kimlik gelişme sürecini tamamlarken, aynı zamanda bireyin içinde bulunduğu
toplumla etkileşime geçmesi ve
topluma ait kültürden etkilenmesi sonucu toplumsal boyut
kazanmaktadır. Benliğin oluşumunda bireyin çevresiyle
etkileşimini ve bu etkileşimin
sonucu olarak kendine özgün
bir kimlik oluşturmasını sosyo-

loji bilimi toplumsal “kolektif
bilincin” varlığıyla açıklamaktadır. Birey etkileşim sırasında,
farklı bireylerin kişilik özellikleri kadar topluma ait olan
ortak kolektif bilinçten de
etkilenmektedir.
Dolayısıyla
kolektif bilinç bireyin benlik
oluşumunda önemli bir yer tutmaktadır. Kolektif bilinci paylaşan bireyler, ortak yönlerinin
ortaya çıkmasıyla “kolektif
kimlik” ortaya koymaktadırlar. Sosyalleşmenin bir sonucu
olarak birey öncelikle cinsiyet
kimliği geliştirerek, kendi cinsiyetine ait gruplar içerisinde
bu grubun baskın özelliklerini
kazanmaya başlamaktadır. Erken yaşlardan itibaren oluşmaya başlayan cinsiyet kimliği ile
kolektif cinsiyet kimliğinin bir
araya gelmesiyle bireysel kimlik oluşumunu önemli oranda
tamamlamış olur. Kimliğin birçok yönü (cinsiyet, etnik köken,
toplumsal katmanlar vb.) içsel
ve dışsal olmak üzere iki farklı
boyutta gelişim göstermekte ve
birbirini tamamlamaktadır. Bu
iki boyutun birbirini desteklemediği ya da çatıştığı durumlarda birey kimlik tercihlerinde
bulunabilmektedir.
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Kimlik tercihleri çoğu zaman sosyo-politik durumlar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir diğer ifadeyle bireysel kimlik inşa sürecinde gelişmekte olan kimlik, sosyalleşmeye
başladığı andan itibaren sosyal
ve politik alternatiflere bağlı
olarak bazı tercihlere göre yapılanmaktadır. Bu durumda
birey sadece içsel ve dışsal etkenlerin oluşturduğu çatışmadan kaçmanın yanında aynı
zamanda toplumsal ve ekonomik beklentileri, siyasî görüşü,
iş ve arkadaşlık çevresi ve bu
çevrede kabul ve onaylanma
durumu gibi nedenlere bağlı
olarak kimlik tercihini ortaya
koyabilmektedir.
Kimlik inşası toplumsal tabanlı olduğu kadar aynı zamanda siyasî politikaların sonucu
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ulusal düzeydeki siyasî tercihlerin millî kimliklerin ve dolayısıyla milletin oluşumunda
önemli etkisi bulunmaktadır.
Belirgin ortak karakteristikleri,
grup bilinci ve baskın otoriteye
karşı açık bir karşı duruşu bulunan kolektif kimlikler, siyasî
kararlar neticesinde tarihi referanslarına da dayanılarak farklı
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bir kimlik olarak tanımlanmaktadır. Ulus devletlerin ortaya
çıkışında belirgin bir etnik yapı
ve buna bağlı millet kimliğinin
tercih edilmesi, aynı devlet ve
bağlı bulunulan toplumsal yapı
içerisinde diğer etnik unsurların varlıklarını devam ettirmesine rağmen kimliğin (ya da üst
kimliğin) vatandaşlık tanımıyla
belirlenmesi, millet kimliğinin
siyasî bir sürecin sonucu olarak
vatandaşlık tanımına bağlı kalınarak oluşturulmasına örnek
olarak verilir.

KİMYASAL SİLAHLAR
Ayrıntılı bilgi için KBRN Terörizmi maddesine bakınız.

KİMYASAL TERÖRİZM
Kimyasal terörizm, canlıları
yaralayan ya da öldüren sıvı,
gaz veya katı haldeki zehirli kimyasal maddelerin terör
eylemlerinde kasıtlı bir şekilde kullanılmasıdır. Kitle imha
silahlarının bir parçası olan
kimyasal silahlar, konvansiyonel silahlarla kıyaslandıkları
zaman daha geniş bir etki yaratır. Bu çerçevede, temel ama-

cı toplumda korku yaratarak
amaçlarına ulaşmak olan terör
örgütleri de kimyasal silah kullanabilmektedir.
20 Mart 1995 tarihinde,
Aum Shinrikyo (Yüce Gerçek
Tarikatı) terör örgütü tarafından Japonya’da, Tokyo metrosunda sarin gazının kullanılması ile gerçekleştirilen eylem,
kimyasal terörizm için önemli
bir örnektir. Saldırı neticesinde
13 kişi hayatını kaybetmiş ve
yaklaşık 5500 kişi yaralanmıştır. Örgütün üyeleri arasında
bilim insanları, uzmanlar, iş
adamları ve devlet yönetiminden kişiler bulunmaktaydı.
Bu üyelerin, şarbon bakterisi
üretmek, uluslararası bilimsel
kongre ortamlarında gerekli
ilişkileri kurarak ölümcül virüslere sahip olmak gibi girişimleri tespit edilmiş ve eylemlerinin
önüne geçilmiştir. Bu olay kimyasal silahların ölümcül etkilerinin ve teröristlerin kitle imha
silahlarına ulaşabilme kapasitesini ortaya koyması açısından
önem taşımaktadır.
Kimyasal silahlar, nükleer
silahlara göre daha az maliyetli
ve üretilmeleri daha kolay olduğundan bazı çevrelerce “fakirlerin atom bombası” olarak

nitelendirilmektedir. Bununla
birlikte, kimyasal silahların bir
diğer özelliği, kullanılmalarının
diğer silahlara göre daha geç
fark edilmesidir.
(Ayrıca bkz. KBRN Terörizmi maddesi)

KİŞİSEL VERİLERİN
GÜVENLİĞİ
Kişisel veri kavramı ulusal ve
uluslararası mevzuatta “belirli veya kimliği belirlenebilir
gerçek ve tüzel kişilere ilişkin
bütün bilgiler” şeklinde yapılmıştır. Ad, soyad, aile bilgileri, kimlik numarası, adres gibi
temel kişisel bilgilerin yanında;
parmakizi, DNA, retina gibi biyometrik bilgiler; arkadaş çevresi, banka hesapları, alış veriş
alışkanlıkları gibi sosyo-ekonomik hayata dair bilgiler; sabıka
durumu, vergi ödemeleri, tapu
kaydı gibi kamu kurumlarınca
tutulan bilgiler kişisel verilerden bazılarıdır. Bunun yanında
korunmaması halinde toplumsal ayrımcılık gibi ciddî problemlere yol açma riski olan, ırkî
veya etnik köken, siyasî görüş,
dinî veya felsefî inanç, sendika
veya meslek birliklerine üyelik,
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sağlık durumu ve cinsel tercih
gibi kişisel bilgiler hassas veriler olarak adlandırılmış ve bazı
ülkelerce ilke olarak bu verilerin özel haller dışında işlenmemesi kuralı benimsenmiştir.
Kişisel verilerin güvenliği sadece bilişim sistemleriyle
ilişkili bir kavram olmasa da,
konunun hassasiyeti bilişim
teknolojilerindeki
gelişmeye
paralel olarak artmıştır. Kişisel
veriler bağlamında bilişim teknolojilerindeki gelişimi üç aşamada ele almak mümkündür.
Birinci aşamada işlemci gücü
ve bilgisayarların depolama kapasiteleri düzenli olarak artmış
ve işletmeler için işlemci gücü
malîyeti giderek azalmıştır. Bunun sonucu olarak bilgisayarlar günlük hayatın daha fazla
alanında kullanılmaya başlanmış, daha öncelerde klasik yöntemlerle tutulan kişisel veriler
artık bilgisayarlar marifetiyle
işlenerek saklanır olmuştur.
İkinci aşamada internet ortaya
çıkmış ve yaygınlaşarak küresel
bir ağ halini almıştır. Başlangıçta bağımsız yapılar şeklinde
gelişen internet teknolojileri
günümüzde semantik web ve
Web 2.0 gibi standartlaştırma
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çabaları neticesinde birbirlerine giderek yakınlaşmışlardır.
Bunun sonucu olarak, farklı
platformların birbirleriyle iletişim kurması ve veri transferleri
gerçekleştirmesi daha kolay bir
hale gelmiştir. Üçüncü aşamada, teknolojinin ve internetin
sağladığı imkânlar giderek “kişiselleşerek” günlük hayatımızın her köşesine nüfuz etmeye
başlamıştır. Bu aşamada daha
fazla miktarda kişisel veri toplanarak işlenmeye başlanmış ve
bu sayede kişiye özel hizmetler
geliştirilmesi mümkün hale gelmiştir.
Kişisel verilere yönelik olarak artan riskler devletlerin
hukukî altyapılarında değişikliklere gitmesine ve bir “veri
koruma rejimi” oluşturmalarına sebep olmuştur. Böylelikle
başta Batılı ülkeler olmak üzere pek çok demokratik ülkede
kişisel verilerin hangi hallerde
toplanacağı, hangi şartlarda ve
ne kadar süreyle muhafaza edileceği, üçüncü taraflarla paylaşılması ve süresi dolan verilerin
silinmesi gibi hususlar mevzuatla düzenlenmiştir. Bu kapsamda ülkemizde 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği

ile kişisel verilerin korunması,
“Herkes, kendisiyle ilgili kişisel
verilerin korunmasını isteme
hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme,
bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini veya silinmesini
talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
Kişisel veriler, ancak kanunda
öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir.
Kişisel verilerin korunmasına
ilişkin esas ve usuller kanunla
düzenlenir.” ifadesiyle Anayasanın 20. maddesinde yer almıştır. Bununla birlikte, kişisel
verilerin yeterli düzenleme ve
denetime tabi olmaksızın, birçok kişi veya kurum tarafından
kullanılması ve bu durumun
bazı hak ihlallerinin yaşanmasına sebep olmasının önüne
geçebilmek amacı ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin alanı bütüncül olarak düzenleyen
24/03/2016 tarihli 6698 sayılı
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu” 07/04/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bunun yanı sıra, Avrupa konseyi
bünyesinde hazırlanan ve bu

alana ilişkin önemli düzenlemeler getiren Kişisel Verilerin
Otomatik İşleme Tabi tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi ülkemiz
tarafından 28/01/2016 tarihinde imzalanmıştır. Anılan
sözleşme 02/05/2016 tarihinde TBMM tarafından onaylanarak 01/09/2016 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

KİTLE İMHA SİLAHLARI
Ayrıntılı Bilgi için KBRN Terörizmi maddesine bakınız.

KOLEKTİF GÜVENLİK
Kolektif güvenlik, devletlerin
uluslararası barışı korumak
adına kolektif bir şekilde çabalayacaklarını taahhüt eden bir
sistem olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, kolektif
güvenlik, uluslararası hukuk
vasıtasıyla devletlerin dünya
barışını korumak için birlikte
önlem alacakları ve bu doğrultuda karşılıklı egemenlik
haklarını tanıyarak birbirlerine saldırmama taahhüdünde
bulundukları bir sistem olarak
karşımıza çıkmaktadır. Böy413
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lelikle bu sistem herhangi bir
savaş ya da saldırı durumuna
karşı her bir devletin güvenliğini garanti altına almaktadır.
Kolektif güvenlik sistemine,
aynı zamanda, savaş ya da saldırı ihtimallerini püskürtmek
ve devletlerin birbirlerine saldırmalarını engellemek amacıyla bir caydırma unsuru da
denilmektedir. Zira bu sistem
vasıtasıyla, kolektif güvenlik
sistemini benimsemiş bir uluslararası toplumun herhangi bir
üyesine karşı yapılan saldırı,
uluslararası barış ve güvenliğe
yapılan saldırı anlamına gelmektedir. Söz konusu sistemin
temel özelliklerine baktığımızda, kolektif güvenlik sistemi
güç/kriz yönetiminin bir aracıdır; uluslararası örgütün varlığını kabul eder; savaşa karşı
caydırıcı bir unsurdur; savaşa
ya da saldırganlığa başvuran
devletin kendisini değil savaş/
saldırganlığı düşmanı olarak
kabul eder; sistem bünyesinde
tüm devletler saldırganlığı sonlandırmak amacıyla güçlerini
birleştirmeyi taahhüt ederler.
Birleşmiş Milletler Şartı,
uluslararası barış ve güvenliği
korumak adına kolektif güven414

lik sistemine yönelik hükümleri
bünyesinde barındırmakta ve
bu itibarla Birleşmiş Milletler
örgütü kolektif güvenlik sisteminin en kapsamlı örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. BM
Antlaşması’nın 7. Bölümü’nde
yer alan 13 madde (39.maddeden 51.maddeye kadar) uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kolektif güvenlik
sisteminden bahsetmektedir.
BM Güvenlik Konseyi, uluslararası barışa yönelik herhangi
bir tehdit/saldırı durumunda
kolektif güvenlik eylemini başlatmaktan sorumludur ve bu
yetkiye sahiptir. Kolektif güvenlik sistemi BM bünyesinde
ilk kez 1950 Kore Savaşı’nda
uygulanmıştır.

KOLEKTİF SAVUNMA
Kolektif savunma sistemi, bu
sistemle oluşturulmuş bir ittifakın herhangi bir üyesine bir
düşman tarafından yapılan bir
saldırganlığa cevap vermek
üzere oluşturulmuş kolektif
bir mekanizmadır. Bir başka
deyişle, kolektif savunma, ittifakın bir üyesine karşı yapılan
saldırının ittifakın tüm üyelerine karşı yapılması anlamını

içeren bir sistemdir. Söz konusu kolektif savunma mekanizması, ortak bir düşmandan gelen ortak tehdit algısına sahip
küçük bir devletler topluluğu
tarafından oluşmaktadır. Anılan sistem genellikle bölgesel
savunma sistemi şeklinde örgütlenen bir İttifak tarafından
yürütülmektedir. Kolektif güvenlik sisteminin sahip olduğu
evrenselliğin aksine, kolektif
savunma sistemi sadece bu sistemi kabul etmiş üye devletlerden oluşmaktadır.
Kolektif savunma sistemini iyi bir şekilde anlamak için
kolektif güvenlik sistemiyle
birlikte karşılaştırmalı bir analiz yapmak gereklidir. Kolektif
güvenlik sistemi bütün dünya devletlerini içeren küresel
bir sistemken, kolektif savunma sistemi sınırlı devletlerden
oluşan genellikle bölgesel bir
mekanizmadır. Kolektif güvenlik sisteminde olası tehdit
bilinmezken ve genellikle ani
bir şekilde ortaya çıkarken,
kolektif savunma sisteminde
olası tehdidin ne olduğu bilinir.
Kolektif güvenlik sisteminde
düşman bilinmezken ve dolayısıyla düşmandan gelebilecek
tehdide karşı önceden planlama olmazken, kolektif savun-

ma sisteminde düşman bellidir
ve bu doğrultuda da düşmanla
mücadele bağlamında önceden planlama mümkündür.
Kolektif savunma sisteminin en iyi örneği Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’dür
(NATO). Söz konusu sistemin
benimsenmesi
NATO’nun
kurucu antlaşması olan Washington Antlaşması’nın 5.
maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Anılan kolektif savunma ilkesi NATO’nun tüm
üyelerini belli bir amaç doğrultusunda birbirine bağlayan
ve birbirlerini koruma taahhüdünü içeren bir ilke olarak
karşımıza çıkmaktadır. NATO,
kurucu antlaşmasının kolektif
savunma sistemini benimseyen
5. maddesine tarihinde ilk kez
11 Eylül 2001 saldırısından
sonra başvurmuştur.

KOLONYALİZM
Kolonyalizm, kolonist ülkelerin kolonize ettikleri ülkelerin
özgür iradesini askerî ve siyasî
baskı uygulayarak hiçe saydıkları, köleleştirme politikaları
uygulayarak insan kaynaklarını
istismar ettikleri, toprak ilhakı
ve istimlakı yoluyla doğal kay415
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nakları kendi çıkarları doğrultusunda kullandıkları bir
sistemdir. Sömürgecilik olarak
da adlandırılan kolonyalizm,
sömürgeci devletlerin sömürülen devletleri tek bir alanda değil, askerî, siyasî ve ekonomik
hayat da dâhil olmak üzere
hayatın pek çok alanında etkisi altında bulundurdukları bir
sistemdir. Birleşmiş Milletler
tarafından 1960 yılında yayınlanan bildirge ile resmî olarak
uygulamasına son verilmesi istenen kolonyalizm sistemi, yine
aynı bildirgede Asya, Afrika ve
Karayipler’de bulunan toprakların başka ülkeler tarafından
işgal edilme süreci olarak tanımlanmaktadır.

KOMİNFORM
Kominform, Stalin’in “Amerikan emperyalizminin bir aleti”
olarak tanımladığı Marshall
Planı’na (Avrupa Ekonomik
Kalkınma Planı) karşı başlattığı girişimin neticesinde,
Sovyetler Birliği, Polonya,
Bulgaristan, Çekoslovakya, Romanya, Macaristan,
Yugoslavya, Fransa ve İtalya komünist partileri liderlerinin bir araya gelmesiyle 5
Ekim 1947’de kurulmuştur.
416

Kominform,
görünüşte
Marshall Planı’na mukabele
amacına yönelik bir adım olarak takdim edilmişse de, bu girişimin temel hedefi, başta Avrupa Komünist hareketi olmak
üzere dünyadaki Komünist
hareketlerin koordinasyonunu
sağlamak ve lağvedilen 3. Enternasyonal’in fonksiyonlarını
üstlenmektir.
Kominform’un
amaçları; Sovyetler Birliği’nin savunulması, emperyalizme karşı
mücadele edilmesi ve bütün
dünyayı kapsayacak Sovyetler
Cumhuriyeti’nin kurulmasıdır. Kominform, söz konusu
amaçlara ulaşabilmek için işçi
hareketlerinin desteklenmesi,
sömürgelerin bağımsızlık hareketlerinin desteklenmesi ve
köylüler arasında propaganda
yapılması gerektiğini savunmuştur. Kominform, 17 Nisan
1956 tarihinde lağvedilmiştir.

KOMİNTERN
Komintern,
diğer
adıyla
Üçüncü Enternasyonal, Mart1919’da, Vladimir Lenin
ve Sovyetler Birliği Komünist
Partisi tarafından kurulmuştur.
Örgüt, “silahlı kuvvetler de da-

hil olmak üzere mümkün olan
tüm araçlarla uluslararası burjuvaziyi yıkmak” ve devletin tamamen yok oluşu için bir geçiş
aşamasını ifade eden “Uluslararası Sovyet Cumhuriyeti’ni
yaratmak” için mücadele etme
amacı gütmüştür.
Komintern, 1916’da çözülen İkinci Enternasyonal’den
sonra kurulmuştur. Üçüncü
Enternasyonal, İkinci Enternasyonal’in Birinci Dünya Savaşı’ndaki başarısız muhalefetine bir yanıt olarak doğmuştur.
Komintern’in
kurucuları,
tüm anti-militarist sosyalist hareketlerin başından beri tamamen karşı olduğu bu savaşa,
emperyalist bir savaş olarak
bakmaktadır.
Komintern, 1943’teki çözülüşüne kadar, sekiz Dünya
Kongresi
yapmıştır.
Bunlardan ilki 1919’da ve sonuncusu da 1935’te yapılmıştır.
1938’de Troçkistler “yozlaşmış
işçi devleti” dedikleri Sovyetler Birliği’ne karşı Dördüncü
Enternasyonal’i
kurmuştur.
Sol Komünizm geleneğini izleyen gruplar, bugün yalnızca
ilk iki kongreyi tanırken, Troçkist hareketten gelen gruplar

ise yalnızca ilk dört kongreyi
tanımaktadır. Stalinist ya da
Maoist komünist partiler ise
yedi kongreyi de tanımaktadır.
Komintern, 15 Mayıs 1943’te
dağılmıştır.

KOMÜNİST ANARŞİZM
Komünist anarşizm, en bilinen
şekliyle Kropotkin’in dile getirdiği, insanın işbirliği kapasitesine olan yüksek inanca dayanan; komünlerin oluşturduğu,
yardım ve dayanışmaya dayalı,
toplulukların sevgi bağına da
dayanacağını ve bundan dolayı da daha sağlam olacaklarını
savunan; kapitalizmin ancak
toplumsal bir devrimle ortadan
kalkacağını ve bunun da sınıf
eksenli bir mücadeleyle gerçekleşeceğini öngören sosyalist bir
akımdır.
Komünist anarşistler devlet
ortadan kalktıktan sonra iktidarın kimin ya da kimlerin elinde
toplanacağı konusunda Marksistlerden ayrılırlar. Marksistler, burjuva kapitalist devletin
devrim ile ortadan kaldırılmasından sonra iktidarın sınıfsal
bir tercihle proletaryaya terk
edilmesini ve sosyalizme geçi417
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linceye kadar devlet iktidarının
bu zümre adına kullanılmasını savunmaktadır. Komünist
anarşistler ise toplumu ilgilendiren tüm konularda toplumun
tamamının katılımıyla karar
alınabileceğini, iktidarın herhangi bir hiyerarşik ilişki yaratmayacak şekilde toplumun
tamamına ait olduğu görüşünü
taşımaktadır.

KOMÜNİZM
Komünizm, “genel, evrensel”
anlamına gelen Latince communis kelimesinden türetilmiş,
sınıf, ekonomik güç ve devlet
gibi toplumda baskı ve düşmanlıkları beslediğine inanılan
yapıların olmadığı ve üretim
araçlarının toplumun ortak
malı olarak kabul edildiği sosyal bir sistemdir. Komünizm
ilk defa Karl Marx tarafından
bilimsel bir teori olma iddiası
ile geliştirilmiştir. Bu nedenle
komünizm, “Marksizm” olarak da anılır.
Komünist Manifesto
Karl Marx ve Frederick Engels’in Komünist Manifesto
(The Communist Manifesto)
isimli eserinde belirtilen “bu418

güne kadar var olan bütün
toplumların tarihi, sınıf çatışması tarihidir” tezine dayanan komünist ideoloji, baskı
uygulayanlar ile baskı altında
olanların birbiriyle devamlı bir
mücadele içerisinde olduğunu
savunur. Bu mücadele ya toplumun yeniden yapılandırılması, ya da iki tarafın da yok
olmasıyla sona erecektir. Tarih
boyunca toplumda farklı sosyal sınıflar oluşmuştur. Toplum
Eski Roma’da asiller, krallar,
normal halk tabakası ve köleler; ortaçağda feodal lordlar ve
kulları, ustalar, kalfalar, çıraklar ve köleler, bugün de burjuvazi ve işçiler olarak sınıflara
ayrılmıştır.
Marx ve Engels komünizmin diğer sistemlerden üstün
olduğunu savunmuşlardır, çünkü komünist sistemde hiç kimse kendisini toplumdaki diğer
sınıflardan farklı görmediği
gibi, onların hakkını korumaya çalışır. Komünizmin dikkat
çeken iki özelliği, işçi sınıfının
ortak haklarını koruması ve komünist hareketin devam ettirilmesine olan bağlılığıdır.

Komünizmin Nihaî Amacı ve
Eleştirisi
Komünizmin nihaî amacı, işçi
sınıfı tarafından burjuvazinin
üstünlüğüne son verilerek, işçi
sınıfının hâkim olduğu politik
bir sistem kurmaktır. Komünist
sistemde özel mülkiyet yoktur,
çünkü sermaye bütünüyle topluma aittir ve toplum üyelerinin ortak kararıyla kullanılabilir.
Marks ve Engels, dünyanın
çatışma ve rekabeti destekleyen kapitalist sistemden, insan
tabiatına daha uygun olan komünist sisteme dönmesi gerektiğini savunur. Bunun için
komünizm daima diğer ideolojilere dayanan sosyal ve siyasal sistemlere karşı devrimci
hareketlerini sürdürecektir. Sonuç olarak, komünist ideoloji
üç başlık altında özetlenebilir:
Bütün vatandaşların eşitliği,
üretim araçlarının özel mülkiyetinin kaldırılması ve pazar
ekonomisinin kaldırarak yerine
herkesin aşırıya kaçmadan ihtiyaç duyduğu her şeyi karşılayabileceği bir ekonomik sistemin
kurulması.

20. yüzyılda, başta Sovyetler Birliği olmak üzere “Doğu
Bloku” (Polonya, Romanya,
Macaristan, Doğu Almanya,
Yugoslavya, Çekoslovakya, Arnavutluk, Çin, Küba, Vietnam,
Kore ve Moğolistan) ülkelerinde etkili olan komünizm, bu
ülkelerin Batılı ülkelerle yoğun
bir rekabet içerisine girmelerine neden olmuştur. Ancak, bu
ülkelerde bile komünist ideolojinin ulaşmayı hedeflediği ideal
toplum modelinin geliştirilemediği, hatta komünizmin ilk
aşaması olan sosyalist anlayışın
dahi uygulanamadığı sosyal bilimcilerin en çok vurguladığı
eleştiriler arasında yer almıştır.

KONFEDERASYON YÖNETİMİ
Konfederasyon (confédération
– Fransızca) yönetimi üye devletlerinin iç ve dış işlerinde bir
ölçüde kontrol sahibi olduğu
devletler birliği olarak tanımlanmaktadır. Siyasî tanımının
dışında konfederasyon Türk
Dil Kurumu tarafından çeşitli
ortaklıkların veya sendikaların kümeleşmesi şeklinde de
tanımlanmaktadır (dernekler
konfederasyonu, spor konfederasyonları vb).
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Uluslararası ilişkilerde devletlerin güvenlik politikalarını
belirleyen hususlardan birisi de
devletlerin egemenlik yapısıdır.
Özellikle iç güvenlik yönetimi
ve terör politikalarını da belirlediğinden dolayı devletlerin
sahip oldukları siyasî sistemler
uluslararası ilişkiler ve kamu
yönetimi açısından ayrı bir
öneme sahiptir.
Uluslararası ilişkiler açısından bakıldığında konfederasyon yönetiminde devlet yönetimi ve egemenliği açısından tek
bir devlet söz konusu değildir.
Bu siyasî yapıda farklı devletler
bir üst çerçeve yönetim sistemi
altında, belli siyasî çıkarlarını
muhafaza etmek için birleşmişlerdir. Konfederasyon devletleri isteğe bağlı olarak bir
araya gelmektedirler; bununla
beraber konfederasyon üyesi
her bir devlet egemenliğini de
muhafaza etmektedir.
Devlet Şekilleri ve
Konfederasyon Yönetimi
Devlet şekillerini egemenliğin
kaynağına ve yapısına göre iki
ayrı grupta incelemek mümkündür. Birinci grupta devletler, monarşi ve cumhuriyet gibi
420

egemen meşru gücün kaynağına göre sınıflandırılmaktadır.
Diğer bir devlet sınıflandırması
ise egemenliğin yapısına göre
yapılmaktadır. Bu sınıflandırmada ise iki temel yönetim
sistemi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, üniter olarak adlandırılan ve siyasî otoritenin
tek bir merkezde toplandığı
yönetim biçimidir. Bu yönetim biçiminde merkezî devlet
yönetimi idare gücünü hiçbir
devlet, eyalet veya şehir idaresiyle paylaşmamaktadır. Diğeri
ise karma (bileşik) olarak adlandırılan birden fazla devletin
ortak bir anlaşma çerçevesinde
bir araya gelerek oluşturdukları devlet yönetim biçimidir.
Federasyon ve
Konfederasyon
Yönetimlerinin Temel
Farklılıkları
Karma yönetim biçimleri federasyon ve konfederasyon olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Karma yönetim biçimlerinde
devletler belli bir siyasî otorite
altında birleşmektedirler. Ortak bir siyasî kararla bir araya
gelen bu devletler arasındaki
beraberlik zayıf ya da güçlü şekilde oluşmaktadır. Federasyon

yönetimi, iç işlerinde bir ölçüde
bağımsız ancak dış ilişkilerinde
birbirlerine bağımlı ve kontrollü hareket eden devletlerin
birleşiminden
oluşmaktadır.
Konfederasyon yönetimi ise
daha zayıf bir ilişkiyle ve gönüllü olarak bağımsız devletlerin birlik oluşturmaları olarak
tanımlanmakta ve bundan dolayı federasyon yönetiminden
farklılık göstermektedir.
İki egemenlik yapısı arasındaki en önemli fark, federasyonlarda her ne kadar devlet
veya eyaletlere önemli ölçüde
özerklik (otonomi) verilse de,
güç ve yetkilerin merkezdeki
siyasî bir otorite ile paylaşılmasıdır. Merkezî otoritenin üye
devletler (eyaletler) üzerinde
zorlama gücü vardır ve üyelerinin ayrılma hakkı bulunmamaktadır; çünkü birliktelik
anayasal bir güce dayanmaktadır. Konfederasyon yönetiminde ise devletler veya eyaletler
merkezî yönetimle güç ve yetki
paylaşımını gönüllülük esasına
göre yaparlar. Bundan dolayı
konfederasyonun birlik üyeleri
hakkında zorlayıcı bir otoritesi
yoktur. Üyeler istemeleri halinde üyeliklerini feshedebilirler;

çünkü birliktelik anlaşma (sözleşme) temeline dayanmaktadır.

KONTROLLÜ TESLİMAT
OPERASYONLARI
Kontrollü teslimat uygulamaları 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nde tanımlanmıştır.
Bu sözleşmeye göre; “Kontrollü teslimat, sözleşmenin 3’üncü
maddesinin 1’inci fıkrasında
yer alan (1961 ve 1971 Sözleşmelerinin hükümlerine aykırı
olarak herhangi bir uyuşturucu
ve psikotrop maddelerin üretimi, imalatı, çıkarılması, hazırlanması, arzı, satışa çıkarılması,
dağıtımı, satışı, hangi koşulda
olursa olsun teslimi, simsarlığı,
sevki, transit sevki, nakli, ithali
veya ihracı) suçların işlenmesine iştirak etmiş olan kişilerin
belirlenmesi amacıyla, kaçak
veya kaçak olmasından şüphelenilen bir biçimde sevk edilen uyuşturucu veya psikotrop
maddelerin, bu Sözleşmenin
ek I ve II numaraları tablolarda kayıtlı maddelerin veya onların yerine geçen maddelerin,
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ilgili ülkelerin yetkili makamlarının bilgisi ve denetimi altında
bir veya birçok ülke itibarıyla
girişine, geçişine veya çıkışına
olanak veren yöntemi ifade
eder” denilmektedir. Aynı Sözleşmenin 11’inci maddesinde
kontrollü teslimat uygulamalarının nasıl olması gerektiği
belirtilerek, kontrollü teslimat
uygulamaları tavsiye edilmiştir.

işlenmesini önleme sorumluluğu getirmiştir. Herhangi bir
devlet bu sorumluluğunu yerine getiremediği ya da yerine
getirmekte isteksiz davrandığı
durumlarda uluslararası toplum devreye girer ve kuvvet
kullanmak da dâhil olmak üzere uluslararası hukukun kendisine tanıdığı tüm hakları meşru
olarak kullanır.

Ülkemizde ise kontrollü teslimat operasyonları 1997 yılında kabul edilen 4208 sayılı
Kara Paranın Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun
ve yine aynı yıl içerisinde yürürlüğe giren Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliği ile
uygulamaya başlanılmıştır.

Müdahale ve Devlet Egemenliği Uluslararası Komisyonu (ICISS)’nun 2001 yılında
yayımladığı Koruma Sorumluluğu raporu devletlere yukarıda bahsi geçen suçlardan
vatandaşlarını koruma sorumluluğunun yanında devletlere
birbirlerinin egemenlik haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü de getirmiştir. Komisyonun söz konusu raporu
2005 yılında gerçekleştirilen
Dünya Zirvesi’nde oylamaya
sunulmuş ve oybirliğiyle kabul
edilmiştir. Ağır insan hakları
ihlalleri durumunda Güvenlik
Konseyi’nin uluslararası toplum adına göreve hazır olduğu
2005 Dünya Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde ifade edilmiştir.

KORUMA SORUMLULUĞU
Koruma Sorumluluğu yaklaşımı (Responsibility to Protect-R2P)
2005 yılı Dünya Zirvesi’nde
tüm BM üye ülkeleri tarafından kabul edilmiş küresel siyasi bir taahhüt olup; devletlere
kendi vatandaşlarını soykırım,
savaş suçları, etnik temizlik ve
insanlığa karşı işlenen suçlardan koruma ve anılan suçların
422

Koruma Sorumluluğu Dok
trini 3 sütunlu bir yapı ortaya

koymaktadır. İlk sütunu önleyici sorumluluk (responsibility to
prevent), ikinci sütunu harekete
geçme sorumluluğu (responsibility to react), üçüncü sütunu yeniden inşa sorumluluğu (responsibility to rebuild) oluşturmaktadır.
İlk sütun olan önleyici sorumluluğa göre devlet, vatandaşlarını savaş suçu, soykırım, etnik
temizlik ve insanlığa karşı işlenen suçlardan koruma ve anılan suçları önleme yükümlülüğüne sahiptir. İkinci sütun olan
harekete geçme sorumluluğuna göre önleyici tedbirlerin
başarısız olduğu durumlarda
devletin rızası alınmadan uluslararası toplum harekete geçer
ve kuvvet kullanma dâhil her
türlü yaptırımı uygulayabilir.
İkinci sütun doktrinin en tartışmalı bölümü olup, Müdahale
ve Devlet Egemenliği Uluslararası Komisyonu (ICISS)
askerî müdahalenin yapılabilmesi için 6 koşulu açıklamıştır:
haklı neden, doğru amaç, son
çare, orantılılık, olumlu gelişme beklentisi ve doğru otorite.
Üçüncü sütun olan yeniden
inşa sorumluluğuna göre, kriz
sonrasında söz konusu ülkede
barış, istikrar ve güvenlik devlet kurumları ve uluslararası

toplumla işbirliği içinde yeniden inşa edilmelidir.

KONVANSİYONEL SAVAŞ
Geleneksel savaş, düzenli savaş
(nizami harp), endüstriyel savaş
ve yüksek yoğunluklu savaş olarak da nitelenen konvansiyonel
savaş; belirlenmiş bir hedef
doğrultusunda simetrik harp
silahları ile taktik ve tekniklerin düzenli yapıdaki unsurlar
tarafından kullanımı şeklinde
gerçekleştirilen bir savaş türüdür. Saldırıyı gerçekleştiren
tarafın öncelikle piyade ve mekanize piyade ile ilk savunma
hattını yarması, zırhlı unsurlar
ile hava ve deniz kuvvetlerinin
harekâta dahil olarak belirlenen hedeflerin ele geçirilmesi
şeklinde özetlenebilecek olan
konvansiyonel savaş, düzenli ve
simetrik bir tehdidin ortadan
kaldırılmasını esas almaktadır.
Askerî unsurların örgütlenmesi
ve eğitimi, silah ve teçhizat temini, personel temin ve yetiştirilmesi gibi konular bu konseptin çizdiği çerçeve içinde kalır.
Konvansiyonel savaşlar, ‘savaş hukuku’ kurallarına göre
icra edilir. Savaş hukukunda
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öngörüldüğü şekilde ‘üniformalarıyla, rütbeleriyle, disiplinli yapılarıyla’ tanımlanan ve
çeşitli savaş taktikleri kullanan
ulusal ordular tarafından icra
edilir. Savaş, devletlerarasıdır,
ulusal ve düzenli ordular tarafından yerine getirilir. Konvansiyonel savaşta ayrıca savaş
hukuku bağlamında nükleer
silahlar kullanılmaktadır. Bu
bağlamda konvansiyonel savaşta yalnızca konvansiyonel
silahlar kullanılır. Konvansiyonel silah; taraflarca gücü, niteliği bilinen ve klasik olarak kabul edilen, nükleer, biyolojik ve
kimyasal silahlar dışında kara,
deniz ve hava orduları tarafından kullanılan savaş hukuku
kapsamında kullanımı meşru
her türlü silahtır.
Konvansiyonel askeri güce
dayanan bu savaş türünde tüm
askeri ve yarı-askeri gayretler
hasmın fiziki varlığına ya da
geri bölgesini ele geçirme ve
muharebe edebilme yeteneğinin yok edilmesine yöneltilir. Bu yönüyle konvansiyonel
savaş “düşman” merkezlidir.
Temel hedef, düşmanın savaşma azim ve iradesini kırmaktır.
Konvansiyonel bir savaşı kaza424

nabilmek için en önemli şart
hem nitelik ve hem de nicelik
açısından “üstün bir savaş gücü”ne sahip olmaktır.
Soğuk Savaş dönemindeki karşıt kutupların “ortadan
kalkması” ve düzenli yapıdaki
orduların “önemini yitirmesi”
ile birlikte, söz konusu konseptin değişmeye başladığı ileri
sürülmekte ve bu tür askeri birliklerin yeni tür görevler (insani
yardım, bölgesel/küresel barışı
koruma, vb) için kullanımına
işaret edilmektedir. Ulus-devletlerin yeni küresel güvenlik
konsepti kapsamında siyasi sorunların çözümü için artık çok
maliyetli olan konvansiyonel
savaşlar yerine dolaylı yoldan
hasmı yıpratmaya yönelik savaş türleri denenmektedir.

KÖKTENCİLİK
Ayrıntılı bilgi için Fundamentalizm maddesine bakınız.

KRİMİNALİSTİK
Kriminalistik, kelime anlamı
olarak kısaca bilimsel yöntemlerin kullanılarak, fizikî delillerin tespiti, teşhisi, korunma-

sı ve yorumlanması şeklinde
ifade edilmektedir. Kökeni itibariyle Latince crimen (suç)
kelimesinden türetilmiş olan
kelime Almancaya “kriminalistik” şeklinde girmiş, İngilizcede
de yine buradan uyarlanarak
“criminalistic” şeklinde yerini
almıştır. Türkçedeki kriminalistik kelimesi de dolayısıyla
buradan gelmektedir. Kriminalistik kavramı farklı yerlerde
birbirine yakın çeşitli şekillerde
tanımlanmıştır.
Kalifornia Kriminalistler
Birliği’ne (CAC) göre kriminalistik aslında adlî bilimler üst
başlığı altındaki birçok alt başlıktan biridir. Fiziksel delillerin
bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve analiz edilmesi, bunların mahkemeye sunulması ve
yorumlanması hususlarını içeren bir disiplindir. Amerikan
Adli Bilimler Akademisi de bu
tanıma paralel bir tanım getirmiş ve kriminalistik kavramını,
fiziksel delillerin analizi, mukayesesi, teşhisi ve yorumlaması
şeklinde tanımlanmıştır.
Kriminalistik ve kriminoloji
birbiriyle karıştırılmaması gereken iki farklı kavramdır. Her iki
kavram da suç ile ilgili olduğu

için zaman zaman birbiriyle karıştırıldığı görülmektedir. Kriminalistik kısaca, suçun aydınlatılması, masum ve suçlunun açığa
çıkarılması için işlenen suça dair
delillerin değerlendirilmesi, analizi ve yorumunu ifade ederken;
kriminoloji, kişiyi suça iten sebepler, suçlu davranışları, suçun
oluşmasının nedenleri gibi konuları incelemektedir.
Kriminalistik disiplinin alt
dallarına bakıldığında, olay yeri
inceleme, balistik incelemeler,
kimyasal incelemeler, biyolojik
incelemeler, baskı izi incelemeleri, parmak ve avuç izi incelemeleri, belge incelemeleri, ses ve
konuşma incelemeleri, görüntü
incelemeleri ve data incelemeleri, ana başlıklar olarak görülmektedir.

KRİMİNOLOJİ
İngilizce bir terim olan kriminoloji, suç (crime) ve bilim (loji) kelimelerinin birleşiminden oluşan,
Türkçe’ye çevirdiğimizde suçbilimi olarak tercüme edebileceğimiz bir sözcüktür. Kriminoloji;
suçun nasıl tanımlandığı, neyin
suç olarak tanımlanacağının
nasıl ve hangi dinamiklere göre
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belirlendiği, suçlu davranışın
nedenleri, suç tipleri ve profili,
suçlu davranışın engellenmesi,
suçluların cezalandırılması ve ıslahı, toplumun suça karşı verdiği
tepki, otoritenin suçluya verdiği
tepki, mağdurların durumu ve
suçlu psikolojisi gibi konuları çalışmaktadır.
Kriminoloji bir sosyal bilim
olarak gözlem, anket, mülakat,
ikincil veri, sözlü tarih gibi yöntemler yoluyla elde edilen verilerin test edilmesi veya yorumlanması yöntemiyle suç ve suçlu
davranışı açıklamaya çalışmaktadır.
Kriminoloji, birçok temel bilim alanının suç ile ilgili açıklamalarından yararlanan disiplinler arası bir bilim dalıdır.

KRİPTO
Kriptoloji kelimesi, Yunanca’da “kryptos” (saklı–gizli) ve
“logos” (sözcük) kelimelerinden türetilmiştir. Bundan dolayı kriptoloji terimi, kelime
anlamı olarak “gizli sözcük”
anlamına gelmektedir. Kriptolojinin tarihçesinin MÖ. 60-50
yıllarına dayandığı bilinmektedir.
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Kriptolojideki temel amaç,
belirli sözcüklerin anlamını
gizlemek, sözcüklerin güvenliğini sağlamak, gizliliğini korumaktır.
Kriptografi,
Yunanca’da
“krypto” (saklı–gizli) ve “graphein” (yazı) kelimelerinden
türetilmiştir. Dolayısıyla kriptografi kelime anlamı olarak
“gizli yazı” anlamına gelmektedir. Kriptografi, verinin şifrelenmesi ve sonrasında tekrar
orjinal haline dönüştürülmesi
konusuyla ilgili bir bilim dalıdır. Kriptografi işlemi, veriyi
anlamsız hale getirme-dönüştürme, veri üzerinde saptanamayan değişimi engelleme ya
da veriyi yetkisiz kişilerin kullanımından koruma maksatlı,
matematiksel yöntemler içeren
şifreleme ve şifre çözme işlemidir. Kriptografi (şifreleme),
bilgisayar ağları ve haberleşme
sistemlerinde, birçok farklı veri
koruma problemlerinin çözümünde etkili ve yaygın biçimde
kullanılmaktadır.
Kriptografinin üç temel
amacı; “veri güvenliğinin sağlanması”, “mesaj kaynağının
ve bilginin doğruluğunun tespiti”, “kullanıcının gerçek is-

minin saklanması” olarak açıklanmıştır. Bilgisayar sistemleri
arası bağlantılarda ya da herhangi iki nokta arasındaki haberleşmede verinin güvenli bir
şekilde gitmesi büyük önem arz
etmektedir. Kriptografi kullanılarak haberleşme kanallarından gönderilen verinin güvenli
bir şekilde ulaştırılması amaçlanır.

3. Reddedilemezlik (non-repudiation), bilginin oluşmasını ya da gönderilmesini sağlayan kişinin, yaptığı
işlemi reddedememesi, inkar edememesini belirtir.

Açık haberleşme kanallarından veri gönderilmesi halinde,
gizli tutulmak istenen bilginin
yetkisiz kişiler tarafından dinlenmesi, haberleşme kanallarına girilerek verinin bozulması
ya da değiştirilmesi önlenmeye
çalışılmaktadır. Bu istenmeyen
durumların önlenmesi maksadıyla kriptografi, dört ana hususu gerçekleştirmeye çalışır:

KRİZ

1. Gizlilik
(confidentiality),
gönderilen bilginin yetkisiz
kimselerin eline geçmesini
engellemeyi ifade eder.
2. Bütünlük (integrity), saklanan ya da iletilmek istenen
verinin haberleşme kanallarına girilerek değiştirilmesini ya da bozulmasını
engellemektir.

4. Kimlik belirleme (authentication), bilgiyi gönderen ve
bilgiyi alan kişinin kimlik
doğrulaması, farklı bir kimliğe sahip olamamasıdır.

Kriz, kısaca, aniden gelişen; bir
örgütün, bir toplumun varlığını
veya hedeflerini tehdit eden ve
acilen önlem alınması gereken
bir durumdur.
Kriz, bilim literatürüne
30-40 yıl önce girmiş bir kavramdır ve özellikle son 10-15
yıldır üzerinde pek çok bilimsel
çalışma yapılmıştır. Kriz kavramı Türkçeye İngilizce “crisis” kelimesinin okunuşundan
kazandırılmıştır. Bu kelime de
Latincede “krinein”, Grekçede
“krisis” köklerinden türetilmiştir. Türkiye’de daha önceleri
buna karşılık olarak “buhran”
ve “bunalım” kavramları kullanılmaktaydı. Kriz aynı zamanda “afet” ve “felaket” durum427
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larını da içinde barındıran bir
anlam taşımaktadır.

•

Kriz sinyalinin alınması

•

Krize hazırlık ve korunma

Kriz halinde örgütte ve toplumda normal gidişatı önemli
ölçüde değiştiren bir hal ortaya çıkmaktadır. Bu hal örgütün
düzenini bozmakta, hatta onun
varlığını tehdit etmektedir. Önlem alınmadığı takdirde örgüt
sarsılabilir, çökebilir veya ortadan kalkabilir. Deprem, yangın,
sel baskını, savaş, terör saldırısı,
ani ve ciddî bir hastalık, işyerinin veya ülkenin ekonomik bunalıma girmesi, işçi çıkarılması
gibi durumlar hep birer kriz durumudur.

•

Krizin denetim altına alınması

•

Normal duruma dönüş ile

•

Öğrenme ve değerlendirme

Krizin temel özellikleri şu
şekilde sıralanabilir: Tahmin
edilememesi, tahmin ve önleme
mekanizmalarının yetersiz kalması, örgütün amaç ve varlığını
tehdit etmesi, üstesinden gelmek
için atılması gereken adımların
kararlaştırılması için yeterli bilgi
ve zamanın bulunmaması, ivedi
müdahale gerektirmesi ve karar
alıcılarda gerilim yaratması.

KRİZ YÖNETİMİ
Kriz yönetimi bir süreçtir. Kriz
yönetimi sürecinin beş aşamalı
olduğu söylenebilir.
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Birinci aşamada krizin ortaya çıkmadan önce gönderdiği
sinyallerin yönetici (lider) kadro
tarafından erkenden alınması
gerekir. Mesela, araçları tahrip, homurdanmalar, duvarlara
yazılan yazı ve çizilen resimler
personel krizlerinin sinyalleridir.
İkinci aşamada alınan bu
sinyaller değerlendirilerek sorunlarla (krizle) baş edebilmek
için gerekli hazırlıklar yapılır.
Üçüncü aşamada yönetime
daha fazla iş düşmektedir. Tepe
yönetim hemen harekete geçmeli, daha aktif olmalıdır.
Dördüncü aşama iyi bir kriz
yönetimiyle ortamın sakinleştiği, normal hayata dönüldüğü
dönemdir. Bu aşamada krizin
olumsuz etkilerini silici, istikrarı tekrar sağlayıcı çalışmalar
yapılmalıdır.

İyi bir kriz yönetimiyle eğer
kriz atlatılmışsa ve normal hayata dönülmüşse artık bu krizden derslerin çıkarılması gerektiği son aşamaya gelinmiştir.
Bu aşamada krizin bir değerlendirmesi yapılır. Krizin getiri ve götürüleri analiz edilerek
yine benzer bir kriz yaşanması
durumunda en az hasarla atlatılması için gerekli tedbirler ele
alınır.
Kriz Yönetimindeki
Yaklaşımlar
Kriz yönetiminde idareler değişik yol ve yöntemler uygularlar. Temel olarak iki yaklaşım
vardır. Bunlar krizden kaçma
ve krizi çözme yaklaşımlarıdır.
1. Krizden Kaçma Yaklaşımı
Bu yaklaşım “arzu edilmeyen
durumları hafifletme veya kaçınma stratejilerini kapsar”. Bu
yaklaşımda krize yakalanmamak için yönetici iç ve dış çevreyi sürekli kontrol etmelidir.
2.Krizi çözme yaklaşımı
Bu yaklaşım, hem kriz öncesi
durumu tahmin etmeye hem
de problemlerin çözümü için
uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır. Kriz sinyallerini

alacak erken uyarı sistemleri ve
planlar geliştirilmesini gerekli
kılar.

KUTUPLAŞMA
Kutuplaşma birbirine karşıt gruplara ayrılmak, karşıt
gruplarda olmak anlamına
gelmektedir. Toplumsal olarak
kutuplaşmanın tanımında ise
birbiriyle ilişkili ve aralarında
neden sonuç ilişkisi bulunan
ekonomik, sosyal ve mekânsal
kutuplaşma olarak üç ana kategoride tanımlanabilir. Gelir
veya refah dağılımında, üst
veya alt katmanların orta katmandan daha hızlı büyümesi,
onu sıkıştırması ve nüfusun iki
uç kısmı arasındaki sosyal farkların keskinleşmesiyle çeşitli
türlerde ve evrelerde kutuplaşma gözlemlenebilir. Ekonomik
kutuplaşma sosyal kutuplaşmaya, sosyal kutuplaşma da
mekânsal kutuplaşmaya yol
açar.
Ekonomik faaliyet alanları
ve gelir düzeylerindeki farklılık,
iki (veya daha fazla) gelir grubu
arasında bir kutuplaşma ortaya çıkarır. Bu kutuplaşma sosyolojik farklılıklar oluşturur ve
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sosyal bir kutuplaşma ortaya
çıkarır. Sosyal kutuplaşma, gelir düzeyi ve ekonomik faaliyet
alanlarındaki farklıklar sonucu,
gruplar aynı zamanda mekânsal olarak da bir kutuplaşma
yaşarlar.
Sosyal Kutuplaşma, Siyasal
Şiddet ve Terörizm
Toplumdaki kutuplaşmaların
sonucunda ortaya çıkan ideolojik, siyasî, zihinsel ve duygusal yönden bölünmüş çatışan
taraflar arasında kimi zaman
çok ağır bedellerin ödendiği
fiziksel şiddet hadiselerine neden olmaktadır. 1970’li yıllarda
Türkiye’de Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) ve Adalet Partisi
(AP) taraftarları arasında meydana gelen siyasal kutuplaşma,
sonucunda 12 Eylül 1980 darbesine giden şiddet ortamının
yaşandığı bir örnek olarak görülebilir. Sosyal kutuplaşmanın keskinleşmesinin sonuçlarından biri de terörizmdir.
Siyasî, etnik, dinî veya kültürel
anlamda karşı kutupta olduğu
varsayılanlar veya ötekileştirilenler ve bu gruplar arasındaki
kutuplaşmanın derinleşmesi,
bu gruplar içerisinden toplumu
terörize eden hareketler, grup430

lar ortaya çıkmasına neden
olabilir.

KÜLTÜREL HEGEMONYA
Kültürel hegemeonya, bir teori
olarak literatüre Marksist İtalyan düşünür Antonio Gramsci
tarafından sokulmuştur. Gramsci bu teoriyi Markist devrimin
neden geciktiği ya da yavaş
ilerlediği sorununa cevap olarak ileri sürmüştür.
Geçen yüzyılın başında
Marksist teorisyenler, proleter
devrimin gerçekleşmesi için
tüm koşulların sağlandığı; burjuva iktidarlarının, işçi sınıfının
bilinçlenmesi ve ulusları aşan
bir nitelikle sınıf olduğunun
farkına varması ile ortadan
kalkması gerektiğini; dolayısıyla anladıkları manada kapitalist/sömürücü devletlerin
sonunun geldiğini düşünüyorlardı. Ancak öyle olmadı. İşte
Gramsci kültürel hegemonya
ile esas olarak devrimin Marksistlerin beklentisinin aksine
neden gecikmiş olduğuna bir
cevap sunmak istedi. Buna
göre bir toplumda popüler kültür ve kitlesel medyanın kimin
kontrolünde olduğu önemlidir.

Bu ikisi üzerinde burjuvanın
mutlak kontrolü işçi sınıfının
devrimini geciktirmektedir.
Ayrıca Kültür Savaşı maddesine bakınız.

KÜLTÜR SAVAŞI
Kültür savaşı kavramının ortaya çıkışı Almancadaki “Kulturkampf ” ifadesinin kullanılmaya başlamasıyladır. Bu ifade
“kültür mücadelesi” ya da daha
geniş olarak “kültürün kontrol
edilmesi için yapılan mücadele” anlamına gelmektedir.
1870’lerde Almanya’da Şansölye Otto von Bismarck Katolik
Kilisesi’ne karşı bir “Kulturkampf ” başlatarak Cizvit tarikatı üyelerini ülkeden sürmüş
ve Kilise’nin özellikle eğitim ve
siyaset üzerindeki etkilerini kısıtlayacak kanunlar çıkarmıştır.
Terim günümüzde başta Amerika Birleşik Devletleri olmak
üzere; “kültürel savaş” ya da
“kültür savaşları” olarak tercüme edilerek benzer mücadeleler için kullanılmaya devam
etmektedir.

“Kulturkampf”: kültürel
müdahale ve direniş
Bismarck’ın Katolik cemaatine
ve tarikatlarına karşı başlattığı
kültürel mücadele, yeni kurulmuş olan Alman İmparatorluğu sınırları içerisindeki nüfusu
belirli bir ortak payda etrafında birleştirmeyi ve bir ulusal
kimlik oluşturmayı amaçlayan
toplumsal ve siyasî projenin bir
parçasıdır.
“Kulturkampf ”ın
görünürdeki sebebi Papa IX’uncu
Pius’un 1864 yılında kaleme
aldığı “Syllabus Errorum” adlı
metinde öne sürülen düşüncelerdir. Bu metinde Papa, devletin eğitim üzerindeki hâkimiyeti ve dinî otoriteye dayanmayan
resmî evlilik uygulaması gibi
modern gelişmelerin sapkınlık
olduğunu ifade ederek Almanya’daki gibi seküler devlet düzenlemelerine karşı savaş ilan
etmiştir. Bismarck, kilisenin bu
taarruzuna bir sene sonra Cizvit tarikatı üyelerini ülkeden
sürerek karşılık vermiştir. 1873
yılında ise Almanya’da din
adamlarının eğitimi ve göreve atanması konusunda devlet
denetimini öngören bir kanun
yasalaşmıştır. Yasaya karşı çı431
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kan Katolik din adamları hapse mahkûm edilmiştir. Katolik
direnişini kırmak amacıyla
Bismarck, kilise mülkünün müsaderesini, eğitim ve evlilik
kurumları üzerinde devlet denetiminin artırılması, Katolik
din adamlarının faaliyetlerinin
devlet tarafından düzenlenmesi gibi bir dizi önleme başvurmuştur. Papa yapılan yasal
düzenlemeleri
reddederek,
Katolik vatandaşların devlet
tahakkümüne karşı direnmelerini istemiştir.
Almanya
deneyiminde
“Kultur-kampf ” için Katoliklik, irrasyoneldir, çağdışıdır
ve insanları yozlaşmış bir dinî
otoritenin buyruğuna sokmaktadır. Diğer taraftan Katolik
kilisesine göre, modern hayatı
tahkim eden bütün gelişmeler
dinden uzaklaşmanın ve sapkınlığın eseridir. “Kulturkampf ”, bu haliyle modernlik yanlıları ile modernlik karşıtlarının
çatışması olarak değerlendirilebilir. Bu özellik diğer ülkelerdeki karşılaşmaların da tonunu
belirleyecektir.
Amerika’da kültür savaşları
Amerika’daki bilinen en eski
“Kulturkampf ” mücadelesi ise
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1925 yılındaki meşhur Scopes
“maymun davası” sırasında
ortaya çıkan geleneksel din ve
modern bilim arasındaki çatışmadır. Bu mahkemede John T.
Scopes bulunduğu Tennessee
eyaletinde çalıştığı okulda fen
derslerinde Darwin’in evrim
teorisini anlattığı için mahkemeye verilmiş ve o dönemde
Tennessee’de bu teorinin okullarda öğretilmesi yasak olduğundan suçlu bulunmuştur.
Kararı Eyalet Yüksek Mahkemesi usulden bozmuştu. EEyalet Yüksek Mahkemesinin
modern bilim taraftarı modernistler açısından önemli bir
zafer olarak algılanmıştır. Zira
Amerika’da ilk defa İncil’in literal öğretileri bir mahkeme
salonunda sorgulanabilmiştir.
Daha sonraları da karşılıklı
saygı ve hoşgörüyü savunan liberal ideolojiler vatandaşlık, ırk
ayırımına karşı düzenlemeler
ve kadın hakları konularında
çeşitli zaferler kazanmışlardır.
Amerika’da “kültür savaşları” kavramı, James Davison
Hunter’ın bu adı taşıyan kitabı
dolayısıyla gündeme gelmiştir.
Hunter, kitabında kültürel çatışmayı farklı ahlakî anlayış sistemleri arasındaki toplumsal ve

siyasî düşmanlık olarak tanımlamaktadır. Buna göre kürtaj,
eşcinsel hakları, evrim, sanatın
finansmanı, çocuk eğitimi, çok
kültürlülük gibi konular Amerika’daki kültür savaşlarının cephelerini oluşturmaktadır. Bu
savaş; eğitim sistemi, medya,
sanat gibi alanlarda gerçekleşmektedir. Hunter, Amerika’daki kültür savaşlarının tarafların,
insanüstü bir otoriteyi kabul
eden “ortodokslar” ve insanı
ölçü olarak alan “ilerlemeciler”
arasında olduğunu söylüyor.
Hunter’a göre muhafazakâr
Hristiyanlar, Yahudiler ve
Müslümanlar “ortodokslar”ı
teşkil ederken, “ilerlemeciler”
seküler hümanizmi ahlakî bir
standart olarak benimsemektedir. Dolayısıyla bir zamanlar
Katoliklik karşıtı bir kültür savaşının yürütücüsü olan muhafazakâr Protestanlar, bu yeni
kültür savaşında muhafazakar
Katoliklerle aynı safta yer alabilmektedir.
Amerika’daki kültür savaşları bu anlamda düşünce ve
kültür sahasını seküler hümanizmin tekeline bırakan bir
mücadeledir.

Kültürel çatışma kuramları
Kültürün bir çatışma alanı olarak düşünülmesi akla Antonio
Gramsci’nin 1920’lerde ortaya
attığı Marksist devrimin neden
geciktiği ya da yavaş ilerlediği
sorununa karşılık olarak öne
sürdüğü “kültürel hegemonya”
teorisini getirmektedir. Gramsci, bu teorisinde kültürel olarak
farklı toplumlarda bir sınıf eğer
popüler kültür ve kitlesel medyayı kontrol edebilirse işçi sınıfı devriminin gecikeceğini bu
sebeple de kapitalist unsurlar
medya, eğitim ve diğer popüler
araçları kontrol etmede bir kültürel savaş içerisinde olacaklarını iddia eder. Gramsci, bir
sınıfın diğeri üzerinde kurduğu
hegemonyanın iki çeşit unsurla
sağlandığını söyler. Bunlardan
ilki devlet gibi baskı unsurlarıdır. Bunun yanı sıra ikinci
olarak aile, kilise, sendikalar
gibi sivil toplum kurumları da
onay yoluyla hegemonya sağlar. Gramsci’ye göre kapitalist
toplumlarda hegemonya baskı
unsurlarından çok onay unsurları yoluyla sağlanır. Gramsci,
kültürel hegemonya kavramsallaştırmasını, İtalya’da işçi
sınıfının Mussolini iktidarını
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kabullenmesi olgusunu açıklamak için kullanır. Buna göre
işçi sınıfının yürüteceği mücadele, hegemonya için onay sağlayan kültür alanını da kapsamalıdır.
Kültürel çatışma konusunda güncel tartışmalardan biri
de Samuel Huntington’ın “medeniyetler çatışması” tezidir.
Huntington, Soğuk Savaş’a kadarki dönemde Batıda yaşanan
toplumsal çatışmaların Batı içi
çelişkilerden kaynaklandığını
söyler. Ancak Soğuk Savaş’ın
sona ermesiyle bu çatışmanın
yerini Batı ile Batı dışı toplumlar arasında bir çatışma almaya
başlamıştır. Huntington’a göre
bu noktadan itibaren temel
çatışma eksenini medeniyetler
arası fay hatları belirleyecektir.
Onu bu sonuca götüren düşünce ise ekonomik ve siyasî ayrımların giderek önemini yitirmesi
ancak medeniyet dairelerine
aidiyeti ifade eden kimliklerin
toplumsal çatışmalarda daha
çok ön plana çıkmaya başlamasıdır. Huntington, Batılı
evrenselcilik idealinin, kültürel
ayrımların keskinleşmesi sebebiyle hüsrana uğradığını söyler.
Ona göre Batı’nın ekonomik
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ve siyasî üstünlüğüne rağmen
ve hatta bu durum yüzünden
Batı dışı medeniyetlerde Batı
karşıtı bir ruh hali egemen hale
gelmiştir. Huntington bu ruh
halinin İslam ve Çin medeniyetlerini Batı karşıtı bir ittifak
oluşturmaya sevk edeceğini
iddia eder. Soğuk Savaş sonrası dünyada Batı için en büyük
tehdidin bu ittifaktan kaynaklanacağını düşünen Huntington, Batı dünyasının siyasî ve
toplumsal çatışmaları “medeniyetler çatışması” paradigması etrafında anlaması ve buna
göre önlem alması gerektiğini
söyler.

KÜRDİSTAN İŞÇİ PARTİSİ –
PKK (PARTİYA KARKEREN
KÜRDİSTAN)
1970’li yıllarda temelleri Abdullah Öcalan tarafından atılan, silahlı eylemlerine başlamasıyla birlikte Türkiye’nin
tehdit algılamalarının başında
yer alan, 1984 yılından sonra
yoğun terör ve şiddet eylemleriyle 30 yıl içerisinde uluslararası bir terör örgütü haline gelen, ideolojik olarak Marksist/
Leninist terör örgütüdür.

PKK, içerisinde Abdullah
Öcalan’ın da bulunduğu gençlerden oluşan bir grup tarafından, 1978 yılı Kasım ayında
Kürdistan İşçi Partisi (Partiya
Karkeren
Kürdistan/PKK)
adıyla kurulmuştur.
Örgüt kendi geçmişini dört
ana döneme ayırmaktadır. Bu
dönemler; 1. Dönem; 19731984 yılları arasında gerçekleşen Marksist-Leninist temelde
ideolojik ve pratik eğitim faaliyetleridir, 2. Dönem; 1984
yılından itibaren başlayan ve
1990’lara doğru halka yönelen
şiddet dönemi ve devamında
başlayan gerilla stratejilerine
geçiş aşaması, 3. Dönem; 1993
yılında başlayan ve 2010 yılına kadar devam eden ateşkes
ve çatışma dönemleri, 4. Dönem; Öcalan’ın 31 Mart 2010
tarihinde gerçekleşen avukat
görüşmesinde belirttiği, meşru
savunma veya müzakere temelinde gerçekleşecek “demokratik özerklik” aşaması olarak
görülmektedir.
Yukarıda belirtilen dört dönem, örgütün dönemsel stratejilerini, ateşkes süreçlerini;
silahlı şiddet eylemlerini ve
bu eylemlerin profillerini tam

olarak kapsamamaktadır. Bu
sebeple örgütün dört dönem
yaklaşımı kendi örgütsel stratejilerini kısmî ölçüde yansıtmaktadır. Örgütün dönemsel
stratejilerini, eylem ve ideolojilerini anlayabilmek açısından
yukarıda belirtilen dört dönemi
de kapsayan bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu bağlamda PKK’nın geçirdiği değişim ve dönüşümleri
kuruluş aşamasından itibaren
günümüze kadar beş ana bölümde değerlendirilmektedir.
PKK’nın Kuruluşu Öncesi
Ülkenin Genel Durumu
PKK’nın kuruluşu öncesinde
sol hareketler içerisinde yer
alan Kürt kökenli üniversite
gençleri, etnik bilincin yaygınlaşmasını sağlayacak çeşitli
dernekler kurmuştur. Görüşlerini daha güçlü seslendirebilmek için DEV-GENÇ (Devrimci Gençlik) çizgisinden
ayrılarak Kürt solunun dernek
çatısı altında örgütsel temellerini atmışlardır. Örgütlenme
olarak dernek faaliyetleriyle
yola çıkan Kürt Solu, 1969
yılında Ankara ve İstanbul’da
Devrimci Doğu Kültür Ocaklarını (DDKO) kurmuştur. Bu
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ocaklar kısa bir sürede Doğu ve
Güneydoğu’da belirli yerleşim
bölgelerinde de kurulmuştur.
DDKO’nun
üniversitelerde
okuyan Kürt gençler üzerinde
büyük etkileri olmuştur.
Sol hareketler içerisinde
ortaya çıkan Kürt solu, 1971
muhtırası ile büyük bir darbe
yemiştir. DDKO davası çerçevesinde çok sayıda kişinin tutuklanması ile beraber sol eksenli Kürtçü hareketler, 1970’li
yılların başında fikrî temeli filizlenen ancak pratikleşme sürecine girmede sorunlar yaşayan bir dernek hareketi olarak
kalmıştır. Yaşanan bu olaylardan birkaç yıl sonra öne çıkan
PKK, DDKO ve devamında
kurulan DDKD’nin (Devrimci
Demokratik Kültür Dernekleri) oluşturduğu Sosyalist Kürt
Millîyetçiliği zeminini doldurmaya başlamıştır.
Birinci Dönem: PKK’nın
Teorik ve Pratik Altyapısının
Oluşumu (1973–1978)
PKK’nın pratik ve teorik altyapısının atıldığı birinci dönem
nitelik itibariyle toplantı ve
görüşmelerden oluşmaktadır.
Yapılan görüşmeler ideolojik
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temelin şekillendirildiği, fikrî
tartışmalar olarak örgüt tarihine geçmiştir. Bu dönemde
yapılan toplantılar: 1973 yılında Çubuk Barajı, 1974 yılında Tuzluçayır, 1976 yılında
Dikmen ve 1977 yılında Ankara Mimarlar Mühendisler
Odası’nda gerçekleşen görüşmelerdir. 1978 öncesi yapılan
görüşmeler örgütün ideolojik
temelinin atıldığı ve Marksist-Leninist ideolojinin benimsendiği dönem olarak görülebilir.
Örgütünün kuruluşu öncesinde ülkenin genelinde
gerçekleşen anarşi ve terör
hareketlerinin temelinde yer
alan Marksist-Leninist ideoloji, PKK’nın temel ideolojisi olarak görülmüştür. PKK,
kurulacak bir Kürt devletinin
Marksist-Leninist temelli bir
ideolojiye sahip olması prensibini, “Kürt halkının ezilmişliğinin” ve “sömürge olarak görülmesinin” bir sonucu olarak
Kürt halkının özgürleştirilmesi
gerektiği tezi ile birleştirmiştir.

İkinci Dönem: PKK’nın Fiili
Kuruluş Süreci (1978–1984)
PKK’nın ikinci dönemi kuruluş sonrası ilk silahlı eylemin
gerçekleşmesine kadar geçen
dönemdir. Bu dönemde, örgüt,
uzun yıllar terörü bir yöntem
olarak kullanmasına imkân
sağlayacak altyapı hazırlıklarını sağlamıştır.
PKK, 1975 ve 1976 yıllarında gerçekleştirilen toplantılarda, Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’ya açılım kararı almıştır. Bu karara bağlı olarak
bölgeye dağılan örgüt üyeleri
çalışmalarına başlamış ve kuruluş öncesi hazırlıklar yapılmıştır. 1978 yılının son dönemlerine doğru partileşme için
uygun bir konjonktürün olduğunu değerlendiren Öcalan ve
kurucu kadro, yapılan hazırlıklar çerçevesinde 27 Kasım
1978 tarihinde Diyarbakır ili
Lice ilçesi Ziyaret (Fis) köyünde gerçekleştirmiş oldukları ve
üç gün süren bir toplantıdan
sonra PKK (Partiya Karkeren
Kürdistan-Kürdistan İşçi Partisi) adında bir parti kurulması
kararı almışlardır.

PKK’nın 1984 yılına kadar
uzanan dönemi Filistin kampları, Suriye ve bazı ülkelerle
gerçekleştirilen
ilişkilerden
oluşmaktadır. Bu dönemde
Ortadoğu’da yaşanan siyasî ve
askerî gelişmeler, PKK’nın Filistin kamplarında eğitim alanının genişlemesine ve daha
fonksiyonel bir eğitim sürecine
girmelerine imkân sağlamıştır.
1982 yılında İsrail’in Lübnan’ı
işgal etmesi ile PKK’nın da
bulunduğu Bekaa Vadisi’nden
FKÖ (Filistin Kurtuluş Örgütü) çekilmek zorunda kalmıştır.
Bu durum PKK’nın Bekaa Vadisi’nde büyük bir eğitim alanına sahip olmasını sağlamıştır.
Üçüncü Dönem: PKK’nın
Birinci Eylemsel Süreci
(1984–1999)
PKK, 1980’li yıllara 12 Eylül
askerî darbesinin geride bıraktığı boşlukları ve fırsatları
değerlendirerek girmiştir. 12
Eylül sürecinde yakalanamayan ve yurtdışına kaçan örgüt
mensupları, örgüte katılan yeni
üyelerle birlikte Lübnan’daki
kamplarda siyasî ve askerî eğitimlerini geliştirmişlerdir. Örgüt siyasî ve askerî eğitimlerine
devam ederken bu alanda pro437
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fesyonelleşmek amacıyla HRK
(Kürdistan Kurtuluş Birliği) adı
altında askerî bir örgütlenmeye
geçiş yapılmıştır. Bu askerî örgütlenme iç ve dış kamuoyunda
adını duyurmak için, kendileri
açısından uygun olarak değerlendirdikleri Eruh ve Şemdinli
ilçelerine baskın yapmayı kararlaştırarak, 15 Ağustos 1984
tarihinde bu eylemlerini gerçekleştirmişlerdir. Örgüt, 1984
yılında gerçekleştirdiği bu eylemlerden sonra cephe faaliyetlerini geliştirmek amacıyla
21 Mart 1985’te ERNK (Eniya
Rızgariya Netewayı Kurdistan
- Kürdistan Ulusal Kurtuluş
Cephesi) kurmuştur. Örgüt için
cephe faaliyetleri uluslararası
kamuoyunda propaganda yapmak açısından kritik bir öneme
sahiptir. Ayrıca dağ kadrosuna
eleman temin etmek açısından
bir havuz olarak da kullanılmaktadır.
Örgüt, 1986 yılında ARGK’nın (Arteşe Rızgariya Gele
Kurdistan – Kürdistan Halk
Kurtuluş Ordusu) kurulmasıyla
silahlı eylemlerine hız vermeye başlamış ve 1986 yılından
1990 yılına kadar Doğu ve Güneydoğu illerinde Kürt kökenli
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sivillere karşı çok sayıda eylem
gerçekleştirmiştir. Örgüt, eylemlerinin birçoğunda masum
sivil halkı hedef almış, yaş,
cinsiyet farkı gözetmeksizin
çok sayıda insanı öldürmüştür.
Özellikle çok sayıda çocuğun
ve kadının öldürülmesi bölge
halkında derin bir travma oluşturmuştur.
Birinci Ateşkes Süreci-1993
17 Mart 1993 günü Lübnan’ın
Bar Eliyas kasabasında arabuluculuk görevini üstlenen YNK
(Kürdistan Yurtseverler Birliği)
lideri Celal Talabani ile birlikte
basın mensuplarının karşısına
çıkan Öcalan, tek taraflı ateşkes ilân etmiştir.
Ancak, 1993 yılının Mart
ayında örgütün ateşkes ilanı
ile başlayan sessizlik kısa süre
içerisinde sona ermiştir. 1993
Mayıs ayı sonrası çatışmaların başlamasının temel sebebi,
örgütün Bingöl-Elazığ karayolunda görev yerlerine sevk
edilen 33 silahsız eri taşıyan iki
araca saldırması ve bu askerlerin şehit edilmesi olayıdır. Bu
olayın yanı sıra 17 Nisan 1993
tarihinde
Cumhurbaşkanı
Turgut Özal’ın vefatı, çözüm

ve ateşkes sürecinin devamını
olumsuz yönde etkilemiştir.

Öcalan’ın dönemsel stratejilerinden biri olarak görülebilir.

33 erin şehit edilmesi olayı,
Türk toplumunun bilinçaltına
yerleşen önemli bir psikolojik
kırılmadır. Aynı zamanda bu
eylem, terörle mücadele eden
güvenlik birimleri açısından
da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu olaydan sonra PKK’ya yönelik sınır ötesi
operasyonlar gerçekleştirilerek
örgütün alan hâkimiyeti büyük
ölçüde geriletilmiştir.

Üçüncü Ateşkes Süreci-1998

İkinci Ateşkes Süreci-1995
Öcalan 1993 sonrası örgütün
alan hâkimiyetini yitirmesi ile
birlikte içine girilen çıkmazı
aşabilmek için, 1994 yılından
itibaren söylemlerini değiştirmiş, “bütün çözümlere açık
olduğunu ve Türkiye’yi bölme
niyetlerinin olmadığını” ifade etmiştir. Bunun sonrasında
Kasım 1995’te bir kez daha
Öcalan tek taraflı ateşkes ilan
etmiştir. Öcalan’ın bu dönem
içerisinde söylemlerinde “Ben
Türkiye aşığıyım, ben Kürt
millîyetçisi değilim” gibi sözleri
dikkat çekmiştir. Bu ve benzerî
ifadelerle başlayan tek taraflı ateşkes, örgütün ve özellikle

PKK, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışındaki faaliyetleri
açısından 1995 yılı sonrasında
önemli bir gerileme yaşamıştır.
Öcalan gelinen noktada örgütün içine girdiği çıkmazı aşmanın yollarını aramakta, sık sık
medya aracılığıyla kamuoyuna
ılımlı mesajlar vermeye çalışmaktadır. Öcalan, 27 Ağustos
1998 tarihinde MED-TV aracılığıyla gerçekleştirilen bir basın toplantısında, 1 Eylül 1998
tarihinden itibaren gelişmelere
ve şartlara bağlı bir ateşkes ilan
edildiğini duyurmuştur. Avrupa’da faaliyetleri yakın takibe
alınan PKK, bu ateşkes döneminde kendine meşru alan
oluşturma çabası içine girmiştir. 1998 yılında ilan edilen tek
taraflı ateşkes, 1999 yılında
Öcalan’ın yakalanması sonrası “silahların bırakılacağı” yönündeki söylem ve gelişmeleri
de içermektedir.
Öcalan’ın Suriye’den Çıkış
Sürecinde PKK’nın Durumu
Örgüt lideri Öcalan, 1998 yılında, 20 yıldır bulunduğu Su439
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riye’den çıkarılmıştır. Öcalan
Suriye’den ayrıldıktan sonra
Yunanistan, Rusya, İtalya ve
nihayetinde Kenya’ya kaçmış
ve Kenya’nın başkenti Nairobi’de 16 Şubat 1999 tarihinde
yakalanarak Türkiye’ye getirilmiştir.
PKK’nın 1984–1999 Yılları
Arasında İdeolojik Tutumu
PKK’nın 1984-1999 yılları
arasında ideolojik argümanları dönemsel farklılıklar göstermiştir. Bu dönemsel farklılıklar,
başta uluslararası gelişmeler
olmak üzere, örgütün silahlı
şiddet stratejilerinin seyri, Türkiye’nin terörle mücadelede
izlediği politikalar ve ülke içerisindeki siyasî gelişmelere göre
şekillenmiştir. 1984-1999 yılları arasında PKK’nın ideolojik söylemleri ve izlediği temel
politikalar ana hatlarıyla iki
dönemde incelenebilir. Birinci dönem; örgütün 1984-1990
yılları arasında izlediği ideolojik tutum klasik Marksist-Leninist ideolojik çerçevede gerçekleşmiştir. İkinci dönem; PKK,
1990’lı yılların başlarından
itibaren ideolojik açıdan bazı
değişiklikler yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde başta Sov440

yet Rusya’nın dağılması olmak
üzere yaşanan uluslararası
gelişmeler sonucunda ortaya
çıkan reel sosyalizmin çöküşü, sol orijinli ve bu çerçevede
hareket eden örgütler açısından revizyon ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Bu dönemdeki örgütün temel ideolojik kaynağı
sol eksenli Kürt Millîyetçiliği
olarak değerlendirilebilir.
Dördüncü Dönem: İçe
Kapanma ve Yeni Dönem
Stratejisinin Belirlenmesi
Süreci (1999–2004)
Terör örgütü lideri Öcalan’ın
16 Şubat 1999 tarihinde yakalanması ile örgüt yeni bir döneme girmiştir. Örgüt Öcalan’ın
yakalanmasından bir sene
sonra 7. Olağanüstü Kongresi’ni gerçekleştirmiştir. PKK’nın
2000 yılı Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu 7. Olağanüstü
Kongresi’nde aldığı kararlar
gereğince Abdullah Öcalan’ın,
örgütün onursal başkanı ilan
edilmesine karar verilmiş, ayrıca Demokratik Cumhuriyet
ve Barış Projesi adı ile formüle
edilen bir stratejinin kabul edildiği açıklanmıştır.

PKK’nın 1999 Sonrası Eylem
ve Stratejileri
PKK’nın 1999 yılı sonrası
eylem profili, temelde kitlesel şiddet eylemleri ve Irak’ın
kuzeyinde eğitim gören dağ
kadrosunun küçük çaplı silahlı
eylemleri olarak görülebilir. Bu
dönemde izlenen strateji meşru savunma adı altında ifade
edilen sosyal ve siyasal hakların
verilmesi yönünde söylemlerle
şekillenmiştir. Aynı zamanda
Öcalan’ın cezaevi koşullarının
düzeltilmesi ve serbest bırakılmasına varan istekler de bu
dönemdeki eylemlerin temel
konu başlıklarıdır. Örgüt bu ve
benzerî isteklerle yeni dönemde siyasal alanda daha etkin bir
konuma gelmeyi amaçlamış ve
bu alana kanalize olmaya çalışmıştır.
PKK’da Yapısal Değişim
Arayış Süreci (KADEK,
KONGRA/GEL)
PKK 2000’lerin başlarından
itibaren başta ABD ve AB olmak üzere çok sayıda devlet tarafından terör örgütleri listesine
alınmıştır. Bu durum örgütün
yapısal ve isimsel değişikliklere
gitmesine yol açmıştır. Aynı za-

manda bu yapısal değişiklerin
örgüt açısından yeni açılımlar
sağlaması hedeflenmiştir. Gerçekleşen temel değişiklikler şu
şekildedir: 4-10 Nisan 2002
tarihinde gerçekleştirilen 7.
Olağanüstü Kongre’de örgütün ismi; KADEK (Kürdistan
Özgürlük ve Demokrasi Kongresi) olarak değiştirilmiştir. 26
Ekim 2003 tarihinde ise KADEK kendinî fesh etmiştir. 27
Ekim - 6 Kasım 2003 tarihleri arasında Kürdistan Halk
Kongresi adı altında yeni bir
örgütlenmeye gidilerek, 15
Kasım 2003 tarihinde Kandil
Dağı’nda Zübeyir Aydar tarafından yapılan açıklama ile
KONGRA-GEL’in kurulduğu
ilân edilmiştir.
Beşinci Dönem: PKK’nın
İkinci Eylemsel Süreci (20042010)
PKK, 1 Haziran 2004’teki 10.
Kongre kararlarında, 6 yıldır
sürdürdüğü tek taraflı ateşkesi
bozduğunu, bundan sonra aktif meşru savunma pozisyonuna döndüklerini iddia etmişlerdir. Bu durum PKK’nın silahlı
şiddet stratejisine tekrar başlayacağının önemli bir işareti
olarak görülmüştür. Tek taraflı
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ateşkes sona ermiş, 1 Haziran
kararlarından sonra PKK kırsalda ve şehirlerde silahlı eylemlerine tekrar başlamıştır.
Örgütün Son Dönemi
Örgüt yönetimi zaman içerisinde yurtiçi ve yurtdışı konjonktürel gelişmeleri de dikkate alarak değişikliklere gitmeyi
hedeflemiş, PKK yapılanması
kendisini 2002 yılı Nisan ayında Kürdistan Özgürlük ve
Demokrasi Kongresi (Kongreya Azadi Demokrasiya Kürdistan/KADEK), 2003 yılı
Kasım ayında Halk Kongresi
(Kongra-Gel) ve 2005 yılı Mart
ayından itibaren Kürdistan
Demokratik Konfederasyonu
(Koma Komalen Kürdistan/
KKK) olarak adlandırmıştır.
Yukarıda belirtilen isim değişikliği çabaları aynı zamanda
yapısal bazı değişiklikleri de
gündeme getirmiş, gençlik yapılanması 2003 yılında Kürdistan Özgür Gençlik Birliği’ne
(Tewgera Ciwanen Azadiya
Kürdistan/TECAK) 2005’te
ise Gençlik Örgütlenmesi’ne
(Komalen Ciwan) dönüştürülmüştür.
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Örgütün yapısal açıdan son
büyük değişikliği 2007 yılında
yaşamış, Kongra-Gel terkedilerek KCK yapısı/sistemi benimsenmiş, gençlik yapılanması da Komalen Ciwan ismiyle
KCK Yürütme Konseyi’ne
bağlı çatı yapılanma olarak yeniden örgütlendirilmiştir.

KÜRDİSTAN İSLAM
HAREKETİ
Bkz: Kürdistan İslami Topluluğu

KÜRDİSTAN İSLAMİ
TOPLULUĞU
1993 yılında kurulan Kürdistan İslami Hareketi isimli
oluşum, 2006 yılında Civaka
İslamiya Kurdistan-CİK (Kürdistan İslami Topluluğu) adını
almıştır. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yapılanmalardan olan CİK, terör örgütünün
hedefleri doğrultusunda halkın
dini duygularını istismar etmektedir.
Merkezi Almanya’da bulunan oluşum, kendisine müzahir molla olduğu iddia edilen

şahısları kullanarak, terör örgütü PKK/KCK’nın eylemlerine dini zeminde meşruiyet
kazandırmaya ve dini argümanları kullanarak kitleleri
PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda harekete geçirmeye
çalışmaktadır. Bu doğrultuda,
terör örgütünün (sözde) özyönetim adı altında gerçekleştirdiği terör eylemlerine karşı
güvenlik güçleri tarafından
gerçekleştirilen operasyonlara “direnmenin” farz olduğu,
(sözde) dört parçadaki Kürtlere
her türlü maddi ve manevi yardımda bulunulmasının bütün
Müslümanların yükümlülüğü
olduğu vb. şeklinde propaganda faaliyetleri yürütmektedir.

KOMALEN CİWAN
(PKK/KCK GENÇLİK
ÖRGÜTLENMESİ)
Komalen Ciwan kelime karşılığı olarak “gençlik örgütlenmesi” anlamına gelmektedir. Komalen Ciwan, PKK/KCK’nın
gençlik yapılanmasının 2005
yılında değiştirilen yeni ismidir.
2007 yılından sonraki Kürdistan Topluluklar Birliği (Koma
Ciwaken Kürdistan/KCK) ya-

pılanmasında Komalen Ciwan
örgütün çatı gençlik yapılanmasını ifade etmektedir.
Tarihî Süreç:
PKK yönetimi ilk yıllardan itibaren eleman temini faaliyetlerine önem vermiş, özellikle
gençlerin örgüte katılımı konusunda çaba harcamış ve yoğun
propaganda çalışmaları yürütmüştür.
1986 yılı Ekim ayında
Lübnan’da gerçekleştirilen 3.
Kongrede, örgüt yönetimi tarafından gençlik örgütlenmelerine gidilmesi kararı alınmış ve
yaklaşık 1 yıl sonra Kürdistan
Gençlik Birliği (Yekitiya Ciwanen Kürdistan) kurulmuştur.
Aynı dönemde örgütün yurtdışındaki gençlik çalışmalarını
yürütmek ve koordine etmek
amacıyla Avrupa merkezli
Kürdistan Devrimci Yurtsever
Gençlik Birliği (Yekitiya Xorten Welatparezen Kürdistan)
yapılanması oluşturulmuştur.
Örgüt yönetimi zaman
içerisinde yurtiçi ve yurtdışı konjonktürel gelişmeleri de
dikkate alarak değişikliklere
gitmeyi hedeflemiş, PKK yapılanması kendisini 2002 yılı
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Nisan ayında Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi
(Kongreya Azadi Demokrasiya
Kürdistan/KADEK), 2003 yılı
Kasım ayında Halk Kongresi
(Kongra-Gel) ve 2005 yılı Mart
ayından itibaren Kürdistan
Demokratik Konfederasyonu
(Koma Komalen Kürdistan/
KKK) olarak adlandırmıştır.
Yukarıda belirtilen isim değişikliği çabaları aynı zamanda
yapısal bazı değişiklikleri de
gündeme getirmiş, gençlik yapılanması 2003 yılında Kürdistan Özgür Gençlik Hareketine
(Tewgera Ciwanen Azadiya
Kürdistan/TECAK) 2005’te
ise Gençlik Örgütlenmesine
(Komalen Ciwan) dönüştürülmüştür.
YCK, TECAK ve Komalen Ciwan, örgütün dört ülke
(Türkiye, Irak, Suriye ve İran)
toprakları üzerinde kurmayı
amaçladığı tüm gençlik yapılanmalarının çatı gençlik örgütlenmeleri olarak planlanmış,
örgütçe hedef alınan ülkelerde
farklı gençlik örgütlenmelerine
de gidilmiştir. Adı geçen yapıların Türkiye sınırları içerisinde paralel uzantıları da gündeme gelmiş, sırasıyla Bağımsız
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Gençlik Hareketi (BAGEH),
Demokratik Gençlik Konfederasyonu (DEM-GENÇ) ve
Yurtsever Özgür Gençlik Hareketi (YÖGEH) kurulmuş ve
gençlik faaliyetlerinin daha
sağlam bir zemin üzerine oturtulması hedeflenmiştir.
PKK, yapısal açıdan son
büyük değişikliği 2007 yılında
yaşamış, Kongra-Gel terkedilerek KCK yapısı/sistemi benimsenmiş, gençlik yapılanması da Komalen Ciwan ismiyle
KCK Yürütme Konseyine
bağlı çatı yapılanma olarak yeniden örgütlendirilmiştir.
Yapılanma Biçimi:
Komalen Ciwan TECAK’ın
devamı olarak önce KKK
daha sonra KCK bünyesinde
çatı gençlik örgütlenmesi olarak planlanmış ve konumunu
bugüne kadar korumuştur.
Komalen Ciwan Koordinasyonundan oluşturulan Komalen
Ciwan Meclisi yapılanmanın
karar alma ve yürütme organı
biçiminde tasarlanmış, her yıl
Gençlik Kurultayı adıyla toplantıların yapılması kararlaştırılmıştır.

Görevleri:
Örgütünün ilk yıllarında gençlik yapılanmasının asıl amacı
yeni elemanların örgüte katılımlarının sağlanması iken
zaman içerisinde gençliğin
itici gücü fark edilmiş, gençlik
örgütlenmeleri üzerinden örgütün daha fazla mesafe alması hedeflenmiştir. Dolayısıyla
eleman temininden toplumsal
olaylara, illegal sokak gösterilerinden silahlı/bombalı eylemlere kadar birçok alanda gençlik
yapılanmaları aktif olarak kullanılmıştır.
Komalen Ciwan Yönetmeliği olarak adlandırılan belgede Komalen Ciwan’ın esas
görevi “gençlik örgütlerinin
eşgüdümünü, diyaloğunu, ortak siyasal tavrını, Demokratik
Gençlik Konfederalizmi projesinin Kürdistan’ın dört parçası,
Avrupa ve Bağımsız Devletler
Topluluğu’nda gerçekleşmesine dönük karar ve planlamaları açığa çıkarmak” şeklinde
ifade edilmiştir.
Aynı belgede Komalen
Ciwan üyeleri olarak adlandırılan örgüt mensuplarının
görevleri ise “hareketin prog-

ramında ve kararlarında belirtilen amaç ve hedefleri pratiğe
geçirmek; önderliğe, halka ve
özgürlüklere yönelen saldırılara karşı meşru savunma ekseninde direnmek; hareketin
verdiği yetkiyi amacına uygun
şekilde, yerinde ve zamanında kullanmak; önderlik çizgisi
doğrultusunda kendinî eğiterek dönüşümünü sağlamak, bu
temelde demokratik, ekolojik
ve toplumsal cinsiyet özgürlüğüne dayalı paradigmayı yaşamın her alanında savunmak
ve pratikleştirmek; halkın ve
mücadelenin ortaya çıkardığı
değerleri her koşul altında korumak ve büyütmek” şeklinde
sıralanmıştır.

KUDÜS GÜCÜ
Kudüs Gücü, 1980-1988
İran-Irak Savaşı sürecinde
İslam Devrimi Muhafızları
Ordusu’nun bir bölümü olarak 1979 İran İslam Devrimi
ideolojisini, İran dışına ihraç
etmek amacıyla kurulmuştur.
Doğrudan İran İslam Cumhuriyeti Rehberinin/Dini Liderinin emirleri doğrultusunda
hareket etmektedir ve mevcut
komutanı 1997 yılından itiba445

K
ren Tümgeneral Kasım Süleymani’dir. Mensuplarının bir
kısmı doğrudan saha savaşlarına katılmak, bir kısmı gayri
nizami harp operasyonlarına
katılmak, bir kısmı ise istihbarat sağlamak üzere Tahran ve
Şiraz’da eğitilmektedir.
Kudüs Gücü, İran sınırları
dışında operasyonlar yürütülmesi, İran’ın potansiyel hedefleri üzerinde dış istihbaratın
toplanması, isyancı grupların
İran, Lübnan ve Suriye’de
bulunan kamplarda eğitilmesi, Ortadoğu’daki Batı yanlısı yönetimlere karşı muhalif
oluşumların finanse edilmesi
ve silahlandırılması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. Kudüs Gücü; İran-Irak Savaşı’nın
yanı sıra, Belucistan çatışmalarında, İran-PJAK çatışmalarında, Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde görev almıştır.
Arap Baharı sonrası Suriye’de
meydana gelen çatışmalarda,
muhalif gruplar karşısında Suriye rejimini destekleyici faaliyetler ve 2003 yılında ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Irak
müdahalesi sonrası meydana
gelen istikrarsızlık ortamında
Irak’ta organize ettiği Şii grup446

lar eliyle, İran Devleti’nin bölgesel etki alanını genişletmeyi
hedefleyen çalışmalarda bulunduğu iddia edilmektedir. Ayrıca Kudüs Gücü’nün Lübnan
Hizbullah’ını yönlendirdiği ve
İran’ın bölgesel gücünün arttırılmasında kullanıldığı düşünülmektedir. Kasım Süleymani’nin Kudüs Gücü’nün başına
gelmesiyle birlikte faaliyet ve
sorumluluk alanları genişlemiş,
askeri konuların yanı sıra diplomatik alanı da etkileyen çalışmalarda bulunulmuştur.

KÜRT HOYBUN ÖRGÜTÜ
Kürt Hoybun Cemiyeti’nin
kuruluşuyla ilgili olarak yapılan ilk toplantılar 1927 Şubat
ve Mart aylarında İngilizlerin
Revandiz Kaymakamı olarak
atadığı Seyyit Taha’nın evinde
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda, Şeyh Sait’in oğlu Ali
Rıza ile kaçak Kürt subaylardan Kasım ve İhsan Nuri de
hazır bulunmuş ve cemiyetin
isminin Kürtçe benlik anlamına gelen Hoybun olmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu toplantılarda karara bağlanan bir
konu da Türkiye’de çıkarılacak
isyanda başarılı olabilmek için

Haydaran ve Celali aşiretlerinin elde edilmesi ve bu görevi
İhsan Nuri’nin üstlenmesidir.
1927 yılı boyunca devam
eden toplantı ve faaliyetlerden
sonra 5 Ekim 1927 tarihinde
Lübnan’ın Bihamdun kasabasında geniş çaplı bir kongre
yapılarak Hoybun Cemiyeti
kurulmuştur. Kongrede Cemiyetin başkanlığına Celadet Ali
Bedirhan seçilmiştir. Merkez
heyeti üyeliklerine ise, Süreyya
Bedirhan, Kamuran Ali Bedirhan, Memduh Selim, Nizamettin, Tevfîk Cemil, Haso
Ağa, Mustafa Bozan, Halil
Rahmi, Cesim Ağa (Şihnu) Şerif, İbrahim ve Emin Ali Ağa
seçilmişlerdir. Cemiyet kurulduğu bu ilk günden beri Ermeni Taşnak komitesinin desteğini almıştır. Ermeni liderlerden
Vahan Papazyan yapılan ilk
kongrenin de ev sahibidir. Ayrıca Taşnak örgütünün Suriye
temsilcilerinden Hratch Papazyan Hoybun örgütünün Halep
hücresinin daimî üyelerindendir ve zamanla örgütte Celadet
Bedirhan’dan sonraki en etkili
kişilerden biri haline gelmiştir.
Ayrıca, kongrede; Hoybun
Cemiyeti’nin ilk ve öncelikli

amacı olarak “Türk Kürdistan’ın bağımsızlığı” tespit edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda
Hoybun cemiyeti Türkiye’nin
aleyhine olacak şekilde zaman
zaman Fransızlar ve Ermeniler
ile ittifaklar yapmış ve özellikle
Ermenilerin çıkarları doğrultusunda 1930 Ağrı İsyanı’nda
yer almıştır. Ayrıca, Hoybun
Cemiyetinin Kahire, Londra,
Beyrut, Paris, Detroit gibi yabancı temsilcilikleri de Ermeni
destekçilerinin yardımı ile kurmuş; çıkar ve amaçları doğrultusunda dünya ülkeleri nezdinde girişimlerde bulunmuştur.
Önce Ağrı isyanının cumhuriyet tarafından bastırılması,
sonrasında ise özellikle Ermeniler ile kurulan ittifakın Kürtler tarafından tasvip edilmemesi nedeniyle Hoybun Cemiyeti
zaman içinde etkisini yitirmiştir. 1946’da kurulan Mahabad
Kürt Cumhuriyeti’nin kurulmasına destek vermiş ancak
zamanla etkisini yitirmiştir.
Bununla birlikte, Cemiyet yine
40’lı yılların ortasına kadar
“Hawar” adında ansiklopedik
bir dergi çıkartmaya devam
etmiştir. Daha sonraki yıllarda
cemiyeti tekrar canlandırma
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gayretleri olsa da bunun başarıya ulaşmadığı görülmektedir.

KÜRT DEMOKRATİK BİRLİĞİ
(YDK)
Kürt
Demokrat
Birliği,
PKK’nın Avrupa faaliyetlerini
ve propagandasını yürütmek
için oluşturulan çatı örgütlenmesinin adıdır. Örgüt, Ocak
2000’de 7. Kongresini yapan
ERNK’nın kendisini lağvetmesi ile kurulmuştur. Kürt Demokratik Birliği yurt dışındaki
örgüt paralelinde faaliyet sürdüren bütün kurum ve kuruluşları bünyesinde toplamıştır.
Böylece değişik kurum ve kuruluşlarda kitleleri örgütleyerek, Avrupa sahasındaki kitleyi
örgüt faaliyetlerine dâhil etmeye çalışmıştır. 12-21 haziran
2004’te Fransa/Montpelliar’de
yapılan 5. YDK kongresinde
oluşumun adı Avrupa Kürt
Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK) olarak değiştirilmiştir.
Ayrıntılı bilgi için KADEK
maddesine bakınız.
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KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİ
Kürt milliyetçiliğinin, Kürt
kimliğinin tehdit altına girdiği
iki farklı dönemdeki dinamiklerden beslenerek üç parametre ile izah olunabilecek şekilde doğduğu ve olgunlaştığı,
bu tehditlerin devamına bağlı
olarak zamanla gelişerek 1980
sonlarında tüm unsurlarıyla
kitleselleşen bir milliyetçiliğe
dönüştüğü söylenebilir.
Kürt milliyetçiliğini doğuran dinamiklerden ilki, çokuluslu Osmanlı çatısının çökme
sürecine girmesiyle Osmanlı
kimliğinin toplumsal tutunumu
sağlamaya yetmemesi ve kapısına dayanan milliyetçilik akımları karşısında çaresiz kalması
olmuştur. Osmanlı’da toplumsal birliğin dine ve hanedana
dayalı olması ve Kürt illerine
yönelik özerklikçi bir yönetim
sergilenmesi, 19. yüzyıl sonlarına değin Kürtlerin “etnik kimlik” bilinciyle hareket etmelerini engellemiştir. Ancak 19.
yüzyılda II. Mahmut’un merkezîleştirici reformları sonucu
bölgede gelişen sosyal içerikli
isyanların yanı sıra, özellikle
millîyetçilik akımları Kürt kim-

lik bilincinin uyanmasına yol
açmış, II. Meşrutiyetle birlikte
Kürt aydınlar da Kürt kimliği
temelinde siyasallaşmışlardır.
Özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesi ve savaş
yıllarında millîyetçilikle daha
yakından tanışan Kürt aydınlar, Kürt kimliğini vurgulamaya ve bu eksende milliyetçi
taleplerde bulunmaya başlamışlardır. Bu bakımdan Ermeni isyanları, Balkan Savaşları
ve dünya savaşı sırasında ortaya atılan “milliyetler ilkesi”
çok etkili olmuştur. Bununla
birlikte, Kürt aydınları milliyetçilik fikrine ikna eden esas
olgu, gelişen Türkçülük akımı
olmuştur. İlk başlarda İttihat
ve Terakki Cemiyeti içinde
Osmanlı kimliği altında Türk
aydınlarla ortak hareket eden
Kürt aydınlar, cemiyet içindeki
Türk aydınlarının milliyetçiliğin izinden gitmelerine paralel olarak, Kürt milliyetçiliği
hareketini başlatmışlardır. Bu
dönemde Kürt milliyetçiliğinin
varlığını gösteren en iyi olgu,
özellikle Dünya Savaşı sonrası
Kürtlerin özerk ya da bağımsız
bir Kürdistan kurulması için
yürüttükleri faaliyetlerdir. Bu
haliyle tepkisel, romantik ve

genç bir milliyetçilik olan Kürt
milliyetçiliğinin bu dönemde
hem Kürtlerde ulusal bilinç
uyandırmaya, hem de onlar
için tarihsel topraklarında ayrı
bir yönetsel birim kurmaya yöneldiğini söyleyebiliriz.
Kürt milliyetçiliğinin doğuşundaki ikinci dinamiği ise,
yeni kurulan devlete rengini
vermeye çalışan Türk etnik
milliyetçiliği
oluşturmuştur.
Türklük temelinde türdeş bir
yapı oluşturmayı amaçlayan
bu anlayış, farklı kimlikleri bastırma ve asimile etme çabasına
girişince, bir kere daha kimliklerini tehdit altında hisseden
Kürtler, bu kimlik temelinde
siyasallaşmış ve tepkilerini başlattıkları isyanlarla göstermişlerdir. Böylece Osmanlı’nın
son döneminde doğan Kürt
milliyetçiliği, Cumhuriyet’in
kurulmasıyla gelişen Türk etnik milliyetçiliğinden beslenerek biraz daha güçlenmiştir.
Kürt milliyetçiliğinin yeniden doğuşu, ulusal, bölgesel ve
uluslararası konjonktür ve gelişmelerin de etkisiyle 1960’larda sol akımların içinde olmuş,
dönemin “millîyetçi demokratik devrim” ve “ezilen ulus
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milliyetçiliği” gibi popüler sol
tezlerine dayanan Kürt aydınlar, “Doğu Sorunu”nu önceleyen ve bunu sınıfsal değil etnik
temelde yorumlayan bir çizgiye kayarak Kürt milliyetçiliğini
yeniden üretmişlerdir.
Kürt milliyetçiliğinin gerçek
manada doğuşu, tüm unsurları tamamlanmış ve kitleselleşmiş bir millîyetçilik olarak var
olmasındaki son parametre,
1980 Darbesi’dir. Askerî yönetimin bölgede uyguladığı baskı
ve inkâr politikaları, dil yasağı,
Diyarbakır Cezaevi’nde yaşanan işkenceler Kürtlerin kimlik
temelinde siyasallaşmasında
büyük etki yapmıştır. PKK’nın
da “aşiretler üstü” bir hareket
olarak Kürtlük temelinde silahlı mücadeleye girişmesi bu siyasallaşmayı daha da artırmıştır.
Böylece 1980’lerde hem kimlik
bilinci daha da güçlenmiş, hem
de “milliyetçi düşünceler” toplumsal karşılık bulmaya, aşiret
bağlılıkları aşılmaya başlanmıştır. 1990’lara gelindiğindeise artık ciddî bir kitle desteğine
ulaşmış bir Kürt milliyetçi hareketinden söz edilebilir.
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KÜRT SİYASÎ HAREKETİ
Osmanlı Dönemi: Kürt Siyasî
Hareketinin Doğuşu
19. yüzyıl ortalarındaki isyanlarla birlikte bir Kürt hareketlenmesi söz konusuysa da,
bunun siyasî bir karaktere kavuşması esasen 19. yüzyıl sonunda olmuştur. Bu dönemde
II. Abdülhamit’e karşı muhalefet yürüten İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde yer alan kimi
Kürtler, cemiyette Türkçülük
akımının güçlenmesiyle birlikte, kendileri de bir Kürtçülük
hareketi başlatmaya çalışmıştır.
Bu çerçevede 1898’de Miktad
Mithat Bedirhan tarafından
Kahire’de Kürdistan adlı ilk
Kürtçe gazetenin çıkartılması,
Kürt kimliğinin siyasallaşmasında bir milat kabul edilebilir.
Bundan sonra Kürt siyasî hareketinin örgütlenmeye başladığı
görülmektedir.
İlk Kürt örgütü 1900’de Diyarbakırlı Fikri Efendi tarafından kurulan Kürdistan Azm-i
Kavi Cemiyeti’dir. 1908’de
Baban, Şemdinan ve Bedirhan
ailelerinin etkili olduğu Kürt
Teavün ve Terakki Cemiyeti

kurulmuştur. Yine 1910’da kültürel etkinlikler yürüten Kürt
Neşr-i Maarif Cemiyeti adlı
bir başka örgüt kurulmuş, bunu
1912’de Cemilpaşazade Kadri
ve Ekrem kardeşlerin öncülüğünde kurulan Kürt Hevi Talebe Cemiyeti izlemiştir.
Savaş yıllarında bazı Kürt
şeyh ve beylerinin “Kürdistan”’ kurulması için gerek Ruslar gerekse İngilizler nezdinde
çalışmaları olmuşsa da, bunlar
herhangi bir sonuç vermemiştir.
Savaşın sona ermesi ve Wilson İlkelerinin ilanının ardından Kürtler Aralık 1918’de
Kürdistan Teali Cemiyetini
(KTC) kurdular. Mütareke döneminde başka Kürt örgütleri
de kuruldu. KTC’nin önemli
bir özelliği, geniş bir tabana sahip olması ve aşiretler üstü bir
yapıda kurulmasıydı. Buna ek
olarak KTC, Kürt ulusal isteklerini Müttefiklerin gündemine
sokarak bir “Özerk Kürdistan”
kurulmasını amaçlıyordu.
Cumhuriyetin İlk Yılları: Kürt
Siyasî Hareketinin İsyanı
Mütareke yıllarında özerk ya
da bağımsız bir Kürdistan ku-

rulmasına çalışan Kürt hareketi, Sevr Antlaşması’na konulan
“Kürdistan” maddelerinin gerçekleşmesi çok zor bazı şartları
içermesi nedeniyle büyük bir
hayal kırıklığı yaşadı.
Lozan Antlaşması’nın ardından taleplerinin karşılanmayacağını gören bazı Kürt
millîyetçileri ayaklanma çıkartarak amaçlarına ulaşabilmek
için gizlice örgütlendiler. Bu
doğrultuda Miralay Cibranlı
Halit 1923’te kısa adı “Azadi”
olan bir örgüt kurdu. Hedefi Kürt devleti kurmak olan
Azadi, bunun için büyük bir
isyan çıkartmayı planlıyordu.
Bu amaçla 1924’te yapılan
gizli toplantıya Cibranlı Halit’in de akrabası olan Şeyh
Sait de katıldı. Bu haliyle Azadi, 1925’teki Şeyh Sait İsyanının fikir babası ise de, örgüt
1924’te yaşanan Beytüşşebap
İsyanı sırasında deşifre oldu ve
liderleri Cibranlı Halit ve Yusuf Ziya tutuklandı. Örgüt deşifre olsa da 1925’te Şeyh Sait
önderliğinde Kürtlerin bir kısmı ayaklandı; ancak geniş bir
alana yayılamayan ayaklanma
kısa sürede bastırıldı.
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Bu isyan sonrası Kürt millîyetçilerinin önemli bir kısmı Suriye’ye geçerek orada
1927’de “Hoybun” adlı bir
örgüt kurdular. Bazı Ermenilerle de işbirliği içinde olan
Vanlı Memduh Selim, İhsan
Nuri, Şükrü Mehmet, Celadet
ve Kamran Ali Bedirhanlar
gibi Kürt millîyetçileri tarafından kurulan Hoybun’un amacı
“Türkiye Kürdistanı’nın kurtarılmasına çalışmak”tı. Bu çerçevede, İhsan Nuri tarafından
başlatılmış olan Ağrı Dağı İsyanları Hoybun’un desteğiyle 1930’da çok daha etkili bir
ayaklanmaya dönüştürülmüş
olsa da, Kürt hareketi, 1937-38
Dersim Tedip Harekâtı’ndan
sonra 1960’a değin derin bir
sessizliğe bürünmüştür.
1960-80 Arası: Kürt Siyasî
Hareketinin Sol Akımlar
İçinden Yeniden Doğuşu
1960’larda ulusal, bölgesel ve
uluslararası konjonktürün de
etkisiyle Kürtlerin yeniden bir
kimlik mücadelesine girdikleri
ve kimi Kürtlerin Kürt millîyetçiliğini diriltmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu yıllarda
Kürt hareketinin başını çekenler genç üniversite öğrencile452

riydi. Bunlar, küçük fakat etkin
bir grup oluşturarak “Doğuculuk” akımını başlattılar. Özellikle Musa Anter ve arkadaşlarının çıkarttığı ve doğunun geri
kalmışlığını işleyen İleri Yurt
Gazetesi önemli işlevler gördü.
Bu dönemde Kürt siyasî
hareketinin örgütlenme çabaları ise geleneksel-millîyetçi ve
sosyalist olmak üzere iki akım
etrafında şekillendi: İlkini “Irak
Kürdistan Demokratik Partisi”nin uzantısı olarak kurulan
“Türkiye Kürdistanı Demokrat
Partisi” (TKDP) temsil etmekteydi.
Bu dönemde yeniden canlanan Kürt hareketinin önceki
dönemdekilerden farkı, gelenekselliğin izlerini taşımakla
birlikte, daha çok sol akımların
etkisinde gelişmesiydi. Bu eksende siyasallaşan Kürt gençlerin önemli bir kısmı Türkiye
İşçi Partisi (TİP) içinde yer aldı.
1960 sonlarına doğru doğudaki sorunun kökenini etnik
değil, sınıfsal gören Kürtler,
TİP’ten ayrılmaya başladı.
Bunlar 1969’da cumhuriyetin
ilk yasal Kürt örgütleri olan
Devrimci Doğu Kültür Ocak-

ları’nı (DDKO) kurdular, ancak 12 Mart Muhtırası’ndan
kısa süre önce açılan davalar
sonucu

DDKO’lar

kapatıl-

dı. 1974’te çıkarılan genel af
sonrasında demokratik hak ve
özgürlüklerine kavuşan Kürtçü şahıslar “Kürt halkının varlığını” Devrimci demokratik
Kültür dernekleri (DDKD) ve
basın yoluyla Türkiye kamuoyuna kabul ettirmek mücadelesini başlatmışlardır. DDKD’ler
12 eylül 1980’den sonra kapatılmıştır.
Bu dönemde Kürt siyasî hareketinin nihaî amacı bağımsız
bir Kürt devleti kurmaktı. Ancak ortaya çıkan birçok örgüt
vardı ve bunlar yöntemde anlaşamıyorlardı. 12 Eylül 1980’de
darbe olduğu sıralarda PKK
hariç diğer örgütlerin liderleri ve kadroları ülke içindeydi.
Bu nedenle bu örgütler büyük
bir darbe aldılar. Kaçabilenler
Irak’a gittiler. İmkân bulanlar
Avrupa’ya geçtiler ve orada yeniden örgütlendiler.

1980’lerden Günümüze:
Kürt Siyasî Hareketinde PKK
Tekeli ve Kitleselleşme
1980 Darbesi ve sonrasında
yaşananlar, Kürt siyasî hareketi
açısından üç önemli sonuç doğurdu: (i) toplumsal tabanının
güçlenerek kitleselleşmesi, (ii)
PKK tekelinin oluşması ve (iii)
yurtdışına açılarak uluslararası
boyut kazanması.
Doğuşundan 1970 sonlarına değin ciddî bir toplumsal
karşılığı olmayan Kürt siyasî
hareketi, 1980’lerde kitleselleşmeye başladı. Bunda, askerî yönetimin Kürtlere yönelik baskı
politikaları çok etkili olmuştur.
Özellikle dil yasağı, geniş çaplı
tutuklamalar, yoğun insan hakları ihlalleri, Diyarbakır Askerî
Cezaevi’ndeki uygulamalar ve
doğuda özel bir vurgu ile sürdürülen Türklük propagandası
bölge halkı tarafından kimlik
ve kişiliğine bir saldırı olarak
algılanmış ve sıradan bir Kürt
vatandaşın kendisine bunların
niye yapıldığını ve kendisinin
kim olduğunu sorgulamasına
yol açmıştır. Ortaya çıkan bu
siyasal bilinçlenmenin zamanla PKK tarafından yönlendirilmesiyle Kürt hareketi belki de
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ilk kez bu dönemde ciddî anlamda kitleselleşmeye başladı.
Öte yandan, bu dönemde
büyük darbe yiyen ve yurt dışına kaçan diğer Kürt örgütlerinin kalıntılarının hem yurt
dışında iyi örgütlenememesi
hem de yurt içiyle bağlantı kuramaması, meydanın PKK’ya
kalmasına yol açmış; yurt içinde ve yurt dışında etkin bir örgütlenmeye giden PKK, Kürt
siyasî hareketinin o güne değin
elde edemediği halk desteğini
elde etmeye ve Kürt hareketinde tekel oluşturmaya başlamıştır. Bu olgu 1990’lardaki iç ve
dış gelişmeler sonucunda daha
da pekişmiştir.
Örgüt, bağımsızlık hedefi yerine federasyon gibi daha
başka çözüm yollarının da
mümkün olabileceğini dile
getirirken, silahlı mücadeleye
alternatif olacak sivil siyaset
arayışına da girmiştir. Bu doğrultuda örgütün 1990 başından
itibaren legâl siyasî partiler
yoluyla siyasî hayata katılma
çabası içine girdiği görülmektedir. Sürekli kapatılan ve yerine yenisi kurulan bu partiler
(HEP, DEP, HADEP, DEHAP,
DTK, BDP ve HDP) katıldık454

ları seçimlerde gittikçe artan
bir oy oranına sahip olmuş,
1990 sonlarında 2 milyona yakın oy almayı başarmıştır. Tüm
bunlar PKK’nın dolaylı olarak
Kürtlerin yaklaşık %30’luk bir
kesiminin desteğine sahip olduğunu, yani kitleselleştiğini
göstermektedir.
Bununla birlikte, 1993’ten
itibaren örgütün devletle temas
çabaları da söz konusudur. 17
Mart 1993’te tek taraflı ateşkes ilanıyla birlikte, devletle
kurulan dolaylı temasın akamete uğramasının ardından terör eylemleri artmıştır. Ancak
1990 sonrası çabalar, örgütün
siyasallaşmasına yönelik olmuştur. Özellikle 1996’da siyasal eylemleri genişletme kararından sonra Öcalan’ın sürekli
ve her fırsatta ateşkes, barış ve
siyasal çözüm için diyalog çağrısında bulunduğu görülmüştür. 1999’da Öcalan yakalandıktan sonra PKK, dönemin
koşullarına uygun olarak silahlı
gruplarını yurt dışına taşımış
ve teröre ara vererek 1990 başlarında benimsenen sivilleşme
stratejisini hayata geçirmeye
yönelmiştir.

Bu örgütsel yapıda varılan
nihaî nokta 2007’de Kürdistan
Topluluklar Birliği’nin (KCK)
kurulması olmuştur. KCK,
içinde PKK, Kongra-Gel ve
diğer bağlı kuruluşları barındıran bir çatı örgütlenme olduğu
kadar, Öcalan’ın 2004’te belirttiği “demokratik konfederalizm”i (2010’da “demokratik özerklik” adını aldı) hayata
geçirmeye çalışan bir siyasî
yapılanma olarak görülmelidir. Örgüt 2004-2013 arası
terör eylemlerine yeniden başlamakla birlikte “demokratik
özerklik”i hayata geçirecek bir
anlayışı esas almış, örgütlenme
açısından görünürde BDP ve
DTK, gerçekteyse KCK aracılığıyla sivil siyaset ve siyasî
yapılanma arayışlarını sürdürmüştür. 21 Mart 2013’te ise,
başlatılan “Çözüm Süreci”
ekseninde Öcalan’ın çağrısıyla
silahlı mücadele yerine “demokratik mücadele” anlayışını
benimsediğini duyuran örgüt,
“demokratik özerklik” hedefine farklı bir yoldan ulaşma çabasına yönelmiştir.

PKK dışında kalan örgütler
hep olmuştur. Ancak bunlardan hiçbiri PKK kadar geniş
bir örgütlenmeye ve taraftar
kitlesine sahip olamamıştır.
1980’ler ve 1990’lar boyunca
adları duyulan TKSP (sonradan KSP), Kawa ve Denge
Kawa (sonradan Kürdistan
Proleterya Birliği), Rızgari
(sonradan Kürdistan Kurtuluş
Örgütü) ve Ala Rızgari, KUK,
Kürdistan Öncü İşçi Partisi bunlardan bazılarıdır. Yurt
dışındaki bu yapıların varlıkları zamanla iyice belirsiz hal
alırken, yurt içinde 2000’ler
boyunca palazlanmaya çalışan KADEP, HAK-PAR, HÜDA-PAR gibi siyasî oluşumlar da önemli bir etkiye sahip
olamamışlardır. Dahası PKK,
yurt dışında “Sürgünde Kürdistan Parlamentosu” (PKDW)
ve ardından onun yerini alan
“Kürdistan Ulusal Kongresi”
(KNK) gibi şemsiye örgütler
kurarak Kürt hareketindeki tekel pozisyonunu güçlendirmeye ve kendinî tek temsilci haline getirmeye çalışmıştır.

PKK Kürt hareketinde bu
kadar etkin bir örgüt olsa da,
yurt dışında ve yurt içinde

Türkiye’de Kürt hareketinin, Osmanlı döneminde legal
zeminde faaliyet yürütürken,
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Cumhuriyetle birlikte Kürt
kimliğinin inkâr ve baskı altına
alınmasına paralel olarak illegal zemine kaydığını, 1960’larda yeniden legal zeminde var
olma mücadelesi vermeye çalıştığını, ancak ikinci yarısından itibaren yeniden illegal ve
şiddet içeren bir mücadele yöntemini benimsediğini görüyoruz. 1990’larda ve 2000’lerde
legal ve illegal zeminin birlikte
kullanıldığı görülmekle birlikte, devletin demokratikleşme
çabalarına paralel olarak Kürt
hareketinin de legal zemine
geçme arayışında olduğu ifade
edilebilir.

KÜRT (KÜRDİSTAN) TEALİ
CEMİYETİ
Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kürt şeyh ve beylerinin
“Kürdistan” kurulması için
gerek Ruslar gerekse İngilizler
nezdinde çalışmaları olmuşsa
da, bunlar herhangi bir sonuç
vermemiştir. Ancak savaş dönemi Kürtlerin daha örgütlü
bir siyasî hareket oluşturma çabalarının artmasına yol açmıştır. Bunun sonucu Kürt önderler arasında bağımsızlık ya da
456

özerklik isteyenlerin sayısı da
artmıştır. Bu süreçte etkin olan
Kürt önderler arasında Bedirhanlardan Süreyya, Kâmran
ve Emin Ali Beyler, Diyarbakırlı Cemilpaşazadelerden Ekrem, Kadri ve Ömer Beyler,
Seyit Abdülkadir, Seyit Taha
ve Şeyh Mahmut Berzenci sayılabilir.
Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu için ağır sonuçları ve Wilson İlkeleri’nin
ilanının ardından, savaş dönemi kazanılan siyasî bilinç ve
bağımsızlık/özerklik vurgusu
Kürtler arasında ilk sonucunu
vermiştir. 30 Aralık 1918’de
Kürdistan Teali Cemiyeti
(KTC) İstanbul’da kurulmuştur. Cemiyetin adı Kürdistan
yükselme derneği anlamına
gelmektedir. Doğu illerinin
birçoğunda örgütlü hale gelen
örgütün başkanlığına Seyit Abdulkadir getirilmiştir. KTC’nin
önemli bir özelliği, şimdiye
kadar kurulan Kürt örgütlerine göre daha geniş bir tabana
sahip olması ve aşiretler üstü
bir yapıda kurulmasıydı. KTC,
Kürt ulusal isteklerini Müttefiklerin gündemine sokarak bir

“Özerk Kürdistan” kurulmasını amaçlıyordu.
Müttefikler içinde özellikle İngilizler için, özerk ya da
bağımsız bir Kürdistan bölgedeki kendi ulusal çıkarları için
önemliydi. Bu nedenle KTC
İngilizlerden aldığı destek ile
Dünya Savaşı’ndan sonra hem
Osmanlı Hükümeti’nin hem
de Kuvayi Millî’ye mücadelesinin ve sonrasında Ankara Hükümeti’nin karşısında yer aldı.
Cemiyet 1920 yılında Peyam-ı
Sabah gazetesinde yayınladığı bir bildiri ile Kuvay-ı Millîye’nin “Bolşevik fikirlere sahip
yurtsuz serseriler” olduğu iddiasında bulundu.
Cemiyetin Paris Konferansı’nda yer alıp Wilson İlkeleri’nden yararlanmak istemesi; bu
doğrultuda İngiliz himayesinde
bir özerk/bağımsız Kürdistan
adına tutum ve girişimleri Osmanlı Hükümeti’nin rahatsız
olmasına neden oldu. Cemiyet
Başkanı Seyyit Abdulkadir ve
Şerif Paşa hakkında yakalama
kararı alındı. Temmuz 1920’de
Osmanlı Hükümeti, Cemiyetin
faaliyetlerine son verdi.

1921 yılına gelindiğinde ise
Büyük Millet Meclisi’nin aldığı
bir karar ile cemiyetin etkinliklerine son verildi.

KÜRDİSTAN HALK
KONGRESİ (KONGRA-GEL)
PKK’nın KADEK’ten sonra
denediği yeni yapılanmanın
ismidir. KADEK, 26 Ekim
2003 tarihinde feshedilerek
yerine, örgütün bütün alt kademelerini tekrar şekillendirecek KONGRA-GEL yapılanması oluşturulmuştur. Ancak
KONGRA-GEL yapılanmasının örgütün tüm hiyerarşik
ilişkilerini belirleme açısından
ömrü uzun değildir. Türkiye’de
demokratikleşme hedefi ile
yönetime gelmiş tek parti iktidarı, İkinci Körfez Savaşı’nın
yarattığı ortam nedeniyle Kuzey Irak’taki belirsizlik, Öcalan’ın hapiste olmasının örgüt
ve destekçileri üzerindeki etkisi
ve en önemlisi başını Nizamettin Taş, Halil Ataç ve Osman
Öcalan’ın çektiği örgüt içi muhalefet gibi nedenler örgütün
tekrar PKK adı altında silahlı
şiddete dönme kararı almasına
neden olmuştur.
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Bugün KONGRA-GEL,
KCK yapılanması içinde sözde
yasama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği dört ülkedeki halk
meclisleri modelidir.
Ayrıca Kürdistan Halklar
Topluluğu (KCK) ve Kürdistan
İşçi Partisi (PKK) maddelerine
bakınız.

KÜRDİSTAN HALKLAR
TOPLULUĞU (KCK - KOMA
CİWAKEN KÜRDİSTAN)
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da yakalanması sonrasında yaşanan
gelişmeler terör örgütünün yeni
bir döneme geçişinin temelini
oluşturmaktadır. Öcalan’ın yakalanmasından sonra örgüt süreç içerisinde yeni dönemin yol
haritasını çizmeye başlamıştır.
Bu yeni dönemde Öcalan, demokrasi söylemleri üzerine yoğunlaşarak örgütü yeni bir alana taşıma çabasında olmuştur.
2000’lerin başından itibaren
örgütün yeni söylemleri büyük
ölçüde demokrasi eksenlidir.
Hemen her yeni yapılanmada
ve örgütlenmede demokrasi
kelimesi sıklıkla kullanılmış ve
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adeta PKK ve tabanı demokrasiyi istismar eden örgüt haline gelmiştir.
1999 Sonrasında Örgüt
Yapılanmasında Arayışlar
PKK’nın bugüne kadar geçen
sürede konjonktürel değişimler
geçirdiği görülmektedir. PKK,
2002 yılında KADEK olarak
yeniden yapılandırılmış ancak
bu yapılanmanın yeni süreçte
yeterli olamayacağı düşüncesiyle KADEK, 26 Ekim 2003
tarihinde feshedilerek yerine
KONGRA-GEL yapılanması
oluşturul-muştur. Sadece isim
bazında bir değişiklik gibi görünen bu durum, daha önce
de belirtildiği gibi aslında terör
örgütünün uluslararası alanda
köşeye sıkıştığı ve terör örgütleri listesine yeni yapılanmasının
da alınması nedeniyle gerçekleşmiştir.
2003 yılı örgütün varlık
yokluk yılı olarak görülebilir.
Türkiye’deki demokratikleşme
adımları yanında uluslararası alanda Irak’ın işgali sonrası
Kuzey Irak’ın durumu PKK
terör örgütünün geleceğini
de şekillendirmiştir. Örgüt bu
süreçte sıkışmışlığını aşmak

amacıyla tekrar silahlı şiddete
dönme kararı almış ve yeniden
PKK adı altında farklı bir sürece girmiştir. Bu süreç 2004 sonrası başlayan ve bugüne kadar
devam eden yeni bir dönem
olarak görülebilir.
2004 yılından itibaren meşru savunma adı altında asimetrik saldırılarla gerçekleştirilen
eylemler örgütün varlığını
yeniden hissedilir noktaya taşımıştır. Bir yandan kırsalda
gerçekleştirilen eylemler devam ederken bir yandan da
demokrasi söylemi ile örgüt
siyasal ve toplumsal alana açılma çabası içerisinde olmuştur.
Yeni dönemde belirlenen örgüt
stratejisi, meşruiyet kazanmayı
ve legal faaliyet metotlarını öne
çıkarmayı esas almıştır. Bu, dışarıdan bakıldığında çelişkili
bir durum gibi görülse de örgüt
bir yandan şiddet eylemleriyle
eylemsellik noktasındaki kapasitesini hala koruduğu mesajını
hem tabanına hem de devlete
verirken, diğer yandan da siyasallaşma çabalarına devam
eden ikili bir stratejiyi kimi zaman aynı anda kimi zaman da
sırayla kullanmıştır.

Yeni döneme ayak uydurmak ve süreçteki gelişmeleri
kendi lehine çevirmek amacıyla örgüt, Öcalan’ın talimatlarıyla Mart 2005 tarihinde
KKK (Koma Komalen Kürdistan/Kürdistan Demokratik
Konfederalizmi) adıyla yeni
bir oluşum meydana getirmiştir. KKK yapılanması örgütün
değişmeyen politik ajandasının
yeni dönemde hayata geçirilme
projesinin örgütlenme modelidir. Diğer bir ifadeyle, 1978’de
örgütün amaçladığı Bağımsız
Birleşik Demokratik Kürdistan ideali 2005’te Demokratik
Konfederalizm adı altında hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Değişen ideolojik tutumlar
karşısında değişmeyen ana unsur devletleşme ideali ve yaklaşımıdır. KKK bu anlamda halk
tabanını bir yandan şiddet unsuru ile bir yandan da demokratik söylemler ile örgütlemeye
çalışmaktadır.
KKK’dan KCK’ya Geçiş
16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında örgüt tarafından
gerçekleştirilen 5. Genel Kurul Toplantısı’nda, Kürdistan
Demokratik Konfederalizmi
(KKK) sistemi yerine yeni bir
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yapıya geçilerek Kürdistan
Halklar Topluluğu (KCK) adı
altında oluşum kurulmuştur.
KCK yapılanmasının, örgütün geldiği noktada yaşamsal
ve işlevsel bir yapıya sahip örgütlenme modeli olduğu görülmektedir. Bu örgütlenme modeli; başta Öcalan olmak üzere
örgüt yöneticilerinin söylem ve
ifadeleri çerçevesinde, mevcut
dönemde örgütün pratik anlamda en aktif ve organik yapısı olarak görülmüştür.
KCK yapılanması, kendi
sözleşme metnine “devlet olmayan örgütlenmiş, demokratik, siyasal ve toplumsal
organizasyon” olarak nitelendirilmektedir. Yine KCK
sözleşmesine göre, KCK “yasama”, “yürütme” ve “yargı”
erkleri çatısı altında toplumsal
tabanı bu erkler ekseninde yönetme amacı taşıyan bir yapılanmadır.
KCK, kendi yapılanması
içerisinde, bir devlet örgütlenmesinin sahip olduğu işlevsel
organlar kurarak örgütsel yapısını bu eksende şekillendirmektedir. Bu yolla hem terör örgütü
PKK’yı hem de siyasî unsurları
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yönlendirebilmektedir. PKK
terör örgütü, KCK’yı ideolojik
olarak besleyen, temelini oluşturan ve ona yol açan çekirdek
yapıdır. KCK ise PKK’yı çevreleyen mevcut dönem içerisinde örgüte yeni yaşam alanları
oluşturan, eylemsel düzeyde
hareket alanları açacak siyasî
söylem ve etkinliği sağlayan
çatı bir örgütlenme düzeni olarak görülebilir.
KCK Yapılanmasının
Örgütlenme Modeli
KCK, örgütlenme modeli olarak dikey, yatay ve özerk organları çevreleyen bir yapılanmaya
sahiptir. Tüm bu yapılanmalar,
yasama, yürütme, yargı, sosyal
alan grupları ve KCK-TM ekseninde şekillendirilmektedir.
KCK yapılanmasının en temel organlarının başında yasama faaliyetlerini halk meclisleri
modeli ekseninde dört ülkede
ortaya koyan Kongra-Gel yapısı gelmektedir. Kongra-Gel
yapısı hakkında KCK Sözleşmesinin 12. maddesinde belirtilen ifadelere bakıldığında,
tamamen bir “Meclis Modeli”
olarak kurgulanmıştır. Özellikle aynı maddenin son fıkra-

sında belirtilen “Kongra Gel,
KCK adına devletler ve milletler arası kuruluşlar ve farklı
topluluklarla yapılan antlaşmaların onaylanmasını görüşüp karara bağlar. Evrensel, üç
kuşak haklarına uygun, insanlığın kazanımı haline gelmiş
antlaşma ve sözleşmeler ilkesel
olarak benimsenir ve çıkarttığı kanunların bu antlaşma
ve sözleşmelere uygunluğuna
dikkat eder” ifadesi bir meclisin uluslararası anlaşmaları
onaylaması veya uygunluğunu
denetlemesi ile özdeş anlama
gelmektedir. Kongra-Gel yapısı temel olarak dört ülkede
oluşturulan partilerle şekillenmiştir.
KCK yapısının en işlevsel
organı olan yürütme organı farklı alan merkezlerinden
oluşmaktadır. Bu alan merkezleri, hem toplumun hem
siyasetin hem de örgütün kılcal
damarlarına kadar girebilen ve
tabana doğru yayılan bir örgütlenme modelini ortaya koymaktadır. Alan merkezlerinin
faaliyetlerini yürüten en etkin
yapı TM (Türkiye Meclisi) yapısıdır.

Alan merkezleri pratikte yasama ile ortak bazı noktalara
da sahiptir. Örneğin kent meclisleri veya komün meclisleri
yapısı alan merkezlerinin faaliyetleri kapsamındadır. Aynı zamanda KCK-TM’nin de temel
amaç olarak gördüğü yapı köy,
komün, kent ve halk meclislerinin oluşturulmasıdır. Bunun
gerçekleşebilmesi için KCKTM yapısı hem uzun vadede bir yasama organı hem de
mevcut dönemde yürütme faaliyetlerini yerine getiren temel
yapı olarak görülebilir. Kamuoyunun gündeminde sürekli
tartışılan KCK konusu aslında
KCK-TM’nin faaliyetleri olarak ifade edilebilir. Bu anlamda
esas tartışılan konu KCK-TM
konusudur. Alan merkezleri KCK yapısının çekirdeğini
oluşturan ve geleceğini belirleyecek olan temel örgütlenme
yapılarıdır. Her bir alan merkezî kendi altında çok sayıda
komite ile siyasî, sosyal, kültürel ve kadınlarla ilgili alanlarda
toplumsal tabana yön vermeyi
amaçlayan bir baskı unsuru
olarak yapılanmışlardır.
KCK yapılanmasının en
dikkat çeken organları yargı
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başlığı altında yer almaktadır. Örgüt kendi adalet mekanizmasını üç çeşit mahkeme
sistemi kurarak oluşturmuştur. Bunlar; 1) Halk Özgürlük
Mahkemesi, 2) İdari Mahkemeler, 3) Halk Mahkemeleridir. Ayrıca askerî konularda
ve kadın örgütlenmesi olan
KJB’yi ilgilendiren alanlarda
yargılamaların Yüksek Askerî
Mahkeme ve KJB Yargı organlarınca gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Sonuç olarak KCK yapılanmasının yukarıda belirtilen
tanımlamalarına ve bu tanımlamaların kaynaklarına bakıldığında ortaya çıkan netice
genel hatlarıyla özetlenecek
olursa;
•

KCK örgütlü, illegal ve silahlı bir örgütlenmedir,

•

KCK çatı bir örgütlenmedir,

•

KCK politik ajandası olan
bir yapıdır. Bu eksende
devlete alternatif bir model
oluşturma amacını taşır,

•

KCK halkla, Sivil Toplum
Örgütlerle, ticarî kuruluş
ve siyasî oluşumlarla temas
kurabilen ve bu yapılar
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üzerinde baskı unsuru olan
bir yapılanmadır,
•

Abdullah Öcalan’ı eylemlerinin merkezîne oturtmaktadır,

•

KCK yeri geldiğinde silahlı
eylemleri, yeri geldiğinde
de demokrasi söylemlerini
kullanan “pragmatist” bir
örgütlenmedir.

KÜRDİSTAN HALKLAR
TOPLULUĞU TÜRKİYE
MECLİSİ (KCK - TM)
KCK yapısı bir çatı örgütlenme olarak dört ülkede halk
meclislerini oluşturma amacını taşımaktadır. Her ülkenin
meclis yapısı o ülkenin KCK
yapısının temel organı olarak
faaliyet gösterecektir. Ayrıca
yürütme organı ile organik
olarak bağları olan bir yapısal
özelliği bulunmaktadır.
KCK/TM‘deki TM (Türkiye Meclisi), dört ülkede oluşturulmak istenen konfedarist yapının Türkiye ayağına verilen
isimdir ve aynı yapının Irak,
Suriye ve İran’da da kurulması amaçlanmaktadır. Türkiye
Meclisi olarak bilinen KCK-

TM, tam olarak hayata geçirilememiştir.
KCK-TM yurt içerisinde
faaliyet yürüten örgüt organları arasında koordinasyon
sağlama, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi
planlanan eylemleri koordine
etme amacını taşımaktadır.
Bu anlamda Türkiye’de örgütün tüm faaliyetleri KCK-TM
bünyesinde yürütülmektedir.
KCK-TM özellikle şehir merkezlerinde kitlesel bir isyan havası oluşturma stratejisini yaşama geçirmeye çalışmaktadır.
Bu amaçla öz savunma güçleri
oluşturarak şehirlerde ve kırsalda topyekûn bir isyan ortamı
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
KCK-TM’nin en dikkat çeken özelliği toplumun demokratik iradesi üzerinde baskı
oluşturarak bir anlamda bireylerin ve dolayısıyla da toplumun iradesine müdahale eden
bir yapı olmasıdır. Bunu sağlamak için örgütsel faaliyetleri
ve eylemleri koordine ederek
örgütün bölgesel anlamda gücünü korumaya çalışmaktadır.

KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK
ŞAHİNLERİ (TEYREBAZEN
AZADİYA KURDİSTAN - TAK)
Teyrebazen Azadiya Kurdistan
(TAK) kelime karşılığı olarak
Kürdistan Özgürlük Şahinleri
anlamına gelen 2004 yılında
PKK’ya paralel ama örgütten
bağımsız hareket edeceğini duyuran ve özellikle kentsel alandaki silahlı/bombalı eylemleri
üstlenen paravan bir yapılanmayı ifade etmektedir.
TAK ismi ilk defa 2004 yılındaki TAK Kuruluş Bildirgesi ile kamuoyu gündemine
yansımış, Abdullah Öcalan’ın
durumu ve konjonktürel gelişmeler karşısında örgüt yönetimi ve silahlı aparatı pasiflikle
suçlanarak TAK ismiyle yeni
bir örgütlenmeye gidildiği duyurulmuştur. TAK yapılanması
örgütün silahlı kadroları içerisindeki Özel Kuvvetler (Hezen
Taybet) olarak adlandırılan yapının bazı eylemlerini üstlenmek amacıyla kullanılmıştır.
Özel Kuvvetler 2001 yılında örgütün silahlı aparatı Halk
Savunma Kuvvetleri (Hezen
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Perastine Gel-HPG) bünyesinde nitelikli örgüt mensuplarını
içine alacak şekilde kurulmuştur. Özel Kuvvetler diğer örgüt
mensuplarına nazaran silahlı ve
bombalı saldırılar konusunda
daha fazla eğitim almışlardır.
Bu özellikleri nedeniyle 2004
yılından itibaren Kandil’den
Türkiye’ye şehirlerde yapılacak
eylemler için gönderilen kişiler
çoğunlukla özel kuvvetler içerisinden seçilmiştir.

•

2004 yılı Temmuz ayında
Antalya ili Kemer ilçesinde bir otelin arka kısmında
meydana gelen, içerisinde
yabancı uyruklu turistlerin
de bulunduğu ve yaklaşık
yirmi kişinin yaralandığı
bombalı saldırı,

•

Örgütsel Perspektifte TAK
Yapılanması:

2004 yılı Ağustos ayında
İstanbul’daki bir otel yakınında gerçekleştirilen ve
farklı uyruğa mensup 10
turistin yaralandığı bombalı saldırı,

•

Örgüt yönetimine göre Özel
Kuvvetler ve TAK ismi örgütün şehir merkezlerine taşınması, turizm bölgelerinde
silahlı ve bombalı saldırıların
gerçekleştirilmesi, kentsel alana yönelik saldırılar açısından
stratejik hamlelerindendir.

2006 yılı Haziran ayında
Antalya ili Manavgat İlçesinde bir restoranda meydana gelen, aralarında yabancıların da bulunduğu
dört kişinin hayatını kaybettiği ve otuzdan fazla kişinin yaralandığı patlama,

•

2007 yılı Mayıs ayında
Ankara’da Ulus semtinde
bir çarşı önünde meydana
gelen, dokuz kişinin hayatını kaybettiği yüze yakın
kişinin de yaralandığı canlı
bomba saldırısı,

•

2008 yılı Ocak ayında Diyarbakır ilinde bir dershane önünde meydana gelen,
beşi çocuk altı kişinin ölü-

TAK tarafından üstlenilen
eylemlerden bazıları şunlardır:
•
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2004 yılı Temmuz ayında
Van ilinde dönemin valisinin araçla geçişi sırasında
gerçekleştirilen, üç kişinin
hayatını kaybettiği ve yirmiden fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırı,

müne, yetmişe yakın kişinin
yaralanmasına neden olan
bombalı saldırı,
•

2011 yılı Eylül ayında
Ankara ili Çankaya ilçesi
Kumrular sokakta gerçekleştirilen, üç kişinin hayatını kaybettiği ve otuzdan
fazla kişinin yaralandığı
bombalı araç saldırısı,

•

2015 yılı Aralık ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanına havan topu ile
gerçekleştirilen, bir kişinin
hayatını kaybettiği ve bir
kişinin yaralandığı saldırı,

•

2016 yılı Şubat ayında Ankara ili Çankaya ilçesi Merasim sokak üzerinde askeri servis araçlarına yönelik
gerçekleştirilen, aralarında
askeri personelin ve sivillerin bulunduğu 29 kişinin
hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bombalı
araç saldırısı,

•

2016 yılı Mart ayında
Ankara ili Güvenpark’ta
meydana gelen, 36 kişinin
hayatını kaybettiği, 312 kişinin yaralandığı bombalı
araç saldırısı,

•

2016 yılı Nisan ayında Bursa Ulu Camii yakınında
meydana gelen ve 8 kişinin
yaralandığı canlı bomba
saldırısı,

•

2016 yılı Haziran ayında
İstanbul ili Fatih ilçesi Şehzadebaşı caddesi üzerinde
Çevik Şube Müdürlüğüne
ait 2 otobüsün geçişi esnasında gerçekleştirilen, aralarında polis ve sivillerin
bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 44 kişinin
yaralandığı bombalı araç
saldırısı,

•

2016 yılı Ekim ayında İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde 75. Yıl Polis Merkezi
Amirliği yakınlarında gerçekleştirlen ve 16 kişinin
yaralandığı bombalı saldırı
olayı meydana gelmiştir.

2004 yılı Temmuz ayında
başlayan eylemleri üstlenme
süreci 2011 yılının sonlarına
doğru iyice azalmış, 2011-2013
yılları arasında gerçekleştirilen
eylemlerde TAK imzasına çok
rastlanmamıştır.
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KÜRDİSTAN ÖZGÜR YAŞAM
PARTİSİ (PARTİYA JİYANA
AZAD KURDİSTANE - PJAK)
Kürtçe “Partiya Jiyana Azad
Kurdistane” olarak da bilinen
Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran’da ve Irak’ta faaliyet gösteren PKK bağlantılı
silahlı örgüttür. PJAK, Türkiye
Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik
Devletleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış olup,
PKK’nın da üyesi olduğu Kürdistan Demokratik Konfederasyonu (Koma Civakên Kurdistan; KCK) üyesidir. 2003
yılında Abdurrahman Hacı
Ahmedi tarafından kurulmuş
olan örgüt, federal demokrasi
ve Kürt millîyetçiliği ideolojisine sahiptir. PJAK, hedefinin
İran’daki velayet-i fakih rejiminin yerine insan haklarına, cinsel eşitliğe ve ifade hürriyetine
saygılı federal ve demokratik
bir sistem yerleştirmek olduğunu ve bunları sadece Kürtler
için değil, Azerbaycan Türkleri, Beluclar ve Araplar için
de istediğini ileri sürmektedir.
Örgüt, İran’da askerî ve sivil
hedeflere karşı silahlı eylemler
gerçekleştirmiştir.
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PJAK, fikri temellerini
PKK ve Abdullah Öcalan’dan
aldığını yayınlamış bulunduğu
tüzükte açıkça belirtmektedir.
PJAK, PKK’yı “Kürt tarihindeki en büyük hareket” olarak
belirtmekte, kendi çizgilerini
de “Apoizm” olarak tanımlamaktadır. Örgüt, bütün propaganda ve siyasî çalışmalarında
PKK araçlarını kullanmakta
ve İran içinde militan devşirmek amacıyla Öcalan’ın kitap, makale ve konuşmalarını
yaymaktadır. Üstelik PJAK’ın
üst düzey kadroları daha önce
PKK’nın farklı bölümlerinde
“önemli” görevlerde bulunmuş isimlerdir. Diğer taraftan,
PJAK’ın Kandil’deki kampı
PKK’nın “güvenlik şemsiyesi”
altındadır ve PJAK ideolojik
eğitim de verilmektedir.
İran’a yönelik saldırılarına
2011 yılında son veren PJAK,
Kandil dağlarına çekilmiştir.
İran’a karşı ilan ettiği ateşkese
bugüne kadar sadık kalan örgüt, 5 Mayıs 2014’te de Kandil’de yaptığı bir basın toplantısı ile “İran’la Kürt sorununu
diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak amacıyla” Doğu
Kürdistan Özgürlük Örgütü
(KODAR) adı ile yeni bir yapılanmaya gittiklerini açıklamış,

eş başkanlarının Rezan Cavit
ve Zilan Tanya olduğunu ilân
etmiştir.

Brüksel’de yapılmış olup, KNK
Eş Başkanlığı Nilüfer Koç ile
Rebuwar Reşid yapmaktadır.

KÜRDİSTAN ULUSAL
KONGRESİ – KUK (KONGRA
NETAVİYYA KÜRDİSTAN –
KNK)

Ayrıca KADEK maddesine
bakınız.

Dünyadaki tüm Kürtçü örgütleri bir araya getirme amacı
ile Mayıs 1999’da Amsterdam
kentinde düzenlenen bir toplantı ile kuruluşu ilan edilmiştir. Kongre Başkanlığına İsmet
Şerif Vanlı getirilmiş, Abdullah Öcalan onursal başkan ilan
edilmiştir.
KNK (Kongra Netavviya
Kürdistan - Kürdistan Ulusal
Kongresi), PKK himayesinde
bir Kürt iradesi oluşturmak ve
yine PKK adına diplomatik
faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuş olup, Kürt millî iradesi
misyonunu üstlenmiştir. Örgüt yönetimin ifadelerine göre
KNK Ulusal Birliğin kurumsal
ifadesi rolünü temsil etmektedir.
KNK’nın 15. Genel Kurulu
176 delegenin katılımıyla 2527/09/2015 tarihleri arasında

KÜRESELLEŞME
Küreselleşme, dünya toplumlarının birbirine benzeme süreçlerini; buna bağlı olarak
homojen bir kültürün ortaya
çıkmasını; bazen de toplumların, toplulukların ve kültürlerin
birbirlerinden
farklılıklarını
ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu anlamda küreselleşme,
kapsamlı bir içeriğe sahip olan
ve hala netleşemeyerek, belirsizlikleriyle yola devam eden
bir süreçtir.
Küreselleşme, yeni bir olgu
olmamakla birlikte, taze bir
terim olma niteliğine sahiptir. 1990’lı yıllarda Doğu Bloku’nun yıkılması ve Sovyetler
Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yeni yüzyılda ‘küreselleşme’
daha da belirginleşerek, bilimsel söylemlerde yoğunluk kazanmıştır.
Yirminci yüzyılın ikinci
yarısında gündeme gelen kü467
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KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

reselleşme, modernleşme ve
post-modernleşme gibi uzantıları da bulunan ya da onların bir boyutu olan bir terim
olarak ortaya çıkmıştır. Bu
bağlantıları nedeniyle yaygın
bir kullanımına sahip olmakta
ve bir o kadar da farklı anlaşılmaktadır. Buradan tanımı
konusunda henüz bir fikir birliği sağlanamayışının nedeni
daha iyi anlaşılmaktadır. Bazı
bakımlardan, küreselleşmenin
sadece ekonomik boyutunun
tanımı yapılırken başka tanımlamalarda siyasî ve kültürel
yönlerinin de öne çıkarıldığı
görülmektedir.
Ana tema itibarıyla ekonomik bir olgu görüntüsü veren
küreselleşme, siyasal ve sosyo-kültürel uzantıları da içermektedir. Küreselleşme, tarihsel bir sürecin ürünü olmakla
birlikte, uluslararası ticarî ilişkiler, emek ve sermaye hareketlerinin yaygınlaşması, eski komünist kesimlerde olduğu gibi,
ülkeler çapındaki ideolojik kutuplaşmalardan uzaklaşılması,
teknolojideki baş döndürücü
gelişim sonucunda ülkelerin ve
özellikle halkların sosyo-kültürel bağlamda birbirlerine
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yakınlaşmaları, bu olgunun
zorunlu sonuçları arasında değerlendirilmektedir.
Küreselleşme daha çok, küresel-yerel, evrensel-bireysel,
makro-mikro terimleri etrafında ele alınmaktadır. Bu nedenle konunun sosyolojik boyutu
kaçınılmaz bir realitedir.
Küreselleşmenin Ana
Dinamikleri
Günümüzde ekonomiden siyasete, sosyal politikadan kültüre,
hemen her alanda görülmeye
başlanan değişim ve dönüşümler küreselleşme kavramı ile ifade edilmektedir. Küreselleşme,
birden fazla faktörün etkisiyle
ortaya çıkmış ve gelişmiştir.
Temel dinamiklerin birbirlerini tamamlayıcı, tetikleyici
hatta gerektirici unsurlar olduğu söylenebilir. Küreselleşmede
ekonominin en önemli faktör
olduğu söylenebilir. Diğer ana
dinamikler,
bilim/teknoloji,
siyaset/ideoloji, hukuk, kültür
ve ekonomi olarak sınıflandırılabilir. Bunlar arasına din
olgusu, hemen hemen bütün
dinamiklerin alt kategorisinde
yer almaktadır.
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LA BELLE SALDIRISI

L

a Belle Saldırısı, Almanya’nın Berlin kentinin Friedenau bölgesinde bulunan
La Belle Gece Kulübü’nün hedef alındığı ve 05 Nisan 1986 tarihinde gerçekleştirilen bombalı
terör eylemini ifade etmektedir.
Kulüp, söz konusu tarihlerde
Batı Berlin’de görev yapan Amerikan askerlerinin tercih ettiği bir
eğlence mekânı olarak bilinmektedir. Bu eylemde, sahne altına
yerleştirilen ve çivilerle takviye
edilmiş bomba gece yarısı infilak ettirilmiş, bunun sonucunda
bir Türk vatandaşı olan Nermin
Hannay ve Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ordusu mensubu Kenneth T. Ford olay anında;
ağır yaralanan bir diğer ABD
ordusu mensubu James E. Goins
ise tedavi sürecinde hayatını kaybetmiştir. Saldırıda toplam 230
civarında insan yaralanmış olup
bunların arasında 79 Amerikan
askerî bulunmaktadır. Saldırıdan
Libya yönetimi ve özellikle terör örgütleriyle yakınlığı bilenen
Kaddafi sorumlu tutulmuştur.
Ancak bu saldırı ile Libya yönetimi arasındaki ilişki kanıtlanamamıştır.

LAİKLİK
Laiklik, Yunanca kökenli
“laos” kelimesinden gelmektedir. Laos, yöneticiler ve din
adamları hariç toplumun bütün kesimini nitelendirmek için
kullanılan bir kavramdır. Toplumsal olana yapılan bu vurgu
nedeniyle, laiklik olarak üretilen kavram da “devletin (yönetenlerin) laos’un (halkın) tamamının dinî inancına saygılı
olması, laosun sadece bir bölümünün inancını yayma ve dayatma aracı olmaması” olarak
nitelendirilmiştir. Buna göre,
devlet halkın tamamına ait bir
kurum olarak, inanç alanında
belli bir tercihi kurumsallaştırmaktan, resmî inanç olarak
belirlemekten kaçınmaya çalışmalıdır. Bu durum da laiklik
kavramının tanımlanmasında
genel bir kabul olarak ele alınmaktadır.
Bir diğer tanıma göre de
laiklik, “herkese din ve vicdan
hürriyeti tanımaktır”. Bu anlamda hem dindar olanlara,
hem de dindar olmayanlara tolerans tanımak ve kimsenin iç
dünyasına müdahale etmemek
olarak değerlendirilmektedir.
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Ancak Batı medeniyeti
adına bu durumun kabulü ve
pratiğe ulaştırılabilmesi teorikte olduğu gibi basit ve belli
bir uzlaşmayla yaşanmamıştır.
Özellikle bu kavramın Fransız
versiyonu olarak kabul edilebilen, ancak tarifi ve tercümesi
oldukça zor olan “laicité” ise
siyasî anlamda devletin, dinî
gücü; kiliselerin de siyasal gücü
kullanmadığı; sivil topluluk ve
dinî cemaatin birbirinden ayrılmasını belirten bir kavramı
nitelemektedir.

LEŞKER-İ TAYBE
1985 yılında Afganistan’da Hafız Said, Abdullah Azzam ve
Zafer İkbal tarafından Usame
bin Ladin’in maddi desteğiyle
örgütün siyasi kanadı Cemaat
ud Dava kurulmuştur. 1990 yılında ise Leşker-i Taybe kurulmuştur. Cemaat ud Dava irşat
faaliyetlerine, Leşker-i Taybe
de silahlı faaliyetlere bakmıştır.
Güney Asya’da İslam devleti
kurmak ve Keşmir’deki Müslümanları kurtarmayı amaçlayan
örgütün en önemli eylemleri
2001 yılında Hindistan parlamentosuna yapılan saldırı ve
2008 yılında Mumbai’de ya474

pılan otel saldırısıdır. Örgüt,
ABD tarafından 2001 yılında
terör örgütleri listesine alınmıştır. Pakistan tarafından Leşker-i
Taybe’nin silahlı kanadı 2002
yılında yasaklanmış, ancak örgütün siyasi kanadı Cemaat ud
Dava, Pakistan’da faaliyetlerini
sürdürmektedir.

LİBERALİZM
Liberalizm İspanyolcadan türetilmiş bir kelime olmakla
beraber, İngilizceye geçmiş ve
ilk defa 19. yüzyılın başlarında
terminolojiye girmiştir. Liberal
fikirler, Avrupa’da feodalizmin
çöküşünü müteakip gelişen piyasa toplumunun veya diğer
bir anlatımla kapitalist toplumun bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
Liberalizm, sınıflar yerine
bireylerden oluşan bir toplum
görüşünü benimsemekte, bireylerin özgürlüğünü en yüksek
amaç olarak tespit etmektedir.
Bu yönüyle liberalizm içerisinde insan hakları, çoğulcu
demokrasi, sivil haklar, inanç
özgürlüğü, bireycilik, serbest
teşebbüs, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve

özel mülkiyet gibi fikirleri barındırmaktadır.
Liberal filozoflar, ilgi alanlarına bağlı olarak yerine göre
siyasî, yerine göre ekonomik,
yerine göre etik argümanlarla
liberalizm anlayışlarını şekillendirmişlerdir. John Locke
siyasî yazılarıyla liberalizmin
önde gelen yazarlarından biri
olurken, Adam Smith ekonomik yaklaşımıyla tanınmıştır.
Bu yüzden, liberalizmin ağırlıklı olarak siyasî bir doktrin mi
yoksa ekonomik bir doktrin mi
olduğu hâlâ tartışma konusudur.
Liberal düşüncede özgürlüğün sınırı, başkalarının özgürlüğü tarafından çizilmektedir.
Dolayısıyla bireysel özgürlükler, başkalarının özgürlüğünün
başladığı yerde sona ermektedir.
Liberal düşüncenin ekonomi alanındaki temel ilkelerinden biri rasyonel birey vurgusudur. Rasyonel birey vurgusu,
bireylerin rasyonel bir şekilde
davranabileceklerini ve kendileri için en iyi olanı seçebileceklerini ima etmektedir. Bir
diğer ilke devletin piyasadan

çekilmesi, piyasaya müdahale
etmemesi, piyasayı serbest bırakmasıdır. Devletin ekonomik
hayata müdahale etmesi durumunda, kimilerinin lehine ve
kimilerinin de aleyhine olmak
üzere tasarrufta bulunması
kaçılmaz bir hâl alır. Serbest
piyasa ilkesinin benimsendiği
ekonomik bir düzende, bireyler
özgür bir şekilde kâr ve faydalarını en üst düzeye çıkarmak
için mübadelede bulunur ve bu
sürecin doğal bir sonucu olarak kamu yararı da gerçekleşir.
Oysa devletin piyasaya müdahalesi bu doğal dengenin bozulmasına yol açar.
Liberalizmin
toplumsal
yaşamda öngördüğü toplum
modeli çoğulcu bir toplumdur. Toplum değer yargıları,
inançları, gelenek ve görenekleri, kültürel birikimleri, yaşam
telakkileri, ekonomik ve siyasî
tercihleri yönüyle birbirinden
farklı bireylerden oluşmaktadır.
Klasik liberalizm genelde
John Locke, David Hume, Jeremy Bentham ve John Stuart
Mill’in felsefeleriyle özdeşleştirilir. Adı geçen bu düşünürler,
toplum sözleşmesi kuramına
vurgu yaparak devlet tarafın475

dan bireylerin yaşamına yapılacak müdahalelerin en düşük
seviyede tutulması görüşünü
savunurlar.

LOBİCİLİK

lışmaların en yoğun olarak
gerçekleştirildiği ABD’de, bu
etkinliğe “lobbying” adı verilmiştir. İngilizcede hol, koridor ve kulis anlamlarına gelen
“lobby” kökünden türetilen bu
kelime, Türkçe “kulisçilik” olarak çevrilmekte ya da “lobicilik” şeklinde Türkçeleştirilmektedir. Lobicilik aktivitesinin
kökeni, ABD eski başkanlarından Ulysses Grant’in, dinlenmek amacıyla Beyaz Saray
yakınındaki bir otelin lobisini
sıklıkla ziyaret etmesi sırasında,
başkana ulaşmak isteyen kişilerin kendisini görmeye gelmesi
ve iş görüşmeleri yapmasına
dayanmaktadır. Bu çerçevede
süreç içerisinde lobiciliğin oldukça geliştiği ABD’de 1946
tarihli Federal Lobicilik Yasası
ve 1995 tarihli Lobicilik Açıklama Yasası gibi düzenlemeler
de bulunmaktadır.

Lobicilik, temelde yasama ve
yürütme erkleri üzerinde bir
kanunun ya da bir kararın çıkarılmasını ya da çıkarılmamasını sağlamak amacıyla yürütülen faaliyetleri ifade eder.
Bu bağlamda lobicilik, baskı
gruplarının, yerel veya ulusal
bir Hükümetin veya idarenin kurumlarının, uluslararası
kamu kuruluşlarının herhangi bir organının kararını veya
planlarını değiştirmek üzere
gerçekleştirdikleri çalışmalar
şeklinde tanımlanabilir. Lobicilik yasama ve politika belirleme
sürecini veya kamu sektörünün
anlaşmalarını, ihalelerini, teşviklerini, desteklerini vs. kapsamaktadır.

LOCKERBIE FACİASI

Baskı grupları, siyasal kararların kendi beklentileri
doğrultusunda alınmasını sağlamak amacıyla, siyasal karar
merkezleri olan parlamento
ve Hükümet üzerinde etkide
bulunmaya çalışırlar. Bu ça-

21 Aralık 1988 Çarşamba günü
Londra’dan Amerika Birleşik
Devletleri’nin New York kentine gitmek üzere havalanan PanAm Havayollarına ait Boeing
747-121 tipi ticarî yolcu uçağının, havalandıktan yaklaşık
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olarak 40 dakika sonra İskoçya’nın güney doğusunda bulunan Lockerbie kasabası üzerinde bomba ile patlatılması olayı
Lockerbie Faciası olarak bilinmektedir. Facia sonrası uçakta
bulunan 243 yolcu, 16 mürettebat ile uçağın düştüğü yerde
bulunan 11 Lockerbie kasabası
sakini olmak üzere toplam 270
kişi hayatını kaybetmiştir. Bu
bombalama eylemi şimdiye
kadar İngiltere toprakları üzerinde gerçekleşen en ölümcül
terör saldırısı olmuştur.
Yapılan inceleme ve soruşturmaları müteakip, ABD faciadan yaklaşık olarak üç yıl sonra, iki Libya gizli servis ajanını
(Abdel Basset Ali el-Megrahi
ve Al-Amin Khalifa Fhimah)
bahse konu uçağa bomba
yüklü çantayı koymak ve 270
kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçladı. Aynı kişiler için
benzer suçlamaları içeren bir
iddianame de İskoçya Başsavcılığı tarafından hazırlandı.
Libya makamlarınca Lockerbie faciası şüphelilerinin yakalandıkları ve sorgulama sonucu suçlu bulunmaları halinde
idam cezası ile cezalandırılabilecekleri yönünde açıklamalar

yapıldı. Hâkim Ahmed al-Taher al-Zawi bombalama olayına ilişkin olarak iki şüphelinin
suçlandığını ve Libya dışında
herhangi bir yerde yargılanmalarının mümkün olamayacağını vurguladı. Bunun üzerine, ABD, İngiltere ve Fransa
ortak bir bildiri yayınlayarak
Libya yönetiminden sanıkların
teslim edilmesini talep ettiler.
Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1992
yılının Ocak ayında Libya’nın
Lockerbie şüphelilerini ilgili
makamlara teslim etmesini talep eden bir kararı kabul etti.
Birleşmiş Milletler’in yaptırımları ve uzun süren görüşmeler
neticesinde, Libya yönetimi,
Lockerbie sanıklarının Lahey/
Hollanda’da İskoçya mahkemesi tarafından yargılanmaları
önerisinde bulundu. Bu talebin
1998 yılı Ağustos ayında ABD
ve İngiltere tarafından kabul
edilmesini müteakip Lockerbie
sanıklarının İskoçya kanunlarına göre yargılanmasına 3 Mayıs 2000 tarihinde Hollanda’da
başlandı. Sanıklar, uçağa bomba yüklü çantayı koymak, 270
kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve İskoçya’nın 1982 tarih477

li Havacılık Güvenliği yasasını
ihlal etmekle suçlandılar.
İskoçya Kanunu’na göre
Hollanda’da yapılan yargılama sonucunda üç İskoç hâkim,
oybirliği ile sanık Abdel Basset
Ali el-Megrahi’yi faciadaki rolünden dolayı suçlu bulurken,
diğer sanık Al-Amin Khalifa
Fhimah’ı ise suçsuz buldu.
Abdel Basset Ali el-Megrahi müebbet hapis cezasını
çekmek için Glasgow’da bulunan Barlinnie Hapishanesi’ne nakledildi. Abdel Basset
Ali el-Megrahi’nin 20 Ağustos
2009 tarihinde prostat kanseri
olduğu gerekçesiyle hapishaneden tahliye edilerek ülkesine
dönmesine izin verildi. Tahliye
edildikten yaklaşık olarak 3 yıl
sonra Libya’da hayatını kaybetti.

LOKAVT
Lokavt endüstri devrimini takiben işçilerin haklarını korumak
için gelişen grev hareketlerine
mukabilen, işverenin de haklarını koruyabilmesi amacıyla
ortaya çıkmış bir kavramdır.
Hukukumuza 1982 Anayasası
ile giren Lokavt, Anayasanın
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54’üncü maddesinde grev hakkı ile birlikte düzenlenmiştir.
Söz konusu maddede toplu
iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması
halinde işçilerin grev hakkına
sahip oldukları ve bu hakkın
kullanılmasının ve işverenin
lokavta başvurmasının usul ve
şartları ile kapsam ve istisnalarının kanunla düzenleneceği
belirtilmiştir. Bu kapsamda,
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu’nun
59. Maddesinde Lokavt ele
alınmış ve tanımı yapılmıştır.
Bu tanıma göre, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren veya
işveren vekili tarafından kendi
kararıyla veya bir kuruluşun
verdiği karara uyarak, işçilerin
topluca işten uzaklaştırılmasına lokavt denir. Ayrıca, Toplu
İş Sözleşmesi’nin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması ve
işçi sendikası tarafından grev
kararı alınması hâlinde bu Kanun hükümlerine uygun olarak
yapılan lokavta kanunî lokavt
denileceği ve kanunî lokavt için
aranan şartlar gerçekleşmeden
yapılan lokavtın kanun dışı olacağı belirtilmiştir.

Lokavt, işverenlerin sendikaların uyguladıkları veya uygulayacakları grev karşısında
kullandıkları en güçlü silahtır
ve genellikle grevle birlikte
kullanılan, toplu iş uyuşmazlıklarında işçilerin grev yapma-

larına karşın gerçekleştirilen
bir işveren eylemidir. Lokavtın
amacı işverenlerin ekonomik
ve sosyal durumlarıyla, çalışma
şartlarını korumak ve düzenlemektir.
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GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

MADIMAK (SİVAS) OLAYI

S

ivas Olayı, 2 Temmuz
1993 tarihinde Sivas’ta
Pir Sultan Abdal Kültür
Derneği (PSAKD) tarafından
organize edilen Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında, şenlikleri ve şenlikler kapsamında
Sivas’a gelen Aziz Nesin’i protesto etmek amacıyla, Madımak Oteli önünde toplanan
kalabalığın başlatmış olduğu yangın sonucunda içeride
bulunan çoğunluğu Alevi 33
yazar, ozan, düşünür, 2 otel
çalışanı ve o esnada otelde kalanların hayatlarını kaybetmesi
ile sonuçlanan hadiselerdir.
Madımak Olayı’nın meydana gelmesinden kısa bir zaman önce, Salman Rüşdi’nin
İslam dinî ve Hz. Muhammed
hakkında alçaltıcı tasvir ve yazıları ile dolu kitabı “Şeytan
Ayetleri”nin Aziz Nesin tarafından Türkçe olarak “Aydınlık” gazetesinde yayınlamaya
başlamasıyla dinî hassasiyetleri
olan kesimler, Nesin ve Rüşdi
aleyhinde birçok şehirde çeşitli
protesto gösterileri başlatmışlardı.

Son üç Pir Sultan Abdal
Şenliğinin Sivas’ın Yıldızeli
ilçesi Banaz köyünde yapılmasına rağmen, 1993 yılında
gerçekleştirilecek olan dördüncü şenliğin, Valilik ve Kültür
Bakanlığı’nın da desteğiyle Sivas il merkezînde yapılmasına
karar verilmiştir. Şenliğin onur
konuğu da Aziz Nesin’dir. Pir
Sultan Abdal etkinliklerinin Sivas il merkezînde yapılacağı ve
etkinlik programı kamuoyuna
duyurulmuştur. Aziz Nesin’in
yapılacak etkinlikler çerçevesinde Sivas’a geleceği ilan edilmiş ve Aziz Nesin’in bir süredir
basın yayın yoluyla ifade ettiği
ve kamuoyu tarafından bilinen
İslam dinîni ve Türkleri aşağılayıcı fikirleri, olayların başlamasından yaklaşık bir hafta
öncesinden Sivas’ta halk arasında konuşulmaya ve basında
işlenmeye başlanmıştır.
2 Temmuz 1993 Cuma
günü, Cuma namazı esnasında cami yanında dans gösterisi
yapılması ve cemaatin tepkisi
sonrası Madımak Otel önünde
protesto için toplanan kalabalık giderek artmış ve tüm gün
süren olaylar sonucunda bir
grup tarafından otel ve önün483
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deki araçlar ateşe verilmiştir.
Olaylar esnasında çıkan yangından dolayı yoğun duman
altında kalan ve hastaneye kaldırılan 95 kişiden 35’i hayatını
kaybetmiş, aralarında Aziz Nesin’in de bulunduğu 51 kişi de
olaylardan yaralı olarak kurtulmuştur. Ölenler arasında bir
Hollandalı gazeteci de bulunmaktadır. Ayrıca gösterici kalabalık arasından 2 kişi hayatını
kaybetmiştir.

MAĞDURİYET PSİKOLOJİSİ
Mağduriyet, haksızlığa uğramış olma durumu ve mazlum
olma olarak tanımlanmaktadır.
Mağduriyet psikolojisi ise insanların maruz kalarak travma
yaşadığı terör saldırıları, doğal
afetler, kurumsal krizler gibi
olaylar sonucunda, yaşam kalitelerini düşürerek ruhsal dengelerini ve uyumlarını bozan,
stres bozukluğu ve depresyon
gibi ruhsal hastalıklara neden
olabilen psikolojik durumdur.
Mağdurluk psikolojisinin
oluşması için travmanın yaşanması gerekir. Travmalar iki
farklı nedenle ortaya çıkarak
mağdurluğa neden olmaktadır:
484

İnsan eliyle ya da ihmalîyle ortaya çıkan travmalar ve doğal
afetler sonucu yaşanan travmalar. Doğal afetler sonucu gelişen mağduriyetlerde çaresizlik
ve boyun eğme söz konusu olduğundan, öç alma ve intikam
duygusu yoktur. Ancak, insan
eliyle ya da ihmalîyle oluşan
mağduriyetlerde öfke, kin, nefret, intikam ve düşmanlık duyguları ortaya çıkar.
Mağduriyet psikolojisi birey
veya grupları her türlü yönlendirmeye açık hale getirmektedir. Yaşanılan mağduriyetler
arasında bir derecelendirmeye
gidilmeden yapılacak paylaşımlar yeni mağduriyetler yaşanmasını engellemekte ayrıca
şiddet içermeyen hak arayışları
üçüncü şahıslar ile kurulacak
bağımlılık ilişkisiyle sorunların
çözümünde etkili olabilmektedir. Aksi durumda mağduriyet
psikolojisi etkisi altındaki bireyler veya gruplar radikalleşerek
sosyal bütünlüğe zarar verebilmektedir.

MAHMUR KAMPI
Mahmur Kampı, Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından Mu-
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sul’a bağlı olarak ve Erbil’e
yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta
kurulmuş bir mültecî kampıdır.
1994 yılında Türkiye’nin Irak
sınırında bulunan Hakkâri ve
Şırnak illerindeki bazı köylerin
güvenlik gerekçesiyle tahliyesinden sonra binlerce kişi sınırı
geçerek Kuzey Irak’ta ilk olarak
dağlık alanlarda oluşturdukları,
Bihere, Seraniş, Besive, Geliye
Kıymete ve BM gözetiminde
oluşturulan Duhok yakınlarındaki Etruş, Ninova, Nehdare ve
son olarak Mahmur kampına
yerleşmiştir. 1998 yılından beri
BM denetiminde olan kampta
yaklaşık 12.000 kişinin yaşadığı
tahmin edilmektedir.
Mahmur mültecî kampının
iç idaresi PKK tarafından sağlanmakta, her yıl 60 kişilik halk
meclisi ve belediye başkanı halk
tarafından seçilmektedir. Irak
Merkezî Hükümetine bağlı
bölgede yer almasına rağmen
Mahmur kampında görev yapan bütün merkezî Hükümete
bağlı güvenlik güçleri Kürtlerden oluşmakta ve Mahmur’un
kaymakamını Kürt yönetimi
atamaktadır.
Kampta kurulan okullarla
çocuklara Kürtçe eğitim veri-

lirken, Mahmurlu öğrenciler
üniversite öğrenimi için Erbil ve
Süleymaniye Üniversitelerine
gitmektedirler.
Irak Şam İslam Devleti’nin
(DEAŞ) bölgeyi ele geçirmesinin ardından BM Mülteciler
Yüksek Komiserliği (BMMYK)
Sözcüsü Adrian Edwards, kampın 6 Ağustos akşamı boşaltıldığını kaydetmiştir. Kampta bin
700 ailenin bulunduğunu ifade
eden Edwards, bu mültecîlerin
büyük bir kısmının Süleymaniye ve Erbil bölgelerine gönderildiğini, mültecîlerin okullarda ve
camilerde barındırıldığını söylemiştir. Kamp kısa süre sonra
DEAŞ’ten temizlenmiş ancak
Kamp sakinlerinin büyük çoğunluğu Mahmur’a dönmemiştir.
Ayrıca PKK Kampları maddesine bakınız.

MALÎ EYLEM GÖREV GÜCÜ/
FATF (FINANCIAL ACTION
TASK FORCE)
Malî Eylem Görev Gücü kara
para aklama ve terörün finansmanıyla ulusal ve uluslararası
düzeyde mücadele etmek için
485
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politika ve standartlar üreten
öncü bir kuruluştur. 1989 yılında Paris’te yapılan G-7 (ABD,
İngiltere, Fransa, Almanya,
İtalya, Japonya ve Kanada)
zirvesinde alınan kararla malî
sistemin suçlular tarafından
kullanılmasının önlenmesi için
kurulmuştur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD) bünyesinde faaliyet
göstermekle birlikte bağımsız
olarak çalışır.

MALÎ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU (MASAK)
Malî istihbarat ve malî suçların
araştırılması konusunda, gerek
Türkiye’de gerekse dünyada
malî istihbarat birimleri kurulmaya başlamıştır. Ülkemizde bu konuda ilk adım 1991
yılında FATF’a (G-7 ülkeleri
tarafından ve OECD bünyesinde bulunan Malî Eylem Görev Gücü) üye olmakla atılmış,
13.11.1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunla, doğrudan Malîye
Bakanına bağlı Malî Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) oluşturulmuştur.
MASAK 17 Şubat 1997’de
faaliyete geçmiştir ve doğrudan
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Malîye Bakanı’na bağlı bir kurum olarak çalışır; idarî nitelikte bir kurum olup, görev ve
yetkileri ilk olarak 4208 sayılı
Kanunda düzenlenmiştir.
Suç gelirlerinin aklanması
ve terörün finansmanıyla etkili bir şekilde mücadele etmek
amacıyla kurulan MASAK,
aklama ve terörün finansmanı
suçlarının önlenmesi ve tespitine yönelik politika oluşturulması ve düzenleme yapılmasına katkıda bulunmak, hızlı ve
güvenilir bir şekilde bilgi toplamak ve analiz etmek, araştırma ve inceleme yapmak, elde
edilen bilgi ve sonuçları ilgili
makamlara iletmek misyonu
ile çalışan kurumdur.

MAOİST KOMÜNİST PARTİSİ
(MKP)
Maoist
Komünist
Partisi
(MKP), 24/04/1972 tarihinde
İbrahim KAYPAKKAYA liderliğinde kurulan Türkiye ‘Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/M-L) terör örgütü
içerisinde çok defa baş gösteren ve son olarak 1994 yılında
meydana gelen hizipleşmeler
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neticesinde temelleri atılmış bir
terör örgütüdür.

adı altında eylem ve faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır.

1970 yılında kurulan Türkiye İhtilalci işçi Köylü Partisi
(TİİKP) içerisinde Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölge Sorumluluğuna getirilen İbrahim
KAYPAKKAYA, parti içerisinde Marksist-Leninist bir muhalefet başlatmış, “Ülkede Silahlı
Mücadele Şartlarının Var Olduğunu ve Silahlı Mücadeleye
Başlanılması Gerektiğini” ileri
sürerek, örgüt yönetimine karşı
çeşitli görüşler ve eleştiriler öne
sürmüştür. Görüşlerinin kabul görmemesi üzerine TİİKP
ile örgütsel bağını kopararak
24/04/1972 tarihinde Türkiye
Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/M-L) terör örgütünü kurmuştur.

Söz konusu ayrışmadan
sonra, her iki grubun da gündeminde sürekli olarak birleşme çabalarının yer aldığı
görülmüş, süre gelen birlik çalışmaları 1991 yılı Ekim ayında
hızlanmış, 1993 yılı Haziran
ayında her iki kanat da eski
yapılanmalarını
feshederek
TKP/M-L adı altında yeniden
birleşmiştir. Ancak bu birleşme
uzun sürmemiş, Tunceli kırsalında 14/04/1994 itibariyle
başlayan bölünme süreci, örgütün tüm organlarına da yayılarak Haziran 1994 tarihinde TKP/M-L’nin TKP/M-L
DABK ve TKP/M-L KONFERANSÇI KESİM şeklinde
iki farklı gruba ayrılması ile sonuçlanmıştır.

1987 yılında, kırsal alanda
eylem ve faaliyetlerini yoğunlaştırmayı esas alan şahıslar
Türkiye Komünist Partisi/
Marksist Leninist—Doğu Anadolu Bölge Komitesi (TKP/
M-L DABK) adı altında, şehir faaliyetlerine de ağırlık
verilmesini savunan şahıslar
ise Türkiye Komünist Partisi/
Marksist
LeninistKonferans
(TKP/M-L KONFERANS)

1994 yılında yaşanan bölünmeden sonra Eylül 2002 tarihine kadar TKP(ML) DABK
ismiyle faaliyetlerini yürüten
terör örgütü, 1-15 Eylül 2002
tarihlerinde Tunceli kırsal alanında gerçekleştirdiği I. Kongrede tüm organlarında isim değişikliğine giderek;
487
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•

Örgütün ismini Maoist
Komünist Partisi (MKP),

•

Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) olan
silahlı yapılanmasını Halk
Kurtuluş Ordusu (HKO),

•

•

Türkiye Marksist Leninist
Gençlik Birliği (TMLGB)
olan gençlik seksiyonunu
ise Maoist Gençlik Birliği
(MGB) olarak değiştirmiştir. Orgütün metropollerdeki illegal faaliyetleri,
Aralık 2013 içerisinde Yunanistan’da gerçekleştirilen
MKP 3.Kongresi’nde alınan;
İllegal/silahlı
faaliyetlerin asli unsur olarak tayin
edilmesi ve şehirlerin esas
mücadele alanları olarak
belirlenmesi,

Sosyalist halk savaşı stratejisinin askeri olarak kentlerde yürütülmesi amacıyla,
silahlı metropol yapılanması
Partizan Halk Güçleri (PHG)’nin oluşturulması, şeklindeki kararlar çerçevesinde PHG
tarafından yürütülmektedir.
488

MARAŞ OLAYLARI (19–26
ARALIK 1978)
Maraş Olayları, 19 Aralık
1978’de Kahramanmaraş il
merkezinde Çiçek Sineması’na
bir bomba atılmasıyla başlayıp,
26 Aralık 1978’e kadar süren
Alevi ve Sünni kökenli vatandaşlar arasında meydana gelen
olayları kapsamaktadır. 111
kişinin ölümüyle sonuçlanan
olaylar, 12 Eylül Askerî Darbesi’nin gerekçesi olarak gösterilen en önemli olaylardan biri
olarak kabul edilmektedir.
Şehirdeki Çiçek Sineması’nın bombalanmasıyla başlayan olaylar, Akın Kıraathanesi’ne bombalı saldırı, sol
görüşlü iki öğretmenin öldürülmesi ve öğretmenlerin cenaze
törenlerinin gösterilere dönüşmesi gibi olaylar sonucunda
şehirde giderek tansiyon artmıştır. 23-25 Aralık tarihlerinde ise asıl büyük çaplı olaylar
yaşanmıştır.
Resmî kayıtlara göre çatışmalar sonucunda çoğunluğu
Alevi kökenli (111) kişinin öldüğü, 1000’in üzerinde kişinin
yaralandığı, (917) işyeri, ev,
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kamu kuruluşu ve özel şahıslara ait çok sayıda aracın yakılıp
tahrip edildiği anlaşılmıştır.

MARKSİST LENİNİST
KOMÜNİST PARTİ (MLKP)
Türkiye’de hali hazırda aktif olarak faaliyet gösteren sol
terör örgütler arasında bulunan Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP), 10 Eylül
1994 tarihinde Garbis Altınoğlu önderliğinde kurulmuştur. MLKP örgütü ilk olarak,
TKP/ML (Türkiye Komünist
Partisi/Marksist Leninist) terör
örgütü içerisinde yaşanan fikir
ayrılıkları sonucu, kendilerini
Marksist-Leninist birer hareket
olarak nitelendiren, amaçlarını
genel olarak diğer sol örgütlerle birleşme ve partileşme sürecine geçme olarak belirleyen
TKP/ML-Hareketi ve TKİH
(Türkiye Komünist İşçi Hareketi) örgütlerinin birleşmesi ile
MLKP/K (Marksist Leninist
Komünist Parti-Kuruluş) adı
altında kurulmuştur.
21 Eylül 1995 tarihine kadar Marksist Leninist Komünist Parti-Kuruluş (MLKP-K)
ismi altında kuruluşundan iti-

baren birçok şiddet eylemi gerçekleştiren örgüt, bu dönemde
yaptığı konferansta, TKP/
ML-Yeniden İnşa Örgütü ile
birleşerek adından Kuruluş
ibaresini kaldırmış ve günümüze kadar Marksist Leninist
Komünist Parti (MLKP) adı
altında faaliyetlerini devam ettirmiştir.
1995 yılından günümüze
kadar, ağırlıklı olarak kentlerde faaliyet gösteren MLKP
örgütünün temel amacı, Türkiye’deki mevcut anayasal düzeni silahlı halk ayaklanması ile
yıkıp, yerine Marksist-Leninist
ilkelere dayalı sosyalist bir düzen tesis ederek, nihayetinde
komünizmi gerçekleştirmektir.
Örgüt temel stratejisini, silahlı faaliyetlerini şehirlerden
kırlara doğru başlatarak halkı
düzene karşı ayaklandırmak ve
düzenli halk orduları kurmak
suretiyle yönetimi ele geçirmek
üzerine inşa etmiştir. MLKP
örgütü, hem bu stratejiyi gerçekleştirmek hem de toplum
üzerinde devrim algısını daha
etkin kılmak için ilk olarak,
tüm “Marksist-Leninist” ilkeler
doğrultusunda faaliyet gösteren örgütlenmelerin aynı çatı
489
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altında toplanması gerektiğini
savunmaktadır.

roketatarlı saldırı ile adını duyurmuştur.

Silahlı faaliyetlerini şehirlerden kırsala doğru başlatarak
düzenli halk orduları vasıtası
ile yönetimi ele geçirmeyi arzulayan MLKP, bu amacını
gerçekleştirmek için silahlı eylem birlikleri oluşturmuştur.
Bunlar; Kızıl Müfrezeler, Fakirlerin ve Ezilenlerin Silahlı
Kuvvetleri (FESK) ve Ölüm
Orucu Tugayları’dır (ÖOT).

Fakirlerin ve Ezilenlerin
Silahlı Kuvvetleri (FESK)

Kızıl Müfrezeler
MLKP örgütü, kuruluşundan
bir ay sonra, ideolojisi doğrultusunda silahlı faaliyet yürütmek amacıyla Ekim 1994 tarihinde illegal seksiyonu olan
Kızıl Müfrezeleri oluşturmuştur. Kızıl Müfrezeler, tüzük
gereği faaliyetlerini Merkez
Komite içerisinde oluşturulan
askerî komisyona bağlı olarak
yürütürler. Kızıl Müfrezelere katılan militanlar ideolojik
ve silahlı eğitimlerini ilk olarak 1995 yılında Lübnan/Bekaa’da bulunan kampta almışlardır. İlk önemli eylemi olan,
İstanbul’da, 16 Mart 1995 tarihinde, Bağcılar Polis Karakolu’na yönelik gerçekleştirdiği
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Adını ilk kez 22 Ocak 2003
tarihinde, F Tipi cezaevi uygulamalarını protesto etmek
için Ankara ilinde bulunan
Yargıtay Başkanlığı’na ait park
halindeki servis otosuna bomba konulması eylemi ile duyuran FESK isimli yapılanma,
MLKP Örgütü’nün Nisan
2002 tarihinde gerçekleştirdiği
3. Kongrede aldığı kararla kurulmuştur. Yapmış olduğu eylemler sonrasında MLKP, illegal askerî kanadı olan FESK’in
adını kullanmaya özen göstermiş ve örgüt ismini gizleyerek
eylemleri FESK adına üstlenmiştir. Eylemler sonrasında
FESK adının kullanılmasının
ana amacını, MLKP Terör Örgütü güdümünde, terör örgütünün ismini kullanmaksızın özel
hedeflere yönelik düzenlenmesi hedeflenen silahlı/bombalı
saldırıların icrası ve organizesi
olarak açıklamaktadır.
Ölüm Orucu Tugayları (ÖOT)
MLKP Terör Örgütü’nün yapmış olduğu eylemlerden son-
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ra ismini kullandığı diğer bir
yapılanma da Ölüm Orucu
Tugayları’dır (ÖOT). Bunun
en belirgin örneği, F tipi cezaevleri uygulamaları protesto
amaçlı gerçekleştirilen bombalama eylemlerini, “Ölüm
Orucu Tugayları” ismi altında,
MLKP’nin internet siteleri vasıtasıyla üstlenmesidir.

MARKSİST LENİNİST
SİLAHLI PROPAGANDA
BİRLİĞİ (MLSPB)
Türkiye Halk Kurtuluş Partisi/ Cephesi (THKP/C) kökenli ve Mahir ÇAYAN tezlerini
savunan MLSPB 1975 yılında
kurulmuş olup, 12 Mart 1971
muhtırasını örgütsel bir yenilgi
olarak nitelendirmiş ve silahlı
propagandayı temel alan bir
gruplaşma savıyla silahlı terör
eylemlerine başlamıştır.
1975 yılında Genel Komitesi’nin düzenlediği toplantıda
doğan görüş ayrılıkları neticesinde bünyesinden THKP/C
Savaşçıları, Cephe Yolu, Çayan Sempatizanları, Eylem
Birliği gibi örgütler ayrışan
MLSPB, 1980 Askeri Darbesi

sonrasında üst düzey yöneticisi Şemsi ÖZKAN’ın itirafçılığı
nedeniyle büyük ölçüde çökertilmiştir.

MARKSİZM
Marksizm, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünyanın geniş
bir coğrafyasında büyük tartışmalara yol açan toplumsal alanın Marksist temeller üzerine
yeniden inşa edilmesini savunan akımdır. Tarihi, diyalektik
materyalist bir okuma tarzıyla
yorumlayan Marksizm kapitalist toplumun siyasî, ekonomik
ve sosyal sorunlarına çözüm
adına ortaya çıkan bir düşünce
akımıdır. Marksist bakış açısının en önemli özelliği toplumsal
yapı ve değişmenin motorunu
ekonomik etkilerle açıklamasıdır. Marksizmin gelişmesinde
sadece Karl Marx’ın çalışmaları rol oynamamıştır. Aynı zamanda Marx’ın düşüncelerini
daha sistematik bir şekilde ortaya koyan Friedrich Engels’in
çalışmaları da Marksist teorinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Marksizm genel olarak sınıf
temelli çatışmacı bir paradig491
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maya odaklanmaktadır. Marx
ve Engels Komünist Manifesto’da günümüze kadar tüm
toplumların tarihlerinin sınıf
çatışmalarından ibaret olduğunu, ezen ile ezilen mücadelesinin tarihin çeşitli dönemlerinde köle-efendi, serf-lord, lonca
ustası-kalfa, burjuvazi-proletarya gibi çeşitli isimler altında var olmaya devam ettiğini
vurgulamaktadır. Marksist teoride sınıflar arası savaşın nihayetinde işçi sınıfının zafer kazanacağı, daha sonra proleter
diktatörlüğün (sosyalist aşama)
başlayacağı ve son olarak gerekli refah meydana geldikten
ve kapitalizmi ortaya çıkaran
faktörler minimize edildikten
sonra komünist yaşam düzeninin gerçekleşeceğine olan
inanç vardır.
Marksist teorinin öne sürdüğü diyalektik materyalizmin
sınıf çatışması, emeğin yabancılaşması gibi bazı temel savları
bulunmaktadır.
Diyalektik Materyalizm
Diyalektik kavramını Hegel’den ödünç alan Marx onu
materyalizmin içine yerleştirmiş ve Hegel’in yöntemini
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tersine çevirmiştir. Her şeyi
maddî gerçek temelinde değerlendiren Marx, maddî varlıkların çatışma üzerine kurulu
olduğunu öne sürmektedir. Bu
nedenle Marksist düşünce sürekli bir oluş ve değişmeyi benimsemektedir. Dolayısıyla bu
anlayış sadece tarihsel bir materyalist felsefe olmaktan çıkarak, zaman içinde sosyal olaylara da neden olacak sosyolojik
bir nitelik kazanmıştır.
Sınıf Çatışması
Marksizm’in en önemli mücadele alanı kapitalist sistemin
meydana getirdiği eşitsizlikleri,
sınıf farklarını ortadan kaldırmaktır. Marksist kurama göre
kapitalist sistem modern ekonomilerde üretim araçlarının
sahibi olan ve ücretli işçi çalıştıran temel burjuva sınıfı ile
burjuva sınıfının emir ve menfaatleri doğrultusunda olumsuz
koşullarda çalışan proletarya
adı verilen işçi sınıfından oluşmaktadır. Söz konusu iki sınıf
arasında artı değerin paylaşımından kaynaklanan ve sürekli
olarak kendinî tekrarlayan büyük bir sorun alanı bulunmaktadır. Sınıflar arası bu karşıtlıkların kapitalist toplumsal yapı
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devam ettiği müddetçe var olması beklenmektedir.
Emeğin Yabancılaşması
Marksizm’in temel kavramlarından biri Marx’ın analizlerinin çıkış noktasını temsil eden
yabancılaşma (alienation) kavramıdır.
Kavram ile kişinin kendine ait olmayan bir işte başkalarının (kapitalist) amaçları
doğrultusunda belli bir ücret
karşılığında çalışmasına göndermede
bulunulmaktadır.
Marx yabancılaşma kavramı
ile kapitalist üretim biçiminin
insan doğası ve toplum üzerindeki yıkıcı etkisini göstermeyi
amaçlamaktadır. Marx emeği insan kültürünün temeline
yerleştirmekte ve kültürü insan
emeği ile gerçekleşen insan faaliyetlerinin ürünü olarak görme eğilimindedir.

MASUMİYET KARİNESİ
Masumiyet karinesi “her insan
suçu ispatlanana kadar masumdur” şeklinde veya Mecellede geçtiği şekli ile “Beraat-i
zimmet asıldır” ifadeleriyle anlatılmaktadır. Aynı ifade Ana-

yasa’mızın 38’inci maddesinde
de ‘suçluluğu hükmen sabit
oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz” şeklinde ifade edilmiş
ve yine Anayasada yer alan
“temel hak ve hürriyetlerin
kullanılmasının durdurulması”
kenar başlıklı 15/2.maddesinde, savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde
dahi dokunulması mümkün
olmayan çekirdek haklar kategorisinde yer almıştır. Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin
(AİHS) “adil yargılanma hakkı”nı düzenleyen 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “bir
suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır” ibaresi de yukarıdaki tanımlamayı
teyit etmektedir.
Bu tanımlamanın beraberinde getirdiği başlıca beş unsur bulunmaktadır: a) İspat
yükü (külfeti) iddiacıya düşer, b)
Sanığın susma hakkı vardır, c)
Şüpheden sanık yararlanır (in
dubio pro reo)d) Tutuklulukta
makul süre aşılmamalıdır ve e)
Yasak sorgu yöntemi kullanılarak elde edilen deliller yargılamada kullanılmış ise suçluluk
kanunen sabit değildir.
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MATÜRİDİ VE MATÜRİDİLİK

bir önemi ve öncü bir konumu
bulunmaktadır.

Mâtürîdî, büyüdüğü kent olan
Semerkand’a nispetle es-Semerkandî, doğduğu köy olan
Mâtürîd’e nispetle el-Mâtürîdî
olarak da bilinmektedir. Tarihsel olarak tanımlanan en
belirgin ismi ise, “Ebû Mansûr
el-Mâtürîdî” şeklindedir.

Mâtürîdî’nin, Ehl-i sünnet
kelâmının sistemleşmesi ve gelişmesine yönelik faaliyetleri
çağdaşı Eş’arî’den daha önce
başlamış ve bu yöndeki katkıları ondan daha fazla olmuş; bugün “Mâtürîdîlik/Mâtürîdiyye” olarak bilinen kendi kelâm
okulunu da, Eş’arî’den daha
önce ve ondan bağımsız olarak
oluşturmuştur.

Mâtürîdî, 9. yüzyılın sonu
ile 10. yüzyılın başlarında Mâverâünnehir bölgesinde kurulmuş olan Samanoğulları döneminde yaşamıştır.
Mâtürîdî, kelâm, hadis, fıkıh, tefsir, mezhepler tarihi, cedel, usûl-ü fıkıh, Kur’an ve eğitim, sosyoloji ile psikoloji gibi
diğer bazı ilimlerde, temel kaynak niteliği taşıyan birbirinden
değerli eserler telif etmiştir. Bu
bağlamda onun Kitâbü’t-Tevhîd adlı eseri, kelâm, felsefe ve
cedel konusundaki derin ilmini;
Te’vilâtü’l-Kur’an ise tefsir, hadis, fıkıh ve akâid ilimlerindeki
görüşlerini yansıtmaktadır.
İslam dünyasının temel çatısı ve şemsiyesini oluşturan
Ehl-i sünnet itikadının şekillenmesi ve sistematik şekle bürünmesinde Matüridi’nin büyük
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Ehl-i sünnet çatısı altında
temsil edilen ve İmam Eş’arinin önderliğinde oluşan
Eş’arilik, Cebriyye/Selefiyye
kategorisine yakınken, Matüridi ve Matüridilik, Mu’tezili
grubun çok yakınında olarak
değerlendirilmiştir. Daha düz
bir ifadeyle akılcılar ile nakilciler şeklinde özetlenebilen iki
oluşum arasında, akıl ve nakil
çerçevesinde sonuca ulaşmaya
çalışan, dinî olguları iki eksen
üzerinde değerlendiren Ehl-i
sünnet, böylece İslam düşüncesinin temel oluşumunu kendi
bünyesinde barındırmıştır. Kader konusunda cebri temayülü
de içerisinde barındıran nakil
ekseninde hareket eden Cebriyye ve Selefilik düşüncesine
yakınlığından dolayı Eş’arilik,
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“Cebr-i mutavassıt” şeklinde
tanımlanmıştır. Mu’tezili düşünceye birçok alanda benzerliği ve de özellikle kader konusunda “insan özgürlüğü eksenli
bir tutum sergilemesinde dolayı, “tefviz-i mutavassıt” şeklinde tanımlanmıştır.

MAVİ MARMARA SALDIRISI
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Özgür
Gazze Hareketi’nin içerisinde
bulunduğu ve Gazze’ye insanî
yardım taşıyan filoya uluslararası sularda İsrail tarafından
gerçekleştirilen
saldırılardır.
31 Mayıs 2010 tarihinde, Gazze’ye insanî yardım taşıyan 6
gemi, İsrail’den 72 mil uzaklıkta Akdeniz sularında İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından
saldırıya uğramıştır. İsrail’in
saldırısı sonucunda dokuz yolcu hayatını kaybederken, birçok yolcu da yaralanmıştır.
45 ila 50 dakika süren operasyonda 9 yolcu öldürülmüş
(Furkan Doğan, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Ali Haydar
Bengi, Cevdet Kılıçlar, Cengiz
Akyüz, Cengiz Songür, Çetin
Topçuoğlu, Necdet Yıldırım)

24’ten fazla yolcu çeşitli şekillerde yaralanmıştır.
Saldırı Sonrası
Mavi Marmara saldırısı sonrasında, Birleşmiş Milletler,
NATO ve Avrupa Birliği gibi
uluslararası kuruluşların ve
insan hakları örgütlerinin yetkilileri tarafından saldırıya yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Bunun yanında ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Brezilya, İran,
Fransa, İrlanda, Norveç gibi
dünya liderlerinden İsrail’i kınama mesajları gelmiştir. Ayrıca bazı ülkelerde konuyla ilgili
protestolar da düzenlenmiştir.
Olayla ilgili birçok rapor düzenlenmiş ve saldırı tüm dünya
kamuoyunda tartışılmıştır. Saldırı sonrasında İsrail’in özür
dilememesi ve bu konuda uzun
süre değişmeyen tutumu Türkiye-İsrail ilişkilerini olumsuz
yönde etkilemiştir. 15 Haziran
2010’da İsrail Hükümeti’ne
yönelik birtakım yaptırımlar
uygulama kararı alınmıştır. 2
Ağustos 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler bünyesinde uluslararası soruşturma komisyonu
kurma kararı alınmıştır.
Saldırıdan 3 yıl sonra 22
Mart 2013 tarihinde İsrail
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başkanı Benjamin Netanyahu
Türkiye’den resmî olarak özür
dilemiş ve hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödemeyi kabul etmiştir.

MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
Samuel P. Huntington’un Soğuk Savaş’ın sona ermesinin
ardından politik olarak tek
kutuplu hale gelen dünyada
yeni çatışma paradigmasının
kültürel farklılıklar ekseninde
olacağını ileri sürdüğü, geniş
yankılar uyandıran teorisidir.
Huntington, Soğuk Savaş’ın
sona ermesine kadar kraliyetler, halklar ve ideolojiler arasında ve Batı medeniyetinin kendi
içinde meydana gelmiş olan çatışma paradigmasının, Soğuk
Savaş’tan ABD’nin tek süper
güç olarak çıkmasıyla birlikte
artık kültürel alana kayacağını
ve medeniyetler arasındaki çatışmalar şeklinde gelişeceğini
ileri sürmüştür. Huntington,
Soğuk Savaş sonrasında artık dünya milletlerini birinci,
ikinci, üçüncü dünya ülkeleri
şeklinde kategorize etmenin
de anlamsızlaştığını, bunun
yerine milletleri, ait oldukları
medeniyetlere göre tanımla496

mak gerektiğini savunmuştur.
Huntington’a göre ‘medeniyet’
kavramı, insan gruplarının ortak olarak sahip olabilecekleri en üst seviyedeki kimlikleri
ifade etmektedir. Bu bağlamda Huntington, Batı, İslam,
Konfüçyan, Afrika, Slav-Ortodoks, Latin Amerika, Japon
ve Hindu olarak sekiz başat
medeniyet odağı belirlemiş ve
yeryüzündeki her bir milletin
bu medeniyetlerden birisine
mensup olduğunu iddia etmiştir. Medeniyetler en üst seviyedeki kültürel kimlikleri ifade
ettiğinden her bir medeniyet
diğerlerinden çok farklı ve onlara zıt karakteristiklere sahiptir. Kültürel farklılıklar ise çatışmalara kaynaklık edebilecek
‘fay hatları’nı teşkil etmektedir.
Huntington, Türkiye’yi İslam
medeniyetinin bir parçası olarak kabul etmiştir.

MEDENİYETLER İTTİFAKI
Özellikle Sovyetler Birliği’nin
dağılması neticesinde Batının
uluslararası arenadaki merkezîliği yerine, farklı medeniyetlerin varlığı ve bunların birbirleriyle çatışma potansiyeline
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sahip oldukları tezi dillendirilmeye başlanmıştır.
Huntington’un İslam Medeniyeti’ni problemli olarak
göstermesi, Batı Medeniyeti
ile arasında 1300 yıldır devam
eden bir mücadele ve bundan
dolayı fay hatları olduğu kanaatine sahip olması ve bu fikrin
hızla yayılması, diğer taraftan
11 Eylül saldırıları sonrasında
İslam ve Müslümanların hedef
tahtasına konulması tüm dünyada kutuplaşmaları artırmıştır. İslam Medeniyeti terörle eş
gösterilmiş ve Batıda İslamofobi’nin yükselmesine neden
olunmuştur. Bu durum, hem
Batıda hem de İslam âleminde
rahatsızlıklara ve geniş çaplı eylemlere neden olmuştur.
Müslümanlar ile Müslüman
olmayanlar arasındaki büyük
kamplaşma, kutuplaşma ve
protestoların oluşturduğu haklı endişelere bir çare olarak,
21 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 59. Oturumunda, İspanya
Başbakanı Jose Luis Rodriguez
Zapatero, “Medeniyetler İttifakı” kurulmasını teklif etmiştir. Kasım 2004 tarihinde
daimî gözlemci bazı devlet ve
organizasyonlardan müteşek-

kil Medeniyetler İttifakı İnisiyatifi, medeniyetler ittifakını
desteklemek için kültürler arası
konularda küresel işbirliğini
artırmak ve farklı toplum ve
topluluklar arasında barış köprüleri kurarak onları diyaloğa
cesaretlendirmek amacıyla bir
Dostluk Grubu kurmuştur. 13
Haziran 2005 tarihine gelindiğinde ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan, İspanya Başbakanı
Jose Luis Rodriguez Zapatero
ile yaptığı görüşmeler neticesinde eş-sponsor olarak projeye
destek olmuş, 15 Haziran 2005
tarihinde ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’dan Medeniyetler İttifakı
İnisiyatifi’ni anons etmesini ve
üye ülkelerden Medeniyetler
İttifakı Yüksek Düzeyli Temsilciler Grubu’nu oluşturmasını
talep etmişlerdir. Neticede 14
Temmuz 2005 tarihinde Kofi
Annan’ın: ‘‘Genel Sekreter
‘Medeniyetler İttifakı’ için bir
girişimin başlatılmasını duyurmaktan mutluluk duyar.’’ cümlesiyle başlayan basın bildirisiyle ittifak bütünüyle resmîyet
kazanmış ve faaliyetlerine başlamıştır.
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MEDYA VE SUÇ
Medya kavramı Türkçede kitle
iletişim araçları olarak da ifade
edilmektedir. Medya kavramı ile aynı anda birçok kişiye
(kitlelere) mesaj iletme gücüne
sahip gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi iletişim
araçları ifade edilir. Suç ve
medya ilişkisi ise genel itibariyle; suçun ve suçluluğun medyada temsili, medyada temsil
edilen suçun izleyici üzerindeki
etkisi ve bu etkinin suça ve suçluluğa neden olup olmayacağı
konuları üzerinden tartışılmaktadır.
Suç konusunu, medyada yer
alan şiddet içerikleri bağlamında ele alan birçok kişi; güçlü ve
doğrudan etkileri olduğu varsayılan kitle iletişim araçlarının,
şiddet içerikli programlara yer
vermesinin bu içerikleri tüketenleri, özellikle küçük yaştaki
izleyicileri benzer davranışlara
yönelteceğini düşünmektedir.
Kitle iletişim araçlarında
suç, suçluluk ve şiddet çoğu kez
kalıp yargılarla, abartılarak sunulmakta ve bu da önyargıların
oluşmasına sebebiyet verebilmektedir. Medya, içeriklerine
498

yansıyan olumsuz temsillerle
yeni birçok stereotipin-kalıp
yargının- oluşmasına kaynaklık
etmektedir.

MELE/MOLLA/MELELİK
İslam toplumlarında genel olarak dinî konularda yetkinlik
kazanmış kişilere verilen unvan
ve statüdür Türkiye’de özellikle
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki geleneksel medrese kurumlarında eğitimini tamamlayanlara molla anlamında mele denmektedir.
Değişik şekillerde ifade edilen kavramın (Nonla, Munla,
Mulla) Türkiye’deki kullanım
formu Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’daki yerel diyalekte
uygun bir şekilde yaygınlaşmıştır. Aslında kelimenin kökeni Arapça’dan gelmektedir
ve “efendi”, “sahip” anlamındaki “mevlâ”dan türetilmiştir. Bununla birlikte bölgesel
kullanımda melelik, dinî her
konuda yetkin olmaktan çok,
dinî her konuya kolayca intibak edebilecek düzeyde az çok
medrese tahsili görmüş kişiler
için kullanılan bir ünvandır.
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MERKEZ-ÇEVRE
Merkez-Çevre kuramları, fakir ve zengin ülkeler arasında
bir bağ olduğundan hareketle
geliştirilen kuramlardır. Bu kuramlar dünyayı iki kısma ayırmaktadır. Birinci kısım özellikle ekonomik ilişkilere hâkim
olan kısımdır. İkincisi ise zayıf
ve edilgen kısımdır. Sanayileşmiş, zengin kapitalist ülkeler
merkezdedirler. Onlara bağımlı fakir ülkeler ise çevrede yer
almaktadırlar.
Merkez çevre ayrımının
kökeni aslında Andre Gunder
Frank’ın benzer anlamlar içeren metropol-uydu adlandırmasına dayanmaktadır. Ancak
dünya çapında yaygınlık kazanması Immanuel Wallerstein’in Dünya Ticaret sistemini
anlamak için geliştirdiği kuramı sayesinde olmuştur. Hem
Frank’ın kuramı hem de Wallerstein’ın kuramı “Bağımlılık
Kuramları” olarak bilinmektedir. Bu anlayışa göre fakir ülkelerin fakir olmasının nedeni
kendi iç dinamiklerinden ziyade dış dinamiklerle alakalıdır.
Modern ya da gelişmiş Batı
ülkelerinin zenginlikleri iç di-

namiklerden çok dış dünya ile
kurmuş oldukları tarihsel ilişkiler sayesindedir. Yani zengin
ülkeler kendi öz imkânları ya
da diğerlerinden çok daha fazla farklılıklar yaratarak değil,
özellikle sömürgeler yaratarak
o ülkelerin kaynaklarını Batıya
aktarma becerisini göstererek
zengin olabilmişlerdir. Gelişmemiş ya da az gelişmiş ülkeler
de aslında bu sömürüye muhatap olduklarından geri kalmışlardır.
Merkez-çevre kuramı Türkiye’de özellikle tarihçiler ve
siyaset bilimciler arasında çok
rağbet görmüştür. Osmanlı
Devleti’nin veya Türkiye’nin
devlet ve toplum yapısı bu yaklaşım çerçevesinde anlamaya
ve anlatılmaya çalışılmıştır.
Şerif Mardin bütün bir tarihi ve Osmanlı-Türkiye devlet
yapısını, merkez ya da Devlet
ile çevre ya da taşrada yaşayan
tarımsal aristokratlar ve daha
sonra şekillenen işçiler arasında sürüp giden gerilimin belirlediğini ileri sürmektedir. Aynı
şekilde Metin Heper’e görede
devlet ile sivil toplumlar arasında sürüp giden bir çatışma her
zaman var olmuştur. Osmanlı
tarihi boyunca devlet seçkinle499
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ri, çevre ile bütünleşmeye karşı çıktılar. Devletin (merkezîn)
egemenliği, özerkliği hatta varlığını her şeyin üstünde tutan
bir gelenek vardı. Ekonomik
ve toplumsal ilişkilerin zararına Devlet otoritesi her zaman
korunmak istenmiştir. Merkez-çevre kuramcılarına göre
merkez ve çevre arasındaki
gerilim Modern Türkiye’de de
devam etmiştir. Cumhuriyet
dönemindeki siyasî oluşumlar,
gerilimler sıklıkla bu modelle
açıklanmaya çalışılmıştır.

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI
Bütün hukuk sistemlerinde,
can, mal ve ırz güvenliği insanların temel ve vazgeçilmez hakları arasında yer almaktadır.
İlke olarak bir ülkede yaşayan
vatandaşların can, ırz ve mal
güvenliklerini devletin sağlaması öngörülmekle birlikte bazen bu koruma görevi, hukuk
tarafından söz konusu hakların
sahiplerine de tanınmıştır. Bu
duruma meşru müdafaa denilmektedir. Bütün hukuk sistemleri tarafından hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilen
meşru müdafaa, kişinin gerek
kendisinin gerekse başkasının
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canına, ırzına ve malına yönelik mevcut yahut gerçekleşmesi
muhakkak olan hukuka aykırı
bir saldırıyı savmak için yaptığı
zorunlu ve ölçülü savunmadır.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde (AİHS) ve Anayasamızda da meşru müdafaa düzenlenmiştir. AİHS’nin
yaşam hakkını düzenleyen 2.
maddesinde “Ölüm, aşağıdaki durumlardan birinde mutlak zorunlu olanı aşmayacak
bir güç kullanımı sonucunda
meydana gelmişse, bu maddenin ihlaline neden olmuş sayılmaz” denildikten sonra şartlar
arasında sayılan “bir kimsenin
yasadışı şiddete karşı korunması” ibaresi meşru müdafaa
durumunu ifade etmektedir.
Anayasamızın 17. maddesinde ise “Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma
ve geliştirme hakkına sahiptir.”
denilerek meşru müdafaa durumu ifade edilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’na (TCK)
Göre Meşru Müdafaa
1 Haziran 2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5237 sayılı
TCK’da meşru müdafaa durumu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamıza uygun
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olarak tarif edilmiştir. Meşru
müdafaa TCK’da zorunluluk
hâli ile birlikte İkinci Bölümde
yer alan “Ceza Sorumluluğunu
Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında 25. maddede düzenlenmiştir.
Meşru Müdafaa ve
Zorunluluk Hali
TCK Madde 25:
(1) Gerek kendisine ve gerek
başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan
haksız bir saldırıyı o anda hâl
ve koşullara göre saldırı ile
orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden
dolayı faile ceza verilmez.
Meşru Müdafaanın Şartları
Bir fiilin meşru müdafaa sayılıp
hukuka uygunluk sebebi oluşturabilmesi için bazı şartları
taşıması gerekmektedir. Genel
kabul edilen görüşe göre bu
şartlar saldırıya/savunmaya
ilişkin şartlar şeklinde ikiye ayrılmıştır.
1. Saldırıya ilişkin şartlar
Bir saldırının bulunması, saldırının haksız olması, saldırının

bir hakka yönelik olması, saldırının halen mevcut olması,
şeklinde belirtilmektedir.
a) Bir Saldırı Bulunmalıdır
Meşru müdafaanın varlığı için öncelikle bir saldırının
var olması gerekir. Saldırıdan
anlaşılması gereken, savunulacak herhangi bir hakka karşı gerçekleştirilen eylemlerdir.
Saldırının zarar verecek veya
tehlike oluşturacak biçimde
ve derecede olması gerekir.
Diğer taraftan, saldırıda bulunan kişinin kusur yeteneğine
sahip olması gerekli değildir.
Bu nedenle, akıl hastası veya
yaşı küçük olması sebebiyle kusur yeteneğine sahip olmayan
kişilerin saldırılarına karşı da
meşru müdafaa mümkündür.
Hayvanların saldırıları, insanlar tarafından birilerine karşı
saldırıda araç olarak kullanılmıyorsa bir saldırı olarak kabul
edilmemektedir.
b) Saldırı Haksız Olmalıdır
Meşru müdafaanın kabulü
için öncelikle yapılan saldırının
haksız olması yeterli sayılmaktadır.
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c) Saldırı Kişinin Kendisine
veya Başkasına Ait Bir Hakka
Yönelmiş Olmalıdır
Saldırı kişinin kendisine
veya başkasına ait her türlü
hukukî değer ifade eden hakkına yönelik olmalıdır. TCK’da
yapılan düzenlemelerle meşru
müdafaa kapsamına kişinin
kendisinin yanında başkasına
(üçüncü kişilere) ait her türlü hakka yönelik saldırılar da
dâhil edilmiştir. Buradaki hakların içerisine kişinin hayatı,
vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlığı, özgürlüğü, malı vb.
haklar girmektedir.
d) Saldırının Varlığı Halen
Devam Etmelidir
Saldırının kabul edilebilmesi için saldırının varlığının halen devam etmesi gerekmektedir. Saldırı ifadesi “gerçekleşen
haksız saldırı, gerçekleşmesi
muhakkak haksız saldırı ve tekrarı muhakkak haksız saldırıyı”
kapsamaktadır. Başlayıp bitmiş
olmasına rağmen hayatın olağan akışı nazara alındığında
tekrar başlaması öngörülen,
tekrar başlamasından korkulan saldırı henüz sona ermemiş
saldırı olarak sayılmaktadır.
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Saldırı başlamadan veya saldırı
tamamlandıktan sonra yapılan
savunma yasal savunma kapsamında değerlendirilmemektedir.
2. Savunmaya (müdafaaya)
ilişkin şartlar;
a. Saldırıya Karşı Savunma
Zorunlu Olmalıdır
Savunmada zorunluluk bulunması meşru müdafaanın
en önemli şartı sayılmaktadır.
Zorunluluktan maksat, savunma fiilinin saldırı fiilini karşılar
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle
meşru müdafaanın hukuka uygunluk sebebi olarak kabulü
için, saldırıdan başka suretle
kurtulma imkânı bulunmaması
gerekmektedir.
b. Savunma Saldırı
Orantılı Olmalıdır

ile

Meşru müdafaa esnasında
savunma durumu yapılan saldırı ile orantılı olmalıdır; ancak bu orantılılık soyut değil, o
anda mevcut bulunan “hal ve
koşullara göre” belirlenmelidir.
Savunma ile saldırının orantılı biçimde olması iki aşamada
değerlendirilmektedir.
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Meşru Müdafaada Sınırın
Aşılması
Hukuka uygunluk nedenlerinde veya diğer bir ifadeyle ceza
sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın aşılması hali,
TCK’nın 27.maddesinde düzenlenmiştir.
Madde 27:
“(1) Ceza sorumluluğunu
kaldıran nedenlerde sınırın
kast olmaksızın aşılması hâlinde, fiil taksirle işlendiğinde de
cezalandırılıyorsa, taksirli suç
için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı
indirilerek hükmolunur.
(2) Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza
verilmez.”

MEZHEP
“Mezheb”, sözlükte “gitmek”
demek olan “gidecek yer ve
yol” anlamında mekân ismidir.
“Mezheb”, “asl”, köken anlamında da kullanılmaktadır.
Terim olarak mezhep, “itikatça tutulacak yol ve bir din,

bir peygambere inanmışlardan
olarak teferruatta ayrıca tutulan farklı yol” anlamında kullanılmaktadır. Buna göre mezhep, “inanç, ibadet ve insanlar
arası muameleler konusunda,
dinîn usulü hariç, birbirinden
farklı düşünce ve yorumlarla, bu düşünce ve yorumları
benimseyen fertler ve sosyal
grupları ifade etmektedir.
İslam tarihinde mezhepler
genel itibariyle ikiye ayrılmaktadır. Daha çok inanç esaslarını konu alan mezhepler itikadî,
ibadet ve muamelat gibi amelî
meseleleri konu alanlar da fıkhî
mezhep olarak tanımlanmaktadır.
Özellikle fetihler sonucunda
İslam coğrafyasının gelişmesinin ardından mezhepler tarihi
müellifleri yazdıkları eserlerde
İslam’daki dinî farklılaşmaların
yanısıra diğer dinleri ve bu dinlerdeki farklılaşmaları da ele
almaya başlamışlardır.
Mezhep, toplumsal farklılaşmanın fonksiyonu, toplumsal
muhalefet biçimi, ıstıraba karşı
bir protesto, bir akkültürasyon
olayı, daha üstün yabancı bir
kültürle temastan ileri gelen
“yoksunluğa” karşı geliştirilen
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bir tepki biçimi, hâkim güçlerin egemenliğine karşı bastırılmış toplum kesimlerinin bir ret
kültürü olarak ele alınabilir.
Mezhep, dinîn anlaşılma biçimleri ile ilgili beşerî bir oluşumdur. Bu nedenle, mezheplerin doğuşuna ilişkin olarak en
temelde insan unsurundan ve
sosyo-politik sebeplerden söz
etmek gerekmektedir. Mezhep
bir inanç grubu olmaktan çok,
sosyal hareket olarak anlam
kazanmaktadır. Dinî gruplar
sadece dine dayalı olarak açıklanamazlar. Dinî oluşumlar,
manevî merkezler değil aynı
zamanda topluma bir tür ait
olma hissi veren ve diğerleriyle iletişim sağlayan bir sosyal
merkezdirler. Mezhep beşeridir, mezhep dinîn “kısmileşmesi”, “nispileşmesi” ve içinde
bulunduğu dünyanın rengini
almasıdır. Mezhep, subjektif
bir realitenin dinsel inşasıdır.
İnsanlar içinde bulundukları
duruma din sayesinde yeni anlamlar yüklemeye başlayınca
mezhep oluşmaya başlamaktadır. Mezhep, bir toplumun ya
da cemaatin manevî cephesidir. Mezhepte çevrenin, siyasetin, etnik kökenlerin tesirleri
söz konusudur.
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Mezheplerde çevrenin, siyasetin, kültürün tesirleri bulunmaktadır. Hatta mezhep
oluşumlarının birtakım sosyal
endişelerin tecellileri olduğu
söylenebilir. Sosyal, siyasal,
kültürel olanın baskın olması
bir yana, mezhepte çok defa
belli bir toplumun organik formuyla dinî özdeş görme eğilimi
hâkim olmaktadır. Mezhep, bir
‘kitle’nin varoluşsal ilgilerini
açıklama hüviyetini taşımaktadır. Böylece belli bir anlam
biçimi, dine şekil veren unsur
haline gelmektedir. Din bu
noktada ‘yaşam biçimi’ni onayan ikinci bir etmen konumunda kalmaktadır. Çünkü din,
değer birliğini meşrulaştıran,
bunun için hissi anlatımlara
imkan sağlayan bir özellik arz
eder. Din, kollektif kimliği pekiştirir. Böylece aslında profan
olan kutsal düzleme çekilir.
Belki bu yüzden mezhepsel bölünme sadece düşünsel farklılık olarak kalmamış,
toplumsal bölünmeye, siyasal
bölünmeye de işaret etmiştir.
Mezhepsel bölünme, rakip
hayat anlayışları anlamını taşımıştır.
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MİKRO MİLLİYETÇİLİK
Ayrıntılı bilgi için Etnik Millîyetçilik maddesine bakınız.

MİLLİ ALARM SİSTEMİ
Milli Alarm Sistemi, İhtiyati
Tedbirler (Kriz Mukabele Tedbirleri), Güvenlik Alarm Durumları, Baskına Karşı Askeri
Tedbirler ve Karşı Tecavüz
Tedbirlerini içeren dört bölümden oluşmaktadır.
İhtiyati Tedbirler (Kriz
Mukabele Tedbirleri):
İhtiyati tedbirler; Milli Güvenliğin sağlanması ve ülkenin
savunulması amacına yönelik
hususları kapsar. Sivil ve askeri mahiyette olmak üzere iki
grupta değerlendirilir.
Güvenlik Alarm Durumları:
Ülkemize yönelik dış tehdit ve
özellikle terör olaylarının yaygınlaşması, sivil/askeri kurumların birlik/tesis ve personelin
güvenliğini sağlamak için yeni
tedbirler almayı zorunlu hale
getirmiştir. Bu kapsamda; terör tehdidinin boyutuna ve
muhtemel hedeflerine yönelik

olarak, güvenlik alarm tedbirlerinin yürürlüğe konması öngörülmüştür. Güvenlik Alarm
Durumları, ülkenin askeri ve
sivil birimlerinin, barış döneminde bekasının sağlanmasına yönelik olarak ve tehdidin
derecesine bağlı dört alarm
durumunu öngörür. Bunlar;
BEYAZ, SARI, TURUNCU
ve KIRMIZI Güvenlik Alarm
Durumlarıdır.
Baskına Karşı Askeri
Tedbirler :
Baskına karşı askeri tedbirler,
çok kısa bir ikazı müteakip
veya ikazsız olarak bir düşman
taarruzunun
başlamasının
söz konusu olduğu durumlarda, Silahlı Kuvvetlerin gerekli
savunma tedbirlerini alarak;
tehlikeyi atlatmasına, bekasını
sağlamasına ve görevlerini etkili olarak yapabilmesine imkân veren tedbirlerdir.
Karşı Tecavüz Tedbirleri :
Karşı tecavüz tedbirleri, bir
düşman tecavüzünün başlamasından çok kısa bir süre önce
veya düşman tecavüzünün
başlaması durumunda, ülke
savunması ile ilgili tüm planların uygulamaya konulmasını
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öngören tedbirlerdir. Karşı tecavüz durumunun ilanı, silahlı
çatışmanın fiilen başlamış olduğunu ifade eder.

MİLLİ ASKERİ STRATEJİK
KONSEPT
Milli Askeri Stratejik Konsept
(MASK), Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi’nin (MGSB) uygulama noktalarını oluşturan
Milli Strateji Belgesinde yer
verilen tehdit değerlendirmeleri göz önüne alınarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hazırlanan belgedir. Belge,
TSK tarafından Yüksek Askeri
Şura (YAŞ) toplantısında Başbakanın onayına sunulduktan
sonra yürürlüğe girmektedir.
MASK belgesi ilk kez 1974
yılında çerçeve bir belge olarak
hazırlanmıştır. Sosyal, siyasal
ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde içeriği değişmekte ve
gelişmekte olan MASK, NATO’nun tehdit konseptindeki
değişikliklerden, jeopolitik ve
siyasal risklerden dolayı zaman
zaman değişmektedir. Belgenin
içeriğine ilişkin değişiklikler
Harp Akademilerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ger506

çekleşmekte ve TSK’nın askeri
yapılanması bu belge uyarınca
düzenlenmektedir.

MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK
PROJESİ
2003 yılından itibaren ivme
kazanan ve “Sessiz Devrim”
olarak ifade edilen reform süreci Türkiye’nin siyasî bir dönüşüm yaşamasını sağlamıştır.
Türkiye’deki bu reform süreci
yanında, AB uyum süreci de
genel anlamda demokratikleşmeye özel anlamda ise kimilerine göre Kürt sorununun
kimilerine göre PKK/terör
sorununun çözümüne demokratik araçlarla yaklaşılmasını
mümkün kılmıştır. Dolayısıyla
bu süreçte demokratikleşmeye yönelik birtakım çalışmalar
yapılmıştır. 2009 yılına kadar
yapılan çalışmalara “Demokratik Açılım” adı verilmiştir.
Bahse konu süreç, bazı çevrelerce Kürt açılımı olarak ifade
edilmiş olsa da “Millî Birlik ve
Kardeşlik Projesi” olarak adlandırılmıştır.
Terörü sona erdirmek ve
toplumsal barış ve kardeşliği
sağlamak amacıyla Temmuz
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2009’da “Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi” adıyla başlatılan süreçte, Türkiye’nin son
30 yılında en önemli gündem
maddesi olan terör sorunu karşısında çok boyutlu bir çözüm
politikası geliştirilmesi amaçlanmıştır. Siyaset kurumunun
pek çok aktörü tarafından yürütülmesi gerekli olan Millî
Birlik ve Kardeşlik Projesinin
koordinatörlük görevi dönemin
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a
verilmiştir. Beşir Atalay sürece
neden “Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi” dediklerini şu şekilde ifade etmiştir:“…hedeflerin
gerçekleşmesi halinde hepimiz
bu ülkede refah, huzur içinde
yaşayacağız. Bu nedenle bu
sürece Millî Birlik ve Kardeşlik
Projesi dedik. Biz bunu parti
projesi olarak değil, devlet projesi olarak yürütüyoruz…”
Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Sessiz Devrim adlı çalışmada konuya ilişkin olarak,
2002 yılı sonrası on iki yıllık süreçte ülkenin sorunlarına temel
bakış açısını teşkil eden güvenlik paradigmasının değişmesi
ile birlikte, Millî Birlik ve Kardeşlik Projesinin Türkiye’nin
temel sorunlarını kapsayacak

şekilde gündeme geldiği ve
bu proje sayesinde Türkiye’de
konuşulamayan veya tartışılmayan hiçbir konunun kalmadığı, inkâr politikalarının sona
erdiği ve özgürlükçü bir ortam
sağlandığı ifadelerine yer verilmektedir.

MİLLİ GÜÇ
Millî güç; bir ulusun, ulusal
varlığını ve çıkarlarını korumak, devamlılığını sağlayabilmek ve millî hedeflere ulaşabilmek amacıyla kullanabildiği
maddî ve manevî kaynakların
toplamına verilen addır. Başka
bir deyişle millî güç; egemen
devletin, egemenliğini dayandırdığı unsurların tamamının
bir araya gelmesi ile oluşan
güce denir. Millî gücü oluşturan unsurlar arasında; siyasî
güç, ekonomik güç, askerî güç,
coğrafî güç, demografik güç,
psiko-sosyal ve kültürel güç,
bilimsel ve teknolojik güç sayılabilir.
Siyasî Güç: Milli Güç unsurlarının başında gelen “Siyasî
güç”; millî hedeflere erişmek,
erişilen hedefleri koruyup geliştirmek ve millî menfaat sağla507
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mak amacıyla kullanılan siyasi
kuvvetlerin toplam verimine
denilmektedir.
Ekonomik Güç: Ülkenin
sahip olduğu doğal kaynakların, insan gücünün, bilim ve
teknik kapasitenin ulusal hedefler doğrultusunda geliştirilmesinden doğan güçtür.
Askerî Güç: Silahlı kuvvetler ve onu destekleyen unsurlar
ile, genel veya kısmî seferberlik
ilan ederek harekete geçirilen
potansiyeli kullanma gücüne
askerî güç denir. Askeri güç,
millî gücün tüm unsurlarından
yararlanır ve etkinliği bakımından onlara bağımlıdır. Silahlı
kuvvetler ise bu savaş gücünün
“muharebe unsurunu” oluştururlar.
Coğrafî Güç: Bir devletin
coğrafyasına ait; canlı ve cansız, doğal ve yapay, gerçek ve
nispi tüm değerler, millî gücün
coğrafî güç unsurunu oluşturur. Coğrafî gücün önemli
bir özelliği de; diğer milli güç
unsurlarının hemen hepsine
kaynak ve ortam sağlaması ve
onları, kendi yapısı, kapsadığı
alanı, doğal koşulları ve konu508

muna göre olumlu veya olumsuz yönde etkilemesidir.
Demografik Güç: Nüfus
her şeyden önce potansiyel bir
güçtür ve bu bakımdan değer
taşır. Ancak kişilerin eğitim,
sağlık, iş, emeklilik, konut gibi
ihtiyaçlarının
karşılanarak
planlı ve programlı bir şekilde
gelişimi sağlandığında nüfus
gerçek bir güç öğesine dönüşebilmektedir.
Psiko-sosyal ve Kültürel
Güç: Ulusu oluşturan insan
gücünün nitelikleri, moral değerleri ve kültürünün oluşturduğu güçtür. Psiko-sosyal ve
kültürel güç, birlik ve bütünlük
ile bunları sağlayan, tarihi birikimler, milletin eğitim ve kültür düzeyi, gelenek, hukuk, dil,
din, fikir, vb, alanlardaki durumu ve uygulamalarının, milli
güce etki ve katkılarını kapsar.
Bilimsel ve Teknolojik
Güç: Bilimsel ve teknolojik
güç, millî gücün, özellikle ekonomik ve askerî güç unsurlarını
doğrudan etkileyen bir unsurudur. Bir ülkenin bilimsel ve teknolojik gücü; Ar-Ge faaliyetlerinin az ya da çokluğu, bilgi ve
teknoloji üreten personelin iyi

GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

yetiştirilmesi, hızlı ulaşım ve
haberleşmenin hazırlanması ve
bireylerin teknolojik gelişmeye
açık hale getirilmesi ile ilgilidir.

MİLLİ GÜVENLİK
Milli Güvenlik kavramının
tanımı, 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Kanunu’nun 2. maddesinin
a bendinde yapılmıştır. Buna
göre Milli Güvenlik; “Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün,
milletlerarası alanda siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik
dahil bütün menfaatlerinin ve
ahdi hukukunun her türlü dış
ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını ifade eder”
şeklinde tanımlanmıştır. Milli
Güvenlik kavramı, sadece dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korunmayı değil bunun
yanında ülke içinde çıkabilecek tehlikelerden korunmayı
da kapsamaktadır. Kavram,
aynı zamanda Anayasamızda
bir özgürlük sınırlama sebebi olarak yer almaktadır. Milli
güvenlik kavramının temel olarak, ekonomik, hukuki ve siyasi
yönleri bulunmaktadır. Kav-

ram, 17 Nisan 1963 tarih ve
6/1645 sayılı eski MGK Genel
Sekreterliği Yönetmeliği’nin 3.
maddesinde ise şöyle tanımlanmaktadır: “Milli Güvenlik
(Topyekun Milli Güvenlik):
Dışarıdan ve içerden yapılacak
her çeşit taarruzlara, bozguncu
teşebbüslere, tabii afetlere ve
büyük yangınlara azimle karşı
koyabilmek, Devlet otoritesini
muhafaza ve devam ettirmek
ve bir savaştan galip çıkabilmek için, bütün milli kudret,
gayret ve faaliyetlerin tam olarak kullanılmasıdır.” Milli Güvenlik kavramının üç unsuru
vardır. Bu unsurlar Milli menfaat, tehditler ve tehditlere karşı tedbir almaktır. Kavramın
çok yönlü oluşu, bu kavramın
kesin bir tanımının yapılmasını güçleştirmektedir. Milli
Güvenlik kavramı dar ve geniş
olmak üzere iki açıdan ele alınabilir. Dar anlamda Milli Güvenlik sadece milli savunma ve
milli savunmayla ilgili sorunları içerir. Geniş anlamda Milli
Güvenlik kavramının içinde ise
neredeyse toplumsal yaşamdaki her şey yer alır.
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MİLLİ GÜVENLİK SİYASETİ
Milli Güvenlik Siyasetinin tanımı 2945 sayılı Milli Güvenlik
Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nun 2. maddesinin b bendinde yapılmıştır. Bu maddede
Milli Güvenlik Siyaseti; “Milli
güvenliğin sağlanması ve milli
hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulunun
belirlediği görüşler dahilinde,
Bakanlar Kurulu tarafından
tespit edilen, iç, dış ve savunma
hareket tarzlarına ait esasları
kapsayan siyaseti ifade eder”
şeklinde tanımlanmıştır. Her
devletin kendi mevcudiyetine
dönük, sürekliliğini ve bütünlüğünü hedef alan iç ve dış tehditlere karşı; bir milli güvenlik
siyaseti tespit etmesi ve bunu
uygulaması bir zorunluluktur.
Milli güvenlik siyasetinin tespitinde; ulusal ve uluslararası
konjonktürdeki değişmeler ve
gelişmeler dikkate alınır. Milli Güvenlik Siyaseti deyimi,
1982 Anayasasının Milli Güvenlik Kurulu’nu düzenleyen
118. maddesinde geçmektedir.
Bu maddede; “Milli Güvenlik
Kurulu devletin Milli Güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve
510

uygulamasıyla ilgili kararlarının alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar
Kurulu’na bildirir” ifadesi yer
almaktadır. 1982 Anayasasının
117. ve 118. maddelerinde belirtildiği üzere Milli Güvenlik
Siyasetinin tayin, tespit ve uygulanmasıyla ilgili kararların
alınması görevi Bakanlar Kuruluna aittir. 2945 sayılı Milli
Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu’nun 4. maddesinde ise Devletin Milli Güvenlik
Siyasetinin tayini, tespiti ve
uygulanmasıyla ilgili kararların
alınması ve gerekli koordinasyonun sağlanması konularında
görüş tespiti görevi, Milli Güvenlik Kuruluna verilmiştir. Bir
devletin Milli Güvenlik siyasetinin belirlenmesinde o ülkenin dünya üzerindeki konumu
büyük rol oynamaktadır. Ticaret yollarının kavşağında olan,
maden ve doğal kaynak itibariyle zengin bölgelere yakın
olan bir ülkenin Milli Güvenlik
siyaseti ile konum itibariyle hiçbir özelliği olmayan bir ülkenin
Milli Güvenlik siyasetinin farklı
olması kaçınılmazdır.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin
milli güvenlik politikası, Milli
Güvenlik Siyaset Belgesi’nde
yer almaktadır. Milli Güvenlik
Siyaset Belgesi; Devletin milli
menfaatleri için takip edilecek
iç ve dış güvenlik ile savunma
siyasetlerine ilişkin esasları
kapsayan içeriği gizli bir Bakanlar Kurulu dokümanıdır.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU
(MGK)
Millî Güvenlik Kurulu (MGK),
ilk olarak 1961 Anayasası ile
kurulan ve Cumhurbaşkanı
başkanlığında iki ayda bir toplanarak ülke güvenliği ve dünyada yaşanan sorunlar ve bu
sorunlara karşı devlet olarak
üretilecek çözümlerin konuşulup tartışıldığı en üst düzeyde
koordinasyon kuruludur.
Kurul faaliyetlerini koordine eden MGK Genel Sekreterliği görevini, 2004 yılında ilk
defa sivil bir bürokratın atanmasına kadar hep üst düzey askerler yürütmüştür. İlk olarak
1962 yılında hazırlanan MGK
ve MGK Genel Sekreterliği
Kanunu 1983 yılında yenilenmiştir. Bu Kanuna göre Millî

Güvenlik Kurulu; ilk önce
Cumhurbaşkanının başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma,
İçişleri, Dışişleri Bakanları,
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma
Genel Komutanından kurulu
olacak şekilde yapılandırılmıştır. 2003 yılında yapılan değişiklikle kurula Başbakan Yardımcıları ve Adalet Bakanının
da katılması ve MGK kararlarının tavsiye niteliğinde olması
kararlaştırılmıştır. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de
Kurul toplantılarına katılmakta ancak oy hakkı bulunmamaktadır.
Yabancı ülkelerde de Kurula benzer yapılar bulunmaktadır. Örneğin ABD’de “Ulusal
Güvenlik Konseyi”, Fransa’da
“Millî Savunma Yüksek Kurulu ve Komiteleri”, Almanya’da
“Federal Güvenlik Konseyi”
gibi kuruluşlar bulunmaktadır.
Bu ve benzer diğer ülke kuruluşları ya tamamen Hükümet
üyelerinden oluşmakta ya da
asker olarak Genelkurmay
Başkanını içermektedir.
Cumhurbaşkanı katılmadığı
zamanlar, Millî Güvenlik Ku511
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rulu Başbakanın başkanlığında toplanır. Kurulun gündemi
Cumhurbaşkanı
tarafından
düzenlenir. Gündemin belirlenmesinde Başbakanın ve Genelkurmay Başkanının görüşleri dikkate alınır. Kurul üyesi
bakanlar ile diğer bakanların
gündeme girmesini istedikleri
konular, Başbakanın da görüşünü alarak Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri vasıtasıyla
Cumhurbaşkanına iletilir.Kurul kararları çoğunlukla alınır
ve eşitlik halinde Kurul başkanının taraf olduğu görüş esas
alınır. Alınan kararlar MGK
Genel Sekreterliği tarafından
Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kurulunda görüşülmek
üzere Başbakanlığa gönderilir.
Kararlar Başbakan tarafından
Bakanlar Kurulu gündemine
öncelikli olarak alınır.

MİLLİ HEDEF
Milli hedef, belirli bir politika
ve strateji takip edilerek ulusal
çıkar ve amaçlar doğrultusunda ulaşılması için çaba gösterilen sonuçlardır. Bu çerçevede, milli hedefler her milletin
kendi tarihi birikimi, kültürel
değerleri, coğrafi konumu ve
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milli güç unsurlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, tarihsel süreç içerisinde ülkelerin
ve milletlerin benimsedikleri
milli hedefler, dönemin koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.
Milli hedefler, her milletin
kendi şartlarına göre farklılık göstermekle birlikte, farklı
milletlerin benzer milli hedefleri de bulunabilmektedir. Bu
kapsamda, milli hedeflere ulaşma çabaları benzer hedeflere
sahip ülkeler arasında işbirliği
ile sonuçlanabilmekte ve çeşitli
konularda uluslararası örgüt ve
anlaşmalar oluşturulabilmektedir.
Milli hedefler arasında bir
hiyerarşi oluşturma ya da sıralama yoluna giden yaklaşımlar
da bulunmaktadır. Bu bağlamda, bir millet için en önemli
hedef olarak milletin bekası
bağlamında
devamlılığının
sağlanması, siyasi ve ekonomik
bağımsızlığının tesis edilmesi
ön plana çıkmaktadır. Bunun
ardından milli gelirin artırılması, büyüme oranlarının ve
refah seviyesinin yükseltilmesi
gibi ekonomik hedefler gelmektedir. Genel ve kapsamlı
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milli hedeflerin yanı sıra eğitim, sağlık, spor, güvenlik ve
benzeri alanlara ilişkin hususi
milli hedefler de oluşturulabilmektedir.

MİLLİYETÇİLİK
(NATIONALISM)
Milliyetçilik terimi, Batı Avrupa’da ‘millet’ (nation) kelimesinden türetilmiştir. Millet
kelimesi ise Latince “nasci” kelimesinden gelmiş ve zamanla
“natio” şekline dönüşmüştür.
Anlam olarak doğum ya da
doğum yeri açısından birleşen
insanlara tekabül etmektedir.
Başlarda siyasî bir anlamdan
öte insan gruplarını betimleyen
bu terim 18. yüzyıldan sonra siyasî kullanıma tabi olmuş
ve ilk defa Milliyetçilik terimi
Agustin Barruel tarafından
kullanılmıştır. Bu terim 19.
yüzyılın ortalarına doğru siyasî
bir doktrin olarak kabul edilmeye başlanmıştır.
Modern Anlamda
Millîyetçiliğin Doğuşu ve
Yayılışı
Milliyetçilik olgusu rasyonel
olarak milletlerin siyasal top-

luluklar olması temel kabulüyle J. J. Rousseau’nun “genel
irade” fikrinde ifadesini bulan
“halk egemenliği” düşüncesine
dayandırılmaktadır. Rousseau’nun halk egemenliği vurgusu, 1789 Fransız İhtilali süresince ortaya çıkan millîyetçi
düşüncelerin tohumu olarak
nitelendirilmektedir.
Türkiye’de Milliyetçilik
Fransız İhtilali sonrasında modern anlamda Milliyetçilik fikri
ilk olarak Osmanlı tebaası içindeki gayrimüslim unsurlarda
kendinî göstermiştir. Osmanlı
Devleti, gerek Müslüman ve
gerekse gayrimüslim çeşitli etnik unsurları içinde barındıran bir devlettir. Devletin Batı
karşısında zayıflaması ve bu
devirdeki Milliyetçilik akımı,
içerideki etnik unsurların hareketlenmesine yol açmıştır.
Nitekim öncelikle Yunanlar ile
başlayan süreç, Sırplar’ın bağımsızlıklarını kazanmalarıyla
devam etmiş; ayrıca, Eflak ve
Boğdan’ın Osmanlı Devleti’nden ayrılmalarıyla sürmüştür.
Ülkede kalan diğer Hristiyan
unsurlar da, (Ermeniler, Bulgarlar) millî bağımsızlık hissi ile
hareketlenmişlerdir.
513
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Osmanlı Devleti’nin 19.
yüzyılda devamını sağlayacak
çabalar içerisinde ilk olarak
izlenmeye çalışılan ‘Osmanlıcılık’ düşüncesi, söz konusu
dönemde Fransız İhtilali’nin
yaymış olduğu millîyetçi duyguların özellikle ülkedeki Hristiyan tebaayı etkilemiş olmasından kaynaklanmıştır. Bu
bağlamda “Osmanlıcılık” düşüncesi, özellikle Balkanlar’daki Hristiyan tebaa içerisinde
gelişmekte olan Milliyetçilik
hareketlerinin karşısında Osmanlı Devleti’nin siyasî birliğinin korunması amacıyla ortaya
atılmıştır.
Ancak, 19. yüzyılda Balkanlar’daki Hristiyan unsurların
kendi millî-devletlerini oluşturma sürecini dönemin yabancı
güçlerinin de desteğiyle gerçekleştirmesiyle birlikte, Osmanlıcılık düşüncesi başarısız bir
şekilde sonuçlanmıştır. 1876 yılında tahta geçen II. Abdülhamid ile beraber, Osmanlıcılık
yerine “Panislamîzm” fikrinin
öne çıktığı görülmüştür.
II. Meşrutiyet sonrası dönemde siyasî alanda etkinliğini
giderek güçlendiren İttihat ve
Terakki Partisi ve çevresi ise
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özellikle söz konusu dönemde
ülkedeki Araplar ile Arnavutlar
gibi Müslüman unsurların da
Milliyetçilik hareketlerine yönelmesi karşısında Türk millîyetçiliğine yönelmiştir.
Dönemin en önemli kişilerinden ve “Türk millîyetçiliğinin babası” olarak bilinen Ziya
Gökalp, “Türkçülük”ü, Türk
milletini yükseltmek olarak
belirlemiş ve bu fikri anlayabilmek için öncelikli meselenin
“millet” kavramının anlaşılması olduğunu dile getirmiştir.
Osmanlı Devleti’nin Birinci
Dünya Savaşı ile yıkılması ve
ardından yaşanan Millî Mücadele Dönemi millet duygusunun halk tarafından benimsenmesine yol açarken, yeni
kurulan Cumhuriyet, ilkesel
anlamda millîyetçi bir yapıda
olmakla beraber Türk millî
kimliği Batılı modern insan tipini içerecek bir yapıda inşa
edilmiştir. Cumhuriyetin kuruluş süreci içerisinde Atatürk’ün
gerçekleştirmiş olduğu değişimler ‘devrim’ olarak değerlendirilmekte ve Milliyetçilik,
laiklik ve eşitlik ilkeleri bağlamında Fransız Devrimi’nin izlerini taşımaktadır. Böylece bu
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yeni Milliyetçilik anlayışıyla bir
yandan modernlik, yani çağa
ayak uydurmak hedeflenirken,
aynı zamanda Türk toplumunun kendine özgü niteliklerinin
korunması esas alınmıştır.
Genel anlamda günümüzde
tek bir Milliyetçilik modeli veya
algısı bulunmamakta, içinde filizlendiği toplumun ihtiyaç ve
yapısına göre Milliyetçilikler
biçimlenmektedir. Homojen
toplumlarda
Milliyetçilikler
ırkî bir renk kazanabilirken,
heterojen toplumlarda kültüre veya yaşam tarzına dayalı
bir yapı oluşmaktadır. Diğer
taraftan, başka bir ülkenin
hâkimiyeti veya sömürgesi durumunda olan topluluklarda
Milliyetçilik, emperyalizm karşıtlığı olarak kendisini gösterebilmektedir.

MİRANDA İLKESİ
Miranda ilkesi adını, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek
Mahkemesi’nin bir temyiz davasında verdiği karardan almaktadır. Bu davaya konu olan
Ernesto Miranda daha önce
çeşitli suçlardan sabıkası olan
bir gençtir. 1963’te cinsel saldırı suçundan dolayı gözaltına

alınır. Miranda, mağdur kız
tarafından teşhis edilir. Polis
tarafından sorgulanan Ernesto
iki saat sonunda tecavüz suçunu işlediğini itiraf eder. Polis,
Ernesto’dan itirafını yazmasını
ister. Miranda itirafını sorgu
sonrası polisin isteği üzerine
yazar. Miranda yerel mahkemece suçlu bulunur. Bununla
birlikte, Miranda’nın avukatları davayı, “…yargı sürecindeki hakların kullanılmış olması
garanti altına alınmadan, kimsenin kendisi aleyhine şahitlik
yapmaya
zorlanamayacağına…” dair ABD Federal Anayasası’nın ek beşinci maddesinin ihlali gerekçesiyle Yüksek
Mahkemeye taşırlar.
13 Haziran 1966 günü
Yüksek Mahkeme yargıcı Earl
Warren, Miranda Arizona’ya
karşı davasında kararını açıklamış ve kararda, Miranda’nın
polis sorgusunun usulsüz olduğu ve baskı altında elde edilen
delillerin aleyhinde kullanılamayacağı belirtilerek, eyalet
mahkemesinde davanın tekrar
görülmesine hükmedilmiştir.
Miranda kanunu öncesi ifadelerin gönüllü olarak verilmiş
olması ilkesinin sağlanması
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yeterli iken, Miranda kanunu
sonrası bu gönüllü oluşun fiziksel, duygusal ve psikolojik
olarak şüphelinin sağlıklı durumda olduğunun polis tarafından belgelenmesi de aranır
olmuştur. Bu sebeple aşağıda
yer alan ve polisler tarafından
avukatların itirazının önüne
geçilmesi için küçük kartlardan
okunan klasik Miranda uyarılarının yanında, şüphelilerin
haklarından bilinçli bir şekilde
feragat ettiklerini belgeleyen iki
soru daha eklenmiştir.
Miranda uyarıları;
•

Sessiz kalma hakkına sahipsin

•

Söyleyeceğin şeyler mahkemede aleyhine delil olarak
kullanılabilir

•

Avukatla görüşme hakkına
sahipsin ve sorgulama/ifade alma esnasında avukatın hazır bulunmasını talep
edebilirsin

•

Eğer bir avukat tutmaya
gücün yetmiyorsa, talep
etmen halinde seni temsil
etmek için bir avukat atanacaktır.

Eklenen “Bilinçli bir Şekilde Hakkından Feragat Etme”516

ye dair maddeler:
•

Sana açıkladığım hakların
her birini anladın mı?

•

Bu hakları anlamış olmana
rağmen bizimle konuşmak
istiyor musun?

MİSYONERLİK
Misyonerlik, Latince “Missio”
kelimesinden türetilmiş ‘mission’ ile ilgili bir terim olup, görev
ve yetki anlamındadır. Daha
özel bağlamda, bir kimseye bir
işi gerçekleştirmesi amacıyla
tevdi edilen vazife manasındadır. Teknik anlamda ise, bir
dinîn inanç ve uygulama esaslarını, başkalarına anlatmak ve
iletmek demektir. Misyoner ise
bu işi yapan kimsedir. Misyonerlik ıstılahta bir dinîn inanç
esasları ve pratiğinin başkalarına anlatılması olunca, bütün
dinlerin mensupları için geçerli
bir kural halini almaktadır.
Her din mensubu, başta en yakınındakiler olmak üzere inancını başkalarıyla paylaşmak
ister. Bu, kendisinin inandığı
doğruların ve güzelliklerin başkalarına aktarılması anlamında
normal bir davranış ve tutumdur. Nitekim misyonerlik olgu-
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su dinlerin büyük çoğunluğunda mevcuttur.
Ancak kullanıldığı alana bakıldığında daha çok Hristiyanlığın yayılması faaliyeti olarak
algılanmıştır. Bu terimin genellikle Hıristiyanlar için kullanılmasının temel nedeni ise, “misyon” kelimesine İncil’de vurgu
yapılmasıdır.
Misyonerliğin daha çok Hristiyanlar için kullanılmasının
bir başka nedeni de, bu dinîn
örgütsel yapılarında misyonerlik bölümünün bulunmasıdır.
Ayrıca bir diğer neden ise, başta İslam ülkeleri olmak üzere
çeşitli bölgelere Hristiyanlığı
yaymak üzere giden kimselerin
kendilerini misyoner olarak adlandırmalarıdır.

MORO İSLAMİ KURTULUŞ
CEPHESİ
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), Filipinler’de faaliyet gösteren iki İslami ayrılıkçı
örgütten birisidir (diğeri Ebu
Seyyaf). Merkezi Filipinler’in
güneyinde bulunan MİKC,
Bangsamoro, Basilan, Mindanao, Palawan, Sulu Archipelago bölgeleri ve diğer çevre

adalarda kurulmuştur. Söz
konusu örgüt; Filipin Hükümeti, ABD ve destekçilerine
karşı çıkmakta ve onlara karşı
çatışmalarını sürdürmektedir.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC), 1960lı yıllarda kurulan Moro Ulusal Kurtuluş
Cephesi (MUKC)’nin üyeleri
tarafından oluşturulmuş İslami
ayrılıkçı bir örgüt olarak nitelendirilmektedir.
Tarihçesine baktığımızda,
Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi
amaçları doğrultusunda terörist saldırılara başlamışlardır.
Filipinler’in güneyinde bağımsız İslam Devleti’ni kurmalarının akabinde Filipin Hükümeti
ülkenin güneyini kontrol altına
almak için bölgeye asker yollamıştır. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi, Hükümetle karşı
karşıya gelmek istememiş ve
bunun üzerine 1981 yılında
Selamet Haşim ve destekçileri
Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi’nden ayrılıp Moro İslami
Kurtuluş Cephesi’ni kurmuşlardır.
1987 yılında Filipin Devleti
çatışma konusu olan bölgeler
hususunda yarı özerklik teklif
etmiş ve Moro Ulusal Kurtuluş
517
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Cephesi bu tekli kabul ederek
Müslüman Mindanao Özerk
Bölgesi kurulmuştur. Buna rağmen, Moro İslami Kurtuluş
Cephesi bu teklifi reddederek
ayaklanma faaliyetlerine devam etmişlerdir. Manila’daki
devlet ve örgüt arasındaki husumetin durdurulması amacıyla 1997 yılında bir sözleşme imzalanmıştır ancak 2000
yılında Filipin Başkanı Joseph
Estrada tarafından bu sözleşme
iptal edilmiştir. Bunun üzerine,
Moro İslami Kurtuluş Cephesi
devlete ve yandaşlarına karşı
cihat ilan etmiştir. Akabinde
ateşkes antlaşması imzalanmıştır.
Moro İslami Kurtuluş Cephesi’nin en önemli saldırısı
2007 yılında Basilan boyun
vurdurma olayıdır. 2007 yılı
Mart ayında Filipin Hükümeti Moro Halkının haklarının
tanınması için bir teklif yapmıştır ancak aynı yılın Temmuz ayında İslami militanlar
Filipinler’in güneyindeki Basilan’da 14 denizciyi, 11’ini başından vurarak, öldürmüştür.
27 Mart 2014’te Filipin Hükümeti ve Müslüman direniş
hareketi Moro İslami Kurtuluş
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Cephesi arasında Bangsamoro
Barış Antlaşması imzalanmıştır. Söz konusu Antlaşmayla
birlikte Bangsamoro Temel
Yasası’nın hayata geçmesi öngörülmüş ancak Yasa Filipinler
Senatosu’ndan
geçememesi
halkın büyük çoğunluğunun
hayal kırıklığı yaşamasına sebep olmuştur.

MOSSAD
MOSSAD, 13 Aralık 1949 tarihinde kurulduğu kabul edilen
İsrail gizli istihbarat servisidir.
Merkezi Tel-Aviv’dedir. İlk kuruluş amaçlarından biri, devlet
içinde yer alan istihbarat hizmetleri arasında koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu amaca
istinaden de Güvenlik ve İstihbarat Servisleri Koordinasyonu
Merkez Enstitüsü adı ile kurulmuştur. MOSSAD, istihbarat
örgütlerinin kullandığı temel
yöntemleri kullanarak faaliyetlerini sürdürmüştür. İnsan
istihbaratı ve sinyal istihbaratı
bu yöntemin en temel iki öğesi olarak söylenebilir. Gizli bir
servis olmasından ötürü rutin
faaliyetleri kamuya açık değildir. Bugün, İstihbarat ve Özel
Operasyonlar Enstitüsü ismiy-
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le faaliyet gösterir ve İsrail’in
dış istihbarat hizmetlerinden
sorumludur.
MOSSAD, bir gizli istihbarat servisi olarak İsral’in diplomatik faaliyetlerinde de etkin
rol oynamıştır. 1979 yılında
imzalanan Mısır-İsrail Barış
Antlaşması ve 1994 yılında
imzalanan Ürdün-İsrail Barış
Antlaşmasında gizli görüşmelere katkıda bulunduğu bilinmektedir. Servisin bir diğer
faaliyeti, dünya genelinde gizlenmiş Nazi suçlularının izini
sürmek ve yakalamaya çalışmak olmuştur. Bu operasyonlardan en bilineni Nazi subaylarından biri olan Otto Adolf
Eichmann’ın yakalanmasıdır.
MOSSAD’ın bir diğer faaliyeti, Yahudileri güvenli olmadıkları ülkelerden kurtarmak
ve İsrail’e getirmek olmuştur.
Bunlardan en önemlisi ise Etiyopya Yahudileri’nin “Musa
Operasyonu” ismiyle İsrail’e
getirilmeleridir.

MUHARREM, AŞURA VE
KERBELA MATEMİ
Hz. Muhammed’in torunu Hz.
Hüseyin ve pek çoğu ehl-i beyt-

ten olan 70 kişi Irak sınırları
içinde kalan Kerbelâ şehrinde
hicri takvime göre 10 Muharrem 61’de (10 Ekim 680) şehit
edilmişlerdir. Kerbela’da yaşananlar her yıl Şii, Alevi ve Sünni Müslümanlar tarafından
anılır. Aleviler, Muharrem ayının başından itibaren 12 gün
boyunca yas tutarlar. Mâtem
günleri olarak da isimlendirilen
bu günlerde 12 gün boyunca
oruç tutulur. Bu günler boyunca hayvani gıdalar tüketilmez,
sade yemekler yenilir, su içilmemeye gayret edilir ve dünya zevklerinden uzak durulur.
Matem boyunca hiçbir canlıya
eziyet edilmez. Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi
incitmemek, kimse hakkında
dedikodu yapmamak matem
orucunun temel ilkelerindendir. Matemden amaç, kötülük
ve katliamların bir daha olmaması adına o günleri anmak ve
unutmamaktır. Cem evlerinde
Muharrem dolayısıyla yapılan
cem ayinlerinde Hz. Hüseyin’e
yazılmış mersiyeler okunur, katılanlar gözyaşı dökerek buna
iştirak ederler. Muharrem matemi, aşure geleneği ile biter. 12
gün orucun ardından 12 çeşit
malzemeden yapılan aşure ye519

M

M

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

nilir ve dağıtılır. Aşurenin tatlı
olmasının sebebi Kerbelâ’da
İmam Hz. Hüseyin’in oğlu Hz.
Zeynel Abidin’in sağ kurtulmasına duyulan mutluluktur.

MUHBİR
Muhbir kelimesi, yine kendisi
gibi Arapça kökenli bir kelime olan ihbar kelimesinden
gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü ihbarı, “bildirme,
bildirim, haber verme; suçlu
saydığı birini veya suç saydığı
bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme” olarak
tanımlarken; muhbiri, “haber
ulaştırıcı, haber veren kimse;
yasadışı olan bir durumu yetkili makamlara bildiren kimse,
ihbarcı” olarak tanımlamaktadır. Kısaca; muhbir, ihbar fiilini gerçekleştiren kişi anlamına
gelmekte ve genellikle ihbarcı
kelimesi ile eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır.
Genel olarak bakıldığında ise muhbir; insan unsuru
kullanarak, suç ve suçlularla
ilgili gizli istihbarat bilgisi toplamayı amaçlayan muhbirlik
müessesesi olarak ifade edilen,
bir insan istihbaratı faaliyeti
türüdür. Kolluk kuvvetlerinin,
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suçla mücadelede kullandıkları
en etkili bilgi toplama araçlarından olan muhbirler sayesinde, özellikle uyuşturucu ticareti
gibi, çoğu zaman resmî olarak
mağduru ve şikâyetçisi olmayan suçların delilleri ile birlikte ortaya çıkarılması kolaylaşmaktadır.
Muhbirler, uyuşturucu ile
mücadelenin yanı sıra, diğer
organize biçimde işlenen suçlarla ve özellikle terör suçlarıyla mücadelede kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin
sıklıkla yararlandığı haber kaynaklarıdır. Muhbirlerden sağlanan ve başka türlü elde edilmesi mümkün olmayan bilgiler
sayesinde, planlanan suçlar/
eylemler ortaya çıkarılarak, önleme faaliyetlerine girişilmekte;
işlenmiş ve işlenmekte olan
suçların soruşturulmasına başlanarak; yakalama, arama ve
delil toplama gibi adlî işlemler
gerçekleştirilebilmektedir. Bu
nedenle; muhbirlik müessesesi,
kolluk ve istihbarat birimlerinin suç ve suçlularla mücadele
çalışmalarında özellikle organize suçla ve terörle mücadelede
önemli bir yere sahiptir.
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Uygulamada muhbir, terör,
uyuşturucu, organize suçlar
gibi belirli suçların işlendiği
yerlerde bulunan ya da terör
veya suç örgütlerinin içerisinde yer alan ve genellikle belirli
bir çıkar ilişkisine dayalı olarak içerisinde bulunduğu ortamdan elde ettiği suç ve suçlularla ilgili bilgileri mümkün
olduğunca düzenli ve devamlı
surette ve gizlilik prensibine
uygun biçimde irtibatta olduğu
kolluk/istihbarat birimlerine
aktaran ve esas itibariyle kimliği saklı tutulan kişi olarak tanımlanmaktadır.
Uygulamada
kastedilen
muhbir tanımı, kavramsal olarak motivasyon, erişim ve kontrol olmak üzere üç temel özellik üzerine oturmaktadır.
Bu özelliklerden ilki olan
motivasyon, güdüleme/güdülenme/güdülenim olarak da
bilinmektedir. Motivasyon: Bireyin eylem yönünü, gücünü
ve öncelik sırasını belirleyen iç
veya dış bir uyarıcının etkisiyle
harekete geçmesidir.
Muhbirlerin, kolluk veya
istihbarat birimlerine bilgi sağlamalarına neden olan mutlaka
bir, bazen de birden fazla ola-

bilen ve zamanla değişebilen
motivasyon unsurları bulunmaktadır. Bu aşamada, kolluk/
istihbarat birimleri açısından
önemli olan konu: Bilgi kaynağı olarak kullanılabilecek muhbir adayının motivasyonunu
oluşturan düzgün ve doğru bir
şekilde tespit etmek ve bu motivleri kullanarak muhbiri bilgi
temini için harekete geçirmektir.
Erişim, muhbirin diğer bir
özelliği, belki de en önemli
olanıdır. Bilgiye erişim, kişinin
örgütsel bir faaliyet içerisinde bulunuyor olması yönüyle
mümkün olabileceği gibi; bireysel olarak da bir kişi, suç
camiasına yakın olma, suç işlenen yerlerde bulunma gibi
nedenlerle önemli bilgilere kolayca erişebilir. Bu niteliklere
sahip kişiler, kolluk/istihbarat
birimleri açısından, muhbirlik
potansiyeline sahip şahıslar kategorisinde yer alırlar. Kolluk/
istihbarat birimlerinin, muhbir
adayını kazanma sürecini başlatmak için, ilgili şahsa yaklaşarak irtibat kurma imkân ve
fırsatlarına sahip olma(ma)sı da
yine erişim özelliğinin konusunu oluşturmaktadır.
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Kontrol özelliği de genel
olarak, muhbirin yönetimi ile
ilgili olan hususları kapsamaktadır. Muhbir, kendinî çalıştıran/yöneten kolluk/istihbarat
görevlisinin kontrolü altında
olmalıdır. Kontrol konusu üç
alt unsuru içermektedir. Bunlardan birincisi: Muhbir ile irtibat/kontrol görevlisi arasında
karşılıklı güvene dayanan devamlı bir ilişki tesis edilmesidir.
İkinci unsur: Muhbirin motivasyonunu tam ve doğru bir
şekilde tanımlamaktır. Tanımlanan motivasyonun türüne
göre muhbiri ödüllendirmek
(ör., para ödemesi, millî duyguları okşama, cesaretlendirme)
kontrol için gereklidir. Üçüncü ve en önemli unsur: Gizlilik
unsurudur. Muhbirin kolluk/
istihbarat görevlileri ile irtibatta olduğunun açığa çıkması
hem muhbir hem ilgili kolluk/
istihbarat görevlisi/birimi, açısından ciddî sorunlar ortaya
çıkarabilecektir. Bu nedenle;
muhbirin kimliği, bilgi aktarımı, talimatlandırma usul ve
esasları ile muhbirin yönetimi
ile ilgili diğer konular gizlilik
prensibine uygun bir şekilde
yürütülmelidir.
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MUSTAZAF-DER
Mustazaf; zayıf, zayıf bırakılmış, yoksun bırakılmış ve ezilmiş anlamlarına gelmektedir.
Mustazaf (ezilen) ve müstekbir
(ezen) kavramlarına bir dikotomi olarak dinî literatürde sıkça rastlanmaktadır. Derneğe
Mustazaf isminin verilmesinde, yapının dinî bir arkaplanının olması etkilidir.
Asıl adı Mustazaflarla Dayanışma Derneği olan dernek,
2004 yılında Diyarbakır’da
kurulmuştur. Türkiye genelinde 20 ilde şube ve 19 ilçede
temsilcilik açan dernek, merkezî Diyarbakır olmak üzere
yoğun olarak Adana, Bingöl,
Gaziantep, Konya, Mardin,
Siirt, Şanlıurfa, Van, İstanbul,
Osmaniye ve Ağrı’da faaliyet
göstermiştir. Derneğin kurucu
başkanı Hizbullah ana davasında yargılanan ve daha sonra örgüt üyeliğinden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmış olan
İshak Sağlam’dır. İshak Sağlam’ın cezaevine girmesinden
sonra derneğin başkanlığını
Hizbullah ana davası avukatlarından Mehmet Hüseyin Yılmaz devralmıştır.
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Hizbullah Terör Örgütünün 2002 yılında silahlı eylemlere son verdiğini ve artık legal
alanda dernek olarak ideallerine ulaşmak için mücadele verdiğini ifade eden başkan Yılmaz, derneğin;
a. Toplumsal huzursuzlukları,
ihtilafları bitirmek,
b. Fakirlik ve cehaletle mücadele etmek,
c. Bunları gerçekleştirerek Kürt
sorunun çözümü konusunda sürece katkıda bulunmak
şeklinde üç ana amacı olduğunu belirtmiştir.

MÜLTECİ
Birleşmiş Milletler tarafından
1951 yılında hazırlanan Mültecilerin Hukukî Durumuna
Dair Cenevre Sözleşmesine
göre mülteci “Irkı, dinî, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba
mensubiyeti veya siyasî düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle
korktuğu için vatandaşı olduğu
ülkenin dışında bulunan ve bu
ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu
korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa

ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin
dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku
nedeniyle dönmek istemeyen
kişi” demektir. Bu durumdaki kişi başvuru yaptığı ülkede
bu korkusunu haklı nedenlere
dayandırır ve o ülkenin resmî
makamlarınca kabul edilirse
“mülteci” statüsü elde etmektedir. Bu kişi iltica başvurusu
yaptığı andan başvurusu sonuçlanana kadar “sığınmacı”
olarak adlandırılmaktadır.
(Ayrıca İltica maddesine bakınız.)

MÜSLÜMAN KARDEŞLER
CEMİYETİ (İHVAN-I
MÜSLİMİN)
Müslüman Kardeşler Cemiyeti, Mısır toplumunun tecrübe
ettiği siyasî, ekonomik, dinî,
sosyal ve kültürel alanlardaki büyük çaplı değişimlere bir
tepki olarak doğmuş ve bilhassa
20. yüzyılda gelişen sosyo-politik travmalara reçete sunmak
maksadıyla kurulmuştur.
Mısır’da süregelen sorunlara çözüm arayışında olan Ha523
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san el-Benna, 1928 yılında Mısır’ın İsmailiyye şehrinde altı
arkadaşıyla birlikte Müslüman
Kardeşler Cemiyeti’ni kurar.
Cemiyetin ilk bürosu ‘Medreset’ut-Tezhib’ (Ahlak Disiplini
Okulu) olarak adlandırılır. Çıkış noktası ahlakî yozlaşmayı
gidermek olan bu kurumda
uygulanan program, topluma
etki edebilecek davetçi yetiştirmeye yöneliktir. Kurucular ve
ilk dönem üyelerin tamamı alt
ve orta kesimden insanlardır.
Ahlak, tasavvuf ve irşad yönüyle ön plana çıkan ve ekonomik
açıdan alt ve orta kesimden
üyeleri barındıran Cemiyetin
ilk dönem stratejisi, siyasîlerle
ve siyasetle mesafeli olmaktır.
Üniversitelerde hızla yayılan Cemiyet, eğitim görmekte
olan Suriyeli ve Filistinli öğrenciler arasında da yaygınlaşır.
Bu yabancı öğrenciler, ilerleyen yıllarda Cemiyetin Orta
Doğu’da kök salmasına neden
olacak, 21. yüzyılda yaşanan
gelişmelerin birincil aktörleri
haline geleceklerdir.
Mısır’ın neredeyse tüm şehirlerinde şubeler açan Cemiyet, genel merkez olarak
Kahire’yi belirlemiş, burada
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geliştirilen yeni stratejiye göre,
haftalık Müslüman Kardeşler Dergisi’nin çıkarılmasını,
en-Nezir Dergisinin yeniden
yayınlanmasını ve Filistin davasının desteklenmesini karara
bağlamıştır. Yeni stratejinin en
önemli maddesi İslamî açıdan
kusurlu Hükümetlere karşı çıkılması meselesidir. Bu muhalif pozisyon, Cemiyet’in siyasî
alana dair belirlediği ilk strateji
olmuştur.
Cemiyetin Politize Olma
Süreci
Müslüman Kardeşler Cemiyeti 1942 yılında yapılan parlamento seçimlerinde ilk kez
doğrudan fiilî siyasete girer
ve kısa süre sonra hapisten çıkan el-Benna’yı İsmailiyye’den
aday gösterir. Ancak el-Benna seçime yakın bir zamanda
adaylıktan vazgeçer.
Nasır Döneminde Cemiyet ve
Seyyid Kutub’un Etkisi
“Mısır Millîyetçiliği” etrafında birleşen ve Mısır’ın alt ve
orta sınıf ailelerine mensup
olan ed-Dubbatu’l-Ahrar (Hür
Subaylar) örgütüne mensup
askerlerin bir kısmı Genç Mısırlılar Hareketi’ne; Cemal Ab-
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dunnasır ve Enver Sedat gibi
Mısır siyasî tarihinin önemli
figürleri olacak iki subay da
Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ne katılır. Böylece subaylar,
uygun ortamda geliştirecekleri
darbe için destek arayışında
bulunurlar. Bu örgüt 23 Temmuz 1952’de kansız bir darbeyle monarşiyi yıkar.
Kısa süren cunta içi mücadelelerden sonra iktidarı tam
anlamıyla elde eden Nasır,
darbenin hazırlık safhasında
Müslüman Kardeşler Cemiyeti’nin desteğine sahiptir. Ancak
iktidar olduktan sonra Nasır’ın
politikaları Cemiyeti rahatsız
eder. Yaşanan anlaşmazlık ve
çekişmeler neticesinde Cemiyetin faaliyetleri durdurulur ve
Cemiyet feshedilip yasaklanır.
Bu yasak Müslüman Kardeşler Cemiyeti’ni yeraltına iter
ve gizli hale getirir. Cemiyet
üyeleri sindirilir ve ciddî işkencelere maruz kalır. Bu baskı ortamı, yönetime karşıt görüşleri
ile Seyyid Kutub’un yıldızının
parlamasına neden olur. Kutub’un görüşleriyle Cemiyet,
el-Benna çizgisinin dışında gelişen yorumlarla karşılaşır. Neticede Kutub, Cemiyet içinde

farklı kliklerin oluşmasına neden olur.
Cemiyete sonradan dâhil
olan ve görüşleri nedeniyle
Cemiyetin kendisinden sonra
bölünmesine neden olan Kutub, el-Benna’dan farklı olarak batılı modern kavramları
kullanmamıştır. Zira el-Benna
için parlamento, anayasal rejim ve seçimler gibi kavramlar
yabancı değildir. Ancak Kutub,
Dar’ul-Harb’in her kurumuna tek tek karşı çıkar. Radikal
olarak nitelenen bu görüşler
bilhassa Kutub’un kitaplarıyla daha da belirginleşir. Böylece Cemiyetin içerisindeki
bazı gruplar radikal eğilimler
gösterme yoluna girer. Ancak
el-Benna’dan sonra Cemiyette
Genel Mürşid olan el-Hudaybi
şiddet taraftarı değildir ve daha
ılımlı bir yaklaşıma sahiptir. Bu
nedenle Kutub sonrası dönemde Kutub’un radikal eğilimlerini törpülemek adına ‘Du’at La
Kuda’ (Davetçi, Yargıç Değil)
isimli bir kitap yazar.
Enver Sedat Döneminde
Cemiyet
Sedat döneminde Cemiyetin
siyasî yönü törpülenmiş, sosyal
yönü ön plana çıkmıştır. Siyasî
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alanda sadece bağımsız adaylarla kısmen seçime girilmiştir.
Cemiyet’in idarî sistematiği
sarsılmış, şube ve kurumlar
dağılmıştır. Bu nedenle anılan
dönem dikkate alındığında Cemiyet açısından toplu ve ideolojik bir devamlılıktan söz edilemez. Nasır’ın baskı politikası,
meyvesini Sedat döneminde
vermiştir.
Hüsnü Mübarek Döneminde
Cemiyet ve Demokratik
Taleplerin Yükselişi
1981’de Mısır Devlet Başkanı olan Mübarek, radikal ve
ılımlı gruplar arasında ayrıma
giderek Müslüman Kardeşler
Cemiyeti gibi ılımlı gruplara
daha esnek yaklaşır ve Cemiyetin Sedat’ın son dönemlerinde
tutuklanan üyelerini serbest bırakır. Buna mukabil olarak Cemiyet afişlerinde ‘Anayasamız
Kur’an, Önderimiz Peygamber’ cümlesi yer alırken sloganın ikinci kısmı olan ‘Yolumuz
cihad, amacımız Allah yolunda
ölmektir’ cümlesine artık yer
verilmez. Neticede Mübarek
ve Cemiyet, güçlerini ve otoritelerini muhafaza etme adına
karşılıklı mücadeleyi verimli bulmaz. Ayrıca hem Nasır
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hem Sedat döneminde yoğun
baskı ve hapislere maruz kalan Cemiyet üyeleri, davalarını
hapislerde ve sürgünde idame
ettiremeyeceklerini
anladıklarından daha sessiz ve derinden ilerlemenin faydalı olacağı
üzerinde birleşirler. Bu nedenle
Cemiyet, yönetime alternatif
gibi gözükmekten ziyade daha
mütevazı ve uzlaşmacı çıkışlarda bulunur.
Mübarek, 1993 başkanlık
seçimlerinde %96 oyla yeniden
Başkan seçilerek üçüncü dönemine girer. İktidarın, cemaatler üzerinde kurmaya çalıştığı
otoriteyi bir nevi ‘devlet terörü’
olarak yorumlayan Cemiyet,
Mübarek’in kara listesine girer.
Böylece 1995 yılında Cemiyet
üyelerine yönelik tutuklamalar
gerçekleşir. Bu süreçte 100’den
fazla üye hapse gönderilir.
Mübarek 1999 yılında 4.
kez ve %94 oyla başkanlık
koltuğuna oturur. Arkasından
gelen 2000 genel seçimlerinin
arifesinde pek çok Cemiyet
üyesi gizli sendika yapılanmaları nedeniyle tutuklanır. Yaşananlar, Mübarek’in alternatif iktidar oluşturmaya aday
Müslüman Kardeşler’i seçim
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sürecinde yıpratmaya çalışmasının ifadesidir. Operasyonlara rağmen 2000 seçimlerinde
Cemiyet’in bağımsız üyeleri
444 sandalyenin 17’sini kazanır. 2000 seçimleri vaat edildiği gibi tamamen şeffaf olmasa
da bu seçimle Cemiyet legal
politik sisteme hazır olduğunu
gösterir.
Mübarek’in 2005 yılında yapılacak olan başkanlık seçimlerine tekrar aday olacağını ilan
etmesi Mısır siyasî tarihi için
dönüm noktası olmuştur. Mübarek zaten 4 dönemdir ve 24
yıldır ülkeyi idare etmektedir.
Mübarek’in tekrar 6 yıllığına
başkan olması, Mübarek yönetiminin otokratik ve başarısız
ekonomik idaresinin devam
edeceği anlamına geldiğinden
halk artık ‘yeter’ der. Böylece
2004’te farklı gruptan temsilciler biraraya gelerek ‘Kifaye/
Yeter Hareketi’ni oluşturur.
Kifaye hareketinin oluşmasında Cemiyetin de varlık gösterdiği Avukatlar Sendikası’nın
etkisi büyüktür.
Özellikle 2007’den itibaren
yeni bir muhalefet akımı daha
ortaya çıkar. Bu hareket ‘6 Nisan Hareketi’dir. Kifaye ve 6

Nisan Hareketi kadar, Mısır
siyasî hayatına etkide bulunan
ve Arap Devrimi’nin gerçekleşmesine zemin hazırlayan diğer
bir oluşum da ‘Halid Said Hareketi’dir. Bu hareket geliştirmiş
olduğu ‘Hepimiz Halid Said’iz’
söylemiyle bilinir. Tüm bu hareketler, Tunus Devrimi sonrasında ‘Özgür Mısır’ sloganıyla
tekrar meydanlarda toplanır.
25 Ocak 2011’de yoğun katılımlı gösteriler başlar. Amaçları
İçişleri Bakanı’nın istifa etmesi,
anayasanın demokrasi ışığında
yeniden düzenlenmesi, çalışma
koşullarının iyileştirilmesidir.
Bu noktada uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken muhalif hareketler, söylemini ve hedeflerini genişleterek Mübarek
gidene kadar eylemlere devam
edeceğini belirtir. Eylemlerini
bilhassa Tahrir Meydanı’nda
yoğunlaştıran göstericiler ilk
amacına 1 Şubat 2011’de ulaşır. Zira Mübarek, bu tarihte
tekrar başkan adayı olmayacağını ilan eder. Nihayet 11
Şubat 2011’de görevi orduya
devrettiğini ilân eden Mübarek
istifa eder.
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Cemiyetin İktidar Tecrübesi
Seçimler sadece bir söylem
halindeyken bile Mübarek’in
devrilmesiyle yeni iktidarın
kim olacağı sorusu hem Mısır
gündemini hem de uluslararası
arenayı meşgul eder. Bilindiği
üzere Cemiyet yıllardır siyasî
yasaklılar listesinin başında
yer almaktadır. Legal siyasete
girmesine müsaade edilmeyen
Cemiyet, bu açığını ‘Hürriyet
ve Adalet Partisi’ni kurarak
kapatır. Muhammed Mursi ve
Saad el-Katatni önderliğinde
6 Haziran 2011’de resmen kurulan parti, Cemiyetin siyasî
kanadını teşkil eder. Mübarek
sonrasında parlamentoyu oluşturma adına 28 Kasım 2011
tarihinde genel seçimler icra
edilecektir. Bu tarihte yapılan
ve 1 Ocak 2012’de sona eren
seçimlerde Cemiyetin partisi
%47’lik oy oranıyla seçimden
birinci çıkar.
Genel seçimlerden sonra
yapılacak cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Cemiyetin adayı
Muhammed Mursi’dir. Sancılı
geçen seçim sürecinin sonucunda, Mısır’ın demokratik ve
özgür ilk seçimleri sonucu seçi528

len Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi olur.
Mursi iktidarı 2013 yılına
siyasî kargaşa, sokak çatışmaları ve ekonomik bunalımla girer.
Mısır’ın ekonomik sorunları, içte yükselen muhalefetle katmerlenir. Bu dönemde
Mursi’nin sarayı önünde 6 bin
gösterici taş ve sopalı eylemlerde bulunur. Nisan ayında yapılması planlanan yeni seçimler,
gelişen isyan hareketleri nedeniyle askıya alınınca, muhalefet daha da köpürür. Cemiyet
bürolarının yakılması ve muhalif sendikalarla Müslüman
Kardeşler’in çatışması sıradan
hale gelir. Bu atmosferde Cemiyet adına gelişen en olumlu
hadise 21 Mart 2013’te yıllardır sahip olmaya çalıştığı yasal
statüye kavuşması olur. Böylece
Cemiyet ‘Müslüman Kardeşler
Cemiyeti Derneği’ adıyla sivil
toplum kuruluşu olduğunu ilan
eder.
Askerî Darbe ve Cemiyet’in
Baskılanması
25 Ocak sürecinde örgütlenen
İslamcı, seküler, muhafazakâr
ve yenilikçi gruplar arasında-
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ki ayrım Mübarek sonrasında
gün yüzüne çıkmıştır.
Cumhurbaşkanı Mursi’nin
ve dolayısıyla Cemiyetin aleyhine devam eden ve Tahrir
ekseninde yoğunlaşan eylemler
30 Haziran’da zirve noktasına
ulaşmıştır. Savunma Bakanı
Abd’ulfettah el-Sisi, Mursi’ye
toplumsal anlaşmazlıkları bertaraf etmesi ve gerekli adımları
atması adına 48 saat süre verir. Mursi kendisine verilen 48
saatlik süre içeriside geri adım
atmayacağını ilan etmiş, buna
mukabil el-Sisi: “Halkın orduyu darbeye davet ettiğini hissettik.” diyerek gelişen halk hareketlerinden kendisine vazife
çıkarmıştır. Mısır Ordusu, 3
Temmuz 2013 tarihinde Mursi’yi gözaltına alarak Mısır’da
bir darbeye imza atmıştır.
Darbenin eşiğinde bulunan Mursi, yapmış olduğu son
açıklamasında Cemiyete ve
kendisine oy veren Mısır halkına seslenerek darbeye karşı şiddetsiz direnişte bulunulmasını
telkin etmiştir. Bu amaçla ‘Rabiat’ul-Adeviye Meydanı’nda
toplanan halk, hem muhalefetin ve askerîn şiddetli tepkisiyle
karşılaşmış hem de Cemiyete

ait TV kanallarının kapatılması ve Genel Mürşid Muhammed Badie başta olmak üzere,
Cemiyetin üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınmalarının
şokunu yaşamıştır.

MÜTAREKE
Mütareke (silah bırakışımı),
1907 La Haye IV sayılı Kara
Savaşı Sözleşmesine ek Yönetmeliğin 36. maddesinde, çatışan tarafların karşılıklı anlaşma
ile savaş eylemlerini askıya alması olarak tanımlanmaktadır.
Bu kapsamda mütareke, savaşın taraflarca bir süre askıya
alınması olarak da ifade edilebilir.
Mütareke ile savaş durmuş
olsa da savaşın bittiği anlamına gelmez, savaş durumu taraflar açısından antlaşma imzalanana kadar devam eder.
Mütarekenin anlamıyla ilgili
son zamanlardaki eğilim, bu
olgununkapsamını genişleterek
biçim ve içerik açısından bir ön
barış antlaşmasına dönüşmesini sağlamak yönündedir.
Mütarekenin kısmî ve genel
olmak üzere iki tür uygulaması
vardır. Kısmî mütareke savaş
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bölgelerinin belli bir kesiminde
ve savaş birliklerinin belirli bölümleri arasındaki çarpışmaların durdurulması amacıyla
yapılan anlaşmadır. Genel mütareke ise savaşan orduların bütün kuvvetlerinin bütün savaş
bölgelerinde hareketi durdurup ateşkesin kabul edilmesidir.
Bu anlaşma, barış antlaşması
için bir başlangıç sayılabilir;
fakat savaşın sona ermesi de-
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mek değildir. Mütarekeler de
barış antlaşmaları gibi yazılı
belgelere dayanır. Kısmî mütarekeyi genelde başkomutanlar
veya komutanlar imzalar ve
anlaşma metninde belirtilmişse
imzadan sonra yürürlüğe girer.
Genel mütareke ise savaşan
devletler adına yetkili temsilciler veya başkomutanlar imzalanır ve Hükümetlerce onanır.
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NARKO TERÖRİZM
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arko terörizm (narco-terrorism) kavramı ilk olarak 1980’li
yılların başında Peru’daki
narkotik birimlerine teröristlerce yapılan saldırı sonrası
Peru Devlet başkanı Fernando
Terry tarafından kullanılmıştır. Söz konusu kavram, daha
sonra Amerikan Uyuşturucu
Birimi (Drug Enforcement Administration) tarafından terör
örgütlerinin faaliyetlerini finanse etmek için kullandıkları
bir yöntem olarak tanımlanmış
ve önemli ölçüde popülerlik
kazanmıştır. Bu finans uyuşturucu üretenlerden alınan vergi ve haraç gibi terör örgütü
mensuplarının doğrudan uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı
yapmaları olarak da değerlendirilebilmektedir.

NATO - KUZEY ATLANTİK
ANTLAŞMASI ÖRGÜTÜ
(NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANISATION)
İkinci Dünya Savaşı’nın yol
açtığı yıkımın ardından, Batı

Avrupa ve Kuzey Amerika
ülkeleri, SSCB’nin yayılmacı
politikalarını ve yöntemlerini
endişeyle izlemişlerdir. Batılı ülkelerin egemenliklerine
doğrudan yönelen tehditler,
Çekoslavakya’daki 1948 darbesi, 1948’de Berlin’in SSCB
tarafından abluka altına alınması gibi gelişmeler, Belçika,
Fransa, Lüksemburg, Hollanda
ve Birleşik Krallık’ın ortak bir
savunma sistemi kurmak ve güvenliklerine yönelik ideolojik,
siyasi ve askeri tehditlere direnecek şekilde aralarındaki bağları kuvvetlendirmek amacıyla
bir antlaşma imzalamalarına
yol açmıştır. Mart 1948’de imzalanan Brüksel Antlaşmasıyla
kurulan Batı Avrupa Savunma
Örgütü, İkinci Dünya Savaşı ertesinde Batı Avrupa’nın
güvenliğinin yeniden yapılandırılması yönündeki ilk adımı
teşkil etmiştir. Bu aynı zamanda, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 1949’da imzalanmasına
uzanan sürecin de ilk adımı
olmuştur.
Brüksel Antlaşması’nı imzalayan ülkeler (Birleşik Krallık,
Fransa, Belçika, Lüksemburg
ve Hollanda) güvenlik garantilerine ve karşılıklı taahhütlere
535

dayalı bir Kuzey Atlantik İttifakının ihdası amacıyla, ABD
ve Kanada’yla müzakerelere
başlamışlardır. Sürece Danimarka, İzlanda, İtalya, Norveç
ve Portekiz de davet edilmiş,
NATO’yu kuran “Kuzey Atlantik Antlaşması”, 12 ülkenin
(ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika,
Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda ve İtalya)
katılımıyla 4 Nisan 1949’da
Washington’da imzalanmıştır.
“Washington Antlaşması” olarak da adlandırılan bu antlaşma, 24 Ağustos 1949 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.

Letonya, Litvanya, Romanya,
Slovakya ve Slovenya; 2009’da
ise Hırvatistan ve Arnavutluk NATO’ya üye olmuş; bu
katılımların ardından İttifakın üye sayısı 28’e ulaşmıştır.
Fransa 1966’da Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle’ün
“bağımsız dış politika” arayışı
çerçevesinde aldığı kararla,
Yunanistan ise 1974’te İkinci
Kıbrıs Barış Harekatı’na tepki
olarak NATO”nun entegre askeri yapısından ayrılmışlardır.
Daha sonra Yunanistan 1980,
Fransa ise 2009 yılında tekrar
NATO’nun askeri kanadına
katılmışlardır.

Türkiye ve Yunanistan’ın
NATO’ya katılımına ilişkin Kuzey Atlantik Antlaşması Protokolü, 22 Ekim 1951’de Londra’da imzalanmıştır. Türkiye,
Kuzey Atlantik Antlaşması’nı
18 Şubat 1952’de 5886 sayılı
yasa ile onaylayarak NATO’ya
üye olmuştur. 1955’te Almanya ve 1982’de İspanya İttifaka
üye olmuşlardır. NATO, Soğuk
Savaş’ın sona ermesini müteakip üç genişleme dalgası yaşamıştır: 1999’da Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya;
2004’te Bulgaristan, Estonya,

4 Nisan 1949 tarihli Washington Antlaşması uyarınca, NATO’nun asli görevi üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini
korumaktır. İttifak demokrasi,
bireysel özgürlük, hukukun
üstünlüğü ve uyuşmazlıkların
barışçı yollardan çözümü gibi
Müttefiklerin ortak değerlerine
sahip çıkarak, bu değerleri Avrupa-Atlantik bölgesinde yaymaya çalışmaktadır.

536

Kuzey Atlantik Antlaşması’nın 5. maddesi gereğince
NATO, bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini

savunma ve bu amaçla, bir
üyesine yapılacak saldırının
tüm üyelerine yapılmış varsayılacağı ilkesine dayanan bir
örgüttür. Siyasi ve askeri alanlardaki günlük işbirliğiyle sergilenen dayanışma ve uyum,
temel güvenlik sınamalarının
üstesinden gelinmesinde hiçbir
Müttefikin yalnız bırakılmayacağını garanti etmektedir.
Ayrıca, üyelerinin savunma
alanında egemen sorumluluklar üstlenme haklarına halel
getirmeksizin, Müttefiklerin
asli ulusal güvenlik hedeflerine
kolektif çabalarla ulaşmalarına
yardımcı olmaktadır.
NATO’nun en üst organı,
üye devlet dışişleri bakanlarının oluşturduğu “Kuzey Atlantik Konseyi”dir. Tüm üye
devletler Konsey’de birer oyla
temsil edilirler ve kararlar oybirliği ile alınır. 1966’da Fransa’nın askeri kanattan çekilmesi üzerine konseyin yapısı
yeniden düzenlenmiş ve askeri
konular için, üye ülkelerin savunma bakanlarının katıldığı
“Savunma Planlama Komitesi” oluşturulmuştur. NATO
Genel Sekreteri, ittifakın en
üst düzey sivil yetkilisidir. Aynı

zamanda hem Konsey’e hem
de Savunma Planlama Komitesi’ne başkanlık eder. Genel
Sekreterliğe bağlı olarak çeşitli
uzmanlık daireleri bulunmaktadır: 1) Siyasi İşler Dairesi, 2)
Savunma Planlaması ve Politikası Dairesi, 3) Savunma Desteği İşleri Dairesi, 4) Bilimsel
İşler Dairesi, 5) Altyapı, Lojistik ve Konsey Harekât Dairesi.
NATO’nun en üst düzey
askeri organı olan “Askeri Komite”, üye devlet ordularının
genelkurmay başkanlarından
oluşur. Askeri Komite, Konsey’e ve Genel Sekretere danışmanlık yapan bir koordinasyon
merkezi işlevi görür. Askeri
Komite NATO kuvvetlerini
belli bölgelere bağlı olarak koordine eder. Bu bölgeler şunlardır: Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı, Atlantik
Müttefik Komutanlığı, Manş
Komutanlığı ve ABD-Kanada Bölgesel Planlama Grubu.
NATO’nun sekretaryası Brüksel’de bulunmakla birlikte, orduların konuşlanmasına göre
pek çok karargâh merkezi de
bulunmaktadır.
NATO’nun geniş stratejik
hedeflerini NATO Parlamen537

ter Asamblesi (NATO-PA) belirlemektedir. Yıllık oturumlarda bir araya gelen Asamble,
Daimi Üyeler veya NATO’ya
büyükelçi atayan üye ülkelerin
ulusal hükümetlerinin parlamenter yapılarıyla direkt olarak
etkileşim kurmaktadır. NATO
Parlamenter Asamblesi, Kuzey
Atlantik Antlaşması Örgütü
üyelerinin yasa koyucularından
ve on üç yedek üyeden oluşmaktadır. Asamble NATO’nun
siyasi bütünleşme kuruluşudur
ve NATO Konseyi’nin siyasi
politika ve gündemini beş komitesinin raporlarıyla oluşturmaktadır: 1) Güvenliğin Sivil
Boyutu Komitesi, 2) Savunma
ve Güvenlik Komitesi, 3) Ekonomi ve Güvenlik Komitesi, 4)
Siyasi Komite, 5) Bilim ve Teknoloji Komitesi
Soğuk Savaş döneminde
NATO tarafından herhangi bir
askerî operasyon gerçekleştirilmemiştir. Soğuk Savaş döneminde NATO’nun Stratejileri;
1) Topyekun Karşılık Stratejisi,
2) Esnek Karşılık Stratejisi, 3)
Esnek Karşılık ve İleri Savunma Stratejisi olmuştur. Soğuk
Savaş’ın sona ermesini izleyen
yıllarda ilk askeri operasyon538

lar 1990 ve 1991’de, Irak’ın
Kuveyt’i işgali nedeniyle yapılmıştır. Bu operasyonları 19921995 Bosna Hersek Müdahalesi, 1999 Kosova Müdahalesi,
2001 Afganistan Müdahalesi,
2004 Irak Eğitim Misyonu,
2009 Okyanus Kalkanı Harekâtı ve 2011 Libya Müdahalesi takip etmiştir.

NEGATİF BARIŞ
Pozitif yani kalıcı barış durumunun olmadığı halleri ifade
eden negatif barış kavramı,
barış çalışmalarının kurucusu
kabul edilen Johan Galtung
tarafından ortaya atılmış ve
tanımlanmıştır. Galtung, negatif barış kavramını; organize
şiddetin olmayışı, şiddetin yokluğu olarak tanımlamaktadır.
Yani Galtung, savaşan ya da
çatışan tarafların kalıcı ve adaletli bir barışı temin edene kadar şiddetsizliği esas alması ve
aynı zamanda bu şiddetsizliğin
hâkim olduğu süreyi ve süreci
kastetmektedir. Johan Galtung,
barışı temelde negatif ve pozitif barış olarak ikiye ayırır. Galtung’a göre yapısal sorunların
çözüldüğü kalıcı ve adaletli bir
barışın sağlandığı durumun

ifadesi olarak pozitif barış; şiddetsiz durum ise negatif barıştır. Yani Galtung; negatif barışı
şiddetin yokluğu, nihai ve kalıcı olamayan, sürdürülemez bir
barış durumu olarak görürken,
pozitif barışı ise kalıcı, adaletli ve sürdürülebilir bir durum
olarak göstermektedir.
Barış çalışmalarında Galtung’un negatif barış tanımından sonra ortaya atılan
tanımlar da Galtung’un tanımına paralellik arz etmektedir.
Birçok barış araştırmacısı tarafından negatif barış; temelde
savaşın, çatışmanın ve şiddetin
olmadığı durumu ifade etmek
için kullanılmaktadır.

NELSON MANDELA MADİBA
Irkçılığa karşı verdiği mücadele ile tanınan Nelson Mandela,
Güney Afrika’da Apartheid rejimine karşı ayrımcılık karşıtı
mücadelesi ile efsaneleşmiştir.
Kabile adı Madiba olan Mandela 1918 yılında doğmuş,
uzun bir hükümlülük döneminin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahî
başkanı olmuştur. 2013 yılında

yaşamını yitiren Mandela modern zamanın en büyük sivil
haklar kahramanlarından biridir.
İlk eğitimini 7 yaşında başladığı misyoner okulunda alan
Mandela, o zamana kadar ailesinin herhangi bir okula giren
ilk ferdiydi. Healdtown şehrindeki lise eğitiminden sonra sadece siyahların devam edebildiği Fort Hare Üniversitesi’ne
devam etti. Mandela, siyasetle
tanıştığı dönem olan üniversite
yıllarında okulda öğrenci temsilciliği için seçime girmiş daha
sonra yönetimi boykot ederek
seçimlerin iptalini istemiştir.
Ancak, öğrenci Temsil Konseyi ve polis arasındaki olaylara
karıştığı ve organize ettiği gerekçesiyle üniversiteden uzaklaştırılmıştır.
İçindeki okuma isteğini kaybetmeyen Mandela, Witwaterstrand Üniversitesi’ne kaydolarak hukuk eğitimi alırken
aynı zamanda bir avukatlık
şirketinde çalışmaya başladı.
1942’de Witwaterstrand Üniversitesi’nin hukuk bölümünü
bitirerek avukatlık yapmaya
başladı. Ülkenin ilk siyah avukatı ünvanını aldı. 1944’de ırk
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ayrımına karşı yerli halkın kurduğu Afrika Ulusal Kongresi’ne (African National Congress-ANC) katıldı. 1948 yılında
kongrenin Gençlik Birliği’ne
sekreter ve 1950’de başkan seçildi. Böylece siyahların kurtuluş hareketinin önderlerinden
birisi durumuna geldi.
Avukat olarak çalışırken bir
yandan da Apartheid rejimine
karşı mücadelesini sürdüren
Mandela başta mücadelesini
şiddet içermeyen protestolar
olarak vermişken, zamanla
devlet hedeflerine saldıracak
bir hareketin lideri olarak öne
çıkmıştır. 1962’de de Hükümeti alaşağı etmek, komplo kurmak ve sabotajdan ömür boyu
hapis cezasına çarptırıldı.
2 Şubat 1990’da Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Frederik W. De Klerk’in,
Afrika Ulusal Kongresi’ne
konan 30 yıllık siyaset yasağını kaldırması ve af ilan etmesiyle, 11 Şubat 1990’da Cape
Town’daki cezaevinden çıkmıştır. 27 yıl hapis yattıktan sonra
71 yaşında özgürlüğüne kavuşan Mandela, hapisten çıktından sonra da mücadelesine devam ederek Güney Afrika’nın
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demokratik bir seçimle başa
gelen ilk devlet başkanı olmuştur. Mandela birçok barış ödülü yanında Nobel Barış Ödülü
sahibidir.

NEO-NAZİZM
Neo-Nazi kavramı, II. Dünya
Savaşı’ndan bu yana Nazizm
ideolojisini ve siyasî hareketini
yeniden canlandırmak isteyen
grupları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bağlamda
“neo-Nazizm”, Nazizm ideolojisinin modern versiyonu
olarak da tanımlanmaktadır.
Aşırı-sağ ideolojiye sahip bu
hareket, temel karakteristik
özelliklerini aşırı Milliyetçilik
ve yabancı düşmanlığını içeren
geleneksel Nazizmden almakla
birlikte, Nazi dönemiyle özdeşleşen anti-semitizm (Yahudi
düşmanlığı) neo-Nazizmin tek
hedefi değildir. Neo-Naziler
için Yahudiler hâlâ düşmanlık
besledikleri etnik grup olsa da,
yabancılar, göçmenler, hatta
eşcinseller ve homoseksüeller
günümüz neo-Nazi anlayışında dışlanan unsurlar olarak
daha geniş kapsamda yer bulmaktadır.

Siyasî Temsil
Neo-Nazilerin siyasî partiler
aracılığıyla temsili, yasal engeller nedeniyle doğrudan olmasa
da dolaylı olarak gerçekleşmektedir. Amerikan politikası
üzerinde etkisi oldukça kısır
kalan neo-Naziler, yerelde ise
önemli etkiler göstermektedir.
Bunu daha ziyade gençleri üye
olarak kaydederek, kişilere gözdağı vererek ve belirli gruplara
yönelik şiddet uygulayarak elde
etmektedir.
Avrupa ölçeğinde ise pek
çok ülkede, yasak olmasına
rağmen, neo-Nazi hareketi aşırı sağ partilerin gizli desteğini
almaktadır. Avrupa’da özellikle
son dönemlerde neo-Nazi öğretilerini benimseyen partilerin
yükselişi göze çarpmaktadır.
“Altın Şafak” (Golden
Dawn) Partisi, Yunanistan’da
ekonomik krizin de etkisiyle kurulduğu yıldan (1993) bu yana
en büyük desteği elde etmiş durumdadır. 1994 yılında Avrupa
Parlamentosu seçimleri için
yalnızca yüzde 0,1 destek bulabilen ve hatta 2009 genel seçimlerinde oy oranı yüzde 0,29
olan parti, 2012 seçimlerinde

elde ettiği yüzde 7’lik oy oranıyla Yunan Parlamentosu’nda
19 sandalyeye sahip olmuştur.
Günümüz Almanyası için
neo-Nazilerin siyasî temsili söz
konusu olmasa da “Ulusal Demokrat Parti” (NationaldemokratischeParteiDeutschland,
NPD) neo-Nazi hareketinin
siyasî kolu olarak görülmektedir. Avrupalı muadilleriyle aynı
oranda desteğe sahip olmayan
partinin oy oranı yüzde 1-2
düzeylerindedir. Tarihsel nedenlerden ötürü geniş destek
bulamayan parti, kapatılması
yönündeki çağrılara karşın yasal olarak varlığını sürdürmektedir.

NUÇE TV
Roj TV’nin yayınlarının 2012
yılında durdurulmasının ardından Danimarka merkezli Mezopotamya Yayıncılık şirketi
(Roj TV’nin de bağlı olduğu
yayıncılık şirketi) bünyesinde,
PKK’nın medya ve propaganda faaliyetlerinin sürdürülmesi
amacıyla, 05 Mart 2012 tarihinde Roj TV’nin frekansından uydu yayınına başlayan
ve ROJ TV’de olduğu gibi
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PKK’ya yakın yayın politikası
benimseyen TV kanalıdır. 19
Ağustos 2013’te iflas kararı alarak kapanmıştır.
Med Nuçe TV, Nuçe
TV’nin devamı niteliğinde,
KONGRA-GEL(PKK)/KCK
örgütü çizgisinde 2013 yılında
yayın hayatına başlamıştır. Eutelsat’a ait Hotbird uydusundan yayın yapan kanalın yayını, uydu şirketinin aldığı karar
ile Ekim 2016 ayı içerisinde
durdurulmuştur.
Ayrıntılı bilgi için ROJ TV
maddesine bakınız.

NUSAYRİLİK
Klasik İslam Mezhepleri Tarihi kitaplarında Nemîriyye
adıyla kaydedilen mezhep,
daha sonraları Hicri V. asırda
Nusayrilik şeklinde anılmaya
başlanmıştır. Nusayrilik, Fransızların bölgeyi istila etmesinin
ardından
Aleviyye/Alevilik
şeklinde adlandırılmıştır. Bununla birlikte, Nusayrîlik ile
Alevileri birbirinden ayırmak
amacıyla, bazı araştırmacılar
tarafından Anadolu Alevisi,
Arap Alevisi adlandırmaları yapılmıştır. Bu yalın tasnife
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rağmen bu mezhebin Anadolu Alevileriyle karıştırılmaması
gerekir. Zira Anadolu Alevileriyle Nusayriler arasında gerek
kuruluş ve gerekse inanç esasları açısından doğrudan bir
bağlantı yoktur.
Akımlar içerisinde en fazla
bölünmüşlüğe sahip olan Şiiliğin bir kolu olan Nusayrilik,
kendine özgü bir yapıya sahiptir. Nusayrilikte kutsal kişiler, Ehl-i beyt, On İki İmam,
imamların sahip oldukları
birer bab ve beş şahıstan oluşan yetimleridir (eytam). Hz.
Muhammed ve Hz. Ali’nin
eytamı, Ebu Zer el-Gıffari,
Abdullah b. Revaha, Mikdad
b. Amr, Osman b. Maz’un ve
Kamber ed-Devsi adlı sahabilerdir. Bunlar aynı zamanda
melekdirler. Nusayrilerde kutsal günler vardır. Gadir Bayramı (ZilhUCMe 18), Firaş
Bayramı (ZilhUCMe 29), Fıtır,
Aşura, 8 Ocak (Aziz Barbara’nın Doğum Günü), 19 Ocak
(Hz. İsa’nın doğum günü), 15
Şaban (Selman-ı Pak’ın vefat
günü), Nevruz Bayramı, 25
Mayıs (Hz. Muhammed’in vefat günü), Hicret, Miraç gecesi, 7 Rebiü’l-sani (Hz. Ali’nin

doğum günü) olmak üzere 29
gün, kutsal olarak kutlanmaktadır.
Şii mezhepleri gulat/aşırı ve
mutedil olmak üzere iki grupta
değerlendirilmektedir. Bu tasnif doğrultusunda Nusayrilik
Gulat-ı Şia’dan bir fırka olarak
kabul edilmektedir ve Şii fırkalar arasında İsmailiyye’ye benzetilmektedir. Bütün Şii ekollerde olduğu gibi, Hz. Ali başta
olmak üzere on iki imam Nusarriyye mezhebinde de önemli
bir yere sahiptir. Bununla birlikte Nusayrilik mezhebi, ulûhiyet anlayışında Şia’nın genelinden ayrılarak farklı bir tezi
benimsemiştir.
Kuran’ı Kerim’i Allah’ın
gönderdiği kitap olarak kabul
eden Nusayrilerin Kuran algılarına göre bazı ayetlerin zahiri
anlamı kabul edilmeyerek, sadece kendilerince belirlenmiş
batıni yorumlar dikkate değer
bulunmaktadır. Nusayriler namaz kılarlar ve bu namaz, zahiren Sünnilerin namazlarıyla
aynıdır. Günde 5 vakit namaz
vardır ve bunlar evlerde kılınır.
Nusayrilerin ezici çoğunluğu Lübnan, Suriye ve Tür-

kiye’de bulunmaktadır. Türkiye’de Adana, Mersin ve daha
çok Hatay bölgesinde yaşamaktadırlar.

NÜKLEER SİLAH
Nükleer enerji üretimi, atom
çekirdeğinin işlenmesiyle ilgili
iki boyutlu bir süreçtir: Fisyon
ve Füzyon. Birincisi, ağır bir
çekirdeğin parçalanması iken;
ikincisi, iki küçük çekirdeğin
birleştirilmesi işlemidir. Nükleer enerji teknolojisi; bilimsel,
iktisadî-ticari, siyasi ve stratejik içerikleri olan bir konudur.
Bununla beraber dünya kamuoyu, nükleer enerjiyi nükleer
silahlar ile birlikte tartışma eğilimindedir.
Nükleer enerji ile nükleer
silahlar, birbiri ile etkileşim halinde süregiden iki olgu olarak
değerlendirilebilir. Nükleer silah üretiminden bir önceki aşama olan nükleer eşik (threshold
state) kapasitesine ulaştıktan
sonra silah üretmeme tercihi
söz konusu olabilir ya da ilan
edilmeden nükleer güç sahibi
olma yönünde hareket edilebilir. Bu bağlamda etkileşim
sürecinin kilometre taşlarından
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biri, 1968 tarihli Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi
Antlaşmasıdır (The Non-Proliferation Treaty/NPT).
Antlaşmaya göre, Nükleer 5
(N5) ya da Nükleer Kulüp (ABD,
Rusya, Büyük Britanya, Fransa, Çin) ve N5’in dışında kalan
ya da Nükleer Silaha Sahip Olma
Hakkı Olmayan Ülkeler şeklinde
bir ayrımın ortaya çıktığı ifade
edilebilir. Bu iki grup arasındaki ilişki, N5 dışındaki ülkelerin kendi topraklarından sivil
amaçlı nükleer enerji geliştirme hakkı ve barış amaçlı nükleer reaktör teknolojisi transferi
imkânı ile tesis edilmektedir.
Adı geçen Antlaşmadan doğan ilişki türlerine ek olarak,
Antlaşmaya taraf olmayan ve
resmi olarak ilan edilmemiş
ancak nükleer güce sahip devletler ve sivil amaçlı nükleer
enerji geliştirme iddiasıyla yola
çıkıp önce Antlaşmaya taraf
olan, ardından Antlaşmayı terk
eden ve daha sonra nükleer
güç olan ülkelerden de bahsedilebilir.
Nükleer silahlar, tahribat
kapasitelerine ve yapılış tarzlarına göre farklı türlere ayrı544

lır. Nükleer silahlar; tahribat
kapasitelerine göre taktik ve
stratejik nükleer silahlar olarak
tasnif edilirken, yapılış tarzlarına göre atom bombası/nükleer
bomba ve hidrojen bombası/
termonükleer bomba olarak
ikiye ayrılır. Hidrojen bombası/termonükleer bomba yüksek tahribat kapasitesi ile stratejik düzeyde bir silah olarak
nitelendirilirken, atom bombasının/nükleer bombanın tahribat düzeyi, hidrojen bombasına oranla çok daha düşüktür.
Nükleer silahların kullanımı, nükleer görevin icra edilmesi ya da nükleer silahları
hedefe ulaştırma yöntemi, dönemsel olarak farklılıklar arz
eder. Nükleer silahların, sıcak
savaşta aktif olarak kullanımının tek örneği olan Japonya’nın
Hiroşima ve Nagazaki kentlerinin 1945 yılında bombardıman uçakları aracılığıyla bombalanmasıdır. Buna ek olarak
geliştirilen bir diğer yöntem ise
nükleer silahların başlık olarak
üretilmesi ve füzeler aracılığıyla hedefe yönlendirilebilir olmasıdır.
Nükleer silahların konvansiyonel/geleneksel silahlardan

temel farkı, etki alanının genişliği ve radyoaktif tesirleri olarak ifade edilebilir. Bu çerçevede satıh infilakı, satıha yakın
yüzey infilakı, satıha uzak infilak gibi hedeflenen amaca göre
düşmana farklı düzeylerde etki
oluşturabilecek infilak türlerinden bahsedilebilir. Nükleer
silah saldırılarının ışık, ısı, basınç, ilk radyasyon etkisi ve kalıntı etkileri şeklinde sonuçları
söz konusudur.
Nükleer silahlara; taktik ve
stratejik seviye ihtiyaçlara göre
caydırıcılık, denge, asimetrik
savaşın sürdürülebilirliği ve
saygınlık kazanma gibi nedenlerle başvurulduğu gözlenmektedir. Buna paralel olarak
literatürde nükleer silahların
yayılmasının engellenmesi konusunda üç görüş olduğu ifade
edilebilir. Buna göre Diplomasi
aracılığıyla, İmha yoluyla, Güç

Dengesi suretiyle nükleer silahların edinilmesi ve kullanılmasının engellenebileceği ileri sürülmektedir.
Silahların yayılmasının ve
kullanılmasının engellenmesi bağlamında; nükleer enerji,
reaktör ve silahlar konusunda
önde gelen N5 ülkelerinin, bu
konudaki oligopol pozisyonlarını korumak amacıyla nükleer silahlar ile nükleer enerji
arasında doğrusal ilişki kurgulayarak diğer ülkelere karşı sınırlandırıcı bir tutum sergiledikleri ve bu tutumun küresel
ilişkilerin realist boyutunun/
tabiatının bir yansıması olduğu
da ifade edilmelidir.

NÜKLEER TERÖRİZM
Ayrıntılı bilgi için KBRN Terörizm maddesine bakınız.
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OLAĞANÜSTÜ HAL

O

lağanüstü hal kavramı İngilizce’de “state of emergency”
kavramının karşılığı olararak
kullanılır. “Emergency”, acil
durum, olağanüstü durum anlamına gelmektedir. Zaruret
hali ve devletin acze düşmesi
gibi fiilî durumlar karşısında
devletin aldığı tedbirlere olağanüstü tedbirler, bu usule de
olağanüstü hal rejimi denilmektedir.
ABD’de olağanüstü yetkiler
Kongre ve Başkan tarafından
kullanılmaktadır. İngiltere’de
olağanüstü hal uygulamaları, Parlamento ya da yürütme
organının doğrudan harekete
geçmesi biçiminde olmaktadır.
Fransa’da, kamu düzeninin
ciddî biçimde bozulması sonucunda ya da doğal afetlerde,
1955 tarihli Kanuna dayanılarak, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar
Kurulu olağanüstü hal ilan
edilebilmektedir. Almanya’da
olağanüstü hal, doğal afet, büyük kaza ve federal devlet ya
da eyaletlerden birindeki özgür

ve demokratik düzenin bütünlüğüne yönelik bir tehdit olduğunda “Federal Meclis” tarafından ilân edilir.
Türkiye’de olağanüstü hal
yönetimi 1982 Anayasası ile
düzenlenmiştir.
Olağanüstü
hal yönetimi 119, 120 ve 121.
maddelerde düzenlenmiş olmakla birlikte, Anayasanın 15.
maddesine bağlı olarak 17, 18,
19, 91, 125 ve 148. maddelerde de olağanüstü hal yönetimi
ile bağlantılı düzenlemeler yer
almaktadır. Anayasanın 119.
maddesinde tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır
ekonomik bunalım hallerinde
Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun, yurdun bir veya birden
fazla bölgesinde veya bütününde süresi altı ayı geçmemek
üzere olağanüstü hal ilan edebileceği belirtilmiştir. Benzer
şekilde anayasanın 120. maddesinde anayasa ile kurulan
hür demokrasi düzenini veya
temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın
şiddet hareketlerine ait ciddî
belirtilerin ortaya çıkması veya
şiddet olayları sebebiyle kamu
düzeninin ciddî şekilde bozul549

ması hallerinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan
Bakanlar Kurulu’nun Millî
Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir
veya birden fazla bölgesinde
veya bütününde süresi altı ayı
geçmemek üzere olağanüstü
hal ilan edebileceğine yer verilmiştir. Ayrıca, Anayasanın
121. maddesinde, olağanüstü
yönetim usullerinin, yükümlülüklerin ve uygulamanın
Olağanüstü Hal Kanunu ile
düzenleneceği hükmü yer almaktadır. Kanun, olağanüstü
hallerde alınacak tedbirleri,
getirilecek yükümlülükleri, görevleri ayrıntılı olarak düzenlemektedir.
Olağanüstü hallerle ilgili
düzenlemenin nasıl yapılacağı
Anayasanın 121. maddesinde
düzenlenmiştir.
Anayasanın
119. ve 120. maddeleri uyarınca olağanüstü hal ilânına karar
verilmesi durumunda, bu karar
Resmî Gazetede yayımlanır ve
hemen Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin onayına sunulur.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya
çağırılır. Meclis, olağanüstü hal
süresini değiştirebilir, Bakanlar
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Kurulu’nun istemi üzerine, her
defasında dört ayı geçmemek
üzere, süreyi uzatabilir veya
olağanüstü hali kaldırabilir.
Türkiye’de tabii afet, tehlikeli salgın hastalık ya da ağır
ekonomik bunalım nedeniyle
olağanüstü hal uygulaması henüz yaşanmamıştır. Olağanüstü hal uygulamasına, şimdiye
dek yalnızca şiddet olayları nedeniyle başvurulmuştur.
PKK terör örgütünün 15
Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in
Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçelerinde karakollara ve
askerî lojmanlara bombalı ve
silahlı saldırı düzenlemesi sonrasında artan ve devam eden
terör olayları nedeniyle, 19872002 yılları arasında, terör sorununun ve şiddet eylemlerinin
yaşandığı doğu ve güneydoğu
illerinde 15 yıl süreyle olağanüstü hal uygulanmıştır. Olağanüstü hal, tamamen kaldırıldığı tarihe kadar, her 4 ayda
bir olmak üzere toplam 46 kez
uzatılmıştır.
30 Kasım 2002’de toplanan
Bakanlar Kurulu, almış olduğu bir karar ile olağanüstü hali

aynı gün tamamen kaldırmıştır.

OMBUDSMANLIK(KAMU
DENETÇİLİĞİ)
“Ombudsman” terimi köken
olarak İsveç dilinde “aracı”
anlamına gelen “ombuds” ve
“kişi” anlamına gelen “man”
kelimelerinden oluşmaktadır.
Ombudsman İsveççede genellikle, delege, avukat, vekil veya
bir diğer kişi yada kişiler adına
hareket etmeye ve onların haklarını korumaya yetkili kişiyi
ifade etmek için kullanılmaktadır.
Ombudsman, genel olarak
vatandaşların şikâyetlerini almaya yetkili, vatandaş haklarını koruma konusunda idarenin
başarısız olması durumunda
idareyi sorumlu tutabilen, yine
idarenin yanlış ya da haksız
uygulamaları nedeniyle mağdurlara tazminat verilmesini
sağlayan bağımsız bir araştırmacıdır.
Ayrıntılı bilgi için Kamu
Denetçiliği maddesine bakınız.

11 EYLÜL TERÖR
SALDIRILARI
11 Eylül 2001 günü sabahın
erken saatlerinde gerçekleştirilmiş ve 19 kişi tarafından
kaçırılan dört farklı yolcu uçağı daha önceden belirlenmiş
hedeflere koordineli olarak
düşürülmüştür. Bunlardan ikisi New York’un simgesi haline
gelen Dünya Ticaret Merkezi
İkiz Kuleleri’dir. Bu saldırılar
tüm dünya tarafından canlı
yayında izlenmiştir. Saldırılar
El-Kaide terör örgütü tarafından üstlenilmiştir. Uluslararası
dengeler açısında bir kırılma
noktası haline gelen saldırılar
sonrası, tüm dünyada terör ve
güvenlik anlayışında köklü değişiklikler meydana gelmiştir.
Dünya Ticaret Merkezi’ne ait
İkiz Kulelere yapılan bu saldırılar, uluslararası güvenlik
ve dünya barışı adına çözümü
uzun yıllar alacak yeni sorunları beraberinde getirmiştir.
Zira teröristlerin amaçlarına
ulaşması açısından ‘kusursuz’
olarak nitelendirilebilecek bu
saldırılar ile terörizm dünyanın belli coğrafyalarına ait bir
problem olmaktan çıkarak tüm
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ülkelerin ortak mücadelesini
gerektiren küresel bir tehdit
olarak görülmeye başlanmıştır.
11 Eylül saldırıları ile ilgili gerçeklerin ortaya konması
amacıyla kurulan komisyonun
Amerikan Kongresi’ne sunmak
üzere hazırlamış olduğu 11 Eylül Komisyon Raporu’na göre,
Amerikan Havayolları şirketine
ait ilk uçak saat 08.46’da Kuzey
Kulesine, Birleşik Havayolları
şirketine ait diğer bir uçak ise,
saat 09.03’te Güney Kulesine
çarparak, saat 09.59’da Güney
Kulesi’nin 10.28’de ise Kuzey
Kulesi’nin yıkılmasına neden
olmuştur. Kaçırılan diğer iki
uçaktan Amerikan Havayolları’na ait bir uçak saat 09.37’de
Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı binası
Pentagon’un batı cephesine
intihar dalışı yapmış, Birleşik
Havayolları’na ait bir başka
uçak ise saat 10.03 civarlarında
Pensilvanya eyaletinin Shanksville kasabasına düşmüştür. Bu
son uçaktaki yolcuların uçağı
kaçıran kişileri etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada uçağın
pilotunun, uçağın hâkimiyetini
kaybetmesi neticesinde Beyaz
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Saray’a varamadan boş bir arsaya düştüğü bilinmektedir.
11 Eylül saldırıları olarak
bilinen tüm bu saldırılarda
toplamda 2973 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmektedir.
Bu kayıpların 2749’u İkiz Kuleler’e yapılan saldırılar neticesinde gerçekleşmiştir. Pentagon’a çarpan uçak 184 kişinin
hayatına mal olmuş ve 40 kişi
de Pensilvanya’nın Somerset
Bölgesindeki Shanksville kasabasına düşen uçakta hayatını
kaybetmiştir.
11 Eylül saldırılarının hemen
ardından
dünyanın
ABD’ye vermiş olduğu uluslararası destek olağanüstü düzeydedir. Neredeyse tüm dünya
saldırıları kınamış ve ülkeler
her türlü işbirliğine açık olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, El
Kaide terör örgütü lideri Usama Bin Ladin’i yakalamak ve
El Kaide’ye destek verdiği iddia edilen Afganistan’daki Taliban Hükümetini devirmek için
başlatılan askerî operasyona
aralarında Türkiye’nin de olduğu 43 ülke destek vermiştir.
11 Eylül saldırıları sonrasında sadece Amerika’da de-

ğil tüm dünyada yabancılara
ve özellikle de Müslümanlara
yönelik bakış açısında önemli
bir kırılma yaşanmıştır. Başta
Amerika olmak üzere birçok
Batı demokrasisinde Müslüman ve Araplara karşı işlenen
nefret suçlarında 11 Eylül öncesine göre büyük oranlarda
artışlar yaşanmış, Müslümanlara ait birçok cami, araç ve
mülk kundaklanarak Müslümanlar düşman olarak lanse edilmeye çalışılmıştır. Bin
Ladin üzerinden oluşturulan
terörist tipolojisi tüm Müslümanların haksız şekilde terörist
olarak nitelendirilmesinin önünü açmış ve bu durum İslam’a
yönelik diğer önyargılarla da
birleşerek, özellikle Batı dünyasında İslamofobiyi yaygınlık
kazandırmıştır.
Bu saldırılar, terörün korkuları, ayrışmaları, çatışmaları, endişeleri nasıl yeniden
canlandırabileceğini ve ne gibi
paranoya ve histerilere yol açabilecek potansiyele sahip olduğunu göstermesi bakımından
tarihteki en somut örneklerden
biri olmuştur.

12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde
27 Mayıs 1960 darbesi ve 12
Mart 1971 Muhtırasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) 12 Eylül 1980 tarihinde
askerî bir darbeyle yönetime 3.
kez müdahale etmiş ve seçilmiş
sivil devlet yönetimine el koymuştur. 12 Eylül Askerî Darbesi 27 Mayıs Darbesinden farklı olarak emir komuta zinciri
içerisinde gerçekleştirilmiştir.
Devlet yönetimine el konulduğu askerî hiyerarşinin en üstü
olan Genelkurmay Başkanı
Kenan Evren tarafından açıklanmıştır. Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarından
oluşan Millî Güvenlik Konseyi
(MGK), olağan genel seçimlerin yapılıp Türkiye Büyük Millet Meclisinin tekrar çalışmaya
başladığı tarihe kadar süren
ara dönemde ülkede askerî yönetim uygulamıştır.
12 Eylül 1980 Günü
12 Eylül 1980 saat 04.00’te
TRT spikeri Mesut Mertcan
radyodaki anonsuyla TSK’nın
yönetime el koyduğunu bütün
yurda ilan etmiştir. Anons553

ta aynı gün Mükerrer Resmî
Gazetede de yayımlanan
MGK’nın 1 Numaralı Bildirisi okunmuştur. Bildiride,
Devletin başlıca organları ile
işlemez duruma getirildiği,
anayasal kuruluşların tezat
veya suskunluğa büründüğü,
siyasî partilerin kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıyla
Devleti kurtaracak birlik beraberliği sağlayamadığı ve lüzumlu tedbirleri almadıkları,
Devletin güçsüz bırakılıp acze
düşürüldüğü belirtilmiş; bu ortam içinde TSK’nın İç Hizmet
Kanunu’nun verdiği Türkiye
Cumhuriyeti’ni kollama ve
koruma görevini Yüce Türk
Milleti adına emir ve komuta
zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını aldığı ve
ülke yönetimine bütünüyle el
koyduğu ilan edilmiştir. Girişilen harekâtın amacı da, “ülke
bütünlüğünü korumak, millî
birlik ve beraberliği sağlamak,
muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, Devlet
otoritesini ve varlığını yeniden
tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan
sebepleri ortadan kaldırmak”şeklinde ifade edilmiştir.
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12 Eylül Darbesiyle parlamento ve Hükümet feshedilmiş, parlamento üyelerinin
dokunulmazlıkları kaldırılmış,
ülke çapında, siyasetçilerinde
dâhil olduğu çok geniş kapsamlı tutuklamalar yapılmıştır.
Siyasî parti liderleri gözetim
altına alınmış; Bülent Ecevit ve
Süleyman Demirel Gelibolu/
Hamzaköy, Necmettin Erbakan ise İzmir/Uzunada’da bir
süre tutulmuşlardır. Alparslan
Türkeş evinde bulunamamış,
bunun üzerine yayımlanan bildiride teslim olması istenmiş,
14 Eylül’de Ankara’da teslim
olmuştur.
1982 Anayasası
12 Eylül Darbesi’nden sonra
yeni bir Anayasa oluşturulması
için ve diğer yasama faaliyetlerini yapmak üzere Danışma
Meclisi ve Millî Güvenlik Konseyinden oluşan Kurucu Meclis oluşturulmuştur. 15 kişiden
oluşan Anayasa Komisyonu
1982 Anayasasını hazırlamış,
anayasa sırasıyla Danışma
Meclisi’nde kabul edildikten
sonra Millî Güvenlik Konseyi
tarafından son hali verilerek 7
Kasım 1982’de referanduma

sunulmuştur. %91,3’lük katılım olan Referandumda 1982
Anayasası %91,4’lük kabul
oyuyla kabul edilmiştir. 1982
Anayasası ile Cumhurbaşkanına oldukça geniş yetkiler verilmiştir.
12 Eylül Darbesinin
Bilançosu
12 Eylül 1980 Darbesi Türkiye’de siyasal ve sosyal hayatta
büyük yaralar açmıştır. 376
sıra sayılı TBMM Araştırma Raporu’na göre 12 Eylül
Darbesi’nde; 650.000 kişinin
gözaltına alındığı, 1 milyon
683 bin kişinin fişlendiği, açılan 210 bin davada 230 bin
kişinin yargılandığı, 7 bin kişi
için idam cezası istendiği, 517
kişiye idam cezası verildiği,
haklarında idam cezası verilenlerden 50’sinin asıldığı, 98 bin
404 kişinin örgüt üyesi olmak
suçundan yargılandığı, 388 bin
kişiye pasaport verilmediği, 30
bin kişinin sakıncalı olduğu
için işten atıldığı, 14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkarıldığı, 30
bin kişinin siyasî mültecî olarak
yurtdışına gittiği, 300 kişinin
kuşkulu bir şekilde öldüğü, 171
kişinin işkenceden öldüğünün
belgelendiği belirtilmektedir.

Ayrıca 937 filmin sakıncalı bulunduğu için yasaklandığı, 23
bin 677 derneğin faaliyetinin
durdurulduğu, 3 bin 854 öğretmenin, üniversitede görevli
120 öğretim üyesinin ve 47 hâkimin işine son verildiği, 400
gazeteci için toplam 4 bin yıl
hapis cezası istendiği, gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis
cezası verildiği, gazetelerin 300
gün yayın yapamadığı, 39 ton
gazete ve derginin imha edildiği, cezaevlerinde toplam 299
kişinin yaşamını yitirdiği sayısal olarak ortaya konulmuştur.
Darbecilerin Yargılanması
1982 Anayasası geçici 15.
maddesi ile Millî Güvenlik
Konseyi, Danışma Meclisinden oluşan Kurucu Meclis ve
bu dönemde kurulmuş olan
Hükümet üyeleri hakkında
dava açılamamıştır. Darbecilerin yargılanması ancak geçici
15. maddenin kaldırılmasını da
içeren, % 58 evet oyu ile kabul
edilen 2010 referandumu ile
mümkün olmuştur. Mağdurların talebi ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı, 7 Nisan 2014’te
Darbeye karşı ilk soruşturmayı açmıştır. Ankara 10. Ağır
Ceza Mahkemesi tarafından
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görülen dava sonucunda Millî
Güvenlik Konseyinin hayatta
kalan üyeleri Kenan Evren ve
Tahsin Şahinkaya yargılanmış
ve 18 Haziran 2014 tarihinde
765 sayılı TCK’nın “Devlet
kuvvetleri aleyhine cürümler”
başlıklı 146. maddesine göre
“ağırlaştırılmış müebbet hapis”
cezasına çarptırılmışlardır. Sanıkların iyi hal durumundan
dolayı verilmiş olan “ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”, “müebbet hapis” cezasına
dönüştürülmüştür. 12 Eylül
Darbesi’nden dolayı ceza alan
Güvenlik Konseyi’nin hayatta kalan son üyeleri Evren ve
Şahinkaya 2015 yılı içerisinde
vefat etmişlerdir.

ON İKİ İMAM
On İki İmam, Şii mezhebinde
ve Alevi itikadında ilki Ehl-i
Beyt’ten Hz. Ali ile başlayan
ve Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
ile devam eden ve onların soyundan gelen ve imam kabul
edilen 9 kişiye verilen isimdir.
Şii İmamiye’ye göre On iki
imamın, nass ve tayinle imam
olduğu iddia edilmektedir. Şiilikte On İki İmam’a ismet (masum – günahsız olma) sıfatıyla
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saygı gösterilir; halifeliğin Ehl-i
Beyt soyundan devam etmesi gerektiği düşünülür. On İki
İmam’a inanç imanî bir yükümlülüktür. Şii denildiğinde
genel olarak İmamiye’nin anlaşılmasının sebebi de budur.
On iki imamlar şunlardır:
Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, İmam Zeynelabidin,
İmam Muhammed Bâkır,
İmam Cafer-i Sâdık, İmam
Musa Kâzım, İmam Ali Rıza,
İmam Muhammed Cevâd,
İmam Ali en-Nakî, İmam Hasen el-Askerî ve İmam Muhammed Mehdi el-Muntazar.
Sünni itikatta da 12 İmamlara saygı gösterilir, ancak ismet
sıfatının sadece peygamberlere
ait olabileceği belirtilir.

OTORİTE
Otorite, gücü elinde bulunduran ve bunun kullanılması konusunda herhangi bir biçimde
yetkin ve yetkili olan kimse olarak tanımlanır. Burada otorite
iktidarın baskıcı niteliğinden
arınmış bir olgudur ve tanımlanırken bazı özellikleri ön plana
çıkmaktadır. Bu durum meşru
olmayı ifade etmektedir. Gü-

ven vermek, adil olma gücüne
sahip olmak ve korku salmak
kapasitesine sahip olmak gibi
özellikler bir otoritenin sahip
olması gerekli özellikler olarak
ifade edilmiştir.
Weber’de ideal tipsel olarak
karşımıza üç tür meşru otorite
tipi çıkmaktadır. Bunlar, geleneksel otorite, rasyonel-yasal
otorite, karizmatik otoritedir.
Geleneksel otorite:
Otorite, eğer köklü kuralların
ve yetkilerin kutsallığına dayanarak meşruluk talep ediliyorsa ve ona inanılıyorsa, buna
geleneksel denir. Bireyin gücünü kültürel örüntülere dayalı
olarak tesis etmesini ifade eden
geleneksel otorite, genellikle bireylerin soya dayalı bir liderlik
sistemini kabul etmeleri anlamına gelmektedir.
b. Rasyonel-yasal otorite:
Rasyonel-yasal otorite yasal
olarak yürürlüğe girmiş kurallar ve düzenlemelerle meşrulaştırılmış güç olarak tanımlanır.
Bu otorite de gücün meşruluğu
formel, resmî bir temele dayandırılmaktadır.

c. Karizmatik otorite:
Bireyin otorite meşruluğunu
kendine atfedilen olağan üstü
özelliklerden alarak, sadakat
ve itaati tesis edebilmesini sağlaması sonucu oluşan otorite
karizmatik otorite olarak tanımlanır.

OYUN TEORİSİ
Oyun teorisi rasyonel aktörler
arasında gerçekleşen stratejik etkileşimi konu almaktadır.
Teorik olarak matematik ilmi
tarafından geliştirilen kuramın
ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, bilgisayar mühendisliği, psikoloji
ve diğer birçok bilim dalında
uyarlama ve uygulamaları bulunmaktadır. Genelde grup
veya birey davranışını kazanç-kayıp terimleriyle değerlendiren bu model, söz konusu
alanlarda çeşitli karar verme
sorunlarının çözümünde kullanılır. Teorinin temelinde,
rasyonalitenin gereği olarak en
iyi olana ulaşmak için verilen
kararlar ve bu kararların doğuracağı muhtemel sonuçların
analiz edilmesi bulunmaktadır.
Diğer bir deyişle, oyun teorisi,
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her bir tercihin kâr ve malîyetinin diğer bireylerin kararlarına
bağlı olduğu durumlarda en
uygun davranışın seçilmesini
inceler.
Kararların verildiği ortam
işbirliğinden çok rekabetin bulunduğu bir ortamdır. Bu nedenle oyun teorisi farklı alanlardaki rekabet ortamlarının
analizinde çokça kullanılan
araçlar sunmaktadır. Rekabet
içeren stratejik etkileşimlerin
planlanması aşamasında, daha
iyi sonuçlar almak için oyun
içerisindeki hamlelerin stratejik olarak şekillendirilmesi de
oyun teorisinin farklı araçlarıyla mümkün olabilmektedir.
Oyun teorisinin farklı uygulamaları bulunmaktadır ve
bu uygulamalar aynı zamanda
farklı kategoriler altında toplanmaktadırlar.

ÖNALMA (PREEMPTION)
Önalma, savaş terminolojisi
ve savaş hukuku içerisinde yer
alan bir kavramdır. Bu yönüyle kavram, literatürde önalıcı
vuruş, önalıcı saldırı ve önalıcı savaş gibi tamlamaların
kavramsal çerçevesini teşkil
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etmektedir. Genel olarak bir
ülkenin yakın bir gelecekte başka bir ülke tarafından saldırıya
uğrayacağına dair bir inanç ve
düşünceye sahip olması durumunda, bu muhtemel saldırıyı önlemek amacıyla saldırıya
geçmesine önalma (preemption) denir. Burada önemli olan
husus karşı taraftan gelen tehdidin yaklaşmakta olan (imminent) bir mahiyette olmasıdır.
Bu anlamda önalıcı (preemptive) savaşlar, önleyici (preventive) savaşlardan farklılık arz
etmektedir.
Önalma, savaş teorileri ve
uluslararası hukuk açısından
ayrı ayrı değerlendirilmesi
gereken bir kavramdır. Buna
göre savaş teorileri açısından,
bir devletin ikinci bir devletin
kendisine yakın bir gelecekte
saldırı gerçekleştireceğine dair
düşüncesi dolayısıyla saldırması durumunda bu savaş önalıcı
mahiyet kazandığı söylenebilir.
Öte yandan yaklaşan tehditlere dayalı önalıcı savaşın aksine
(preemptive war), bir devletin
uzun vadede kendisine saldırılacağına olan inancından dolayı saldırıya geçmesi genellikle
önleyici savaş (preventive war)

olarak adlandırılmaktadır. Birçok teorisyene göre bu iki kavramı ayıran temel faktör “zaman” boyutudur.
Ayrıca literatürde, savaşın
şimdi ya da daha sonra gerçekleşmesinden bağımsız olarak
bir devletin stratejik avantajı
ele geçirmek için ilk hamleyi
yapmasının “önalma,” kimin
daha önce davrandığından
bağımsız olarak sonraya bırakmaktansa “şimdi” saldırıya
geçmesinin ise “önleme” olarak tarif edildiği görülmektedir. Bu kavramlar arasındaki
farkı özetlemek gerekirse; uzun
vadeli güç değişimine neden
olan savaşları önleyici, kriz dinamikleri dolayısıyla ortaya çıkanları ise önalıcı savaş olarak
nitelemek de mümkündür.
Uluslararası hukuk açısından ise önalma, devletlerin
hangi şartlarda zor kullanabilecekleri konusu ile ilgili bir
husustur. Birleşmiş Milletler
Antlaşmasına göre meşru-müdafaa dışındaki tüm durumlarda, uluslararası alanda zor
kullanma konusunda onay verme yetkisi BM’ye aittir ve zor
kullanma şartları Bahse konu
Antlaşmanın 7’nci bölümün-

de açıklanmıştır. Bu bölümde
yer alan 51’inci maddeye göre
devletlerin kendilerine karşı
yapılması muhtemel bir saldırıya istinaden bireysel ya da
kolektif meşru-müdafaa hakkı
olduğu belirtilmiş, fakat böyle
bir durumda kendinî müdafaa
eden devletin bu doğrultuda
yapmış olduğu tüm aktiviteleri
en kısa zamanda BM’ye bildirme zorunluluğu olduğu ifade
edilmiştir.
Uluslararası hukuk ve savaşların nedenlerini anlama noktasında önalma kavramı büyük
önem arz etmektedir. Bununla birlikte,günümüz itibariyle
önalma kavramına ilişkin herkesin üzerinde anlaştığı ortak
bir anlayış bulunmamaktadır.
Kimilerinin önalmanın yaklaşan tehditleri önlemede gerekli
olduğunu düşünmesine karşın,
diğerleri “yaklaşan” kavramına
dayalı “önalma” amaçlı saldırıların uluslararası barış için ciddî bir tehlike olduğunu savunmaktadırlar. Realist yaklaşımı
haiz uzman ve düşünürlere
göre, “önalmayı tetikleme korkusu” ve “önalmanın siyasal
maliyeti” önalma pratiklerinin
en düşük seviyede kalmasına
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neden olmaktadır ve bir anlamda endişe edilecek bir durum yoktur.

ÖNLEYİCİ İÇ GÜVENLİK
İSTİHBARATI
İçgüvenlik istihbaratı, toplumsal huzur ve güvenin tesis edilmesi amacıyla, toplum ve devlet için yasa ile belirlenen şartlar
ve sınırlar çerçevesinde, mutlak
bir gizliliğin aksine denetlenebilir bir gizlilik alanı içerisinde, ihtiyacın belirlenmesi, bilgi
alma, değerlendirme, analiz ve
dağıtım aşamalarından oluşan
spesifik bir istihbarat türü olarak ifade edilebilir.
Günümüzde ulusal ve
uluslararası ölçekli tartışmalar mercek altına alındığında,
toplumları etkileyen, ekonomik göstergeleri değiştiren ve
uluslararası diplomaside köşe
taşlarını oluşturan en önemli
sorunların/konuların başında
“güvenlik” probleminin geldiği
açıkça görülmektedir. Ayrıca
yaşanan güvenlik tartışmaları
da toplumdan topluma ve zamandan zamana göre farklılık
göstermektedir. Diğer bir anlatımla, toplumların gelişmişlik
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düzeyleri ve demokratikleşme
seviyeleri, güvenlik sorunlarını
nasıl gördükleri ve nasıl ele aldıkları ile doğrudan ilintilidir.
Gelişmiş demokrasiye sahip
toplumlarda, güvenlik anlayışının özünde “tepkisel (reaktif) polislik” değil “önleyici
(proaktif) polislik” kavramının
egemen olduğu görülmektedir.
Tepkisel (reaktif) polislikte, bir
eylemin gerçekleştikten sonra
olayın aydınlatılması, faillerin yakalanması ve eylemden
kaynaklanan zararlarının telafi
edilmesi amaçlanırken, önleyici (proaktif) polislikte ise eylemin henüz gerçekleşmeden önlenebilmesi temel hedef olarak
belirlenmiştir. Tepkisel polislikten önleyici polisliğe geçiş süreci ise; güvenlik hizmetlerinde
önleyici istihbarat birimini doğurmuş ve güçlendirmiştir.
Özellikle 11 Eylül terörist
saldırıları sonrası daha çok tartışılan bir kavram olan içgüvenlik istihbaratının; konu, kapsam ve sınırlarının ne olduğu
bu faaliyetin hangi birim veya
birimler tarafından yürütüleceği ve iç güvenlik istihbaratının
hangi metot, taktik ve prensipler üzerinde gerçekleştirilece-

ğinin net olarak belirlenmesi
hiçbir toplum ve devlet için kolay olmamıştır. Yukarıda belirtildiği gibi bu tartışma alanında da, toplumların gelişmişlik
düzeyleri ve demokratikleşme
seviyeleri, içgüvenlik istihbaratını nasıl gördükleri ve nasıl
şekillendirdikleri hususunda en
temel belirleyicidir.
İstihbarat kavramı genellikle amaçlarına, tüketicilerine,
metotlarına, gizlilik tiplerine
ve son olarak da istihbarat çarkına göre tanımlanmaktadır.
Bu çerçeveden hareketle, tüm
bu değişkenlerin farklılaşması veya değişmesi durumunda
yeni ve farklı istihbarat türlerinin ortaya çıktığı ifade edilebilir. Farklı istihbarat türlerinin
amaç, tüketici, metot ve gizlilik
gibi temel yapıtaşları ile ilgili değişkenlere sahip olmaları
farklı istihbarat türlerinin hem
doğalarının (yaşam alanlarının)
hem metotlarının hem başarı
kriterlerinin hem de değerler
sisteminin birbirinden farklı
olacağına işaret etmektedir. Bu
yaklaşım çerçevesinde içgüvenlik istihbaratı en kısa ifade ile
toplumsal huzur ve güvenliğin
tesisi amacıyla yapılan istihba-

rat faaliyetleri olarak özetlenebilir.
İngiltere ve ABD gibi birçok
modern demokrasilerde içgüvenlik istihbaratının ayrı bir sivil birim olarak yapılandırıldığı
görülmektedir. Bunun aksine
otoriter rejimlerde ise; askerî
istihbarat ve polis kurumlarının arasındaki sınırın net olarak belli olmadığı ve kurumlar
arasındaki yetki ve sınırların
birbirinden ayırt edilemeyecek şekilde karmaşık olduğu
bilinmektedir. Genel olarak
söylemek gerekirse, otoriter rejimlerdeki güvenlik istihbaratı
servisleri, daha ziyade “siyasal
polis” olarak görev yapmaktadır. Otokratik toplumlarda
güvenlik istihbaratının genelde
sivil denetimden uzak ve askerîleşmiş siyasî polisler tarafından
yürütülmesi tercih edilmektedir. Bu tür durumlarda insan
hakları kısıtlanmakta, politik
açmazlara askerî müdahaleler
ile çözüm aranmakta ve iç güvenlik istihbaratı çoğu zaman
asker elinde bulunmaktadır.
İçgüvenlik kavramının, kişi
hak ve özgürlüklerinin korunması temelinde tanımlanması, demokratikleşme düzeyi
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yüksek toplumlar açısından
önemlidir. Buna göre içgüvenlik bireyin, toplumun ve devletin güvenliğinin sağlanmasıdır.
Ulusal güvenlik tesis edilirken
bireyin değerleri ihlal edilmemeli, bireyin güvenliği tesis
edilirken de ulusal güvenlik zafiyete düşmemelidir.
İçgüvenlik
istihbaratının
konusunun dar konseptte ele
alınmaması (sadece asayiş suçlarıyla sınırlı tutulmaması) da
yine gelişmiş toplumlar açısından önemli bir başka husustur. Buna göre içgüvenliği
tehdit eden diğer unsurlar da
içgüvenlik istihbaratının ilgi ve
sorumluluk sahası içinde tutulmalı ve bu tehditlere karşı da
içgüvenlik istihbaratı, kendine
has metot, taktik ve değerler
sistemine (demokratik ve etik
ilkeler) bağlı olarak faaliyet yürütmelidir.

ÖZ SAVUNMA BİRLİKLERİ
HPG’nin 2. Konferansı 07- 16
Eylül 2003 tarihlerinde 182
delege ve yaklaşık 200 örgüt
mensubunun katılımıyla gerçekleştirilmiş,
Konferansta
HPG’nin özerk bir yapıya ka562

vuşturulması,
mensuplarına
eğitimlerin verilmesi amacıyla “Akademiler Komutanlığı”
şeklinde örgütlenmeye gidilmesi, Güney Sahada takım ve
bölük, Kuzey Sahada takım sisteminin getirilmesi, YJA-Star,
Özel Kuvvetler kurulması gibi
kararlar alınmıştır. Kongre’de
alınan bir başka karar ise Öz
Savunma kol örgütlenmelerine
gidilmesidir.
Öz Savunma Birlikleri
bir kol örgütlenmesi olarak,
HPG’den sonra yurtsever halk
içinde örgütlenen ikinci bir
ordu olarak adlandırılmaktadır. Faaliyet alanları ve yerleşim
alanı başta metropoller olmak
üzere şehirlerdir. PKK’nın sözde şehirlerde asayiş sağlamak
ve örgütlü yapısını güçlendirmek stratejisinin bir parçası
olarak Öz Savunma Birlikleri
“eylemli şehir kadroları” olarak da adlandırılabilir.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ
Terör, tedhiş ve şiddet eylemleri nedeniyle meskûn mahallerin sosyal ve ekonomik
gelişiminin olumsuz etkilendiği dönemlerde özel güvenlik

bölgesi ilan edilebilmektedir.
1553 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri
Yönetmeliği’nde, Özel Güvenlik Bölgeleri ile Belirli Süreler
İçin (Geçici) Kurulan Askeri
Güvenlik Bölgeleri’nin tanımına yer verilmiştir. Buna göre;
Özel Güvenlik Bölgeleri, kamu
ve özel kuruluşlara ait stratejik
değeri haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla 400 metre, nükleer tesisler ve eklentilerinin dış
sınırlarından itibaren en fazla
bir kilometreye kadar geçen
noktaların
birleştirilmesiyle
tespit edilen alanlar olarak tanımlanmaktadır. Askerî veya
Özel Güvenlik Bölgeleri, 2565
sayılı ve 18/12/1981 tarihli
Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun
32/A maddesi uyarınca ilan
edilmektedir. Bahse konu madde de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar
nedeniyle, meskûn mahal dışında, operasyonun devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere;
Genelkurmay Başkanlığı veya
İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile askerî veya özel
güvenlik bölgesi ilan edilebile-

ceği, bazı durumlarda ise vali
kararı ile de on beş güne kadar
özel güvenlik bölgesi ilan edilebileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan “meskun mahal”
mevzuatta “il, ilçe, kasaba, köy,
mezra gibi, insanların sürekli
veya geçici olarak bulundukları; yol, su, elektrik, ulaşım,
çöp toplama, kanalizasyon,
aydınlatma gibi kamu hizmetlerinden istifade ettikleri toplu
yaşam alanları ve bu alanların bitiminden itibaren 500 m
uzaklıktaki mesafe” olarak tanımlanmaktadır.
Askeri Yasak Bölgeler ve
Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’nde Belirli Süreler İçin (Geçici) Kurulan Askeri Güvenlik
Bölgeleri’nin tanımına da yer
verilmiştir. Belirli Süreler İçin
(Geçici) Kurulan Askeri Güvenlik Bölgeleri, mal ve can
güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları ile tatbikat bölgeleri içinde
atış ve tatbikatın devam ettiği
sürece kara, deniz ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak
sınırları ve kapsamı ilgili makamlarca uygun araçlarla ilan
edilen alanlardır. 2015 yılından
itibaren özellikle terörle müca563

delenin meskûn mahallere taşınması sonucu Türkiye’deki
farklı illerinin bazı bölgelerinde
Bakanlar Kurulu veya valilikler
kararı ile Askerî veya Özel Güvenlik Bölgeleri ilan edilmiştir.

ÖZGÜR SURİYE ORDUSU
(ÖSO)
2011 yılı Mart ayında patlak
veren Suriye İç Savaşı sonrasında 29 Temmuz 2011 tarihinde kurulan Özgür Suriye
Ordusu (ÖSO), temel amacının “Suriye halkının rejime
gösterdikleri muhalefetin askeri ayağını oluşturmak ve Esad
rejimini sona erdirmek” olduğunu belirterek Suriye’deki
tüm muhalif silahlı unsurları
kendi bünyesinde birleştirmeyi
hedeflemiştir.
ÖSO yapılanmasının temelini, ağırlıklı olarak Esad rejiminden ayrılan Sünni subay ve
astsubaylar oluşturmaktadır.
Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte ülkede dağınık
vaziyette 30.000-40.000 arası
silahlı gücünün olduğu tahmin
edilmektedir. Dağınık ÖSO
grupları, Suriye iç savaşının ilk
dönemlerinden itibaren hem
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birbirlerine güvenmemeleri,
hem de başta Esad rejimi olmak
üzere çeşitli güçler tarafından
kuşatma altına alınıp birbirinden koparılan farklı bölgelerde ortaya çıkmaları sebebiyle
bağımsız hareket etmişlerdir.
Bu da ÖSO’yu başından itibaren örgüt içi disiplinden uzak,
gevşek bir çatı örgütlenme olarak göstermiştir. ÖSO’nun üst
ve alt gruplarını inceleyen bir
çalışmada, kendisini ÖSO’ya
dâhil kabul eden irili ufaklı
900’den fazla grup olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye’de hangi
silahlı grupların ÖSO içinde
kabul edildiklerine ilişkin uluslararası tartışmalar sürmekte,
bu da ÖSO’nun çok parçalı içyapısını bir yönüyle belirsiz kılmaktadır. Yine de parçalı ÖSO
gruplarının, çatı örgütün lideri
olarak Suriye Hava Kuvvetleri albaylığından ayrılan Riyad
el-Esad’ı gördükleri, yaptıkları
açıklamalardan anlaşılmaktadır. Çatı örgüt içindeki gruplar, ağırlıklı olarak Sünni-Arap
savaşçılardan oluşmaktaysa da
yer yer Türkmen (Alparslan,
Sultan Abdülhamid ve Yıldırım Beyazıd Tugayları vb.) ve
Kürt (Selahaddin Eyyubi Tugayları) gruplar da ÖSO bün-

yesinde faaliyetlerini sürdürmekte ya da ÖSO ile birlikte
hareket edebilmektedirler.
Siyasi muhalefetin Suriye
dışında faaliyet gösteren çatı
yapılanması Suriye Ulusal
Konseyi (SUK) ile askeri faaliyetleri üstlenen ÖSO, 2011 yılının Aralık ayında beraber hareket etme kararı almış, böylece
silahlı ÖSO birliklerinin yurt
dışında temsil hakkı SUK’a
devredilmiştir.
ÖSO’nun,
SUK’u resmi temsilcisi olarak
tanıması muhaliflere silah ve
lojistik akışının önünü açmış,
“barış görüşmelerinde” siyasi
muhalefetin elini kuvvetlendirmiştir. Ancak SUK, bütün
çabalarına rağmen birbirinden
bağımsız ÖSO gruplarını bir
araya getirmede istenen başarıyı gösterememiştir.
İç savaşın ilerleyen dönemlerinde ÖSO dışında Suriye’nin
çeşitli bölgelerinde farklı terör
örgütleri ile etnik ve mezhepsel
unsurlar tarafından birbirinden
bağımsız silahlı birlikler oluşturulmuş, Esad rejiminin terk etmek zorunda kaldığı topraklar
bahse konu silahlı örgütlerce
(PYD/YPG, DEAŞ, El-Nusra
vb.) ele geçirilmiş, bu da dolay-

lı olarak ÖSO’ya yönelik iç ve
dış desteği bir ölçüde azaltmıştır. ÖSO’ya yönelik desteğin
azalmasındaki bir başka faktör, Esad rejimi ve bazı uluslar
arası çevrelerce ÖSO’nun dini
radikal bir kimliğinin bulunduğu ya da bünyesinde bu tip
grupları barındırdığına ilişkin
iddialardır.
Yine de ÖSO ve ona bağlı gruplar uluslararası alanda
genel olarak “ılımlı muhalifler” olarak nitelendirilmekte
ve başta Türkiye olmak üzere,
Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD gibi
ülkelerden farklı düzeylerde de
olsa siyasi/lojistik destek almaktadır.

ÖZGÜRLÜKLER VE
GÜVENLİK DENGESİ
Özgürlükler ile güvenlik arasındaki ilişki, hukuk ve siyaset teorisinin önemli tartışma
konularından birisidir. Ancak
terörizmin yaygınlaşmasıyla
birlikte, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra özgürlük
ve insan hakları ile güvenlik
arasında nasıl bir ilişki olması
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KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

gerektiği sorunu küresel çapta
daha fazla ilgi odağı olmuştur.
Herhangi bir kısıtlamaya,
zorlamaya bağlı olmaksızın
düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama
durumu olarak tanımlanan
özgürlük, ulus devletlerin ve
modern toplumların ortaya
çıkmasıyla birlikte bireysel, toplumsal ve siyasal anlamıyla en
temel insanî değerler arasında
yer almıştır. Özgürlüklerini yaşayabilme, geliştirebilme ve temel haklarını kullanabilmeleri
için insanların güvenlik içinde
olmaya ve güvenli bir ortama
ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda, çoğunlukla özgürlük ve
güvenliğin birbiriyle simbiyotik bir ilişki içerisinde ve birbirlerini tamamlayan kavramlar olduğu ifade edilmiştir. Bu
yaygın görüşe göre özgürlük ile
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güvenliğin çoğu durumda birbirini tamamladığı, birbirinin
rakibi olmaktan ziyade ön şartı
olduğu kabul edilmiştir.
Demokratik hukuk devletlerinde özgürlük ve güvenlik
dengesi, kişinin temel hak ve
hürriyetlerindeki kısıtlamalarda aşırıya kaçmadan, kamu
düzeni ve güvenliğinin makul
bir denge içerisinde tesis edildiği durumu ifade etmektedir.
Ancak, özgürlüğü kısıtlamanın
veya azaltmanın herkes için
daha fazla güvenlik sağlayıp
sağlamayacağı, devletlerin güvenliği sağlama gerekçesiyle
otoriterleşme eğilimine girip
girmeyeceği konusundaki belirsizlikler, özgürlük-güvenlik
dengesinin ideal hali üzerindeki tartışmaların kaynağını oluşturmuştur.
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bağlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

P

Bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi, İran’ın nükleer
programı ile ilgili 6 defa karar
almıştır. BM Güvenlik Konseyi Temmuz 2006’da aldığı
1696 sayılı ilk kararla İran’ın
uranyum zenginleştirme ve
yeniden işleme faaliyetlerini
durdurmasını istemiştir. Aralık 2006’da alınan 1737 sayılı, Mart 2007’de kabul edilen
1747 sayılı ve Mart 2008’deki
1803 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararları ile İran’ın nükleer ve füze programlarına
dâhil olduğu düşünülen İran
vatandaşları ve kurumları üzerinde kademeli yaptırımların
uygulanması konusunda anlaşılmıştır. Eylül 2008’de kabul
edilen 1835 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı ile ek yaptırımlar dayatılmadan 2006’daki
talepler tekrarlanmıştır. Haziran 2010’da kabul edilen 1929
sayılı karar ile birlikte, işbirliğinden kaçınan ve uranyum
zenginleştirme ve yeniden işleme faaliyetlerine devam eden
İran’a yaptırımların arttırılması üzerinde anlaşılmıştır.

5, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin 5
daimi üyesi olan ABD,
Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa’ya; +1 ise Almanya’ya işaret eder. P5+1, İran’ın nükleer programının kontrol altına
alması ile ilgili diplomatik girişimlere birlikte katılan ve sorunun çözümüne yönelik çaba
harcayan 6 büyük güçten oluşan bir gruptur. P5+1 ülkeleri
İran’ın nükleer çalışmalarının
bölgeye, uluslararası güvenlik
ve barışa tehdit oluşturacağını
düşünmekte ve bu çalışmaların
bilim, teknoloji ve enerji alanlarında sınırlı kalmasını talep
etmektedir. Bunu gerçekleştirmek için 2003’ten beri İran’la
müzakerelere devam eden 3
Avrupa ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere’ye, Haziran
2006’da İran’la daha kapsamlı
müzakerelerin yürütülmesi ve
farklı öneriler sunmak amacıyla Çin, ABD ve Rusya da
katılmıştır. Müzakerelerde Almanya kilit bir rol oynamıştır.
Almanya İran’ın önemli ticaret
ortaklarından biridir ve İran’ın
nükleer programı büyük oranda Alman ürün ve hizmetlerine

Şubat 2013’te Almatı’da,
Mart 2013’te İstanbul’da İran
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ve P5+1 ülkeleri arasında uzman düzeyinde görüşmeler
gerçekleştirilmiş, 2013’ün Kasım ayında ise Cenevre’de geçici bir anlaşmaya varılmıştır.
Bu anlaşma ile İran’a uygulanan ekonomik yaptırımların azaltılması karşılığında, 6
aylığına nükleer programını
dondurması ve üretim miktarının kısmi olarak düşürülmesi beklenmiştir. Bu yıllar süren
sorunun çözümüne yönelik atılan ilk adımdır. Şubat 2014’te
Viyana’da gerçekleştirilen toplantıda ise ilerde gerçekleştirilecek olan müzakereler için
temel bir çerçeve belirlenmiş,
P5+1 ülkeleri ve İran nihai bir
karara ulaşmak ve kapsamlı bir
anlaşmaya varmak için aylık
toplantılar yapmaya karar vermiştir. Ancak 2014 yılı içinde
gerçekleştirilen müzakerelerde
ilerlemeler kaydedilse de kapsamlı bir çözüme ulaşılamamış
ve süreç uzatılmıştır.
P5+1 ülkeleri ve İran arasında gerçekleşen ve 18 ay
süren sıkı müzakerelerin ardından, Nisan 2015’te İran’ın
nükleer programı ile ilgili bir
çerçeve anlaşma üzerinde anlaşıldığı açıklanmış ve 12 yıl
süren ikili görüşmeler ve mü572

zakereler neticesinde 14 Temmuz 2015 tarihinde İran’ın
nükleer programı ile ilgili nihai
anlaşmaya varılmıştır. Varılan
anlaşma neticesinde İran’a
uygulanan çeşitli yaptırım ve
ambargoların kaldırılmasına
karar verilmiş, ancak BM’nin
İran’a uyguladığı silah ambargosunun 5 yıl ve füze ambargosunun ise 8 yıl süreyle devam
etmesi kararlaştırılmıştır. Bunun yanında İran’ın uranyum
zenginleştirme faaliyetlerinin
sınırlanması ve Uluslararası
Atom Enerjisi Kurumu’nun
İran’ın askeri üslerine kontrollü girişine izin verilmesi üzerinde mutabakata varılmıştır.
İran’ın anlaşma şartlarını ihlal
etmesi durumunda yaptırımların tekrar başlatılmasına karar
verilmiştir.

PALLİYAGODELLA KATLİAMI
1987 yılında imzalanan Hindistan - Sri Lanka Anlaşması’ndan sonra Tamil Kaplanlarının öncelikli hedefi,
bölgedeki Hint birlikleriyle işbirliği yaptıklarına inandıkları
Müslümanlar olmuştur. Şiddet
ve terörle Müslümanların Sri
Lanka Ordusuna katılımları-

nı, köy korucusu olarak görev
almalarını ve Hint birlikleri ile
işbirliği yapmalarını engelleyeceğini düşünen Tamil Kaplanları, 1987–88 yılları arasında
Müslümanlara karşı toplam 34
toplu kıyım saldırısı gerçekleştirmiştir.
Müslümanları hedef alan
saldırılar arasındaki en kanlı
saldırı, 171 Müslüman sivilin
öldürüldüğü
Palliyagodella
katliamıdır. 15 Ekim 1991 tarihinde 300 kadar teröristin
Müslüman köylerini hedef
alan saldırılarında 12 polis ve 8
asker hayatını kaybetmiş ve 83
kişi de yaralanmıştır.

PARADİGMA
Paradigma popüler anlam
ve kullanımı açısından; ideal
model, protip gibi anlamlara
gelmektedir. Örnek, numune,
model gibi kelimelerle karşılanmaktadır.
Paradigma dilbilim açısından, genellikle “dizi” terimi
ile çevrilmektedir. Söz, yazı,
beden dili gibi hem sesli hem
de sessiz olan dil, uzlaşımsal
anlam yüklenen göstergelerle
belirtilmektedir. Dilin göster-

gelerle işletilmesi demek, “bir
şeyin” başka bir şey aracılığı
ile gösterilmesi, işaret edilmesi
demektir. Paradigma, dilbiliminde dilin kullandığı işaret ve
anlam dizisidir.
Bilimsel disiplin açısından,
paradigma, bilim insanları için
izlenecek yol, yöntemler silsilesi
anlamı taşır. Bilim insanlarının
üzerinde anlaştığı, paylaştığı
değerler, inançlar ve anlayışların oluşturduğu düzlemdir.
Bu kavramsal açıklamalar
bağlamında paradigma, bir
ortak değerler manzumesi olarak, uzlaşılmış genel bir bakış
açısıyla, bilim insanlarını organize eder ve onların yaklaşımlarını netleştirir.
Paradigma, aynı zamanda
tertipleme ve düzenleme aygıtıdır. Belirli bir sistem kurar,
yapı inşa eder ve düzeni tesis
eder.

PATRIOT ACT- VATANSEVER
YASASI/ AMERİKAN
TERÖRLE MÜCADELE
YASASI
11 Eylül 2001 saldırılarının hemen ardından 26 Ekim 2001
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tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren yasadır. Vatansever
Yasası, telefon dinlemeleri ve
internet bağlantıları üzerindeki devlet kontrolünü güçlendirmekte, karapara aklama ve
yasadışı göçmen trafiği ile ilgili
ilave tedbirler almaktadır. Bu
tedbirlerden bazıları internet
servis sağlayıcılarına (ISP) verileri saklama zorunluluğu getirerek, gerek duyulduğu zaman
bu bilgilere yetkililerin ulaşımının kolaylaştırılmasıdır.
Eylül 2001’den sonra dünyadaki birçok ülke kendi ülkelerinde Amerikan Terörle
Mücadele Yasasına benzer
yasa yapmaya başlamışlardır.
Ülkeler tarafından yapılan bu
yasalar birçok uluslararası kaynaktan beslenmeye çalışsa da,
ağırlıklı olarak Amerika’dan
etkilenmiştir.

PEŞMERGE
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) askeri gücüdür.
Kürtçe’de “Peş” ön, “merg”
ölüm kelimelerinin birleşiminden oluşan Peşmerge kelimesi “ölümün önünde giden” ya
da “ölüme meydan okuyan”
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anlamına gelmektedir. Irak’ta
1920’lerden bu yana süren
Kürt ayaklanmalarında yapılan savaşlara katılan Kürt
savaşçılara bu isim verilmiştir. 1946-1947 yılında İran’da
Kadı Muhammet tarafından
kurulan Mahabad Cumhuriyetinin silahlı gücünü teşkil
etmişlerdir. 1975 yılına kadar
Kürdistan Demokrat Partisi
çatısı altında bulunan Peşmergelerin bir kısmı, bu tarihten
sonra Celal Talabani’nin kurduğu Kürdistan Yurtseverler
Birliği (KYB/YNK) komutası
altına girmiştir. Peşmergeler
İran-Irak Savaşında İran’la ittifak kurarak Saddam rejimine
karşı savaşmıştır. 1991 yılındaki
Körfez Savaşında ise ABD’nin
yanında yer almıştır. 1994 yılında KDP ve KYB arasındaki ihtilaflardan dolayı taraflar
arasında savaş çıkmış, bu savaşta iki taraftan da pek çok
peşmerge ölmüştür. 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgal etmesinden sonra Irak’ın kuzeyinde
kurulan federal yönetimde savunmadan sorumlu bakanlığa
“Peşmerge Bakanlığı” adı verilmiş, böylece Peşmergeler resmi bir statü kazanmıştır. 2014
yılında DEAŞ’ın saldırılarıyla

birlikte DEAŞ’a karşı savaşan
Peşmerge güçlerine yabancı
güçlerce silah verilmiş ve Peşmerge daha da güçlenmiştir.
Ancak Peşmergeler arasında
KDP ve KYB ayrımı devam
etmektedir.

PİŞMANLIK YASASI
Kamuoyunda pişmanlık yasası
olarak bilinen ve farklı tarihlerde farklı isimlerle çıkarılan,
çeşitli nedenlerle yasadışı örgüt
ve eylemlere karışmış kişilerin
tekrar topluma kazandırılmasını böylelikle toplumsal barışın
güçlendirilmesini amaçlayan
yasal düzenlemelere genel olarak verilen addır.
Özellikle terör suçlarına bulaşan kişilerle ilgili ilk olarak 5
Haziran 1985 tarihli ve 3216
sayılı “Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun” çıkarılmış,
daha sonra ise 25 Mart 1988
tarihli ve 3419 sayılı “Bazı Suç
Failleri Hakkında Uygulanacak
Hükümlere Dair Kanun” çıkarılmıştır. 3419 sayılı Kanunda
3618 ve 3853 sayılı Kanunlarla
bazı değişiklikler yapılmış ve
yürürlüğü devam etmiştir.

29 Temmuz 2003 tarihli ve
4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu ise bu amaçla
çıkarılmış en kapsamlı pişmanlık yasası olarak mevzuatta yerini almıştır.

PKK KAMPLARI
PKK 27 Kasım 1978 tarihinde; Abdullah Öcalan ile Cemil
Bayık, Şahin Dönmez, Mehmet Hayri Durmuş, Haki Karer, Mehmet Turan, Mehmet
Cahit Şener, Ferzande Tagaç,
Ali Haydar Kaytan, Mazlum
Doğan, Hüseyin Topgüder, Ali
Gündüz, Sakine Cansız, Kesire Yıldırım, Duran Kalkan, Ali
Çetiner, Faruk Özdemir, Abbas Göktaş ve Abdullah Kumral’ın Diyarbakır ili Lice ilçesi
Fis (Ziyaret) köyünde gerçekleştirmiş oldukları, 1. Kuruluş
Kongresi’nde alınan kararla
Partiya Karkeren Kürdistan
- Kürdistan İşçi Partisi adıyla
kurulmuştur. PKK, kurulması
sonrasında parti-cephe-ordu
sistemini benimsemiştir. Dolayısıyla PKK için ordulaşma
aşamasına ulaşmak amacıyla
kamp alanlarının hazırlanması,
ana hedeflerden biri olmuştur.
Örgüt ilk kamp eğitimlerini ve
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yerleşimini bu amaçlar doğrultusunda Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde gerçekleştirmiştir.
PKK mensuplarının askerî,
siyasal ve ideolojik alanda eğitilerek, örgütün çekirdek kadrosu ile birlikte, savaşçı olarak
faaliyet yürütecek kadroların
hazırlanması amacıyla, Haziran 1979 yılında Abdullah
Öcalan ve beraberindekiler
Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde
bulunan Helve kampına (sonradan ismi Mahsun Korkmaz
Akademisi olarak değiştirilmiştir) geçiş yapmış ve ilk kamp
süreci başlamıştır. Helve kampında Dev-Yol, Vatan Partisi,
Türkiye Komünist Emek Partisi, Acilciler gibi örgütlerinden oluşan, Türkiye kökenli,
Faşizme Karşı Birleşik Direniş
Cephesi (FKBDC) mensuplarına eğitim verilmiştir. Helve
Kampı 1992 yılına kadar örgütün en önemli kampı olarak üs
konumundayken, Ekim 1992
yılında Türkiye’nin baskıları
sonucunda kapatılmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak’taki kampları 1980 sonrası kurulmuş ve
Lolan kampı merkezî kamp
olarak belirlenmiştir. Lolan
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Kampında PKK tüzüğü gibi
ideolojik eğitimler ile silahlı propaganda şeklinde askerî
eğitimler verilerek 80 sonrası
“Kaynağa/Ülkeye Dönüş” adı
altında Türkiye’nin Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgesinde terör eylemlerini gerçekleştirecek silahlı propaganda birlikleri yetiştirilmiştir.
MAHMUR (MAKHMUR)
MÜLTECİ KAMPI
Kamp Irak/Musul kentinin güneyinde bulunmaktadır. Sayıları 10.000 civarında olan kamp
sakinleri 1995 yılında Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek
Komiserliği tarafından Atrush
olarak isimlendirilen kampa
yerleştirilmişlerdir. Atrush kampının zaman içerisinde PKK/
KCK kontrolüne geçip BM
kampı olma niteliğini kaybetmesi ve BM’nin yapmış olduğu
yardımların terör örgütü PKK/
KCK mensuplarınca kullanılması üzerine anılan kamp Nisan 1997’de BM desteğinin çekilmesi ile kapatılmıştır.
Atrush kampından ayrılanların önemli bir bölümü Musul
yakınlarındaki Mahmur bölge-

sinde bulunan Mahmur mülteci
kampına taşınmıştır.
Merkezî Irak yönetimin
kontrolünde bulunan Irak-Musul-Mahmur
Bölgesindeki
Mahmur mülteci kampı kâğıt üzerinde BM denetiminde
olmakla birlikte, fiili denetim
PKK/KCK
mensuplarında
bulunmaktadır. Kamp içi idare
PKK/KCK tarafından oluşturulan bir komite tarafından yönetilmektedir. Adı geçen kamp
örgütün en önemli eleman kaynakları arasında bulunmaktadır.
Halen kampta yaklaşık 8.000
civarında mültecinin barındığı
değerlendirilmektedir.

POGROM
“Şiddetli bir şekilde tahrip etmek” anlamına gelen Rusça
kökenli bir kelimedir. Tarihsel
olarak bakıldığında 19 ve 20.
Yüzyıllarda Rusya İmparatorluğu’nda yaşayan Yahudilere
karşı girişilen saldırıları tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir. Bu saldırılar kimi
zaman sivil ve askeri otoriteden bağımsız gerçekleşmiş
kimi zaman da gizli veya açık
bir destekle beslenmiştir. Rus-

ya’da üç büyük pogrom döneminin olduğu söylenebilir.
Bunlar 1881-1884, 1903-1906
ve 1917-1921 dönemleridir. Bu
dönemler Rusya İmparatorluğunun büyük siyasi çalkantılar
geçirdiği ve yıkıldığı zaman dilimlerine tekabül eder.
Zaman içinde pogrom kavramı, Yahudilere karşı girişilen
şiddet hareketlerinin diğer yer
ve zamanlarda olanları için
de kullanılmaya başlanmıştır.
Örneğin; 1938’de Almanya’da
Nazi döneminde gerçekleşen
ve tarihe Kristallnacht-Kristal
Gece olarak geçen Yahudilere karşı saldırılar da pogrom
olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla kavram, Yahudiler’in
gördüğü şiddet ve linç girişimleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Kimi Yahudi kaynaklar pogromu soykırımın özü olarak tarif
eder. Pogrom kavramının kullanıldığı literatüre bakıldığında; kavramın zaman zaman
katliamdan önce bir azınlık
grubuna karşı girişilen şiddet
aşaması olarak kullanıldığı da
görülür. Bugün, sadece Yahudilere karşı tatbik edilmiş şiddet hareketlerini ifade etmenin
ötesinde etnik, dini veya siyasi
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olarak bir gruba karşı girişilen
şiddet eylemlerini de ifade etmekte ve kavram çoğunlukla
bu anlam doğrultusunda kullanılmaktadır.

POSTMODERNİZM
“Modern sonrası”, “modern
ötesi” gibi manalarda kullanılmaktadır. Modernizmin temel
kavramlarını sorunsallaştıran
ve eleştiren bir bakış açısını
ifade etmektedir. Bu anlamda
postmodernizm, modernleşmenin temsil ettiği düşünülen,
amaçlılık, akıl, pozitivizm gibi
kavramların zıddını, amaçsızlık, irrasyonalite, tesadüfîlik gibi kavramları savunur ve
temsil eder.
Postmodernist kuramcılar, günümüz/modern toplumlarında yavaş yavaş fakat her şeyin
değiştiğini ileri sürmektedirler.
Emeğin, pazarın ve sınıfların
yapısı değişmektedir; örneğin
yeni hizmet ve meslek sınıfları
doğmuştur. Bu yapılar değiştiğinde, artık modernist ilkelere
de gerek kalmamaktadır ya da
modernist ilkeler, kavramsal
olarak bu yeni durumları açık578

lamakta yetersiz görünmektedir.
Postmodernizm, modern zamanlarda doğan kuramların
parçalanması/bozulması demektir. Büyük anlatılar, tarihi
bütün boyutları ile anlamaya
ve anlatmayı amaçlamış kuramlar, anlamını bu yüzyılda
yitirmiştir.
Postmodernizm,
hâkim kültürden sosyo-ekonomik örgütlerden köklü bir
kopuştur. Postmodernizm, gerçekliğin, büyük ölçekli anlatımlar temelinde değil, bölgesel bir
temelde yorumlanması demektir. Bu yaklaşımla “postmodern
dönem” ekonomide hizmet
sektörünün hızlı gelişimini, tüketim ekonomisinin artmasını,
sermayenin önceki dönemlere
göre önem kazanmasını, bilgilerin depolanmasının çeşitlendiğini vurguladığı kadar, kültürel alanda da popüler kültürün
hâkimiyet kurmasını,televizyonun etkisinin artmasını, feminist ve çevreci hareketin güç
kazanmasını, sivil toplumun,
çok kültürlülüğün gelişmesini
vurgulamaktadır.

PRİMORDİALİST YAKLAŞIM
Primordialist yaklaşım, literatürde etnik grupların nasıl
oluştuğu ile ilgili kullanılan kavramsallaştırmalardan biridir.
Primordialist yaklaşım ile beraber “instrümentalist ve yapısalcı (constructivist) yaklaşım”lar
da mevcuttur. “Primordialist
yaklaşım”a göre belli bir etnik
grubu diğer gruplardan ayıran
temel öğeler derin kültürel,
psikolojik ve biyolojik insan
yapılarıdır. Kanbağı ve gruba
aidiyet gibi kültürel faktörler
zamanla grup üyeleri arasında
“biz” ve “ötekiler” ayırımını
belirginleştirir ve etnik “grup
kimliğini” ortaya çıkarır.
Ayrıca Etnik Grup maddesine bakınız.

PROLETERYA
DİKTATÖRLÜĞÜ
Proleterya kavramı, Türkçeye
işçiler, işçi sınıfı şeklinde aktarılmaktadır. Marksist felsefenin
temel kavramlarından birisi
olan “Proleterya Diktatörlüğü”
ise, kapitalizmle komünizm
arasında uzanan geçiş döne-

minde proleteryanın iktidarı
elinde bulundurmasını ifade
eder.
İşçi sınıfının iktidarı anlamına gelen proleterya diktatörlüğü kavramını anlayabilmek
için öncelikle Marks’ın sınıf tanımlamasına bakmak gerekir.
Marksist sınıf anlayışında ‘hâkim sınıf ’ kavramı vardır. Kapitalist toplumda hâkim sınıf,
üretim araçlarının mülkiyetini
elinde bulunduran burjuvadır.
Burjuvazi ekonomik iktidarı
elinde bulundurur. Ekonomik
üstünlük aynı zamanda politik
üstünlüğü de sağlar. Siyasal iktidar daima hâkim sınıfın elindedir. Marks’a göre sermaye
ve emek olmak üzere iki temel
sınıf vardır. Sermaye; toprak,
aletler, hammadde gibi üretim
araçlarının mülkiyetine sahip
olarak emek gücünden ayrılmaz bir durumda olan bedene
işgünü boyunca sahip olma ya
da kontrol etme imkânını verir. İşçi sınıfı ise belirli bir ücret
karşılığında emeğini sermayeye
satar, yaşamak için bunu yapmak zorundadır. Bu iki temel
sınıf dışındaki toplum kesimlerinin kendi adlarına öngörebilecekleri genel bir toplumsal
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düzen olamaz. Yalnızca bu iki
sınıf kendi adlarına genel bir
toplumsal düzen öngörebilir ve
bunun adına mücadele edebilir. Bu mücadele toplumsal bir
harekettir.
Ancak sınıf mücadelelerinin toplumsal karakter taşıması
bu mücadelelerin siyasal bir biçime bürünmeyeceği anlamına
kesinlikle gelmez. Toplumsal
hareket siyasal hareketi hiçbir
zaman dışlamadığı gibi aynı
zamanda toplumsal olmayan
hiçbir siyasal hareket de yoktur.
Dahası, sınıf mücadeleleri her
zaman siyasal mücadelelerle
somutlaşır ve devletin etrafında oluşup gelişir. Bu nedenle
proleterya
diktatörlüğünde
proleteryanın devlete hâkim
olması söz konusudur. Önemli
olan devletin en güçlü sınıfın
egemenliği altına girerken “ne
olacağı”, herhangi bir değişim
ve dönüşüm geçirip geçirmeyeceğidir.
Proleterya diktatörlüğü devlet erkini kökünden bir değişim ve dönüşüme uğratacaktır. Proleteryanın ilk işi devlet
erkini alarak kendisini yönetici sınıf konumunua yükseltmektir. Erki kendisinden önce
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alan bütün sınıflardan farklı
olarak proleterya devlet erkini
aynen alıp kullanmayacak, tersine burjuva makinesini parçalayacaktır. Proleter devrim,
yine kendisinden önceki bütün
dönüşümlerden farklı olarak
devletin sınıf temelini değiştirmekle kalmayıp kendisini yok
etmeye yönelecektir.

PROPAGANDA
Propaganda bilgi kaynağına
doğrudan veya dolaylı yarar
sağlamak amacıyla seçilen hedef grubun veya kişinin fikir,
duygu ve inançlarını etkileyip,
tutum ve davranışlarını değiştirmek için organize faaliyetlerle her türlü haber, bilgi,
doktrin ve özel çağrıların psikolojik yöntemlerle yayılması
faaliyetidir.
Propaganda insanlık tarihi
kadar eski bir kavramdır. Bir
düşüncenin yayılması ve ikna
aracı olarak kullanılması çok
eskilere dayanmaktadır. Tarihte ilk olarak misyoner faaliyetleri ile ortaya çıktığına inanılsa da, propagandanın insanın
var olduğu her dönem içinde
mevcut olduğu kabul edilebilir. Ancak modern dünyada

propaganda kavramı, kişilerin
zihninde olumsuz bir çağrışımla yer bulmaktadır. Bu olgunun
gerçekleşmesinde İkinci Dünya
Savaşı’nın ve Hitlerin payı büyüktür. Hitler propagandayı etkili bir araç olarak kullanmıştır.
Propagandanın
olumsuz
bir üne sahip olmasıyla birlikte 19. yüzyılın başlarında
temelleri atılan halkla ilişkiler
ekolü modern dünyada propagandanın yerini almaya başlamıştır. Her ne kadar kullandıkları yöntemler farklı olsa da
gerek propagandanın gerekse
halkla ilişkiler faaliyetlerinin
amacı benzerdir ve birbiriyle
örtüşmektedir. Halkla ilişkiler
dürüstlük temeline dayanan
hedef kitlede istenen imajın
oluşturulması neticesinde uzun
vadede itibar elde etme çabasıdır. Propagandada ise bir mesajın yayılması söz konusudur.

PROVOKASYON
Provokasyon Türkçeye Fransızcadan girmiş ve “provocation” kelimesinden üretilmiş kışkırtma ve tahrik anlamlarında
kullanılan bir kelimedir.

Provokasyon; herhangi bir
kişi, grup, kurum, kuruluş ve
devlete yönelik girişimlerde
karşı tarafı, yani hedef seçilenleri karşıt bir eylemde bulunmaya zorlayan ve hedef kitle
açısından sonuçları itibariyle
ağır neticeler oluşturabilecek
plan ve tasarımı önceden yapılmış girişim şeklinde tarif
edilebilir. Provokasyon ayrıca
bir kişi, grup veya toplumun
bir hedef doğrultusunda giriştiği eylem veya eylemlerin asıl
amacından çıkartılarak farklı
bir hedefe saptırılması yönündeki girişim olarak da tanımlanabilir. Bu tür duygu ve eylemleri gerçekleştirmeye yönelik
girişimleri düzenleyen veya kıvılcımı ateşleyen kişi veya kişilere de provokatör, diğer bir
ifadeyle kışkırtıcı denir. Provoke kelimesi ise bir eylemi belirtmek amacıyla kullanıldığında
kasten ve planlı bir şekilde kişileri tahrik etmek ve şiddet içerikli bir davranış sergilemeleri
amacıyla yapılan eylem, söz ve
iş şeklinde tanımlanabilir.

PSİKO-POLİTİK YÜZLEŞME/
PSİKO-POLİTİK ANALİZ
Psiko-politik yüzleşme, psiko-politik analiz çalışmala581

rının uzantısı olarak gelişme
göstermiş bir çözümleme yaklaşımdır. Psiko-politik analiz,
bireylerin, toplumsal grupların, milletlerin birbirleriyle
ilişkilerinin şekillenmesinde rol
oynayan psikolojik etkenlerin
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bireyin toplumla, toplumlar arasında ve milletler arasında algı
ve ilişkilerin görünür olandan
daha derin psikolojik nedenleri
bulunduğunu ileri sürmektedir.
Bu analiz yöntemi oy verme
davranışından, sosyal hareketlere, siyasal şiddete başvurma
eğiliminden, terörizme, uluslararası ilişkilere kadar geniş bir
alanda kullanılmaktadır. Disiplinler arası olarak nitelense de
özü itibari ile psikanaliz ile uğraşan bilim insanlarının çalışmaları ile gelişme göstermiştir.
Bu anlamda siyasal davranışın
ve algıların, insanların psikolojik gelişimi ile kurumsal etkilerin bir bileşimi olarak ortaya
çıktığı varsayımından hareket
edilmektedir.

PSİKOLOJİK HAREKÂT
Ayrıntılı bilgi için Psikolojik
Savaş maddesine bakınız.
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PSİKOLOJİK SAVAŞ
Psikolojik savaş terimi kişi,
grup ya da kitleleri belirli bir
amaç doğrultusunda ikna etmek ve tutum ve davranışlarını yönlendirmek için iletişim
kanallarının profesyonel yöntemlerle kullanımını ifade eder.
Psikolojik savaş, propaganda
ve benzer metotlar kullanılarak
mümkünse fiziksel güç kullanılmadan zaferin kazanılabilmesi
için düşmanın moralinin düşürülmesi amacına dönük bir
taktik olarak da tanımlanabilir.
Kavram, çoğunlukla psikolojik
harekât ve propaganda terimleri ile eşanlamlı olarak kullanılır. Her iki terimin de rahatsız
ediciliği nedeniyle bu tür faaliyetler zaman zaman ‘yumuşak
güç kullanımı’, ‘kamuoyu oluşturma’, ‘halkla ilişkiler (yurtiçi
amaçlı)’, ‘kamu diplomasisi
(yurtdışı amaçlı)’, ‘algı yönetimi’, ‘bilgilendirmefaaliyetleri’
ya da ‘iletişim faaliyetleri’ olarak da adlandırılır.
Psikolojik savaş, kimi zaman
düşmanın savaşta başarı şansının olmadığına inandırılması,
kimi zaman da politika ve uygulamaların gerekçelendiril-

mesi ve kamuoyu desteğinin
sağlanması amacını taşır. Duruma özel amaç ne olursa olsun temel olan hedef kitlelere
mesaj yollayarak mücadelede
avantaj sağlamaya çalışmaktır.
Psikolojik savaş sürecinin üç
temel bileşeni hedef kitle, mesaj ve iletişim kanallarıdır. Hedef kitle; vatandaşlar, düşman
ve tarafsızlardan oluşan diğerleri olmak üzere üç alt gruptan
oluşur.
Hedef kitlenin ilki vatandaşlardır. Herhangi bir savaş
olasılığında başarı sağlanabilmesi için en önemlisi devletin
öncelikli olarak kendi vatandaşlarını haklı ve güçlü olduğuna inandırmasıdır.
İkinci grup hedef kitle düşmandır. Düşmanın savaşta
haksızlığına ve rakibi karşısında zayıflığına inandırılabilmesi
başarı için en önemli ön şartlardandır.
Hedef kitlenin üçüncü grubunu tarafsızlardan oluşan
diğerleri oluşturur. Bu grubu
savaşa katılmayan ülkeler ve
uluslararası organizasyonlar
oluşturur. Onların, gönderici
açısından haklılığı, gerekliliği

ve kaçınılmazlığına ikna edilmeye çalışılır.
Mesajlar, her bir hedef kitlenin durumu değerlendirmeye alınarak üretilir ve dağıtılır.
Klasik yöntemde her bir hedef
kitle için ayrı mesajlar oluşturulur. Mesajların kaynağının
açık olduğu yönteme ‘beyaz
propaganda’, kaynağın kendinî gizlediği dolayısıyla mesajın nereden geldiğinin belli
olmadığı yönteme ‘gri propaganda’ ve kaynak konusunda
yanıltma yapılan yönteme ise
‘kara propaganda’ adı verilmektedir. Kara propaganda
çoğunlukla sahte ve zayıf argümanlardan oluşur. Düşman,
grup yada diğerleri tarafından
ortaya atılmış gibi görünen zayıf argüman, sonuçta gerçek
kaynağın haklı çıkacağı bir süreci başlatır.
İletişim kanalları, mesajların hedef kitleye taşınmasını
sağlayan yöntem ve araçlardır. Tarihsel süreç içerisinde
sırasıyla bireyler, savaş araçları
ve teknolojik araçlar iletişim
kanallarını oluşturmuşlardır.
Eski dönemlerde haberciler ve
elçilerle mesajlar taşınırken,
modern çağın başlamasıyla
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radyolar ve savaş uçakları sesli
mesajların, bildiri ve broşürlerin dağıtıcıları olmuşlardır. Son
dönemde mesajların taşınması
için başta internet olmak üzere çağdaş iletişim teknolojileri
yoğun olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde iletişim kanallarının çeşitliliği ve ulaşılabilirliği klasik psikolojik savaş
uygulamalarında
değişikliği
zorlamıştır. Artık cep telefonları, internet ve sosyal medya
olarak adlandırılan alanlar
psikolojik savaşın en yaygın
cepheleri haline gelmiştir. Bu
durum psikolojik savaş uygulamalarında devletler açısından
çok ciddî zorlukların ortaya
çıkmasına ve klasik psikolojik
savaş yöntem ve stratejilerinin
yetersiz kalmasına neden olmuştur. ABD’nin “Terörle Savaş”ta gerek ülke içinde gerekse uluslar arası arenada sürekli
destek kaybetmesinin arkasındaki en temel sebeplerden biri
de bu zorluklarla başa çıkamaması olmuştur.

PARTIYA YEKITIYA
DEMOCRAT (PYD)
Türkçe ismi Demokratik Birlik
Partisi, İngilizce’de ‘Democra584

tic Union Party’, Arapça’da ise
‘Hizb Al-Ittihad Al-Demugratiy’ olarak isimlendirilen ve
Kürtçe ismi ‘Partiya Yekitiya
Demokrat’ olan örgüt, kısa
adıyla ‘PYD’, Suriye’nin kuzeyinde konumlanmıştır. Suriye’de Kürt siyasal hareketine
mensup olan 17 siyasal partiden bir tanesidir. Eş başkanlığını Salih Müslim ile Ayşe Asya
Abdullah’ın yaptığı PYD’nin
askeri kolu yaklaşık 10.000
mensubu bulunan YPG (Yekineyen Parastina Gel-Halk Savunma Birlikleri) olarak bilinmektedir.
PKK üyeleri tarafından
2003 yılında kurulmuş ve 2015
yılı itibariyle Suriye iç savaşından da yararlanarak Afrin, Ayn
el Arap (Kobani), Sere Keniye,
Al-Qamishli, Derik ve Rasal-ayn yerleşkelerini, Rojava
olarak bilinen bölgeyi kontrolü
altına almıştır. Fikrî altyapısını
ve ideolojik temellerini Abdullah Öcalan’dan almakta, amaç
ve vizyonunu bu çerçevede şekillen-dirmektedir.
PYD, Suriye’nin otoriter
bir dikta rejimi tarafından yönetildiği, Kürt nüfusunun yönetime dâhil edilmediği ve ba-

rışçıl diyalog ortamının mevcut
olmadığını ifade etmektedir.
Örgütün temel amacı Suriye’nin kuzeyinde bağımsız bir
Kürt devleti kurarak, bölgede
yönetimi ele geçirmek ve ‘öz
yönetime sahip’ bir Kuzey Suriye Kürt Devleti’ni (Batı Kürdistan) ilan etmektir. PYD’nin
vizyonu PKK terör örgütünün
çatı yapılanması olan ‘Koma
Civaken Kurdistan’ (KCK)
çatı yapılanmasının amaç ve
hedeflerine paralel bir çizgide,
Suriye’nin kuzeyinde otonom
bir yapı kurmak olarak ifade
edilebilir
YPG, PYD’nin silahlı kanadı olarak bilinmektedir.
PYD’nin, Suriye’nin kuzeyinde
Kürt bölgesinde konumlanmış
olmasına rağmen bu bölgede
yaşayan Kürtlerin oldukça küçük bir azınlığını temsil ediyor
olması, bölge halkını yıldırma
ve ikna edebilme girişimlerinde şiddet unsuru kullanmasına ve silaha başvurmasına sebep olmuştur. Bu sebeple de,
PYD’nin silahlı kanadı olarak
bilinen ve kendilerini ‘Kürt
Halk Milisleri’ olarak isimlendiren örgüt, bölgedeki Kürt
ve Arapları sindirme, korkut-

ma ve yıldırma faaliyetlerini
PYD adına yürütmüş ve kısa
sürede tüm muhalif Arap ve
Kürtlerin bölgeyi terk etmeye ya da PYD’nin kontrolünü
kabule zorlamıştır. Bu açıdan
YPG’nin, PKK terör örgütünün milis yapılanması olan,
aynı zamanda KCK çatı yapılanmasının Türkiye topraklarındaki askerî ve öz savunma
güçleri olarak bilinen ‘HezenParastine Gel’ (HPG) isimli
yapıyla da oldukça benzeştiği
görülmektedir. Bu durum, ideolojik olarak PKK terör örgütünden beslenen PYD’nin
askerî yapılanmasını da PKK
terör örgütünün şematiğine
benzer bir şekilde inşa ettiğini
göstermektedir.
Örgütün bugünkü lideri,
1951 Halep doğumlu olan ve
1970’lerde İstanbul’a gelerek
İstanbul Teknik Üniversitesini
bitiren Salih Müslim Muhammed’dir. Öcalan ile 1982-1983
yıllarında tanışan Müslim, Abdullah Öcalan’ın yalnızca Türkiye’deki Kürtlerin değil bütün
Kürtlerin lideri olduğunu, Kuzey Suriye hakkındada önerilerde bulunabileceğini ifade
etmektedir.
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RADİKALLEŞME

R

adikal kelimesi, mutedil kelimesinin karşıtı
olarak kullanılabilen;
fundamental olan, aşırıcı, köktenci gibi manalara gelmektedir. Radikalizm ise toplumsal
düzeni büyük oranda etkileyen
değişimler içeren aşırı siyasî
reformlar üretmeye çalışmak
veya bunları desteklemek olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede radikalleşme literatürde
genellikle teröre giden yolda
uygun motivasyonel ve algısal
ön şartların oluşmasını sağlayan süreçleri tanımlamak için
kullanılan bir kavramdır. Radikalleşme kavramını anlamak
ve onunla mücadele etmek
terörle mücadelenin, özellikle
son yıllarda, en önemli sacayaklarından birisi olarak görülmektedir.
Terörizm literatüründe radikalleşme, pasifizmden şiddete doğru yükselen bir süreç, bir
yol olarak değerlendirilmektedir. Radikalleşme bir grubun,
sosyal ya da siyasal bir amaç
için mobilize olmasını ancak
bunda başarısız olup bazı ak-

tivistleri tatmin edememesini
içeren bir süreç sonucunda,
daha keskin ve köktenci çözümlere yönelmelerini ifade
eder. Ancak daha keskin ve
köktenci çözümlere yönelen
yani radikalleşen her birey ya
da grubun terörize olduğunu
söylemek mümkün değildir.
Diğer bir deyişle, bir ideoloji ya da dünya görüşünü radikal bir biçimde benimseyen
bireylerin hepsi sonuçta teröre
bulaşmayabilirler. Dolayısıyla radikalizmi terörün ön şartı
olarak görüp “güvenlikçi” politikalara başvurmak ve kişi özgürlükleri ve demokratikleşme
pahasına radikalizmle mücadele kisvesi altında terörle mücadele stratejileri tatbik etmek,
arzulanan amaçların tersi ile
sonuçlanan bir durumun ortaya çıkmasına yol açabilecektir.
Burada asıl önemli olan husus,
şiddeti içeren bir radikalleşmenin var olup olmadığıdır. Terörizm literatürü incelendiğinde
radikalleşme kelimesinin genellikle “şiddete varan radikalleşme” ya da “militan radikalleşme” gibi tamlamalar içinde
kullanıldığı kolaylıkla görülecektir. Bu da aslında radikalleş589

menin başlı başına bir suç olarak görülmemesi gerektiğinin
kanıtı olarak addedilebilir.

RADYOLOJİK SİLAHLAR
Ayrıntılı bilgi için KBRN Terörizmi maddesine bakınız.

RAFIZİLİK
Rafızîlik tarih içerisinde farklı
anlam ve şekillerde kullanılmıştır. Kelime anlamı olarak
terk etmek, ayrılmak, dağılmak
gibi anlamlara gelmektedir.
Tarih içerisinde Raşit Halifelerinden, özellikle Hz. Ebubekir
ile Ömer’i kabul etmeyenler,
Hz. Aişe gibi bir kısım sahabeleri yalanlayan ve hatta daha
ileri gidip tekfir edenlerin, bir
nevi Hz. Muhammed’in söylemlerinden uzaklaşan ve ayrılanların tanımlandığı bir oluşumdur.

RASYONALİZM
Ayrıntılı bilgi için Akılcılık
maddesine bakınız.
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RASYONEL SEÇİM TEORİSİ
Ekonomi alanında geliştirilen
bir kuram olan “Rasyonel Seçim Teorisi”, insanın ekonomik
bir varlık olduğu varsayımına
dayanmaktadır. Teoriye göre,
insan doğası gereği kâr-malîyet analizi yaparak, faydasını
maksimize, içsel malîyetlerini
ise minimize edecek karar ve
tercihleri
benimsemektedir.
Aynen diğer insan davranışları gibi suç teşkil eden davranışların da, bireylerin özgür
iradeleriyle verdikleri rasyonel
kararlar neticesinde ortaya
çıktığı rasyonel seçim teorisine
göre diğer insan davranışları
gibi suçlar da, beklenen muhtemel faydaları veya zararları
değerlendirerek yapılan rasyonel seçimlerin ürünüdür. Bu
teoriye göre suçlular eylemin
başkaları için doğuracaklarına
değil kendi ihtiyaçlarını en kısa
sürede tatmin edecek tercihlere yönelmek eğilimindedirler.
Teori her ne kadar insanların
sokaklara çıkıp isyan etmelerini yapmış oldukları rasyonel
bir tercih olarak açıklamaya
çalışsa da sadece fayda ve zarara odaklandığı ve insanların

isyan etmelerinin arkasındaki
ideolojik, sosyal ve ekonomik
nedenleri göz ardı ettiği için
eleştirilmektedir.
Ayrıca İsyan maddesine bakınız.

REDHACK
Redhack, “Kızıl Hackerlar
Birliği” olarak da anılan bir
bilgisayar korsanları grubudur. 1997’nin Mayıs ayında
kurulan Redhack’in liderliğini
“MaNYaK’ nickini kullanan
şahıs yapmaktadır. “Aynılar
aynı yerdedir” ilkesi ile yola
çıkan Redhack lideri yardımcılıklarını ‘cHaLLeNGe’ ile ‘ttx’
isimli kullanıcılar üstlenmiştir.
2008 yılındaki bir röportajda
Redhack lideri 8 kişilik çekirdek grubunun olduğunu belirtmiştir. 2012 yılındaki röportajda, Redhack’in liderine göre
çekirdek grubundaki üye sayısı
12 civarındadır.
Aynı zamanda, kendilerini Marksist ve Sosyalist olarak
tanımlayan Redhack gerçekleştirdiği sansasyonel siber saldırılarla kamuoyunda dikkat
çekmektedir. Her türlü illegal
mücadeleyi benimsediğini be-

lirten Redhack’in içlerinde
kamu kuruluşlarının da yer
aldığı 1200’ün üzerinde web
sitesini çökerttiği, yüzlerce kişisel hesabı ele geçirilerek kişisel
verileri çaldığı, bilgi ve belgeleri sildiği, yasa dışı toplumsal
olaylarda aktif rol alarak kişi ve
kurumların hedef gösterilmesi
eylemlerinde bulunduğu tespit
edilmiştir.

REELPOLİTİK (REALPOLİTİK)
Reelpolitik temel olarak güç siyaseti anlamına gelen Almanca bir kavramdır. Reelpolitik,
belirlenen hedefleri gerçekleştirmek için etik veya ahlakî
değerlerden ziyade pratik güce
ve kişisel çıkarlara dayanan politikaların izlenmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Reelpolitik
anlayışa göre liderler, uluslararası politikada devletlerinin
güvenliğini güç (power) ve güç
dengesi (balance of power) yoluyla sağlamaktadırlar. Bu bağlamda reelpolitik, uluslararası
ilişkilerde bir davranış modeli
olarak adlandırılabilir. Günümüzde realist uluslararası ilişkiler kuramı, reelpolitik kavramının modern biçimi olarak
kabul edilmektedir.
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REFORM
Fransızca “réforme” kelimesinden dilimize geçen reform,
dilimizde kelime olarak düzeltme anlamına gelmektedir. İngilizce kelime anlamı olarak bir
şeyin yeniden şekillendirilmesi,
hatalı, problemli ya da yanlış
giden işlerin düzeltilerek gelişim sağlanması işi ve bu iş için
geliştirilen plan ya da program
anlamlarına gelmektedir.
Ülkemizde Türkçede reform kavramı genellikle aksaklıkların ve hataların ortadan kaldırılması, iyileştirme
yapmak amacıyla yeni şekil ve
biçim kazandırılması anlamlarında kullanılmaktadır. Reform kelimesi yerine yeniden
yapılanma da kullanılmaktadır.

RENKLİ DEVRİMLER
‘Renkli Devrimler’ terimi, 21.
yüzyılın başlarında halkın, şiddet içermeyen protesto ve direniş yöntemleriyle demokratikleşme adına otoriter rejimlere
karşı gerçekleştirdiği ayaklanmalar grubu için kullanılmaktadır. Ayaklanmalarda sembol
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olarak genellikle bir renk veya
bir çiçek kullanılmıştır. Bu sebeple ayaklanmalar ‘Renkli
Devrimler’ olarak adlandırılmaktadır. Renkli devrimlerde
halk, kitleler halinde sokaklara dökülmüş ve görece barışçıl yöntemlerle siyasi otoriteyi
devirmeyi amaçlamıştır. Hangi
ayaklanmaların Renkli Devrimler içerisinde yer alacağına
dair literatürde bir uzlaşma bulunmamaktadır. Coğrafi olarak
yalnızca Doğu Avrupa ve Sovyet Birliği’nin dağılması sonucunda kurulan devletlerde gerçekleşen ayaklanma hareketleri
için kullanılması görüşü yaygın
olmakla birlikte, 21. yüzyılda
Ortadoğu ve Asya ülkelerinde
baş gösteren halk ayaklanmaları da bu gruba dahil edilebilmektedir.
Gürcistan Gül Devrimi
(2003), Ukrayna’daki Turuncu Devrim (2004) ve Kırgızistan’daki Lale Devrimi (2005)
Renkli Devrimler olarak kabul
edilmektedir. Ancak bunların
dışında, Yugoslavya’daki Buldozer Devrimi’nin (2000), Lübnan’daki Sedir Devrimi’nin
(2005), Myanmar’daki Safran

Devrimi’nin (2007), İran’daki
Yeşil Devrim’in (2009) ve Tunus’taki Yasemin Devrimi’nin
(2011) de bu gruba dahil edilmesi görüşü söz konusudur.
Renkli Devrimler’in ortak
noktası, şaibeli olarak görülen
seçimler sonrasında vuku bulması ve ulusal ve uluslararası
alanda demokrasi adına gerçekleştirilen siyasi bir dönüm
noktası olarak görülmesidir.
Devrimler, halk ayaklanması
şeklinde vuku bulmuş olsa da
olayların büyümesinde muhalefet partileri büyük rol oynamıştır. Ayaklanmalarda, sivil
toplum örgütlerinin ve öğrenci
gruplarının da etkisi büyüktür.
Uluslararası alandan halka
verilen destek bu devrimlerin
önemli bir bileşenidir.

ROJ TV
Roj TV’nin temelleri 1995 yılında Londra merkezli kurulan
ve Kürtçe yayın yapan ilk televizyon kanalı olan Med TV’ye
dayanmaktadır. 1999 yılında kapatılan Med TV, yerini
Fransa merkezli Medya TV’ye
bırakmış, bu televizyon kanalı

2004 yılında kapatılınca, Roj
TV kurulmuştur. Roj TV, 2003
yılında Mezopotamya Yayıncılık Şirketi (Danimarka) tarafından temin edilen lisansla 23 Şubat 2004 yılında test yayınına
başlamış, 1 Mart 2004 yılından
itibaren normal yayın akışına
geçmiş, 21 Mart 2008 tarihinden itibaren de 24 saatlik yayına başlamıştır. Belçika, Fransa ve Danimarka’da büroları
bulunan Roj TV kanalı yayın
hayatı süresince Eutelsat Hotbird uydusu üzerinden Türkçe,
Kürtçe (Zaza-Sorani-Kırmançi), Arapça, Farsça ve İngilizce
yayın yapmıştır. Haber, politik
tartışma programları, kültürel
programlar (müzik ve film) ve
az sayıda çocuk, eğlence ve eğitim programları yayın akışını
oluşturmuştur.
Roj TV kurulduğu tarihten
itibaren, PKK terör örgütü
ile olan ilişkisi yasal süreçlere
konu olmuştur. Roj TV, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından daha önce kapatılan
Med TV ve Medya TV’nin devamı olduğu, terör örgütü propagandası yaptığı, terör örgütü
ile organik bağı bulunduğu ve
terör örgütü tarafından finanse
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edildiği şeklinde suçlanmıştır.
Bu genel çerçeve içinde yapılan
suçlamalar, örgüt içi iletişim
sağladığı, talimat aktarmak,
devlete yakın kişileri hedef göstermek, kitleleri örgütleme ve
kitlesel eylem çağrıları yapmak
için kullanıldığı şeklindedir.
Roj TV yöneticileri ise, PKK
ile bağlantılı olduklarını kabul
etmekle birlikte, PKK’nın doğrudan kontrolünde olmayan,
bağımsız bir Kürt televizyonu
olduklarını ve yayınlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde kendilerini savunmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Roj TV’ye
karşı kurulduğu tarihten itibaren hukukî ve diplomatik
mücadele başlatılmıştır. Danimarka Hükümeti uzun bir süre
Türkiye’nin çabalarına karşılık
vermemiş, yapılan faaliyetlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği
ifade edilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin yoğun
çabaları ve sundukları deliller
sonrasında, Kopenhag Şehir
Mahkemesi, kanalların PKK
tarafından finanse edildiği ve
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terörizm propagandası yapıldığı iddialarıyla Ağustos 2010’da
dava açmıştır. Ağustos 2011’de
görülmeye başlanan dava 2012
başında sonuçlanmış, ROJ
TV’ye 5,2 milyon Danimarka
Kronu (894,800 Dolar) para
cezası verilmiştir. Mahkeme,
lisans iptali meselesini Medya
Sekreterliği’ne havale etmiştir.
2012 yılına kadar yayınlarına devam eden Roj TV kapatılma kararı ve para cezası
karşısında yeni bir adım atmıştır. Danimarka merkezli Mezopotamya Yayıncılık şirketi (Roj
TV’nin de bağlı olduğu yayıncılık şirketi) bünyesinde, medya
ve propaganda faaliyetlerinin
sürdürülmesi amacıyla, Nuçe
TV’nin 05 Mart 2012 tarihinde Roj TV’nin frekansından
uydu yayınına başlaması sağlanmıştır.
Ancak, yetkili mahkeme
tarafından lisans iptali konusunun Medya Sekreterliği’ne
havale edilmesi sonrasında,
neticesi 3 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan davada, Doğu
Yüksek Mahkemesi para cezasını yaklaşık 10 milyon Da-

nimarka Kronu’na (yaklaşık
1,8 milyon dolar) çıkarmış ve
şirketin 2003 tarihinde verilen yayın lisansını iptal etmiştir. Danimarka mahkemesince

verilen yüksek para cezası ve
lisans iptali kararı nedeniyle
Nuçe TV iflas kararı alarak 19
Ağustos 2013 tarihinde yayınlarına son vermiştir.
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SAVAŞ SUÇLARI

S

avaş suçları, askerî veya
sivil,kişilerin, savaş kanunlarını ihlâl etmeleri
durumunda uluslararası ceza
hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçlardır.
Savaş suçlarının ilk kez kapsamlı bir kanun halinde toplanması, Amerikan İç Savaşı
sırasında Başkan Lincoln tarafından 1863´de çıkarılan Lieber Kuralları´nda gerçekleştirilmiştir. O tarihten bu yana
1907 tarihli IV nolu ‘La Haye’
Sözleşmesi ve onun yönetmelikleri, 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmeleri ve 1977 tarihli
protokolleri de dâhil olmak
üzere pek çok uluslararası insancıl hukuk sözleşmesi hazırlanmıştır.
Savaş suçları Roma Statüsü’nün 8. maddesinde düzenlenmektedir. Savaş suçlarının
siyasî bir çerçevede veya plânda ya da yaygın bir şekilde
işlenmesi durumunda Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkili olmaktadır. 8. maddede
de, uluslararası silâhlı çatışma
ile uluslararası olmayan çatış-

malar sırasında işlenen suçlar
bakımından bir ayrım yapılmaktadır. Uluslararası suçlar
içinde savaş suçlarının çok büyük bir kısmı daha Önce Lahey Düzenlemesi ve Cenevre
Anlaşması’nda tanımlanmıştır. Buna karşılık, Uluslararası
Ceza Mahkemesi Statüsü’nde
kabul edilen tanım daha sınırlı
bir tanımdır. Savaş suçlarından
anlaşılması gerekenler 8. maddenin 2. bendinde açıklanmıştır.
Buna göre savaş suçları, 12
Ağustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi’nde öngörülen ağır
suçlar olup, Cenevre Sözleşmesi hükümleri ile koruma altına
alınan kişi ve mallara karşı işlenmeleri söz konusu olabilir.
Sözleşme’nin 8. maddesinin
2-a bendinde sayılan bu fiiller,
12.8.1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri esas alınarak belirlenmiştir. Bu Sözleşmelere göre;
yaralılar, hastalar, kazazedeler,
savaş esirleri ve siviller ile korunan mallara karşı işlenen suçlar, savaş suçları kapsamında
korunan kişilere karşı işlenen
suç sayılır. Bu suçlar;
1. Kasten adam öldürme,
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2. Gayri insanî muamele ve
işkence,

1. Sivil halka karşı bilinçli saldırı,

3. Biyolojik deneyler, insanların fizikî ve ruhî bütünlüğüne ağır bir saldırı veya
büyük ızdırap verme şeklindeki kasıtlı fiiller,

2. Korunan yer veya kişilere
kötü muamele sayılabilecek
bilinçli saldırılar,

4. Askerî zorluklarla bağdaşmayacak şekilde malların
yok edilmesi veya mülkiyetinin ortadan kaldırılması,
5. Savaş esirini veya benzerî
şekilde korunan kişiyi yabancı bir devletin askerlerine hizmet etmeye zorlamak
ve kişiyi savaş esiri konumuna getirmek,
6. Bir savaş esirini veya benzerî korunan kişiyi tarafsız
ve usulüne uygun bir şekilde yargılama hakkından
mahrum etmek,
7. Yasadışı tutuklama, nakil
veya tehcir olayları,
8. Esirleri öldürme fiilleridir.
Uluslararası hukuk kurallarına göre, uluslararası silâhlı
çatışmalara uygulanabilen kanun ve gelenek hukuku kurallarının ağır ihlâlleri de savaş
suçları içinde yer alır. Bu ihlâller şu şekilde sıralanmıştır:
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3. İnsancıl hizmetlerde veya
BM Şartı’na uygun olarak
barışı korumak ya da insanî
yardım misyonları çerçevesinde kullanılan personele,
yerleşim yerlerine, mallara, birimlere veya araçlara
kasten saldırı, bombalama
fiilleri.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) oluşturan
Roma Statüsü’nün 8.maddesi, Mahkemeye, uluslararası
silahlı çatışmalar sırasında işlenen savaş suçlarını yargılama yetkisi tanımıştır. Nitekim
UCM, savaş suçları, insanlığa
karşı suçlar ve soykırım suçu
kapsamında kişileri soruşturma yetkisine sahip uluslararası bir mahkemedir. Merkezî
Hollanda’nın Lahey kentinde
bulunan UCM, yetkisine giren
suçlara ilişkin gerçek kişileri
yargılama yetkisine sahiptir. Bu
bağlamda, ilgili suçu bizzat işleyen, emreden ya da buna teşvik ve yardım eden veya suça
teşebbüs eden kişiler Mahke-

me tarafından yargılanmaktadır. UCM, kendisini oluşturan
Roma Statüsü’nün yürürlüğe
girdiği 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından yargılama yetkisine
sahiptir.
Ayrıntılı bilgi için “Uluslararası Ceza Mahkemesi” maddesine bakınız.

SAHEL
Sahel, Kuzey Afrika’da, Moritanya, Cezayir, Mali, Niger,
Kamerun’un içinde bulunduğu coğrafyaya atıf yapmak için
kullanılan terimdir. Dünyanın
en yoksul bölgelerinden biri
olan Sahel’de, radikalleşme ve
terörle bağlantılı güvenlik sorunları başlıca tehditlerdir.
Terörizmin artan tehdidi,
Sahel bölgesinin uluslararası
alanda yer bulmasının başlıca
nedeni olmuştur. Sahel bölgesinde, ulusal sınırlardaki etnik
ve geleneksel ekonomik bağlantılar, terör gruplarının eylem alanlarını çeşitli ülkelere
yaymalarını kolaylaştırmaktadır. Sahel bölgesinde faaliyet
gösteren başlıca terör grupları
Mağrip el-Kaidesi, Batı Afri-

ka Birlik ve Cihad Hareketi ile
Ensar ed-Din’dir.
Mağrip el-Kaidesi; selefi
bir terör örgütüdür. Örgütün
hedefleri Kuzey Afrika’yı Batı
etkisinden arındırmak; Libya,
Mali, Moritanya, Fas ve Tunus
da dahil olmak üzere, mürted
olarak görülen hükümetleri devirmek ve şeriat temelli rejimler kurmaktır.
Ensar ed-Din; Kuzey Mali’de bulunan şeriat yasasını
empoze etmek için ülke çapında faaliyet gösteren örgüttür.
Mağrip el-Kaidesi ve Tuareg
isyancıları ile ilişkilidirler.
Batı Afrika Birlik ve Cihad
Hareketi (MUJAO); 2011’in
sonlarında Kuzey ve Batı Afrika’da terörist saldırıları koordine etmek için Mağrip
el-Kaide’sinin bir kolu olarak
kurulmuştur.

SAVAK/VEVAK
İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı (VEVAK/SAVAK), İran’ın
içinde dışında faaliyet gösteren
askeri olmayan bir hükümet
kuruluşudur.
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Savak’ın İran anayasasında tanımlı işlevleri şunlardır;
a) iç ve dış istihbarat toplamak, analiz etmek, üretmek
ve kategorize etmek, b) İslam
Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, güvenliği ve toprak bütünlüğüne karşı komplo, yıkım,
casusluk, sabotaj faaliyetlerini
ortaya çıkarmak, c) istihbarat,
haber, belgeler, kayıtlar, tesisler
ve bakanlık personelinin korunması, d) önemli kayıtlarını,
dokümanlarını ve objelerini
korumak için kuruluşlara ve
kurumlara eğitim ve yardımcı
olmak.
Savak, doğrudan İran İslam
Cumhuriyeti liderine bağlıdır
ve gizli bir bütçesi vardır. İran
İslam Cumhuriyeti istihbarat
sisteminde, Savak daha çok
iç istihbarat üzerine yönelirken İran’ın dış istihbarat ve
operasyon kolu olarak Kudüs
Gücü’nün faaliyet gösterdiği görülmektedir. Ancak belli
durumlarda Savak, İran dışındaki operasyonların ayrılmaz
bir parçasıdır. Bunlar; İran’a
muhalif gruplara sızma; dış
tehditleri, özellikle de İran’ın
nükleer faaliyetini hedefleyen
tehditleri belirlemek, CIA ve
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Mossad gibi yabancı istihbarat
teşkilatlarına karşı çalışmalar
yürütmek ve İran’ın askeri sanayii için teknoloji temin etmektir.

SEKÜLERİZM
Sekülerleşme, dinîn toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında
etkisini yitirmesi, dinsel kaynaklı kuralları ve alışkanlıkları
toplumsal yaşamın belirleyici
unsuru olmaktan çıkarma şeklinde tanımlanır. Sekülerleşen
toplumlarda, kamusal politikaların belirlenmesinde ve
toplumsal yaşamın düzenlenmesinde din kaynaklı kural ve
politikalar etkisini yitirmekte
veya bilinçli olarak sürecin dışında tutulmaktadır.
Sekülerliğin tek bir anlaşılma ve yorumlanma biçimi
olmadığını kabul eden araştırmacılara göre terimin felsefî,
sosyolojik, siyasî ve hukukî
olmak üzere dört farklı boyutu vardır. Buna göre bilginin
referansının Tanrısal olmaktan çıkartılıp beşerî-rasyonel
temellere oturtulmasına felsefî
laiklik; dinîn toplumsal hayattaki etkisinin giderek azalması,

toplumun büyük ölçüde “sekülerize” olmasına sosyolojik sekülerizm; siyasal iktidarın kaynağının tanrısal değil, dünyevî
olması anlamına gelmesine
siyasal laiklik; pozitif hukukun
dinî kurallar yerine aklî esaslara dayanmasına da hukukî laiklik denmektedir.

SELEFİLİK

Selefilik düşüncesinde dört halifenin sırasının fazliletli olduğuna inanılır. Siyaset de ibadet
de ahlak da imanın bir parçası
olarak görülür. Selefilere göre
şeriatın içi ve dışı aynı şeye hitap eder. Selefiler, aklî yorumları kabul etmez, Kuran’ın hiçbir ayetinin mecazî bir anlam
taşıdığına inanmazlar.

Önceden gelmek, geçmek ve
geçmişte kalmak gibi anlamlara gelen selef kelimesinden
türeyen selefiyye ilim ve fazilet
açısından Müslümanların önderleri kabul edilen Sahabeler
ve onlardan hemen sonra gelen
Tabiin nesli için kullanılmaktadır. Ehl-i sünnet akidesinin
önderleri olarak adlandırılan
Selef ’in (Selef-i salihin) dinî algılayış ve sunuş şekli, daha sonra sahâbe ve tabiin metodunu
benimseyen ve onların görüşleri doğrultusunda hareket ettiklerini ileri süren kesimlerin
kendilerini tanımlamakta kullandıkları bir terimdir.

Selefilik akımı üzerinde etkiler bırakan aktörlerin başında İbn-i Teymiyye gelmektedir.
İbn-i Teymiyye, günümüzdeki
cihatçı selefi kesimin sıklıkla
referans gösterdiği bir aktör
olarak bir dönüm noktası niteliğindedir. İbn-i Teymiyye’nin
amelleri tevhid ile ilişkilendirmeye (amel-i tevhid) yönelik
düşüncesi, amelleri terk etmenin tevhidi terk etmek anlamına geleceği inancı, Selefi
anlayışı derinden etkilemiştir.
Bu bağlamda dinîn, lafızcı bir
yaklaşım üzerinden anlaşılması söz konusu olmuştur. Bugün
Selefiliğin en belirleyici yönleri,
Sufiliğe ve Şiiliğe karşı olmalarıdır.

13-14. yüzyıllara kadar “Selefiye” isimli bir akımı veya bu
düşüncede hareket eden grupları görmek mümkün değildir.

Günümüzde dinî temalı terör eylemleri ve şiddet içerikli
radikal İslamî hareketlerin dinsel dinamikleri, daha çok Sele603

fi/Vehhabi temayüllü kimseler
tarafından gerçekleştirilmektedir. Selef-i salihinden bağını koparıp, selef değerleriyle
bağdaşmayan bir yapıya kavuşan günümüz Selefi söylemli
oluşumlar, dinîn ruhundan ve
hedeflerinden ziyade lafzına
ve şekline vurgu yapan, dinîn
ahlakî boyutunu göz önünde
bulundurmayan, tarihÎ tecrübe ve birikimleri, kültürel ve
folklorik zenginlikleri reddeden
bir söylem geliştirmişlerdir.
Politik arenada daha çok göze
çarptıkları için çağdaş dünyada
İslam toplumlarının genel temayülleriyle bağdaşmayan bir
Müslüman imajının oluşmasına neden olmuşlardır. Böylece
Suudi Arabistan’da ortaya çıkan ve Muhammed b. Abdülvehhab’ın yolundan gitmeyi
amaç edindiği için Vehhabi
diye adlandırılan ama daha
çok Selefi olarak tanımlanan
hareket, Hanbeliliğin literal
yorumuna dayalı ve yeniliğe
kapalı bir çizgiye girmiştir.
Selefilik akımı, ağırlıklı olarak mezhebin resmî temsil ve
sunumcusu olan Suudi Arabistan kaynaklı olmakla birlikte,
günümüzde özellikle dağılan
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Sovyetler Birliği sonrası bağımsızlıklarına kavuşan Türk
Cumhuriyetleri ve Balkanlardaki Müslüman topluluklar
içerisinde ciddî faaliyetlerde
bulunmuş ve bu çalışmalar ilgili bölgelerde İslamî algının
olumsuz şekillenmesinde büyük paya sahip olmuştur.

SELF-DETERMİNASYON
Genel anlamda ulusların “kendi kaderini tayin” hakkı olan
self- determinasyon ilkesinin
ortaya çıkması Avrupa’da devlet egemenliği kaynağının kral
veya dinsel otoriteler yerine,
kendi topraklarında yaşayan
insanlara, bir başka anlatımla
özgür bireylerin oluşturdukları
topluma dayandırılmaya başlanmasıyla ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Günümüze kadar
birçok devletin birleşmesinde veya dağılmasında önemli
bir rol oynayan self-determinasyon ilkesi, halen dünyanın
farklı bölgelerinde yaşayan ve
din, dil ve ırk olarak birbirlerinden farklı olan toplulukların
bağımsızlık iddiasında bulunmalarına dayanak oluşturmaktadır.

Self Determinasyon İlkesinin
Tarihsel Gelişimi
Self-determinasyon 21. yüzyılda uluslararası hukukta önemli kavramlardan biri haline
gelmiştir. Soğuk Savaşın sona
ermesi ile birlikte self-determinasyon ilkesi etkinliğini arttırmıştır. Komünizmin çökmesi
ile beraber Sovyetler Birliği,
Yugoslavya gibi birçok etnik
grubu barındıran ülkeler dağılma sürecine girmiş ve self
determinasyon ilkesinin etkisi
ile dünyanın siyasî görünümü
değişmiş, millîyetçiliğin ürünü
olan yeni mikro devletler dünya sahnesinde yer almıştır.
Self-Determinasyonun
Çeşitleri
Self-determinasyon hakkı, biçimlenim ve uygulamada içsel
ve dışsal olarak iki tür ayrıma
tabi tutulmaktadır.
İçsel Self-Determinasyon
Bir halkın yönetim şeklini hiçbir dış baskı olmadan nüfusun
tüm kesimlerinin katılımıyla
seçebilme hakkıdır.

Dışsal Self-Determinasyon
Dışsal self-determinasyon, bir
halkın veya ulusal grubun,
halk oylaması ile istediği devlete bağlanması yahut kendi
bağımsız devletini kurması
anlamına gelmektedir. Dışsal
self-determinasyon ABD Başkanı Wilson’un 1. Dünya Savaşı sonrası açıkladığı 14 ilke içerisinde yer almasıyla ön plana
çıkmaktadır. Bununla birlikte
self-determinasyon teriminin
bu isim altında ilk olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın
1. ve 55. maddelerinde yer aldığı görülmektedir.
Uluslararası Hukukta SelfDeterminasyon
Self-determinasyon
ilkesi,
Birleşmiş Milletler Antlaşması, BM’nin Medenî ve Siyasî
Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Helsinki Nihaî Senedi gibi
uluslararası bağlayıcılığı olan
belgelerde yer almıştır.

SEMBOLİK ŞİDDET
(SİMGESEL ŞİDDET)
Dar anlamıyla şiddet; insanların bedensel bütünlüğüne karşı dışarıdan yöneltilen, sert ve
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acı verici fiziksel bir edimdir.
Geniş anlamda şiddet ise; insan üzerindeki fiziksel ve ruhsal etkileri açıkça ölçülemeyen,
dolaylı ve somut bir biçimde
hissedilen çeşitli baskılardır. Bu
tanıma göre sembolik şiddet,
geniş anlamında dolaylı bir
şiddet türüdür. Bireylerin fiziksel bütünlüklerine değil, algılarına ve tutumlarına yöneliktir
ve fiziksel şiddet kadar açıkça
gözlemlenemez.
Sembolik şiddet kavramı,
paylaşılan kültürel pratikler
yoluyla (baskı veya zorlama olmaksızın), belli bir çevrede hâkimiyetin sağlanmasıyla sosyal
kontrolün üstü kapalı bir şekilde nasıl sürdürüldüğünü konu
edinîr.

SEMPATİZAN
Fransızca kökenli bir kelime
olan sempatizan, sympathie sözcüğünden türetilmiştir. Sempatizanın üyesi olmadığı halde
bir partinin ya da kuruluşun
görüşlerini benimseyen veya
bir görüş, öğreti, akımı tutan
kimseleri tanımlamak üzere
kullanıldığı görülmekte, duygudaş ifadesi ile eşanlamlı ola606

rak ele alınmaktadır. Güvenlik
ile ilişkisi bağlamında sempatizan, güvenliğe dair herhangi bir hareketin, akımın, terör
örgütü olarak kabul edilen örgütlerin doktrinini benimseyen
ya da söz konusu unsurlara
yakınlık duyan ya da onlara
yönelik olumlu duyguları veya
değerlendirmeleri olan kişileri
ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Bu bağlamda sempatizan
belirli bir hareketin, akımın
ya da örgütün eylemlerinden,
söylemlerinden ya da yayınlarından etkilenen kişilere işaret
eden bir kavram olarak ele alınabilir. Sempatizanı militandan ayıran unsur bir öğreti,
görüş ya da düşünceye olumlu
yaklaşmakla birlikte söz konusu öğreti ya da düşüncenin başarı kazanması için militan gibi
aktif olarak mücadele etmemesi ya da savaşmamasıdır. Militan ise savunduğu görüş ya da
düşüncenin başarısı için giriştiği mücadeleyi kimi zaman zor
kullanarak yapan ya da bu mücadelede yasa dışı yollara başvuran taraftarları tanımlamak
amacıyla kullanılmaktadır.

SERHİLDAN EYLEMLERİ
Kürtçe bir terim olan serhildan, “baş” anlamına gelen
“ser” ve “kaldırma” anlamına
gelen “hildan” kelimelerinin
birleşmesiyle meydana gelmiştir. Terimin Türkçe karşılığı,
“isyan etmek” veya “başkaldırmak” anlamına gelmektedir.
Şiddet propagandası, örgütsel büyüme, gerilla saldırısı,
kalabalıkların harekete geçirilmesi ve yerel ayaklanma olmak
üzere beş aşaması bulunan sözde gerilla savaşının ilk üç aşamasını 1984-1992 yılları arasında tamamlayan PKK, 1992
yılından itibaren dördüncü
aşama olan kalabalıkların harekete geçirilmesine yoğunlaşmıştır. Öcalan’ın Ocak 1992’de
yayınladığı ve ayaklanma manifestosu olarak kabul edilen
“Ayaklanma Taktikleri Üzerine
Tezler ve Görevlerimiz” adlı
broşürdeki tarifleriyle uyuşacak şekilde örgüt, Nusaybin,
Cizre, Silopi ve Şırnak’ta kalabalıkları harekete geçirerek
serhildan eylemlerinde bulunmuştur. Söz konusu dönemde güvenlik güçlerinin aldığı
önlemlerle PKK’nın serhildan

eylemleri ile kalabalıkları harekete geçirme hedefi başarıya
ulaşamamıştır. Bunun üzerine
PKK, 20 Mart 1993 tarihinde
tek taraflı sözde ateşkes ilan etmek durumunda kalmıştır.
Öcalan’ın yakalanması sonrasında PKK, “serhildan” olarak da adlandırılan eylemlerle
yeniden gündeme gelmeye
başlamıştır. Kitlesel eylemleri
hedefleyen serhildan stratejisi, özellikle öldürülen PKK’lı
teröristlerin
cenazelerinde,
kadınların ve çocukların ön
saflarda yer aldığı gösterilerle uygulanmaya çalışılmıştır.
Söz konusu cenazelerde gerçekleştirilen provokasyonların
da etkisiyle defin işlemleri kitlesel gösterilere dönüşmüştür.
Öcalan bu gelişmeleri, adeta
bir “intifada” hareketi olarak
görmüş ve böylesi eylemlerin
yaygınlaştırılabilmesi için bir
kez yapılabiliyor olmasının yeterli olduğunu ileri sürmüştür.
Bunun arkasında yatan temel
neden ise toplumdaki korku
duvarının yıkılmasıyla ilişkilendirmiştir. Öcalan, bu tür
serhildan eylemlerinin örgütü
besleyeceğini, örgüt mensuplarının gizlenmesini ve takviye
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almasını sağlayacağını savunmuştur. Serhildan eylemlerinin
temel hedefi, soruna dışarıdan
bakanları, özelikle Avrupalıları, PKK’nın Kürt halkının
temsilcisi olduğu ve büyük bir
kitlenin desteğini aldığı düşüncesine inandırmaktır. Bununla
birlikte, bu eylemler ile Türkiye
içinde toplumların karşı karşıya
getirilmesi ve ümitsizliğe sevk
edilmesi hedeflenmektedir.

SERT GÜÇ/ HARD POWER
Ayrıntılı bilgi için Akıllı Güç,
Sert Güç, Yumuşak Güçmaddesine bakınız.

SESSİZ DEVRİM
Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığı tarafından “Sessiz
Devrim: Türkiye’nin Demokratik Değişim ve Dönüşüm Envanteri” başlıklı kitap yayınlanmıştır. Türkiye’nin son on iki
yıldaki demokratikleşme sürecine ışık tutmayı amaçlayan kitapta, 6/2/2002 tarihli ve 4744
sayılı Kanunla (1. AB Uyum
Paketi) başlayan ve günümüze
kadar devam eden demokratikleşme adımlarına kronolojik
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bir sıralama takip edilerek yer
verilmiştir. Reformların yoğunluğu, kapsamı, niteliği ve
etkileri itibariyle önemli bir zaman dilimine tekabül eden bu
dönemde, “demokratikleşme”
başlığı altında ele alınabilecek
sivilleşme, normalleşme, ülkemizin hukuk devleti ve insan
hakları standartlarının yükseltilmesi konularındaki düzenleme ve uygulamaların tamamı
kitabın kapsamına alınmıştır.
Söz konusu kitap Türkçenin
yanı sıra İngilizce, Arapça,
Kürtçe, Fransızca, İspanyolca
ve Boşnakça dilerinde de yayınlanmıştır. Kitabın “The Silent Revolution” başlıklı İngilizce versiyonu, Temmuz 2014
itibariyle Bilim Kurulu incelemesinden geçerek Birleşmiş
Milletler Cenevre Ofisi Kütüphanesi raflarındaki yerini almış
ve katalog linki üzerinden hâlihazırda dünya çapındaki araştırmacıların erişimine açılmış
durumdadır.
Ayrıca Millî Birlik ve Kardeşlik Projesi maddesine bakınız.

SICAK TAKİP

rak Güvenlik Protokolü bunun
önemli örneklerindendir.

Sıcak takip, bilinen diğer adıyla kesintisiz izleme hakkı aslen
deniz hukuku kapsamında yer
alan bir uygulama olup belirli
şartların oluşması halinde karada da icra edilebileceği değerlendirilmektedir. Sıcak takip hakkı 1982 yılında imzaya
açılan ve ancak 1994 yılında
yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 111. maddesi ile düzenlenmektedir. Bu kapsamda
sahildar bir devletin yetkili makamları, bu devletin kanunlarına aykırı hareket ettiğine ilişkin
yeterli kanıya sahip oldukları
takdirde bir yabancı geminin
izlenmesine girişebilmektedir.

SIKIYÖNETİM (ÖRFİ İDARE)

Sıcak takibin karada icrası
halinde ise bu durum tamamen
farklılık göstermektedir. Zira
bir ülkenin egemenlik alanının
bittiği yerde diğer bir devletin
egemenlik hakkı başlamaktadır. Karada sıcak takibi mümkün kılabilen temel hukukî
araç ise ülkelerin ikili olarak
yaptığı anlaşmalardır. Türkiye
ve Irak arasında 15 Ekim 1984
tarihinde imzalanan ve dört yıl
süreyle geçerli kalan Türkiye-I-

Sıkıyönetim, demokratik bir
düzene zarar veren yahut zarar
verme ihtimalî bulunan başta
savaş ve savaş olasılığı olmak
üzere, ayaklanma, kalkışma ya
da vahim ve yaygın şiddet hareketlerinin meydana gelmesi
üzerine, etki alanı içerisinde
kalan yer ya da bölgede demokratik haklar ile temel hak
ve özgürlüklerin geçici bir süre
ile sınırlandırılması ve mevcut
yönetimin askerî idareye devredilmesidir.
Sıkıyönetim, eski adıyla idâre-i örfiye Türk Kamu Hukukuna ilk Türk anayasası olan
1876 tarihli Kanun-ı Esasîsi ile
girmiştir. Bu anayasanın 113.
maddesi sıkıyönetimi düzenlemektedir. 1924 Anayasasında
ise sıkıyönetim 86. madde ile
düzenlenmiş ve sonraki anayasalardaki sıkıyönetim düzenlemelerine temel teşkil etmiştir.
1961 Anayasasının 124. maddesi, 1982 Anayasasının ise
122. maddesi ile sıkıyönetim
esasları düzenlenmiştir.
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Mevcut Anayasa (1982)
Kapsamında “Sıkıyönetim”
Sıkıyönetim günümüzde, hali
hazırda yürürlükte olan 1982
Anayasası’nın “Sıkıyönetim,
seferberlik ve savaş hali” başlıklı 122. maddesi ile düzenlenmektedir.
Bu idare şekline geçişi gerektiren sebepler, Anayasanın
122. maddesinde belirtildiği
üzere “Anayasanın tanıdığı hür
demokrasi düzenini veya temel
hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen ve olağanüstü
hal ilânını gerektiren hallerden
daha vahim şiddet hareketlerinin yaygınlaşması veya savaş
hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması veya vatan veya
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve
eylemli bir kalkışmanın veya
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye
düşüren şiddet hareketlerinin
yaygınlaşması” olarak düzenlenmiştir.
Sıkıyönetim uygulamasının
yürürlüğe girmesi ve devamlılığı için Anayasa’da belirlenen
usul ve esaslar kapsamında;
Cumhurbaşkanı başkanlığın610

da toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun
da görüşünü aldıktan sonra
yurdun bir veya birden fazla
bölgesinde veya bütününde
süresi altı ayı aşmamak üzere
sıkıyönetim ilân edebilmektedir. Ancak bu kararın derhal
Resmî Gazetede yayımlanması ve aynı gün Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)’nin
onayına sunulması gerekmektedir. TBMM’nin toplantı
halinde olmaması halinde ise
Meclis hemen toplantıya çağırılmaktadır. TBMM, Bakanlar
Kurulu tarafından alınan sıkıyönetim kararına ilişkin olarak
gerekli görmesi halinde sıkıyönetim süresini kısaltabilmekte,
uzatabilmekte veya sıkıyönetimi kaldırabilmektedir. Ancak
sıkıyönetim, savaş halleri dışında TBMM tarafından her
defasında dört ayı aşmamak
üzere uzatılabilmekte, savaş
hallerinde ise bu dört aylık süre
aranmamaktadır.
Ülkemizde cumhuriyetin
kurulması ile başlayan ve günümüze değin olan süreçte
toplam 11 defa sıkıyönetim
ilân edilmiştir. İlana sebep
olan olaylar şöyledir: Şeyh Sait

İsyanı, Menemen (Kubilay)
Olayları, 2. Dünya Savaşı, 6-7
Eylül Olayları, 1960 Öğrenci
Olayları, 20-21 Mayıs Olayları (Talat Aydemir Olayı),
15-16 Haziran İşçi Olayları,
12 Mart Dönemi, Kıbrıs Barış Harekâtı, 1978-1980 yılları
arasında yaygın şiddet olayları,
12 Eylül 1980 darbesi.

SINIF HAREKETLERİ / SINIF
MÜCADELESİ
Sınıf mücadelesi kavramı ilk
olarak 1848 yılında Marks’ın,
Friedrich Engels’le birlikte kaleme aldığı Komünist Manifesto adlı eserde geçmektedir. Kitapta “sınıf çatışması” olarak
da adlandırılan kavram, “Şimdiye kadarki bütün toplumların
tarihi, sınıf çatışmaları tarihidir” şeklinde yer almıştır.
Marx’a göre, kapitalist sistemde üretici pozisyonda bulunan ama bu pozisyonuna
karşın üretim araçlarına sahip
olmayan işçi sınıfı, bu sömürüden kurtulması için burjuvazinin iktidarına son vermeli ve
burjuvazinin özel mülkiyetinde
olan üretim araçlarını kamulaştırmalıdır.

Marksist sınıf teorisinde sınıf mücadelesi, sınıflar arası
ilişkilerin egemen hali olarak
tespit edilir. Marksist tarih anlayışına göre de sınıf çatışmaları, yalnızca belirli bir andaki
toplumsal sınıflar arasındaki
çatışmadan ziyade, tarihsel gelişmenin ve ilerlemenin dayanağı olarak belirtilir. Marksizmde esas olarak “Tarih,
sınıf çatışmaları tarihidir”.
Sınıf çatışmalarının kaynağı, sosyo-ekonomik koşullar
denilen maddi toplumsal yapıdır. Yani belirli bir andaki üretim ilişkileri ile üretici güçler
arasındaki ilişki ve çelişkilerin
toplamıdır. Bunun sonucunda sınıf çatışmalarının belli
bir aşamasında egemen sınıf
diğer sınıf tarafından alt edilir ve iktidarını kaybeder. Bu
esas olarak üretim tarzındaki
değişimin bir sonucudur; bu
değişim beraberinde çıkarları
egemen sınıftan farklı olan yeni
bir sınıf üretmektedir. Bu bağlamda Marksizm, tarihin akışı
içerisinde ilkel feodalizme, oradan kapitalizme geçildiğini, bu
geçişleri sağlayan itici gücün,
maddi ekonomik yapıya bağlı
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olan sınıflar arasındaki çatışma
olduğunu belirtilir.

fının çıkarları için vermesi gerekmektedir.

SINIF MÜCADELESİ/
ÇATIŞMASI

Marksist kurama göre işçi
sınıfı ve burjuva arasında artı
değerin paylaşımından kaynaklanan ve sürekli olarak kendinî
tekrarlayan büyük bir sorun
alanı (çatışma) bulunmaktadır.
Kapitalizm, ruhu ve sömürüye dayanan ekonomik ilişki
ağları ile burjuva ve işçi sınıfı
arasındaki adaletsiz paylaşıma
son verecek değil, her geçen
gün kendinî yeniden üreterek
bu adaletsiz paylaşımın devam
etmesini sağlayacaktır. Böylece
burjuva tüm sermaye ve üretim araçlarını tekeline alarak
büyük bir güce ulaşacaktır. Bu
güç ancak proleter/işçi sınıfın
sınıf bilincine ulaşarak bir araya gelmesi sonucunda yıkılabilecektir. Devrim sonucunda
önce proletarya diktatörlüğü
kurularak komünist sistem için
gerekli altyapı sağlanacak, kapitalist sisteme yol açan tüm
unsurlar toplumdan temizlendikten sonra daha eşit ve daha
özgür bir komünist toplum
modeli inşa edilecektir.

Sınıf
mücadelesi/çatışması,
Marksist literatür içinde toplumsal ilişkileri ve mücadeleyi
analiz edebilmek için en çok
kullanılan kavramların başında
gelmektedir. Kavram, tarihi ve
siyasal iktidar ve bölüşüm sorunlarını çözümlemek üzere ilk
kez Marx tarafından Komünist
Manifesto eserinde kullanılmıştır. Marx, toplumu bireyler
arasındaki ilişkilerden oluşan
bir bütün olarak görme yerine
onları birbirleri ile mücadele
eden karşıt gruplar olarak görme eğilimindedir. Marx’a göre,
kapitalizmde üretici pozisyonda bulunan ama sömürülen
işçi sınıfının, bu sömürüden
kurtulması için burjuvazinin
iktidarına son vermesi ve üretim araçlarını kamulaştırması
gerekmektedir. Bunun için de
tüm dünya işçi sınıfının aynı
sınıfa mensup olduğu bilinci
ile hareket etmesi, iktidar mücadelesini öncelikle kendi sını612

Ayrıca Marksizm ve Sınıfsız
Toplum maddelerine bakınız.

SINIFSIZ TOPLUM
Sınıf kavramı ve buna dayalı
olarak sınıfsız toplum anlayışı
19. yüzyıldan buyana iktisat,
siyaset bilimi ve sosyoloji gibi
sosyal bilimlerin temel disiplinleri arasında en tartışmalı
konulardan birini oluşturmaktadır. Karl Marx ve Friedrich
Engels’in mimarı olduğu sınıf
kavramı, bir yönüyle bireyler
arasındaki farklılıklara, ayırımlara ve eşitsizliklere göndermede bulunmaktadır. Sınıfsız
toplum kavramı ise ekonomik
refahın gelişmesiyle birlikte
sınıf anlayışının beraberinde getirdiği işçi-işveren, kırsal
alan-kent gibi tüm karşıtlıkların, eşitsizliklerin, çelişkilerin
son bulduğu bir topluma işaret
etmektedir.
Marx, Komünist Manifesto’da gelmiş geçmiş tüm toplum
tarihinin sınıf savaşlarından
ibaret olduğunu belirtmektedir. Bu çatışmalar tarihsel süreç içinde köleler ile efendileri,
serfler ile lordlar, lonca ustası
ile kalfa, kapitalist dönemde
de üretim araçlarını elinde tutan burjuva sınıfı (kapitalistler)
ile proletarya (işçiler) arasında,

kimi zaman aleni kimi zaman
da örtük bir biçimde gerçekleşmektedir. Endüstriyel dönemde fabrika ve diğer üretim
araçlarını mülkiyetinde tutan
kapitalist, insanların emeğini
az bir ücret karşılığında satın
alarak onları endüstriyel işçilere dönüştürmektedir. Kapitalist sürekli kârını maksimize
etme peşindedir. Bu ilişkiler ağı
içinde kapitalist sistem bir devrim ile çökmeden sınıfsız bir
topluma ulaşılması mümkün
değildir.
Ancak proleter sınıfın devrim gerçekleştirebilme kabiliyetinin gelişmesi için her şeyden önce sınıf bilincine sahip
olması gerekmektedir. Bu bilinç ile kapitalist toplumu yıkacak olan proleterya, komünist
sisteme geçebilmek için ara
bir rejim olan proleterya iktidarını kuracaktır. Proleterya
iktidarında tüm üretim araçları devletin tekelinde yeniden
organize edilecektir. Proleterya
iktidarında kapitalizmin tüm
çelişkilerinden
arındırılması
ile sınıflar toplum içindeki belirleyici konumlarını kaybedecek ve proleterya iktidarı kendi
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kendinî yok ederek sınıfsız/komünist topluma ulaşacaktır.
Günümüzde Marksist teorinin birçok kavramı gibi sınıfsız
toplum kavramı üzerinde de
ciddî bir tartışma söz konusudur. Gerçek anlamda sınıfsız
bir toplumun pratikte mümkün
olup olmayacağı ve sınıfsız topluma götüren aşamaların başarılı bir sonuç verip vermeyeceği
tartışmalıdır. Özellikle sınıfsız
toplum kurma denemelerinin
olduğu bazı ülkelerdeki eşitlikçi olmayan toplum yapısının
devam etmesi, devlet bürokrasisinin kapitalist toplumlardan
daha fazla oluşu gibi sonuçları dikkate alındığında, sınıfsız
toplum hayalinin çok gerçekçi
olmadığı görülmektedir.

SINIR AŞAN SUÇ
Sınıraşan suç, küresel suç eylemleri alanının son dönemde
en fazla tartışılan kavramlarından biridir. Yarım yüzyıllık
geçmişe sahip bu kavram, küreselleşmenin etkisi ile yaygınlık kazanmıştır. Bu bakımdan
son yıllarda uluslararası hukuk
ve kriminoloji çalışmalarının
sıklıkla konusu olmanın yanı
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sıra hükümet ve uluslararası kuruluşların da gündemine
oturmuştur. Sınıraşan suç terimi, girift bir yapıdadır. Kavramsal açıdan uluslararası suç
kavramı ile birbirine yakındırlar. Hatta zaman zaman birbirleriyle aynı anlamı da taşıyabilirler. Örneğin; uluslararası
hukuk tarafından suç olarak
tanımlanmış insanlığa karşı
suçlar veya soykırım suçu aynı
zamanda sınıraşan suç tanımının kapsamı içinde de yer alır.
Sınıraşan suç kavramı üzerinde anlaşılmış net bir tanım
yoktur. Genellikle bir ya da birden çok devleti etkileyen ve onların yasalarını ihlal eden suç
eylemleri olarak ifade edilirken
zaman zaman da şemsiyesi altına giren suçlar zikredilerek
kullanılmıştır. Örneğin; 1998
tarihli “Sınıraşan Suçların
Kontrolü ve Önlenmesi Hakkında Manila Deklarasyonu”
sınıraşan suçlara örnek olarak
terörizm ve uyuşturucu ticareti
gibi suçları vermiştir. Kavram
ile ilgili uluslararası alandaki
en önemli niteleme 2000 tarihli “Sınıraşan Örgütlü Suçlara
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” içeriğinde yer almak-

tadır. Palermo Konvansiyonu
olarak da isimlendirilen bu
sözleşmeye göre bir suç; a) Suç
birden fazla devlette işlendiğinde, b) Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, hazırlanma,
planlama, idare veya kontrolünün önemli bir kısmının başka
bir devlette gerçekleşmesi halinde, c) Suç tek bir devlette işlendiğinde ancak, birden fazla
devlette suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan örgütlü bir suç
grubu suça karıştığında veya
d) Suç tek bir devlette işlendiğinde, ancak başka bir devlette
önemli etkileri olduğunda sınıraşan niteliktedir.
Sınıraşan suçlar bugün son
derece farklı şekillerde tezahür
eder. Terörizm, uyuşturucu,
silah ve insan ticareti, göçmen
kaçakçılığı, para aklama ile finansal sistemi sabote etme gibi
klasik suçların yanı sıra siber
suçlar, kimlik bağlantılı suçlar,
tarihi eser kaçakçılığı, çevre
suçları, korsanlık, vergi kaçakçılığı, telif hakkı ihlali ve organ
ticareti gibi yeni gelişen türleri
de vardır.
Uluslararası alanda sınıraşan suçlarla ilgili ciddi kuruluşlar mevcuttur. Küresel bakım-

dan Birleşmiş Milletler, bölge
bazında Avrupa Birliği ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği
(ASEAN) gibi kuruluşlar gerek
uluslararası anlaşmalar gerek
deklarasyon gerek zirveler yoluyla sınıraşan suçlara karşı işbirliği arayışındadır.
Türkiye Cumhuriyeti, sınıraşan suçlara karşı ulusal ve
uluslararası alanda etkin bir
şekilde faaliyet göstermektedir.
Sınıraşan suçlarla mücadele
alanında en kapsamlı uluslararası belgeler “Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla
Mücadele Sözleşmesi” ve bu
Sözleşmenin ekini teşkil eden
üç Protokoldür. Türkiye bu
sözleşme ve ek protokollerine
taraftır. Ayrıca 70’den fazla
ülkeyle terörizm, uyuşturucu
kaçakçılığı ve organize suçlarla
mücadele alanlarında işbirliğini öngören ikili Anlaşma ve
Protokoller imzalamıştır. Bu
anlaşmalar ve ulusal mevzuat
zemininde kolluk kuvvetlerini
oluşturan kurumların yanı sıra
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
ve Mali Suçları Araştırma Kurulu gibi ulusal kurumlarıyla
Türkiye Cumhuriyeti, sınıra615

şan suçlara karşı mücadele vermektedir.

SINIR DIŞI ETME
Bir kimseyi bulunduğu ülkede
yaptığı yasa dışı eyleminden
dolayı ülkenin sınırları ötesine
çıkarmak olarak tanımlanan sınır dışı etme kavramı, yabancılar hukukunun önemli ve belki
de en tartışmalı konularından
birisidir. Yabancılar geçerli seyahat belgeleri ile önceden belirlenmiş hudut kapılarından
ve gerektiği durumlarda vizelerini de almak suretiyle bir ülkeye giriş yapabilir; kısa süreli
seyahatler dışında oturum izni
almak için başvuruda bulunur
ve bu kurallara uyarak ülkede
yasal olarak kalmaya devam
edebilirler. Diğer bir deyişle,
ülkeye giriş o ülkenin vatandaşı olmayanlar bakımından
sınırlandırılmış ve belirli bazı
izinlere tabi tutulmuş bir konudur. Uluslararası hukukta devletlerin bu yetkilerinin onların
egemenlik haklarının bir sonucu olduğu vurgulanmaktadır.
Devletler, kanunlarına ve sınırlandırmalarına uymayan ve
kurallara uygun davranmayanları ülkeden çıkarmak suretiyle
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devletin güvenliğini, kamunun
düzenini ve yine kamunun
sağlığını koruma refleksi geliştirmektedir. Sınır dışı etmeyi
gerektiren eylemlerin bir kısmı
kamu düzenini korumaya yöneliktir. Buna göre, ceza kanunu kapsamına giren her türlü
fiil, sınır kanunlarının ihlalini
gerektiren davranış ve eylemleri yapan yabancı kişiler gerekli
adlî veya idarî cezaları aldıktan
sonra sınır dışına gönderilirler.
Devletler kendi vatandaşları
hakkında sınır dışı etme kararı
vermezler.
Türkiye’de
yabancıların
sınır dışı edilmeleri ile ilgili
düzenlemeler 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ile yapılmıştır. İlgili Kanunda sınır
dışı konusu 52-60. maddelerde
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, hakkında sınır dışı
etme kararı verilen yabancılar
kendi ülkesine, ülkesine transit
gideceği başka bir ülkeye veya
üçüncü bir ülkeye doğrudan
sınır dışı edilebilecektir. Diğer
bir deyişle yabancının ülkeden
çıkması esas olup, gidebileceği
başka bir ülkeye gönderilmesi
de mümkündür. Kanunun sınır

dışı edileceklere ilişkin hükümlerini ihlal edenler hakkında
re’sen veya Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün talimatı üzerine valiliklerce sınır dışı etme
kararı alınmaktadır.
Hakkında sınır dışı etme kararı alınabilecek yabancıların
kimler olabileceği somut olarak ve açıkça Kanunda sıralanmıştır. Buna göre, terör örgütü
yöneticisi, üyesi, destekleyicisi
veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize
ve ikamet izinleri için yapılan
işlemlerde gerçek dışı bilgi ve
sahte belge kullananlar, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında
geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da
kamu sağlığı açısından tehdit
oluşturanlar, vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla
aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da
süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi
olmadan ikamet izni süresini
on günden fazla ihlal edenler,
çalışma izni olmadan çalıştığı
tespit edilenler, Türkiye’ye ya-

sal giriş veya Türkiye’den yasal
çıkış hükümlerini ihlal edenler,
hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler,
uluslararası koruma başvurusu
reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri
çeken, başvurusu geri çekilmiş
sayılan, uluslararası koruma
statüleri sona eren veya iptal
edilenlerden haklarında verilen
son karardan sonra Türkiye’de
kalma hakkı bulunmayanlar ile
ikamet izni uzatma başvuruları
reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar sınır dışı edilebilecektir.
Yukarıda sayılan kişiler arasında olsalar dahi, bazı yabancılar hakkında sınır dışı kararı verilmeyeceği de kanunda
açıkça düzenlenmiştir. Bu kişiler; “sınır dışı edileceği ülkede
ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza
veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddî emare
bulunanlar, ciddî sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu
nedeniyle seyahat etmesi riskli
görülenler, hayati tehlike arz
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eden hastalıkları için tedavisi
devam etmekte iken sınır dışı
edileceği ülkede tedavi imkânı
bulunmayanlar, mağdur destek sürecinden yararlanmakta
olan insan ticareti mağdurları
ile tedavileri tamamlanıncaya
kadar, psikolojik, fiziksel veya
cinsel şiddet mağdurları olan
yabancılar”dır.

SINIR FİZİKİ GÜVENLİK
SİSTEMİ
Sınırların fiziki yapıları ve sınır güvenliğini sağlamak için
kullanılan güvenlik önlemleri
ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Devletler sınırları
boyunca karşılaştıkları farklı
tehditlerle yönelik olarak çeşitli
güvenlik önlemleri geliştirmektedirler. 2011 yılında Suriye’de
başlayan krizin ardından Türkiye’nin sınır güvenliği gerek
Türkiye açısından gerekse Avrupa açısından önemli gündem
maddelerden biri haline gelmiştir. Bu kapsamda sınırların
güvenliğine ilişkin farklı tedbirler üzerine çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan biri olan Entegre
Sınır Güvenlik Sistemi (ESGS)
projesi kapsamında Türki618

ye’nin 2 bin 949 kilometrelik
tüm kara sınırlarının 7/24 ve
365 gün esası ile gözetlenmesi,
güvenli hale getirilmesi, yasa
dışı geçişlerin ve sınır aşan suçların önlenmesi amaçlanmaktadır. Entegre Sınır Güvenlik
Sistemi devreye girene kadar
Suriye’deki kriz ortamından en
az oranda etkilenmek için Suriye sınırına öncelik verilmiştir.
Bu bağlamda Suriye sınırı için
Sınır Fiziki Güvenlik Sistem
Projesi (SFGS) geliştirilmiştir.
SFGS projesi, Türkiye’nin en
uzun kara sınırı olan 911 kilometrelik Suriye sınırını kapsamaktadır.
Sınır güvenliği çerçevesinde, Suriye sınır hattı boyunca
hendekler kazılmış, toprak set
yapılmış, jiletli tel çekilmiş ve
sınırın bazı bölümlerine duvar
örülmüştür. Ayrıca yasa dışı geçişleri önlemek için sınır hattı
aydınlatılmıştır. Buna ek olarak
sınırlar gece görüş sistemleri ve
termal kameralarla izlenmeye
başlanmıştır. Bu önlemler sayesinde kaçak yollardan Türkiye-Suriye sınırından giriş yapmaya çalışırken yakalanan kişi
sayısı 2013 yılında 54 bin iken,
2014 yılında 71 bin olmuştur.

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi
projesi kapsamında ilk etapta
Suriye sınır hattındaki nöbetçi
kuleleri ve kulübeleri güçlendirilmiştir.
Bu iki büyük projenin yanı
sıra Suriye sınırında güvenlik
tedbirlerinin arttırılması bağlamında mevcut fiziki güvenliği takviye maksadıyla hudut
engel sisteminin gözden geçirilmesine yönelik olarak koordineli çalışmalar da yapılmıştır.

SINIR ÖTESİ HAREKÂT
(OPERASYON)
Sınır ötesi harekât veya diğer
bir değişle sınır ötesi operasyon,
egemen bir devletin kendi ulusal sınırları dışında gerçekleştirdiği, siyasî otoritenin kararı
ve onayı sonucunda uygulamaya konulan ve güç kullanımını
esas alan askerî bir faaliyet ya
da faaliyetler bütünüdür. Sınır
ötesi harekât sadece karadan,
denizden ve havadan olabileceği gibi müştereken birkaçını
ya da tamamını kapsayabilmektedir. Harekât, süre açısından sınırlı süreli ya da süresiz
olabilmektedir. Alan açısından
bir noktayı, bir bölgeyi ya da

harekât gerçekleştirilen ülkenin
tamamını kapsayabilmektedir.
Uluslararası hukuk açısından sınır ötesi harekât konusundaki temel kurallar Birleşmiş
Milletler (BM) mevzuatı çerçevesinde düzenlenmektedir. BM
Antlaşması’nın 2. maddesi ile
üye devletler, meydana gelen
uluslararası nitelikteki uyuşmazlıkları, uluslararası barış
ve güvenliği ve adaleti tehlikeye düşürmeyecek biçimde, barışçı yollarla çözmeyi taahhüt
ederken, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka
devletin toprak bütünlüğüne
ya da siyasal bağımsızlığına
karşı, gerek BM’nin amaçları
ile bağdaşmayacak herhangi
bir biçimde kuvvet kullanma
tehdidine gerekse kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınacaklarını beyan etmektedir.
Şartın 33. maddesi ise uzaması
uluslararası barış ve güvenliğin
korunmasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olan üye devletlerin
her şeyden önce görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile bölgesel kuruluş
ya da anlaşmalara başvurarak
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veya kendi seçecekleri başka
yollarla buna çözüm arayacakları belirtilmektedir.
Şartın 2 ve 33. maddelerinden yola çıkılarak denilebilir
ki üye devletlerin birbirleri ile
olan münasebetlerinde barışçıl tutum sergilemeleri ve bu
kapsamda sayılabilecek uygulamaları benimsemeleri esas
alınmaktadır. Ancak BM Şartının 51. maddesi buna bir istisna getirmektedir. Bu maddeye
göre; Şartın hiçbir hükmü herhangi bir üye devletin silahlı bir
saldırıya hedef olması halinde
bu üyenin doğal olan bireysel
ya da ortak meşru savunma
hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Bununla birlikte süre açısından meşru savunma hakkı
Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri
almasına kadar sınırlandırılmakta, ayrıca meşru savunma
hakkını kullanan üye devletin aldığı önlemleri Güvenlik
Konseyi’ne bildirmesi zorunlu
tutulmaktadır.
Uluslararası hukuk açısından meşru sınırlar çerçevesinde
sınır ötesi harekât icra etmenin
diğer bir şekli ise insancıl mü620

dahale kapsamında mümkün
olmaktadır. İnsancıl müdahale
herhangi bir devlet tarafından
insan haklarının veya uluslararası insancıl hukuk kurallarının
ağır ve yaygın biçimde ihlal
edilmesini veya devlet otoritesinin çökmesi sonucunda ortaya çıkan insancıl nitelikli krizleri önlemek veya engellemek
amacıyla, ihlal veya krizden
sorumlu devletin izni olmaksızın ona karşı, bir başka devlet
veya devletler topluluğu yahut
uluslararası örgüt tarafından
gerçekleştirilen askerî kuvvet
kullanımıdır.
Uluslararası hukuk açısından sınır ötesi harekât kapsamında değerlendirilmeye alınması gereken bir diğer konu
ise sıcak takip konusudur. Sıcak takip, bilinen diğer adıyla
kesintisiz izleme hakkı aslen
deniz hukuku kapsamında yer
alan bir uygulama olup belirli şartların oluşması halinde
karada da icra edilebileceği
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda sahildar bir devletin yetkili makamları, bu devletin kanunlarına ve kurallarına aykırı
hareket ettiğine ilişkin yeterli
kanıya sahip oldukları takdirde

bir yabancı geminin izlenmesine girişebilmektedir.
Sıcak takibin karada icrası
halinde ise bu durum tamamen farklılık göstermektedir.
Zira bir ülkenin egemenlik
alanının bittiği yerde diğer bir
devletin egemenlik hakkı başlamaktadır. Karada sıcak takibi mümkün kılabilen temel
hukukî araç ise ülkelerin ikili
olarak yaptığı anlaşmalardır.

SİBER (CYBER) GÜVENLİK
Siber (cyber) kelimesi, bilgisayar sistemlerini veya bilgisayar
ağlarını ilgilendiren veya içeren kavramları adlandırmak/
tanımlamak için ön ek şeklinde
kullanılan bir kelimedir. Siber
alan (cyber space), birbiriyle
bağlantılı donanım, yazılım,
sistem ve insanların iletişim ve/
veya etkileşimde bulundukları
soyut veya somut mekanı tarif
eden bir kavramdır. Siber alan,
fiziksel bir varlığı bulunmayan,
internetin ortaya çıkışı ve gelişimiyle insanların, kurum ve
kuruluşların farklı teknolojiler
vasıtasıyla bu sanal dünyaya
bağlanmasıyla ortaya çıkan
karmaşık bir yapıdır. Siber gü-

venlik (cyber security), genel
bir ifadeyle, siber alanın güvenliği olarak; yani siber alandaki
bilginin mahremiyetinin (confidentiality),
bütün-lüğünün
(integrity) ve ulaşılabilirliğinin
(availability) korunması şeklinde tanımlanabilir. Bilginin
mahremiyeti, ona sadece ilgili/
yetkili kişilerin vâkıf olabilmesini ifade etmektedir. Bilginin
bütünlüğü, bilişim sistemleri
vasıtasıyla depolanan bilginin
değiştirilmemiş, kısmen veya
tamamen de olsa silinmemiş
veya yok edilmemiş olmasıdır.
Bilginin erişilebilir oluşu ise
depolanan/saklanan bilginin
gerekli durumlarda yetkili kişilerce ulaşılabilir olması gerekliliğini anlatmaktadır.
Siber güvenliği bir üst çatı
olarak ele aldığımızda, bu çatının altında yer alan güvenlikle ilgili ve birbiriyle ilişkili
beş farklı kavram karşımıza
çıkmaktadır: (1) Genel olarak
bilginin mahremiyet, bütünlük
ve erişilebilirliğinin korunmasına yönelik alınacak fiziksel,
teknik ve idarî tedbirlerle ilgili olarak “bilgi güvenliği”, (2)
kişisel veya kurumsal güvenlik
politikalarına uygun olarak
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işletim sistemlerine ve uygulama programlarına kontroller
yerleştirilmesiyle ilgili olarak
“uygulama güvenliği”, (3) bilgisayar ağlarının bilgi güvenliğini sağlamak hedefine yönelik
olarak tasarlanması, kurulması
ve işletilmesi anlamında “ağ
güvenliği”, (4) internetle ilişkili hizmetlerin güvenliğinin
sağlanması açısından “internet
güvenliği” ve (5) enerji, su, iletişim, ulaşım, finans gibi kritik
altyapıların işletilmesinde rol
oynayan sistemlerin korunması
anlamında “kritik bilgi altyapılarının güvenliği”.
Siber güvenliğe yönelik risklerin başında siber suçlar gelmektedir. Bilişim sistemlerine
yönelik olarak işlenen veya işlenirken bilişim sistemlerinin kullanıldığı saldırılar sonucu oluşan suçlar, siber suçlar olarak
tarif edilmektedir. Siber suçlar
genellikle maddî menfaat edinmek amacıyla işlenmektedir.
Bununla birlikte, bir devlet
veya şirket adına casusluk yapmak, hedef kişi veya grupların
itibarını zedelemek, kişi veya
gruplara ait mahrem bilgileri
ifşa etmek veya sırf macera ve
arkadaş grubunda popüler bir
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kişi olmak amacıyla da işlenebilmektedir. Siber suçları işleyen kişiler Türkçeye ‘bilgisayar
korsanı’ olarak çevrilen ‘hacker’ tabiriyle adlan-dırılmaktadır. Hacker denilen kişi ve
gruplar, sistemlerde açıklar bulan ve bu yollardan sistemlere
yasa dışı olarak giren kişilerdir.
Siber suçları; (1) elektronik
ağlar vasıtasıyla işlenen klasik
suçlar, (2) elektronik medya
üzerinden yayınlanan yasa dışı
içerik suçları ve (3) elektronik
ağlara özgü suçlar olarak üç
grupta incelemek mümkündür.
Elektronik ağlar vasıtasıyla işlenen klasik suçların başında dolandırıcılık suçları yer almaktadır. Dolandırıcılık suçları içinde
en sık rastlanan, mağdurları
küçük bir yatırımla büyük miktarda para kazanabileceklerine
inandırarak dolandıran yatırım
teklifi yöntemi gelmektedir.
Elektronik medya üzerinden yayınlanan yasa dışı içerik
denilince ilk akla gelen müstehcen yayınlar ve çocuk pornografisidir.
Siber suçların üçüncü türü
olan elektronik ağlara özgü
suçlar, diğerlerine göre daha

çok teknik beceri isteyen; bilişim sistemine yasadışı erişim,
veri iletimine yasa dışı müdahale, veri bütünlüğüne müdahale veya bilişim sisteminin
işleyişine müdahale şeklinde
gerçekleşen eylemlerdir.
Siber güvenliğe yönelik diğer bir tehdit siber terör saldırılarıdır. Siber terör saldırılarının
hedefi, konvansiyonel terör saldırılarında olduğu gibi toplumda korku ve paniğe yol açarak
örgütün hedeflerine ulaşmasına çalışmaktır. Siber terör saldırıları, devlet kurumlarına ait
internet sayfalarının ele geçirilmesinden, kritik bilgi altyapılarının çalışmaz hale getirilmesine ve bu yolla ekonomik ve
maddî hasar oluşturulmasına
kadar geniş bir yelpazede gerçekleşebilir.
Siber güvenliğe ilişkin başka
bir tehdit ise son yıllarda sıklıkla tartışılmaya başlanan siber
savaştır. Siber savaş, uluslar
veya onların hesabına faaliyet
gösteren ajanları vasıtasıyla bilişim ve bilgisayar sistemlerine,
bilgisayar programlarına ve
veriye yönelik olarak gerçekleştirilen ve kayıplara sebep olan

planlı saldırı şeklinde tanımlanabilir.

SİBER SUÇLAR
Ayrıntılı bilgi için Siber Güvenlik maddesine bakınız.

SİBER TERÖRİZM
Siber terörizm, literatürde şu
ana kadar üzerinde bir uzlaşıya varılamamış kavramlardan
biridir. Bu konuda iki temel
yaklaşımdan
bahsedilebilir.
Bunlardan ilkine göre, terörizmin tanımı konusunda dahi
devletlerarasında oldukça farklı bakış açıları mevcutken “siber terörizm” kavramı uygun
bir tanımlama değildir. Buna
göre geniş çaplı bir siber saldırı
patlama, kimyasal veya biyolojik saldırılar gibi bir korkuya
değil, daha çok endişeye sebep
olur. Bu açıklamaya göre korku
üretme üzerine kurulu olamayan bir eylemin terörizm kavramı ile ifadesi uygun olmayabilir. İkinci yaklaşıma göre ise,
geniş çaplı bir bilişim ağı saldırısı oldukça yüksek ekonomik
zarara yol açabilir, bu nedenle
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korkuya hatta sivil ölümlerine
bile sebep olabilir.
Bu farklı yaklaşımlar ile
birlikte, siber terörizme ikinci
yaklaşıma uygun olarak, “politik bir amaç güderek, toplumu
ve devleti bu amaçları kabul etmeleri için zorlamak amacıyla,
özellikle dijital kritik alt yapıların parçaları olan bilişim sistemlerine, sanal ağlara ve iletişim alt yapılarına karşı yapılan
saldırılar” olarak kavramsal bir
çerçeve çizmek mümkündür.
Bu çerçeve tanım etrafında
siber terör saldırılarının literatürde “Basit Tehditler”, “İleri
Düzey Tehditler” ve “Karmaşık Tehditler” olmak üzere üç
düzeyde incelendiği görülmektedir. Basit tehditler, analitik ve
teknik kabiliyet gerektiren saldırıları içermektedir. Analitik
kabiliyet, potansiyel hedeflerin
kritik noktalarının tanımlanması ve güvenlik açıklarının
belirlenmesi sayesinde uygulanır. Teknik kabiliyet, bilgisayar
yazılım, donanım ve ağları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır.
İleri düzey tehditlerde saldırganlar, program yazma ya da
başkalarının yazdığı programları manipüle etme yeteneğini
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haizdir. Ayrıca, saldırganlar bu
düzeyde bilişim ağları ve siber
güvenlik savunma sistemleri
hakkında uzmandır. Terör örgütleri ileri düzeyde uzman barındırmadıklarında, kiralama
yolunu seçebilirler. Karmaşık
tehditler ise, önceki iki tehdide
göre başarılması oldukça güç
olan tehditlerdir ve devletlere
karşı büyük risk oluşturan saldırı tipi de bu tip saldırılardır.
Karmaşık saldırılar birden çok
takımın bir araya gelerek takım
çalışması oluşturmasını, ileri
düzey bilişim bilgisinin yanında istihbarat, analiz ve planlama gibi yeteneklerin barındırılmasını gerektirmektedir.
En tehlikeli siber terörizm
saldırı tipi olarak ise ulusal
kritik altyapılara ve finans sistemlerine karşı yapılan saldırılar kabul edilmektedir. Ulusal
kritik altyapılar arasında sayılan Danışmalı Kontrol ve Veri
Toplama Sistemleri (SCADA)
terör örgütleri açısından potansiyel hedefler arasındadır.
SCADA sistemler elektrik ve su
dağıtım şebekeleri gibi sistemlerin takibi ve kontrolünü sağlamaktadır. Kasıtlı olarak baraj
kapaklarının açılması, su dağı-

tım hizmetlerinin durması ve
elektrik dağıtım sistemlerinde
meydana gelebilecek sorunlar
siber terör saldırı neticesinde
gerçekleştirilebilir.

SİCARİLER
Sicari, Latin kökenli bir kavramdır. Terörist hareketlerin
tarihte bilinen en eskilerinden
olan Sicarilik, M.Ö. 73–66
yılları arasında Filistin topraklarında dinî nitelikli, şiddete
dayalı ve örgütlü bir hareket
olarak ortaya çıkmıştır. Zealotlar içerisinde değerlendirilen örgüt, radikal bir Yahudi
tarikatı olarak kabul edilmekte
olup, faaliyetlerini daha çok Filistin’i hâkimiyeti altında tutan
Roma Devleti aleyhinde kullanmış ve bu doğrultuda şiddet
hareketleri ve suikastlar düzenlemiştir.
Saldırılarında en çok kullandığı silah türünün ‘SİCA’
adı verilen ve kolaylıkla taşınabilen bir hançer olması nedeniyle tarihte Sicariler şeklinde
ünlenen örgütün kurbanları,
Roma siyasîleri, bürokratları,
lejyonerleri olduğu kadar, küfür ve işbirlikçi olmakla itham

ettikleri ılımlı Yahudi zengin ve
din adamları olmuştur.
Sicarilerin çoğu M.S. 6O’lı
yıllarda Romalılar tarafından öldürülmüştür. Kudüs’ün
Roma lejyonerlerinin kontrolü
altına girmesiyle birlikte kurtulanların bir kısmı Masada’ya
kaçmışlardır. Sicarilerin büyük
çoğunluğu, Zealots’un kurucusu Galileli Judah’ın neslinden
olan Eleazar b. Jair komutanlığında Masada kalesine çekilerek kendilerini toplumdan
tecrit etmişlerdir. Halklar tarafından benimsenmeyen bir
grup olarak zaman içinde etkilerini yitirmişlerdir.
Ancak zaman içinde etkilerini yitirmiş olsalar da eylemlerinde gündüz ve özellikle
kalabalık tatil günlerini seçmeleri, şehir dışında yaşamalarına
rağmen şehirde eylemler yapmaları ve böylece toplumda
korku ve terör havası estirmeleri nedeniyle, Sicari hareketi,
dinsel şiddetin tarihte bilinen
ilk örneği olduğu gibi; suikast
düzenleme, adam kaçırma,
sorgulama ve haraca bağlama,
intihar bombacısı olma gibi
tarzlardan oluşan Sicari taktikleri de günümüzdeki birçok
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terör örgütüne ilham kaynağı
olmuştur.

SİLAH AMBARGOSU
Bir zararla karşılık yöntemi
olan ambargo, teknik bir kavram olarak bir devletin limanlarında, içsularında ya da karasularında bulunan yabancı
gemilerin ülkesinden ayrılmasının yasaklanmasıdır. Uluslararası hukukta uygulanan ambargo ise giderek daha geniş
bir kapsam kazanmıştır. Günümüzde ambargo kavramı silah,
petrol ve benzeri stratejik ürünlerin ülkeden çıkışına izin verilmemesi anlamında kullanılmaktadır. Bahse konu ambargo
eylemi her zaman hukuksal bir
nedene dayanmayıp, siyasi nitelikte de olabilmektedir.
Silah ambargosu ise bir
devletin davranışlarını değiştirmek, süregelen bir silahlı
çatışmada tarafsız kalmak veya
başka devletlerin şiddet içeren
davranışlarını kısıtlamak adına
siyasi veya hukuki sebeplerle,
bir devlet ile silah ticaretinin
durdurulmasıdır. 1945 yılından itibaren, sadece Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi
626

zorunlu uluslararası silah ambargolarını uygulamıştır. Devletlerin tek başına, ulusal ya da
bölgesel önlem almaları mümkün olsa da, spesifik bir hedefin
askeri mal ve hizmetlere ulaşmasını engellemenin yolu uluslararası bir ambargo kararıdır.
Bölgesel kuruluşların da ambargo kararı uyguladığı örnekler bulunmaktadır. Örneğin,
Avrupa Birliği Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası çerçevesinde birden fazla silah ambargosu uygulamıştır.

SİLAHLI PROPAGANDA
Silahlı propaganda, genelde
terör örgütlerinin öngörülen
hedeflerini gerçekleştirebilmek
ve kamuoyunda “güçlü oldukları” imajını oluşturabilmek
amacıyla silahlı güç ve şiddet
kullanmak suretiyle giriştikleri
eylemler olarak tanımlanabilir.
Yöntem olarak silahlı propaganda, genel anlamda kitleleri
harekete geçirmek ya da duygu
ve davranışlarını derinden etkilemek adına suikast, bombalama, adam kaçırma gibi şiddet
içerikli eylemleri, ana mücadele tarzı olarak kabul eden bir
propaganda yöntemidir.

Terör örgütleri, silahlı propaganda yoluyla devlet otoritesini zaafa uğratmayı, mevcut
anayasal düzeni ortadan kaldırmayı, halkın devlet otoritesine dair güven duygusunu
zedelemeyi, üye, sempatizan ve
destekçilerine moral ve cesaret
vermeyi amaçlarlar.
Terör örgütleri, tarihsel süreç içerisinde kitleleri etkilemenin en iyi yolunun basın/yayın
faaliyetleri olduğu tespitinden
hareketle şiddeti silahlı propaganda adı altında devlet ve
halk üzerinde etkili bir politik
araç olarak kullanmışlar ve geliştirmişlerdir. Terör örgütleri;
suikast, adam kaçırma, bombalama gibi klasik silahlı propaganda eylemlerinin yanı sıra
uçak ve gemi kaçırma, metrolara gaz verme, otobüs tarama,
köy basma gibi eylem yöntemleri de geliştirmişlerdir. Türkiye’de, PKK/KCK terör örgütü
başta olmak üzere DHKP-C,
MLKP gibi sol tandanslı terör
örgütlerinin yanı sıra DEAŞ
gibi dini istismar eden terör
örgütleri de bu yöntemi kullanmaktadır.

SİLAHSIZLANMA, TASFİYE,
TEKRAR KAZANMA –
STTK (DISARMAMENT,
DEMOBILIZATION, AND
REINTEGRATION - DDR)
Çatışma çözümleri ve sonucunda barış inşası (peace building) süreçlerinde izlenen
temel metodlar olarak silahsızlanma, tasfiye ve tekrar kazanma şeklinde gerçekleşmektedir.
Bu kavram, çatışmaların önlenmesini, çözümünü, dönüştürülmesini ve uzlaşılmasını
da içermektedir. BM Güvenlik
Konseyi, bu sürecin bir amacının da çatışma ortamının tekrar ortaya çıkmamasının tesisi
olarak belirtmiştir.
Uluslararası çatışmaların
önlenmesi üzerine literatürde
“disarmament, demobilization, andreintegration (DDR)”/
“silahsızlanma, tasfiye, tekrar kazanma (STTK)”, çatışma sonrası huzurun tesisinde önemli rol oynamaktadır.
STTK, huzurun temininde
uygulamaya yönelik adımlar
içeren ve çoğu çatışma sonrası
ortamda başarılı bir şekilde uy627

gulama alanı bulmuş bir stratejidir. Silahsızlanma, silahlı
gruplardaki her türlü silah ve
mühimmatın teslim alınarak
imhasını öngörür. Tasfiye, silahlı grupların tasfiye edilerek
normal hayata dönmelerini
öngörür. Tekrar kazanma ise
silahlı gruplar içerisinde çarpışanların sivil hayata tekrar
entegrasyonlarını temin etmeye yönelik faaliyetleri içerir. Bu
aşamaların tamamlanamamış
olması çatışmanın tekrarlanma
ihtimalîni ortaya çıkarır.
Silahsızlanma Süreci
Silahsızlanma sürecin en
önemli ve ilk aşamasıdır ve hafif silahların tasfiyesinin yanı
sıra kara mayınlarının da imhasını öngörür. Çoğunlukla
silahlı gruplarca teslim edilen
silahlar polis ya da askerîn denetimine bırakılır.
Silahlı Grupların Tasfiyesi
Tasfiye aşamasında silahlı kanadın tasfiye süreci ortaya
çıkmaktadır. Silahını bırakan
silahlı grup mensuplarının
toplanması, kayıt işlemleri, oryantasyonu ve yeni lokasyonlarına taşınmaları bu sürecin
içerisinde ele alınması gereken
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işlemlerdir. Bu aşamada devletin güvenlik aparatlarının da
normal seviyeye çekilmesi öngörülmektedir.
Silah Bırakanların Topluma
Tekrar Kazandırılması
Silah bırakanların topluma aileleriyle birlikte tekrar kazandırılması, ekonomik, psikolojik
ve politik boyutlarda topluma tekrar uyum sağlaması ve
hayatını idame ettirmesi için
destek programları bu sürecin
sağlıklı tamamlanabilmesi için
şarttır. Ekonomik olarak topluma uyum için bu sürece kayıt
yaptıranlara kamu hizmetlerinde iş ve eğitim imkânlarında
ayrıcalıklar tanınabilmektedir.

SİVİL GÖZETİM VE DENETİM
Güvenlik sektörünün sivil gözetim ve denetimi, güvenlikle
ilgili tüm yapılar, politikalar,
süreç ve kararlar ile bunların
uygulamasını kapsamaktadır.
Bu çerçevede güvenlik sektörünün sivil gözetim ve denetimi, güvenlik güçlerine ilişkin
politika ve kararlara sivillerin
katılımı ile bu güçlerin yapı,
süreç ve faaliyetlerinin siviller

tarafından izlenmesini ifade
eder.
Bu kavramda sözü edilen
güvenlik güçleri (veya güvenlik
sektörü aktörleri) silahlı kuvvetler, polis, jandarma, sahil
güvenlik, istihbarat servisleri,
sınır güvenlik teşkilatı, gümrük
muhafaza birimleri ile diğer
yerel güvenlik birimlerini; tanımda yer alan ‘sivil’ kavramı
ise asker ve polis dışında kalan
kamu örgütleri ile sivil toplum
örgütlerini ifade etmektedir.
Sivil gözetim ve denetim
yatay ve dikey gözetim olmak
üzere iki boyutta ele alınmaktadır. Dikey gözetim, güvenlik
sektörü aktörleri üzerinde hiyerarşik anlamda yönetim, denetim ve yaptırım yetkisini elinde
bulunduran kurumlar tarafından yerine getirilir. Parlamento, yürütme ve yargı dikey gözetim aktörleridir.
Yatay gözetim ise güvenlik
kuruluşları ile hiyerarşik ilişki
içinde bulunmayan sivil toplum ve medyanın güvenlik politikalarına katılımı ve güvenlik
kuruluşları tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin gözetimi
ve denetimini ifade eder. Yatay

gözetim organları, güvenlik kuruluşları ile herhangi bir hiyerarşik ilişkiye sahip değillerdir.
Güvenlik kuruluşlarının halka
ve sivil topluma hesapverebilir
olmasına ve şeffaf uygulama
geliştirmelerine katkıda bulunurlar. Sivil toplum örgütleri
(işkenceyi önleme komisyonu,
insan hakları kuruluşları, güvenlik etiği komisyonu, gözaltı
merkezî denetçileri ve bağımsız kolluk şikâyet komisyonu
vb.) ve medya kuruluşları sivil
denetimin yatay aktörleri olarak ifade edilebilir.

SİVİL İTAATSİZLİK
Sivil itaatsizlik, kanunların ya
da Hükümet politikalarının
değiştirilmesini amaçlayan ve
kamuya açık bir tarzda gerçekleştirilen, şiddet içermeyen,
vicdanî ve aynı zamanda siyasî
nitelikli bir protesto biçimidir.
Sivil itaatsizlik, kavramsal
açıdan ilk olarak 1849 yılında
Henry David Thoreau tarafından kaleme alınan “Resistance
to Civil Government” başlıklı
makalede kullanılmıştır. Thoreau, 1846-1848 Amerika-Meksika Savaşı sırasında köleliği daha
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da ileri seviyeye taşıyabileceği
düşüncesiyle Amerikan Devleti’ne karşı vergilerini bilinçli
olarak ödememiş ve bunun üzerine hayatının bir kısmını hapiste geçirmiştir. Thoreau’nun bu
protestosu sivil itaatsizlik kavramının kavramsal olarak ortaya
çıkmasından sonra, bu kavram
çerçevesindeilk aksiyon olarak
görülebilir. Sanayi Devrimi’nin
ilk dönemindeki Boston Çay
Partisi, Gandi’nin İngiliz sömürüsüne karşı çıkışı, Martin Luther King’in siyahların medenî
haklarını koruma mücadelesi,
Güney Afrika’daki ayrımcılığa
karşı verilen mücadeleler, Vietnam Savaşı’na karşı gösterilen
tepkiler sivil itaatsizliğin önemli
belli örnekleri arasında sayılabilir.

SİVİL TOPLUM
Sivil toplum, devletin idarî teşkilatlanmasının dışında, özerk,
gönüllü, bir hukuk düzenine
tabi olmakla birlikte kendi iç
düzenini kendisi belirleyen,
toplumsal yaşamın organize
bir bölümü olarak tanımlanabilir. 20. yüzyılın son çeyreğinde, demokrasi ile birlikte sıkça
sözü edilen kavram, demok630

rasinin tesisi ve yerleşmesinin
temel şartlarından biri olarak
algılanmaktadır.
En soyut anlamıyla sivil
toplum, üyeleri öncelikle devlet dışı faaliyetlerle uğraşan ve
bu faaliyetler dolayısıyla devlet
kurumları üzerinde her çeşit
baskı ve denetimi uygulayarak
kendi kimliklerini koruyan ve
dönüştüren kurumların oluşturduğu bir bütün olarak nitelendirilebilir. Sivil toplum,
farklı istek ve çıkarları olan
gönüllü ortaklıkların uzlaşarak
yaşayabilmesine imkân sağlanmasını öngörür.
Kavramın
etimolojisine
bakıldığında ise Fransızca-Latince kökenli olan “civil” kelimesinin, görgü kurallarını iyi
bilen demek olmakla birlikte
medenî, nazik ve kibar anlamlarını da çağrıştırdığı ve
Türkçe’de “sivil” şeklinde telaffuz edildiği görülecektir. Ayrıca sivil kelimesi terim olarak
kullanıldığında; “şehir adabı”
“medenilik” gibi farklı anlamlara gelebilmektedir. Buradan
hareketle sivil toplum kavramı
bugün bir şehirli gereksinimi
olarak hürriyet, hak ve yüküm-

lülükleri ifade eden bir nitelik
içeren şekilde kullanılmaktadır.

SİVİLLEŞME
Sivil kelimesi teorik olarak iyi
niyeti ve hukuka olan saygıyı
ifade etmektedir. Sivilleşme ise,
“hukukun üstünlüğüne karşı
saygılı olma”; kamu otoritelerinin politikaları, faaliyetleri
ve bütçe kullanmaları açısından sorumlu olması anlamında
“hesap verebilirlik” (accountability) ve kamu kuruluşlarının
faaliyetlerini veya bu faaliyetleri yürütürken yapılan masrafların durumunun açık ve şeffaf
bir şekilde yükümlü oldukları
teşkilatlara veya diğer kuruluşlara sunulabilmesi anlamında
“saydamlık” (tranparency) gibi
demokratik ve etik değerleri
kendi içinde barındıran bir öğretiler bütünüdür.
Sivilleşme veya sivil olma
konusu düşünce planında başlayıp aksiyona doğru devam
eden bir süreçtir. Bu süreçte
dikkat edilen husus, kurumsal
yapının veya kurumsal yapı
tarafından yürütülen çalışmaların sivil değerlere veya ilkelere ne kadar yakın olduğu veya

yakın olması gerektiği ile ilgilidir. Bu bağlamda, bir kurumsal
yapının hukukun üstünlüğüne
saygı duyarak faaliyetlerini yürütmesi, faaliyetlerini yürütürken saydam ve hesap verebilir
olması ve etik değerleri gözetmesi o kurumsal yapının sivil
olduğunun veya sivilleştiğinin
önemli göstergelerindendir.

SİYASAL İSLAM
Siyasal İslam, İslamcı söylem
ve eylemleri tanımlamak için
tercih edilen, Müslüman dünyanın İslam’ı bütüncül olarak
ele alış arzusunu ve siyaseti öne
alma tercihini açıklamaya çalışan, Batılı bir kavramsallaştırma modelidir.
İslam’ın 18. yüzyıldan itibaren sosyo-politik bağlamlarda
dünyanın hemen her yerinde
maruz kaldığı sorunlar, Müslüman dünyanın geleneksel
ve modern temsilcilerini dinîn
yeni zamanlar için taşıdığı anlamlar konusunda farklı görüş
açılarıyla buluşturmuştur. İslam’ı gündelik siyasetin dışında
tanımlanmış bir manevîyatla
sınırlı olarak ele alanlara göre
bir din olarak İslam, hiçbir şe631

kilde politik talep ve beklentilere temel teşkil etmez. Öte yandan İslam’ı yaşanan sorunları
aşmak için esaslı politik repertuar olarak görenlerin gözünde
ise din olarak İslam, her şeyden
önce hayatı siyaset üzerinden
okumaya açık, temel bir başvuru kaynağıdır. Bu bağlamda
İslam’ı, inanç, ibadet ve ahlak
üçlüsü etrafında değerlendirip
siyasete yer vermeyen geleneksel yaklaşımlara karşın, aktivist
bir perspektif de siyasete hatırı
sayılır bir misyon yükleyerek
dinîn gerçek boyutlarının ancak bu şekilde tamamlanabileceğini iddia etmiştir.

SİYASÎ SIĞINMACILIK
Siyasî sebeplerle, dinî, millîyeti
veya benzer aidiyetleri nedeniyle vatandaşı olduğu ülkede
zulüm görme, hayati tehlikesi
olma gibi nedenlerle başka bir
ülkeye geçiş ve sığınma talebinde bulunmaya denir.
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, sığınma hakkını kabul
eder ve “Herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınmacı
ve bu ülkelerce sığınmacı işlemi
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görme hakkı vardır” şeklinde
bir hak olarak tanır.

SİYONİZM
1789 yılı Fransız İhtilali’nden
sonra, Avrupa’da baş gösteren
milliyetçilik akımları, Yahudilerin ayrımcılığa uğramalarına
neden olmuştur. Bu dönemlerde Avrupa ve Rusya’da Yahudiler birçok kamu hakkından
mahrum bırakılmış Gettolarda
yaşamaya mahkûm edilmiştir.
Avrupa ülkelerinin vatandaşlarınca horgörülen Yahudiler,
başını Theodor Herzl’in çektiği Siyonizm davasını başlatmıştır. Bununla birlikte, Avrupa’daki Yahudilerde tarihte ilk
temelli göç düşüncesi ve teşkilatlanması da yine bu dönemde
başlamıştır.
Yahudi milliyetçiliğini tanımlamak için kullanılan bir
terim olarak “Siyonizm,” ilk
milliyetçi Yahudi öğrenci hareketi Kadimah’ın kurucusu
Avusturyalı Yahudi yayımcı
Nathan Birnbaum tarafından,
kendi çıkarttığı Selbstemanzipation adlı gazetede, 1890
yılında ortaya atılmıştır. Siyonizm, Filistin’de Yahudiler için

bir vatan kurulmasına destek
veren uluslararası Yahudi siyasi
hareketidir. Siyonizm Yahudiler tarafından “Yahudi milletinin, tarihteki Yahudi devletinin
sınırları içinde, kendi kaderini
tayin etme hakkını bir devlet
kurarak gerçekleştirme ülküsünün ideolojisidir.” şeklinde
tanımlanmaktadır. Siyonizm
kavramı terim olarak siyasal
bilimler jargonuna 1893 yılında Nathan Birnbaum’un yayınladığı “Yahudi Sorunu’nun
Çözümüne Yönelik Olarak,
Yahudi Halkının, Anavatanında Yeniden Doğuşu” isimli
risalesi ile girmiştir. Nathan
Birnbaum daha sonra “Siyonizm”i siyasi bir hareket haline
getirecek olan Herzl ile işbirliği
yapmıştır.
Siyonizm’in
günümüze
kadar varan siyasi ideolojiye
dönüşümü ise Viyanalı bir gazeteci olan Theodore Herzl
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Theodore Herzl ilk etapta Avrupa’daki Yahudi sorununun
asimilasyon ile çözüleceğini
düşünmesine rağmen daha
sonra fikir değiştirmiş ve Yahudi Sorununun ancak Yahudilerin kendilerine ait bir devletin

kurulmasıyla çözülebileceğini
savunmuştur. Bu düşüncesini
1896 yılında yazdığı “Der Judenstaat” Yahudi Devleti isimli kitabı ile ortaya koymuştur.
Siyonizm Yahudi toplumunun
çoğunluğu tarafından da kabul
görmüştür. Herzl’in 1896 yılında yazdığı kitabı Der Judenstaat (Yahudi Devleti) ve 1897 yılında yazdığı, Die Welt(Dünya)
gazetesi, 1897 yılında Basel’de
toplanan 1.Dünya Siyonist
Kongresi’nde (World Zionist
Organization- WZO) savunulan düşüncelerin kaynağı olmuştur. Kongrenin ana temasında Siyonizm’in Yahudi halkı
için Filistin’de bir yurt kurulmasının amaç edindiği ortaya
konulmuştur. Bu kongre Yahudilerin geleceğini tayin etmesi
bakımından önemli ve Yahudi
tarihinin dönüm noktasını teşkil etmektedir. Herzl Filistin’in
mümkün olmayacağı yönünde
düşüncelere kapıldığı zamanlarda kurulacak ülke için Arjantin seçeneğini de kenarda
tutmuş ancak daha sonra bu
fikrinden vazgeçmiştir.
Yahudilerin kendileri için
ülke olarak belirledikleri alanın
Tevrat’ta bahsi geçen ve İsrail
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Diyarı (İbranice: Eretz Yisra’el)
adı verilen topraklar olduğu savunulmaktadır. Günümüzde
Siyonizm Filistin’de bir Yahudi ulus-devleti kurulmasını ve
bunun desteklenmesi amacını
taşıyan Yahudi milliyetçi bir
düşünce olarak Yahudi toplumunun çoğunluğu tarafından
savunulmaktadır.
Günümüzde Siyonizm dünyada siyaset, ekonomi, medya başta olmak üzere birçok
alanda etkili olmaktadır. Siyonizm’in Avrupa ve Amerikan
diplomasisinde, özellikle de
Ortadoğu ve daha da özelde
İsrail’in dış politikasıyla ilgili
meselelerde çok önemli bir etkisinin olduğu kabul edilmektedir.

SLOGAN
“Kalabalıkların haykırışı” ve
“savaş çığlığı” anlamına gelen Kelt kökenli bir sözcüktür.
Slogan sözcüğü, propaganda
ve reklam amaçlı, az sözcükle
çok şey anlatmayı amaçlayan
cümle olarak da tanımlanabilir. Ayrıca İtalyancadaki motto “mırıldanmak” sözcüğü ile
aynı anlamda kullanılmaktadır.
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Günümüzde medyanın toplumsal etkisiyle sözcük kurumsal ve kitlesel iletişimde kavramsal olarak farklı anlamlar taşır.
Kurumsal kimlik oluşturmada
her kurum slogan oluşturmaya
ve kendine ait bir sloganla kimliğini ortaya koymaya önem
verir. Reklam amaçlı sloganlarda müşteri ile arasında bağ
kurmayı hedeflemek, bu bağın
oluşmasıyla müşteri sadakatine
yönelik bir ortam oluşturmak
öncelikli hedeftir.
Propaganda amaçlı sloganlar ise konjonktürel olarak değişiklik gösterir. Propaganda
amaçlı sloganlar grup ya da
kurumsal amaçlı olarak kitleleri etkilemeye, tutum ve davranış değişiklikleri yapmaya
yöneliktir. Kimi zaman provakatif kimi zaman bilgilendirici
nitelikler taşıyan ve tekrarlanan ya da ses ahenkleriyle oluşturulmuş cümle yapıları olarak
sunulan sloganlar günümüz
toplumları için adeta birer kitlesel iletişim aracı olmuştur.

SOSYAL AĞ ANALİZİ
Sosyal ağ analizi bireyler ve
bu bireyler arasındaki ilişkileri

inceleyen bilim dalıdır. Sosyal
ağ analizi modern sosyoloji biliminin bir alt kolu olmakla beraber, cebir, kombinatoriks ve
veri madenciliği bilimlerinden
de faydalanır.
Sosyal ağ analizi sosyal ilişkileri ağ teorisi esasına göre
inceler. Ağ teorisi sosyal ilişkileri noktalar (bireysel aktörleri
temsil eder) ve bağlantılar (aktörler arasındaki ilişkileri temsil eder) olarak görür ve birçok
sayısal analiz yöntemi ve algoritması kullanarak sosyal ağları
izah eder.

SOSYAL ÇATIŞMA
Sosyal çatışma, toplumun herhangi bir tabakasında bulunan
tarafların aynı zaman diliminde karşı karşıya gelmeleri neticesinde olumlu veya olumsuz
sonuçlar ortaya çıkaran anlaşmazlık veya uyuşmazlık halidir.
Sosyolojik bir bakış açısıyla, çatışma iki tarafın sosyal etkileşimiyle meydana gelen sosyal bir
eylemdir.
Sosyal çatışmanın, gruplar
arasında olabileceği gibi grup
içinde olması da muhtemeldir.
Çatışmaya giren gruplar, sos-

yal tabakanın aynı katmanından (dikey veya yatay düzlem)
veya farklı katmanlarından
(dikey-yatay, yatay-dikey düzlemler) olabilir. Sosyal çatışma,
dinî, etnik, entelektüel, kültürel, siyasî ve ekonomik vb. unsurları referans alan grupların
beklenti ve çıkarlarının kesişmesi neticesinde ortaya çıkabilir. Çatışma, aynı zamanda
toplumda bir grubun başka bir
grubun baskı altında kalması
ve engellenmesi sonucunda da
görülebilir.
Ayrıca Toplumsal Çatışma
maddesinebakınız.

SOSYAL DEMOKRASİ
Sosyal demokrasi hem toplum
içerisinde zor koşullarda yaşayan bireylerin menfaati doğrultusunda toplumu değiştirme,
hem de savunduğu politikaları
parlamenter demokrasilerde
gerçekleştirmek için güç kazanmayı amaçlayan politik bir
hareket olarak ifade edilmektedir.
Sosyal demokrasi kavramının 19. yüzyılda Orta Avrupa’da özellikle Almanya’da
ortaya çıktığı söylenebilir.
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Adaletsiz bir toplum, endüstrinin zengin ve yüksek elit sınıfı
ve çok zor insanlık dışı şartlar
altında çalışan işçi sınıfı 19.
yüzyıl Avrupa’sının toplumsal
yapısının en belirgin özellikleri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu duruma karşı ortaya atılan adil ve eşit toplum fikrini
destekleyenlere atfedilen genel
bir tanımlama olan “sosyalist”
kavramı bu dönemde ortaya
çıkmıştır.

de bazı değerleri alan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda sosyal
demokratlar devrimsel inanç
cesaretinden yoksun sosyalistler ya da oyları fişeklere tercih (prefer ballots over bullets)
eden sosyalistler olarak tanımlanmaktadır. İkinci yaklaşım
ise sosyal demokrasiyi kendine
has politikaları uygulamaya
koymak isteyen ve belli değerlere sahip bir hareket olarak
tanımlamaktadır.

Özellikle 2. Dünya Savaşı
sonrası sosyal demokrasi ayrı
bir ideoloji olarak tanınmaya
başlamıştır. Çok hararetli politik kavgaların olduğu o dönemde sosyal demokrasiyi diğer
politik hareketlerden ayıran en
temel özellik, baskıcı sistemi
ortadan kaldırmak için ortaya
yine baskı ve şiddet içeren devrim fikrine karşılık, demokratik
bir devlet kurmak için politik
bir reformun gerektiği yönündeki tutumudur.

Sosyal Demokrasinin Temel
Değerleri

Sosyal demokrasi ile ilgili
yapılan çalışmalarda sosyal demokrasinin tanımına ilişkin iki
yaklaşım ön plana çıkmaktadır:
Birincisi “Marksizm” ve “Liberalizm” arasında orta yolu
benimseyen ve her ikisinden
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Fransız Devrimi’nin ortaya çıkmasında, Birleşmiş Milletlerin
Kuruluşunda ve Birleşmiş Milletlerin 1966 yılındaki iki insan
hakları sözleşmesinde rastladığımız üç temel değer sosyal demokrasinin de temel değerleri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu değerler; özgürlük (freedom), eşitlik (equality), adalet
(justice) ve dayanışma, birlik ve
beraberliktir (solidarity). Sosyal demokrasi için bu değerler
devlet ve toplumlar için olmazsa olmaz değerler olarak görülmektedir.
Bugün Afrika’dan Asya’ya
ve Güney Amerika’ya kadar

pek çok ülkede kendilerine sosyal demokrat parti ismini veren pek çok politik parti sosyal
demokrasi değerlerini ülke yönetimlerinde etkin kılmak için
politik faaliyetlerine devam etmektedir.

SOSYAL DÜZENSİZLİK
TEORİSİ
Ayrıntılı bilgi için İsyan maddesine bakınız.

SOSYAL HAREKET
Sosyal hareketler, toplumsal
alanda ortaya çıkan sorunları
çözmeyi amaç edinmiş grupların farklı biçimlerdeki tepkileridir. Toplumun bir kısmının
örgütlenmesi ile ortaya çıkan
bu hareketler, sorun olarak
görülen bir kurum ya da kuruluşun ortadan kaldırılmasını,
var olan işleyiş ve organlarının
değiştirilmesini veya yapının
yeniden düzenlenerek fonksiyonunu devam ettirmesini
amaçlamaktadır.
Sosyal hareketlerin kaynağı “kolektif davranış” şeklidir.
Kolektif davranış, belli bir dü-

şünce ve anlayış birlikteliğine
sahip insanların oluşturduğu
toplulukların kendilerini baskı
altında hissettiklerinde sergiledikleri tepkisel hareketlerdir.
Toplumda süregelen işleyiş,
sosyal, ekonomik, siyasî ve kültürel açıdan birilerini baskı altına aldığında, başka bir ifadeyle
diğerlerine göre bu baskı gören
kesim ayrıştırıldığında, toplumun geneline yansıyan bir
huzursuzluk ve güvensizlik hali
baş gösterir. Aslında mevcut
sistemin toplumun bir kesimini dışlaması ile ortaya çıkan bu
hal, insanların ötekileştirilerek
asimile ediliyor duygusuna kapılmasına yol açmaktadır. Kolektif davranış, değerleri hiçe
sayılmış insanların, başkaldırı
mahiyetinde harekete geçerek aynı düşünce ve oluşum
etrafında toplanarak gönüllü
iştirakleriyle ortaya koydukları
eylemlerdir.

SOSYAL MEDYA
Sosyal medya kavramı, 21.
yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan Web 2.0 teknolojisinin ortaya çıkardığı “yeni
medya” biçimi olarak tanımlanabilir. Geleneksel medyada
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tek bir gönderici (gazete, TV,
dergi, radyo) ürettiği içeriği
(haber, bilgi, düşünce vb.) insan topluluklarına çeşitli araçlarla iletir. Sosyal medyada ise
bundan farklı olarak herkes
artık bir yayıncı kuruluş gibi
içerik üretebilmekte ve/veya
yayımlayabilmekte, milyonlarca kişiye dolaylı olarak ulaşabilmektedir.
Günümüzde medya, kullanılan teknoloji ve iletişim yönü
özelliği ile geleneksel ve yeni
medya olarak iki başlık altında sınıflandırılmaktadır. Analog teknolojiler kullanılan TV,
gazete, dergi, radyo geleneksel
medya olarak tanımlanırken,
dijital teknolojilerin kullanıldığı internet tabanlı tüm iletişim
araçları ve outdoor (açıkhava)
uygulamaları yeni medya olarak tanımlanmaktadır. Yeni
medyanın geleneksel medyadan ayırt edici temel özellikleri etkileşimli ve multimedya
biçimine sahip olmasıdır. Bu
anlamda, kitle iletişiminin bir
özelliği olan tek yönlü iletişimin
(alıcıların tepkilerinin anında
ölçülememesi) bugün çift yönlü
olarak dönüştüğü görülmektedir. Bu niteliğin en açık şekilde
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görüldüğü sosyal medya da bu
nedenle “yeni medya”dır.
Sosyal medya, iletişim, etkileşim, sosyalleşme, paylaşma, dayanışma, karşı koyma,
kolektif hareketler oluşturma
gibi birçok deneyimin gerçekleşebildiği; insan ilişkilerinin
yeniden şekillendiği, özel alanın kolaylıkla ve istemli bir biçimde görünür kılındığı sosyal
paylaşım ağları olarak, bugün
farklı kurumların, hatta devlet
kurumlarının da önemli iletişim mekanizmaları haline gelmiştir.
Sosyal medya kavramı yalnızca bir siteyi işaret etmemektedir. Facebook, twitter,
blog, sözlükler, dijital çevrimiçi oyun portalları, görüntülü/
sesli içerik paylaşımı, forumlar
vb. birçok etkileşimli ortam
“sosyal ağ” kavramı kapsamına girmekte ve her birinin ayrı
özellikleri ve kullanım amaçları
bulunmaktadır.
Türkiye’de Sosyal Medya
Türkiye, sosyal medya kullanımı bakımından dünyanın
önde gelen ülkelerinden biridir
ve kendisinden daha kalabalık
ülkeleri bile geride bırakmakta-

dır. En fazla kullanıcı sayısına
sahip olan Facebook’ta Türkiye’de açılan hesap sayısı otuz
iki milyonun üzerinde olup, bu
sayı dünyada 7. sırada, Avrupa’da ise Birleşik Krallık’tan
sonra ikinci sırada yer almaktadır. Bu rakam ülke nüfusunun %40’ına tekabül etmektedir. Açılan kurumsal hesaplar
hariç tutulduğunda ülkemizde
yaşayan her 3 kişiden birinin
Facebook hesabının olması
ülkemizde sosyal medya kullanımının büyüklüğünü gösterir
niteliktedir.
Sosyal medya ile ilgili Türkiye en önemli deneyimini Gezi
Parkı olayları sırasında yaşamıştır. Olayların başladığı ilk
üç gün içerisinde olaylar sosyal
medya üzerinden gündemde
kalmış ve kitlelere ulaşmıştır.

SOSYAL MÜHENDİSLİK
Sosyal mühendislik, sosyal durum ya da problemi çözmek
için ve insanların fikirlerini etkilemek için kullanılan metot
ve kuralları kapsamaktadır. Diğer bir deyimle, toplum içinde
bulunan ve toplum içinde yer

teşkil eden insanların yönetimini ifade etmektedir.
Sosyal mühendislik kavramı
siyaset biliminde, toplumu etkilemek için kullanılan bir araç
olduğu gibi güvenlik anlamında da psikolojik hilelerle insanları aldatarak ya da yanıltarak
gizli bilgilerin elde edilmesi
manasında da kullanılmaktadır.

SOSYAL SERMAYE
Sosyal sermaye belirli norm
ve değerler etrafında bir araya
gelerek bir ağ oluşturan insanların, karşılıklı etkileşimle birlikte değer üretebilme, birlikte
uyum içinde çalışabilme; yaşam kalitesini artırabilme süreci ve yeteneği olarak tanımlanır. Söz konusu süreçte beşeri
sermayenin paylaşılması ile ortak bir ağ oluşumu sağlanır.

SOSYALİST YENİDEN
KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)
Çeşitli aşırı/marjinal sol grupları bir araya getirerek daha
güçlü bir yapı oluşturmayı
hedefleyen Sosyalist Demok639

rasi Partisi (SDP), Türkiye Komünist Partisi/Kıvılcım-Toplumsal Özgürlük Platformu
(TKP/K-TOP) ve Sosyalist
Birlik Hareketi (SBH) mensupları arasında 2009 yılı
sonlarından itibaren sürdürülen “Üçlü Birlik Çalışmaları”,
İstanbul, Ankara ve Bursa illerinde Devrimci Karargah
Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bazı
SDP ve TKP/K-TÖP yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla, Eylül 2010 itibariyle kesintiye uğramıştır.
Bilahare İşçilerin Sosyalist
Partisi (SP) ve Sosyalist Gelecek Parti Hareketi (SGPH)’nin
de katılımıyla, Beşli Birlik-SYKP-G (Sosyalist Yeniden Kuruluş Parti-Girişimi) adı altında
birleşme/ortak parti kurulması
çalışmalarına Ocak 2011 ayı
itibarıyla yeniden başlanmıştır.
Mayıs
2012
itibariyle
SDP’nin SYKP-G’den bağımsız olarak faaliyet yürütme
yönünde karar alması akabinde TKP/K-TOPG (Toplumsal Özgürlük Parti Girişimi),
SBH, SGPH ve SP tarafından
Sosyalist Yeniden Kuruluş adı
altında yürütülen faaliyetin
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adı Nisan 2013 itibariyle Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi
(SYKP) olarak belirlenmiştir.

SOSYALİZM
Siyasî bir ideoloji olan sosyalizm genel anlamda 19. yüzyılda Batı’da şekillenmiştir. Tarihsel, düşünsel ve toplumsal
açıdan ele alınarak Marx ve
Engels tarafından sistematize
edilmiştir. Dünyada birçok ülkede farklı olarak yorumlanmış, uygulanmış ve eleştirilmiştir.
Sosyalizm, işçi sınıfının siyasal bir devrim yoluyla iktidarı
burjuvazinin elinden almasını
ve böylece kapitalist üretim ilişkileri yerine toplumsal üretim
ilişkilerini geçirerek sınıfsız bir
toplum ve dünyayı yaratmayı
amaçlayan bir öğreti, bir siyasî
hareket ve devrimden sonra
bu amacın gerçekleşmesi için
kurulması planlanan veya kurulan toplumsal düzen olarak
tanımlanmaktadır. Kavramı
modern anlamıyla ilk kez bütünlüklü bir biçimde ortaya
koyan metin Karl Marx ve
Friedrich Engels’in yazdığı ve

1848’de yayımlanan Komünist
Parti Manifestosu’dur.
Sosyalizm, temel anlamda, politik-ekonomik sistemin,
devletin planlama ya da doğrudan müdahalesi ile temel
üretim araçlarını kontrol etmesi olarak tanımlanır. Sosyalizmde üretim araçlarında özel
mülkiyet kaldırılmış ve bütün
üretim araçları sosyal sahipliğe geçirilmiştir. Bu safhada,
komünizmden farklı olarak,
devlet hala hayattadır ve devlet
toplum adına üretim araçlarını
sahiplenmekte, onları idare etmektedir.
Sosyalist düşünce, bireylerin tek başlarına yaşayamayacaklarını belirterek, beraberce üretmenin ve paylaşmanın
önemli olduğunu vurgular.
Sosyalizm,
kapitalizmin
karşıtı olarak, toplumsal güçle
ilişkisinde karar süreçlerinde,
teknik çalışma, gündelik yaşantı, tüketim ve gelişim modellerinde olabildiğince yüksek bir
verimlilik kaygısının damgasını
taşıyan toplum biçimlerinin radikal bir eleştirisi olarak görülmektedir. Bazen komünizmle
bazen de sosyal demokrasiyle

eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak 70 gün
süren 1871 Paris Komünü deneyiminin tarihteki ilk sosyalizm deneyimi olduğu belirtilmektedir. Bir sonraki sosyalizm
deneyimi ise yaklaşık olarak 70
yıl süren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) deneyimidir.

SOYKIRIM
Soykırım kelimesi, Latince
“ırk, soy, kabile” manasına gelen “geno” kelimesi ile “öldürmek” manasına gelen “cide”
kelimesinin birleşimi olarak
ilk defa 1944 yılında Raphael
Lemkin isimli Yahudi kökenli
Polonyalı bir yazar tarafından
kullanılmıştır. Kısaca, “toplulukları ortadan kaldırmak
amacı ile koordineli bir plan
dâhilinde yapılan eylemler”
olarak tanımlanır. 9 Aralık
1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu’nda kabul edilip imzaya açılan ve 12 Ocak 1951’de
yürürlüğe giren “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” (United
Nations Convention on the
Prevention and Punishment
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of the Crime of Genocide ),
soykırımı şu şekilde tanımlamıştır: “Bu Sözleşme bakımından, ulusal, etnik, ırksal ya da
dinsel bir grubu, kısmen ya da
tamamen ortadan kaldırmak
amacıyla işlenen aşağıdaki fiillerden herhangi biri, soykırım
suçunu oluşturur:
a. Gruba mensup olanların öldürülmesi,
b. Grubun mensuplarına ciddî
surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi,
c. Grubun bütünüyle ya da
kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak, yaşam şartlarını kasten değiştirmek,
d. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler
almak,
e. Gruba mensup çocukları
zorla bir başka gruba nakletmek.
Sözleşmenin 1. maddesine
göre devletler, soykırımı uluslararası hukuka göre bir suç olarak kabul ederek savaş zamanında da olsa barış zamanında
da olsa soykırımı önlemeyi ve
cezalandırmayı taahhüt etmiş
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olurlar. 3. maddeye göre ise,
“soykırımda bulunmak, soykırımda bulunulması için işbirliği
yapmak, soykırımda bulunulmasını doğrudan ve aleni bir
surette kışkırtmak, soykırımda
bulunmaya teşebbüs etmek,
soykırıma iştirak etmek” soykırım suçu kapsamında değerlendirilir. Sözleşmeye göre
soykırım suçu üye devletlerin
yetkili mahkemelerinde veya
sözleşmeci devletler tarafından
yargılama yetkisi kabul edilen
uluslararası bir mahkeme tarafından yargılanır. Üye ülkeler,
Birleşmiş Milletler’den, soykırımın önlenmesi veya sona
erdirilmesi için yetkili organları harekete geçirmesini talep
edebilir. Türkiye bahse konu
Sözleşmeyi 23 Mart 1950’de
onaylamıştır.

SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ
Söylem analizi, konuşma ve
metinler aracılığıyla oluşan
anlam ürünleri ile ilgilenen geniş kapsamlı sosyal ve kültürel
araştırmalar içinde kullanılan
bir araştırma yöntemidir. Söylem içinde varolan etik, ideolojik veya çalışmanın amacına
yönelik bulunan kavram ve

kodların çeşitli analiz yöntemleriyle belirginleştirilerek analiz
edilmesidir. Sosyoloji, psikoloji,
dilbilim, medya, siyasal bilimler gibi pek çok farklı alan söylem analizini, kendi bakış açılarına ve bilimsel yöntemlerine
dayalı olarak kullanmaktadır.
Söylem çözümlemesi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Batı
dünyasında yaşanan değişimlere bağlı olarak sosyal bilim
alanındaki temel tartışmalar
ekseninde gelişen bir sosyal
bilim anlayışı ve yaklaşımına
dayanan bir sosyal bilim yöntemi ve tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Bu konudaki ilk makale
1952 yılında Zellig Harris’in
“Discourse Analysis” (Söylem
Çözümlemesi) başlığını taşıyan
çalışması olarak kayda girmiştir.

STERK TV
“Sterk” Türkçede yıldız anlamına gelmektedir. Sterk TV,
Danimarka Kopenhag Şehir
Mahkemesi tarafından terör
örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle Roj
TV’nin uydu yayınının kesilmesinin ardından 26 Şubat

2009 tarihinden itibaren test
yayını yapan ve daha sonra
normal yayına başlayan televizyon kanalıdır. Stêrk TV, Danimarka’nın Roj TV hakkında
dava açmasının hemen akabinde Norveç’in başkenti Oslo’da
kurulmuştur.
Televizyonun
yönetim kurulunda; Said Hoshang Mosleh, Ramin Mamadi
ve Guli Kocu isimli kişilerin
bulunduğu belirtilmektedir.
Kanal, 19 Ağustos 2013’de
iflasını açıklayan ve Med TV/
ROJ TV yayın politikasına sahip NUÇE TV’ye yakın bir
yayın politikası ile terör örgütü PKK’nın medya ve iletişim
aracıolarak işlev görmektedir.

STRATEJİ
Önceden belirlenen bir amaca
ulaşmak için belirlenen yoldur.
Strateji, siyasal bilimler,
uluslararası ilişkiler, güvenlik
bilimleri, işletme ve yönetim
bilimleri gibi farklı disiplinlerde özellikle son yıllarda kullanımı yaygınlaşan kavramlardan biridir. Bir ulusun veya
uluslar topluluğunun, barış ve
savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla
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politik, ekonomik, psikolojik
ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı şeklinde
tanımlanabilir.

duğunu, neden bunların yapılması gerektiğini gerekçeleriyle
ortaya koyan bir yol haritası
sunar.

STRATEJİK ARAŞTIRMALAR STRATEJİK İSTİHBARAT
Stratejik araştırmalar, ekonomik, sosyal ve psikolojik sınırlılıkları da göz önünde bulundurarak askerî araçların siyasî
amaçları
gerçekleştirilmesi
amacıyla kullanılmasını inceleme konusu edinîr. Stratejik
araştırmalar dünya savaşları
ve özellikle de nükleer silahlanma ve Soğuk Savaşın etkisiyle 1940’lı yılların ortalarında
Amerika Birleşik Devletleri’nde doğmuştur.

Stratejik istihbarat, ulusal ve
uluslararası seviyelerde politikaların ve askerî planların
oluşturulabilmesi için gerekli
olan bilgidir. Biyografik, telekomünikasyon, coğrafî, siyasî,
bilimsel ve teknik istihbarat
gibi unsurlar bu tanım içerisinde yer almaktadır. En genel haliyle stratejik istihbarat; bilgi,
organizasyon ve faaliyet (süreç)
olarak üç ana başlıkta tanımlamaktadır.

Çoğunlukla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî faktörlerin kesişim noktasında ortaya
çıkan ve çözümü kolay olmayan ulusal problemler irdelenmektedir. Stratejik araştırmalar kısaca politik, pragmatik
ve pratiktir. Diğer bir deyişle,
stratejik araştırmalar politika
eksenlidir ve politikalarda belirtilen amaçlara ulaşmak ve
belirlenen hedefleri verimli bir
şekilde gerçekleştirmek için yapılması gerekenlerin neler ol-

Bilgi ile oldukça geniş bir
veri kapsamı kastedilmektedir.
Savaş ve barış zamanlarında,
az bir kısmı gizli çalışmalarla,
çoğunluğu ise açıkça gözlem
ve araştırmalar sonucu elde
edilebilen ve ülkelerin menfaatleri ve güvenlikleri için geliştirilecek politika ve kararlar
için kullanılacak bilgidir. Organizasyondan kasıt, istihbaratı
toplayan, sınıflandıran, değerlendiren bir organizasyonun
varlığıdır. Stratejik istihbarat,
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aynı zamanda ham bilginin
toplandıktan sonra derlenmesi,
sınıflandırılması, kıymetlendirilmesi, analiz edildikten sonra
ilgililere rapor edilmesi sürecidir.
Stratejik istihbarat, bir devletin veya kurumun en önemli unsurlarındandır. Stratejik
istihbarat, bir konu ile ilgili
büyük resmî görebilmeyi, gelecekle ilgili tahminler sağlayarak planlar yapmayı ve gerçekleştirmeyi sağlamaktadır.
Stratejik istihbaratı değerlendirirken, literatürde stratejik istihbaratın yanında tanımlanan diğer iki istihbarat çeşidi
ile kıyaslayarak anlatmak yerinde olacaktır. Bu iki istihbarat çeşidi, “Taktik İstihbarat”
ve “Operasyonel İstihbarat”tır.
Stratejik istihbarat ile taktik/operasyonel istihbarat arasındaki fark, göz rahatsızlıkları
olan hipermetrop ve miyop ile
(metaforik olarak) açıklanabilir.
Hipermetrop yakını görememe, miyop ise uzağı görememe
rahatsızlığıdır. Sadece taktik/
operasyonel istihbaratı kullananlar, yakını görüp uzağı göremediklerinden miyopturlar.

Bu yüzden, taktik/operasyonel
istihbarat çok iyi olsa da, uzağı
görme konusunda yetersiz kalacaktır. Ancak sadece stratejik
istihbarat alanına yönelik bir
bakış ise yakının görülmesine
engel olmakta ve hipermetrop
rahatsızlığın oluşmasına neden
olmaktadır.
Stratejik istihbarat uzun vadeli ve daha kapsamlı konularla
ilgilenirken, operasyonel istihbarat daha kısa zaman dilimindeki bir kısım operasyonların
planlamasına ve uygulanmasına ilişkin işlere odaklanmaktadır. Süre bakımından en kısa
olan ise taktik istihbarattır. Bu
istihbarat çeşidi çatışmaların
veya anlaşmazlıkların çözümü
için anında ve/veya kısa bir
süre içerisinde müdahale ve
operasyonları kapsamaktadır.
Bu bağlamda, kolluk kuvvetlerinin suçlu ile mücadelede en
çok kullandığı ve reaktif olan
taktik istihbarattır. Stratejik istihbarat daha çok, örgütlerin
kapsamlı planlar yaparak çözüme ulaşabilmeleri için, bir
olayın/konunun yapısını, amacını ve doğasını araştırmaya
ve anlamaya hizmet ederken,
taktik istihbarat spesifik olarak
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yanlış yapanlar ile ilgilenmektedir. Ayrıca, taktik istihbaratta
kişilerin çok iyi bildiği bir konu
söz konusu iken, stratejik istihbaratta konu genellikle yabancı
bir konudur veya derinlemesine araştırılması istenen, tecrübe edilenin dışında bir şeydir.
Stratejik istihbarat taktik seviye
yöneticileryerine genellikle üst
seviye kişilere hitap etmekte ve
destek olmaktadır.
Sonuç olarak stratejik istihbarat bir ülkenin varlığı ve geleceği adına en önemli unsurlardan biridir. Stratejik istihbarat,
karar vericiler ve politika yapıcıların, millî menfaatler ve ülke
güvenliği doğrultusunda kullanabilecekleri en kalıcı ve uzun
vadeli istihbarat çeşididir.

SU ARZI GÜVENLİĞİ
‘Su Arzı Güvenliği’ bireylerin
hayatlarını idame ettirebilmeleri ve refah düzeyi yüksek
bir hayat sürdürebilmeleri,
sosyo-ekonomik kalkınmanın
devamlılığının sağlanması, su
kıtlığından kaynaklanabilecek
çevresel felaketlerin önünün
alınması gibi farklı amaçlarla
kullanılabilir ve kaliteli suya
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yeterli ve sürekli ulaşımın sağlanması durumudur.
Dünyadaki mevcut su miktarının %97’sini içmeye ve tarım yapmaya elverişli olmayan
tuzlu sular oluşturmaktadır.
Tuzdan arındırma işleminin
maliyeti yüksek olup pek çok
ülke bu teknolojiye sahip değildir. Dünya’daki toplam su
arzının yalnızca %0,3’ü tatlı
su olup kullanılabilir durumdadır. Su kaynaklarının coğrafi
açıdan eşit bir dağılım göstermemesi su arzı güvenliğinin
sağlanması önündeki en büyük
engellerden biridir. Hızlı nüfus
artışı, ilkel tarım yöntemlerinin
kullanılması, artan kentleşme
oranları, endüstrileşme ve iklim değişikliği su arzı güvenliğini tehdit eden diğer unsurlar
olmakla birlikte suyun doğru
ve etkin yönetimini önemli kılmaktadır.
Suyun, sosyal ve ekonomik
hayatta kullanım alanları dikkate alındığında ve tükenebilir
bir doğal kaynak olması sebebiyle yeterli su arzının devamlılığı devlet güvenliği açısından
birincil öneme sahiptir. Su arzı
güvenliği problemi, ulusal ol-

duğu kadar uluslararası güvenlik açısından sorun teşkil edebilmektedir. Nil havzası, Aral
Gölü havzası, Dicle ve Fırat
havzası, İndus Nehri havzası,
Golan Bölgesi su havzası gibi
pek çok bölgede, su kaynaklarının adil kullanımı hususunda havza içerisinde yer alan
devletler arasında sorunlar
yaşanmaktadır ve bu durum
uluslararası barışa tehdit oluşturabilmektedir.

SUÇLULARIN İADESİ
İşlemiş olduğu bir suç nedeniyle aranan bir şüpheli hakkında
hazırlık soruştumasının yapılabilmesi, yargılanan sanığın savunmasının alınabilmesi veya
işlediği suç nedeniyle hakkında
hükme varılan bir suçlunun
cezasının infaz edilebilmesi
için kişinin bulunduğu ülkeden
talep eden ülkeye verilmesine
suçluların iadesi (extradition)
denmektedir. Suçlunun iadesi
kişinin kendi isteği, talebi veya
en azından rızası ile olmadığından zorla yapılan bir işlemdir.
Suçluların iadesinde beklenen temel iki amaç vardır:
Bunlardan ilki, yapılan yasadışı

eylemin, eylemi yapan kişinin
başka bir ülkeye kaçmasıyla
cezasız kalmasının önüne geçmektir. Bu yolla, hem eylemden zarar görenlerin adalet
duygusunun pekiştirilmesi hem
de oluşabilecek maddî-manevî
zararların tazmin edilmesi sağlanabilecektir. Suçluların iadesi
işlemlerindeki diğer amaç ise
başka bir ülkenin suçlulara sığınak teşkil etmemesini sağlamaktır.
Suçluların iadesi, küreselleşen dünyada suçla mücadelenin önemli bir aracı olarak işlev
görmektedir. Her ne kadar adlî
ve idarî prosedürlerin uzun ve
zahmetli olması gibi olumsuz
yanları olsa da, yerine ikame
edilebilecek bir başka yöntem
bulunmamaktadır. Suçluların
iadesi, aynı zamanda devletlerarası ilişkilerde politik yönü
olan bir sorundur. Başka bir
devlette aranan bir kişi, bir
devlet tarafından korunmak istenebilir. Diplomatik ilişkilerin
şekillendirdiği bu durum, yasal
yöntemlerle iade taleplerinin
olumlu sonuç vermemesine
yol açmaktadır. Türkiye’nin
bu konuda yaşadığı en önemli tecrübelerden birisi, 9 Ocak
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1996 günü Özdemir Sabancı
ile birlikte iki kişinin daha öldürülmesi ile sonuçlanan suikast olayıdır. Suikastın hükümlülerinden olan DHKP-C üyesi
Fehriye Erdal’ın 1999 yılında
Belçika’da olduğunun anlaşılması sonrasında yapılan resmî
iade talebine rağmen, Belçika
tarafından, Türkiye’de idam
cezasının olması gerekçe gösterilerek iade edilmemesi, ilerleyen yıllarda idam cezasının
kalkmasına rağmen, Erdal’ın
iade taleplerinin reddedilmesi
bunun en çarpıcı örneklerindendir.
Ülkemizde suçluların iadesi
müessesesi 05/05/2016 tarihli
ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6709 sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İşbirliği
Kanunu uyarınca yerine getirilmektedir.

SUÇLA MÜCADELE
POLİTİKALARI/ SUÇ
SİYASETİ
Suç siyaseti ya da politikası,
suç sorununu önlemek, azaltmak ve kontrol etmek ama648

cıyla tasarlanan plan, proje ve
uygulamalar ile bu uygulamalara yön veren temel ilkeler ve
prensiplerdir. Devlet, ceza ve
adalet sistemi dâhilinde, yasama, yürütme organları ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla suçun
önlenmesi konusunda çeşitli
politikalar geliştirir ve uygular.
Dünya genelinde birçok ülkede, politikacı ve güvenlik bürokratlarının suç politikalarına
yön veren iki büyük siyasî akım
olarak, liberal ve muhafazakâr
(conservative) yaklaşım öne çıkmaktadır. Liberal yaklaşım, Pozitivist Kriminoloji Okulu’nun
teorilerini benimsemektedir.
Pozitivist kriminoloji daha çok
suça neden olan faktörler üzerinde durarak insanların neden
suç işlediklerini anlamaya çalışır. Pozitivist Kriminoloji teorileri suç ve sapma davranışının,
insanın kendi iradesi dışındaki biyolojik, psikolojik, sosyal
veya çevresel nedenlerden kaynaklandığını ileri sürer. Bu nedenle de, insanın kendi kontrolü dışındaki faktörlerin etkisiyle
hareket ettiğini ve suçlu davranışından ötürü tam olarak
kusurlu sayılamayacağını kabul
eder. Liberallere göre toplum

yaşamı için en önemli değer
“adalet” değeridir. Adaletin ise
toplumda ekonomik, siyasî ve
sosyal güçlerin eşit ve dürüst
dağılımı ile sağlanabileceğini
varsayarlar. Toplum yaşamı
için en tehlikeli durum adaletin olmamasıdır. Bu nedenle de
liberaller seçici ve ayrımcı ceza
adalet sistemine karşı çıkarken,
daha adil ve eşitlikçi ceza adalet sistemini benimsemektedirler.
Muhafazakâr yaklaşım liberal yaklaşımdan farklı olarak
Klasik Kriminoloji Okulu’nun
teorilerini benimsemiştir. Klasik kriminoloji, suçun nedenlerinden daha çok ceza adalet
sisteminin işleyiş biçimi üzerinde durmakta ve insanın
doğuştan rasyonel, çıkarcı ve
özgür iradesini kullanarak
tercih yapabilme yeteneğine
sahip olduğunu varsaymaktadır. Dolayısıyla, suç insanın
rasyonel olarak kendi çıkarları
ve zevkleri doğrultusunda özgür iradesi ile tercih ettiği bir
davranıştır. Bu nedenle de fail,
fiilinden sorumludur. Muhafazakâr yaklaşıma göre yaygın
ve bağlayıcı ahlakî değerlere
dayanan kamu düzeni, toplum

yaşamı için en önemli değerdir.
Düzensizlik ise ister sosyal ve
ahlakî, isterse de siyasî olsun
en büyük tehlikedir. Mağdurun
hakları ve kendisi, failin haklarından ve kendisinden daha
fazla ön plandadır. Bu nedenle
sokaklar suçtan ve suçlulardan
arındırılırken ceza adalet sistemi kurumları ve profesyonelleri tarafından yapılan usul hataları, masumları ve mağdurları
korumak için mazur görülebilmektedir.
Suç Politikaları
Suçun azaltılması veya suç işlenmesini önlemek için çeşitli
politikalar uygulanır. Literatürde bu politikalar, “Ceza Adalet Sistemi Suç Politikaları”
ve “Polisiye Suç Politikaları”
olmak üzere iki başlık altında
incelenmektedir.
Ceza Adalet Sistemi ve Suç
Politikaları
Bu politikalar, geçmişteki davranışların gelecekteki davranışların en iyi belirleyicisi
olduğu varsayımına dayanır.
Buna göre, bilinen suçluların
gelecekte suç işlemelerini engellemeye yönelik uygulama649

lar ortaya konulmaya çalışılır.
Burada özellikle suç oranlarını azaltmak için suçun gerçek
failleri tespit edildikten sonra,
mahkeme ve cezaevi süreçlerinde uygulanabilecek suç politikaları üzerinde durulur. Suç
oranlarını azaltmak için suçun
gerçek failleri tespit edildikten
sonra, özellikle mahkeme ve
sonrasında cezaevi süreçlerinde suçlunun hürriyetinin kısıtlanması, caydırmaya yönelik
idam, kısas gibi ağır cezalar
veya rehabilitasyon gibi topluma geri kazandırma politikaları uygulanır.
Polisiye Suç Politikaları
Suçla ve suçluyla aktif mücadele olarak görülebilecek bu
politikalar, polis sayısının artırılması, ihbar ve şikâyetlerin
aktif takibi, devriye hizmeti,
reaktif veya proaktif tutuklama gibi polisiye faaliyetler
yoluyla suçu azaltma ve suçla
mücadele politikalarıdır.

SURİYE DEMOKRATİK
GÜÇLERİ
11 Ekim 2015 tarihinde Suriye’nin Haseke şehrinde ku650

rulmuş; Arap, Kürt, Süryani,
Ermeni ve az sayıda Türkmen
ve Çerkez’den oluşan bir ittifaktır. Genelde SDF (The
Syrian Democratic Forces) ve
QSD (Quwwāt Sūriyā al-Dīmuqrāṭīya) olarak kısaltılan
Suriye Demokratik Güçleri, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması olan PYD’nin
silahlı kanadı YPG ve YPJ tarafından domine edilmekte ve
kuruluş deklarasyonunda 13
grubun imzası bulunduğu iddia edilmektedir. Başta YPG,
YPJ, Süryani Askeri Konseyi, Liva Suvar el Rakka, Liva
el Tahrir, El Sanadid, Ceyş’ül
Suvar, Liva 99 Muşat, Cebhet
el Akrad, Kataib Şems el Şamal, Liva Şuheda el Atarib,
Liva el Selacike ve Liva Sultan
Selim’den oluşan Suriye Demokratik Güçleri; Kasım 2016
itibariyle 30’a yakın küçük
grupların katılımıyla varlığını
sürdürmektedir. Amaçlarının
başta DEAŞ’la silahlı mücadele olduğunu belirten SDG,
zaman zaman Özgür Suriye
Ordusu ve rejim birlikleri ile
de çatışmalara girmiştir. Ayrıca DEAŞ’la mücadelenin yanı
sıra Suriye’de federal yapı ve

demokratik öz yönetimi hedeflediklerini belirten SDG,
seküler bir yönetim anlayışını
benimsediklerini ifade etmektedir.
Suriye Demokratik Güçleri’nin asıl silahlı güç merkezinin
YPG ve YPJ olduğu bilinmekte
fakat hem YPG/YPJ’nin hem
de geri kalan Arap, Süryani,
Türkmen ve Çerkez unsurlarının sayıları net olarak ifade
edilmemektedir. Ayrıca SDG
bünyesinde hatırı sayılır oranda yabancı savaşçıların olduğu
bilinmektedir. Özgür Suriye
Ordusu ve Suriye Türkmen
Meclisi, SDG içerisinde yer
alan Liva el Selacike (Selçuk
Tugayı) ve Liva Sultan Selim
gibi Türkmen grupların sayılarının çok az olduğunu ve bunların ittifakın içerisine yerleştirilmiş “Türkmen görüntüsü”
olduğunu ifade etmektedir.
Suriye Demokratik Güçleri, 2016 yılı boyunca bölgesel
operasyonlar yapmak ve silahlı mücadeleyi hakim olduğu
bölgelere yaymak için Menbiç
Askeri Konseyi, El Bab Askeri Konseyi ve Cerablus Askeri
Konseyi adı altında üç farklı

konsey kurmuştur. Fakat Türkiye’nin kendi sınırına yakın
yerlerdeki tehlikeli unsurları
yok etmek, sınır ve bölge halkının güvenliğini sağlamak,
PYD/YPG’nin kantonları birleştirerek bölgede otonom bir
yapı kurmasını engellemek,
YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusuna çekilmesini sağlamak
ve oluşabilecek büyük göç akınını ortadan kaldırmak için 24
Ağustos 2016 tarihinde başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu
ile DEAŞ ve YPG’nin elinde
olan birçok yerleşim yeri Özgür Suriye Ordusu’nun eline
geçmiştir. Suriye Demokratik
Güçleri bu bölgelerden çekilerek Menbiç ve El Bab merkezine gerilemiştir. Kantonları
hali hazırda birleştiremeyeceğini anlayan SDG, Fırat Nehri’nin doğusunda yer alan ve
DEAŞ’ın elinde olan Rakka
şehrine yönelerek Uluslararası Koalisyon Güçleri ile ortak
operasyon başlattığını duyurmuştur. ABD öncülüğündeki
Uluslararası Koalisyonun silah
ve hava desteğini alan Suriye
Demokratik Güçleri bölgede
silahlı varlığını sürdürmektedir.
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SURİYE MUHALİF VE
DEVRİMCİ GÜÇLER
ULUSAL KOALİSYONU
(SMDK)/SURİYE ULUSAL
KOALİSYONU (SUKO)
Suriye Muhalif ve Devrimci
Güçler Koalisyonu (SMDK)
veya Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO), Katar’ın başkenti
Doha’da 11 Kasım 2012 tarihinde kurulan ve Baas rejimini
yıkarak yerine demokratik, çoğulcu ve modern bir Suriye inşa
etmeyi hedefleyen muhalif çatı
yapılanmadır. Farklı muhalif
grupları bünyesinde barındıran SMDK’nın, Genel Kurul
ve Siyasî Komite olmak üzere
iki temel birimi bulunmaktadır.
Ayrıca SMDK bünyesinde 19
Mart 2013’te kurulmuş geçici
bir Hükümet vardır.

SÜRGÜNDEKİ KÜRT
PARLAMENTOSU
PKK örgütü kuruluşundan
itibaren klasik bir terör örgütü
şeklinde yapılanarak bu çerçevede faaliyet göstermiştir.
Lakin 1990’lı yılların ortasına
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gelindiğinde örgüt 10 bini geçen silahlı militan, önemli bir
sempatizan kitlesi ve çalışana
kavuşmuştur. Dolayısıyla artık
örgüt sürecinden bir üst Kongre aşamasına geçiş yapılması
zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Bu düşüncede olan örgüt yönetimi Filistin örneğinde olduğu
gibi sürgünde bir parlamento
kurmak ve Dünya devletlerince muhatap alınmak amacıyla çalışmalara başlamıştır. Bu
kapsamda 12.05.1995 tarihinde PKK tarafından Avrupa’da
SKP-PKDW (Sürgünde Kürdistan Parlamentosu- Parlamenta Kürdistane Li Derveyi
Welat) isimli oluşum meydana
getirilmiştir.
Yeni strateji temelinde
SKP (Sürgünde Kürdistan
Parlamentosu) isimli oluşum,
26.09.1999 tarihinde Brüksel’de yaptığı 11. Genel Kurul
Toplantısı’nda, kendisini feshederek, yine örgüt güdümünde
oluşturulan sözde KNK (Kürdistan Ulusal Kongresi) isimli
oluşuma dâhil olmuştur.
KNK (Kongra Netavviya
Kürdistan-Kürdistan Ulusal
Kongresi), PKK himayesinde
bir Kürt iradesi oluşturmak

ve yine PKK adına diplomatik faaliyet yürütmek amacıyla
kurulmuş olup, Kürt millî iradesi misyonu üslenmiştir. Örgüt yönetimin ifadelerine göre
KNK Ulusal Birliğin kurumsal
ifadesi rolünü temsil etmektedir. Dünyadaki tüm Kürtçü
örgütleri bir çatı altında toplama hayalinin ürünü olan KNK
(Kürdistan Ulusal Kongresi),
24-27 Mayıs 1999 tarihinde
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen bir toplantı
ile ilan edilmiştir.
Örgüt tarafından, Kürt sorununda ortak irade oluşturma ve bu iradeye dayalı olarak meşru zeminlere ulaşma
planları kapsamında oluşturulan ve örgüt lehinde kamuoyu
oluşturma çalışmaları yürüten
KNK, gerçekleştirdiği çeşitli
toplantılarda ve yaptığı girişimlerle bu misyonuna uygun
bir rol oynamaya çalışmıştır.

SÜRYANİLİK
Genel olarak bir tür Hristiyan
mezhebi olarak tanınan Süryanilik, Doğu Hristiyan Kiliseleri içerisinde yer almakta
ve Yakubiler adıyla da bilin-

mektedir. Süryani terimi hem
ırksal hem de dinî bir anlama sahiptir. Süryaniler Antik
Çağ Ortadoğu halklarından
biri olarak kabul edilmektedir.
Süryanice olarak adlandırılan
ve Aramice’nin bir diyalektiği
kabul edilen dil, Sami dil grubuna girmekte olup, Arapçaya
benzemektedir. Günümüzde
yoğun olarak Mardin ve civarında yoğunlaşan Süryanilerin
yaşadığı Tur Abdin (Tapınanların/Tanrı Hizmetkarlarının
Dağı) adı verilen bölgedeki
Süryanilerin günlük hayatta
konuştukları dile Turoyo adı
verilmektedir. Konuşulan bu
dil ile yazılı kaynaklarında kullanılan Süryanice birbirinden
oldukça farklıdır.
Süryaniler, Mezopotamya
bölge-sinde, M.S. 38 yılında
Hristiyan olduklarında Antakya’yı merkez edinmiş bir topluluktur. Süryani kaynaklarına
göre Pavlos’un desteğiyle Hristiyan azizi Petros, Antakya’ya
gelerek burada inancını yayar
ve ciddî bir cemaat oluşturur
(M.S. 60). Daha sonraları bu
oluşum Antakya Süryani Kilisesi adını alır. Bölgedeki Süryaniler 3. yüzyılda burada kısa
653

dönemli Süryani devletini kurarlar.
Hristiyanlık için önemli kararların alındığı konsillerden
birisi olan ve M.S. 451’de gerçekleşen Kadıköy Konsili’nde,
İsa’da tek bir şahsın varolduğu,
bu şahsın tabiatının beşeri değil sadece Tanrısal olduğunu
ileri süren görüş reddedilmiş,
Monofizit görüş yerine Diofizit
görüş (İsa Mesih’in hem insan
hem Tanrı olduğu görüşü) benimsenmiştir. Bu konsil neticesinde, Monofizit Doktrini temsil eden Süryani Kilisesi’nin de
aralarında bulunduğu Mısır ve
Ermeni Kiliseleri ana gövdeden ayrılarak kendi kiliselerini
kurmuşlardır.
Süryaniler küçük bir dinî
grup olarak tarihleri boyunca büyük oranda Müslüman
devletlerin yönetimi altında
yaşamışlar ve bu durum büyük sorunlara neden olmamıştır. Tarih boyuncu Süryani
Ortodoksların sorun yaşadığı kesim, Müslümanlar değil,
Batı’dan gelen dindaşları olmuştur. Haçlı Seferleri zamanında, Roma’nın birleştirme
çabaları pek başarılı olmamıştır. Bunun üzerine, 1580 yılı
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civarında, Cizvit Misyonu’nun
başladığı çalışmaların sonucu
olarak, 1662 yılında Halep’te
ilk Süryani Katolik Patrik kutsanmıştır. Ancak, Katolikliğe
geçenler Ortodokslarca hain
olarak görülmüştür. 1702 yılında ikinci Süryani Katolik
Patrik öldükten sonra, yeri 18.
yüzyılın sonuna dek boş kalmıştır. O zaman, Roma’yla birleşen kilise, yeniden kurulup,
1830 yılında ayrı millet olma
statüsü padişahça tanınmıştır.
Katolik misyonerlerin amacı,
var olan Hristiyan kiliselerden
üyeler ayırıp, Roma’ya bağlı
olan kiliseler kurmak olmuştur.
Süryanilerin kendi aralarında
yaşadıkları sorunları fırsat bilip
örgütlenmelerini zayıflatmış,
hem Nasturi hem de Süryani
Yakubi Kiliseleri içinde Papa’ya bağlı Katolik gruplar
oluşturmuşlardır. Ayrıca, Müslümanlaşma temayülleri de,
Süryani Ortodoks Kilisesi’ne
daha fazla üye yitirmeye yol
açmıştır.
Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan Süryaniler, 1923 tarihli Lozan
Antlaşması’na dahil edilmediklerinden hukuken azınlık sta-

tüsünde değildir. Ancak yüzyıl
başından beri sayıları ciddî
oranda azalmıştır. Yüzyılın başından beri yaşanan göçler bu
sorunun en önemli kaynağıdır.
Süryani göçü için birkaç neden ortaya çıkmaktadır. Bunlar dönemlere göre farklılıklar
göstermektedir; örneğin, 1915
yıllarında yaşanan zorunlu
göç, siyasî nedenler ve Osmanlı yönetimine karşı isyanların
bir sonucu olarak gözükse de
temelinde, toprak mülkiyeti ve
buna bağlı olarak ekonomik
ilişkilerin olduğu görülmektedir. Cumhuriyet dönemindeki göçlerin nedenlerinden bir
başkası, ekonomik yetersizlik
ya da tam tersi maddî yeterlilikten kaynaklanan dışarıya
yatırım yapma isteği nedeniyle
yaşanan göçtür. Bir başka neden ise, bölgedeki sosyo-kültürel koşulların yetersizliğinin
yol açtığı göçtür. Bu yetersizliğin içine eğitim olanaklarının
sınırlı olması da girmektedir.
1980’li yılların başından beri
görülen göç ise; PKK, devlet,
Hizbullah arasında ortaya çıkan çatışmaların Süryanilere
yansıması ve bu ortamın kullanılarak, Süryaniler üzerinde

baskı oluşturulmasından kaynaklanmıştır.
Bugün Süryaniler, Anadolu’da ciddî oranda azalmış
kadim halklarından biridir.
Asırlardır bu topraklarda yaşamışlardır. Kendileri tarih
sahnesinde yer alabilecek bir
devlet kurmamış, yaşadıkları
bölgelerde hükmeden devletlerin idaresi altında kalmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan Süryaniler
ile ilgili kültürel araştırmalara
önem vermiş ve bu çalışmaları
yönlendirmek ve zenginleştirmek amacıyla Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller
Enstitüsü’nde Süryani Dili ve
Kültürü Anabilim Dalı kurmuştur. Bu anabilim dalı, Süryani Dili ve Kültürü üzerine
araştırmalar yapan ve lisansüstü düzeyde öğretim veren bir
statüye sahiptir.

SWAPO GERİLLALARI
“Güneybatı Afrika Halk Örgütü” (SWAPO) daha önceki
adı Güneybatı Afrika olan Namibya’nın Güney Afrika’dan
bağımsızlığını kazanması için
mücadele vermiş ve 1990 yılın655
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da Namibya’nın bağımsızlığını
kazanmasının ardından ülkeyi
yönetmiş olan siyasi partidir.
19 Nisan 1960 tarihinde kurulmuştur. 1966 yılında Birleşmiş
Milletler, Güney Afrika’dan o
dönemde vesayet altında bulunan topraklardan çekilmesini
istemiş ancak Güney Afrika bu
talebi reddetmiştir. Bağımsızlık için siyasi yolları deneyen
SWAPO, söz konusu gelişmenin ardından silahlı mücadeleyi
benimsemiştir. Bu mücadele sırasında gerilla taktiklerine başvurmuştur. Bu tarz operasyonlar, SWAPO’nun gerilla gücü
olan “Namibya Halk Kurtuluş
Ordusu” (People’s Liberation Army of Namibia-PLAN)
aracılığıyla
yürütülmüştür.
SWAPO’nun askeri kanadı
olan PLAN, gerçekleştirdiği
saldırılar için Angola toprak-
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larını kullanmış; Angola’da
yönetimde olan “Angola Halk
Kurtuluş Hareketi” (Popular
Movement for the Liberation
of Angola-MPLA) ve Sovyetler
Birliği’nden destek görmüştür.
PLAN, toprak kazanma konusunda başarılı olamasa da uluslararası toplumun dikkatini
çekmeyi başarmıştır. Nitekim
1973 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu SWAPO’yu
Namibya halkının tek meşru
temsilcisi olarak tanımıştır. Ardından 1978 yılında BM Güvenlik Konseyi Namibya’nın
bağımsızlığına ilişkin 435 sayılı
kararı almış, söz konusu karar
Güney Afrika tarafından 1988
yılında kabul edilmiştir. Nihayetinde, Namibya 21 Mart
1990 tarihinde bağımsızlığını
kazanmıştır.
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ŞAM FETHİ CEPHESİ

Ö

rgüt, 28 Temmuz
2016 tarihinde Suriye’deki rejim karşıtı
güçlerin en önemli aktörlerinden birisi olan El Kaide’nin
Suriyeli kolu el-Nusra Cephesi’nin feshedilmesiyle ortaya
çıkmıştır. El Kaide’nin Suriyeli
kolu el-Nusra Cephesi lideri
Ebu Muhammed el-Culani,
Suriyeli muhaliflerin yayınlarını yapan Orient News’te bir
basın açıklaması şeklinde paylaştığı video kaydında, el-Nusra Cephesi’nin feshedilerek
yerine ülke dışında herhangi
bir gruba bağlı olmayan Şam
Fethi Cephesi’nin kurulduğunu ilan etmiştir.
Şam Fethi Cephesi, amacını, Suriye’deki cihatçı grupların
arasındaki mesafeleri yakınlaştırmak olarak ortaya koymuştur. El-Kaide, Suriye’deki kolu
Nusra Cephesi’nin, birliğini
korumak için örgütle ilişkisini
kesme konusunda özgür olduğunu açıklamıştır. Bunun üzerine El-Nusra Cephesi, El-Kaide ile bağlantısını kestiğini ilan
ederek, uluslararası alanda zor

duruma düşmekten kurtulmayı
hedeflemektedir. Bu çerçevede
örgüt, isminin, başta Birleşmiş
Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşların ve devletlerin terör örgütleri listesinden
çıkarılarak etkinlik kazanmayı amaçlamaktadır. Ancak,
el-Nusra Cephesi’nin feshedilerek yerine Şam Fethi Cephesi
örgütünün kuruluşuna ilişkin
ABD ve Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada,
el-Nusra Cephesi’nin adını değiştirmesinin grubun ilgili terör
listelerindeki yerini değiştirmeyeceği ifade edilmiştir.

ŞAMANİZM
Şamanizm; takip edilen kutsal
yol, inanç sistemi, bir itikadın
uyulması gereken kaidelerinin
bütünü şeklinde tanımlanabilecek; doğaüstü güçleri olduğuna
veya doğaüstü varlıklarla irtibatı olduğuna inanılan Şaman
adı verilen kişilerin yol göstericiliğine dayanan bir tür beşeri
dindir. Türklerin İslamîyet’i
kabulünden önceki dinî Şamanizm’dir.
Şamanizm diye adlandırılan inanca göre, kâinat üst-üs661

te katlardan müteşekkildir. Bu
katlar belirli bir düzen üzere
birbirlerinden ayrılmışlardır.
Yukarıda ve aşağıda dokuz
(veya yedi ya da onyedi) kat bulunur. Gökyüzü ışık âlemi, yer
altı da karanlıklar dünyasıdır.
İnsanlar da bu iki âlem arasında, yani yeryüzünde yaşarlar.
Kişiyi yaratan, koruyucu ve iyi
ruhlar bu ışık diyarında bulunurlarken, göğün en üst katında ise, altın bir taht üzerinde,
dokuz erkek ve dokuz kızı ile
beraber Bay Ülgen oturmaktadır.
Günümüzde Şamanizm bir
din olmaktan çıkmıştır. Sibirya
ve Afrika’nın en uzak köşelerine kadar gidebilen teknoloji
ve basın-yayın araçlarıyla beraber, dünyanın her tarafında
dolaşan çeşitli dinlere mensup
misyonerler kendi dinlerini en
ince ayrıntılarına kadar empoze edip, bu Şamanik itikatlara
bağlı insanların da büyük bir
kısmını döndürmüşlerdir. Dolayısıyla Şamanizm bugün toplulukların içerisinde folklorik
ve eğlencelik bir unsur olarak
uygulanmaktadır.
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ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ
ÖRGÜTÜ
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ)
Hükümetler arası daimî bir
uluslararası örgüttür. Örgütün
kuruluşu; Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından
15 Haziran 2001 yılında ilan
edilmiştir. Özbekistan’ın örgüte katılımından önce, 26 Nisan
1996 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu,
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında başlayan ve
“Şanghay Beşlisi” (Shanghai
Five) olarak da bilinen mekanizma, ŞİÖ’nün temelini oluşturmuştur.
Şanghay Beşlisi’ni biraya
getiren neden, 1991 yılında
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve bunun sonucunda Orta
Asya Cumhuriyetleri’nin kurulmasıyla, Sovyetler Birliği ile
Çin arasındaki sınır uyuşmazlıklarının çok taraflı bir konu
haline gelmiş olmasıdır. Bu nedenle, Şanghay Beşlisi kapsamında üye ülkelerce askerî çatışmaları engellemek için çeşitli

anlaşmalar imzalanmıştır. Bu
anlaşmalar sonunda taraflar
sınır bölgelerinde saldırgan faaliyetlerde bulunmama ve ortak sınırdan her iki ülke toprağı içerisine doğru uzanan 100
kilometrelik bölgelerdeki askerî
güçlerini azaltma konusunda
mutabakata varmışlardır.
14-15 Haziran 2001 tarihlerinde Şanghay’da düzenlenen
Devlet Başkanları Zirve toplantısında terör, ayrılıkçılık ve
aşırıcılıkla mücadelenin daha
etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Şanghay Beşlisi’nin
bölgesel bir örgüt haline dönüştürülmesi kararlaştırılmıştır.
Nitekim anılan zirve toplantısına Özbekistan’ın da katılımıyla
altı ülke tarafından “Şanghay
İşbirliği Örgütünün Kurulmasına Dair Deklarasyon” imzalanmış ve böylelikle “Şanghay
İşbirliği Örgütü” (Shangai Cooperation Organisation) kurulmuştur.
ŞİÖ’nün amaçları arasında
bölgesel barışın, güvenlik ve
istikrarın korunması için ortak
çaba sarf edilmesi; üye ülkeler arasında siyaset, ekonomi,
bilim, teknoloji, kültür, eğitim,
enerji ve çevre konularında iş-

birliğinin geliştirilmesi; karşılıklı güven, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi;
terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık,
örgütlü suçlar ve yasadışı göçle ortak mücadele edilmesi yer
almaktadır.
ŞİÖ’de kurucu üyeler Çin,
Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve
Özbekistan’dır. 23-24 Haziran
2016’da Taşkent’te yapılan zirvede 2015 Ufa Zirvesi’nde katılım süreci başlatılan Hindistan ve Pakistan’ın mutasavver
tam üyelikleri kapsamındaki
yükümlülüklerine dair mutabakat muhtıraları imzalanmıştır. Buna göre anılan iki ülkeye
ŞİÖ’nün bugüne kadar kabul
ettiği 30’u aşkın belgeyi üstlenmeleri (imza ve onay) için
15 Nisan 2017 tarihine kadar
süre tanınmıştır. Bu sürecin
tamamlanmasını
müteakip,
Haziran 2017’de Astana’da
düzenlenmesi planlanan bir
sonraki ŞİÖ Devlet Başkanları
Zirvesi’nde nihai üyelik kararının alınması beklenmektedir.
Gözlemci ülkeler ise Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan’dır. Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri
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Lanka ve Türkiye ise örgütün
diyalog ortaklarıdır.

ŞEFFAFLIK VE HESAP
VEREBİLİRLİK
İngilizce “transparency” ve
“accountabilitty” sözcüklerinin
Türkçedeki karşılığı olarak ifade edilen şeffaflık ve hesap verebilirlik modern siyasal demokrasinin en önemli kriterlerinden
ikisidir. Bu iki kriter birbirleri
ile oldukça sıkı ilişki içersinde
olmakla birlikte tanımlamaları
farklıdır.
Şeffaflık, devletin tüm kurum ve işlemleriyle ilgili doğru,
somut, anlaşılabilir ve güncel
bilgiyi üretmesini ve düzenli olarak insanların erişimine
açık tutmasını ifade etmektedir.
Devletlerin ekonomik, politik ve
sosyal konularda aldıkları kararlara, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların malî durumlarına, uluslararası kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin zamanında,
anlaşılır, ilgili, nitelikli, güvenilir
bilgiye bireylerce erişilmesi şeffaflık olarak ele alınmaktadır.
Devletin şeffaflığının sağlanması devlet politikalarında öngörülebilirliği sağlamakta, özel sek664

törün ve bireylerin karar alma
mekanizması için büyük önem
taşımaktadır.
Siyasî ve idarî şeffaflık, kamuoyunu izlenen politikalar,
koyulan kurallar hakkında bilgilendirerek ve yönetimlerin bu
politikalara uygun davranmaları için otomatik bir gözetim
mekanizması oluşturarak idarenin hesap verilebilirliğini sağlayıp yolsuzlukları azaltacaktır.
Ayrıca, karar alma süreçlerine
dolaylı da olsa katılımın artırılmasıyla izlenen politikalara
kamuoyu desteği ve meşruiyet
kazandırılacaktır.
Hesap verebilirlik ise, seçilmiş siyasî liderlerin ve kamu
görevlilerinin verdikleri kararlar
ve yaptıkları eylemler hakkında
açıklama getirme ve sorumluluğu üstlenme zorunluluğu olarak
ifade edilmektedir. Ayrıca yönetimdeki kesimlerin tüm vatandaşlara hizmet etme ve cevap
verebilme gerekliliği olarak da
tanımlanmaktadır. Devlet, sivil
toplum ve piyasalar arasında
sağlıklı bir güçler dengesi mevcut olduğunda, hesap verilebilirliğin daha da güçlenmesi beklenmektedir.

Bir kurumdaki görevlilerin
yetki ve sorumluluklarının kullanılmasına ilişkin olarak ilgili kişilere karşı cevap verebilir
olma, bunlara yönelik eleştiri
ve talepleri dikkate alarak bu
yönde hareket edebilme ve bir
başarısızlık, yetersizlik durumunda sorumluluğu üstlenebilme gerekliliği hesap verebilirlik
kapsamındadır.

ŞERİAT
Temel tanım itibarıyla İslam’da
ekonomi, siyaset ve hukuk alanında ferdî ve sosyal hayatı
düzenleyen dinî hükümlere şeriat denilmektedir. Buna göre
şeriat, hukuk devletinin temel,
anayasal ilkeleri anlamındadır.
Sözlükte açık ve doğru kurallar, yerleşik davranış biçimi
gibi manalara gelen şeriat, genel olarak bir semavî dine dayanan hükümlerin bütünü anlamına gelmektedir. Kur’an-ı
Kerim’de daha çok bireysel ve
toplumsal hayatı düzenleyici
nitelikteki dinî esasını vurgulayan bir anlamda kullanılmakla
birlikte, İslamî edebiyatta bazen din, çoğu zaman da İslam
hukuk kuralları düzeni manasında yer almaktadır.

ŞEYH SAİT İSYANI
Şeyh Sait İsyanı (13 Şubat
1925 – 29 Haziran 1925),
Genç Cumhuriyetin liderlerinin Türk millîyetçiliğini öne
çıkaran uygulamaları ve 1924
yılında Halifeliğin kaldırılması, daha önce de birçok kez isyanlara sahne olmuş, Kürtlerin
yoğun olarak yaşadığı Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da yeni
isyan girişimlerine zemin hazırlamıştır. İsyan, bölgede etkili
bir din adamı olan Şeyh Sait
liderliğinde, o dönem Elazığın Maden ilçesine bağlı Piran
bucağında (Günümüzde Dicle
ilçesi), 13 Şubat 1925’te başlamıştır.
13 Şubat 1925 tarihinde,
asker kaçağı olarak aranan on
kadar kişinin tutuklanma girişimine karşı Şeyh Sait’in adamları jandarmaya ateşle karşılık
vermiştir. İsyancılar, telefon ve
telgraf bağlantılarını kesmiş,
Şubat ayı içerisinde önemli
ilerlemeler kaydetmişler ve kısa
sürede Genç (O dönemki Bingöl vilayetinin merkezî), Muş,
Elazığ ve Diyarbakır vilayetlerine yayılmışlardır. İsyancılar
16 Şubat 1925’te Genç’i ele
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geçirerek Hükümet yetkililerini rehin aldı. Bundan sonra
isyancılar iki kola ayrılarak bir
kolu Diyarbakır’a diğer kolu
da Varto üzerinden Muş’a
doğru yürüdü. Devlet güçleri
Muş’a ilerleyen isyancıları Murat köprüsü civarında yendi.
Gelişmeler üzerine Meclis, 23
Şubat 1925’te bölgede sıkıyönetim ilan etmiştir. Sıkıyönetim ilanından sonra ordu ile isyancılar arasında Kış ovasında
çatışma yaşandı. Ancak ordu
isyancıların karşısında tutunamayarak Diyarbakır’a çekildi.
İsyancılar da Elazığ’a yürüdü
ve Elazığ’ı ele geçirdi. İsyancılar Mart ayı başında Diyarbakır’ı kuşattı. Bir kısmı şehre
girebilse de ordu isyancıları
püskürtmeyi başardı.
3 Mart 1925’te Fethi Okyar Başbakanlıktan istifa etti ve
Mustafa Kemal Atatürk, İsmet
İnönü’yü Hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ertesi gün
Takrir-i Sükûn Kanunu kabul
edilerek Hükümete olağanüstü yetkiler verildi. Ankara ve
Diyarbakır’da İstiklal Mahkemeleri kuruldu ve 26 Mart’ta
ordu isyancılara karşı geniş
bir harekât başlattı. Bu ara666

da Şeyh Sait kendisiyle beraber isyan eden ve subay olan
kayınbiraderi Binbaşı Kasım
Ataç tarafından İran’a kaçmak
üzereyken Varto’da ihbar edildi. 15 Nisan 1925’te Şeyh Sait
Varto yakınlarındaki Carpuh
köprüsünde
yakalandı.Şeyh
Sait’in Varto’da yakalanmasına rağmen, isyan Mayıs ayının
sonlarına kadar sürmekle beraber bu isyana katılan ve yakalanamayan bazı kişiler Suriye’ye
ve Irak’a kaçmış, bir kısmı da
1930’larda Ağrı isyanına katılmıştır.
İsyanı destekleyen Kürt Teali Cemiyetinin başkanı Seyit
Abdülkadir ve 12 arkadaşı İstanbul’da tutuklanarak Diyarbakır’a getirildi. Diyarbakır’da
yargılanan Seyit Abdülkadir
ve 5 kişi 27 Mayıs 1925 günü
idâm edildi.
İsyanın ortaya çıkmasında
dış güçlerin etkisinin olabileceği düşünülmekle beraber kesin
deliller olduğunu söylemek zordur. İsyan sırasında Şeyh Sait
adına, İngiliz silah fabrikalarının kataloglarının geldiği tespit edilmiştir. İsmet İnönü ise
hatıralarında, isyanının hazırlanmasında doğrudan doğru-

ya İngilizlerin varlığı hakkında
kesin deliller bulunamadığını
söylemiştir. Dış yönlendirme
olsun ya da olmasın isyanın
sonucundan, özellikle Musul
Sorunu nedeniyle Türkiye ile
karşı karşıya gelen İngiltere ve
diğer güçlerin istifade ettiği bir
gerçektir.
Şeyh Sait ve isyanın elebaşları, Diyarbakır’daki İstiklâl
Mahkemesi’nde yargılandılar
ve 29 Haziran 1925’te idâm
edildiler.

ŞİDDET EYLEMİ
Şiddet dilimize Arapçadan
geçmiş bir kavramdır. Şiddet;
sertlik, sert ve katı davranış,
kaba kuvvet kullanma, kaba ve
sert muamele, mükâfat ve ceza
vermede mübalağa anlamlarında kullanılmaktadır. Şiddet
eylemleri ise kanuna uymamak,
kişiye zarar vermek, hakaret etmek, onurunu kırmak, sükûnet
ve huzura son vermek, birinin
hakkını çiğnemek, canını acıtmak için zor kullanmak, yıkıcı
aşırı davranışlarda bulunmak,
aşırı derecede öfke ifade etmek
şeklinde kendinî gösteren davranışlardır.

Ayrıca, şiddet, güç ve baskı
uygulayarak insanların bedensel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya
toplu hareketlerin tümü olarak
tanımlanmaktadır. Şiddet, insanın fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne yönelik her türlü maddî
ve manevî olumsuzluk olarak
da düşünülebilir. Bu olumsuzluğun temelinde güç, saldırganlık,
sapma ve suç kavramları yatmaktadır. Şiddet olaylarının,
bireysel ve toplumsal etkenlerin
şekillendirdiği olaylar olduğu,
bireysel düzeyde yaşanan şiddet
olaylarının, bireyin içinde bulunduğu toplumsal koşullardan
ayrı düşünülemeyeceği, aynı
zamanda toplumsal düzeyde
yaşanan şiddet olaylarının da,
bireyin kişilik özelliklerinden
ayrı tutularak değerlendirilemeyeceği ileri sürülmektedir.
Böylece gelişimini sağlıklı toplumsal koşullarda tamamlamış
bireylerin sağlıklı toplumsal yapılar meydana getireceği, toplumsal koşulların yetersizliğinin
ise sağlıksız bireysel gelişimlere,
sağlıksız bireysel gelişim geçiren
bireylerin de doğal ve toplumsal çevrelerinde saldırgan davranışlara ve şiddet eylemlerine
neden olacağı düşünülmektedir.
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Ş

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

Şiddeti besleyen önemli faktörleri üç noktada toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi aile
ve çevre, ikincisi eğitim seviyesi ve üçüncüsü ve belkide en
önemlisi medyadır. Kişilik gelişiminde önemli etkilere sahip
bu kurum ve araçların şiddete
yönelik tutum ve davranışların,
dünya görüşlerinin ve hayata
bakış tarzlarının gelişiminde
önemli bir etkiye sahip olduğu
düşünülmektedir.

ŞİİLİK
Şia, Arapçada şya kökünden
gelen, misafiri uğurlamak, peşinden gitmek, bir kimsenin taraftarı olmak, yardımcısı olmak;
ayrılmak, fırkalaşmak vb. anlamlarını ifade eden bir kelimedir. Terim anlamıyla Şia, Hz.
Ali’nin Hz. Muhammed’den
hemen sonra nass ve tayin ile
halife olduğuna inanan, imametin insanlığın sonuna dek,
Hz. Ali’nin soyunda veya Haşimilerde devam edeceğini ileri
süren, bu imamların masum
olduklarını iddia eden toplulukların müşterek adıdır.
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Şiilik, dünyada Müslüman
nüfusun %10-15’inin din anlayışını biçimlendiren, kökleri hicri birinci asrın sonlarına kadar
uzanan büyük siyasî ve itikadî
mezheplerden biridir. Şia’nın
yaşayan en büyük kolu İmamiyye’dir. İsmailiyye ve Zeydilik de
Şia’nın diğer yaşayan kollarıdır.
Şiilik hicri ikinci asırdan itibaren farklılaşarak, değişerek,
dönüşerek pek çok fırkaya ayrılarak bugüne gelmiştir. İran
Anayasası’nda resmî mezhebin
İmamiyye olduğu kayıtlıdır.
Şiiliği diğer fırkalardan ayıran en önemli özellik vahiy
algısı ve imamet anlayışıdır.
Zeydiye’nin dışındaki bütün
Şii fırkalarda bu iki temel özelliğin mevcut olduğunu görmek
mümkündür. Hz. Peygamber’in
Hz. Ali’yi özel olarak bilgilendirdiği şeklindeki iddialar, Şii
vahiy algısı ile ilgili ilk tezahürler olarak değerlendirilebilir.
Şiî fırkaların pek çoğu, zamanla kaybolmuştur. Halen
varlığını sürdüren Şiî fırkalardan bazıları şunlardır: İmamiye, İsmailiye, Zeydîlik, Nusayrilik,Dürzîlik.
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TÂĞUT

A

rapça asıllı bir kelime
olan tağut, sınırı aşmak, isyanda ve karşı
çıkışta fazla ileri gitmek, haddi
tecavüz etmek anlamlarına gelir; mübalağa ve abartı vurgusuna sahiptir.
Ayrıca, Allah’ın dışında tapınılan her ma’bûd, aşırı giden, ilâhlık taslayan, şerrin ve
fesadın başı, şeytan, sihirbaz,
kâhin, iyilik yolundan alıkoyan insan suretinde şeytan gibi
anlamlara gelir. Kur’an terminolojisinde tâgût öncelikle, Allah’tan başka ibadet edilen her
şeyi ve böylece insanı ondan
uzaklaştıran ve şeytana yönelten şeyleri ifade eder.
Günümüzde bu kavram, terörle ilişkilendirilen bazı dinî
yapıların ve aşırı dinî yorumlara sahip grupların bazı tüzel
veya gerçek kişilikleri tağut
olarak nitelendirip, bunlara savaş açması şeklinde karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle dinî metinlerin zahirini literal okuyup
anlayan, aklı ve aklî yöntemleri
dışlayan Selefi çizgiye mensup
ya da bu düşünceden etkile-

nen grup ve fertler genelleyici tutum ve aşırı görüşleriyle
birtakım kurum ve yöneticileri
tağut ilan edip, bunlarla cihat
edilmesi düşüncesini desteklemektedirler. Kendi düşünce
ve ideolojilerine muhalif kabul
ettikleri mevcut siyasî yapılara ve en genel anlamda devlet
ve kurumlarını kabul etmeyi,
Allah yerine tağuta kul olmak
olarak algılamaya ve algılatmaya çalışmaktadırlar. Bilhassa
şer’i hukukla yönetilmeyen seküler yönetim biçimlerini Allah’a ait olan hâkimiyeti gasp
etmekle ve tağut olmakla suçlamaktadırlar. Bu itibarla tağut
söylemi, zaman zaman siyasal
İslamcılar veya İslamî terör
gibi suiistimal edilen bir takım
nitelendirmeler ve isimlendirmeler ile doğrudan ilişkilendirilmektedir.

TAHRİR MEYDANI
Mısır’ın başkenti Kahire’de
bulunan meydandır. Meydan
19. yüzyılda, Hıdiv İsmail Paşa’nın hükmü süresince, Paşa’nın “Nil’de Paris” yaratma
isteğiyle tasarladığı; meydanlar,
halka açık bahçeler ve kraliyet
saraylarını birleştiren uzun ve
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geniş bulvarları kapsayan şehir planıyla önem kazanmıştır.
Meydan, Hıdiv İsmail Paşa’nın
adıyla, İsmailiye Meydanı olarak adlandırılmıştır. 1952 devriminin ardından cumhuriyetin
ilanını kutlayan insanlar İsmailiye Meydanı’nı doldurmuştur.
Meydan, 1954 yılında, eski rejimin tüm izlerini silmek amacıyla adı değiştirilerek “Tahrir
Meydanı” ya da “Özgürlük/
Kurtuluş Meydanı” olarak
anılmaya başlanmıştır.
1977 yılında Mısır Ekmek
İsyanı burada başlamıştır. 2003
yılı Mart ayında Irak Savaşı
karşıtı protestoların da merkezî olmuştur. Ancak meydana
sembolik anlamını yükleyen en
büyük olay, 1981 yılından beri
iktidarda olan Hüsnü Mübarek’in 2011 yılında, Arap Baharı ile ortaya çıkan gösteriler
sonucu devrilmesiyle sonuçlanan halk ayaklanmalarının
merkezî oluşudur.
Tahrir
Meydanı,
25
Ocak’tan 11 Şubat’a kadar
sekiz gün boyunca Mübarek
rejimini düşürmek isteyenler
tarafından işgal edilmiş ve birçok kanlı olaya sahne olmuştur.
Polis şiddetiyle hararetlenen ve
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“Defol Mübarek” sloganlarıyla
gerçekleştirilen eylemlerde çok
sayıda can kaybı, yaralanma ve
tutuklama yaşanmıştır.
Eylemlerin 18. gününün sonunda, 11 Şubat 2011 tarihinde, Hüsnü Mübarek görevinden istifa etmiştir. Mübarek’in
istifası, Tahrir Meydanı başta
olmak üzere tüm ülkede sevinç
gösterileriyle kutlanmış ve bir
“zafer” olarak adlandırılmıştır.
2011 devrimine muhalif
bir lider olarak destek veren
ve Müslüman Kardeşler’in
kurduğu Özgürlük ve Adalet
Partisi’nin başkanı olan Muhammed Mursi, 2012 Mısır
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
kazanarak yönetime gelmiştir. Ancak halkın bir kesimi,
Mursi’nin beklentileri karşılayamadığı ve şartlarında hiçbir
iyileşme sağlayamadığı iddiasıyla, seçilişinden bir yıl sonra
Mursi’yi iktidardan indirmek
üzere sokaklara dökülmüştür.
Bu protestoların merkezî ise
yine Tahrir Meydanı olmuştur.
Yaşanan olayların önünün alınamaması ve bazı ölümlerden
sonra 4 Temmuz 2012 günü
ordu bu kargaşayı fırsat bilerek olaylara müdahale etmiş,

askerî bir darbe ile yönetime
el koymuştur. Böylece ülkenin
demokratik yolla seçilen ilk
devlet başkanı olan Muhammed Mursi, askerî bir darbeyle
görevinden alınmış ve bu olay
tüm dünyada büyük yankılar
uyandırmıştır.

TAKİYYE
Korumak manâsındaki “vikaye” veya korunmak anlamındaki “ıttekâ” fiilenden gelen
takiyye, sözlükte, korunmak ve
sakınmak anlamına gelmektedir.
İslam âlimleri kavramı,
ölüm ve işkenceden kurtulmak
amacıyla zor altında kalan
kimsenin (mükreh) faydalanması gereken bir izin (ruhsat)
olarak benimsemiştir. Bu doğrultuda takiyye, bir kimsenin
ölüm veya işkenceden kurtulmak, kendinî korumak amacıyla olduğundan başka türlü
görünmesi ve davranmasıdır.
Takiyye, dinî bir prensip
olarak Müslümanlar arasında
daha çok Şiî gruplarca uygulanmıştır. Emevîler ve Abbasîler tarafından Ehl-i Beyt’e reva
görülen ve zaman zaman tek-

rarlanan çeşitli cezalandırma
ve siyasî, sosyal mahrumiyetler,
bilhassa Ehl-i Beyt taraftarları
arasında takiyye inancının yerleşmesine sebep olmuştur.
Pratik açısından İmamiyye’ye göre inancı gizleme, Şii
olduğunu saklama ve özellikle
Sünni ortamlarda onlar gibi
görünme anlamına gelen takiyye, aslında sadece Şiiler
üzerinde baskıların yoğunlaşıp
can ve mal korkusu söz konusu
olduğu zaman başvurulabilecek bir inanç değeri olarak ileri
sürülmesine rağmen, onların
takiyyeyi siyasî bir manevra
aracı olarak da kullandıkları
bilinmektedir. Bu anlamda takiyye, inancı gizlemek ve idarenin baskısından kurtulmak
için siyasî bir taktik olarak da
kullanılmıştır.
Takiyye,
Müslümanların
inançlarına yönelik olarak fizikî şiddet içerikli bir saldırı ve
baskı durumlarında inancını
gizlemesi anlamında, tarihsel
veriler doğrultusunda gerekli
görüldüğü zamanlar vaki olmuştur. Ancak bu bir inanç
konusu ve iman umdesi olarak
değerlendirildiğinde teolojik ve
insanî boyutta ciddî sorunlar
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doğurmaktadır. Takiyyenin Şia
tarafından özel içerikli dinî bir
ilke haline getirilmesinin, dürüstlüğü ortadan kaldıran bir
nitelik olduğu Müslümanlar
arasında güven sorunu oluşturacağı yönünde değerlendirmeler de yapılmaktadır.

TAKSİM OLAYLARI
(1 MAYIS 1977)
Türkiye’de 1 Mayıs kutlamaları 1909 yılında başlamış, açık
alan kutlaması olarak ise ilk
defa 1921 yılında yapılmıştır.
Bu kutlamalar daha çok sanayinin bulunduğu ve işçi sınıfının
yoğun olarak yaşadığı Ankara,
İstanbul, İzmir, Adapazarı gibi
büyük şehirlerde olmuştur. Bununla birlikte Cumhuriyetin ilk
yıllarında1 Mayıs kutlamalarına genel olarak izin verilmemiştir. 1976 yılında Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) organizatörlüğünde
Bahar Bayramı adı altında yapılan kutlamalarla bu fiilî yasak
kısmen ihlal edilmiştir.
1977 yılı 1 Mayıs’ına gelinirken ülke seçim sürecine
girmiş ve var olan kaos-terör
ortamı devam etmektedir. 5
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Haziran 1977 günü yapılacak
olan seçimler öncesinde ülkede
terör olayları her geçen gün artış göstermektedir.
1977 yılının 1 Mayıs günü
Taksim Meydanı’nda 500 bin
civarında insan toplanmıştır.
DİSK Başkanı Kemal Türker’in konuşmasının sonlarında çeşitli yerlerden silah sesleri
duyulmuş ve meydanda kargaşa çıkmıştır. Bu paniğin sonucu olarak da Kazancı Yokuşu
tarafına kaçışan eylemciler,
sokak ağzına DİSK’in koyduğu kamyonun yolu daraltması nedeniyle burada izdiham
oluşturmaya başlamıştır. Kalabalığın Kazancı Yokuşu’na
yığıldığı bu sırada sokağın alt
tarafından yukarı doğru hareket eden polis aracından uyarı
atışı yapılmıştır. İşte bu uyarı atışı Kazancı Yokuşu’ndan
aşağıya doğru kaçmakta olan
insanların geriye dönmesine ve
alandan gelen insanlarla karşılaşarak birbirlerini ezmelerine
neden olmuştur.
Olaylar neticesinde muhtelif sebeplerle, 15’i polis toplam
149 kişi yaralanmıştır. Ayrıca
silahlı ateş ve izdiham neticesinde biri polis olmak üzere

toplam 34 kişi de hayatını kaybetmiştir. Ancak resmî kayıtlara geçmeyen ölülerin de olduğuna dair iddialar vardır.

TAKTİK İSTİHBARAT
Günümüzün hızla değişen ve
karmaşıklaşan güvenlik ve tehdit ortamında, hızlı ve doğru
istihbarat en hayatî unsurdur.
Temelde caydırmayı ve düşman faaliyetleri akamete uğratmayı hedef alan ve gerektiğinde hızlı ve doğru tepkiler
vermeye yardımcı olan taktik
istihbarat fonksiyonu da bu
yüzden önemini günden güne
arttırmaktadır. Öyle ki bugün
mevcut istihbarat örgütlenmelerini stratejik, taktik ve operasyonel olmak üzere üçlü bir yapı
üzerine inşa etmiş olan pek çok
ülkenin yakın bir gelecekte taktik istihbarat faaliyetlerini farklı
örgüt çatıları altında yapılandırmaları gerekeceğine ilişkin
görüşler ileri sürülmektedir.
Bununla birlikte, taktik istihbarat zaman zaman stratejik ve
operasyonel istihbarat kavramları ile karıştırılabilmekte, hatta
bu kavramlar birbirlerinin yerlerine kullanılabilmektedir. Bu

nedenle bu üç temel istihbarat
kavramını yerli yerine koymadan ve aralarındaki ilişkiyi açık
bir biçimde belirlemeden taktik istihbaratı tam anlamıyla
açıklayabilmek zordur.
Taktik istihbarat, stratejik
ve operasyonel istihbarat ile
birlikte istihbarat fonksiyonunun üç sac ayağından birisidir.
Günümüzün hızla değişen ve
karmaşıklaşan güvenlik ortamı,
ulusal güvenliği tehdit eden terörizm ve organize suç gibi pek
çok tehditle mücadelede hızlı
ve anlık taktik istihbarata olan
ihtiyacı oldukça arttırmıştır. Bu
bağlamda, zaman zaman stratejik ve operasyonel istihbarat
faaliyetleri için ayrılmış olan
kaynak ve personel bile taktik
istihbarata kaydırılmaktadır.
Nitekim yakın bir gelecekte,
bazı ülkelerin taktik istihbarattan sorumlu ayrı organizasyonel yapılar oluşturmaları beklenmektedir. Taktik istihbarata
hak ettiği değerin verilmesi ancak onun tam olarak ne olduğunun ve ne olmadığının ortaya konulması ile mümkündür.
Aynı zaman da taktik istihbaratın stratejik ve operasyonel
istihbarat ile bağlantısının ve
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farklı yönlerinin ortaya konulması da söz konusu istihbarat
türünün hak ettiği değeri kazanmasına yardımcı olacaktır.
Stratejik istihbarat çoğu zaman
daha genel, çerçevesi geniş ve
uzun vadeli sonuçlara sahip
bilgiler içermektedir. Oysa
taktik istihbarat daha spesifik,
güncel ve aciliyet arz edebilen
ve doğrudan operasyonel değer taşıyabilecek bilgiler ihtiva
etmektedir. Stratejik istihbarat
gelecek merkezli olup, geleceği gözünde canlandırmayı ve
şekillendirmeyi amaç edinîrken, taktik istihbarat şu anda
ve burası ile ilgilidir ve mevcut
çalışma çevresi hakkında bilgiler içermektedir. Operasyonel
istihbarat ise hem zaman hem
de kapsam olarak, taktik ile
stratejik istihbarat arasında yer
almaktadır ve daha çok istihbaratın eyleme dönük yüzünü
temsil etmektedir.
Bu üçlü sınıflama esasen
birbirlerini tamamlayan ve birisi olmadan diğerinin eksik
kalacağı bütünleşik bir yapıya
işaret etmektedir. İstihbarat
faaliyetlerinin stratejik, taktik
ve operasyonel olmak üzere
üç farklı seviyede örgütlenmesi
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karar vericilerin o faaliyetleri
bir mantık silsilesi içerisinde
gözlerinde canlandırmalarına olanak sağlamakta, kaynak
tahsisi buna göre yapılmakta
ve görevler buna göre belirlenmektedir.
Taktik istihbaratın günümüz istihbarat servisleri içindeki yerini daha iyi anlamak
ve tanımını yapabilmek için
önce taktik kelimesinin ne anlama geldiğine bakmak gerekir.
Taktik kelimesi bir şeyleri başarmak için kullanılan özel bir
yöntemle ilişkili, özel bir amacı
başarmak için dikkatlice planlanmış, kısa vadeli ve kısa süreli
bir etkiye sahip olma şeklinde
tanımlanmaktadır. Taktik esasen, belirlenen bir hedefe ulaşmak amacıyla en iyi hareket
tarzının sanat ve bilgisi olarak
özetlenebilir. Taktik istihbarat
ise, herhangi bir çatışmanın
cephe hattında faaliyet yürütmektedir. Askerî bağlamda,
sahadaki komuta kademesinin muharebe ve çatışmaları
planlama ve icrasında kullanılmaktadır. Taktik istihbarat,
düşman güçler ve silahlarının
yerlerinin belirlenmesi ve tanımlanması, düşman hedefin

manevra, silahları ve savunma
hatları hakkında bilgiler sunarak taktik komuta ekibinin mücadele avantajı elde etmesini
sağlamaktadır. Aynı zamanda
karadan, havadan ve denizden
pek çok yolla savaş alanında
ne gibi değişiklikler olduğunu
öğrenebilmeye yönelik bilgi
toplama faaliyetleri yürütmektedir. Esasen taktik istihbarat
karşı tarafın ne yaptığını ya da
neler yapabileceğini öğrenmeyi amaçlamaktır.
Taktik seviyede istihbarat
çok hızlıdır, çünkü ticarî müzakerelerin desteklenmesi, sıkıntı içerisindeki mağdurlara
yardım sağlama, kanunları
uygulama ve uyuşturucu veya
yasadışı silah kaçakçılığını durdurma gibi derhal bir şeyler
yapılmasını gerektiren konularla ve olaylarla ilgilenmektedir.
Özetle taktik istihbarat, güncel
olaylarla ilgili olarak, sınırlı ve
belirgin bir alanda gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarıdır
ve spesifik mücadele alanları
hakkında, askerî komuta kademelerinin durumsal farkındalık
olarak tanımladıkları durum
ve koşullara atıfta bulunmaktadır. İstihbaratın bu bölümü

çoğunlukla halkın gözü önüne
nadiren gelen, ancak belki de
en önemli kısmıdır.
Taktik istihbarat, yöneticilerin ve komuta kademesinin
günlük ihtiyaçlarına hizmet
eden ve organizasyonun devam etmekte olan acil ve rutin
faaliyetlerine odaklanan istihbarat faaliyetleri olduğundan,
önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Zira, taktik istihbarattan çoğunlukla anlık, hemen
ve doğru istihbarat üretmesi
beklenmektedir. Burada önemli olan bilgilerin kullanılabilir
olması için zamanlamada gecikilmemesidir. Zira gecikme
durumlarında can kayıpları
yaşanabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı istihbarat müşterileri olarak da nitelendirilen
karar vericiler uygulamada
taktik istihbarata öncelik verebilmekte ve onu daha önemli
görebilmektedirler. Ayrıca savaş alanlarındaki teknolojik
gelişmelerden dolayı taktik istihbaratın önemi bir kat daha
artmıştır. Özellikle, 1990’larda
başlayan silah teknolojilerindeki hızlı değişim ve eğilimler
nedeniyle askerî operasyonları
desteklemede taktik istihbarat
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çok daha önemli bir konuma
gelmiştir. Bununla birlikte, çok
yüksek kapasiteli silahlar ile
gerçekleştirilen operasyonlar,
ileri seviyede doğruluğu olan
veriye olan ihtiyacı da doğru
orantılı bir şekilde arttırmıştır.
Sonuç olarak, taktik istihbarat olmadan günümüzün bu
tehdit ortamında mevcut ve
aniden ortaya çıkan tehditlere
hak ettiği biçimde karşılık verebilmek çok zordur. Bu nedenle
ülkelerin mevcut tehdit ortamı
doğrultusunda stratejik istihbarat üretmeleri, bu stratejik
istihbarat neticesinde elde edilecek bilgilerle geleceğe ilişkin
olasılık tahminlerinde bulunmaları, taktik istihbarat yapılanmalarını ve faaliyetlerini bu
stratejik tespitler paralelinde
oluşturmaları ve taktik istihbarat faaliyetleri ile tespit edilen
her türlü tehdide yönelik operasyonel çalışmalar gerçekleştirmeleri son derece önemlidir.

TALİBAN
Afganistan’da
Sovyet-Afgan
savaşından sonra ortaya çıkan yönetim boşluğunda öne
çıkmış ve ülkenin önemli bir
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kısmını kontrol altına almış İslamcı ve etnik kökenleri olan
bir gruptur.
Arapça talebe kelimesinden
gelen Taliban “öğrenciler” anlamına gelmektedir.
İlk olarak Sovyet işgali döneminde ortaya çıkan mücahit
gruplardan olan Taliban, insan kaynağı olarak Pakistan’da
eğitim gören yoksul medrese
talebelerinden beslenmektedir.
Şubat 1989 tarihinde Sovyetler Birliği ordularının Afganistan’dan tamamen çekilmesi
üzerine, Afganistan’daki mücahit gruplar kendi devlet yönetimini oluşturma düşüncesiyle
bir araya gelmişlerdir. Toplanan Şûrada ülkedeki grupların
temsilinden kaynaklı ortaya çıkan anlaşmazlıklardan dolayı
ortak bir karar alınamamıştır.
1992’de Devlet Başkanı
Muhammed Necibullah’ın bir
darbe sonucu yönetimden indirilmesi ile ülke etnik ve dinî birçok yapının iktidar üzerindeki
emellerinden dolayı bir kez
daha iç savaş ve şiddet sarmalının yükseldiği bir döneme girmiştir. Peştunlar, Tacikler, Hazaralar ve Özbeklergibi farklı

gruplar kendi devlet modeli ile
Afganistan’a hâkim olmak istemişlerdir.
Ülkedeki grupların büyük
bir kısmının savaş halinde olması, Afgan halkını oldukça
rahatsız etmiştir. Bu kargaşa
ortasında Kandahar’da yeni
bir oluşum meydana gelmiştir.
Kandahar’da meydana gelen
bir yağma hadisesine müdahale eden medrese öğrencileri,
daha sonra Kandahar’ın tümüne hâkim olmuş ve böylece medrese öğrencilerinden
oluşan ve öğrenciler anlamına
gelen Taliban şeklinde adlandırılan, lideri de Molla Ömer
olarak belirlenen bu örgüt dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır.
Afganistan’daki bu karmaşık durum içerisinde gün
geçtikçe büyüyen İslamcı ve
Peştun kökenli Taliban, 1994
yılına gelindiğinde Molla
Ömer’in liderliğinde halkın geniş bir bölümünün de desteğini alarak ülkedeki en büyük ve
etkili silahlı grubu haline gelmiştir. Taliban’ın ülkedeki diğer gruplardan farklı olarak bu
denli güçlenmesinin iki sebebi
vardır. Bunlar:

•

Ülkede Taliban dışındaki
diğer tüm fraksiyonların
parçalı bir yapıda olması,
bununla birlikte Taliban’ın
daha merkezî ve hiyerarşinin hâkim olduğu bir örgütlenmeye sahip olması,

•

Bu dönemde ülkedeki otorite boşluğundan dolayı
suç oranlarında büyük bir
artışın meydana gelmesi,
bunun da doğrudan insanların güvenliklerini tehdit
eden bir duruma dönüşmesi.

Bu iki durumu iyi kullanan
Taliban ülkede bir kurtarıcı
olarak ortaya çıkmış, dinî kuraları esas aldığını söyleyerek
uyguladığı cezalar ile geçici
de olsa ülkenin bir bölümünde
belirli bir düzen sağlanmasına
yardımcı olmuştur. Aynı dönemde Hikmetyar ile Rabbani
arasındaki savaş Kabil’de bütün şiddetiyle sürerken, Kandahar’da asayiş ve sükûnet hâkim olmuştur.
Taliban kendisine özgü bir
yapı ve karaktere sahiptir. Kasım 1994 tarihinde Kandahar’a hâkim olmasıyla kurulan
emirlik uygulamaları ve ülkenin büyük çoğunluğunu ele
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geçirmesi, onun ilk zamanlar
halk desteğini arkasına aldığını
göstermiştir. Taliban militanlarının çoğunluğu Pakistan’a
sığınan mültecilerin çocukları
olup, mülteci kampında doğmuşlar ve öğrenimlerini buralarda oluşturulan medreselerde
almışlardır. Bu süreçte Pakistan’da bulunan Afgan mücahit
grupları tarafından eğitilmişlerdir. Anadilleri Peştun dili
olmakla birlikte, büyük çoğunluğu Pakistan halkının dili olan
Urducayı da kullanmaktadır.
Buna göre Taliban üzerinde
Pakistan kültürünün büyük bir
etkisi bulunmaktadır. Öte yandan Taliban hareketinin Pakistan üzerinde de ciddî politik
etkileri olmuştur.
Molla Ömer önderliğindeki
Taliban grubunun büyük çoğunluğu, itikatta Sünni, dinî
uygulamada ise Hanefi mezhebî ekseninde hareket etmekteydiler. Etnik ve kültürel etkenler doğrultusunda Sünnilik ve
Hanefilik dar bir alanda yöresel bir algılayış doğrultusunda
değerlendirilmiştir. Ancak Taliban’ın dinî algı ve uygulamasında Selefi/Vehhabi mantık
ağır basmıştır. Afganistan’daki
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Müslümanlar ile Selefi/Vehhabi mezhebi mensupları arasındaki ilişki Sovyetler Birliği’nin
Afganistan’ı işgaliyle oluşan ve
Arap ülkelerinden gelen mücahitler ile başlamıştır. Savaş
sonrası onların büyük bir kısmı
Afganistan topraklarına yerleşmiştir. Bu yabancı savaşçılar
üzerinden ortaya çıkan ilişki
daha sonraki yıllarda El-Kaide
ile Taliban arasındaki organik
ilişkinin doğmasınada sebep
olmuştur.
Talibanın
Kandahar’da
1996 yılında oluşturmuş olduğu Afganistan İslam Emirliği,
ABD’nin de desteğini alınca
zaman içinde ülkenin önemli
bir kısmını kontrolü altına almıştır. Ancak daha sonra 11
Eylül hadisesi meydana gelmiş,
Taliban’ın Afganistan’daki iktidarı çok uzun sürmemiştir. 11
Eylül’den hemen sonra Ekim
2001’de Afganistan bombalanmaya başlanmıştır. Buna
gerekçe olarak da İkiz Kulelere yönelik saldırının faillerinin
el-Kaide mensupları olması ve
Molla Ömer’in liderliğindeki
Taliban yönetiminin Usame
b. Ladin ve el-Kaide örgütüyle
birlikte çalışması gösterilmiştir.

TAMİL ANAYURDU
ÖZGÜRLÜK KAPLANLARI LTTE
Sri Lanka’da, Tamil etnik grubunun bağımsızlığı için ayrılıkçı faaliyetler yürüten örgüttür.
Dünyadaki en iyi organize olmuş, disiplinli ve tehlikeli terör
örgütlerinden birisi olarak kabul edilen “Tamil Anayurdu
Özgürlük Kaplanları” (Liberation Tigers of Tamil Eelam,
LTTE) veya kısa adıyla “Tamil
Kaplanları” terör örgütü, Tamil ayrılıkçı hareketlerinin ilk
başarılı suikastı olarak kabul
edilen Temmuz 1975 tarihli
Jaffna Belediye Başkanı Alfred
Duriappah suikastını gerçekleştiren Vellupillai Prabhakaran tarafından 5 Mayıs 1976
tarihinde kurulmuştur.
1983 yılından itibaren gerçekleştirdiği terör saldırılarıyla
yaklaşık 75.000 kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının yaralanmasına sebep olan Tamil
Kaplanları, Sinhala çoğunluğun tahakkümü altında yoğun
ayrımcılığa maruz kaldıklarını
ve bu sebeple zulme karşı silahlı direnişin meşru olduğunu

ileri sürmekte ve Tamil Anayurdu (Eelam) kabul ettikleri
Sri Lanka’nın Kuzey ve Doğu
vilayetlerinde uzun süreli bir
halk savaşı stratejisi çerçevesinde şiddet ve terörle bağımsız,
sosyalist bir Tamil devleti kurmayı amaçlamaktadır.
Tamil Kaplanları terör örgütü, faaliyetlerini askerî ve
siyasî olmak üzere ikili bir teşkilatlanma ve bu iki kanadın
üzerindeki Merkezî yönetim
komitesi yapılanması çerçevesinde yürütüyor gözüküyorsa da, esasında tamamen
lider-güdümlü bir örgüttür.
Örgüt liderliğinin tartışmasız
tek sahibi olan Prabhakaran,
Jaffna’da tapu memuru olarak
çalışan, eğitimli bir babanın
oğlu olarak 1954 yılında dünyaya gelmiştir.
Görünüşte en üst karar alma
mekanizması merkezî yönetim
komitesi olan ancak tamamen
lider sultası altında yönetilen
Tamil Kaplanları terör örgütü,
askerî ve siyasî olmak üzere ikili
bir genel yapılanma ve coğrafî
olarak da Prabhakaran’a bağlı
özel bölge sorumluları emrindeki yedi bölge sahası altında
örgütlenmiştir. Ayrıca askerî
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ve siyasî kanatların üzerindeki
merkezî yönetim komitesine
bağlı bazı özel alt yapılanmalar da mevcuttur. Bölge sahaları içerisinde de örgütlenen bu
yapılanmaların başında amfibi
birliği olan Deniz Kaplanları,
hava birliği olan Hava Kaplanları, intihar saldırısı birimi olan
Kara Kaplanlar, elit askerî birim olarak Charles Anthony
Alayı ve oldukça gizli bir iç istihbarat grubu gelmektedir.
Oldukça geniş militan kadrosuna, sahip olduğu şiddet
ideolojisinin unsurları ile birlikte çok gizli iç istihbarat birimi
ve verilen sıkı eğitim ile uygulanan katı disiplinle kontrol altında tutan ve amaçları doğrultusunda harekete geçiren Tamil
Kaplanları terör örgütünün
temel eleman kaynağı, Hindu
inancına sahip Tamil gençleridir. Bununla birlikte Hıristiyan
Tamillerin de örgütün çeşitli
kadrolarına katıldıkları bilinmektedir.
Tamil özgürlük hareketlerinin ilk taraftarlarının otuzlarındaki Tamiller olduğunu,
zamanla üniversitelere girişleri
engellenen Tamil gençlerinin
de bu hareketlere katıldıkları684

nı ve 1980’lerin başında Tamil
Kaplanları terör örgütünün
mensuplarının büyük çoğunluğunun 18 ila 25 yaşlarında olduğunu belirtmektedir. Ayrıca
yaşanan gelişmelere bağlı olarak örgüte katılım yaşının giderek düştüğü, 1990 yılında örgüt
elemanlarının dörtte üçünün,
yarısı 15 – 21 yaşlarında olmak
üzere, otuz yaşın altında olduğu ve yaş ortalamasının ilerleyen yıllarda da tedricen düşerek çocukların geniş bir şekilde
örgüte katılımlarının sağlandığı da bilinmektedir. Yaşanan
her türlü gelişmeyi kendi terörist amaçları için kullanma
noktasında da oldukça başarılı
olan Tamil Kaplanları, 2005
yılı başlarında meydana gelen
tsunamide ailelerini kaybeden
çocukları da kendi saflarına
katmayı başarmıştır.
Tamil Kaplanları için çocuklar olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. Tamil Kaplanları her ne kadar yoğun olarak
1990’lı yılların sonlarında ve
özellikle de 2001 yılında yaşanan çatışmalardan sonra
eleman temini konusunda, çocukların örgüt saflarına katılmasına bağımlı hale gelmişse

de bu eğilim esasında daha erken bir döneme kadar gitmektedir. 1984 yılının başlarında
örgütün Bebek Tugayının (Bakuts) kurulması çalışmalarına
başlanmış ve bu birliğe dâhil
olan 10–16 yaş arasındaki çocuklar 1983’te Hindistan’da
kurulan Pondicherry kampında eğitime gönderilmiştir.
Tamil Kaplanları terör örgütü için çocuklar kadar önemli olan bir diğer eleman kaynağı
da kadınlardır. Kadınlar, Kara
Kaplanlar olarak adlandırılan
özel intihar saldırısı birimi tarafından sıklıkla canlı bomba
olarak kullanılmaktadırlar. İlk
olarak 1983 yılında kurulan
özel kadın birlikleri 1985 yılından itibaren çatışmalara girmeye başlamışlardır. Örgütün
son dönem kadrosunun yaklaşık dörtte birinin kadınlardan
oluştuğu düşünülmektedir.
Eylem Türleri
Tamil Kaplanları’nı 1970’lerdeki muhalif Tamil hareketlerinden ve bu hareketleri yönlendiren örgüt ve kurumlardan
ayıran, zamanla diğer tüm
hareketlerin saf dışı kalmasını
sağlayan ve örgütün, bağımsız

bir Tamil devleti kurma nihaî
amacını gerçekleştirmek için
kullandığı en önemli aracı; ayrım gözetmeksizin yoğun bir
şekilde uyguladığı ve değişik
barış görüşmeleri dönemlerinde bile asla vazgeçmediği terör
eylemleri olmuştur.
Dönem dönem yoğun cephe ve siper çatışmalarında da
kendisini gösteren Tamil Kaplanları terörü süresince, örgütü, diğer terör örgütlerinden
ayıran en önemli eylem türleri; üst düzey suikastlar, sıklıkla
gerçekleştirilen intihar saldırıları, toplu sivil katliamları
başlangıçta kendi imkânlarıyla
geliştirdiği ve daha sonra yurtdışından temin ettiği malzemelerle ileri boyutlara taşıdığı
değişik bombalama eylemleri
ve dünyadaki hiçbir terör örgütünün sahip olmadığı deniz ve
hava unsurları ile gerçekleştirdiği eylemlerdir.
Tamil Kaplanları terör eylemleri sürecinde geleneksel
tüm eylem taktiklerini kullanmış bir örgüttür. Ancak örgütün Hava Kaplanları bileşeni
tarafından zaman zaman sahip oldukları uçaklar ile askerî
havaalanları, petrol tesisleri,
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enerji santrallerine saldırıları
da olmuştur.
Tamil Gerillaları Terör
Örgütünün Silahlı
Faaliyetlerinin Sonu
Sri Lanka’da yaşanan Tamil
Kaplanları terörünün kökeninde her ne kadar Hükümetlerin
Sinhala yanlısı politikalarının
etkisi olduğu bir gerçekse de
Sri Lanka Hükümetleri, bu
terörü sona erdirmek adına
siyasal alanda önemli girişimlerde bulunmuşlardır.Ancak,
Sri Lanka Hükümetlerinin bu
kapsamdaki her türlü çözüm
çabaları, terör örgütü militanları ve destekçileri için bir nevi
“ilah” konumuna yükseltilmiş
terör örgütü liderinin egosuna
ve diğer üst düzey yöneticilerin
çıkarlarına mağlup olmuştur.
Bu doğrultuda ülkedeki her
türlü gelişimin önündeki en
büyük engel olan Tamil Kaplanları terör örgütünün faaliyetlerini bitirmek adına Sri
Lanka Hükümeti, 2006 yılının
Nisan ayına kadar devam eden
son ateşkes sürecinden sonra
topyekûn bir harekât planı ile
terör örgütü üzerine gitmeye
başlamıştır.
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Ordu birliklerinin 2006 yılında başladıkları ileri harekât
neticesinde 2008 yılında ülkenin doğu vilayetlerinin tamamında kontrol ordu birliklerine
geçmiş, 2009 yılı Şubat ayına
gelindiğinde örgütün kontrolü
altında sadece ülkenin doğusundaki Mullaittivu kalmıştır.
LTTE örgütün silahlı alanda
çözülüşünü sağlayan en önemli etken ise 2009 yılında terör
örgütünün bütün birimlerinin
yöneticileri konumunda bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmeye başlanmasıdır. 2009
tarihine kadar toplam 53 üst
düzey örgüt yöneticisi etkisiz
hale getirilmiştir.
18 Mayıs 2009 tarihinde örgüt lideri Velupillai Prabhakaran’ın da bulunduğu toplam 19
üst düzey militan etkisiz hale
getirilmiştir. Prabhakaran’ın
ölümünden sonra terör örgütünün başına Selvarasa Pathmanathan geçmiştir. Pathmanathan Ağustos 2009 tarihinde Sri
Lanka yetkililerinin çalışmaları
sonucunda yurtdışında yakalanmış ve daha sonra cezasını
çekmek üzere ülkeye getirilmiştir.

Prabhakaran’ın etkisiz hale
getirilmesinden sonra örgüt
içinde de çözülmeler başlamış
ve militanların bir kısmı teslim
olmayı tercih ederken, bir kısmı girmiş oldukları çatışmalarda güvenlik güçleri tarafından
etkisiz hale getirilmişlerdir.
Bugün itibariyle Tamil Kaplanları terör örgütünün silahlı
alanda bütün faaliyetleri sona
erdirilmiştir.

TAMPON BÖLGE
‘Tampon Bölge’ politik anlaşmazlıklar, çevresel koruma,
kültürel koruma gibi farklı
amaçlarla olası zararın önlenmesi ya da yayılmadan etkisinin azaltılabilmesi adına
oluşturulan ve tehdidin büyüklüğüne göre yüz ölçümü değişebilen fiziksel alanlardır.
Uluslararası ilişkiler terminolojisinde ‘Tampon Bölge’, birbirine düşman iki güç
arasında tarafsız ve genellikle
askerden arındırılmış bir bölgeyi temsil etmektedir. Uyuşmazlık içindeki tarafları ayırmak amacıyla oluşturulan bu
bölge genellikle taraflar arası
bir anlaşmayla oluşturulur.

Kıbrıs’ta yaşanan çatışmalar
sonucu Türk ve Yunan taraflar arasında oluşturulan ve
Birleşmiş Milletler Barış Gücü
tarafından korunan ‘Yeşil Hat’
Tampon Bölgeye örnek teşkil
etmektedir. Ancak Tampon
Bölge sınırını geri çekerek olası
saldırılara karşı kendini izole etmek amacıyla tek taraflı olarak
da ilan edilebilir.Bu duruma
örnek olarak, 1982 tarihinde
İsrail-Lübnan Savaşı sonrasında, İsrail’in Güney Lübnan’a
karşı kuzeydeki topraklarını
saldırılardan korumak amacıyla oluşturduğu Tampon Bölge
gösterilebilir.
Eğer Tampon Bölge uyuşmazlık yaşayan güçlü iki devleti birbirinden ayıran görece küçük ve tarafsız bir devlet ise bu
bölge, ‘Tampon Devlet’ olarak
adlandırılır. Tampon Devlet
düşman taraflar arasında yaşanan ya da yaşanabilecek çatışmaların büyük bir savaşa dönüşmesini önleme hususunda
önemli bir rol oynamaktadır.
Tampon Devlete örnek olarak
Birinci Dünya Savaşı öncesi
Almanya ve Fransa arasındaki
gerilimde Belçika’nın durumu
gösterilebilir.
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TANIK

TANIK KORUMA

Tanık, dava konusu herhangi
bir olay hakkında bilgi sahibi
olmakla beraber, olayın tarafı
olmayan kişidir. Hukukî anlamda ise tanık, yemin verdirilerek dinlenen ve bilgisine başvurulan şahıs demektir.

2008 yılında yürürlülüğe giren 5726 sayılı Tanık Koruma
Kanunu ile ilk defa ‘gizli tanık’
ibaresi kullanılarak, Kanunda
sayılan suçların tanıkları koruma altına alınmıştır. Kısaca,
‘tanıklık yapan kişinin korunması’ demek olan tanık koruma, yetkili merciin ama özellikle mahkemenin huzurunda
tanıklık yapacak olan kişilerin,
bu eylemlerinden dolayı tehdit
altında olmaları tehlikesiyle ve
bu tehdit devam ettiği müddetçe korunmalarını içeren bir
kavramdır.

Kimlerin tanık olabileceği,
tanıklıktan çekinme hakkı ve
tanıklık sırasında izlenecek usul
ve esaslar ceza yargılamasında,
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK)’nun 43 ve
devamı maddelerinde, hukuk
yargılamasında ise 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)’nun 240 ve devamı
maddelerinde ele alınmıştır.
Kural olarak tanıklık mutlaka yetkili merciin huzurunda
sözlü olarak yapılmalı ve tanık, hâkimin sorduğu sorulara
sözlü olarak cevap vermelidir.
İstisnaî durumlarda, özellikle
de teknik konularda hâkimin
izin verdiği ölçüde yazılı ifade
de mümkün olabilmektedir.
Bu durumda yazılı ifade yeterli
bulunmazsa hâkim kişiyi bizzat
tanıklık yapmaya çağırabilir.
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Tanıkların korunması meselesi ilk defa Başkan Nixon
döneminde Amerika Birleşik
Devletleri’nde gündeme gelmiştir. İtalyan mafyasına karşı
aciz kalan Amerikan adalet
sistemi, 1970 yılında çok kapsamlı bir Organize Suç Kontrol Kanunu (Organized Crime
Control Act) çıkarmıştır. Bu
Kanunda yer alan, “Federal
Adalet Bakanı, organize suç örgütleri veya diğer önemli suçların tanıklarını gerekli hallerde
korumak ve buna bağlı olarak
güvenli yerlerde saklamak üze-

re lazım gelen her türlü tedbiri
alır” ifadesi tanık korumanın
temellerini atarak, zaman içinde sistemleşmesini sağlamış ve
bu suretle ortaya bugünkü ‘Tanık Koruma Programı’ çıkmıştır. Özellikle mafya aleyhine
tanık bulmakta ve buldukları
tanıkları korumakta aciz kalan
savcılar, tanık koruma programının kurulması ile mafya ile
mücadelede çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Ülkemizde tanıklık görevi sebebiyle,
kendilerinin veya bu Kanunda
belirtilen yakınlarının hayatı,
beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddî tehlike içinde
bulunan ve korunmaları zorunlu olan kişilerin korunması
amacıyla alınacak tedbirlere
ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla 5726 sayılı Tanık
Koruma Kanunu çıkarılmıştır.
Ayrıca Kanunda belirtilen görevleri yapmak üzere İçişleri
Bakanlığı bünyesinde Tanık
Koruma Kurulu kurulacağı belirtilmiştir. Söz konusu Kanunda tanık koruma tedbiri kararlarının soruşturma evresinde
Cumhuriyet savcısı tarafından,
kovuşturma evresinde Cumhuriyet savcısı veya tanığın istemi
üzerine veya re’sen mahkeme-

ce verilebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca, karar verilmeden önce
kolluk makamları ile diğer
birimlerin hazırlayacağı değerlendirme raporlarının göz
önünde tutulacağına yer verilmiştir. Bu Kanun hükümlerine
göre haklarında tanık koruma
tedbiri uygulanabilecek kişiler
şunlardır:
(1) a) Ceza muhakemesinde tanık olarak dinlenenler ile
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 236 ncı maddesine göre
tanık olarak dinlenen suç mağdurları.b) (a) bendi hükümlerine göre dinlenenlerin nişanlısı,
evlilik bağı kalmasa bile eşi,
kan hısımlığından veya kayın
hısımlığından üstsoy veya altsoyu, ikinci derece dâhil kan
veya ikinci derece dâhil kayın
hısımları ve evlatlık bağı bulunanlar ile yakın ilişki içerisinde
olduğu kişiler.
Tanık koruma tedbirlerinin, birinci fıkrada sayılanların
kendilerinin veya bu Kanunda
belirtilen yakınlarının hayatı,
beden bütünlüğü veya mal varlığının ağır ve ciddî bir tehlike
içinde bulunması ve korunmalarının zorunlu olması hallerin689

de uygulanabileceği belirtilmiştir.

türlü eğitim ve öğretim kurumunun değiştirilmesi.

Bu Kanun kapsamında bulunanlar hakkında uygulanabilecek tanık koruma tedbirleri
şunlardır:

g. Yurt içinde başka bir yerleşim biriminde yaşamasının
sağlanması.

a. Kimlik ve adres bilgilerinin
kayda alınarak gizli tutulması ve kendisine yapılacak
tebligatlara ilişkin ayrı bir
adres tespit edilmesi.
b. Duruşmada hazır bulunma
hakkına sahip bulunanlar
olmadan dinlenmesi ya da
ses veya görüntüsünün değiştirilerek özel ortamda
dinlenmesi.
c. Tutuklu veya hükümlü olanların durumlarına uygun
ceza infaz kurumu ve tutukevlerine yerleştirilmesi.
ç. Fizikî koruma sağlanması.
d. Kimlik ve ilgili diğer bilgi ve
belgelerin değiştirilmesi ve
düzenlenmesi.
e. Geçici olarak geçimini sağlama amacıyla maddî yardımda bulunulması.
f. Çalışan kişinin iş yerinin ya
da iş alanının değiştirilmesi
veya öğrenim görenin devam etmekte olduğu her
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ğ. Uluslararası anlaşmalara ve
karşılıklılık ilkesine uygun
şekilde, geçici olarak başka
bir ülkede yerleştirilmesinin
sağlanması.
h. Fizyolojik görünümün estetik cerrahi yoluyla veya
estetik cerrahi gerektirmeksizin değiştirilmesi ve buna
uygun kimlik bilgilerinin yeniden düzenlenmesi.

TAŞ ATAN ÇOCUKLAR
“Taş atan çocuk” kavramı, yıllar önce uluslararası medyanın
Filistin’in intifada çocuklarını
nitelemek için kullandığı “Stone-Throwing Children” kavramına karşılık gelen bir ifadedir.
Bu kavram Türkiye’de ilk olarak 15 Şubat 2006’da Batman
ve Cizre’de Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıldönümü nedeniyle yapılan gösteriler sonrasında kullanılmıştır.
Bu gösterilerde çocukların görünür kılınması ve “polise taş
atması” böylesine bir stereoti-

pin günlük söylemlere yerleşmesine neden olmuştur.

TAZİYE ÇADIRI
Taziye, ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı dileme, onları teselli etme, acılarına ortak
olma ve onlara destek olma anlamlarına gelmektedir. Taziye
evlerinin olmadığı ya da tercih
edilmediği taziye merasimlerinde karşımıza çıkan taziye
çadırları, kentleşme sürecinin
bir ürünüdür. Kentleşme ile
birlikte, nüfusun büyük çoğunluğunun yaşadığı apartmanlar,
geniş katılımlı taziye merasimlerinin ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
Özellikle Güney ve Doğu
Anadolu Bölgelerinde taziye,
toplumsal açıdan son derece önemli bir pratiktir. Taziye
ziyaretlerine katılımı engelleyecek mazeretler çok geçerli
sebeplere dayanmadığı sürece
kolektif bilinçte onaylanmamaktadır. İlişkilerin ya da sosyal mesafenin test edildiği bir
alan özelliği gösteren taziyeler,
aksayan, gevşeyen veya kopmuş toplumsal ilişkileri revize
eden bir işleve de sahiptir. Bu

açıdan taziyelerin bölgede akrabalık bağlarının pekişmesine
ya da yeniden yapılanmasına
olanak tanıyan bir yönü de bulunmaktadır.
Diğer taraftan, taziye geleneğinin özellikle Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde ayrılmaz bir parçası olan taziye
çadırlarının, PKK terör örgütü
yandaşlarınca, örgüt üyeleri
veya örgüte müzahir kişilerin
cenaze definleri sonrasında
örgütün propagandasının yapılarak örgüte adam kazanma
amaçlı kullanılması ve adeta
örgütün boy gösterisinin yapıldığı yerler olması göze çarpmaktadır.

TEHRİK-İ TALİBAN
PAKİSTAN
Tehrik-i Taliban Pakistan
(TTP), Baitullah Mehsud önderliğinde 13 Aralık 2007’de
kabile büyüklerinin ve Pakistan genelindeki 40 üst düzey
militanın bir toplantısında kurulmuştur. Katılımcılar, Kuzey
Batı’nın
Hayber-Pahtunhva
bölgesinin ve federal olarak
yönetilen kabile alanlarının
(FATA) 24 ilçe, yedi aşiret ajan691

sı ve altı sınır bölgesini temsil
etmiştir. Yeni radikal grubun
kuruluş amaçları; şeriatı uygulamak, Afganistan’daki NATO
güçlerine karşı birleşerek mücadele etmek ve Pakistan Ordusu’na karşı birleşerek “savunma cihad”ını yürütmektir.
TTP’nin ekonomik kaynaklarını; yerel ve uluslararası
sempatizanlardan elde edilen
bağışlar, fidye, soygun, vergiler,
cezalar, gasp oluşturmaktadır.
İntihar saldırıları, el yapımı patlayıcılar, silahlı saldırılar
örgütün kullandığı saldırı taktikleridir. Örgüt, saldırıların videolarını, muhalefet güçlerini
sindirme ve destekçilerini toplama amaçlı çoğunlukla çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır.
TTP, sıklıkla Pakistan silahlı kuvvetlerini hedef almış ve
politik-dini nedenlerle sivilleri
ve politikacıları öldürmüştür.
Okul, cami, pazar yerleri örgütün hedef alanına giren yerler arasındadır. TTP’nin örgüt
yapısı, birkaç bölümün koordinasyon sayısına ve seviyelerine
göre farklı gruplardan müteşekkil esnek bir ağdan oluşur. Bazı
gruplar, Pakistan makamlarına
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ve sivillere yönelik saldırılar,
hükümetle barış görüşmeleri
ve aşiret bölgelerinde yaşanan
çatışmalar hususlarında örgüt
yönetimiyle anlaşamamış ve
ayrılma yoluna gitmişlerdir.

TEKFİR VE TEKFİRCİLİK
Tekfir, Arapça kökenli bir kelime olup, anlamı itibarıyla
örtmek, gizlemek ve nankörlük
etmek manalarındaki “kefere”
fiilinden türemiştir. Tekfir, bir
kimseyi küfre düştüğünü belirtmek için kullanılır. Mümin
olduğu bilindiği ve kendisinin
mümin olduğunu söylemesine rağmen, bir kimse için kâfir hükmünü vermek şeklinde
anlaşılan tekfir, daha çok Ehl-i
sünnet dışı dinî oluşumlar ve
özellikle de Selefi/Vehhabi algıya sahip olanların, kendileri
dışındakiler hakkında kullandıkları bir terimdir.

TERİTORYAL AYRILIKÇILIK
Teritoryal ayrılıkçılık kavramı,
içinde yaşadığı ülkenin bir bölümünde yeni bir ulus olarak
örgütlenmek ya da başka bir
ülke ya da ulusla birleşmek

amacıyla bağlı olduğu ülke ve
ulustan ayrılma talebini içeren
siyasal akım şeklinde tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, etnik, dinî, ırksal ya da kültürel
bir grubun vatandaşı olduğu
ülkeden ayrılmak maksadıyla
özerklik ya da bağımsızlık talebini içeren kavramdır. Söz
konusu kavram günümüzde
kendi kaderini tayin etme hakkı (self-determinasyon) gibi
ilkelerle özdeşleştirilip liberal
teoriler bağlamında meşrulaştırılmaya çalışılmakta; bu
bağlamda kimi gruplar, içinde
yaşadıkları toplumdan ayrılmak için kendi kimliklerinin
hükümet veya çoğunluk grup
tarafından ötelendiğini ileri
sürmektedirler. Bununla birlikte, devletler ayrılıkçı hareketlere ve örgütlere devletin ve
milletin birliği, bütünlüğü ile
huzurunu bozduğu gerekçesiyle ciddi bir güvenlik tehdidi gözüyle bakmaktadırlar. Esasen,
ayrılıkçılık teorisi tartışmalı bir
kavram olup; etnik, dinî, ırksal
sebepler gibi siyasi taleplerle ortaya çıkmasının yanı sıra
ekonomik taleplerle güç kazanmış bir kimlik sorunudur.

Bir toplumda ayrılıkçı hareketler birden çok sebep öne sürülerek ortaya çıkmaktadır. Etnik, dinî, kültürel açıdan farklı
gruplar arası iletişim kopukluğu ve hoşgörüsüzlük, kendi
kimliğinden olmayana ve kendi
gibi düşünmeyene karşı önyargı ve nefret suçu, etnik temizlik, soykırım ve kendi kimliğinin yok edilmesi korkusu, farklı
gruplar arasında güç üstünlüğü
yarışı, bir toprak parçasında
hâkimiyet kurma isteği, aidiyet sorunu, gelir dağılımındaki
adaletsizlik ve bölgeler arası
gelişmişlik farklılıkları sorunu,
iktidara muhalif olma isteği
gibi faktörler kimi grupları ayrılıkçı hareketlerde bulunmaya
itmektedir.
Öte yandan, günümüzde
pek çok ülke ayrılıkçı taleplerle
karşılaşmakta ve bu doğrultuda kurulan terör örgütleriyle
mücadele etmektedirler. Kuzey İrlanda ve İskoçya Birleşik
Krallık’tan, Katalonya ve Bask
Bölgesi İspanya’dan, Grönland Danimarka’dan, Quebec
Kanada’dan, Çeçenistan Rusya’dan, Güney Azerbaycan
İran’dan, Sincan Uygur Özerk
Bölgesi Çin’den, Bretonya ve
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Korsika Fransa’dan, Güney
Tirol ve Veneto İtalya’dan ayrılmayı talep etmektedirler.
Ayrıca, Filipinler’in güneyinde
(Moro İslami Kurtuluş Cephesi), Gürcistan’da (Abhazya ve
Güney Osetya), Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nde bağımsızlık talepleri bulunmaktadır.
Buna ek olarak, Sudan-Güney
Sudan ve Pakistan-Hindistan
gibi hâlihazırda ayrılmış uluslar arasında çatışmalar yaşanmaktadır.

TERÖR-TERÖRİZMTERÖRİST
Etimolojik olarak terör, ‘korkutmak, korkuyla yönetmek,
korkuyla titretmek, korkudan
dehşete düşürmek’ anlamlarına gelen ve aslı Fransız İhtilali dönemine uzanan Latince
ifadesiyle ‘terreur’ sözcüğünün
dilimizde yaygın olarak kullanılmakta olan bir versiyonu niteliğindedir.
2003 yılında yapılan değişikliklerle beraber 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) ülkemizdeki terör suçunu resmî olarak
tanımlayan önemli metinler694

den biri olduğu görülmektedir. Buna göre, TMK’da terör
şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Terör, cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma,
sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik,
ekonomik düzeni değiştirmek,
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak,
Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa
uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç
ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amacıyla bir örgüte mensup
kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden
eylemlerdir.”
Akademik bir şekilde terörü
şu şekilde tanımlamak mümkündür; terör, belli bir politik
ideolojiye sahip silahlı bir grup
tarafından, belli siyasî amaçları
gerçekleştirmek ve hedef kitlenin belli konudaki tutum ve
kararlarına şiddet kullanmak
suretiyle etki etmek amacıyla,
bilerek ve planlı olarak, özellik-

le sivillere yönelik ancak sivillerle sınırlı kalmayacak şekilde,
toplumda kaos ve korku ortamı
meydana getirecek propaganda ve mesaj verme amaçlı sembolik şiddet eylemleri yapılmasıdır.
Terörizm ise terörden farklı bir kavramdır. Terör, büyük
çaplı korku veren ve bireylerde
yılgınlık yaratan bir eylem durumunu ifade ederken, terörizm siyasal amaçlar için mevcut durumu yasadışı yollardan
değiştirmek amacıyla örgütlü,
sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir yöntem
olarak benimseme durumunu
ifade etmektedir.
Bir eylemin terör eylemi
olarak nitelendirilebilmesi için
“ideoloji”, “örgüt” ve “şiddet
eylemi” unsurlarının söz konusu eylem etrafında aynı anda
vücut bulması gerekir. Söz konusu unsurların aynı anda varlığı ile eylemi gerçekleştiren,
planlayan ya da gerçekleşmesine izin veren kimseye ise “terörist” denir. Terörist ile ilgili şöyle bir tanım uygundur. Terör
niteliği taşıyan bir eylemi belli
bir terör grubu adına gerçekleştiren, planlayan veya böyle

bir eyleme aracılık edeceğini
bilerek ve isteyerek eylemin
gerçekleştirilmesi için aktif ya
da pasif görev alan kişidir.
Terörizmin temel bileşenlerini 5 madde altında özetlemek
mümkündür.
1. Terörizm, politik bir amaç
peşinde koşan bir ideoloji
etrafında örgütlenmektedir.
Terörizmi ya da terörist eylemi diğer suç ya da eylemlerden ayıran en önemli unsur politik bir motivasyona
sahip olmasıdır.
2. Terörizm, eylemlerinde şiddet kullanmayı politik hedeflerine ulaşmak için amaca en uygun taktik ve strateji
olarak benimsemektedir.
3. Terörizm masumlar üzerinden korku oluşturmayı
amaçlamaktadır.
Hedef
ayrımı gözetmeksizin yapılan bu eylemlerle bireylerin
günlük hayatlarında her an
saldırıya maruz kalabileceklerine dair bir endişe oluşturulması ve bu sayede toplumda korku ve kargaşanın
hâkim olması amaçlanmaktadır.
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4. Terörizmde şiddet sembolik
bir mesaj içerir. Zira terörist
bir eylem sonrasında mağdur olanlar veya bu eylemde
hedef alınanlar, mesaj verilmek istenen asıl kitle değildir. Beklenmedik hedeflere,
beklenmedik zamanlarda
yapılan bombalama, suikast gibi eylemlerle terör
örgütleri, devletin bireylerin
güvenliğini sağlayamadığı
imajını yaymaya çalışarak
toplumun tüm kesimlerine
ve özellikle siyasî çevrelere
mesaj vermek istemektedirler.
5. Terörizm hukuk sisteminin
dışında hareket eden ve
gayri meşru bir mücadele
yöntemidir. Terör örgütleri,
parlamenter yönetimlerde
olduğu gibi sistem içinde
mücadele etmemekte, sistemi tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayarak var
olan ahlakî, hukukî ve siyasî
sistemin dışında hareket etmektedir.
Terörizmin kavramsal açıdan literatürde doğru bir yere
oturtulması için, terörizmin ilk
olarak ‘ne olmadığının’ ortaya
konulması gerekmektedir. Ni696

tekim terörizmle aslında yakın
anlamlı olan birçok kavram
terörizmle eş anlamlıymış gibi
kullanılabilmekte; bu ise terör
ve terörizmin gerçekte nasıl
tanımlanması gerektiğine dair
kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır.
Terörizmi hırsızlık, cinayet
gibi diğer adi suçlardan ayıran
en önemli özelliği, terörün politik bir motivasyona olmasıdır.
Zira terörizm, politik amaçları
çerçevesinde yönetim ve halkın
sindirilmesini amaçlayan silahlı terör grupları tarafından uygulanan bir stratejidir.
Savaş, terörizmle karıştırılan bir diğer önemli kavramdır.
Savaş, uluslar-arasındaki sorunların çözümsüzlüğe doğru
sürüklenmesi neticesinde söz
konusu sorunların çatışma ile
sonlandırılması için devletlerarasında uygulanmakta olan
politik bir stratejidir. Savaşı
başlatan ya da sonlandıran da
uluslararası alanda meşru olarak kabul gören devletlerdir.
Savaşlarda şiddetin sınırları
hukuk ile tanımlanmıştır. Terörizm ise, yönetim ve halka mesaj verme kaygısıyla semboller
üzerinden gerçekleştirilen bir

şiddet eylemidir. Söz konusu
şiddetin her hangi bir ahlakî
sınırı yoktur. Dolayısıyla terör
örgütleri herhangi bir hukuka
tabi olduklarını hissederek hareket etmezler. Terör örgütleri,
kendi politik amaçlarına hizmet etmeyen her türlü meşru
kurala karşı durma prensibi
üzerine kurulmuştur.
Üçüncü olarak terörizmle
karıştırılan bir diğer kavram
özgürlük savaşıdır. Terörizm
kavramının negatif bir anlam
içermesi nedeniyle terör örgütleri çoğu zaman kendilerini
terör örgütü olarak tanımlamazlar. Ancak özgürlük savaşı
ile terörizm arasında önemli
farklılıklar mevcuttur. Buna
göre, özgürlük savaşında belli
bir grubun kendisini savunması söz konusudur ve terörist
eylemlerde olduğu gibi kaos,
anarşi ya da toplumsal kargaşa
ortamının oluşturulması, özgürlük mücadelesi veren grupların hedefleri arasında sayılamaz.
Terörizmle birlikte kullanılan bir başka kavram ise gerilla savaşıdır. Gerilla grupları,
vatanlarını işgal eden güçlere
karşı bir mücadele içindedirler

ve uluslararası savaş hukuku
ilkelerine göre hareket ederler. Cenevre Sözleşmelerine
göre ‘yasal savaşçı’ olarak değerlendirilebilecek olan gerilla
gruplarının meşruluk şartları,
bir devletin ordusunun sahip
olması gereken meşruiyet şartlarından farklı değildir. Sözleşmeye göre gerilla savaşçılarının
savaş esiri olarak kabul edilebilmeleri için örgütsel ve bireysel olarak şu şartları taşımaları
gerekir. Örgütsel şartlar şu şekilde sıralanabilir:
•

Meşru bir çatışmanın tarafı
olmalı,

•

Örgütlü olmalı,

•

Altındakilerin eylemlerinden sorumlu olan bir komutan tarafından yönetilmiş olmalı,

•

Silahlı çatışmalar için geçerli ilgili uluslararası hukuk kurallarına bağlılığı
denetleyecek iç disiplin sistemine tabi olmalıdır.

Gerilla savaşçısı bireysel
olarak, mücadele edilen düşmana karşı kendisinin savaşçı
olduğunu belirtecek ve halktan
kendilerini ayıracak şekilde bir
kıyafet giymiş olmalı, silahla697

rını gerek çatışma gerekse de
çatışmaya hazırlık sürecinde
açık olarak taşımalıdırlar. Bu
şartları sağladıkları müddetçe
gerilla savaşçıları, düşman tarafından yakalandıkları zaman
‘savaş esiri’ olarak muamele
görme hakkına sahip olurlar.
Dolayısıyla özgürlük savaşı
gibi gerilla savaşı da terör örgütlerinin kendilerini meşru
kılmak için ulaşmak istedikleri
bir üst basamak olarak değerlendirilmektedir. Ancak, gerilla
savaşçıları, terörist örgütlerde
olduğu gibi sivilleri hedef alarak şiddeti politik amaçlar için
araçsallaştıran bir strateji izlememeleri nedeniyle de teröristlerden ayrılırlar.

TERÖR ÖRGÜTÜ
Terörizm, diğer suçlardan ayırarak, bertaraf edilemez politik
bir amacı ve motivasyonu olan,
şiddet veya şiddet tehdidinî
içeren, hedef kitleye zarar vermenin ötesinde geniş kapsamlı
psikolojik bir yan etki yapmak
için kurgulanan, hiyerarşik yapıya sahip bir örgüt dâhilinde
planlanan ve koordine edilen
ve hiyerarşik bir yapı içerisinde
bulunan hücresel yapılar veya
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bağlı alt gruplar tarafından
gerçekleştirilen eylemler olarak
tanımlanmaktadır. Bu anlamda, kısaca bu eylemleri gerçekleştirmek için; yani belirli bir
amaçla sosyal, politik ve dinsel
hedeflere ulaşmak için şiddet
içerikli terör eylemlerini araç
olarak kullanan siyasî hareket
ve gruplar genel olarak terör
örgütü olarak tanımlanmaktadır.
Terörizm kavramının tanımlanmasında olduğu gibi,
terör örgütü kavramının tanımlanmasında da uluslararası
arenada genelde bir uzlaşma
sağlanamamaktadır. Belirli bir
ülke tarafından terör örgütü
olarak adlandırılan ve hakkında yasal tedbirlere başvurulan bir grup, başka bir ülke
tarafından özgürlük savaşçısı,
isyancı, bağımsızlık hareketi
gibi kavramlarla tanımlanabilmektedir. Çoğu zaman ülkeler,
terör örgütü, terörist, terör eylemi gibi terörizmle bağlantılı
kavramların tanımlanması konusunda kendi siyasî çıkarları
doğrultusunda hareket etmektedir.
Terörle Mücadele Kanununun (TMK) birinci maddesin-

de terörizm, “Cebir ve şiddet
kullanarak; baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit
yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî,
sosyal, laik, ekonomik düzenini
değiştirmek, Devletin ülkesi ve
milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin
ve Cumhuriyetinin varlığını
tehlikeye düşürmek, devlet
otoritesini zaafa uğratmak veya
yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok
etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya
genel sağlığı bozmak amacıyla,
bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her
türlü suç teşkil eden eylemler”
olarak tanımlanmakta ve dolayısıyla bu suçu işleyen örgütler
de terör örgütü olarak adlandırılmaktadır.
Tanımdan da anlaşılacağı
üzere, Terörle Mücadele Kanunu’na göre, bir eylemin terör
eylemi, eylemi gerçekleştiren
grubun ise terör örgütü sayılabilmesi için “örgüt, ideoloji ve
şiddet” unsurlarını içermesi ve
Türkiye’ye yönelik bir tehdit
olması gerekmektedir. Bu bağ-

lamda TMK madde 1’de yer
alan tanım kısaltılarak, terörizm; Kanunda atıfta bulunulan suçların/eylemlerin, belirli
bir ideolojik ve politik amaç
doğrultusunda ve hiyerarşik bir
örgütlenme çatısı altında, cebir
ve şiddet kullanılarak işlenmesi/gerçekleştiril-mesi olarak tanımlanabilir.
Terör Örgütlerinin Genel
Özellikleri
1. Şiddet içerikli eylemler, terör örgütlerini tanımlayan
en önemli unsurdur. Şiddet
terör örgütleri için vazgeçilemez bir propaganda aracıdır. Şiddet eylemleri yoluyla
terör örgütleri varlıklarını
ispat ederler, potansiyel hedeflerin her an risk altında
olduğunu gösterirler.
2. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin devamı için gizlilik
esastır. Kod isimlerin kullanılması, genelde 3-5 kişilik
gruplardan oluşan hücre
tipi yapılanmalar, şifreli mesajlaşmalar, gizlilik ve güvenlik için kullanılan bazı
taktiklerdendir.
3. Terör örgütleri genelde piramit tipi bir hiyerarşik ya699

pıya sahiptir. Piramidin en
üstünde, kararların alınmasından, politikaların belirlenmesinden, stratejilerin
ve operasyonların planlanmasından sorumlu bir lider,
onun altında alınan kararların uygulanmasından sorumlu aktif kadro, daha
altta teröristlerin alanda
kalmasına yardımcı olan ve
lojistik destek sağlayan aktif
destekçiler ve en altta ise terör eylemlerine katılmayan,
ancak varlıkları ile terör örgütüne güç veren sempatizanlar/pasif destekleyiciler
bulunur.
4. Terör örgütlerinin işlediği
suçları (öldürme, adam kaçırma, soygun, silahlı saldırı
vb.) örgütlü diğer suçlardan
ve asayişe yönelik suçlardan ayıran en önemli fark,
suç işleme saiki yani suçu
işlemeye yönlendiren motivasyondur. Diğer suçlarda
genelde kişisel çıkar, parasal
kazanç, intikam gibi faktörler ön planda iken, terör
suçlarında örgütün ideolojisine hizmet etme amacı ön
plandadır.
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Terör Örgütü Çeşitleri
Ulusal ve uluslararası literatür
ışığında terör örgütleri, siyasî
ve ideolojik hedef ve yaklaşımları ile kendilerini motive eden
faktörler dikkate alınarak; sol
kanat terör örgütleri, bölücü
terör örgütleri ve dinî istismar
eden terör örgütleri olarak
gruplandırılabilir.
Sol kanat terör örgütleri;
Marksist-Leninist-Maoist terör örgütleri veya aşırı sol terör
örgütleri gibi isimler de alabilmektedir. Sol kanat terör örgütleri temel olarak, komünist
bir düzenin gerçekleştirilebilmesini isterler. Şartların uygun
olduğu yer ve zamanda, komünist devrimin, başlatılacak
silahlı mücadeleyle suni olarak
oluşturulması görüşünü savunurlar.
Türkiye’de ise Marksist-Leninist düşünceden etkilenmiş
ve silahlı devrim yaparak komünist bir rejim oluşturmak
isteyen birçok terör örgütü
kurulmuştur. Devrimci Halk
Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP/C), Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP), Maoist
Komünist Parti (MKP), Tür-

kiye Komünist Partisi / Marksist-Leninist Konferans (TKP/
ML Konferans), Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) ve
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKİP/L) bunlardan bazılarıdır.
Literatürde bölücü terör
örgütü; etnik millîyetçi terör
örgütü ya da ayrılıkçı terör örgütü olarak da adlandırılabilmektedir. Bölücü terör örgütü;
bir ulus devlet içinde bulunan
etnik bir topluluğun ya da bu
topluluğun bir bölümünün, çeşitli iç ve dış etkiler ve tarihsel
olaylar sebebi ile harekete geçerek oluşturdukları terör örgütüdür.
Türkiye, bölücü terör kavramıyla 1978 yılında Marksist-Leninist ideolojiyi referans
alan PKK’nın, Diyarbakır ili
Lice ilçesi Fis (Ziyaret) köyünde kurulması ile tanışmıştır. İlk
dönemler; yapılanma çalışmalarının ardından propaganda
ve eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler gerçekleştiren
örgüt, 1984 yılındaki Eruh –
Şemdinli saldırılarıyla yoğun
şiddet eylemlerine yönelmiştir.

Dinî istismar eden terör örgütü olgusunun ortaya çıkmasına neden olan ideolojik temellerden biri de yozlaştırılmış
din duygusudur. Bu terör türünde kavramsal olarak yanlış
kullanımlar söz konusudur. Bugün birçok terör örgütü; İslamî
terörizm, İslamî terör örgütü,
cihatçılar, İslamcı terör gibi
kavramlar kullanılarak nitelendirilmekte ve tanımlanmaktadır. Terör örgütleri için kullanılan bu tür nitelendirmeler,
terör örgütlerinin ideolojilerinin İslam dinîne dayandığı ve
İslam dinînin bunu desteklediği gibi bir intiba oluşturmaktadır. Gerçekte ise terör örgütleri
amaçlarına ulaşabilmek için,
dinî ve dinsel olguları istismar
etmekte ve yanlış yorumlamalarla ideolojilerini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu tip terör
örgütlerinin ‘dinî istismar eden
terör örgütleri’ şeklinde anılması daha uygun olacaktır.
Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösteren dinî istismar
eden terör örgütleri arasında,
Hizbullah, El-Kaide ile iltisaklı gruplar, Hizbut-Tahrir ve
İslamî Büyük Doğu Akıncılar
Cephesi (İBDA/C) sayılabilir.
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TERÖRLE MÜCADELE
İSTİHBARATI
Terörle mücadele literatürü
incelendiğinde, terörle mücadele istihbaratının (TMİ), 20.
yüzyılın sonları ve 21. yüzyılın
başında ortaya çıkan, fonksiyonel olarak diğer istihbarat türlerinden ayrışan bir istihbarat
çeşidi olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Bunun gerekçesi
olarak da, terörün Soğuk Savaş
dönemi sonrası yükselen tehdit
olarak yerini alması, küreselleşme ve bilgi çağı gibi sosyal
etmenler ile birlikte yeni istihbarat türlerinin ortaya çıkması
görülebilir.
İstihbarat kavramı tartışılırken, istihbaratın ürün, fonksiyon, organizasyon ve amaç
odaklı olarak farklı şekillerde
tanımlanabildiği ifade edilmektedir. En kısa ve kapsamlı
anlatımla istihbarat tanımının;
“belli bir amaca yönelik olarak, açık ve gizli kaynaklardan
bilgi toplanması, bu bilgilerin
anlamlandırılması, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve sentezlenmesi, bunun sonucunda
elde edilen yorumun ilgili bi702

rimlere dağıtımının zamanında yapılması süreci” olduğu
dikkate alındığında, terörle
mücadele istihbaratı (TMİ),
terörist eylemlerin önlenebilmesi, önlenemediği takdirde
ise olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla
yapılan istihbarat faaliyetleri
olarak tanımlanabilir.
Terör örgütlerinin oluşumu,
eleman kazanmaları, silah ve
mühimmat temin etmeleri, eylem hazırlığı yapmaları, eylem
gerçekleştirme çabaları, terör
örgütünün eylem ve büyüme
stratejisi, söylem alanları, iletişim kanalları, manipüle ettiği politik, ekonomik, sosyal ve
kültürel alanlar terörle mücadele istihbaratının ilgi alanına
giren konulardır. Ayrıca terörle mücadele istihbaratı, sadece
teröristlere ve terör örgütlerine
yönelik uygulanan fiziksel istihbarat ile sınırlı görülmemeli,
terörün söylem alanına (propaganda faaliyetlerine) yönelik
istihbarat olduğu da gözden
kaçırılmamalıdır.
İstihbaratın, tarihsel süreç
içerisinde çeşitli evrelerden
geçtiği, içinde bulunduğumuz
küreselleşme çağında, bilginin

çoğalması ve çeşitlenmesinin
de etkisiyle farklı türlere ayrıştığı ve yeni istihbarat türlerinin
doğduğu bilinmektedir. Bunlardan biri olan TMİ’nin, kimi
istihbarat metot ve yöntemleri açısından diğer istihbarat
türleri ile benzeşse de, hedefi,
amacı ve çalışma alanı dikkate
alındığında diğerlerinden farklı
olarak kendine has bir yapısı ve
faaliyet şekli olduğu görülmektedir.
Her şeyden önce TMİ faaliyetleri, başka bir ülke ve
topluma karşı değil, kendi toplumu adına ve kendi toplumu
içerisinde gerçekleştirilmektedir. Hedefinde genel olarak,
suça karışmış olan ya da suça
karışma hususunda hakkında
kuvvetli şüphe bulunan kendi yurttaşları bulunmaktadır.
Ayrıca TMİ, toplumsal huzur
ve güvenliğin tesis edilmesini
amaçlayan ceza adalet sisteminin aktörleri arasında yer
almaktadır.
Terörle mücadele istihbaratının, görev alanına ilişkin
olarak, toplumsal huzurun ve
güven ikliminin tesis edilmesi
bağlamında, “terörist eylemleri
aydınlatmak, terör örgütleri-

nin büyümelerini engellemek
ve olması muhtemel terörist
eylemlerin önüne geçebilmek”
ve nihaî hedef olarak, toplumsal huzurun ve güven ikliminin
tesis edilmesi için toplumsal
desteği kazanacağı bir metoda
ve kamunun güvenini sarsmayacak bir taktiğe başvurması,
bunu yaparken de demokrasi,
hukukun üstünlüğü ve kişisel
hak ve özgürlüklerin korunmasına dayalı bir değerler sistemine sahip olması gerekmektedir.
Son olarak, günümüzde yoğun olarak kullanılan “terörle
mücadele istihbaratı” kavramında en güçlü vurgu “istihbarat” kelimesi üzerinde olduğundan, yaşanması muhtemel
bir gerilim noktasına dikkat
çekmek gerekir. TMİ ilk olarak
istihbarat metot/taktikleri ve
diğer istihbarat türleri ile ilgili
bir çağrışım yapmaktadır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla terörle mücadele istihbaratı, askerî
istihbaratın ve ulusal istihbaratın bir çeşidi veya türevi olarak
da algılanabilmektedir. Terminolojik olarak bakıldığında
doğru denilebilen bu yaklaşım,
terörle mücadele istihbaratını,
ulusal ve askerî istihbarat ile
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paralel bir çizgiye taşımaktadır. Oysaki kendine has metot
taktik ve değerler sistemi bulunan/bulunması gereken terörle mücadele istihbaratı için bu
yaklaşım esasen hatalıdır.
Çevresel ve işlevsel analiz
yapıldığında, ulusal istihbaratın esas itibarı ile yurt dışında
faaliyet gösterdiği ve özellikle
yabancı ajanlara karşı çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir.
Buna karşın iç güvenlik istihbaratı ve terörle mücadele istihbaratı, önemli ölçüde kendi
toprakları üzerinde, kendi halkı arasında faaliyet yürütmekte
ve daha ziyade suç işlemiş veya
suç işlemesi kuvvetle muhtemel
olan kendi yurttaşlarına karşı
çalışmalar yapmaktadır. Bu nedenle, hem terörle mücadele istihbaratında hem de içgüvenlik
istihbaratında “düşman” konseptinden ve “yok etme” stratejisinden bahsedilmemeli, onun
yerine “suçlu” konseptinden ve
“topluma entegre etme” stratejisinden söz edilmelidir. Terörle mücadele istihbaratının
ceza adalet sisteminin altında
yürütüldüğü dikkate alındığında, hukukun üstünlüğü, insan
hakları, demokratik değerler,
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şeffaflık ve hesap verilebilirlik
gibi kendine özgü metot, taktik ve değerler sistemine ihtiyaç duyduğu unutulmamalı ve
toplumsal güveni kazanan bir
terörle mücadele istihbaratının
başarısını arttıracağı göz ardı
edilmemelidir.

TERÖRİZM ve MEDYA
Şiddetin 18. yüzyılda meydanlarda yaşanan seyirlik durumu,
21. yüzyılda televizyon ekranlarına taşınarak daha büyük
kitlelerle paylaşılır hale gelmiştir. Konvansiyonel silahların
yerini alan medyada tüm çıplaklığıyla seyirlik şiddet olayları
sergilenmektedir. Savaş gibi en
yoğun şiddet biçimleri bile “sinematografik” ve “telegörsel”
hale gelmiştir. Medyada şiddetin kullanılması izleyicilerin
ilgisini sürekli kılmaya yarayan
bir uyarıcı rolü görmektedir.
Terör örgütleri de propagandalarını yürüttükleri argümanları kullanma konusunda
çağın imkânlarından azamî
derecede faydalanmaktadırlar.
Günümüzde kitle iletişim
araçlarında tüm çıplaklığıyla
gösterilen seyirlik şiddet olayla-

rı, izleyicilerin duyarsızlaşmasına hatta izlerken zevk almasına
neden olmaktadır. “Pornografik Şiddet” ya da “Şiddetin
Pornografisi” olarak tanımlanan bu durum birçok izleyici
araştırmasına konu olmuştur.
Medyada şiddetin kullanılması
izleyicilerin ilgisini sürekli kılmaya yarayan bir uyarıcı rolü
görmektedir. Bazı terör örgütleri, artık eylemlerinin pornografik şiddet unsurlarını en
önemli propaganda amacı ve
varlıklarını hissettirdikleri alan
olarak kullanmaktadırlar.

TERÖRLE MÜCADELEDE
DEMOKRATİK YÖNTEMLER
Terörle mücadelede demokratik yöntemler, terörle mücadelenin demokratik değerler
doğrultusunda
yapılmasını;
terörle mücadelede kullanılan
yöntemler açısından demokratik kuralların ve insan haklarının dikkate alınmasını;
teröre muhatap insanların
temel hak ve hürriyetlerini kısıtlama konusunda temkinli
olmayı ve terörle mücadelenin
vatandaşların bütününün hak
ve hürriyetlerini kısıtlamadan

gerçekleştirilebilmesini
etmektedir.

ifade

Bir ülkenin terörle mücadele pratiği, o ülkenin demokratik olup olmaması ile yakından
ilgilidir. Aynı zamanda ülkenin
rejimi terörle mücadele performansı ve niteliği açısından
da belirleyicidir. Farklı rejim
türleri arasında mücadele yöntemleri bakımından bir ayrımdan söz edilebilirse de, aslında
farklı olan yöntemler değil bu
yöntemlerin ne kadar serbestçe
kullanıldığıdır. Bu nedenle, terörle mücadele konusunda demokratik rejimleri otoriter ve
totaliter rejimlerden ayırırken
temel alınması gereken kriter,
kullanılan yöntemler değil bu
yöntemlerin derecesidir. Bütün ülkelerin elindeki araçlar
az çok birbirine benzemesine
rağmen bu araçların kullanım
serbestliği farklılık gösterir. Bu
nedenle hangi tedbirlerin demokratik olduğunu belirlemeye
çalışmaktansa, farklı yöntemlerin kullanımında demokrasilerin kendileri için belirledikleri
sınırları ele almak daha faydalı
olur.
Terörizm tek bir yöntemle
başa çıkılamayacak kadar kar705

maşık bir sorundur. Bu nedenle, terörle mücadelede farklı
yöntemler birlikte kullanılmaktadır. Mücadele yöntemleri çeşitli açılardan sınıflandırılabilir.
En sık rastlanan sınıflandırma
geriye dönük ve ileriye dönük
yöntemler arasındadır. Geriye
dönük yöntemler cezalandırma amaçlıdır. Gerçekleşmiş bir
eylemin ardından verilen tepkileri kapsar. İleriye dönük yöntemler ise önleme amaçlıdır.
Gelecekte
gerçekleşebilecek
terör eylemlerinin önlenmesine yöneliktir. Alternatif bir
sınıflandırma ise uluslararası
işbirliği (diplomasi), terör örgütlerine desteğin zayıflatılması (finansmanın engellenmesi,
destekçilerin cezalandırılması,
reform), eylemlerin önlenmesi
(güvenliğin arttırılması, baskı,
istihbarat, özel terörle mücadele birimlerinin oluşturulması) ve cezalandırma yöntemleri
(misillemeler) arasında yapılmaktadır. Terörle mücadelede
bu yöntemlerin kullanımı ve
sınırları terörle mücadelenin
demokratik çerçevesini belirler.
Demokrasileri tek tip bir
grup olarak ele almak yanıltıcı olacaktır. Her ne kadar
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bütün demokrasiler bireysel
hak ve özgürlükleri güvenlik
endişelerine kurban etmeme
konusunda benzer prensiplere
sahip olsalar da uygulamada
bazı farklılıklar gözlemlenebilir. Bu farklılıklar en açık haliyle 2000’li yılların başından
itibaren ABD ve Avrupa Birliği
ülkelerinin terör saldırılarına
verdiği tepkilerde görülebilir.
ABD 11 Eylül saldırılarının
ardından ulusal güvenlik kaynaklarının büyük bir bölümünü terör tehdidiyle baş etmeye
ayırmakla kalmayıp güvenlik
güçlerinin yetkilerini de büyük ölçüde arttırmış, bazı hak
ve özgürlüklerin kapsamını sınırlandırmış ve bütün bunları
yaparken uluslararası düzeyde
tek başına hareket etmiştir. Avrupa ülkeleri ise dış tehdidi tek
taraflı eylemlerle sınırlandırmak yerine işbirliğine gitmeyi
tercih etmiş, hak ve özgürlükler
konusunda daha sınırlı düzenlemelerle yetinmişlerdir. Bu iki
yöntemin köklü farklılıklarına
rağmen Avrupa’nın benimsediği yaklaşımın en azından
şimdilik demokratik prensiplere daha paralel olduğu söylenebilir.

TERÖRLE MÜCADELEDE
GÜVENLİK – İNSAN
HAKLARI DENGESİ
Terörle mücadelede güvenlik-insan hakları dengesi; terörle mücadele sırasında insan
haklarının güvenlik beklentisi
ile gözden çıkarılmamasına/
taviz verilmemesine ve aynı
şekilde, insan hakları hassasiyetlerinin güvenlik zafiyeti doğurmaması için mücadele yöntemlerini ve bu yöntemlerin
kullanım sınırlarını belirlemek
anlamına gelmektedir. Bu dengenin hangisi lehine dönüştüğü
rejimin nitelikleri ile yakından
ilgilidir. Ancak demokratik ve
gelişmiş toplumlar bu dengenin
insan hakları ayağına uygun
politikaların peşine düşmüşlerdir. Otoriter/totaliter ve zorba
devletlerin demokratik olmak
gibi bir iddiaları olmadığı gibi
güvenlik ve insan hakları dengesini gözetecekleri de yoktur.
Terörle mücadelede temel
sorun mücadelenin başarılı
olup olmayacağı değil devletlerin terörle mücadele ederken
bir taraftan insan haklarını
korumaya devam edip edeme-

yeceğidir. Bu konuda iki temel
görüşten bahsedebiliriz. Birinci görüşe göre, bireysel hak ve
özgürlüklerin yüksek seviyede
tutulması ve korunması devletleri tehdide açık hale getirir ve
etkin bir mücadele yürütmelerini engeller. Bu nedenle terörle mücadele dönemlerinde hak
ve özgürlüklerin kısıtlanması
kaçınılmazdır. Diğer görüş ise,
bireysel haklardan taviz verilmeye başlanmasını devletlerin
otoriterleştiğinin
göstergesi
olarak kabul etmekte ve bunun
toplumda yeni mağduriyetler
yaratarak terör sorununu çözmek yerine daha kötüye götürdüğünü ileri sürmektedir. Bu
noktada esas dikkate alınması
gereken konu yapılan kısıtlamalar değil, çünkü hemen her
Hükümet bazı kısıtlamalar
getirebilir, önemli olan husus
yapılan düzenlemelerin kapsamıdır.
Uluslararası hukuk terör
eylemlerinin kanunsuzluğunu
tanımasına rağmen, uluslararası düzlemde ülkelerin terörist
eylemlerle mücadele çabalarını
düzenleyecek bir yasal çerçeve
henüz gelişmemiştir. Bu tür bir
düzenlemenin önündeki engeller dikkate alındığında yakın
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gelecekte ortak bir çerçevenin
ortaya çıkma olasılığı zayıf
görünmektedir. Buradaki en
büyük zorluk bir taraftan terörün ve teröristin tanımlanması,
diğer taraftan bazı ülkelerin bu
gruplarla ilişkileri nedeniyle
bağlayıcı düzenlemelerden kaçınmalarıdır.
Ulusal düzeye baktığımızda
ise terör eylemlerinin önlenmesi ve sorumluların cezalandırılması büyük ölçüde mevcut
yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmekle birlikte
çoğu ülkede terör tehdidinîn
ortaya çıkmasının ardından
bazı olağanüstü düzenlemeler
yapılmış ve bu yasalar çerçevesinde bireysel hak ve özgürlüklerin bir bölümünün sınırlı sürelerlekısıtlanması kabul
edilmiştir. Sınırlısayıda hakkın
şartlar zorunlu kıldığında kısa
süre için kısıtlanması genellikle
uluslararası hukuk tarafından
da kabul edilen bir durumdur.
Terör tehdidiyle karşı karşıya olan ülkelerde insan haklarına geçici ve sınırlı kısıtlamaların
getirilmesi uluslararası hukuk
tarafından da kabul edilen bir
düzenlemedir. Burada temel
sorun bu kısıtlamaların kapsamı ve tehditle bağlantısıdır.
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Devletlerin ne yapıp ne yapamayacaklarını belirleyebilmek
için öncelikle terör tehdidinî
tanımlamamız ve bu tanım
çerçevesinde yasal sınırlamaları belirlememiz gerekir. Tehdit
algıyla bağlantılı olduğundan
dolayı üzerinde birleşilebilecek
bir tanımın ortaya çıkması oldukça düşük bir olasılıktır. Bu
eksiklik devletlerin terör tanımını kullanarak muhalif hareketleri yukarıda bahsedilen
özel düzenlemelerin kapsamına sokabilmesinin ve böylece
barışçı muhalif hareketleri de
baskı altına almasının önünü
açabilecektir. Bunu önlemenin
yolu bu devletlerin üye oldukları uluslararası örgütler tarafından uygulanabilecek doğrudan
ve dolaylı baskılardan geçmektedir. Uluslararası örgütlerin
sınırlı gücü dikkate alındığında güvenlik-haklar dengesinin
sürekli insan hakları aleyhine
bozulması kaçınılmaz görünmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE
KANUNU
Terörizm tarihin en eski zamanlarından beri toplumları
ve ülkeleri tehdit etmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ise küreselleşmenin ve teknolojideki gelişmelerin etkisi
ile terörizm en önemli güvenlik
sorunlarından biri haline gelmiştir. Devletler küresel bir fenomeni temsil eden bu sorunla
farklı yaklaşımlar çerçevesinde
mücadele etmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda İngiltere,
Fransa, İrlanda gibi pek çok
devlet terörle mücadeleye yönelik özel yasalar çıkarmışlar
ve bu yasalarda özel yöntemler
belirlemişlerdir.
Türkiye de bu amaçla 12
Nisan 1991 tarihinde 3713
Terörle Mücadele Kanunu’nu
(TMK) kabul etmiştir. Bu Yasa
ile düşünceyi ifade hürriyeti ile
düşüncelerin örgütlenebilmesi
hürriyetini kısıtlayıcı mahiyetteki Türk Ceza Kanunu’nun
(TCK) 141-142 ve 163. maddeleri kaldırılmıştır. Beş bölümde düzenlenen Kanunun
birinci bölümünde terör, terör
örgütü ve terör suçlusunun tanımı yapılmakta, Türk Ceza
Kanunu’nun kimi maddelerindeki suçlar, terör suçu olarak
belirlenmektedir.

12 Nisan 1991 tarihli, 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu tümüyle bir ceza ve ceza
usul hukuku kanunu anlayışıyla
düzenlenmiş olması nedeniyle
oldukça fazla eleştiri almıştır.
Değişen koşullar karşısında
2002 ve 2003 yıllarında çıkarılan uyum paketleriyle, “Terörle Mücadele Kanunu”nda
(TMK) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler özgürlük
– güvenlik gerilimi açısından
olumlu adımlar olmuştur. 2004
yılında Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde şiddetin yeniden
tırmanışa geçmesi mevcut Terörle Mücadele Kanununda
köklü değişikliklerin yapılmasını gerektirmiştir. Bu bağlamda,
5532 sayılı “Terörle Mücadele
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Ayrıca, 4 Nisan 2015
tarihinde yürürlüğe giren 6638
sayılı “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetki Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile
TMK, güncel ihtiyaç ve gelişmeler ışığında revize edilmiştir.
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TERÖRLE MÜCADELE
KÜRESEL FORUMU (GLOBAL
COUNTER TERRORISM
FORUM)
Terörizmle Mücadele Küresel
Forumu (TMKF) Türkiye ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin
eş başkanlıklarında; 22 Eylül
2011 yılında ABD’nin New
York şehrinde Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan bir toplantıyla resmen kurulmuştur.
Toplantının eş başkanlıklarını
ABD Dışişleri Bakanı Hillary
Clinton ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu üstlenmiştir. Açılış
toplantısında TMKF’nin eylem odaklı siyasî bildirgesinin
yanı sıra; Terörle Mücadele ve
Hukukun Üstünlüğüne Dair
Kahire Deklarasyonu ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin şiddete
varan aşırıcılıkla mücadelede
çok taraflı eğitim ve araştırma
merkezîne ev sahipliği yapma
niyeti benimsenmiştir.
TMKF bünyesinde, ABD
ve Türkiye’nin kuruluş aşamasında eşbaşkanlığını üstlendiği
bir Koordinasyon Komitesi,
uzmanlardan oluşan tematik
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ve bölgesel düzeyde altı çalışma grubu ve bir idarî birim bulunmaktadır. Söz konusu gruplar, “Şiddete Varan Aşırıcılıkla
Mücadele”, “Terörle Mücadelede Ceza Adaleti ve Hukukun
Üstünlüğü”, “Afrika’da Sahel
Bölgesinde İmkân Ve Yeteneklerin Geliştirilmesi”, “Afrika
Boynuzu Bölgesinde İmkân ve
Yeteneklerin Geliştirilmesi”,
“Yakalama ve Reentegrasyon”
ve “Yabancı Terörist Savaşçılar” çalışma gruplarıdır.

TERÖRLE MÜCADELEDE ÇOK
BOYUTLU YAKLAŞIM
Terörle mücadelede salt silahlı
unsurların kullanılması ve bu
yolla başarıya ulaşılması konseptinin, bugün gelinen noktada tüm dünyada karşılığının
kalmadığı genel anlamda kabul
edilmektedir. Sadece asker ve
polisin müdahil olduğu terörle
mücadele süreçleri netice itibariyle teröristle mücadeleye
dönüşmekte ve kalıcı çözüm
üretememektedir. Terörün kaynağına ve nedenlerine yönelik
tespit, teşhis ve tedavi noktasında sadece silahlı konseptle hareket edilmesi terörü tamamen

ortadan kaldırma konusundaki
başarısızlığın başlıca sebebi sayılmaktadır. Bu noktada sadece silahlı kuvvetlerinin değil,
teröre maruz kalan devletin ve
toplumun akademisinden Sivil
Toplum Kuruluşlarına, yerel
yönetimlerinden merkezi yönetim kurumlarına kadar tüm
unsurlarının, terörün politik,
ekonomik, hukuksal ve sosyo-kültürel olarak tüm yönlerini ele alacak şekilde bütüncül
olarak mücadele etmesi demek
olan “terörle mücadelede çok
boyutlu yaklaşım” bugün gelinen noktada tüm dünyada kabul görmektedir. Bu konseptle
hareket eden devletler ve toplumlar terörün sadece silahlı
yöntemlerle bitirilemeyeceğinin, terörün diğer boyutlarıyla
da mücadele edilmesi gerektiğinin ve ancak bu şekilde bütüncül ve çok boyutlu bir mücadele ile başarının gelebileceğinin
bilincindedirler. Dolayısıyla terörle mücadelede çok boyutlu
yaklaşım, hali hazırda var olan
sorunlarla mücadele edilmesi
gerektiği kadar ön alma çalışmaları ile de mücadele edilmesi gerektiği gerçeğini ortaya
koymaktadır. Ancak böyle bir
mücadele ile teröre giden yol-

lar kapatılacak, insanların suça
bulaşmasının ve terörist olmasının önü kesilecek ve terörün
vereceği zararlar ortadan kaldırılmış olacaktır. Terörün kaynağı, terörü besleyen sebepler,
insanların teröre yönelme nedenleri, insanları radikalizme
iten unsurlar, terör örgütünü
destekleyen iç ve dış etmenler,
terörün ve terör örgütünün
ekonomik kaynakları, hukuksal
ve yapısal sorunlar ve eksiklikler, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel sorunlar, kimliksel
ve sınıfsal problemler devletin
ve toplumun tüm unsurlarıyla
çok boyutlu olarak ele alınmalı
ve tepkisel, anlık ve duygusal
olarak değil, önleyici ve rasyonel stratejiler belirlemek ve uygulamak suretiyle çok boyutlu
ve bütüncül olarak mücadele
edilmelidir.

TERÖRLE MÜCADELEDE
ULUSLARARASI
KOORDİNASYON
Uluslararası terörizmle mücadelede devletlerin asker, polis
ve istihbarat gibi çeşitli birimleri arasında eşgüdüm ve işbirliği ihtiyacı dünya ülkelerinin
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bir gerçeğidir. Artık sadece
yerel bir sorun olmaktan çıkan
ve uluslararası boyut kazanan
terörizm tehdidiyle ancak devletler arasındaki kapsamlı bir
eşgüdümle etkin şekilde mücadele edilebilir.
Uluslararası terörizmle mücadelede koordinasyon sağlayan en önemli kuruluşların
başında evrensel bir örgüt olan
Birleşmiş Milletler gelmektedir. Bu bağlamda Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu 8 Eylül 2006 yılında “Küresel Terörle Mücadele Stratejisini”
kabul etmiştir. Küresel Terörle
Mücadele Stratejisi, Güvenlik
Konseyi’nin terörle mücadele
ile ilgili organları da dâhil olmak üzere, çeşitli BM kuruluşlarını, ortak, uyumlu ve daha
fazla odaklanmış bir çerçevede
bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
Küresel Terörle Mücadele Stratejisi’nin öncesinde 11
Eylül 2001’de ABD’ye karşı
düzenlenen terör saldırılarını takiben Güvenlik Konseyi
1373 sayılı Kararı kabul etmiş
ve söz konusu Kararın uygulanması için Terörle Mücadele
Komitesi’ni kurmuştur. 1373
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sayılı Karar terörist faaliyetlerin finansmanını yasaklamakta
ve fonların dondurulmasını öngörmektedir. Karar üye devletleri, terörist eylemleri önlemek,
üye devletler arasındaki işbirliğine yardımcı olmak ve işbirliğini geliştirmek için önlemler
almakla yükümlü kılmaktadır.
Uluslararası terörizmle mücadele kapsamında Avrupa
Birliği bünyesinde de adımlar
atılmaktadır. 12 Aralık 2003’te
yapılan Brüksel Zirvesi’nde,
AB Konseyi tarafından “Daha
İyi Bir Dünyada Güvenli Bir
Avrupa” başlığını taşıyan Avrupa Güvenlik Stratejisi (A Secure Europe in a Better World
- European Security Strategy)
kabul edilmiştir. 11 Mart 2004
tarihinde Madrid’deki terör
saldırılarının ardından yayımlanan Terörizmle Mücadele
Deklarasyonu ile Terörizmle
Mücadele
Koordinatörlüğü
(The Position of a CounterTerrorism Coordinator) oluşturulmuştur. Avrupa Güvenlik
Stratejisinin sağladığı kapsamlı kavramsal çerçeveden yararlanılarak AB Terörizmle
Mücadele Stratejisi (The EU
Counter-Terrorism Strategy),

30 Kasım 2005 tarihinde kabul
edilmiştir.
Uluslararası terörizmle mücadelede koordinasyon sağlayan bir başka kurum bölgesel
bir güvenlik örgütü olan NATO’dur. Özellikle 11 Eylül
saldırıları sonrası terörizmle
mücadele alanında daha aktif
faaliyet gösteren NATO, terörizmle mücadele konusunda
yapısal olarak Birleşmiş Milletler’in yönettiği çok geniş çaplı
çabalar ile ülkelerin kendi yaklaşımları arasında bir noktada
yer almaktadır.

TERÖRLE MÜCADELE
KAPSAMINDA KAMU
DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ
GÖREVİNİ ULUSAL
SEVİYEDE YÜRÜTEN RESMİ
HÜKÜMET KURULUŞLARI
Dünyada birçok ülkede, kamu
düzenini sağlamak ve korumak
amacıyla oluşturulan kuruluşlar mevcuttur. Bu kuruluşların
temel amaçları terörle mücadele faaliyetleri yürütmektir;
bu kapsamda istihbarat toplama, istihbaratı işleme, güvenlik

birimlerini bilgilendirme, analiz ve raporlama gibi faaliyetler
yürütmektedirler.
Bu kuruluşlardan bazıları
şunlardır.
•

Ulusal Terörle Mücadele Merkezî (The National
Counterterrorism Center,
NCTC) Birleşik Devletler;
ulusal ve uluslararası terörle mücadele faaliyetleri konusundan sorumludur. 11
Eylül saldırıları ardından
Amerikan Hükümeti’nin
önlemlerinden biri olarak
2004 yılında faaliyete geçen kurum, Amerikan kanunlarına göre terörle mücadeleye ilişkin (özellikle
ülkedeki iç terörizmle ilgili
bilgiler hariç) bütün istihbaratı analiz ve toplama
konusunda birincil kuruluş
olarak hizmet vermektedir.

•

Bütünleştirilmiş Terörizm
Değerlendirme
Merkezî (Integrated Terrorism Assessment Centre, ITAC), Kanada; Ekim
2004 tarihinde faaliyete
geçmiş ve 2011 yılında ise
nihaî halini almıştır. Kanada vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör teh713

ditlerini gözden geçirmeye
yönelik analiz ve değerlendirmeler gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar, terör
olayları, terör eğilimleri ve
güvenliğin değerlendirilmesi gibi ulusal güvenlikle
ilişkin konuları esas almaktadır.
•

•
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Ortak Terörizm Analiz
Merkezî (Joint Terrorism
Analysis Centre, JTAC),
Birleşik Krallık; uluslararası terörizmin analizi ve
değerlendirmesi amacıyla
Haziran 2003 tarihinde
Britanya İç Güvenlik Teşkilatı (MI5) içerisinde kurulmuştur. JTAC, Britanya
içinde ve dışında uluslararası terörizmle ilgili bütün
istihbaratın analizini ve değerlendirmesini gerçekleştirmektedir. Ayrıca, terör
tehditlerine ilişkin eğilimler, terörist bağlantıları ve
kapasiteleri hakkında ayrıntılı raporlar üretmektedir.
Terörle Mücadele Koordinasyon
Birimi
(Unité de Coordination de
la Lutte Anti-Terrorisme,
UCLAT), Fransa; 1984

tarihinde İçişleri Bakanlığı
bünyesinde kurulmuştur.
Terörle mücadele alanında
sorumlu kurumların operasyonel koordinasyonundan sorumlu olan birim,
terörle mücadelede uzman
ulusal polis ve jandarma
yetkilileri ile Fransız İstihbarat Teşkilatı Dış Güvenlik Genel Müdürlüğü yetkililerini düzenli bir şekilde
bir araya getirmektedir.
UNCLAT, terör tehditlerine karşı değerlendirmelerde bulunmakta ve bunu
İçişleri Bakanlığı’na ileterek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır.
•

Güvenlik ve Terörle
Mücadele Ulusal Koordinatörü
(Nationaal
Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid,
NCTV), Hollanda; 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren ülkenin terörle mücadele, siber-güvenlik, ulusal
güvenlik ve kriz yönetimi
konularından sorumlu tek
kurumudur. Terör tehdit
ve risklerini yakından izleyen NCTV, ülke çıkarlarını
korumakta ve bu tehditlere

tionellt Centrum för Terrorhotsbedömnig, NCT),
İsveç;

karşı önlemlerin koordinasyonunu sağlamaktadır.
•

Tehdit Analizi Koordinasyon Organı (Organe de Coordination pour
l’Analyse de la Menace,
OCAM), Belçika; ülkenin
karşı karşıya kaldığı terör
tehditleri hakkında stratejik
ve güncel değerlendirmeler yapmakla görevlidir. 1
Aralık 2006 tarihinden itibaren operasyonel yetkiye
sahip olan OCAM’ın gerçekleştirdiği bu değerlendirme çalışmaları, ülkenin
istihbarat servisi ile ulusal
ve federal polis teşkilatı gibi
birimlerden gelen bilgilere
dayanmaktadır.

•

Ulusal Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezî (Centro Nacionalde
Coordinacion Antiterrorista, CNCA) – İspanya; İspanya İçişleri Bakanlığı’na
bağlı bir örgüttür. 2004
yılında faaliyete geçen
CNCA, terörle mücadelede istihbarat oluşturma ve
stratejik koordinasyon sağlamaktadır.

•

Terörle
Mücadelede
İşbirliği Konseyi (Na-

•

İsveç Ulusal Polis Teşkilatı’nın özellikle casusluk,
karşı-casusluk ve terörle
mücadeleden sorumlu bir
alt birimidir.

•

Norveç Barış İnşası
Merkezî (Norsk Ressurssenter for Fredsbygging,
NOREF), Norveç; Haziran 2008 tarihinde Norveç
Dışişleri Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Barış-inşası sürecini politika ve
uygulamada güçlendirmek
için bilgi ve deneyimleri
toplamak amacıyla oluşturulmuştur.

•

Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (European Union
Institute for Security Studies, EUISS);Ocak 2002
tarihinde Ortak Dış ve
Güvenlik Politikası (CFSP)
altında özerk bir kurum
olarak oluşturulan EUISS,
Avrupa Birliği’nin dış, güvenlik ve savunma politika
konularının analiziyle ilgilenmektedir.
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•

•
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Birleşik Krallık İçişleri
Bakanlığı (Home Office),Birleşik Krallık; Birleşik
Krallık’ta İçişleri Bakanlığı
olarak kabul edilen HO,
göç, ulusal güvenlik, adalet
ve düzenden sorumludur.
Operasyonal yetkisi bulunan HO, terörle mücadele
ve uyuşturucu kaçakçılığı
gibi güvenlik konularında da devlet politikasının
oluşturulmasından sorumludur.
Almanya İçişleri Bakanlığı (BundesministeriumdesInnern), Almanya;
İçişleri Bakanlığı, afetlere
ve teröre karşı sivil koruma,
yerinden edilmiş kişiler, iç
güvenlik ve anayasal düzenin korunması konularında
sorumludur. Bakanlık ayrıca, terörle mücadelede yer
alan tüm Alman polis ve
istihbarat ajansları için bir
bilgi paylaşımı ve analitik
forum olarak 2004 yılında
oluşturulan “Ortak Terörle
Mücadele Merkezî” (Gemeinsames Terrorabwehrzentrum) ev sahipliği yapmaktadır.

•

Hollanda Güvenlik ve
Adalet Bakanlığı (Ministerievan Veiligheid en Justitie), Hollanda; görev alanlarından bir tanesi terörle
mücadele politikasının koordinasyonunu sağlamak
olan Bakanlık, güvenli bir
toplum inşa etmek için yasaları uygulamakla görevlidir.

•

Norveç Adalet ve Kamu
Güvenliği
Bakanlığı
(DetkongeligeJustis- ogberedskapsdepartementet),
Norveç; Adalet, polis ve iç
istihbarattan sorumlu olan
Bakanlığın temel amacı,
temel teminatların korunması ve geliştirilmesi için
hukukun üstünlüğünü sağlamaktır. Ayrıca, toplumun
ve Norveç vatandaşlarının
güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır.

•

Avrupa Konseyi (Council of Europe); Avrupa
Konseyi, insan haklarına,
temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne saygı
duyarak, terörle mücadelenin mümkün ve gerekli olduğu temel ilkesinin altını
çizmektedir. 1970’li yıllar-

da terörle mücadele alanında faaliyetler yürütmeye başlayan Konsey, 2000’li
yıllarla birlikte terörle mücadele politikasını üç temel
üzerine inşa etmiştir: Terörizmle mücadelede hukukî
yolların güçlendirilmesi, temel değerlerin korunması
ve terörizmin nedenlerinin
ele alınması.
•

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Organizationfor Security andCo-operation in Europe);
çatışma önlemi ve kriz
yönetimi konularında uzmanlığıyla AGİT, terörle
mücadele alanında dünya çapındaki çalışmalara
katkılar sağlamaktadır. Bu
konuda çeşitli küresel ve
bölgesel çalıştay ve konferanslar düzenleyen AGİT,
ayrıca terörle mücadeleye
ilişkin insan hakları konularıyla da ilgilenmektedir.

TERÖRÜN FİNANSMANI
Terör örgütlerinin ihtiyaç duydukları finansmanı karşılamak
için gerçekleştirdikleri her türlü
yasal görünümlü veya yasadışı
faaliyetlere denir. Bu faaliyet-

ler, fonların temini, bir kısmının aklanması, fonun transfer
edilmesi ve terör örgütlerinin
faaliyetleri çerçevesinde kullanılmasını kapsar.
Terörist
organizasyonlar
kuramsal olarak varlıklarını
ve popülaritelerini sürdürebilmek için eyleme ihtiyaç duymaktadır. Organizasyonların
varlığının ve eylemlerinin devam etmesi için mali kaynağa
sahip olmaları gerekmektedir.
Bu nedenle terör örgütü, mali
altyapı kurmak, fon kaynakları
bulmak, bu fonları kullanma ve
bütün bunların gizlenmesi için
yöntemler geliştirmek durumundadır.
Finansman ihtiyacı örgütün
büyüklüğüne ve yapısına göre
değişebilir; fakat bu durum
terör örgütlerinin finansman
ihtiyacı gerçeğini değiştirmez.
Terörle mücadelenin en temel
ayaklarından biri finans kaynaklarının kesilmesidir.
Terör Örgütlerinin Finansman
İhtiyacı
Terör örgütlerinin finansman
ihtiyacı sadece herhangi bir
terör eylemini yapmak için gerekli olan paradan ibaret değil717

dir. Örgütlerin finansman ihtiyacı birçok farklı kalem altında
sıralanabilir. Örgütler ideolojik
propaganda yapmaktan alandaki örgüt üyelerine destek
sağlamaya, ulaşım giderlerinden yeni üyeleri eğitmeye, sahte doküman üretmekten silah
satın almaya, gıda temininden
bomba malzemeleri satın almaya kadar geniş bir yelpazede finansman ihtiyacı duyarlar.
Bu kalemleri: 1) Operasyonel
para ihtiyacı (herhangi bir terör eylemini gerçekleştirmek
için gerekli olan para) ve 2) Örgütün devamlılığını sağlamak
için gerekli olan para şeklinde
iki temel başlık altında toplamak mümkündür.

2. Örgütün Devamlılığını
Sağlamak İçin Gerekli Olan
Para

1. Operasyonel Para İhtiyacı

Terör örgütlerinin finans kaynaklarını üç grupta sınıflandırmak mümkündür. Bunlar;

Örgütlerin spesifik bir eylemi
gerçekleştirebilmeleri için ceplerinde kayda değer bir miktar paranın hazır olması gerekir. Eylemi gerçekleştirmesi
planlanan şahsın araç, ulaşım,
konaklama, iaşe, cihaz alımı,
patlayıcı madde alımı, harita
temini vs. gibi değişik kalemlerde paraya ihtiyacı olacaktır.
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Örgütlerin devamlılığını sağlamak için çok değişik alanlarda
paraya ihtiyaç vardır. Bunlar
mevcut altyapıyı korumak ve
devam ettirmek, örgütün farklı
üniteleri arasındaki bağlantıları korumak ve devam ettirmek,
yeni elemanlar kazanmak, ileriye dönük planlamalar yapabilmek, örgütün ihtiyacı olan
tedarik, silah alımı, donanım
ve lojistik ihtiyaçlarını karşılamak, ideolojik propaganda
yapmak, örgüt üyelerine askerî
ve ideolojik eğitim vermek şeklinde sayılabilir.
Terör Örgütlerinin Finans
Kaynakları

a. Yasal görünümlü yollardan
elde edilen gelirler,
b. Suçtan elde edilen gelirler
(özellikle organize suçlardan),
c. Devletlerin terör örgütlerine verdikleri destekler (statesponsorship).

Finansmanın Taşınması
Terör örgütleri yasal ve yasal
olmayan yollarla elde ettikleri gelirleri örgütsel giderleri
karşılamak veya örgütün para
işlerinin yürütüldüğü merkeze
transfer etmek isteyeceklerdir.
Güvenlik birimlerince kendilerinin yapacağı her türlü hareketin takip edileceği düşünün
terör örgütü mensupları, para
transfer işlemlerini ya yasal olmayan yollardan ya da yasal
görünümlü yollardan örtülü
bir şekilde (örneğin, bir ticari
işletme vasıtasıyla) gerçekleştirmektedir.
Terör Örgütlerinin
Transfer Yöntemleri;

Para

•

Mali Sistemin Kullanılması
(banka, moneygram, westernunion),

•

Alternatif
temlerinin
(Hawala),

•

Nakit Kuryelerin Kullanılması (Paranın fiziki transferi),

•

Yasal Ticari İşletmelerin
Kullanılması (uyuşturucu
vb. taşımak amacı ile lojistik şirket kurulması)

Havale SisKullanılması

•

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşların Kullanılması,

•

Değerli Taşlar ve Madenlerin Kullanılması,

•

Cep Telefonuyla Ödeme
Sistemlerinin Kullanılması,

•

İnternet Ödeme Sistemlerinin kullanılması şeklindedir.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI
İLE MÜCADELEDE
ULUSLARARASI MEVZUAT
Terör ve terörün finansmanı ile
mücadelenin ancak uluslararası çaba ve katılım ile başarıya
ulaşabileceğinin ülkeler tarafından farkına varılması üzerine Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve
Malî Eylem Görev Gücü gibi
kurum ve kuruluşlar nezdinde
bir takım çalışmalar yürütülmüş ve sonucunda bu konuda
uluslararası işbirliğini sağlamak üzere çeşitli hukukî belgeler üretilmiştir.
1.Birleşmiş Milletler (BM)
Çalışmaları
Uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulan
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BM tarafından hazırlanan Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası
Sözleşme, BM Genel Kurulu
tarafından 9 Aralık 1999’da
kabul edilmiş ve terörizmin
finansmanı suçunu bağımsız
bir suç olarak düzenleyen ilk
uluslararası sözleşme olmuştur.
Ayrıca, sözleşme ile ülkelerin
iç hukukunda terörün finansmanı suçunu düzenlemeleri,
ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı adlî yardımlaşmanın arttırılması, terör
faaliyetlerinin finansmanına
ilişkin delillerin bildirilmesi ve
tespitinde malî kuruluşların
rolünün belirlenmesine ilişkin
temel yükümlülükler getirilmiştir.
Sözleşme, 10 Ocak 2000
tarihinde devletlerin imzasına açılmış, 11 Eylül saldırıları
sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin 1373 sayılı Kararının
çağrısı ile 150’den fazla devlet
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
Sözleşme Türkiye tarafından, 27 Eylül 2001 tarihinde
imzalanmış ve 10.01.2002 tarih ve 4738 sayılı Kanun’la
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onaylanması uygun bulunmuştur.
2.Malî Eylem Görev Gücü
(FATF) Çalışmaları
1989 yılında G-7 ülkeleri tarafından finansal sistemin suçlular tarafından kullanılmasının önlenmesi ve kara para
aklamaya karşı uluslararası
tedbirler alınması konusunda
politika ve standartlar üretmesi
amacıyla kurulmuş olan Malî
Eylem Görev Gücü (FATF),
11 Eylül terör saldırıları sonrasında görev alanına terörün
finansmanı ile mücadeleyi de
dâhil etmiştir.
FATF, söz konusu mücadelenin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için hukukî, idarî ve
operasyonel düzeyde tedbirleri
içeren standartlar belirlemektedir.
Üyelerinin kara para aklama ve terörün finansmanı
ile mücadele sistemlerinin yeterliliğini yayımladığı tavsiye
kararlarına uyum derecesi ile
ölçmektedir. FATF’ın temel
belgesi olan “40 Tavsiye”,
FATF tarafından, kara para
aklamanın önlenmesi amacıyla, yasal, finansal, operasyonel

ve uluslararası işbirliği konularında hazırlanan ve üye ülkelerce yerine getirilmesi istenen
standartları içeren kırk adet
tavsiyeden oluşan metindir.
FATF’ın kara para aklama ile
mücadele etmek amacıyla getirmiş olduğu 40 tavsiyesini,
terörizmin finansmanı ile mücadele etmek amacıyla 9 özel
tavsiye ile tekrar revize etmiştir.

nansmanı amacıyla kullanılan
veya bu amaç için tahsis edilen
ve yasal ya da yasadışı kaynaklı
malvarlıklarının veya söz konusu suç gelirlerinin araştırılması,
izlenmesi, tespit edilmesi, dondurulması, el konulması ve müsaderesini temin etmesi ve bu
konuda uluslararası işbirliğini
sağlamaları gerektiği belirtilmiştir.

3.Avrupa Konseyi Çalışmaları

Sözleşme, Konseyin 1990
tarihli Suçtan Kaynaklanan
Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi, El
Konulması Sözleşmesi’nin terörün finansmanını da kapsayarak güncelleştirmek üzere
hazırlanmıştır.

İnsan hakları, demokrasi ve
hukukun üstünlüğünü savunmak amacı ile Avrupa çapında
kurulmuş Hükümetler arası bir
kuruluş olan Avrupa Konseyi
tarafından terörle mücadelede etkin tedbirler alınması ve
terör eylemlerinin politik, felsefî, ideolojik, etnik, dinî veya
herhangi başka bir gerekçe ile
haklı gösterilmesini önlemek
amacıyla hazırlanan “Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin
Aklanması, Araştırılması, Ele
Geçirilmesi, El Konulması ve
Terörizmin Finansmanına İlişkin AK Sözleşmesi”, 16 Mayıs
2005 tarihinde imzalanmış ve
1/5/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin 2.
maddesinde; tarafların, kısmen
veya tamamen terörizmin fi-

Sözleşme ülkemiz tarafından 28.03.2007 tarihinde
imzalanmış, bazı çekincelerle
birlikte 02.05.2016 tarihinde
ülkemizce onaylanmış, Resmi Gazetede yayınlanarak,
01.09.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
4.Avrupa Birliği Çalışmaları
Avrupa Birliği Konseyi, 9 Aralık 1999 tarihli Tavsiye Kararı’nda, üye devletlere, terörist
grupların finansmanıyla mücadele alanında işbirliğini ge721

liştirme tavsiyesinde bulunmuş
ve ülkelerin bilgi paylaşımında
bulunmaları istenmiştir.
13 Haziran 2002 tarihli Konsey Çerçeve Kararı’nda ise öncelikle üye devletlerce terörist
eylem olarak kabulü ve ulusal
hukuklarında cezalandırılması
gereken fiiller belirtilmiş, terörist grup ifadesi tanımlanmıştır.
Herhangi bir şekilde bir terörist grubun faaliyetlerine fon
sağlanması da terörist grubun
faaliyetlerine iştirak olarak nitelendirilmiş ve üye devletlerce
cezalandırılması istenmiştir.
5.Dünya Bankası ve
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Çalışmaları
Finansal istikrarı sağlamak,
uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdam ve
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla çalışan IMF ve dünya üzerindeki
yoksullukla mücadele amacıyla
ülkelere kredi sağlayan Dünya
Bankası terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanması
ile mücadele konusunda 2001
yılından bu yana ortak çalışmalar yürütmektedirler. İki
kuruluşu bu konuda çalışma
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yapmaya motive eden neden
ise kara para aklama ve terörün finansmanının muhtemel
sonuçlarının üyelerinin ekonomileri üzerinde oluşturacağı
ciddî sonuçlardır.

TERÖRİZMİN FİNANSMANI
İLE MÜCADELEDE ULUSAL
MEVZUAT
Ülkemizin terörzmin finasmanı ile daha etkin mücadele
edebilmesi adına 16.02.2013
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanun ile Terörizmin Finansmanı suçu tanımlanmıştır.
Kanunun 4. maddesinde
terörizmin finansmanı suçu,
“3. Madde kapsamında suç
olarak düzenlenen fiillerin
gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması
amacıyla veya kullanılacağını
bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir
teröriste veya terör örgütlerine
fon sağlayan veya toplayan kişi,
fiili daha ağır cezayı gerektiren
başka bir suç oluşturmadığı

takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” şeklinde düzenlenmiştir.

THKP/C (TÜRKİYE HALK
KURTULUŞ PARTİSİ/
CEPHESİ)
Türkiye’de sosyalist bir devrimi gerçekleştirmek amacıyla Mahir Çayan liderliğinde
kurulan sosyalist devrimci bir
örgüt olan THKP/C (Türkiye
Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi), parti anlayışını Bolşevik
Partisi’nden, devrim anlayışını
Çin’den (devrim modeli olarak
Maocudur) almış; Latin Amerika’dakine benzer gerilla tarzı bir mücadele yürütmüş ve
1968-72 yılları arasında birçok
terör eylemi gerçekleştirmiştir.
Çayan örgütün özellikle silahlı
eylemlerini planlamış ve gerçekleştirenler içinde bulunmuştur. Örgütün kurucu kadrosu
içinde Mahir Çayan’la birlikte
Münir Ramazan Aktolga, Yusuf Küpeli, Ertuğrul Kürkçü,
Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir yer almışlardır.
Çayan ve örgütün bazı yöneticileri, 1972’de güvenlik

güçleri ile Kızıldere’de girdiği
çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. Önder kadrosunun büyük oranda öldürülmüş olması nedeni ile Örgüt THKP/C
olarak varlığını sürdürememiş
olsa da eylem ve örgütlenme
modelleri ile varlığını diğer
devrimci yapılar içinde devam
ettirmiştir. Devrimci Yol, Kurtuluş, Acilciler, Üçüncü Yol ve
Eylem Birliği gibi sol gruplar
THKP/C sonrasında ortaya
çıkan ve THKP/C mirasını savunan sol grupların bazılarıdır.
Örgüt Ankara’da gerçekleştirdiği banka soygunlarının
yanında özellikle, 19 Mayıs
1971’de İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom’un
kaçırılması ve 22 Mayıs’ta öldürülmesi; 22 Mart 1972’de
Deniz Gezmiş ve iki arkadaşının idamını engellemek için
NATO’ya bağlı üç radar teknisyeninin kaçırılması ile gündeme gelmiştir.
Bu eylemlerin ilki olan
Elrom’un
öldürülmesinden
sonra Çayan İstanbul’da yakalanmış, ancak 29 Kasım
1971’de Maltepe Cezaevi’nden firar etmiştir. Örgütün
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sonunu hazırlayan ise ikinci
sansasyonel eylemdir. Ünye’de
NATO’ya bağlı bir radar istasyonunda görevli iki İngiliz ve
bir Kanadalı teknisyen Mahir
Çayan ve arkadaşları tarafından

kaçırılmıştır.

Rehineler

karşılığında idama mahkûm
olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının bırakılması istenmiştir.
Mahir Çayan ve arkadaşları
Tokat Niksar’a bağlı Kızıldere
köyünde rehineler ile birlikte
saklandıkları sırada 30 Mart
günü güvenlik güçlerinin operasyonu gerçekleşir. Çıkan çatışmada Mahir Çayan ile birlikte Cihan Alptekin, Ömer
Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım
Özüdoğru, Hadi Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan,
Sabahattin Kurt ve Nahit Yılmaz ölü olarak ele geçirilir.
Evde bulunanlardan sadece
Ertuğrul Kürkçü sağ olarak yakalanır.
Ayrıca Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) maddesine bakınız.
724

THKP/C-ACİLCİLER:
TÜRKİYE HALK KURTULUŞ
PARTİ/CEPHESİ- ACİLCİLER
Acilciler Örgütü, Ocak 1971
yılında faaliyete geçen Kurtuluş
Dergisi’ndeki “İhtilalin Yolu”
bildirisi ile Mahir Çayan liderliğinde Münir Ramazan Aktolga, Yusuf Küpeli, Ertuğrul
Kürkçü, Ulaş Bardakçı, İrfan
Uçar gibi gençlerden oluşan
kadro tarafından THKP/C
(Türkiye Halk Kurtuluş Parti/
Cephesi) adı ile kurulmuştur.
İlk başlarda çıkardıkları Kurtuluş Dergisi nedeni ile devrimciler arasında ‘Kurtuluşçular’
olarak adlandırılan örgüt, 1974
yılında örgütün ideolojisini yeniden inşa etmek için yayınladıkları “Türkiye Devriminin
Acil Sorunları” (TDAS) isimli
184 sayfalık broşür nedeni ile
bu tarihten sonra Acilciler olarak anılmaya başlanmıştır.
1974 yılında İlker Akman
liderliğinde Acilciler Örgütü,
şiddet eylemlerine başlamış
ve özellikle Hatay bölgesinde geniş bir tabana ulaşmıştır. 1976 yılında ise örgütün
Mahir Çayan sonrası oluşan

lider kadrosu, Malatya ilinde
polisle girdikleri çatışmada ölü
ele geçirilmiş ve bu tarihten
sonra örgütün liderliğini Mihraç Ural üstlenmiştir. Örgüt
içerisinde çıkan görüş ayrılığı
sonucu Acilciler Örgütü’nden
ayrılan bir grup Devrim Savaşçıları olarak, bir diğeri ise Halkın Devrimci Öncüleri (HDÖ)
adında yeni örgütlenmelere
gitmiş olsa da, Mihraç Ural’ın
liderliğini yaptığı grup ‘Acilciler’ ismini koruyarak faaliyetlerine devam etmiştir. 1980’li
yıllara kadar çok sayıda öldürme, yaralama, bombalama,
gasp-soygun türü eylemlerle
kendinî gösteren örgüte yönelik düzenlenen operasyonlar
ve 12 Eylül 1980 askerî müdahalesi nedeni ile büyük darbe
alan örgütün yönetim merkezî,
Mihraç Ural’ın da aralarında
bulunduğu lider kadrosunun
Suriye‘ye kaçmasıyla, bu ülkeye taşınmıştır. Suriye’ye yerleşen THKPC/Acilciler Örgütü,
özellikle Mihrac Ural’ın Suriye eski Devlet başkanı Hafız
esad’ın kardeşi Cemil Esad ve
Suriye servisi ile olan yakınlığı
sayesinde bu ülkede imtiyazlı
konuma sahip olmuştur.

Mihraç Ural, siyasi faaliyetlerine bir süre düşük yoğunlukla devam etniş, Hafız Esad2ın
kardeşi Cemil Esad ile maddi
konularda yaşadığı bir anlaşmazlık üzerine Şabat 2000’de
Lazkiye Emn El Siyasi yetkililerince tutuklanmış, Kasım
2000’de ise serbest bırakılmıştır.
Mihraç Ural Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında
2012 yılı başında arap Aleviliği
tabanında “İskenderun Sancağının Kurtuluşu İçin Halk
Cephesi-Mukaveme
Suriye
(Suriye Direnişi)” adlı örgütü
hayata geçirmiş, aynı dönemde
THKPC/Acilciler örgütünğn
faaliyetleri ise son bulmuştur.
Mevcut duruma bakıldığında, Mukaveme Suriye küçük
bir grup olarak ve Suriye devletinden destek alarak, Nusayri
tabanı üzerinde etkin olmaya
çalışmakta ve Hatay ili ile faaliyetlerini sınırlı tutmaktadır.
Örgütün ismi özellikle 11
Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen Hatay’ın Reyhanlı
ilçesindeki 52 sivil vatandaşın
öldüğü bombalı saldırı sonrası
medyada sıkça zikredilmiştir.
725

TIKKO - TÜRKİYE İŞÇİ
KÖYLÜ KURTULUŞ ORDUSU
TİKKO, “Türkiye İşçi Köylü
Kurtuluş Ordusu” isminin kısaltmasıdır. 1972 yılında İbrahim Kaypakkaya ve arkadaşları tarafından kurulan Türkiye
Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) isimli terör
örgütünün, silahlı olarak faaliyet gösteren grubuna verilmiş
olan isimdir. Kurucusu olan
İbrahim Kaypakkaya’nın 1973
yılında ölümüne rağmen, TIKKO 1970’li ve 1980’li yıllar boyunca eylemlerini sürdürmeye
devam etmiştir. TKP/ML’nin
temel amaçlarına paralel olarak, mevcut anayasal düzeni
silahlı halk ayaklanması yoluyla yıkmak suretiyle yerine
Marksist-Leninist ilkelere dayalı Sosyalist bir düzen kurmayı ve nihaî olarak Komünizme
geçmeyi amaçlamaktadır. Millî
Demokratik Devrim (MDD)
stratejisi doğrultusunda işçiyi
öncü, köylüyü temel güç olarak
kabul ederek kırlardan şehirlere doğru gelişecek olan halk savaşı yoluyla Demokratik Halk
Devrimi ve giderek proletarya
diktatörlüğünü gerçekleştirme726

yi esas almaktadır. TIKKO,
geniş bir sosyalist devrimci çerçeve içerisinde, Hükümet ve
Batı karşıtı söylemleri ile faaliyetlerine meşruiyet kazandırmaya çalışmıştır. Türkiye`de
genellikle devlet kurumları, askerî tesisler ve batılı kurum ve
kuruluşları hedef alan şiddet
eylemleri bulunmaktadır.
TIKKO, TKP/ML örgütünün askerî kanadını oluşturmaktadır. Örgütün organlarından birisi olan Merkez
Komitesi altında yer alan “Askerî Komisyon”a bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
TIKKO toplam dört adet alt
seksiyondan oluşturulmuştur
ve bu üniteler örgüt mensuplarınca “Genel Komutanlık”, “Bölge Komutanlıkları”,
“Mıntıka Komutanlıkları” ve
“Birlik Komutanlıkları” olarak isimlendirilmiştir. TIKKO,
merkezî Tunceli olan DABK
(Doğu Anadolu Bölge Komitesi) ve merkezî İstanbul olan
BABK (Batı Anadolu Bölge
Komitesi) şeklinde iki koldan
örgütlenmiştir. DABK kır ya
da dağ, BABK ise şehir gerillası yöntemini benimsemiştir.
Birçok güvenlik görevlisi ve

sivilin ölümüne yol açan saldırılarda bulunan bir örgüttür.
TİKKO’nun ses getiren eylemlerinden biri Kandıra eylemidir. 10 Ocak 1988’de, İzmit’in
Kandıra ilçesinde, 197. piyade
Alayı’na ait mayın deposuna
TİKKO grubundan 10 militan
baskın yapmış ve depodaki 8
adet G-3 piyade tüfeği de dâhil
çeşitli silahları alarak kaçmıştırlar. Yine kısa bir sure sonra,
15 Ağustos 1989 günü Gümüşhane’nin Şiran ilçesi, Dereönü
Kozağaç Jandarma Karakolu,
TİKKO tarafından saldırıya
uğramış ve bu eylemde 7’si asker, 8 kişi ölmüştür. TKP/ML,
Ocak 2003 tarihinde ismini
Maoist Komünist Parti (MKP)
olarak değiştirdiğini ilan ederken, TIKKO`nun ise bu tarihten itibaren Halkın Kurtuluşu
Ordusu (HKO) ismi altında
eylemlerine devam edeceğini
belirtmiştir.

cıyı infilak ettirerek, aralarında
çocukların da bulunduğu 168
kişinin hayatını kaybetmesine
ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açan Amerikalı
teröristtir. Söz konusu saldırı
11 Eylül 2001 yılında Dünya
Ticaret Merkezi’ne yapılan ve
yaklaşık 3 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının
ardından Amerikan toprakları
üzerinde gerçekleştirilmiş en
büyük terör saldırısıdır. Diğer
taraftan bir Amerikan vatandaşının yapmış olduğu en büyük terör saldırısı olma özelliğine sahiptir.
Eski bir ABD askerî olan
McVeigh 1997 yılında ölüm
cezasına çarptırılmış ve 2001
yılında bu cezanın infazı sonucu hayatını kaybetmiştir.

TIMOTHY McVEIGH

TKP/ML: TÜRKİYE
KOMÜNİST PARTİSİ/
MARKSİST-LENİNİST

Timothy McVeigh, 19 Nisan
1995 tarihinde ABD’nin Oklahoma şehri Alfred P. Murrah
Federal Eyalet binası önüne
park ettiği araca yerleştirmiş
olduğu yaklaşık 2 ton patlayı-

Türkiye’de sol terör örgütleri
arasında önemli bir yere sahip olan ve sol örgütlerin birçoğuna ilham kaynağı olan,
Türkiye Komünist Partisi/
Marksist-Leninist (TKP/ML)
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terör örgütü, 24 Nisan 1972 tarihinde İbrahim Kaypakkaya
önderliğinde Türkiye İhtilalci
İşçi Köylü Partisi (TİİKP)’den
ayrılarak Tunceli merkezli olarak kurulmuştur. Temel amacı
Türkiye’deki mevcut anayasal
düzeni silahlı halk ayaklanması
yoluyla yıkarak, yerine Marksist-Leninist-Maoist ilkelere dayalı sosyalist bir düzen kurmak
olan örgüt, kuruluşundan günümüze kadar kendisine bağlı
silahlı organı Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO)
tarafından Türkiye’nin kırsal
alanlarında ve şehir merkezlerinde çok sayıda silahlı-bombalı şiddet eyleminin sorumlusu
olarak görülmektedir.
Örgütün kurucusu İbrahim
Kaypakkaya çok sayıda arkadaşı ile beraber 1973 yılında
yakalanarak
tutuklanmıştır.
Ancak Kaypakkaya 19 Mayıs
1973 günü tutuklanmasının
hemen sonrasında, Diyarbakır cezaevinde intihar etmiştir.
Örgüt liderinin ölmesi, örgüt
içerisinde herhangi bir motivasyon eksikliğine neden olmamıştır. Aksine, 1974 yılında
çıkarılan af kanunu ile cezaevinden çıkan örgüt mensupla728

rı, TKP/ML terör örgütünü
yeniden faaliyete geçirmek
amacıyla, TKP/ML Koordinasyon Komitesi’ni oluşturmuş
ve Komünist Partisi/Marksist
Leninist-Partizan (TKP/ML–
Partizan) olarak 1980 yılı sonuna kadar bu isim altında faaliyetlerini sürdürmüştür.
1987 yılında ise, hem güvenlik birimleri tarafından
örgüte yönelik yoğun operasyonlar hem de örgüt içerisinde
yaşanan iç çekişme ve huzursuzluklar neticesinde, TKP/
ML-Partizan iki farklı örgüte
bölünmüştür. Kırsal alanda
eylem ve faaliyetlerini yoğunlaştırmayı esas alan Türkiye
Komünist Partisi/Marksist Leninist–Doğu Anadolu Bölge
Komitesi (TKP/ML-DABK)
adı altında, şehir faaliyetlerine
ağırlık verilmesini savunanlar
ise Türkiye Komünist Partisi/
Marksist Leninist-Konferans
(TKP/ML-KONFERANS)
adı altında eylem ve faaliyetlerine devam etme kararı almışlardır. Örgüt kurulduğu 1972
yılından günümüze kadar çeşitli bölünme safhaları geçirse
de, silahlı eylemlerini Türkiye
İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu

(TİKKO) adlı askerî yapılanma ile devam ettirmiştir.
Kuruluşundan
günümüze kadar, ağırlıklı olarak kırsal
alanda faaliyet gösteren TKP/
ML örgütü, Marksist Leninist
fikirlerin yanında, Mao’nun
görüşlerini benimsemekte, kırsal bölgelerde kurtarılmış bölgeler oluşturarak, köylerden
başlayıp kırsaldan kentlere
silahlı mücadele yöntemini temel alan millî demokratik halk
devrimi stratejisi ile Türkiye’yi
ele geçirmeyi amaçlamaktadır.
TKP/ML örgütü, ‘Kongre’, ‘Merkez Komite’ ve ‘Bölge
Komiteleri’ şeklinde yapılanmıştır. Merkez Komiteye bağlı
olarak, Merkez Komite adına
görev yapan Siyasî Büro ile faaliyetlerini yürütmektedir. Örgütün en yüksek karar organı
olan ve 3 yılda bir toplanan
Kongre’nin, örgütün programını belirlemeyi, tüzüğünde
değişiklik yapmayı, ideolojik,
siyasal, askerî ve örgütsel sorunlara çözüm üretmeyi öngören işlevleri vardır. Merkez
Komite’nin sorumluluk alanı
incelediğinde, tüm örgüt Merkez Komite’ye bağlı, Merkez
Komite de Kongre’ye tabidir.

Örgütsel yapılanma içerisinde, örgütün askerî kanadı
olan Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu’nun (TİKKO) ayrı
ve önemli bir yeri vardır. TİKKO, TKP/ML önderliğinde
halkın silahlı gücü olduğunu
savunur ve örgüt TİKKO’yu
Askerî Komisyon aracılığı ile
yönlendirir. Bu nedenle TİKKO içerisinde TKP/ML Askerî Komisyonu’na bağlı bir
parti örgütlenmesi mevcuttur.
TİKKO, gerçekleştirdiği silahlı
eylemler ile halk üzerinde baskı ve korku oluşturarak halkı
etkilemeye çalışmakta, halkı
mevcut anayasal düzene karşı
ayaklandırmak amacıyla ajitasyon, propaganda ve şiddet
eylemleri gerçekleştirmektedir. Bu vesile ile geniş kitlelere
ulaşarak kırlardan başlatacağı
halk ayaklanması ile şehirleri
ele geçirme stratejisi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.
TKP/ML’in son yıllarda
gerçekleştirdiği
eylemlerde
kayda değer bir azalma gözlemlenmektedir. Günümüzde
daha çok illegal olarak yapılan
gösterilerde boy gösteren örgüt, bugüne kadar kendi içinde
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yaşadığı anlaşmazlık ve bölünmelerden ve güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlardan dolayı her ne kadar
zayıflasada, askerî kanadı olan
TİKKO hala eylem kabiliyetine sahiptir.

TOPLUM SÖZLEŞMESİ
Toplum sözleşmesi teorisi
hakkında ortaçağdan itibaren
değişik yaklaşımlar ileri sürülmüştür. Ancak temel düşünce;
insanlar doğal halde yaşarlarken, bir toplum sözleşmesi yaparak toplu halde yaşamanın
kurallarını ana hatlarıyla belirlemişler ve toplum halinde
yaşamaya geçmişlerdir. Toplum sözleşmesi yaklaşımı, liberal düşüncenin başvurduğu
ve bireylerin rıza ile ve karşılıklı menfaat için anlaştıkları
varsayımından hareket eder.
Thomas Hobbes, Baruch de
Spinoza, John Lock, Jean Jacques Rousseau gibi felsefeciler toplumsal sözleşmeden
bahsetmişlerdir. Toplum sözleşmesi; anlaşmanın tarafları,
bireylerin birbirlerine saygı
durumu (statüko, doğa ya da
eşitlik durumu), niyetleri, kapasiteleri, ilgileri, hak ve yetkileri,
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anlaşmanın amacı, tarihsel süreç gibi sözleşmenin belirlenme şartlarına göre her birinde
farklılıklar arz eder.

TOPLUMSAL CİNSİYET
Doğumla getirilen biyolojik
cinsiyet özelliklerinin yanı sıra,
bireyin içinde yetiştiği toplumun, zamanın ve coğrafyanın
etkisiyle kadın ve erkek cinsiyeti
üzerine giydirilen roller vardır.
Bunlar da toplumsal cinsiyet
(gender) adını alır. Toplumsal
cinsiyet, toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü, kadından
ve erkekten ne tür davranışlar
beklediği ve bu iki cinsiyete yakıştırdığı rollerdir.
Ayrıca Feminizm maddesine bakınız.

TOPLUMSAL (SOSYAL)
ÇATIŞMA
Literatürde sosyal çatışma (social conflict) olarak da kullanılan toplumsal çatışma kavramı
sözlükte kişi ya da toplumsal
kümelerin birbirlerinin amaçlarını engellemeye, çıkarlarının gerçekleşmesini önlemeye

çalışması anlamına gelmektedir. Bazı yerlerde ise sadece
“çatışma” sözcüğü “toplumsal
çatışma” kavramı yerine kullanılmaktadır.
(Toplumsal) Çatışma
Teorileri
Toplumsal çatışmanın temeli
olan çatışmanın doğası ve işleviyle ilgili teoriler genelde 19.
yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar geçen sürede yoğunluklu olarak öne sürülmüştür.
Çatışma teorilerine göre sosyal
yapının temel belirleyici dinamiği çatışmadır. Çatışma kaçınılmaz bir olgu olduğu gibi
sosyal değişmenin de itici gücüdür. Aslında bu yaklaşıma göre
toplumu tayin eden ve onu ilerleten unsur da çatışmadır. Kısaca çatışma teorileri “nerede
toplum varsa, orada çatışma
vardır” ifadesini benimsemiştir.
Marx’ın Çatışma Teorisi
Bu alandaki ilk önemli teori
Karl Marx’ın iki sınıf arasındaki çatışmaya dayanan toplumsal çatışma modelidir. Toplumun bütününü sermaye ve
emeğin çıkarlarını temsil eden
iki sınıfa bölen Marx’a göre,
ekonomik yapı toplumun te-

melidir ve bu nedenle sosyal,
siyasal ve zihinsel yaşam süreci
maddî üretim şekli tarafından
tayin edilir. Dolaysıyla üretim
ilişkileri, mülkiyet dağılımı ve
sermaye yapısının belirlediği
bir toplumsal örgütlenmede sınıflar arası çatışma kaçınılmaz
bir durumdur.
Coser ve Dahrendorf’un
Çatışma Teorisine Katkıları
Çatışma kuramının gelişmesine katkıda bulunan Amerikalı Sosyolog Lewis A. Coser,
aynı zamanda yapısal işlevcilik
(structural functionalism) ile
çatışma kuramını birleştiren
ilk sosyologdur. Coser’ın çatışmacı görüşleri işlevselci bir
yaklaşım içermektedir. Ancak
Coser işlevselcilerin aksine çatışmanın olumlu işlevlere de sahip olduğunu ileri sürmektedir.
Toplumsal Çatışmanın İşlevleri
adlı eserinde Coser, çatışmanın
yıkıcı unsurlardan ibaret olmadığını, grubu oluşturan bireyler
arasındaki ilişkinin korunmasını sağlayabildiğini ve grubun
dağılmasını
önleyebildiğini
öne sürer. Coser’a göre gruplar arasında meydana gelen bir
çatışma grup içindeki üyeler
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arasındaki dayanışma ve birliği
kuvvetlendirecektir.
Çatışma kuramının gelişmesine katkı sağlayan bir başka Alman felsefeci ve sosyolog Dahrendorf, toplumlarda meydana
gelen sınıf mücadelesi ve güç
üzerine yoğunlaşmıştır. Dahrendorf çoğunlukla Weber’in
kavramlarıyla
desteklediği
kuramında, toplum içindeki
çatışmanın nasıl işlevselleştiğini göstermeye çalışmıştır. Bu
anlamda çatışma yönetsel ve
ekonomik problemler gibi sebeplerle sürekli sınıflara ayrılan toplumda devam edecektir.
Zira, sınıflaşmanın olduğu yerde çatışmaya dayalı ilişkiler her
zaman olacaktır. Çatışmayı doğuran temel sebeplerden birisi
ve en önemlisi güç için verilen
mücadeledir. Gücün elde edilmesi ve daha sonra da karşıt
sınıfa karşı kullanımı toplumsal
tabakalaşmayı da beraberinde
getirir. İlerleyen süreçte ortaya
çıkan bürokrasi de hâkim sınıfı
dışarıdan destekleyen bir güç
olarak yapıda yerini almıştır.
Tüm bu süreçte Marx’taki kadar başat olmasa da mülkiyet
ve ekonomik çıkarlar da etkilidir. Üretim araçlarına sahip
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olmak güce sahip olmanın bir
yoludur ancak tek yolu değildir.
Din, eğitim durumu gibi ilave
etkenler de bu sürece tesirde
bulunabilirler.

TOPYEKUN SAVAŞ
Topyekun savaş, ulusların,
başka bir ulusun tüm savaş
kapasitesini (askeri, ekonomik,
teknolojik, insani) yok etmek
amacıyla, kendi kaynaklarının
tümünü, topyekun bir planlama ve genel strateji çerçevesinde seferber ederek yürüttüğü
savaş biçimidir. Toplam savaş
terimi, genellikle Carl von Clausewitz’in “mutlak savaş” terimi ile karıştırılmaktadır.
Fransız İhtilali ve Sanayi
Devrimi sonucunda yaşanan
askeri ve ekonomik değişimler, savaşın profesyonelce ve
belli kurallara göre ifa edilen
bir eylemden, motive edilmiş
halk kitlelerinin mücadelesine
dönüşmesine neden olmuştur.
Kitlesel düzeyde silahlanabilme ve askeri materyal ihtiyacının sürekli olarak karşılanabilmesi savaşın değişiminin
kilometre taşlarından olmuştur. Toplam savaş, sadece si-

lahlı kuvvetlerin değil bütün
nüfusun seferberliğini gerektirir. Toplam savaşın en önemli
belirleyicisi, sivillerin meşru
askeri hedefler olarak yaygın,
sınırsız ve kasıtlı olarak savaşa
dahil edilmesidir. 1864-1871
Alman Birlik Savaşları, topyekun savaşın ilk örneklerinden
biri olarak söylenebilecektir.
Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı’nın, topyekun
savaşın birer örneği olduğu konusunda genel bir mutabakat
bulunmaktadır.
İdeoloji, propaganda ve
moral-motivasyon topyekun
savaşın önemli unsurları arasında yer almaktadır. Propaganda ve kitle iletişim araçları
sayesinde yönlendirilebilir bir
milliyetçi ideoloji, sanayi tarafından sağlanan maddi imkanlarla seferber edildiğinde
topyekun savaş ortaya çıkmaktadır. Propaganda ve psikolojik savaş faaliyetleri olumlu
ve olumsuz olarak iki şekilde
sınıflandırılmaktadır. Olumlu
olarak nitelendirilebilcek propaganda faaliyeti, vatandaşları
mücadeleye verimli bir şekilde
entegre etmeyi amaçlar. Olumsuz propaganda ise ‘kara pro-

paganda’ gibi yanıltıcı bilgiler
içerir ve düşmanın moral motivasyonunu bozmaya yönelik
çabalardan oluşur.

TRT 6 / TRT ŞEŞ / TRT
KURDÎ
TRT Kurdî, Türkiye Radyo
Televizyon Kurumu’nun (TRT)
bugün halen yayın yapmakta
olan 15 televizyon kanalından
biridir. TRT 6 (Kürtçe “altı”
manasına gelen “şeş”) 25 Aralık
2008 tarihinde test yayınına, 06
Ocak 2009 tarihinde ise olağan
yayın akışına başlamıştır.
TRT 6 ismi daha sonra TRT
Kurdî olarak değiştirilmiş ve yayın hayatına devam eden kanal
“Türkiye’nin zenginliğini ve
renklerini ekrana taşıma” amacıyla kurulmuştur ve Kürtçe yayın yapmaktadır. Programlarda
Kürtçenin Zazaca, Kurmanci
ve Soranice gibi farklı lehçeleri
kullanılmaktadır.

TRUMAN DOKTRİNİ
Truman doktrini 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı Harry Truman tara733

fından açıklanan ve Yunanistan ve Türkiye’ye yapılacak
yardımları içeren politikalara
verilen addır.
II. Dünya Savaşı sonrasında
kazanan ülkeler arasında yer
alan ancak ağır bir darbe alan
İngiltere daha önce Yunanistan
ve Türkiye’ye yaptığı yardımları keseceğini ilan etmiş ve Yunanistan’daki askerî birliklerini
çekme kararı almıştır. Bununla
birlikte yayılmacı bir politika
izleyen Sovyetler Birliği, Yunanistan’da iç karışıklıklara
neden olmuştur. II. Dünya Savaşı’nda tarafsızlık politikasıyla
savaştan uzak kalan Türkiye ise
savaş sonrası yalnız kalmış ve
Sovyet yayılmacılığı tehdidiyle tek başına mücadele etmek
durumunda kalmıştır. Bütün
bu olgular, Sovyetlerin güneye yayılmasını önlemede kilit
rol oynayabilecek coğrafyaya
sahip bu iki ülkenin desteklenmesi yönünde ABD Hükümeti’nin sürece dâhil olmasına yol
açmıştır.
Başkan Truman 12 Mart
1947’de yaptığı ve merkezîne Sovyet tehdidinî koyduğu
konuşmasında dünyayı ikiye
ayırmış ve Amerikan halkının
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tarafını belirlemesi gerektiğini,
bugün bu yardım yapılmazsa
yokluk ve mahrumiyet içerisindeki ülkelerde totaliter rejimlerin güçleneceğini ve özgürlüklerin kısıtlanacağını ifade
etmiştir. Başkan Truman, doktrinini açıkladığı ünlü konuşmasında Yunanistan’ın komşusu
durumundaki Türkiye’nin de
desteği hak ettiğini ifade etmiş
ve Kongre’den askerî destek
için yetki istemiştir. ABD dış
politikasına önemli ve yeni bir
kapı açan 75 numaralı bu yasa
22 Mayıs 1947 tarihinde kabul
edilerek doktrin haline gelmiştir. Anlaşma metni 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara’da
imzalanmış, 01 Eylül 1947
tarihinde TBMM tarafından
onaylanmıştır.
Truman doktrini ile birlikte yapılan yardımlar ABD’nin
savaş sonunda yabancı ülkelere
doğrudan yaptığı ilk dış yardım olmuştur. Bunu Marshall
yardımları izlemiş ve sadece
Yunanistan ve Türkiye ile sınırlandırılan dış yardım, hem
tüm Avrupa’ya yayılmış (Marşal Planı) hem de sadece askerî
yardımla sınırlı kalmamıştır.
Yapılan yardımlar 1948 yılın-

da “Dış Yardım Kanunu”nun
çıkarılması ile sonuçlanmış ve
söz konusu yardımlar ile bir
araya gelen 16 Avrupa ülkesi
16 Nisan 1948’de Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nı kurmuşlardır.

TUPAC AMARU DEVRİMCİ
HAREKETİ TERÖR ÖRGÜTÜ
(MTRA)
Túpac Amaru Devrimci Hareketi (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA),
1980’li
yılların
başından
1997’ye kadar etkin bir şekilde
Peru’da emperyalizmi sona erdirerek Marxist bir rejim kurmayı hedefleyen terör örgütüdür.
Tupac Amaru Devrimci
Hareketi 1980’li yılların başlarında, üniversite öğrencileri
olan Nestor Cerpa, Victor Polay ve Miguel Rincon tarafından kurulmuştur. Örgüt, Devrimci Sol Hareket grubunun
altında örgütlenmiş olan ‘El
Militante’ alt grubunun Devrimci Marxist Sosyalist Parti
ile birleşmesi sonucu ortaya
çıkmıştır. Üç liderli bir örgüt

olarak yapılanan MTRA terör
örgütü Peru’da emperyalizmi sona erdirerek Marxist bir
rejim kurmayı hedeflemiştir.
Örgütün adı 1570’lerde Inca
İmparatorluğunu istila eden
İspanyollara karşı savaşan Tupac Amaro adlı bir savaşçının
isminden esinlenilmiştir.
80’li yılların başlarında kurulmasına rağmen MTRA örgütünün 1986-1987 yıllarına
kadar ses getiren bir eylemi
olmamıştır. Aktif olduğu dönemde yaklaşık olarak 10001500 civarında militana sahip
olduğu tahmin edilen örgüt
daha çok Lima, Huancayo ve
Peru’nun Kuzey Amazon bölgelerinde faaliyet göstermiştir.
Örgütün temel ideolojisi Peru’daki emperyalizmi, toprak
reformu sonucu oluşan acımasız feodalist yapıyı ve başta
ABD ve Japonya olmak üzere
sömürgeci dış güçleri destekleyen mevcut siyasal yapıyı
yıkarak yerine sosyalist düzene dayalı daha özgürlükçü ve
eşitlikçi bir yapı kurmak şeklinde tanımlanabilir. Örgüt o
dönemde aktif diğer bir örgüt
olan “Aydınlık Yol” (Sendero
Luminoso, SL) terör örgütü735

nün benimsemiş olduğu Maoist yaklaşımı reddederek daha
çok Sovyet yanlısı devrim fikrini benimsemiştir.
Örgütün en bilinen eylemi, 17 Aralık 1996 tarihinde
İmparator Akihito’nun doğum günü nedeniyle Japonya
Büyükelçisi’nin resmî ikametgâhında düzenlenen törenler
sırasında gerçekleştirilmiştir.
Bu eylem esnasında içlerinde
üst-düzey yetkililer olmak üzere birçok kişi rehin alınmış, 22
Nisan 1997 tarihine kadar 72
kişi dışındaki tüm rehineler
serbest bırakılmıştır.22 Nisan
1997’de terör örgütüne karşı
Peru Ordusu Özel Kuvvetleri
operasyon düzenlemiş ve örgüt
lideri Nestor Cerpa Cartolini
içlerinde olmak üzere 14 terörist ölü ele geçirilmiştir.
Her ne kadar örgüt bu tür
bir sansasyonel eyleme imza
atmış ise de Peru yönetimini
ciddî anlamda tehdit eder konuma gelememiş ve bölgesel
gücünü Aydınlık Yol terör örgütü ile girdiği güç mücadelesinde kaybetmiştir. Özellikle
Peru’da örgütlerin finansman
için yoğun olarak kullandıkları uyuşturucu pazarının büyük
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kısmının Aydınlık Yol’un eline
geçmesiyle MTRA zaman içerisinde etkinliğini ve eylem gücünü kaybetmiştir.

TÜRKİYE DEVRİMCİ GENÇLİK
FEDERASYONU
Fikir Kulüpleri Federasyonu
(FKF) 9-10 Ekim 1969 yılında
yapılan 4’ncü kurultayda tüzük değişikliğine giderek ismini
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu (DEV-GENÇ) olarak değiştirmiştir.
Ayrıca Devrimci Gençlik
Dernekleri Federasyonu (DevGenç) maddesine bakınız.

TÜRKİYE’DE TERÖRLE
MÜCADELEDE PARADİGMA
DEĞİŞİMİ
Türkiye, terörle mücadele deneyimleri açısından zorlu dönemlerden geçmiş bir ülkedir.
Türkiye’nin terör deneyimi,
ülkenin sosyo-ekonomik gelişmişliği, demokratik standartlar
ve uluslararası alandaki olaylara paralel etkileşimler göstermiştir.

Türkiye’nin terörle mücadelesi özellikle PKK açısından
dönemlere göre değişim göstermiştir. Bu değişim genel olarak üç aşamada ele alınabilir.
Birinci aşama terörle mücadelenin salt bir güvenlik sorunu
olarak algılandığı bir dönemdir. İkinci dönemde terörle
mücadele yarı-militer bir bakış
açısı ile tanımlanmaya başlanmış ve üçüncü dönemde ise terörle mücadelenin çok boyutlu
bir süreç olduğu gerçeğiyle çok
kurumlu bir yaklaşım getirilmeye başlanmıştır.
Terörle mücadelenin birinci döneminde yaşanan en zorlu süreç PKK’nın eylemlere
başladığı 1984 yılı ile 1990’lı
yılların başına kadarki dönemdir. Bu dönem daha çok sorunun temelinin inkâr edildiği/
algılanmaya çalışıldığı dönem
olarak nitelendirilebilir. İkinci
dönem ise 1990-1999 yılları
arasındaki dönemdir ki bu dönemde sorun genel olarak güvenlik odaklı olarak görülmüş
ve bu yönde strateji ve politikalar geliştirilmiştir.
Üçüncü dönem ise özellikle
Avrupa Birliği’ne üyelik süreci
ile de bağlantılı olarak temel

hak ve özgürlükler alanında
iyileştirmelerin arttığı dönemdir ve 1999-2009 yılları arasındaki bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin temel özelliği;
terörle mücadelenin terörizmle
mücadele boyutuna ağırlık verilmesidir. Ayrıca bu dönem
terörle mücadelenin sadece bir
güvenlik sorunu olmadığı gerçeğinin politika, program ve
projelere yansıdığı dönemdir.
Bu dönemde sosyo-ekonomik,
kültürel, siyasal ve psikolojik
alana yönelik yeni politika ve
stratejiler hızlı ve yoğun olarak
uygulamaya konulmaya başlanmış, temel hak ve özgürlüklerin iyileştirilmesi konusuna
ağırlık verilmiştir.
1. Terörle Mücadelede
Paradigma Değişimi Dönemi
Türkiye’nin terörle mücadelesinde dördüncü dönem olarak
nitelendirilebilecek süreç ise
aslında üçüncü dönemin devamı olmakla birlikte önemli
bir kısım özelliklerinden dolayı ayrıca ele alınması gerekli
olan dönemdir. Bu dönemin
miladı olan 31 Temmuz 2009
tarihinde başlatılan “Demokratikleşme Süreci” çok boyutlu
mücadelenin sadece güvenlik
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ve sosyo-ekonomik alanla sınırlı olmadığı gerçekliğine dayanmaktadır. Bu dönemin öne
çıkan hususları; a) söylem alanlarındaki değişimler, b) yeni kurumsal yapılanmalar, c) ülkenin
daha da demokratikleşmesine
yönelik yasal düzenlemeler ile
buna paralel uygulamalar d)
uluslararası alandaki diplomasi
çabaları şeklinde özetlenebilir.
1.1. Paradigma Değişiminde
Söylem Alanı

ya da götürüleri ülkenin geleceği açısından da son derece
kritiktir. Paradigma değişiminin teröre kaynaklık eden çatı
ve kök sorunları çözmeye yönelik bir adım olduğu ortadadır.
Demokratikleşme sürecine bu
noktadan bakıldığında paradigma değişimi Türkiye’nin terörle mücadele tarihinde girişilen en kapsamlı ve bir o kadar
da farklı alanlara yönelik yeni
açılımları içermektedir.

Bu sürecin en önemli özelliklerinden biri söylem alanındaki
değişimdir. Bu dönem; Türkiye açısından terörün farklı bir
dilde ve konuşulmayan/konuşulamayan konuların kamuoyu
önünde tartışılmaya başlandığı
ilginç bir süreci içermektedir.
Yine bu dönemde sorunun çözümünde “her şeyden önce bir
zihniyet ve paradigma değişimi”nin gerektiği üzerinde durulmaya başlanmıştır.

Uzun yıllar terörle mücadele eden Türkiye, süreçte ortaya
koyduğu strateji ve politikalarla aslında terörle mücadelede
“Türkiye Modeli”ni geliştirmeye başlamıştır. Türkiye modeli öncelikle sorunların doğru
tespitini, hatalardan ders çıkarmayı, sivil inisiyatif öncülüğünde güvenlik aktörlerinin etkin koordinasyonu ve çözüme
yönelik atılacak adımlarda kararlı olmayı gerektirmektedir.

Terörle mücadelede paradigma değişimi kavramı bu dönemin öne çıkan yönüdür. “Paradigma değişimi ne içeriyor?”
sorusu bu dönemin özelliklerini
ortaya koyma açısından önemlidir. Zira bu dönemin terörle
mücadele alanındaki getirileri

Demokratikleşme, hukuk ve
özgürlük alanları ülkemizdeki
temel sorunların üst başlığını
ifade etmektedir. Türkiye’de
terör sorunu alt başlık bir sorundur. Sivil-asker ilişkileri,
Kürt sorunu, temel hak ve özgürlüklerin
yaşanmasındaki
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sınırlılıklar ile siyasal ve ekonomik istikrar ülkemizdeki terör sorununun çözümünde ele
alınması gereken en temel başlıklardır. Bu yönüyle demokrasi
alanında yaşanan sıkıntılar, hukukun üstünlüğü kavramının
yaşama geçirilmesinde karşılaşılan güçlükler ve temel hak
ve özgürlükler alanındaki sınırlayıcı yaklaşımlar, zaman
zaman devletin meşruiyetinin
sadece yasadışı örgütler tarafından değil toplumun geniş
bir kesimi tarafından da yoğun
olarak eleştirilmesine neden
olabilmektedir. Dolayısıyla paradigma değişimi olarak nitelendirilen bu dönem, potansiyel olarak demokrasinin tüm
değerleriyle bu ülkede yaşanır
hale gelmesinin bir diğer adıdır
da denilebilir.
Demokratikleşme
süreci
devlete bakan yönüyle de bir
zihniyet değişimini ifade etmektedir. Mevcut yasalardaki
değişiklik yanında bu yasaları
uygulayanlarda yaşanan zihniyet değişimiyle, daha özgür,
daha demokratik, daha ileri
görüşlü uygulamalar yaşama
geçirmeye başlamıştır. Örneğin; güvenlik bürokrasisi Türkiye’de paradigma değişiminin

önemli bir yüzüdür. Zira bölge
insanı devlettin soyut varlığını
kamu görevlileri ile somutlaştırmaktadır. Dolayısıyla kamu
görevlilerinin doğruları ya da
yanlışları halktaki devlet algısının karşılığı anlamına gelmektedir. Özellikle polis teşkilatının
görev alanına giren yerlerde
geçmişin yanlışlarını terk ederek ortaya koyduğu “halk için
halkla beraber” yaklaşımı devlet vatandaş yakınlaşmasının
uygulamalı bir örneğini göstermektedir.
1.2. Paradigma Değişiminde
Kurumlararası Koordinasyon
Bu dönemin öne çıkan ikinci özelliği terörle mücadelede
yeniden yapılanmaya gidilmesidir. Bunların başında da kurumlar arası koordinasyon gelmektedir.
Terörle mücadelenin çok
boyutlu yürütülmesi gereğinin
bir sonucu olarak özellikle koordinasyonun etkin bir şekilde
sağlanması gereklidir. Ancak
terörle mücadelenin kurumsal
hafızası konumunda bir bilgi
bankasının olmaması, bu alanda kapsayıcı ve sağlıklı bir envanterin oluşamamasına, bu
ise terörle mücadelede etkinlik
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konusunda performans analizlerinin yapılamamasına neden
olmuştur. Dolayısıyla hem silahlı mücadele alanında hem
de sosyo-ekonomik ve kültürel
alanda uygulamaya konulan
projelerin verimlilik ve etki
analizleri istenilen düzeyde
yapılamamıştır. Terörle mücadelede koordinasyonun sağlanarak etkin olunması, örgütlere katılımların engellenmesi,
terörizmle mücadeleye halkın
ortak edilebilmesi farklı bir
kurumsal reformu gerekli kılmıştır. Bu kapsamda 2010’da
yürürlüğe giren 5952 sayılı
‹‘Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile
İçişleri Bakanlığı bünyesinde
Kamu Düzeni ve Güvenliği
Müsteşarlığı kurulmuştur.
1.3. Paradigma Değişiminde
Yasal Düzenlemeler ve
Uygulamalar
Paradigma değişiminin üçüncü ve önemli bir diğer özelliği
de temel hak ve özgürlükler
alanının genişletilerek, demokratikleşmenin derinleşmesine
yönelik anayasal düzeyde yasal
değişiklerin yapılmasıdır. Türkiye’de terörle mücadele dili740

nin değişimi de ülkede demokratikleşme adımları ile paralel
bir gelişmedir. Bu değişimler
arasında sivil-asker ilişkilerini
yeniden düzenleyen Millî Güvenlik Kurulu’nun yapılanması, kültürel haklara yönelik
olarak özel televizyonlarla birlikte TRT’nin de Kürtçe yayın
yapmaya başlaması, bireylerin
günlük yaşamında geleneksel
olarak kullandığı farklı dil ve
lehçelerde yayının önündeki
engellerin kaldırılması bulunmaktadır. Yine bu çerçevede
çok köklü yasal düzenlemelere gidilmiş ve olağanüstü hal
uygulamasının
kaldırılması,
Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanunu’nun kaldırılması ve
yerine 2005 yılında yürürlüğe
giren Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun getirilmesi, işkence
suçlarının sürüncemede bırakılmaması için yargılamada
öncelikle ele alınması ve toplu
işlenen suçlarda azamî gözaltı
süresinin dört güne indirilmesi
sağlanmıştır. Geçmişte devlet
adına hareket ettiği iddiasıyla
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kendi hukuklarını uygulamaya çalışan illegal oluşumlara yönelik faili meçhullerin

aydınlatılması amacıyla hâkim
ve savcı kararıyla bazı yerlerde
kazılar yapılarak kimlik tespitlerinin yapılması ve bunların
sorumlularının belirlenmesine
yönelik çalışmalara başlanmıştır ki bunlar; devletin vatandaşıyla barışmasının en köklü adımlarındandır. 12 Eylül
2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği referandumu, 30
Eylül 2013 tarihinde açıklanan
kapsamlı
Demokratikleşme
Paketi ve bu doğrultuda yapılan yasal düzenlemeler süreçte
gerçekleşen değişimin hukukî
zemininin örneklerdir.
1.4. Paradigma Değişiminde
Diplomasi
Türkiye’nin terörle mücadele
alanında başarılyla konulardan

birisi de uluslararası alandaki
diplomasi çabalarıdır. Bu açıdan ülkemizde yaşanan paradigma değişiminin önemli
başlıklarından biri de diplomasidir.
Terör sorununun diplomasi
alanıyla ilgili birçok alt başlığı
bulunmaktadır. Terör örgütlerinin propaganda, eleman
kazanma, finansman sağlama
faaliyetlerinin önüne geçilmesi,
örgütlere yönelik ortak operasyonlar düzenlenmesi, örgütler
hakkında istihbarat paylaşımı
ve en pasif anlamda da ilgili örgütün terör örgütü olarak
tanınması diplomasi çerçevesinde diğer ülkelerin desteğinin
alınacağı alanlardır.
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UÇUŞA YASAK BÖLGE

U

luslararası
hukukta bir devletin, kara
ülkesi ve kara suları
üzerinde yer alan hava sahasında tam ve münhasır egemenliği bulunduğu kabul edilmiştir.
Uçuşa yasak bölge (no-fly zone)
uygulaması, devletin tam ve
münhasır yetkisinin bulunduğu
ulusal hava sahasının tamamı
veya belirli bir bölgesinin, başka devletler veya uluslararası
örgütler tarafından kısıtlanarak
askeri uçuşlardan arındırılması
anlamını taşımaktadır.
Hukuki açıdan, Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK) kararlarına dayanması gereken “uçuşa yasak bölge” ilk kez 1991 yılında Körfez
Savaşı sırasında fiilen uygulanmıştır. Bununla birlikte, Körfez
Savaşı’nda 5 Nisan 1991 tarihli
ve 688 sayılı BMGK Kararı’na
dayanarak ilan edilen uçuşa
yasak bölge tartışmalıdır. Bahse
konu Karar’da açık bir şekilde
“uçuşa yasak bölge” ifadesine
yer verilmediği görülmektedir.
Ancak bahse konu BMGK
Kararı’na dayanarak ülkenin

36. Paralelinin kuzeyini içine
alan bir alanda uçuşa yasak
bölge oluşturulmuştur. Aynı şekilde Ağustos 1992 tarihinde,
Irak’ın 32. Paralelinin güneyini içeren bir başka uçuşa yasak
bölge ilan edilmiş ve böylelikle
ülkede ağırlıklı olarak Kürtler
ve Şiilerin bulunduğu 36. Paralelin kuzeyi ile 32. Paralelin
güneyi Saddam rejiminin hava
araçlarına yasaklanmıştır.
Daha sonra bu uygulamaya,
Bosna Savaşı ve Libya Krizi sırasında başvurulmuştur. Bosna
Savaşı’na ilişkin 9 Ekim 1992
tarihli ve 781 sayılı BMGK
Kararı’nda Körfez Savaşı’ndaki uygulamaya benzer şekilde açık olarak “uçuşa yasak
bölge” kavramı kullanılmamış,
ülkenin hava sahasının askeri
araçlara yasaklanması (establish
a ban on military flights) öngörülmüştür. Bahse konu uygulama,
Bosna’daki duruma dair 1993
tarihli ve 816 sayılı BMGK
Kararı’nda bir kez daha yinelenerek, mevcut uçuş yasağının
coğrafi sınırları genişletilmiştir.
Son olarak 2011 yılında
Libya’daki iç savaşa ilişkin 17
Mart 2011 tarihli ve 1973 sayılı BMGK Kararı’nda ise açık
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bir şekilde “uçuşa yasak bölge”
ifadesine yer verilmiştir. Anılan karar uygulanırken, insani
yardım uçuşları ve ilgili kararın
uygulanmasının sağlanmasına
yönelik uçuşlar haricinde Libya’nın hava sahası tüm uçuşlara kapatılmıştır.

ULUDERE OLAYI
Uludere Olayı, 28 Aralık 2011
akşamı, Türk Hava Kuvvetleri’nin, Şırnak, Uludere ilçesi,
Gülyazı ve Ortasu köylerinin
Irak tarafında savaş uçaklarıyla yaptığı bombardıman sonucunda 34 Türk vatandaşının
hayatını kaybetmesi olayıdır.
Olayda 4 kişi yaralı olarak kurtulmuştur. Operasyonda hayatını kaybedenlerin, Irak’tan
Türkiye’ye kaçak malzeme
getirmek için sınırı geçen bir
kaçakçı kafilesi olduğu anlaşılmıştır.

ULUSLARARASI ADALET
DİVANI
26 Haziran 1945 tarihinde
San Francisco’da imzalanan ve
110. maddeye uygun olarak 24
Ekim 1945’te yürürlüğe giren
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Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması’na göre Uluslararası
Adalet Divanı (UAD), Birleşmiş Milletler’in başlıca adlî
organıdır. BM’nin tüm üyeleri,
bu üyeliğin bir sonucu olarak,
UAD Statüsü’ne taraftır ve taraf oldukları tüm uyuşmazlıklarda, Divan’ın kararına uymayı taahhüt eder.
Divan, Nisan 1946 tarihinde Hollanda’nın Lahey şehrinde faaliyete geçmiştir. UAD,
BM’nin altı daimî organından
New York şehri dışında faaliyet
gösteren tek organdır.
Uluslararası Adalet Divanı, BM’nin ana organlarından
biridir ancak Divan, BM’nin
herhangi bir organının otoritesi altında çalışan bir birim
değil, bağımsız bir yargı organıdır. BM ile ilişkisi esas olarak
BM Antlaşması’nın yorumu ve
Divan’ın yargıçlarının seçimi
konularında kendinî göstermektedir.
15 yargıçtan oluşan Divan’ın yargıçlarının seçimi şu
şekilde işlemektedir: Uluslararası Sürekli Hakemlik Mahkemesi’ndeki ulusal gruplarca
gösterilen adaylardan oluşan

bir adaylar listesi hazırlanır.
Liste, BM Genel Sekreterince tutulmaktadır. Hazırlanan
adaylar listesi Genel Kurul’a ve
Güvenlik Konseyi’ne sunulur
ve aynı anda ayrı ayrı oylanır.
Hem Genel Kurul’da hem de
Güvenlik Konseyi’nde kullanılan oyların salt çoğunluğunu
alabilmiş adaylar seçilmiş olmaktadır. Yargıçlar 9 yıllığına
seçilirler ve tekrar seçilmeleri
mümkündür. Yargıçların 1/3’i
için 3 yılda bir seçimler yenilenir.
Divan, kendisine devletler
tarafından sunulan devletlerarasındaki uyuşmazlıkları uluslararası hukuk kurallarına ve
taraflarca istendiğinde uluslararası hukukun dışında kalan
bazı veri veya prensipleri de (ex
aequo et bono) dikkate alarak
çözen bir yargı kuruluşudur.
Divan’ın yargı yetkisi zorunlu değildir. Dolayısı ile Divan’ın
kendisine sunulan bir davaya
bakabilmesi için davaya taraf
devletlerin her birinin Divan’ın
yargı yetkisini kabul etmiş olması gerekmektedir. Devletler, Divan’ın yargı yetkisini ya
önceden genel ya da bazı tür
sorunlar için veya belirli bir so-

run ortaya çıktığında sadece o
sorun için kabul edebilirler.
Divan’ın iki tür yargı yetkisi
vardır. Bunlardan biri, kendisine sunulan iki ya da daha fazla
devlet arasındaki bir sorunu,
uluslararası hukuk kurallarını
ya da taraflar istediğinde ex
aequo et bono prensibini uygulayarak çözme yetkisidir. İkincisi ise, yetkili BM organlarınca
talep edilmesi durumunda herhangi bir hukukî konuya ilişkin danışma görüşü vermektir.
Verilen danışma görüşü, BM
organları için bağlayıcı ancak
devletler için bağlayıcı nitelikte
değildir.

ULUSLARARASI CEZA
MAHKEMESİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi
(UCM) 17 Temmuz 1998’de
kabul edilen ve 1 Temmuz
2002 yılında yürürlüğe giren
Roma Statüsü ile kurulmuştur.
UCM, uluslararası toplumu
yakından ilgilendiren soykırım
suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu gibi
çok ciddî suçların faillerini yargılamak üzere kurulmuş, ba747

ğımsız ve daimî nitelik taşıyan
bir mahkemedir.
UCM, yargılama yetkisi
çerçevesinde ulusal yargı yetkisini tamamlayıcı bir mahkeme hükmündedir. Zira Roma
Statüsü m. 17 uyarınca ulusal
yargı sistemlerine öncelik tanınmıştır. Roma Statüsü’ne taraf devletlerin Statü’de öngörülen suçları soruşturma veya
kovuşturma hususunda isteksiz
davranması veya aciz kalması
durumunda ya da yargılama
prosedürünü başlatsa da, göstermelik bir yargılama süreci
yürütmesi durumunda, UCM
tamamlayıcı yargı yetkisini kullanarak, bu suçları soruşturma
ve kovuşturma konusu yapabilecektir. Ulusal yargılamadaki
isteksizlik, devlet tarafından
yapılan yargılamanın aslında
yargılanan kişiyi cezaî sorumluluktan kurtarmak için yapıldığı ya da ulusal yargılamanın
tarafsız ve bağımsız bir şekilde
gerçekleştirilmediği
durumlarda belirgin olarak ortaya
çıkacaktır. Bu durum, tamamlayıcılık yetkisinin devreye girmesiyle UCM’nin yargılama
yetkisini doğuracaktır.
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UCM, yargılama yetkisinin başladığı 1 Temmuz 2002
tarihinden itibaren işlenen ve
Statü’de düzenlenen suçlar
yönünden yargılama yetkisine sahiptir. Roma Statüsü’ne,
Statü’nün yürürlüğe girmesinden sonra taraf olan bir devlet
yönünden yargılama yetkisi,
taraf olduğu tarih itibariyle
başlar. Bununla birlikte ilgili
devletin, bir deklarasyonda bulunarak, suç konusu olayla ilgili Divan’ın yargılama yetkisini
geçmişe yönelik olarak tanıması mümkündür. Ancak yine de
mahkemenin yargılama yetkisi, bu yetkinin başlangıç tarihi
olan 1 Temmuz 2002 tarihinden öncesine uzamaz.
UCM, devletleri değil; kişileri yargılama yetkisine sahiptir. Zira uluslararası alanda
devlet tüzel kişiliğinin yargılanması, yargılansa dâhi hakkında
cezaî yaptırım uygulanması
mümkün değildir.
Uluslararası Ceza
Mahkemesinin Yaptığı
Yargılamalar
Uluslararası Ceza Mahkemesi;
toplam olarak dokuz kovuşturma yapmıştır. Bunlar; Kuzey

Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika
Cumhuriyeti,Darfur, Kenya,
Libya, Fildişi Sahili, Malî ve
Güney Afrika Cumhuriyeti
yargılamaları olarak isimlendirilmektedir.
İlk resmî soruşturma kararı 23.06.2004’te açıklanmıştır.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde işlendiği iddia edilen
savaş suçlarının ve insanlığa
karşı suçları söz konusu devlet
başkanının da talebi üzerine
soruşturulacağı duyurulmuştur. Daha sonra; 27.07.2004
tarihinde Uganda Cumhuriyeti, 06.06.2005 tarihinde
Sudan-Darfur, 22.05.2007’de
Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki durum bakımından soruşturma açma kararı alınmıştır.
Mahkeme nezdindeki ilk
sanık Demokratik Kongo
Cumhuriyeti (DKC) olayları
açısından hakkında iddianame
hazırlanan Thomas Lubanga
Dyilo’dur. Yine DKC olayları
açısından hakkında tutuklama
emri verilen; Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui,
Bosco Ntaganda sivil yerleşim
yerine kasten saldırı planlamak
ve bunu icra etmek, dört ayrı

insanlığa karşı suç ve dokuz
ayrı savaş suçu işlemekle itham
edilmiştir.

ULUSLARARASI TERÖRİZM
Uluslararası terörizm kavramını açıklayabilmek için önce
terör, terörizm ve terörist kavramlarının anlamlarına bakmak gerekir. Terör, yıldırma,
korkutma, tedhiş, sistemli bir
şekilde şiddet kullanma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biri ile devletin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet
otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek,
devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel
sağlığı bozmak amacıyla bir
örgüte mensup kişi veya kişiler
tarafından girişilecek her türlü
eylemler olarak da tanımlanabilir. Terörizm, bir takım siyasî
taleplerin karşılanmasını sağlamak amacıyla; bireyleri, grupları, toplumu ya da Hükümetleri yıldırmak için cinayet ya da
imha hareketlerinin sistematik
olarak uygulanması ya da bu
amaçla tehdit oluşturulmasıdır. Terörizm, örgütlü bir grup
ya da partinin, bireylerin veya
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azınlıkların, siyasî amaçlarına
ulaşmak için, şiddeti sistemli
bir biçimde kullanma tavrı ve
yöntemi ile söz konusu tavrın
gerisindeki teoridir. Bu kavramlar ışığında terörist şöyle
tanımlanabilir: Terörist, siyasî
maksadını, ideolojisini ve üstünlüğünü kabul ettirmek için
halkı ve karşı tarafı ürkütecek,
dehşete düşürecek hareket ve
faaliyetlerde bulunan kimsedir.
Uluslararası terörizm kavramı ise, terörist eylemin sınır
ötesi boyuta taşınmasına ve
uluslararası etki ve sonuçlar
doğurur hale gelmesine gönderme yapmaktadır. Uluslararası terörizmin, BM Güvenlik
Konseyi Terörizmle Mücadele Komitesi’ne (UN Security
Council Counter-Terrorism
Committee) göre tanımı şöyledir: “Uluslararası boyutları
da bulunan bir uzlaşmazlığın
üzerine, bu uzlaşmazlığın arzu
edilen yönde gelişimini sağlamak amacıyla bir üçüncü
devletin sınırları dâhilinde bir
yabancının kendi uyruğunda bulunmayan bir başkasına
uyguladığı şiddet ve baskıdır.”
Burada uluslararası terörizm,
devletin desteği, sponsorluğu
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veya kontrolü altında, bireyler
veya gruplar tarafından gerçekleştirilen terörist eylemleri
ifade etmek için kullanılmıştır.
1960’lardan itibaren terörizm, uluslararası alandaki
siyasî şiddet ve çalkantılara paralel olarak ivme kazanmıştır.
Siyasî şiddet olaylarının bazıları şunlardır: Vietnam Savaşı
başlamış, 1963’te ABD Başkanı John F. Kennedy, 1967’de
Che Guevara, 1968’de Martin
Luther King öldürülmüş, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi,
Baader-Meinhof çetesi, Geçici
İrlanda Cumhuriyet Ordusu,
Japon Kızıl Ordusu ve İtalyan
Kızıl Tugay’larının faaliyetleri
tırmanışa geçmiştir Terörizm
teriminin siyasî jargonda yoğun
olarak kullanımı da bu döneme
rastladığı gibi, daha önceleri
pek bilinmeyen, yolculardan
biri tarafından uçak kaçırılması gibi yöntemler de bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır.
Uluslararası terörizm kavramı
bu tarihten sonra özellikle Filistin-İsrail çatışmasından beslenmek üzere uçak kaçırma, gemi
kaçırma, Münih Olimpiyat
Oyunları baskını, diplomatlara

suikast ve kaçırma gibi birçok
eylem ile anılmıştır.
11 Eylül 2001, terörizmin
boyutları bakımından bir dönüm noktası oluşturmaktadır.
Bu tarihten önce, terörizm eylemlerinin çoğu konvansiyonel
patlayıcıların kullanımından
ibaret kalmış ve bunların en
ölümcül olanlarında bile ölü
sayısı yüzlü rakamları aşmamıştır. Artık terörizmin hem
nicel hem de nitel bir sıçrama
gerçekleştirdiği söylenmektedir. 11 Eylül’den itibaren “Süper terörizm” ya da “Kıyamet
Terörizmi”nden söz edilmesine
yol açan hususların arasında;
terörist örgütlerin eş zamanlı saldırı yeteneği, saldırıların
teknik açıdan niteliği, faillerin
kendi ölümlerine gidişlerindeki
kararlılık, ekonomik ve askerî
hedeflerin seçiminde gözetilen
simgesellik, sivil uçakların kaçırılarak birer kitle imha silahına
dönüştürülmesi ve akabinde
daha korkunç (örneğin nükleer,
kimyasal, biyolojik) kitle imha
silahlarıyla saldırı beklentisi,
olayların bütün trajik boyutuyla derhal medyaya yansıtılması
sayılabilir.

ULUSLARARASI TERÖRLE
MÜCADELE MEVZUATI
Günümüzde terörizm, tüm
dünyayı derinden sarsan küresel bir tehlike haline gelmiştir.
Bu durum terörle mücadelede
başarılı olabilmek için uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Terörizmle mücadelede
etkin uluslararası iş birliğinin
ön koşulu terörizmin evrensel
düzeyde kabul edilebilir bir
tanımının yapılmasıdır. Yine
terör örgütlerini tanımlamak,
belirlemek ve adalet önüne çıkarmak konusunda devletlerin
yaklaşımlarının birbirlerine yakınlaştırılması gereklidir. Oysa
günümüze kadar terörizmi tanımlama yönündeki çabalar
başarısız olmuştur. Bu başarısızlık, teknik nedenlerden değil siyasi nedenlerden kaynaklanmıştır. Devletlerin bir kısmı
terörizmin kapsamlı olarak
tanımlanmasına yönelik çabaları self-determinasyon hakkı
karşıtı bir çaba olarak görmüş,
bir başka kısmı, terörizmin
tanımlanmasından ziyade nedenlerinin ele alınması gerektiğini savunmuştur. Devletler,
terörizmle topyekun mücadele
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etmek yerine, öncelik sırasına
göre mücadele stratejisi benimsenmiştir. Yani, devletler
genel tanım yapmaktan vazgeçip uçak kaçırma, rehin alma,
diplomatların öldürülmesi gibi
kendilerini en çok rahatsız
eden belirli fiilleri önlemeye
çalışmışlardır. Bu çerçevede
terörizmin önlenmesi ve etkin yaptırımlarla karşılanması
amacıyla “uluslararası toplum”
tarafından önemli metinler ortaya konulmuş ve bu metinler
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği; Avrupa Konseyi; AGİT, İslam Konferansı Teşkilatı ve Afrika Birliği Örgütü tarafından
önemli uluslararası sözleşmeler
haline getirilmiştir.
BM bünyesinde gerçekleştirilen anti-terörizm sözleşmelerinin önemli bir zafiyeti
terörizm ve siyasi suç kavramlarının kesin bir şekilde ayrıştırılamamış olmasıdır. Oysa
“suçluların iadesi” ve “sınır dışı
etme”, terörizmle mücadelenin
uluslararası iş birliği boyutunda en önemli analitik çerçeveyi
oluşturmaktadır. Fiilin siyasal
suç olup olmadığına karar verme hususunda devletler siyasal
tercihleri doğrultusunda bir
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takdir hakkına sahiptir. Devletlere tanınan bu takdir hakkı,
BM bünyesinde gerçekleştirilen anti-terörizm sözleşmelerinin önemli bir zafiyetini teşkil
etmektedir.
Anti-terör amaçlı çeşitli
bölgesel örgütler tarafından
bölgesel sözleşmeler, bildiriler
ve kararlar da hayata geçirilmiştir. Terörizmin önlenmesi
bağlamından bölgesel örgütlerin gerçekleştirdiği sözleşme ve
önemli belgelerin bazıları şunlardır:
Avrupa Birliği bünyesinde
gerçekleştirilen anti-terör sözleşmeleri ve önemli belgeler:
a. 27 Ocak 1977 tarihli Terörizmin Önlenmesine İlişkin
Avrupa Sözleşmesi (Strasbourg).
b. Terör Örgütlerinin Finansmanı ile Mücadelede İşbirliği Üzerine Konsey Tavsiyesi (9 Aralık 1999).
c. Terörizmle Mücadele Bildirgesi.
d. Terörizmle Mücadele Ortak Eylem Planı (10 Haziran 2005).

e. Terörizmle Mücadele Stratejisi (30 Kasım 2005).
f. Suçla Bağlantılı Malların
Müsaderesine İlişkin Konsey Çerçeve Kararı (24 Şubat 2005).
g. Terör Suçlarına Karşı İşbirliği Ve Bilgi Değişimi
Üzerine Konsey Kararı (20
Eylül 2005).
h. Terörizmle Mücadele Üzerine Konsey Çerçeve Kararı (13 Haziran 2002).
i.

j.

Terörle Mücadele Kapsamında Bazı Kişi Ve Kuruluşlara Karşı Özel Kısıtlayıcı Tedbirler Alınmasına
İlişkin Konsey Kararı (29
Mayıs 2006).
Terörle Mücadeleye İlişkin Ulusal Düzenlemelerin
Değerlendirilmesine İlişkin
Avrupa Konseyi Raporu.

Diğer Uluslararası Örgütler bünyesinde gerçekleştirilen
önemli anti-terör sözleşmeleri
arasında şunlar vardır:
a. Amerikan Devletleri Örgütü’nün hazırladığı 2 Şubat
1971 tarihli Kişilere Karşı
Suç Formunu Alan Terörizm Eylemleri ve Ulusla-

rarası Alanda Önem Arz
Eden İlgili Zorbalıkların
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (Washington Sözleşmesi).
b. 14 Temmuz 1999 tarihli
Terörizmin Önlenmesi ve
Terörizmle
Mücadeleye
Dair Afrika Birliği Örgütü
Sözleşmesi (Algiers).
c. 1 Temmuz 1999 tarihli
Uluslararası
Terörizmle
Mücadeleye Dair İslam
Konferansı Örgütü Sözleşmesi (Ouagadougou).
d. AGİT Terörizmin Önlenmesi Ve Terörizmle Mücadele Anlaşması
e. Güney Asya Birliği Terörle Mücadele Anlaşması
TMMM , 2013).

ULUSLARÜSTÜ
(SUPRANASYONEL)
Devletlerin egemenliklerinden
kaynaklanan bazı yetkilerini,
yine kendilerinin belirli kurallar dâhilinde oluşturdukları
birliklere, üst yapılara, kısmen
ve çeşitli çerçevelerde devretmeleriyle ortaya çıkan durum
“uluslarüstü” bir nitelik kazan753

maktadır. Hükümetler arası
işbirliği formu, genel olarak,
uluslararası örgütlerin çalışma
biçimidir. Uluslar üstü işbirliği formunda, kararlar, taraf
devletlerin dışında ve onların
üstünde ihdas edilen yeni bir
seviyede alınır.
Devletler arası entegrasyon
biçimleri, devletlerin egemenlikten kaynaklanan bazı yetkilerinin devri ya da devletlerde
kalması, hukuk kuralları ihdas
etme yetkisiyle donatılmış organların oluşturulması ya da
oluşturulmaması ve karar almada oy birliği ilkesi ya da oy
çokluğu ilkesinin kabul edilmesi gibi konularda farklı formlarda olabilir. Devletlerarası
entegrasyonlar, Hükümetler
arası, uluslar üstü ya da federal
düzeyde olabilir.
Uluslarüstü (supranasyonal)
yapıya en önemli örnek olarak
Avrupa Birliği (AB) gösterilmektedir. Nitekim AB, 1992
yılında imzalanan Maastricht
Antlaşması’nda öngörüldüğü
üzere Birlik politikalarını “üç
sütun” (three pillars) olarak
şekillendirmiş; birinci sütunu
oluşturan “Avrupa Toplulukları” (European Communities)
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alanında uluslarüstü bir yapıya
gitmiştir. Birlik kapsamındaki
ekonomik, sosyal ve çevresel
konuları ele alan söz konusu
alana ilişkin Birlik organlarınca
alınan kararlar doğrudan üye
devletlerde uygulanmaktadır.
Zira AB üye ülkeleri anılan konulardaki yetkilerini yaptıkları
anlaşma uyarınca Birlik organlarına devretmiştir.

USÇULUK
Ayrıntılı bilgi için Akılcılık
maddesine bakınız.

UYUŞTURUCU MADDELER
Uyuşturucu maddeler, İngilizce karşılığı “Narcotics” ve
Yunanca “Narke” (uyku) kelimesinden türemiş olan uyuşturucu etkisi bulunan ve kişide
alışkanlık yapan maddeler olarak tanımlanmaktadır.
İnsanların çok eski çağlarda bazı bitkileri uyuşturucu ve
uyarıcı etkisinden yararlanmak
amacıyla kullandıkları bilinmektedir. Bu kullanım günümüzde de sürmektedir. Ancak
son yüzyıldır sentetik organik
kimyadaki hızlı gelişmeden do-

layı bu durum değişik bir boyut
kazanmıştır.

Trankilizan ve Sedatif örnek
olarak gösterilebilir.

Uyuşturucu maddeler kullanıldıklarında insanın merkezi
sinir sisteminin farklı bölümlerini etkileyerek fiziksel ve psikolojik tahribata yol açarlar.
Uyuşturucu maddelerin hiçbir
güvenli kullanım şekli bulunmamaktadır. Bu nedenle kullanan herkes için bağımlı olma
riski söz konusudur.

Merkezi sinir sistemini uyaran doğal uyuşturucu maddelerine, Koka yaprağı, Kokain,
Crack ve Khat; sentetik olarak üretilenlerine; Amfetamin,
MDMA (Ecstacy), Fenitilin
(Captogon) ve Metamfetamin
örnek olarak gösterilebilir.

Uyuşturucu maddeler elde
edildikleri kaynağa göre doğal
(tabii) ya da kimyasal yollardan
üretilebilen maddeler olarak
ikiye ayrılır. İnsan vücudu üzerinde yaptıkları etkiye göre ise,
•

Merkezi Sinir Sistemini Yavaşlatanlar (Depresanlar),

•

Merkezi Sinir Sistemini
Uyaranlar (Stimülanlar),

•

Hayal Gösterenler (Halüsinojenler),

•

Uçucular olarak sınıflandırılmaktadır.

Merkezi sinir sistemini yavaşlatan doğal uyuşturucu
maddelerine, Afyon, Morfin,
Eroin ve Kodein; sentetik olarak üretilenlerine, Barbitürat,

Hayal gösteren doğal uyuşturucu maddeler ise, Marihuana, Likit Esrar ve Meskalin,
sentetik uyuşturucu maddeler,
LSD, Sentetik ve Cannobinoid
isimli maddeleridir.
Bunların dışında, merkezi
sinir sistemini etkileyerek bağımlılık yapabilme özelliği olan
ve bu amaçlarla kullanımları
da söz konusu olan tolüen, ksilen, tutkal, gazyağı, kerosen, ve
tiner, klorofol, etil eter, benzol
gibi bazı uçucu kimyasal maddeler de ayrı bir grup olarak
değerlendirilebilmektedir.
Merkezi Sinir Sistemini
Yavaşlatan Doğal Uyuşturucu
Maddeler
a.Afyon
Uluslararası adı “Opium” dur.
Afyon, haşhaş bitkisinin koza755

sının çentiklenmek suretiyle
akan süt gibi beyaz özsuyundan elde edilmektedir. Bu özsu
hava ile temas ettikçe koyulaşır
ve kahverengileşir. Bu maddeye afyon sakızı ya da ham afyon denilmektedir. Durdukça
sertleşir ve kırıldığı zaman gayrimuntazam şekilde parçalanır.
Ham afyonu eriterek veya kaynatarak elde edilen maddeye
“müstahzar afyon” denilmektedir.
Afyon genellikle hap halinde yutulur, çay ya da alkole
karıştırılarak da alınabilmektedir. Su içinde eritilerek eriyiğin
deri altına şırınga edilmesi şeklinde kullanımına da rastlanmaktadır.
Afyonun kısa vadeli etkileri
tek doz alındıktan sonra başlar
ve birkaç saat ya da gün içinde kaybolur. Nabız normalin
üstünde atar, keder ve ızdırabı
unutturan yapay bir neşelenme, rahat bir uyku kısa süreli
etkileridir. Uzun sürede kronik
bir zehirlenme meydana getirir. Bunun yanı sıra yol açtığı
etkiler arasında mide bulantısı,
kusma, yüz bölgesinde kaşınma, deride kızarma, konuşma
güçlüğü, nefes alma zorluğu,
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uzuvlarda ağırlık hissi ve ağrıya
karşı hissizlik yer almaktadır.
b. Morfin
Adını Yunan mitolojisindeki
“Uyku Tanrısı Morfeuse” dan
almaktadır. Morfin, 1817 yılında Hannoverli bir farmakolog
Friedrich Helm Sertusner tarafından afyondan ayrıştırılmıştır. Saf halindeyken baz morfin
beyaz ya da sarı renkte kristalli
bir tozdur. Baz morfin suda çözünmez. Bu nedenle doğrudan
enjekte edilemez. Baz morfini
enjekte etmek için karışıma bir
tür organik asit olan askorbik
asit, sitrik asit veya tartarik asit
eklemek gerekir.
Morfin en etkili ağrı kesicilerden olan bir uyuşturucu
maddedir. Ağrı ve sızıları giderme özelliği olduğundan
ameliyat olanların ve ağrı çekenlerin ağrısını dindirmek
için kullanılır. Bununla birlikte
hızlı alışkanlık yapar. Morfin
günümüzde en fazla enjekte
edilerek kullanılmaktadır.
Morfin tıpkı afyonda olduğu gibi başlangıçta ağrı keser,
yalancı bir neşe verir. Fakat bu
durum uzun sürmez. Morfinin
etkisinin geçmesiyle birlikte

uyuşukluk, sersemlik, halsizlik, uyuklama hali baş gösterir.
Kalp çarpıntısı, soğuk terleme,
ağız kuruluğu, mafsal ve bel
bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilir. Duygusal olarak endişe
ve korku hisseden kişi tekrar
morfin arayışına girer.
c.Eroin
Eroin 1897 yılında kimyager Felix Hoffman tarafından
morfinden, asetilasyon yolu ile
türetilmiştir. Baz eroin, üretiminden hemen sonra grimsi
beyaz renkli bir tozdur. Baz
eroine “kahverengi eroin” de
denilmektedir. Eroini enjekte
edebilmek için, baz morfinde
olduğu gibi hidroklorik asit eklemek gerekir. Eroin önceleri
morfinin yerini tutabilecek ve
alışkanlık yapmayacak bir ilaç
sanılmış fakat kısa süre sonra
aksi olduğu anlaşılmıştır. Eroin,
ölçme tekniklerine bağlı olarak
morfinden iki ila on defa daha
kuvvetli bir maddedir.
Eroinin etkileri diğer afyonlu maddelere benzer. Ağrıları
dindirir, rahat uyku uyutur,
ruhi bir sükûnet verir ağır bir
gevşeme ve mutluluk hali yaşanır. Bu durumda iken kişinin

bilinci bulanıklaşır, konsantrasyon ve dikkat zorluğu yaşar.
Devamlı eroin kullananların
göz bebekleri genişler, renkleri
sararır, iştahları kesilir. İdrar ve
ter azalır. Burunları morarır,
koku duyguları azalır. Yoksunluk belirtileri arasında yorgunluk, vücut ağrıları, uykusuzluk,
mide bulantısı, kusma ve ishal
yer alır. Eroin bağımlıları uyuşturucuya karşı yüksek bir toleransa sahiptir. Bu nedenle, aynı
zindeliğe kavuşmak için daha
fazla uyuşturucuya ihtiyaç duyarlar. Bağımlılar eroini, damardan enjeksiyon, içe teneffüs etme ve burundan çekme
yöntemleriyle kullanırlar.
d.Kodein
Kodein kelimesi Yunanca
“Haşhaş Başı” anlamına gelmektedir. Kimyasal adı metil
morfin olan kodein morfinin
kimyasal süreçlerden geçirilmesi ile elde edilir. Ağrı kesici
olarak morfine oranla etkisi oldukça güçlüdür.
Kodein, ağızdan tablet halinde alınabildiği gibi enjeksiyon yolu ile de kullanılabilir.
Bağımlılık oluşturması için
uzun süre ve çok miktarda kul757

lanılması gerekir. Bu nedenle
müptelası çok nadiren görülür.
Uyuşukluk, reflekslerde azalma, iştah kaybı, kabızlık gibi
belirtileri vardır.
Merkezi Sinir Sistemini
Yavaşlatan Sentetik
Uyuşturucu Maddeler
a.Barbitüratlar
Barbitüratlar, merkezi sinir sistemini yatıştırıcı olarak değişik
renk, hacim ve şekillerde kapsül veya tabletler halinde üretilmektedir. Tıpta kullanılan otuza yakın çeşidi bulunmaktadır.
Küçük dozlarda ve denetim
altında kullanıldığında faydalı
emin ilaçlardan sayılmaktadır.
Hekimler tarafından şahsı sakinleştirmek ve uykuya daldırmak amacı ile verilir.
Hafif dozda alınması halinde etrafa karşı hafif bir
aldırmazlık gelişir. Zihinsel
fonksiyonlar yavaşlar. Alkol
sarhoşluğunun belli özellikleri
seyreder. Kullanıcılar yürürken
sallanır, tökezler ve derin bir
uykuya dalar. Uzun zaman kullanıldığında ise maddeye karşı
tolerans gelişir. Uyuşukluk, sinirlendirici davranış, kahkaha,
intizam bozukluğu, refleksler758

de azalma, artan terleme, gözbebeklerinde küçülme, şuursuz
halde şahsın kendisini kaybetme gibi etkilere sebebiyet verir.
Maddenin bırakılması halinde
uykusuzluk, iştahsızlık, bulantı,
titreme, kas seğirmesi gibi belirtiler ortaya çıkar.
Barbitüratların 300 mg
alınması halinde 4-8 gün süren
derin bir uyku hali yarattığı, 1
gr alındığında ise ölüme sebebiyet verdiği sanılmaktadır.
b.Trankilizanlar
Trankilizanlar ülkemizde reçete ile verilmektedir. Ruhsal
bunalım ve gerilimi önlemek
için kullanılan ilaçlardır. İnsanları sakinleştirmek, fiziki
ve akli uyanıklığı azaltmaksızın endişeleri gidermek amacı
ile hekimlerce önerilmektedir.
Barbitüratlar gibi uzun süreli
kullanımlarda bağımlılık yapan
ilaçlardır. Yüksek dozda kullanımı ya da ani vazgeçmelerde
barbitüratlarda seyredilen etkileri gözlemlenir. Yüksek dozlarda uyuklama, ataksi, ağız
kuruluğu ve ağır vakalarda ise
solunum depresyonu ve koma
görülür.

c.Sedatifler
Sedatifler diğer uyuşturucular
gibi ham fiziksel hem de psikolojik olarak bağımlılık yapmaktadır. Uzun süreli kullanımlarda maddeden vazgeçilmesi
halinde fiziksel geri çekilme belirtileri gösterir, kişide sinirlilikten uykusuzluğa hatta ölüme
varan sonuçlara sebep olabilir.
Kullanıcılar başlangıçta kendilerini cesur ve iyi hissederler
sonrasında yalnızlık hissi ve
kaybolmuşluk duygusu gelişir.
Merkezi Sinir Sistemini
Uyaran Doğal Uyuşturucu
Maddeler
a.Koka Yaprağı
Ilık iklim koşullarını seven koka
yaprağı bitkisi Orta ve Güney
Amerika ülkelerinde çoğunlukla da Peru, Bolivya, Brezilya ve
Kolombiya’da yetişmektedir.
Bölgenin yerli halkı olan insanlar bu bitkiyi kutsal sayar ve
yapraklarını yaralarının tedavisinde kullanmışlardır.
Küçük bir ağaç görünümündeki bitkinin çiçekleri küçük ve sarı renklidir. Meyvesi
tek çekirdekli ve kırmızı renklidir. Koka yaprağı, Erythroxy-

lon Coco, Erythroxylonipadu
Novogratense ve Erythroxylon
Truxillense isimli dört çeşit
koka bitkisinin yaprakları olup
kokain üretiminde kullanılan
temel hammaddelerden biridir.
b.Kokain
Kokain, Güney Amerika’nın
kuzey ve kuzey batısı boyunca uzanan dağlarında yetişen
Koka bitkisinin yapraklarından elde edilmektedir.
Toz kokain; koka bitkisinin
yapraklarından elde edilen alkaloidin çeşitli kimyasal maddeler eklenerek ayrıştırılması
ve toz haline getirilmesi ile elde
edilen kokain çeşididir. Görünüşü yumuşak, ince kristal toz
veya rafine edilme derecesiyle
bağlantılı olarak ince kar ya da
şeker şeklinde olabilir.
Toz kokain önceleri yutulurken, sonraları burna çekilmeye başlanmıştır. Bununla
birlikte, tütüne karıştırılarak ya
da eritilip ısıtılan kokain küçük
bir kapta sallanarak oluşan duman içe çekilmek suretiyle de
kullanılmıştır. Çeşitli kimyasallar kullanılarak sıvılaştırılmış
kokain ise damara enjekte edilmek suretiyle kullanılır. Enjek759

siyon yöntemi kullanılan kokainin beyine derhal ulaşmasını
sağlar.
Kokain intoksikasyonu nabzı, kan basıncını ve solunum
sıklığını artırır, yoğun bir şekilde terleme görülür. Kişi zihinsel olarak; güçlü hissi, yorgunluğun azalması, konuşkanlık,
yerinde duramama, öz güven
ve şehvetin artmasını yoğun
olarak hisseder. 3-4 saat sonra
bir durgunluk başlar. Uyku görülür. Ardından canlanma hissi
yerine bunalım devresi gelişir.
Uyku problemleri, sinirli, endişeli ruh hali, vücutta kaşıntı
ve kızarıklıklar, titreme, mide
bulantısı, ateş görülür. Kokain bulunamadığı takdirde kriz
meydana gelir.
Kokain kullanımı, kokain
psikozu adı verilen ağır zihin
karışıklıklarına da yol açabilmektedir. Kullanıcıda bu durum genellikle endişe, zulüm
fikri ve saldırganlık şeklinde ortaya çıkar. Bu şekilde zihni karışmış bir kişi, kendisi ve diğer
insanlar için oldukça tehlikeli
olabilir.
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c.Crack
Kokainin daha ucuz ve daha
tehlikeli bir türevidir. Kokainin, hidroklorik asit (HCI) ve
yemek sodası ile birlikte su içerisinde karıştırılarak ısıtılması
ile elde edilir. Beyaz ve krem
renginde kokainden daha saf
bir uyuşturucudur.
Crack sürekli kullanıldığında uykusuzluk, sinir bozukluğu, çok ciddi paranoya, cinayet ve intihara sürükleyen stres
yaratır. Kullanıcı çok hareketli
ve sinirli olur, uykusuzluk ve iştahsızlık problemleri nedeniyle
ciddi kilo kaybeder. Beynin biyokimyasal yapısı bozulur.
Crack sigara şeklinde içildikten ya da burun yoluyla
alındıktan sonra saniyeler içerisinde beyne ulaşır, şiddetli bir
ağrı ve sarhoşluk verir. Her bir
dozdan sonra kullanıcıda yeni
bir doz crack, başka bir uyuşturucu madde ya da alkol alma
isteği uyandırır. Kullanıcının
göz bebekleri genişler, ışığa
karşı duyarlılık gelişir, gözlerin
önünde ışık halkaları ve karıncalanmalar görülür. Kalp atışlarını hızlandırdığından kalp
krizi riski oluşur.

d.Khat
Khat; Fas ve Cezayir ülkelerinde uyarıcı etkileri nedeniyle
çiğnenerek tüketilen bir bitkidir. Çiğnendiğinde merkezi
sinir sistemi uyarılır, uyanıklık, dikkat ve odaklanma artar,
konuşma isteği gelişir, keyif ve
enerji verir. Khat bitkisinin etken maddesinin yok olmaması
için sabah erken saatlerde toplanması ve 48 saat içinde tüketilmesi gerekir. Fazla tüketilmesi halinde bağımlılık ve psikoza
neden olur. Sürekli çiğnenmesi
halinde ise ağızda ülser oluşmasına sebep olduğu bilinmektedir.
Merkezi Sinir Sistemini
Uyaran Sentetik Uyuşturucu
Maddeler
a.Amfetamin
Merkezi sinir sistemine uyarıcı
etki yapan en temel uyuşturucu madde amfetaminlerdir. 2.
Dünya Savaşı sırasında askerlerin dayanıklılığını arttırmak
için çeşitli ülkeler tarafından
kullanılmıştır. Savaş sonrasında siviller arasında kullanımının yaygınlaşması sorunları da
beraberinde getirmiştir.

Amfetaminler genelde ağızdan bazen de enjeksiyon yolu
ile kullanılır. Genellikle zihni uyanık tutmak, kullananın
kendisini iyi ve güven içinde
hissetmesini sağlamak, yorgunluğu ve uykusuzluğu gidermek,
uyarıcı etkisi nedeniyle sporcularda doping etkisi yaratmak
amacıyla kullanılmaktadır.
Yasal üreticiler amfetaminleri tablet, kapsül veya ampül
olarak üretir. Amfetaminler
fazla alındığında baş dönmesi, huzursuzluk, çok konuşma,
iştahsızlık, panik durumu gözlemlenir. Dozun arttırılması
halinde adele krampları, karın ağrısı, titreme, bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana gelebilir. İlaca alışanlarda
yoksunluk halinde bitkinlik,
çöküntü, korkulu rüya görme,
aşırı uyku isteği belirtileri baş
göstermektedir.
b.Ecstacy (MDMA)
Ecstacy amfetamin türevi, halisünasyonlara sebep olabilen
sentetik bir maddedir. Tablet,
kapsül, toz ya da sıvı şekilde
üretilmektedir. Kullanımından
yaklaşık 30 dakika sonra aşırı
zindelik hissedilir. Eşyaların ve
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insanların hatları bulanıklaşır
ve renklenir. Orta dereceli doz
alımlarında kullanıcı kontrolünü kaybetmez. Bağımlılık halinde ise yoksunluk döneminde zihin karışıklığı, depresyon,
intihar, uyku sorunları, şiddetli
uyuşturucu isteği, ağır endişe
hali ve paranoya gözlenmektedir.
c.Captagon (Fenitilin)
Önceleri Almanya’da yasal
olarak üretilen bu maddenin
üretimi suistimallerin artması nedeniyle durdurulmuştur.
Üretiminin durdurulmuş olması ile birlikte yasal olmayan
yollardan çeşitli ülkelerde yüksek kazanç elde etmek amacıyla üretilmeye devam edilmektedir.
Captagon genellikle zihni
uyanık tutmak, bunalımlı insanların kendisini iyi ve güvende hissetmesini sağlamak üzere
kullanılmıştır. Captagon kullanımı özellikle Arap ülkelerinde
yaygındır.
d.Metamfetamin
Metamfetamin, amfetaminin
daha kuvvetli etkilere sahip bir
türevidir. Madde alındığında
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kişide bir darbe etkisi yaratır.
Güçlü bir enerji ve zindelik
verir. Duyularda keskinleşme,
uyku ihtiyacında azalma, iştah
kaybı, canlanma, konuşkanlık,
metabolizmanın hızlanması ve
cinsel isteğin artması gözlemlenir. Genel etki 8-24 saat arasında devam edebilir. Son derece
güçlü intoksike edici etkiler,
kullanıcının zihninde yoğun
bir karışıklığa meydan vererek,
kişide saldırgan davranışların
gelişmesine sebep olabilir.
Hayal Gösteren Doğal
Uyuşturucu Maddeler
a.Marihuana
Marihuana bitkisinin toprağın
üstünde kalan tüm parçaları uyuşturucu elde etmek için
kullanılmaktadır.
Toplanan
parçalar kurutulur ve sonuçta
elde edilen madde uygun inceliğe erişinceye kadar kesilir ya
da ezilir.
Bilimsel araştırmalar marihuananın vücutta çok tehlikeli
sağlık problemlerine sebep olduğunu göstermiştir. Marihuana içerisinde bulunan kimyasal
maddeler vücudun birçok organı tarafından absorve edilir
ve vücuttan elimine edilmesi

bir ayı bulmaktadır. Beyinde
uzun veya kısa süreli hafıza
kaybı, cisimlerin hareketliliğini
takip edememe, görme bozukluğu gibi tesirleri tespit edilmiştir. Solunum bozuklukları ve
akciğer kanserine sebep olduğu vücudun diğer hastalıklara
karşı direncini zayıflattığı bilinmektedir.
b.Esrar
Esrar maddesi hint keneviri
bitkisinden elde edilmektedir.
Afyon gibi çok eskiden beri tanınan esrar, kenevir bitkisinin
“Cannabis Sativa” denen türünün yapraklarından, çiçekli
tepelerinden ve bu çiçeklerin
saldığı reçineden elde edilir.
Kenevir bitkisi dişi ve erkek
olarak ikiye ayrılır. Esrar dişi
kenevir bitkisinden elde edilir.
Dişi Hint kenevirinin olgun
döneminde çiçek açan uçların etrafını saran küçük yeşil
yapraklar üzerinde ince, uçları sivri tüylü guddeler oluşur.
Olgunlaştıkça şişkince bir baş
halini alan guddelerin el ile sıkıldığında kokulu ve yapışkan
olan reçinesinden esrar denilen
uyuşturucu madde elde edilir.
Reçineden bu şekilde esrar elde

edildiği gibi bitkinin yaprakları
ve tepesi toplanıp kurutularak
uyuşturucu madde üretilmesi
mümkündür.
Esrar genelde toz halinde
ve kına görünümündedir. Toz
esrar selafon veya naylon içinde ısıtılıp sıkıştırılmak suretiyle
plaka esrar elde edilir. Esrar
tozu buruna çekilerek ya da sigara, pipo, nargile içine konularak içilmek suretiyle kullanılır. Bununla birlikte, esrar çayla
birlikte ağızdan alınabildiği
gibi esrarı şeker, tereyağı, baharat gibi maddelerle karıştırarak tüketmekte mümkündür.
Esrar suda çözünür olmadığından enjekte edilemez.
Likit esrar olarak bilinen
esrar türü en yoğun doğal kenevir preperatıdır. Bitkinin çözücülere batırılmasıyla içindeki
kannabinoidlerin
süzülmesi
sağlanır. Filtre edildikten sonra,
çözücü buharlaştırılır. Sonuçta
siyah ya da koyu kahverengi ve
kötü kokulu bir solüsyon elde
edilir. Sıvı esrar genellikle tütünle karıştırılarak ya da özel
bir pipoyla içilerek tüketilir.
Sigara ile içilen esrar dumanı birkaç dakika içinde etkisini
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gösterir. Nabız sayısında artma, kan basıncı yüksekliği, ağız
ve boğaz kuruluğu, bulantı ve
kusma, ışığa karşı duyarlılık
meydana gelir. Vücuda uyuşukluk yayılır. Zihinsel olarak
kullanıcıda; hafıza bozukluğu,
zaman mevhumunu kaybetme, hayal gücünün yükselmesi
meydana gelir.
Esrar bağımlılığının gelişmesi eroin ya da kokain kadar
hızlı gerçekleşmez. Ancak bağımlılıktan kurtulmak ve vücuttan kenevir metabolitlerini
atabilmek için aylarca tedaviye
ihtiyaç duyulmaktadır.
c.Meskalin
Halüsinojenik bir uyuşturucu olan Meskalin, Meksika ve
Güney Batı ABD’nin bazı bölgelerinde yetişen kaktüs bitkisinin tomurcuklarının toplanılıp
kurutulması ile elde edilmektedir. Kaktüsün tomurcukları
kurutulup dilimlenir, parçalara
ayrılır ya da ezilir. Meskalin genellikle ağızdan alınır ve çiğnenerek tüketilir. Tomurcukların
dumanı içe çekilerek ya da enjekte edilmek sureti ile de kullanımı mümkündür.
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Meskalin algılamayı değiştirir. Düşük düzeydeki etkileri
ışık ve ses gibi tüm duyu girdilerinin yoğunlaşması olarak
algılanır. Daha yüksek olan
etkilerde, dış dünyaya ve kullanıcının kendi vücuduna dair
algılamasında değişiklik oluşur.
Kişi evrenle bütünleştiğini hissedebilir ya da garip ses ve görüntülere maruz kalabilir.
Hayal Gösteren Sentetik
Uyuşturucu Maddeler
a.LSD
Çavdar küfünde bulunan Lysergic asitten üretilen yarı sentetik ve çok kuvvetli bir maddedir. LSD tablet, kapsül ve bazen
sıvı formda üretilmektedir.
Bu maddeyi kullananlarda
gerçek ile gerçek dışı hal birbirine karışır. Kişi hayaller görür,
hayallerle konuşur, telkin altında kaldığında suç işleme eğilimi
oluşur. Genel görünüş ağır bir
akıl hastalığı halidir. Maddenin
bir kez deneme dahi yıllarca
tedavi görmesine sebep olacak
ruhsal bozukluk yaratabilir. Bir
toplu iğne başı kadar alınması
kişiyi kendinden geçirmeye yeterlidir. Aldatıcı halin geçmesi
ile birlikte her şeye razı olma

hali görülür. Baş dönmesi, göz
kararması, bitkinlik, sindirim
organlarında bozukluk, kusma
ve uykusuzluk, şuur bozukluğu, cinsel saplantılar başlar.
Beynin çalışması imkansızlaşır.
Kişinin bu etkiden uzaklaşabilmesi için yeniden LSD alma
ihtiyacı hissetmesi nedeniyle
bağımlılık gelişir.
b.Sentetik Kannabinonid
Esrar içerisindeki THC maddesine benzer psikoaktif özelliklere sahip olan ve laboratuar
ortamında çeşitli kimyasallar
kullanılarak elde edilen bileşik
maddedir. Sentetik kannabinoidler saf halde, katı ya da yağ
olarak elde edilmiş maddelerdir. Solunum yoluyla alındıktan sonra akciğerlerden anında
emilir ve birkaç dakikada beyin
dahil diğer organlara yayılır.
Etkisi saatler sürebilir. Kullanıcılarda sanrı, agresyon, bilinç
bulanıklığı, kusma, epilepsi,
böbrek ve karaciğer yetmezliği
görülür.

ÜNİTER DEVLET
Üniter devlet kavramı Fransa’da XVIII. y.y. sonları ve
XIX. y.y.’da ortaya çıkmıştır.

Fransızca’da “siyasal birliği hedefleme” anlamına gelen “unitare” kelimesinde türetilmiştir.
Üniter devletin kökeni 1789
Fransız Devrimi’ne dayanmaktadır. 1789 Fransız İnsan ve
Yurttaş Hakları Bildirisi’nden
yola çıkılarak oluşturulan dar
anlamdaki tanımda; üniter devlet, devletin varlık koşulları bakımından tek ülke, tek ulus ve
bunlara bağlı olarak tek bir siyasal ve hukuki örgütlenmenin
bulunduğu devlet biçimidir.
Geniş anlamda üniter devlet
tek siyasal örgütlenmeye sahip
olan, tek merkezli devletleri tanımlamak için kullanılır. Burada ana ölçüt, bütün siyasi nitelikteki karar alma yetkisinin tek
bir merkezde toplanması, merkezi iktidarın tek olmasıdır.
Üniter devlet, devleti oluşturan ülke, millet ve egemenlik
unsurlarının tek ve bölünmez
olduğu; yasama, yürütme ve
yargının da tek olduğu devlet
şeklidir. Anayasa hukukunda
“milletin ve ülkenin tekliği ve
bölünmezliği” ilkesi olarak ifade edilir.
Ülkenin tekliği ve bölünmezliği ilkesi devletin tekliğinin
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korunmasını ifade etmektedir.
Ancak ülke, idari örgütlenme
gereği bölgelere, illere veya ilçelere ayrılabilir. Bölümlerin
kendilerine özgü yasama ve yürütme organları bulunmamaktadır. Hepsinde aynı anayasa,
aynı hukuk kuralları geçerlidir.
Ülkeden ayrı bir egemenlik
alanları yoktur.

Üniter devletlerde salt merkeziyetçi uygulamalar olabileceği gibi yerinden yönetim yetkisi
de tanınmaktadır. Yerinden yönetim yetkisi millet, ülke ve egemenliğin paylaşılması anlamına
gelmemektedir. Üniter devlette
salt idari yerinden yönetim ilkesi geçerliyken; federal devlette
siyasal yerinden yönetim ilkesi
geçerlidir.

Milletin tekliği ve bölünmezliği ilkesi gereğince; millet
unsuru dilsel, ırksal, dinsel veya
kültürel açıdan ortak özellikler
gösteren daha küçük azınlıklara
ayrılamaz. Topluluklar veya etnik gruplar açısından egemenlik paylaşımı mümkün değildir.

Federal devlet, egemenliğin
ulusal topluluklar adına eyalet,
özerk bölge gibi farklı isimler
taşıyan; kendi yasama, yürütme ve yargı organları bulunan
idari birimlerle devlet arasında
paylaşıldığı bir sistemdir. Üniter
devletin gereği olan ülke, ulus
ve egemenliği tekliği ve bölünmezliği ilkesi geçerli değildir. Federal devletlerde siyasi iktidar,
yasama ve yargı bölünmüştür.

Egemenliğin tekliği ve bölünmezliği ilkesi yasama, yürütme ve yargının tek bir egemen
devlet adına yürütülmesini ifade etmektedir. Egemenliği elinde bulunduran devletin bir üst
egemene tabii olması mümkün
değildir.
Üniter devlette yasama, yürütme ve yargı organları ile bu
organların işleyişini düzenleyen
anayasa tektir. Yasama, yürütme ve yargı bütün ülkede geçerlidir.
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Türkiye, Fransa, İngiltere,
Lüksemburg, İtalya, İspanya,
Portekiz, Finlandiya, Norveç,
Yunanistan, İzlanda, İsveç, İrlanda, Danimarka gibi ülkeler
üniter devletlere örnek teşkil etmektedir.

ÜST KİMLİK
Üst kimlik kavramı, özellikle
ulusallaşma sürecinde ulus bi-

lincinde birleşen bireylerin alt
iyeliklerinin üstünde buluşma
yaratan belirleyici kimlik olarak tanımlanabilir.
Üst kimlik-alt kimlik kavramsallaştırmaları
herhangi
bir grubun bir diğerine üstünlüğünü ifade etmez, bu kavramlardaki ayrım “dâhil olma”
ile ilişkilidir. Örneğin, Müslümanlık bir üst kimlik ise, Sünnilik ve hatta Nakşibendî tari-

katı da bir alt kimliktir. Ancak
günümüzde üzerinde durulan
“üst kimlik” kavramı bu anlamda kullanılmayıp daha çok
“millî kimlik” ve “ulusçuluk”
kavramları üstünden tartışılmaktadır. Bu anlamda belirli bir devlete ait olmayı ifade
eden “üst kimlik” kavramı, içerisinde birçok alt kimliği barındıran, etnik, dinî ya da coğrafî
bir nitelik taşımayan kapsayıcı
bir “çatı” görevi görmektedir.
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VARŞOVA PAKTI

V

arşova Paktı, 14 Mayıs 1955 tarihinde
Polonya’nın Varşova
şehrinde sosyalist sekiz ülkenin
imzaladığı “Dostluk, İşbirliği ve
Karşılıklı Yardım Antlaşması” ile
kurulan ve 1 Temmuz 1991’de
dağılan siyasal ve askeri bir birliktir. Antlaşmayı imzalayan
ülkeler; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Çekoslovakya, Doğu Almanya (Doğu ve
Batı Almanya’nın birleşmesiyle
1990’da çekildi) , Bulgaristan,
Romanya, Macaristan, Polonya ve Arnavutluk (1968’de
çekildi)’tur. Varşova Paktı, siyasi tarihte Macaristan (1956
Macar Devrimi), Çekoslovakya
(20-21 Ağustos 1968) ve Afganistan’ın işgalleri (24 Aralık 1979-15 Şubat 1989) gibi
önemli olaylarda askeri unsur
olarak yer almıştır. Varşova
Paktının kuruluş antlaşması,
üyeler arasında birleşik bir askeri komutanlık kurulmasını
ve Doğu Avrupa ülkelerinin
topraklarına Sovyet ordu birliklerinin yerleşmesini öngörmektedir.

Paktın kuruluş amacı; üye
devletlerin herhangi birine saldırıldığı takdirde diğer üyelerin
askeri kuvvet kullanmak da dâhil olmak üzere üye devlete gerekli her yardımı yapması şeklinde açıklanmıştır. Dönemin
Rus yöneticilerinin aktarımlarına göre ise Varşova Paktı, bir
Kuzey Atlantik Paktı (NATO)
saldırısına karşı Doğu Avrupa
ülkelerini savunmak amacıyla
kurulmuştur. Diğer bir deyişle,
bahse konu sekiz sosyalist ülkeyi, karşılıklı bağlarını bir pakt
içinde güçlendirmeye yönelten başlıca neden olarak; 1949
yılında sosyalist ülkelere ve
sosyalizmin yayılmasına karşı
kurulan NATO’nun, askeri etkinliklerini artırması ve silahlanmaya hız vermesi gösterilmektedir. Şüphesiz ki, Varşova
Paktı içinde Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği’nin diğer
üyelere göre çok daha baskın
bir karakteri bulunmaktadır.
Sovyet orduları Pakt sayesinde Doğu Avrupa’da çok büyük bir etki alanı oluşturmuş,
bu sayede Paktın diğer üyeleri
de hem askeri hem de siyasi
olarak Sovyetler Birliği’nin etkisi altına girmiştir. Bu durum,
771
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Paktın gerçek amacının Sovyet
yayılmacılığı olduğunu ileri süren Batılı kaynakların dikkat
çektiği bir husustur. Varşova
Paktı, ilk önemli krizini 1956
yılında yaşamıştır. Macaristan’da, sosyalizm ve Sovyetler
Birliği destekli Stalinist hükümet aleyhine başlayan sokak
gösterileri bir halk hareketine
dönüşmüş, haftalarca süren
gösterilerden sonra hükümet
çok partili sistemi, demokrasi
ve düşünce özgürlüğünü kabul
ettiğini açıklamıştır. İsyan sonucunda 1956 yılı Kasım ayı
başında Sovyet birlikleri Budapeşte’ye girmiş ve isyanı kanlı
bir biçimde bastırmıştır.
1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ‘nin
dağılması ve üye devletlerde
sosyalist rejimden çok partili
parlamenter rejimlere geçilmesi Avrupa’daki fiili iki bloklu yapısyı siyasal bakımdan
ortadan kaldırmıştır. Pakta
üye devletler 31 Mart 1991’de
askeri yapıyı sona erdirmiş,
1 Temmuz 1991’de de paktın sona erdirilmesine karar
vermişlerdir. Varşova Paktı, 1
Temmuz 1991’de dağıtılmış,
Rusya hariç eski üyeleri daha
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sonra birer birer NATO üyeliğine geçmiştir. 1999’da Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve
Polonya 2004 yılında Slovakya,
Romanya, Bulgaristan 2009 yılında ise Arnavutluk NATO’ya
kabul edilmiştir.

VATANSIZ (HAYMATLOS)
Herhangi bir devletin vatandaşı olmayan, dolayısıyla vatandaşlıktan yoksun kalan kişi
vatansız olarak ifade edilir. Bir
kişinin vatandaşlıktan yoksun
kalmasının nedenlerinden biri
teknik niteliklidir ve içinde
bulunduğu durum nedeniyle
hiçbir devletin vatandaşlığını
verdiği koşullara uymayan kişilerin vatandaşlıktan yoksun
kalması bu çerçeveye girmektedir. Vatandaşlıktan yoksun
kalmanın diğer bir nedeni ise
siyasal-hukuksaldır. Devletlerin
çeşitli dönemlerde ve savaşlar
sırasında bazı kişilerin vatandaşlığına son verdiği bilinmektedir. Vatansızlığın kişisel statünün belirlenmesinde, seyahat
özgürlüğü konusunda, askerlik
gibi birtakım ulusal yükümlülüklerde hukuksal sorunlara
neden olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle uluslararası toplum
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vatansızlar hakkında birtakım
düzenlemelere gitme gereksinimi duymuştur. Bu kapsamda, vatansızların tabi olacağı
rejimin belirlenmesi ve korunmalarının sağlanması amacıyla
BM çerçevesinde 28 Eylül 1954
tarihli Vatansızların Statüsüne
İlişkin Sözleşme imzalanmıştır.
Türkiye bu sözleşmeye taraf
değildir. Sözleşme ile genel olarak vatansızlara sığınmacıların
statüsüne benzer hakların tanınması yoluna gidilmektedir.
Bununla birlikte bazı konularda sığınmacılara uygulanan kurallar yerine yabancılara uygulanan daha olumsuz kuralların
geçerli olacağı kabul edilmektedir. Ayrıca, BM çerçevesinde 30 Ağustos 1961 tarihinde
Vatansızlığın
Azaltılmasına
İlişkin Sözleşme imzalanmıştır.
Bu sözleşme taraf devletlerin
ülkelerinde doğan ve vatansız
olma durumunda bulunan kişilere kendi vatandaşlıklarını
verme yükümlülüğü getirmektedir. Ancak taraf devletler
vatandaşlık verme konusunda
sözleşmede belirtilen birtakım
koşullar koyabileceklerdir. Söz
konusu sözleşmeye Türkiye
taraf değildir. Buna karşılık
Bern’de 13 Eylül 1973 tarihin-

de imzalanan Vatansızlık Hallerinin Sayısının Azaltılmasına
Dair Sözleşme’ye Türkiye de
taraf olmuştur. Çeşitli nedenlerle sahip olduğu devletin vatandaşlığından çıkarılan veya
vatandaşlık hakkını kaybeden
insanlar için uluslararası alanda çeşitli çözümler sağlanmaktadır. Bu bağlamada uluslararası metinlerde vatansızların
haklarına ilişkin düzenlemelere
yer verilmektedir.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 15. maddesindeherkesin bir yurttaşlığa hakkı olduğu ve aynı maddede hiç
kimsenin keyfi olarak yurttaşlığından veya yurttaşlığını değiştirme hakkından yoksun bakılamayacağı belirtilmektedir.
Ayrıca, vatansızlık sorununa
ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (BMMYK)’nin üzerinde uzaklaştığı
fikir ve uygun çözüm, vatansıza ait olduğu yerde vatandaşlık
verme ya da vatandaşlığının
tanınmasıdır.

VEHHABİLİK
Vehhabilik, Muhammed b.
Abdilvehhab (1703-1792) ta773
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rafından Arap Yarımadası’nda başlatılan dinî ve siyasî bir
harekettir. Vehhâbî adı bu
harekete, muhalifleri tarafından kurucusu Muhammed b.
Abdilvehhab’ın adına nispetle
verilmiştir. Türk tarihinde bu
harekete meşru Osmanlı halifelerine isyan etmeleri dolayısıyla, Haricilik de denmiştir.
Onlar, kendileri için “Tevhidçiler” anlamında Muvahhidûn
ismini kullanmaktadır. Son
zamanlarda bu mezhep mensupları, ilk üç neslin (sahabe,
tabiûn, tebe-i tabiîn) dinî tasavvurlarına ve yaşam biçimlerine
dönmeyi talep etmelerinden
hareketle, Selefiyye adını tercih etmektedirler. Vehhabilik,
ortaya çıkışından kısa süre sonra siyasî bir boyut kazanmıştır.
Arap Yarımadası’ndaki kabileler üzerinde etkinlik kurarak
emir Muhammed b. Suud önderliğinde devlet ideolojisine
dönüşmüştür.

VEKALET/VESAYET SAVAŞI
Küresel ve bölgesel güçlerin
birbirlerine doğrudan savaş
ilan edip, saldırmak yerine,
kendi güç mücadelelerine
üçüncü tarafları dâhil etmek
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suretiyle nüfuz alanlarını genişletmeyi, çıkarlarını korumayı ve artırmayı hedefledikleri
savaş biçimi vekâlet savaşı olarak tanımlanmaktadır. Temsili
savaş olarak da nitelendirilen
vekâlet savaşlarında taraflar
mücadelelerini kendi askeri
güçlerini doğrudan kullanmak
yerine müttefiklerini, edilgen
ülkeleri, hedef ülkedeki devlet
dışı aktörleri ve parçalanmış
yapıları cepheye sürmek yoluyla gerçekleştirmektedir.
Soğuk Savaş döneminin
ayırt edici unsurlarından olan
vekalet savaşları; bu dönemin
iki süper gücü olan Amerika
Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği’nin doğrudan karşı
karşıya gelerek çatışmasının
ortaya çıkarabileceği yıkıcı tahribattan ve sebep olabileceği
bir nükleer savaştan kaçınmak
adına, bu iki devletin güç mücadelelerini üçüncü aktörler
üzerinden ve başka ülkelerin sınırları içinde sürdürmeyi daha
güvenlikli bir yol olarak tercih
etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Soğuk Savaş
dönemindeki Vietnam Savaşı
ile Kore Savaşı vekâlet savaşlarına örnek teşkil etmektedir.
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Vekâlet savaşları, mücadele
içindeki güçler tarafından hem
askeri hem de ekonomik ve
siyasi açıdan daha az maliyetli bulunması sebebiyle Soğuk
Savaş döneminde olduğu gibi
günümüzde de devam ettirilen
bir savaş yöntemidir. Bu çerçevede devletler doğrudan bir
konvansiyonel savaşa girmeleri
durumunda ortaya çıkabilecek
siyasi/ekonomik faturadan kaçınmak ve Birleşmiş Milletler
gibi uluslararası toplumun unsurlarından gelebilecek tepkilerin önüne geçmek adına vekâlet savaşını tercih etmektedirler.
Ayrıca güç mücadelesi içindeki
devletler güvenlik ikilemi yaşamaktadırlar. Bu çerçevede rakip ülkeyle doğrudan mücadele içine girmeleri durumunda
karşı tarafın daha agresif karşılık vermesi ve askeri gücüne
doğrudan maruz kalma riskini
göze almak istememekte ve bunun yerine vekalet savaşlarını
daha az riskli bir yöntem olarak kullanmaktadırlar.

VESAYET REJİMİ
“Vesayet” terimi, siyaset bilimi
ve diğer sosyal bilimler alanlarında kullanılmaktadır. Me-

denî hukuk ve idarî yönetim
alanında vesayet rejimi, vesayet
yetkisi veya vesayet yönetimi
kavramları ile karşılaşılmaktadır. Farklı alanlarda kullanılan
vesayet teriminin tanımı, kullanım alanına göre çeşitli nüanslar içermektedir.
Medenî hukuktaki vesayet,
akıl melekelerindeki bir sakatlık nedeniyle hukukî işlem ehliyetini kısmen veya tamamen
yitirmiş olan kişilerin, kendileri
adına hukukî işlem yapacak bir
himaye mekanizmasına denilmektedir.
İdare hukukunda yer alan
idari vesayet ise, devletin bütünlüğünü ve kamu hizmetlerinin ülke düzeyinde uyumlu bir
biçimde yürütülmesini sağlamak için, devlet tüzel kişiliğinin
ve bu tüzel kişiliği temsil eden
merkezî idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisi olarak tanımlanmaktadır.
Siyaset bilimi açısından kullanılan vesayet terimi ise, merkezî, üstünlükçü, seçkinci ve
otoriter bir zihniyetle küçük bir
grubun, toplumdaki kurumları
ve kişileri kontrol etmesi ve yö775
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netmesi olarak tanımlanabilir.
Bu özellikleri taşıyan yönetim
biçimleri vesayet rejimi olarak
görülür. Dolayısıyla ülkemizde
vesayet rejimi kavramı siyaset
bilimciler ve siyaset yorumcuları tarafından toplumda ve devlet yönetiminde, temelleri özellikle 1961 Anayasası ile atılmış
olan ve egemenliği kullanma
yetkisinin TBMM yerine daha
çok Anayasada yer alan bir takım kurumlara (MGK, HSYK,
Danıştay, Yargıtay, AYM, Üniversiteler) devredildiği, bu kurumlar aracılığıyla toplumun
her kesiminin ve sivil siyasetin
kontrol altında tutulduğu yönetim anlayışını anlatmak için
kullanılmaktadır.

VESAYET YETKİSİ
Vesayet yetkisi kavramı vesayet rejimi ve idarî vesayet kavramları bağlamında düşünüldüğünde, tanımı ve kullanımı
açısından çeşitli farklılıklar
içermektedir. Özellikle vesayet
rejiminin etkili olduğu demokrasisi yerleşmemiş ülkelerde askerî ve sivil bürokrasinin devlet
yönetiminde etkili olduğu ve
neredeyse bazı alanlarda tek
karar verici mekanizma gibi
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hareket ettiği bilinmektedir. Bu
bağlamda değerlendirildiğinde
aslında toplum ve sivil siyaset
üzerindeki bu askerî ve bürokratik vesayetin toplum nezdinde meşruiyetinin olmaması
nedeniyle, bu kesimlerin sahip
olduğu, hukukî dayanakları
olan bir “vesayet yetkisi”nden
de bahsedilemez. Dolayısıyla vesayet yetkisi kavramının
daha çok medenî hukuk ve idare hukuku alanında anlamlı bir
karşılığının olduğu düşünülmektedir.
İdare hukuku ve kamu yönetiminde idarenin yerel yönetimler üzerindeki denetim
yetkisi, “idari vesayet” olarak
ifade edilmektedir. Kamu yönetimi mevzuatında vesayet
veya vesayet yetkisi olarak salt
bu terime dayalı bir metinden
ziyade “yönetsel gözetim ve
denetim” kast edilmektedir. Bu
bağlamda vesayet yetkisi, yönetimde bütünlüğü sağlamak
amacıyla merkezî idarenin yerel yönetim kuruluşlarının bazı
işlem ve eylemleri üzerindeki
denetleme yetkisi olarak tanımlanabilir. Ayrıca, idarî vesayet yetkisi 1982 Anayasasının
127. maddesinde ele alınmış ve
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söz konusu maddede; merkezî
idarenin, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun
şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması,
toplum yararının korunması ve
mahallî ihtiyaçların gereği gibi
karşılanması amacıyla kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde idarî vesayet yetkisine
sahip olduğu belirtilmiştir.

WILKINSON MODELİ
Wilkinson Modeli akademik
kariyeri boyunca terörizm ve
çatışma yönetimi üzerine çalışmaları bulunan ünlü İngiliz siyaset bilimci Profesör Paul Wilkinson’un (1937-2011) terörle
mücadelede hukukun üstünlüğünü ve demokratik yolları öne
çıkaran yaklaşımlarının oluşturduğu modeli ifade eden bir
kavramdır. Terörizm üzerine
yazdığı diğer kitaplarla birlikte
özellikle “Terörizme Karşı Demokrasi Liberal Devlet Yanıtı”

(Terrorism versus Democracy:
The Liberal State Response)
kitabı bu modelin özellikle detaylandırıldığı bir çalışmadır.
Wilkinson bir kişinin inandığı bir değer veya amaç için
mücadele etmesinin haklı olduğunu ve pek çok liberal düşünceli kişinin prensip olarak
bu anlayışı desteklediğini ancak çok bilinen bir klişe olan
“bir grubun terörist olarak kabul ettiği kişilerin başka gruplarca özgürlük savaşçısı olarak
tanımlanması”nın bu açıdan
bakılınca bir paradoks oluşturduğunu ifade etmektedir.
Bu paradoks hak arama veya
inandığı bir değer için mücadele ederken amaçların araçları meşru kılıp kılmayacağı
tartışmasını doğurmakta ve bu
noktada - temel olarak ve bir
savaşla kıyaslandığında daha
az zarar üreten bir yöntem olsa
da- bütün liberal dünyada ve
de özgür bir toplumda ahlaken
savunulamaz bir yaklaşım haline gelmektedir.
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YABANCI TERÖRİST
SAVAŞÇILAR

Y

abancı Terörist Savaşçılar’ın (YTS) tanımına
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2178 sayılı
kararında şu şekilde yer verilmiştir: “İkamet etmekte veya
vatandaşı olduğu bir devletten
başka bir devlette terörist faaliyetleri gerçekleştiren, planlayan, hazırlığında olan veya
katılma amacıyla seyahat eden;
ya da silahlı çatışmalarla ilişkili
olanlar dâhil olmak üzere terör
eğitimi alan ya da veren bireyler.”
Günümüzde Türkiye dâhil
birçok ülkenin sorunu hâline
gelen Yabancı Terörist Savaşçılar sadece Suriye ve Irak başta
olmak üzere Ortadoğu’nun barış ve istikrarına gölge düşürmemekte aynı zamanda tersine
göç durumunda kendi ülkelerine dönüp orada eylemlere girişerek başka insanların şiddete
yönelmelerine sebep olmaktadırlar. Hâlihazırda radikalleşmiş ve radikalleşmeye meyilli
birey/grupları etkileyerek hem
kendi ülkelerini hem de savaşçı

olarak gittikleri ülkeleri terörize etmektedirler.
Soufan Group’un 2015 yılı
Aralık ayında çıkardığı “Yabancı Savaşçılar Raporu” dikkate alındığında, Tunus’tan
6000, Suudi Arabistan’dan
2500, Rusya’dan 2400, Türkiye’den 2100, Ürdün’den 2000
YTS’nin Suriye ve Irak’a gittiği bilinmektedir. 2016 yılı
Nisan ayında yayımlanan bir
başka rapora göre Fransa’dan
900, Almanya’dan 720, İngiltere’den 700 ve Belçika’dan
420 olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerinden yaklaşık 4000
YTS’nin Suriye ve Irak’ta bulunduğu ileri sürülmektedir.
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan
elde edilen verilere göre ise,
Suriye ve Irak’ta 120 farklı ülkeden YTS bulunmaktadır.

YABANCILAŞMA
Kavram olarak yabancılaşma,
bilimin birçok alanında, özellikle felsefe, psikoloji, sosyoloji
ve siyaset biliminde yüzyıllardır kullanılagelen ancak daha
çok sosyolojide Karl Marx tarafından kullanılışı onu sosyal
bilimlerde popüler haline getiren, bir insanın çevresindeki
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hızlı değişime karşın özünde
ona bir reaksiyon gösterip yalnızlaşmasını, mutsuzlaşmasını ve insanın kendi özünden
uzaklaşmasını ifade eden bir
kavramdır. Genel olarak yabancılaşma, bireyin toplumsal, kültürel ve doğal çevresine
uyumunun azalması, çevresi
üzerinde denetimini kaybetmesi ve giderek çaresiz kalarak
yalnızlaşması olarak da tanımlanabilir. Böylece insan kendine, kendi emeğine, ilişkilerine,
dünyaya ve yaşama yabancılaşır.

YALNIZ KURT EYLEMLERİ
Grup dinamiği ve kolektif sosyalleşmenin eksik olduğu terör
eylemlerine denir. “Lidersiz
direniş” ve “bağımsız terör”
kavramları da kullanılır. Tespit
edilmesi ve önlenmesi diğer suç
veya terör eylemi tiplerine göre
çok zordur.
Yalnız Kurt Eylemleri belli
bir terör örgütüne üye olmadan ve destek almadan yapılan
terör eylemleridir. Yalnız Kurt
kavramı 1990’larda beyaz üstünlüğünü savunan ırkçılardan
Alex Curtis ve Tom Metzger
tarafından ortaya atılmıştır.
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Alex Curtis kendi takipçilerini
“Yalnız Kurt” olarak adlandırmaktadır. Ona göre bir “Yalnız Kurt” herhangi bir örgütle
bağı olmayan kendi başına hareket eden kişidir. Yalnız Kurt
eylemleri beyaz ırkçılar tarafından başlatılsa da farklı din ve
ideolojilere mensup kişilerce de
yapılmıştır. Norveç’te Anders
Brevik’in 72 kişiyi öldürmesiyle dünya gündeminde daha
fazla yer alan “Yalnız Kurtlar”,
DEAŞ’ın tekil eylem çağrıları
nedeniyle ABD, Avrupa ülkeleri ve Avustralya’da yaşanmaya
devam etmektedir.

YASEMİN DEVRİMİ
17 Aralık 2010’da Tunus’un
Sidi Bouzid şehrinde, 26 yaşındaki Muhammed Buazizi’nin
sebze ve meyve satarak ailesinin geçimini sağladığı seyyar
arabasına polis tarafından el
konması nedeniyle kendisini
valilik önünde yakmasının etkisi üzerine, Tunus halkının
protesto gösterileri ile başlayan
olaylar daha sonra ülke geneline yayılarak halkın işsizlik, siyasi yozlaşma, gıda enflasyonu,
yolsuzluk ve ifade özgürlüğü
sorunlarına karşı tepkisini yan-

sıtan bir halk ayaklanmasına
dönüşmüştür.
Ülke genelindeki protestolar
sırasında, polisin göstericilere
ateş açması sonucu pek çok kişi
yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. 23 yıldır devlet başkanlığı görevini sürdüren Zeynel
Abidin Bin Ali’nin, İçişleri Bakanı’nı görevden alıp, tutuklanan göstericilerin serbest bırakılması talimatını vermesi, 300
bin kişiye iş imkanı yaratma,
gıda fiyatlarını indirme, basın
ve internet özgürlüğünü sağlama ve 2014’te aday olmayacağı
şeklindeki vaatleri olayların yatışmasına yetmemiştir. Bunun
üzerine, Bin Ali istifa ederek
14 Ocak 2011’de ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır.
Bu ayaklanmanın ‘Yasemin
Devrimi’ diye anılmasının sebebi ise devrimin Tunus’un sembolü olan ‘yasemin çiçeği’ ile
özdeşleştirilmesi ve protestocu
halkın kendilerine ateş açan
polisle çatışmak yerine “yasemin verelim” sloganıyla yola
çıkması sonucu kısa sürede bu
sloganın sosyal paylaşım ağlarına yayılmasıdır.
İlk olarak 18 Aralık 2010’da
Tunus’ta başlayan bu protesto-

lar, bir domino etkisiyle Kuzey
Afrika ve Orta Doğu ülkelerine
de yayılarak Arap Baharı olarak
isimlendirilen sürecin başlamasına neden olmuştur. Mısır,
Libya, Suriye, Bahreyn, Cezayir, Ürdün, Yemen, Moritanya, Suudi Arabistan, Umman, Irak, Lübnan ve Fas gibi
ülkelerde Yasemin Devrimi’nden
ilham alarak sokaklara dökülen halk; demokrasi, özgürlük,
insan hakları talepleri ve işsizlik, yolsuzluk ve kötü yönetime
karşı tepkilerini dile getirmek
için büyük çaplı protestolar ve
mitingler düzenlemiştir. Arap
dünyasında yaşanan bu halk
hareketleri sonraki süreçte çeşitli ülkelerde büyük çaplı ayaklanmaları, silahlı çatışmaları ve
iç savaşları da beraberinde getirmiştir.
Ayrıca, Bkz. Arap Baharı.

YAŞAMA HAKKI
Doğal haklar kuramınca, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen temel haklardan biri, insanın hayatına herhangi bir
müdahalenin yapılamayacağını öngören temel insan hakkıdır.
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Yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin
3. maddesinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2.
maddesinde ve Anayasamızın
17. maddesinde düzenlenmiş,
bütün temel insan hakları belgelerince tanınmış ve hukuk
kurallarıyla koruma altına alınmıştır.

YEHOVA ŞAHİTLERİ
Yehova Şahitleri, Klasik Hristiyan teolojisinden koparak müstakil bir dinî söylem etrafında
toparlanan yeni bir dinî hareket olarak görülmektedir.
Yehova şahitleri yer yer bir
dinî örgüt yer yer de sıkı bir
dayanışma ağı olarak dikkat
çeker. Amerika’da 19. yüzyılda
ortaya çıkan hareket, Protestan
Adventist mezhebi içinde oluşan Mesihçi bir dinî akımdır.
Bu akım 1870’lerin sonlarında Pennsylvania Eyaleti’nin
Allegheny şehrinde Charles
Taze Russell’ın liderliğinde
ortaya çıkmış olup kökleri en
başta Baptist Papaz William
Miller’in (ö. 1849) kurduğu
Millerite grubuna dayanmaktadır. Onun diğer Hıristiyan
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gruplarıyla aralarındaki inanç
farklılığı Russell’ın düşüncelerinde yönlendirici bir faktör
olmuştur. Grubun, Tanrı’nın
en özel ismine ve bu akımın
üyelerinin gerçek inananlar
(Tanrı’nın kavmi) olduğuna
vurgu yapan “Yehova Şahitleri” (Jehovah’s Witnesses) adı ise
1931’de Russell’ın halefi olan J.
F. Rutherford döneminde verilmiştir. Dünyanın sonuyla ilgili
(millennial) öğretilere dayanmaktadır.

YENİÇAĞ (NEW AGE) DİNÎ
AKIMLARI
Küreselleşme süreci, modern
dönemden farklı olarak, bir
yandan sekülerleşmeyi içerirken diğer yandan geleneksel
dinlerin canlanmasına zemin
oluşturmuş ve yeni dinî hareketlerin doğmasına yol açacak
sosyo-kültürel zemini hazırlamıştır. Farklı dinlerden iyi
eğitim almış birçok ferdin din
ile modernite arasındaki ilişkiyi yeniden düşünme ve değerlendirmeleri, dinîn küresel
anlamda yeniden canlanışını
hızlandırmıştır. Bu canlanış,
geleneksel dinlerden daha çok

yeni dinî algılayışların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu
etkileşim sonucunda, bütün
dinlerden izler taşıyan ama hiçbir dinîn aynısı olmayan bazı
dinî anlayışlar ortaya çıkmıştır.
Dünyanın küresel bir köy halini almasıyla birlikte mevcut
dinlerin değişmesi ve bunların
içerisinden yeni bazı dinlerin
ortaya çıkmasıyla karşılaşılmıştır. Bu tarz dinî nitelikli spritüel
akımlara daha çok “Yeni Çağ
Dinî Akımlar” (New Age Religious Movement/MRMs) denilmektedir. Bu akımların dinî
mi yoksa spritualist bir akım mı
olduğu tartışma konusudur.
Yeni Çağ dinî hareketlerin
büyük kısmı, Başta Amerika
olmak üzere Batı’dan çıkmakla
birlikte, Asya kökenli spritualist/dinî yapıların da etkisi büyüktür.

YEREL ÖZERKLİK
Yerel özerklik, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında
iktidarın paylaşımına işaret etmekte ve pek çok alanda kamu
hizmetlerinin sunumuna ilişkin
yetkinin merkezi yönetimden
yerel yönetime devredilerek

yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu
bağlamda yerel özerklik, yerel
yönetimlerin merkezi yönetim
karşısındaki durumunu ve gücünü belirleyen en önemli unsurlardandır. Yerel özerkliğin,
idari ve malî olmak üzere iki
boyutu vardır. İdari özerklik
mahalli karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi ve söz
konusu organların merkezi
yönetimin müdahalesi olmadan serbestçe karar vermesini
kapsamaktadır. Malî özerklik
ise yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluklarını yürütebilecek
kaynaklara sahip olması ve bu
kaynakları serbestçe harcayabilmesi demektir. 1985 yılında
Avrupa Konseyi tarafından
kabul edilen “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”, yerel
yönetimlerin özerkliğine ilişkin
en önemli belgelerden biridir.
Özerklik Şartı’nın 3. maddesi,
“özerk yerel yönetim” kavramını tanımlamaktadır. Buna
göre özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli
bir bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun
çıkarları doğrultusunda düzen785

leme ve yönetme hakkı ve imkanı anlamını taşır. Yine belgeye göre, bu hak doğrudan,
eşit ve genel oya dayanan gizli
seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan
ve kendilerine karşı sorumlu
yürütme organlarına sahip
olabilen meclisler veya kurul
toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu bağlamda, yerel
yönetim organlarının seçimle
işbaşına geldiği, karar alırken
merkezi makamların onayına
tabi olmadığı ve mahalli hizmetleri yerine getirebilmek için
yeterli maddi olanaklara sahip
bulunduğu durumlarda yerel
özerklikten bahsedilmesi mümkündür.

YERELLEŞME VE
YEREL YÖNETİMLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
Yerelleşme ile anlatılmak istenen aslında merkezî yönetimin
iyi yapamadığının düşünüldüğü hizmetlerin yerel yönetimlere devredilmesidir. Bu devir,
hizmetin üretilmesi ve sunulması açısından ya tamamen ya
da kısmen yapılabilir. Dünyadaki genel eğilim yerel gerek786

lere daha iyi cevap verdiği düşünülen yerel yönetimlere daha
fazla çalışma ve yetki alanı ile
kaynağın aktarılması düşüncesidir. Bir yandan küreselleşme
yoluyla ulus devletlerin etkililiğinin uluslararası kuruluş ve
şirketler karşısında zayıflatıldığı düşünülürken, diğer taraftan
yerelleşme yoluyla yerel gereksinimlere daha fazla karşılık
verilme eğilimi dünyadaki son
zamanların önemli gelişmelerindendir.

YERLİ HALKLAR
Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içerisinde kabul edilmiş bir
tanımı bulunmamakla birlikte,
BM İnsan Hakları Komisyonu’na (2006 yılından itibaren
İnsan Hakları Konseyi) bağlı
“Ayrımcılığın Önlenmesi ve
Azınlıkların Korunması Alt
Komisyonu” Özel Raportörü
Jose R. Martinez Cobo tarafından kaleme alınan “Yerli
Halklara Yönelik Ayrımcılık
Sorunu” (1981) adlı ünlü çalışmada bir tanım yapılmıştır.
Buna göre yerli halklar, işgal ve
sömürgecilik öncesi topluluklar
ile tarihsel bağa sahip bulunan
ve kendilerini bulundukları

topraklar veya bu toprakların bir kısmı üzerinde egemen
olan toplumun diğer kesimlerinden ayrı gören topluluklardır. Günümüzde yerli halklar,
toplumda hakim olmayan bir
kısmı oluşturmakta; atalarından intikal eden topraklarını ve etnik kimliklerini kendi
kültürel dokularına, sosyal kurumlarına ve hukuk sistemlerine uygun bir şekilde korumak,
geliştirmek ve gelecek nesillere
iletmek arzusu taşımaktadırlar.
Bu açıdan yerli halklar, özgün
bir kültürün mirasçısı, varisi ve
uygulayıcısıdırlar. Yerli halkların kendilerini yaşadıkları ülkelerde baskın olan toplumdan
ayıran dilsel, sosyal, kültürel,
ekonomik ve siyasi olmak üzere farklı karakteristik özellikleri
vardır.
Yerli halklar; ilk halklar, kabile halkları, kadim halklar gibi
isimlerle de anılır. Dünya üzerinde beş kıtada 70’ten fazla
ülkede yaşayan 300 milyondan
fazla insandan oluşan en az 5
bin farklı yerli halk bulunmaktadır. Bu sebeple BM, yerli
halklar ile giderek daha fazla
ilgilenmeye başlamıştır. 1982
yılında Yerli Halklar Çalışma
Grubu kurulmuş, anılan gru-

bunun çalışmaları neticesinde
hazırlanan taslak nihai olarak
BM Genel Kurulu’na sunulmuş ve 13 Eylül 2007 yılında
“Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi” kabul
edilmiştir. 144 devletin lehte
oy kullandığı bildiriye 4 devlet
(Amerika Birleşik Devletleri,
Avustralya, Kanada ve Yeni
Zelanda) aleyhte oy kullanmış ve 11 devlet (Azerbaycan,
Bangladeş, Burundi, Butan,
Gürcistan, Kenya, Kolombiya,
Nijerya, Rusya Federasyonu,
Samoa ve Ukrayna) çekimser
kalmıştır.

YETKİ GENİŞLİĞİ
Yetki genişliği, genel anlamda
merkezî birimlerin birçok konuda bürokrasiyi azaltmak ve
hizmetlerin daha hızlı sunulmasını sağlamak için taşradaki
temsilcilerine yetkilerini devrederek onlara geniş yetki ve çalışma alanı sağlamasıdır.
Merkezî kuruluşlar bunu
bazen kendilerinden yapsalar
da bazen bu yasal bir düzenleme ile yapılabilir. Örneğin
Türkiye’de illerin yetki genişliği Anayasa tarafından düzenlenmiş ve merkezî yönetimin
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takdirine bırakılmamıştır. 1982
Anayasası 126. maddesi merkezî yönetimi şu düzenlemeyle
kurmuştur: “Türkiye, merkezî
idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik
şartlara ve kamu hizmetlerinin
gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayrılır. İllerin idaresi yetki genişliği
esasına dayanır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve
uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan merkezî
idare teşkilatı kurulabilir. Bu
teşkilatın görev ve yetkileri kanunla düzenlenir”.
Anayasa’nın 126. maddesinde yer alan düzenlemeye
göre, ülkemizde yetki genişliği ilkesi merkezî idarenin taşra örgütlerinden yalnızca il
idaresinde uygulanmaktadır.
Buna göre, il idaresinin amiri
olan vali, merkezî idare adına
merkeze danışmadan kendiliğinden kararlar alabilmekte ve
bu kararları uygulayabilmektedir. Buna karşılık, diğer taşra
örgütlerinin amirlerinin (kaymakam ve bucak müdürünün)
kural olarak böyle bir yetkisi
bulunmamaktadır. Yetki genişliği belli başlı şu özellikleri göstermektedir:
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Merkeze ait olan bir yetki,
merkezî idarenin taşra örgütlerinde görevli amir (vali) tarafından kullanılmaktadır.
Yetkiyi merkez adına kullanan amir, merkezî idarenin hiyerarşisine dâhildir.
Yetkiyi merkez adına kullanan amir, bu yetkiyi merkezî
idarenin yürütmekle ödevli
olduğu bir hizmetin (millî bir
kamu hizmetinin) yürütülmesi
için kullanmaktadır.
Yetkinin kullanılması ile
yürütülen hizmetin giderleri
merkezî idarenin bütçesinden
karşılanmaktadır. Yürütülen
hizmet dolayısıyla elde edilen
gelirler de merkezî idare bütçesinin gelirleri arasına katılmaktadır.
Yetkinin kullanılması ile yürütülen hizmete tahsis edilmiş
bulunan mallar da ya merkezî
idarenin mülkiyetindedir ya da
merkezî idarenin hüküm ve tasarrufu altındadır.

YEZİDİLİK- EZİDİLİK
Yezidî kelimesinin, Farsça’da
“iyilik-güzellik” tanrısı olan
“İzed” veya Pehlevice’deki

“Yezdan”dan geldiği görüşü
ileri sürülmekle birlikte, Yezîd
b. Uneyse el Harici veya Emevî
Halifesi I. Yezîd’den geldiği
iddiaları da mevcuttur. Bunlar
arasında en güçlü görüş, kendisine insanüstü nitelikler nispet
edilen Yezîd b. Muaviye’den
kaynaklandığı tezidir.
Yezidîler, Irak’ın Kuzey bölgesi, Suriye, Türkiye ve İran’da
yaşayan ve dinî bakımdan,
Şeyh Adî b. Musafir’i öncü kabul eden Heteredoks bir inanç
sistemini benimseyen kadim
bir topluluktur.
Yezidîler
günümüzde
İran’ın çeşitli yerlerinde, Ermenistan’da Tiflis ve Erivan ile
Gürcistan’da Batum’un köylerinde, Irak’ta Sincar dağlarında, Türkiye’de Batman, Nusaybin, Siirt’in Beşiri ve Kurtalan
ilçeleriyle Hakkâri’nin dağlık
bölgelerinde
yaşamaktadır.
Son zamanlarda terör yüzünden Güneydoğu Anadolu’dan
çok sayıda Yezidî, Batı ülkelerine iltica etmiştir. Toplam Yezidî nüfusunun 300.000-400.000
kadar olduğu tahmin edilmektedir.

YURTSEVER DEVRİMCİ
GENÇLİK HAREKETİ (YGHYDG-H-DGH)
PKK 2007 yılı Nisan ayından
itibaren KCK çatı örgütlenme
modelini benimsemiş, amacını
da dört ülke toprakları üzerinde konfederal bir Kürdistan
devleti olarak tanımlamıştır.
Örgütün Kandil merkezli yapılanmasında Komalen Ciwan
gençlik örgütlenmesine de yer
verilmiş, Türkiye sınırları içerisindeki parça örgütlenmesi
olarak tanımlanan Kürdistan
Halklar
Topluluğu/Türkiye
Meclisi (KCK/TM) bünyesindeki gençlik yapılanmasının
son hali Yurtsever Demokratik
Gençlik Hareketi (YDGH) olarak adlandırılmıştır.
YDG-H, KCK Yürütme
Konseyine bağlı gençlik çatı
yapılanmasıdır. KCK’nın Türkiye sınırları içerisindeki gençlik faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsediği strateji, tüm
gençlik yapılanmalarının Yurtsever Gençlik Hareketi (YGH)
bünyesinde
yürütülmesidir.
Adı geçen yapı daha sonra
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Yurtsever Demokratik Gençlik
Hareketine (YDG-H) dönüştürülmüş, içerisinde siyasî parti/
üniversite/lise/kültür-sanat/
kadın gibi farklı kolların bulunduğu bir örgütlenme modeli
gerçekleştirilmiştir.
YDG-H mensuplarının ve
faaliyetlerinin deşifre edilmesi
ve adlî süreçlere konu olması
örgüt yönetimini farklı arayışlara itmiş, gençlik yapılanmasının polisiye operasyonlardan
korunması amacıyla; önce Demokratik Toplum Partisi (DTP)
altında Yurtsever Demokratik
Gençlik Meclisi (YDGM) adıyla daha sonra Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bünyesinde
Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) adıyla legal alanda
ancak örgütün talimatıyla hareket eden örgütlenmeler gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde
DYG mensupları tarafından
gerçekleştirilen illegal eylemler,
Demokratik Yurtsever Gençlik-Meclisi (DYG-M) adıyla üstlenilmiştir. 2013 yılında Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi
(YDG-H) ismi ile faaliyet gösteren örgütün gençlik yapılanması 2016 yılı Eylül ayından
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itibaren faaliyetlerine Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) adı
altında devam ettirmektedir.
Aynı yapılanma içerisinde özgün/özerk şekilde örgütlenen
kadın yapılanması aynı tarihte
Devrimci Genç Kadın Hareketi (DGKH) ismini almıştır.
Sivil Savunma Birlikleri
(YPS)
PKK/KCK terör örgütünün
“Dördüncü Stratejik Dönem”
hedeflerinin başarısızlıkla sonuçlanması, KCK yapılanmasının terör örgütü olarak
kabul edilmesi ve kırsal alanda gerçekleştirilen operasyonlarda büyük kayıplar vermesi
neticesinde sadece kıra dayalı
savaş stratejisinin terk edilerek,
uygulamaya konulan “kıra dayalı şehir savaşı” stratejisi doğrultusunda başta Cizre, Silopi,
Nusaybin, Yüksekova, Silvan,
Sur ve İdil gibi ilçelerde sözde özyönetim ilan edilmesi,
planlanan özerk yapıların oluşturulmasına karşılık güvenlik
güçlerince başlatılan operasyonlarda YDG-H yapılanmasının yetersiz kalması üzerine
şehir merkezlerine kırsaldan
gönderilen silahlı örgüt men-

supları ile şehir merkezlerinde
bulunan ÖS/YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak
adlandırılan silahlı milis/işbirlikçi yapılanmaların tek bir çatı
altında toplanması ve Halkla
İlişkiler Komutanlığı’na bağlanması ile oluşturulan ve Sivil
Savunma Birlikleri adı verilen
bir yapılanmaya gidilmiştir.

YPG (HALK SAVUNMA
BİRLİKLERİ)
YPG, Suriye’nin kuzeyinde
konumlanmış, Kürt kökene
mensup olan 17 siyasal parti
hareketinden biri olan ve 2003
yılında kurulmuş PYD’nin
(Partiya Yekitiya Demokrat) silahlı kanadıdır.
PYD’nin, Suriye’nin kuzeyinde Kürt bölgesinde konumlanmış olmasına rağmen
bu bölgede yaşayan Kürtlerin
oldukça küçük bir azınlığını temsil ediyor olması, bölge
halkını yıldırma ve ikna edebilme girişimlerinde şiddet
unsuru kullanmasına ve silaha
başvurmasına sebep olmuş-

tur. Bu sebeple de, PYD’nin
silahlı kanadı olarak bilinen
ve kendilerini ‘Kürt Halk Milisleri’ (YPG) olarak isimlendiren örgüt, bölgedeki Kürt ve
Arapları sindirme, korkutma
ve yıldırma faaliyetlerini PYD
adına yürütmektedir. Bu açıdan YPG’nin, PKK’nın milis
yapılanması olan, aynı zamanda KCK çatı yapılanmasının
Türkiye topraklarındaki askerî
ve öz savunma güçleri olarak
bilinen ‘HezenParastine Gel’
(HPG) isimli yapıyla da oldukça benzeştiği görülmektedir.
İdeolojik olarak PKK’dan
beslenen PYD’nin askerî yapılanmasını da PKK şematiğine
benzer bir şekilde inşa ettiğini,
PKK’nın Türkiye’de, PYD’nin
ise Suriye’de KCK çatısı altında faaliyet yürüttüğü görülmektedir.

YUMUŞAK GÜÇ/SOFT
POWER
Ayrıntılı bilgi için Akıllı Güç,
Sert Güç ve Yumuşak Güç
maddesine bakınız.
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ZAPATISTA

17

Kasım
1983’te
Meksika Chiapas`ta kurulan ve daha
sonra bu bölgenin ormanlarında varlığını güçlenerek sürdüren Zapatista Ulusal Kurtuluş
Ordusu (EZLN- Ejército Zapatista de Liberación Nacional) gerillalarına verilen isimdir.
Genel olarak Meksika bayrağına vurgu yapan EZLN, Maya
yerlilerinin sözcülüğünü yaptığını iddia etmektedir. EZLN
Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiştir. Ayrıca, Zapatista
ismi Emiliano Zapata`dan gelmektedir. Zapata, 20. yüzyılın
başlarında başlayan Meksika
devriminin önemli isimlerinden
birisidir. Güney köylü devrim
ordusunun kurucusudur. Kendilerini Zapata’nın ideolojik mirasçıları ve emperyalizme karşı
beş yüz yıldır süren yerli direnişin vârisleri olarak görürler.
EZLN, Meksika`nin Güneydoğu bölgesinde yer alan ve
Maya etnik kökenli yerellerin
yoğun olarak yasadığı Chiapas eyaletinde ortaya çıkmıştır.
Demokratik haklarını kullana-

mayan köylülerin YA BASTA!
(YETER ARTIK) diyerek silahlı mücadeleye başvurdukları bir hareket olarak bilinir.
Hareket başlangıçta gerekçe
olarak mevcut sistem içindeki
parti, örgüt ve kurumların yani
sıra gerek sağ gerekse solun ihtiyaçlarına artık yanıt vermediğini savunmuştur.
Adını 20. yüzyıl başındaki
yerel bir kahramandan alan
EZLN, Meksika, ABD ve Kanada arasında imzalanan ve 1
Ocak 1994`te yürürlüğe girecek NAFTA (Kuzey Amerika
Serbest Ticaret Antlaşması)’na
bölge halkını daha da fakirleştireceğini ileri sürerek karşı
çıkmış ve Hükümet ile çatışma surecine girerek Chiapas
bölgesinin ormanlarında bir
halk ayaklanması başlatmıştır.
5000 civarında Zapatist, Chiapas ormanlarında bulunan
San Cristobal de Las Casas’da
7 belediyenin yönetimini ele
geçirmişlerdir. Meksika Hükümeti’nin bu olaya müdahalesi
sert olmuş ve 12 gün boyunca
yoğun çatışmalar yaşanmıştır.
Bu surede ulusal ve uluslararası kamuoyunun baskısı sonucu
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Meksika Hükümeti ateşkes ilan
etmiştir.

ZAZA/ZAZACA

Uluslararası camianın da
telkinleri ve girişimleri ile 1994
yılından sonra Meksika Hükümetleri ve EZLN arasında bazı
görüşmeler olmuş, EZLN’nin
Chiapas köylülüleri için isteklerinin bir kısmı güçlü otonomi
de dâhil olmak üzere Meksika
Hükümeti tarafından karşılanmıştır. Bu uğurda 1994 – 2005
EZLN demokratik haklar için
6 bildirge yayınlamış ve 2005
yılının altıncı ayında yaptığı
bir açıklama ile silahlı çatışma
ve eyleme son verdiğini ilan etmiştir.

Zazaca, Doğu Anadolu’nun
yukarı Fırat/Dicle havzasında,
sayıları tam olarak bilinmemekle beraber, yaklaşık 6 milyon kişi tarafından konuşulan
bir dildir. Türkiye’de sayısal
açıdan Türkçe ve Kürtçeden
sonra en çok konuşulan üçüncü dildir. Son elli yılda Türkiye
metropollerine, son kırk yılda
ise Avrupa’ya (Almanya başta
olmak üzere Hollanda, Avusturya, Fransa, İsviçre ve İsveç
gibi ülkelere) ekonomik ve politik nedenlerden ötürü göç eden
önemli sayıda Zaza bulunmaktadır.

EZLN`nin lideri zaman
içinde bir pop kültür idolü haline de gelen ve esasen Maya
kökenli olmayan Marcos’tur.
Askerî kıyafetler içerisinde,
yüzünü bir maske ile gizleyerek verdiği görüntülerle bilinir.
Marcos, isminin başında komutan yardımcısı (subcomandante) unvanını kullanır çünkü
esas komutan ezilen köylülerdir. Bu davranış ile verilmek istenen mesaj hareketin tek lider
altında yönetilmediğidir.

Zazaların etnik kimliği ile ilgili bir birbirinden farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bunlardan biri, Zazaların Kürtlerin
bir kolu oldukları; Kürtlerin,
Zaza (Dımıli), Kurmanç, Gorani ve Soranilerden oluştuğu
şeklindedir. İkincisi; Zazaların
Türk oldukları veya Türklüğü
Anadolu’da meydana getiren
Yörük, Türkmen ve benzerî
unsurlardan biri oldukları görüşüdür. Bir diğeri ise, Zazaların Kürt veya Türk olmayıp,
farklı bir ırk ve kültürel kimli-
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ğe sahip oldukları görüşüdür.
Zazalar, birçok kaynakta Kürt
olarak nitelendirilirken bazı
kaynaklarda ise Türk oldukları
iddia edilmektedir.

lunabilir. Bu liderler aynı yetki
ve salahiyete sahip olurlar. Her
biri değişik yerlerde oturur ve
maiyetindeki halk onun emrine
uyar.

Zazalar, çoğunlukla Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Murat, Dicle ve Fırat kıyılarına yerleşmişlerdir.
Zaza nüfusunun yoğun olduğu
mekânlar; Bingöl (Çapakçur),
Elazığ, Erzincan, Tunceli (Dersim), Adıyaman’ın Gerger ilçesi, Malatya’nın Pütürge ilçesi,
Sivas’ın Divriği, Zara, Suşehri ilçeleri, Diyarbakır’ın Lice,
Kulp, Hani, Hazro kazaları ve
Çıska nahiyesi, Bitlis’in Mutki
kazası, Urfa’nın Siverek ilçesi,
Siirt’in Baykan ilçesinin Ziyaret beldesi ve çevre köyleri,
Erzurum’un Hınıs ve Tekman
kazaları ile Mardin’in Mazıdağı bölgesindeki bazı köyleri
şeklindedir. Yine Niğde, Kayseri, Gümüşhane ve Sivas gibi
illerde de Zazalar bulunmaktadır.

Zazaların dilli, Kürtçe ve
Türkçeden tamamen farklıdır.
Zazacayı konuşanların sayısının gittikçe azalması ve eğitim-öğretim dili olarak kullanılmaması, onun diğer dillerden
etkilenmesine sebep olmuştur.
Özellikle ibadet dilinin ve medreselerde eğitim dilinin Arapça
olması sebebiyle Arapça, Zazacayı derinden etkilemiştir.
Arapçanın etkisinin, fonolojik
ve morfolojik olarak güney ve
merkez şivelerinde daha belirgin olmasına rağmen, dilbilgisel olarak bütün şivelerde aynı
derecede olduğu söylenebilir.
Bundan hareketle, Arapçadan
ödünç alınan kelimelerin kuzey şivesinde daha fazla deforme edildiği, güney şivesinde ise
asıllarına daha sadık kalındığı
rahatlıkla söylenebilir. Zazaca
ile Farsça arasında ortak kullanılan birçok kelime ve kavrama
rastlanırken, Zazaların aynı
bölgede yaşamaları hasebiyle
Türkçe ve Kürtçeden de ciddî

Aşiret yapılanması Zazalarda geniş kapsamlı değil, çekirdek mahiyetinde, akrabalık
temelinde birbirlerine bağlı bir
örgütlenme şeklindedir. Aşiret
içerisinde bazen iki-üç lider bu-
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şekilde etkilendikleri bilinmektedir.
Zazaca, özellikle medya ve
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile beraber kavram
erozyonuna uğramıştır. Gün
geçtikçe Zazaca konuşanların
sayısı azalmaktadır. Bu nedenledir ki Unesco, 2009 yılında
yayınladığı raporda, Zazacayı yok olmak üzere olan diller
arasında saymıştır. Zazacanın
eğitim ve ticaret dili olamaması, onun gelişmemesinin ve
gün geçtikçe gerilemesinin en
önemli nedeni olarak gösterilebilir. Bu durum, Zazacanın
kentlerde konuşulmasını ve
yaygınlaşmasını da engellemiştir. Bundan dolayı Zazaca,
kırsal kesimlerde varlığını bir
müddet korumuş ancak son zamanlarda oldukça gerilemiştir.
Birçok yörede neredeyse son
nesil arasında Zazaca konuşulmamaktadır. Ancak sınırlı da
olsa son zamanlarda bazı aydınların gayretleriyle başlayan
dergi ve kitap yayınlarıyla Zazaca hakkında bir farkındalık
oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Dil yapısı olarak kendi içinde bir bütünlük sağlayan Zazaca, kuzey, merkez ve güney leh798

çeleri olmak üzere 3 lehçeden
(diyalekt) oluşmaktadır. Zazacaya ana dili olarak çok iyi hâkim olan ve günlük hayatında
kullanan, az çok farklı ağızları
bilenler arasında genelde tüm
lehçeler arasında anlaşma sağlanmaktadır. Şiveler arasındaki
farkları öğrendikten sonra ise,
en azından güncel konularda
anlaşmakta zorluk çekilmediği
gözlenebilir.

ZERDÜŞTİLİK
Zerdüştilik, İran’ın günümüzde yaşayan en eski dinî geleneklerinden biri olarak bilinir.
Adını, kurucusu Zerdüşt’ten
alan bu dine, tek tanrı olarak
kabul edilen Ahura Mazda’ya
nispetle ‘Mazdeizm’ de denir.
Tarihî süreç içerisinde, farklı
aşamalardan geçerek günümüze kadar varlığını sürdüren
Zerdüştilikten İslamî kaynaklar, Mecusilik olarak söz etmektedir. Bu dinîn kurucusu
olarak kabul edilen Zerdüşt’ün,
M.Ö. 1700-1400 tarihleri arasında, net olarak bilinmeyen
bir tarihte yaşadığı kabul edilir.
Zerdüşt’ü peygamber olarak
niteleyen mensupları, onun
Tanrı Ahura Mazda’dan va-

hiy aldığına inanırlar. Bununla
birlikte iyilik ve kötülük arasındaki mücadele bu dinîn en belirgin özelliğidir. Dolayısıyla bu
dinîn hem monoteist hem de
düalist özelliklere sahip olduğu
söylenebilir. Birçok dinîn olduğu gibi, Zerdüştiliğin de tarih
içinde oluşmuş farklı anlayışları, heretik akımları ve binlerce
yıl süregelen dinî ritüelleri vardır. Günümüzde Zerdüştilerin
yaklaşık 70 bini ‘Parsi’ adı altında Hindistan’da, 21 bini de
İran’da yaşamaktadır. Bunun
dışında, başta Amerika olmak
üzere dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış toplam 124 bin ila
190 bin arasında Zerdüşti’nin
varlığından söz edilmektedir.

ZEYDİYE
Şiiliğin fırkalarından biri olan
Zeydiye, Ali Zeynelabidin’in
oğlu İmam Zeyd’i imam olarak kabul edenlerden oluşur.
Her ne kadar İmam Zeyd ismi
etrafında vücut bulmuş gözükse bile, ancak hicrî ikinci asrın
sonlarına doğru mezhep hüviyeti kazanabilmiştir. Şiî mezhepler arasında en ılımlı ve
Ehl-i Sünnet’e en yakın olan
Zeydiyedir. Yemen nüfusunun

hali hazırda önemli bir kısmını Zeydiye mezhebi mensupları oluşturmaktadır. Çoğunlukla Şiî kaynaklar, Zeydiye’yi
Şia’nın kolları arasında saymamaktadırlar.
Zeydiye’yi Şia’dan ve diğer
mezheplerden ayıran en önemli görüş, ‘imâmet’ meselesinde
ortaya çıkmaktadır. Buna göre,
Hz.Peygamber, isim ve şahıs
belirterek kimseyi imam tayin
etmiş değildir. İmam, ancak
vasıfları ile belli olur. Haşîmî
olan, takva sahibi âlim ve cesur bir kimse kendi imâmetini
ilân ederek ayaklanırsa, imamlığı hak etmiş demektir. Ayaklanarak ortaya çıkmayan bir
kimsenin imâmet iddiası kabul
görmez. İmam gizli olamaz.
Ayrıca, bu imamların hatasız/
günahsız oldukları da söylenemez.
Zeydiye’ye göre büyük günah işleyen bir kimse, tam anlamıyla tevbe etmediği müddetçe ebediyyen cehennemde
kalacaktır. Zeydiye’nin ön plana çıkarttığı bir diğer husus ise,
“iyiliği emretme ve kötülüğü
yasaklama”nın,
sonuçlarına
bakılmaksızın her zaman ve
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makamda tatbik edileceği fikridir.

ZOR/ZORUN ROLÜ
“Zor” kavramı özellikle Marksist literatürün temel eserlerini yazan Friedrich Engels’in
yazdığı yazılarda bir analiz ve
açıklama öğesi olarak yer almaktadır. Örneğin Engels’in
“Anti-Dühring” ve “Tarihte
Zorun Rolü” kitapları, kavramın kullanım ve açıklamasında
öncü eserlerden sayılabilir. Genel olarak Engels’e göre “zor”
tarihte amaç değil bir araçtır.
“Zor”, bir bakıma Engels’in
deyimiyle “ordu ve donanma”
demektir. Dolayısıyla bir amaç
olarak “ekonomik çıkar” için
kullanılmaktadır.
Marksist/Leninist bir ideolojiyi benimsemiş olan PKK ve
onun kurucusu Abdullah Öcalan, örgütün bir şiddet yöntemi
olarak terörü seçmesinin nedenini meşrulaştırmak için çeşitli
Marksist teori ve kavramlara
başvurmuştur. Bu kavramlardan en önemlisi de “zor/ zorun rolü”dür.
“Zor/ Zorun Rolü” kavramı PKK ve Öcalan’ın metin800

lerinde de Engels ile benzer
anlamda kullanılır. Örgütün
temel metinlerinde geçen bu
kavram şiddetin meşrulaştırılması için bir anahtardır.
Özellikle PKK’nın temel propaganda metinlerinden olan
ve Abdullah Öcalan’ın yazdığı
“Kürdistan’da Zorun Rolü” ve
“Kürdistan Devriminin Yolu”
kitabında bu kavram sık sık
kullanılır.
Örgütün temel kabullerine
göre “Kürdistan” bir sömürgedir ve bu sömürgeleştirme
tarih boyunca “dış zor”a dayalı
olmuştur. Bu bakımdan da zor
“iç ve dış zor” olarak tasnif edilmektedir. “Dış zor” genel olarak dışarıdan halklar üzerinde
kullanılan “zor”dur. “İç zor”
ise Marksist yazının sıklıkla
başvurduğu “üretim ilişkileri”
kavramı ile ilişkilendirilmektedir. Buna göre üretim ilişkilerinin gelişmesinin önündeki
engelleri kaldıran “zor” devrimci/ilerici, mezkur engelleri
sürdürmeye devam ettirmeye
çalışan “zor” gerici/ karşı devrimci karakterdedir. Dolayısıyla bu “gerici zor”a karşı “devrimci bir zor” örgütlenmeli ve
“gerici zor” yıkılmalıdır. PKK

bu teorik örgü penceresinden
kendi terör metotlarını meşrulaştıracak bir zemin oluşturmuştur. Buradan hareketle
örgüt için “zorun rolü” hem
“öteki” olarak ilan ettiği “gerici
zoru” yıkmak hem de diğer hedeflerini gerçekleştirmek için
önemli bir yer tutar. Örgütün
gerek kamu görevlilerine karşı gerek Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde özellikle
sivil halka karşı gerçekleştirdiği saldırılar ve tehdit ederek
halkı sindirme çabası bu teorik
anlayışa dayanmaktadır. Terör
yöntemiyle “gericileri” ortadan kaldırmak ve bu şiddet ortamından doğan mağduriyeti
tekrar bir meşruluk aracı olarak kullanmak örgütün söylem
bazında kullandığı araçlardan
biri olagelmiştir.

ZORUNLU GÖÇ
Göç, insanların değişik nedenlerle bir yerden başka bir
yere gitme, taşınma eylemidir. Sadece göçün nedenselliği üzerinde yoğunlaşan sosyal
bilimciler, bu olguyu gönüllü
ve zorunlu göç olarak sınıflandırmaktadırlar. İnsanların her
hangi bir dış baskı sonucu değil

de sadece kendi arzusuyla yer
değiştirmesi gönüllü göç olarak
ifade edilirken; dışarıdan gelen
bir zorlama sonucunda insanların istemeyerek yer değiştirmek durumunda bırakılmalarına zorunlu göç denilmektedir.
Zorunlu göçte bireyin istemi dışında gelişen olayların
neden olduğu bir hareket söz
konusudur. Bu hareketin nedeni dış baskılardır. Dış baskılar,
insan ve doğa kaynaklı olarak
ikiye ayrıldığından zorunlu
göçlerde iki farklı şekilde ifade
edilmektedir:
a) İnsanların neden olduğu zorunlu/zoraki göçler: Sosyal,
siyasî ya da ekonomik temelli karışıklıklar, askerî darbeler, ihtilallar, rejim baskıları,
iç savaşlar, dinî, etnik temelli ayrışmalar sonucu yerinden edilmeler bunlara örnek olarak verilebilir. Bu tür
göçlerde bireyler, yaşamakta oldukları yerlerden fizikî
baskılar sonucu kopmakta/
koparılmaktadırlar.
b) Doğal afetlerin neden olduğu zorunlu göçler: Tsunami,
deprem, sel, yangın, iklim
değişikliklerinin yol açtığı
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susuzluk, volkanik bir dağın
tekrar aktifleşmesi gibi olaylar ise doğal afetler sonucu
oluşan göçlere örnek verilebilir.
Ayrıca, zorunlu göç kavramını ‘yerinden olma’ ve ‘yerinden edilme’ şeklinde iki gruba
ayırmak mümkündür. Yerinden olma kavramı, Birleşmiş
Milletler tarafından hazırlanan
“Ülke İçinde Yerinden Olma
Konusunda Yol Gösterici İlkeler” metninde belirtildiği üzere
iç savaş ve çatışmaların, doğal
afetlerin ve kalkınma planlarının sonucunda gerçekleşen yer
değiştirmeler olarak tanımlanırken, yerinden edilme kavramı, sadece iç savaş ve çatışmalardan doğan ve kişilerin neden
olduğu istem dışı göç olarak
tanımlanmaktadır. Bu kapsamda devletlerin çeşitli sosyal,
ekonomik, güvenlik ve benzerî
konularda aldığı kararların
yerine getirilmesi aşamasında
nüfusta oluşturulan hareketlilik de istem dışı göç (zorunlu
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göç)’e örnek olarak verilebilir.
Zorunlu göç, bireyin iradesi
dışında gerçekleştiği için bireyin üzerindeki sosyo-psikolojik
etkisi gönüllü göçten temelde
ayrılmaktadır. Bu nedenle özellikle iç savaşlar ve terör olayları
nedeniyle yerlerinden ayrılmak
zorunda kalan kitleler vardıkları yerlerde çeşitli sorunlarla
karşılaşmakta ve çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Ülkemizde de yakın geçmişte özellikle
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri’nde yaşanan terör
olayları nedeniyle birçok kişi
yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmış ve farklı illere ve
yurtdışına göç etmiştir. Bu göçler, nispeten güvenli ve huzurlu
olan kent hayatının da güvensizliğe itilmesine neden olmuş,
göç alan büyük şehirlerde çeşitli sosyal sorunların doğmasına
yol açmıştır. Kendi köyünde
merası, tarlası, hayvanları olan
ve bunlar vasıtasıyla yaşamını
devam ettiren insanlar, şehirde
yersiz yurtsuz ve en önemlisi işsiz kalmışlardır.

