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ÖZ 

 

KENTLEġME VE ASĠMETRĠK ASKERĠ MÜCADELE: 

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SĠLOPĠ‟DE “ġEHĠR SAVAġI” DENEMESĠ VE 

TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠNĠN MÜCADELESĠ 

 

YÜKSEL, Mehmet  

Yüksek Lisans, Güvenlik ÇalıĢmaları 

Tez DanıĢmanı: Doç. Dr. Nihat Ali ÖZCAN 

 

 

Bu çalıĢmada, kentleĢmenin savaĢ olgusu üzerindeki etkisi neticesinde asimetrik 

askeri mücadelelerin yükselen önemi ve bu bağlamda kentleĢmenin PKK terör 

örgütünün strateji, yöntem ve taktiklerine etkisi incelenmiĢtir. Geçtiğimiz yüzyıl 

baĢında tüm dünyada %16 olan kentsel nüfus oranı 2018 yılı itibariyle %55‟e 

ulaĢmıĢ, diğer bir ifadeyle kırsal alan nüfusu azalmıĢ ve insanlar kentlere yönelmiĢtir. 

Bu sebeple günümüzün asimetrik örgütlerinin, 20‟nci yüzyılda baĢarılı olan gerilla 

hareketlerinin temel stratejisi olan kırsal alana dayalı mücadelesi ile hedefe ulaĢması 

mümkün gözükmemektedir. KentleĢmenin bu denli hızlı geliĢmesi ve yarattığı 

etkilerin PKK terör örgütü için iki farklı sonucu olmuĢtur. Birincisi, PKK terör 

örgütü, “Uzun Süreli Halk SavaĢı” stratejisinin gereği olarak kırsal bölgeye dayalı bir 

“gerilla savaĢı” ortamını kaybetmiĢtir. Ġkincisi, mücadelesini siyasal alana paralel 

olarak kentlere kaydırmıĢtır. Önümüzdeki süreçte PKK‟nın kırsal alandaki 

eylemlerinde oransal olarak azalma, kentsel eylemlerinde ise doğrusal artıĢ olması 

beklenmektedir. ÇalıĢmada nicel ve nitel verilere dayanarak açıklayıcı bir metot 

izlenmiĢ, akademik yazın ve terör örgütü kaynaklarından istifade edilmiĢ ve Silopi 

Ġlçesi özelinde vaka analizi yapılmıĢtır.  

 

Anahtar Kelimeler: KentleĢme, Asimetrik SavaĢ, PKK, Strateji, Taktik 
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ABSTRACT 

 

URBANIZATION AND ASYMMETRIC MILITARY COMBATING: 

PKK TERRORIST ORGANIZATION'S "URBAN WARFARE" ATTEMPT IN SILOPI  

AND COUNTERTERRORISM OF TURKISH ARMED FORCES. 

 

YÜKSEL, Mehmet 

Master of Science, Security Studies 

Supervisor: Assoc.Prof. Nihat Ali ÖZCAN 

 

In this thesis, as a result of the impact of urbanization on the phenomenon of war, the 

increasing importance of asymmetric military struggles and the effect of urbanization 

on the strategy, methods and tactics of the PKK terrorist organization are examined. 

At the beginning of the last century, the proportion of urban population, which was 

16% in the world, reached to 55% in 2018, in other words, the population of rural 

areas decreased and people were directed towards cities. For this reason, asymmetric 

organizations of today  has lost their capacity to reach to the target with the struggle 

based on the rural area, which was the main strategy of the succesfull guerrilla 

movement's strategy in the 20th century. The rapid development of urbanization and 

its effects has created  two different results for the PKK terrorist organization. First,  

PKK  lost the geographical environment for its  initial strategy which was a "long-

term armed revolutionary struggle" or “people's war" based on rural area.               

The second, PKK shifted its struggle to the cities parallel to the political sphere. In 

the upcoming period, regarding PKK it is expected to have a proportional decrease in 

rural activities and a linear increase in urban activities. In the study, an explanatory 

method was followed based on quantitative and qualitative data; academic writing 

and terrorist organization resources were utilized, and a case study was conducted in 

Silopi District. 

 

Keywords: Urbanization, Asymmetric Warfare, PKK,  Strategy, Tactic 
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

 

Son yüzyılda meydana gelen küresel dönüĢümlerin en önemlilerinden birisi 

kırsal yaĢamdan kentsel yaĢama geçiĢtir. KentleĢme, bir olgu olarak insan yaĢamı, 

toplumsal kalkınma, düĢünce özgürlüğü, kadın hakları vb. konularda önemli katkılar 

sağlasa da, plansız ve hızlı meydana geldiğinde çeĢitli güvenlik problemlerine 

sebebiyet vermektedir. KentleĢmenin sadece bir yüzyıl kadar kısa bir sürede baĢ 

döndürücü hızla gerçekleĢmesi bunun siyasi, askeri, sosyal ve çevresel etkilerinin 

hâlen tam olarak anlaĢılamamasına sebep olmuĢtur.  21‟nci yy.da kırsal bölgelerden 

daha iyi bir yaĢam arayıĢıyla kentlere göç eden insanların önemli bir kısmı, 

umduklarından daha kötü koĢullarla karĢılaĢmıĢtır. KentleĢmiĢ ve oturmuĢ bölgelerde 

iskân Ģansı bulamayan göçmenler, gecekondu bölgelerine ve kenar mahallelere 

yerleĢerek suç, terörizm, ayaklanma ve diğer Ģiddet türleri için elveriĢli bir zemin 

oluĢturmuĢtur.  

Diğer taraftan küreselleĢmenin olanca hızıyla devam etmesi, akıllı telefonlar 

ve sosyal medya sayesinde bilginin anlık ve sürekli olması, mesafeler ve sınırların 

her geçen gün daha da anlamsızlaĢmasına sebep olmaktadır. Küresel ısınma ve 

devam eden iç savaĢlarla birlikte belirli bölgelerde yaĢamın zorlaĢmasına bağlı 

düzensiz göçler ve sekiz milyara dayanmıĢ dünya nüfusunun sınırlı kaynakları 

sömürmeye devam etmesi açlık, yoksulluk, hastalık ve çevresel bozulma gibi birçok 

sorunu Ģiddetlendirmektedir. Bütün bu geliĢmeler günümüzde dünyanın herhangi bir 

Ģehrinde sokakların en hafif anlamda bir protestocu ordusuyla Ģiddet ortamına dönme 

potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.  

 Tezin amacı geniĢ anlamda savaĢın karakterinde yaĢanan değiĢim ve kentsel 

alanlara kaymasını açıklamaktır. Bu kapsamda öncelikle “savaĢ” kavramı güvenlik 

çalıĢmaları teorileri açısından incelenmiĢ, tarihsel süreçte hangi karakterlerinin 

değiĢtiği sorgulanmıĢ, buradan hareketle değiĢim gösteren en temel karakterinin 

savaĢın asimetrik karakterli bir yapıya dönüĢtüğü değerlendirilmiĢtir. Bu kapsamda 

dört farklı asimetrik savaĢ biçimi (terörizm, gerilla savaşı, iç savaş ve hibrit savaş) 

açıklanmıĢtır. Diğer önemli dönüĢümün de muharebe sahası olduğu değerlendirilerek 
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kentsel alanlar incelenmiĢ, 21‟nci yy.da kentsel alanların hangi durumlarda güvenlik 

sorunsalı oluĢturduğu sorusu üzerine yoğunlaĢılmıĢ ve Ģehir ile savaĢ iliĢkisi 

açıklanmıĢtır. Ayrıca Ģehir savaĢları ve Ģehir gerillacılığının temel özellikleri ve 

savaĢan taraflar için ne anlama geldiği güvenlik çalıĢmaları literatüründen ve mevcut 

doktrinlerden yararlanılarak açıklanmıĢtır. 

 Tezin dar anlamdaki konusu ise PKK terör örgütünün, Türkiye‟de yasa dıĢı 

siyasi ve silahlı faaliyet gösterdiği coğrafyada kentleĢmeye bağlı olarak strateji, 

yöntem ve taktiklerinde meydana gelen dönüĢümdür. Bilindiği gibi Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti yaklaĢık 40 yıldır PKK‟nın yaratmıĢ olduğu bir bekâ 

problemiyle karĢı karĢıyadır. PKK terör örgütü, 1984 yılında baĢlatmıĢ olduğu silahlı 

mücadelesinde stratejisini “uzun süreli halk savaĢı”na ve kırsal alanda icra ettiği 

eylemlere dayandırmıĢtır. Bu süreçte PKK eylemleri genel olarak bölge halkına 

yönelik köy baskınları, kent merkezlerinde sivillere yönelik bombalı eylemler, 

güvenlik kuvvetlerine karĢı ise pusu, yollara yerleĢtirilen patlayıcılar ve karakol 

baskınları Ģeklinde meydana gelmiĢtir. 

Öğrenen örgüt PKK‟nın (Demir 2008, 78)  yıllar içerisinde değiĢen strateji, 

yöntem ve taktiklerinin en son örneği 2015-2016 yılları arasında Türkiye‟de 

uygulamaya koymaya çalıĢtığı Ģehir çatıĢmalarında  görülmüĢtür. PKK terör örgütü 

2014 yılından itibaren Sur, Cizre, Silopi, Ġdil, Yüksekova, Nusaybin ve ġırnak olmak 

üzere yedi farklı kent merkezinde, o dönemde devam eden çözüm sürecinin sağladığı 

ortamdan istifade ederek uzunca bir tahkimat ve hazırlığın ardından, özyönetim ilan 

etmiĢ ve aylarca süren Ģehir çatıĢmalarına sebebiyet vermiĢtir. PKK‟nın kentleri 

Ģiddet alanına dönüĢtürmek ve yeni bir yöntem olarak kentlerde “Ģehir gerillacılığı” 

ile etkin olmak amacında olduğu görülmüĢtür. 

Diğer taraftan Ģehir savaĢları, PKK‟ya karĢı kırsal alanda mücadelede daha 

tecrübeli olan güvenlik güçleri açısından da yeni bir geliĢmedir. Bu yeni durumla 

ilgili olarak, 2015-2016 yıllarında Silopi‟de meydana gelen Ģehir çatıĢmaları vaka 

çalıĢması olarak incelenmiĢtir. Silopi kent merkezinde PKK‟ya karĢı yürütülen 

operasyonlarda aktif görev alan 10 kiĢi ile derinlemesine mülakat yapılarak, güvenlik 

güçlerinin ve PKK terör örgütünün izlemiĢ olduğu taktik ve yöntemler incelenmiĢtir.   
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BÖLÜM II 

ARAġTIRMANIN KAPSAMI VE METODOLOJĠ 

2.1. Amaç 

AraĢtırmanın amacı, tüm dünyada ve ülkemizde meydana gelen hızlı 

kentleĢmenin savaĢın karakterine etkisini, asimetrik çatıĢmaların artan önemini ve bu 

bağlamda terör örgütlerinin strateji, taktik ve yöntemlerinde ne tür değiĢiklikler 

yarattığını belirlemektir.  

2.2. AraĢtırmanın Önemi 

 PKK terör örgütü 2014 yılından itibaren Sur, Cizre, Silopi, Ġdil, Yüksekova, 

Nusaybin ve ġırnak olmak üzere yedi farklı kent merkezinde aylarca süren Ģehir 

çatıĢmalarına sebep olmuĢtur. PKK‟nın kuruluĢunda belirlediği hedefe ulaĢmak için 

ilk defa sistematik bir Ģekilde “Ģehir gerillacılığı” yöntemine dayanarak kent 

merkezlerinde etkin olma çabasında olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Ģehir 

çatıĢmaları, kırsal alandaki mücadelede daha tecrübeli olan güvenlik güçleri 

açısından da görece yeni bir kavramdır. 

Dünyada 1960-1970‟lerde ortaya çıkan Marksist-Leninist ideolji ve/veya 

milliyetçilik akımları temelindeki  terörist gruplardan
1
 sadece birkaçı uzun ömürlü 

olmuĢtur (Boot 2014, 409). Bu dayanıklılığın en önemli sebeplerinden birisi de terör 

örgütlerinin değiĢime ayak uydurması, diğer bir ifadeyle öğrenen örgüt olması 

özelliğidir. PKK‟nın 1970‟lerin sonunda kuruluĢundan günümüze kadar farklı 

strateji, yöntem ve taktikler izlediği, dünyada ve bölgede meydana gelen değiĢime 

ayak uydurduğu değerlendirilmektedir. Bu çalıĢma ile kuruluĢundan günümüze kadar 

PKK terör örgütünün kentleĢmeye bağlı olarak strateji, taktik ve yöntemlerinde  ne 

tür değiĢiklikler olduğu araĢtırılmıĢtır.  

                                                           
1
 FKÖ, ETA, IRA, PKK 
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2015-2016 yıllarımda meydana gelen çatıĢmaların terör örgütü tarafından 

daha önce uygulanmamıĢ bir yönteme dayanması, etkilerinin ulusal ve bölgesel 

güvenlik alanında hâlen hissedilir olması ve ülke ekonomisine büyük zararlar 

vermesi sebepleriyle önemli olduğu değerlendirilmektedir.
2
 Vaka çalıĢmasında, 

araĢtırmanın çoğunluğunun mücadelede bizzat görev almıĢ güvenlik güçleri 

personeli ile yapılmıĢ olması çalıĢmanın güvenirliği ve önemini arttırmaktadır.  

Ayrıca bu çalıĢma ile asimetrik savaĢ, Ģehir savaĢları ve Ģehir gerillacılığı 

konularında literatüre katkı sağlanması ve ülkemizde bu konularda araĢtırma yapmak 

isteyen kiĢilere faydalı olmak hedeflenmiĢtir. PKK terör örgütünün gizli 

yapılanmalar ile yürütmeye çalıĢtığı “Ģehir gerillacılığı” yöntemi,  taktik ve 

eylemlerini içeren bölüm örgüt kaynaklarından istifade edilerek hazırlandığından bu 

çalıĢmanın literatüre özgün bir katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

2.3. AraĢtırma Soruları 

ÇalıĢmanın araĢtırma soruları iki tanedir:  

1. Terör örgütü PKK‟nın strateji, taktik ve yöntemi değiĢmiĢ midir?  

2. Bu değiĢimde kentleĢmenin etkisi nedir? ġehirler terör örgütlerinin 

taktik ve eylemlerini nasıl etkilemektedir? 

PKK terör örgütünün 40 yıla yakın süredir Türkiye‟de yaratmıĢ olduğu 

asimetrik tehdidin, Soğuk SavaĢ sonrası küresel çapta yaĢanan güvenlik 

algılamalarındaki değiĢim, Suriye iç savaĢının dinamikleri ve bölgede yaĢanan 

kentleĢmeden bağımsız olmadığı değerlendirilmiĢtir.  PKK terör örgütünün yaĢadığı 

siyasallaĢma süreci ve yaĢadığı dönüĢüme sebep olan faktörlerin araĢtırma sorusu ile 

birlikte ele alınması hedeflenmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmanın kapsamlı bir Ģekilde 

araĢtırılabilmesi maksadıyla destekleyici araĢtırma soruları belirlenmiĢtir. Bunlar:  

                                                           
2
 2015-2016 yıllarında denenen “Ģehir savaĢları” yönteminin, 1991-1992 yıllarında ġırnak‟ta 

uygulanmaya çalıĢılan ayaklanma denemesinden strateji ve taktiksel yönleriyle ayrıldığı 

değerlendirilmektedir. 1991-1992 yıllarındaki terör saldırıları stratejik savunma-stratejik denge ve 

stratejik taarruz gibi üç aĢamalı bir “gerilla”  stratejisine dayanıyorken; 2015-2016 yıllarında 

uygulanan yöntem daha çok siyasi alanda avantaj kazanmak ve müzakere gücünü arttırmaya dayalı bir 

stratejiye dayanmaktadır. Suriye Ġç SavaĢı ile bağlantıları da göz önüne alındığında Ģehir savaĢlarının 

PKK terör örgütü tarafından  ilk defa denenen bir yöntem olduğu değerlendirilmektedir.   
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 SavaĢın karakteri değiĢiyor mu?  

 Asimetrik savaĢ nedir? Hangi tür çatıĢmalar asimetrik savaĢ olarak 

değerlendirilmelidir? 

 ġehir ve savaĢ iliĢkisi nasıldır?  KentleĢmenin asimetrik savaĢ ve “gerilla 

yöntemi” için etkileri nedir? Türkiye‟de meydana gelen kentleĢmenin PKK 

terör örgütüne etkisi nasıldır? 

 PKK‟nın silahlı ve yasadıĢı siyasi faaliyet yürüttüğü coğrafyada kentleĢme 

nasıl seyretmiĢtir? 

 Mao‟nun kıra dayalı gerilla yöntemi hâlen uygulanabilir midir?  

 ġehir gerillacılığı yöntemi hangi taktik ve prensiplere dayanmaktadır? 

 ġehir savaĢlarının karakteristikleri nelerdir?  

 PKK Silopi‟de hangi taktik ve yöntemleri denemiĢtir? 

2.4.  Yöntem 

Kenneth Waltz bir kuramın bilimsel olup olmadığının test edilmesi ve az 

değiĢken ile çok Ģey anlatmak için sadelik (parsimony) ölçütünü geliĢtirmiĢtir (Waltz 

1979, 11-13). KentleĢme, geniĢ kapsamda değerlendirildiğinde ülkemiz açısından 

çok temelden ve farklı alanlarda değiĢimler yaratmıĢtır. ÇalıĢmanın kapsamı gereği 

kentleĢmenin terör örgütlerinin strateji, taktik ve yöntemlerinde ne tür etkileri olduğu 

ile sınırlandırılarak sadelik ölçütüne uyulmuĢtur. AraĢtırmada nicel (quantitative) ve 

nitel (qualitative) verilere dayanarak açıklayıcı (explanatory) bir metot izlenmiĢtir. 

Temel bilimlerde baĢka bir değiĢkene bağlı olmadan artan veya azalan 

değiĢkenler bağımsız değiĢken, bir değiĢkene bağlı olarak artan veya azalan 

değiĢkenler ise bağımlı değiĢken olarak belirtilmektedir. Bu bağlamda çalıĢmanın bir 

bağımsız değiĢkeni, bir bağımlı değiĢkeni ve bir de ara değiĢkeni bulunmaktadır. 

ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkeni “kentleĢme”, bağımlı değiĢkeni ise “terör 

örgütlerinin strateji, yöntem ve taktiklerinde yaĢanan dönüĢüm”dür. ÇalıĢmanın ara 

değiĢkeni ise terör örgütlerinin “öğrenen örgüt” olma özelliğidir. Terörist grupların 

dünyada ve bölgesinde yaĢanan değiĢimlere hızla adapte olması, örgütlenme modeli, 
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strateji, söylem, taktik ve yöntemlerinde hızla değiĢikliğe gidebilmesi onların birçok 

kayba rağmen halen etkin olmasını sağlayabilmektedir. 

ÇalıĢmanın bağımsız değiĢkeni kentleĢmenin göstergeleri nüfus sayısındaki 

değiĢim, alan ve coğrafyadaki değiĢim (kent merkezindeki bina sayıların artması ve 

boĢalan köylerin tespit edilmesi), binek araç sayılarındaki değiĢim, okur yazarlılık 

durumundaki değiĢimdir. Bağımlı değiĢken “Terör örgütlerinin strateji,  yöntem ve 

taktiklerinde yaĢanan dönüĢüm” ise, terör örgütlerinin eylemlerinin kırsal ve 

kentlerdeki sayılarının ortaya çıkarılması, kronolojik olarak siyasi ve silahlı 

yapılanmasındaki değiĢiklikler, örgüt kaynaklarındaki ifadeler ve kentlerde 

uyguladığı taktik ve yöntemlerin belirlenmesiyle ölçülecektir. Terör örgütünün 

kentlerde eylem sıklığının artmasını tespit etmek amacıyla 1992 ve 2015 yıllarına ait 

eylemleri cinsleri ve/veya taktikleri belirlenerek mukayese edilmiĢtir. Söz konusu 

yılların seçilmesinin sebebi, terör örgütünün çok farklı taktikler izleyerek bu zaman 

dilimlerinde eylemlerini sıklaĢtırmasından kaynaklanmaktadır.  

Bu kapsamda değiĢkenler üzerinde yapılan analiz sonucunda 2 hipotez 

oluĢturulmuĢtur. 

Hipotez 1: KentleĢme terör örgütlerinin strateji ve taktiklerinde değiĢime yol açar. 

Hipotez 2: Dünya‟da kentleĢmenin hızlı geliĢtiği ve kırsal alanlardaki nüfusun 

azaldığı coğrafyalarda, terör örgütleri ve/veya gerilla unsurları, “uzun süreli halk 

savaĢı” stratejisi yani kırsala dayalı bir “gerilla savaĢı” yöntemi ile mücadele 

ortamını yitirmiĢtir.  

Asimetrik karakterli mücadelelerin baĢarılı olması için halk merkezli olmaları 

gerektiği göz önüne alındığında, terör örgütleri ve gerilla unsurlarının hikayelerini 

halk üzerine kurmaları elzemdir. Halkın kırsaldan Ģehirlere göç etmesi neticesinde 

sosyal, ekonomik ve çevresel koĢullarının değiĢmesi, mücadelesini kırsal alandaki 

eylemlerine dayandıran terörist grupların strateji, yöntem ve taktiklerinde değiĢiklik 

yapmasını gerektirmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde Ģehirlerde 
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meydana gelen terör saldırılarına kamuoyu ilgisinin fazla olması, terörist gruplar 

lehine bir durum yaratmaktadır.  

Bir olgunun mekân ve zamana bağlı kalmak Ģartıyla araĢtırılması maksadıyla 

derinlemesine incelenmesi “vaka analizi” olarak tarif edilmektedir (Büyüköztürk ve 

Çakmak 2012, 20). Bu çalıĢmada PKK‟nın strateji, taktik ve yöntemlerinde ne tür 

değiĢiklikler olduğunun belirlenmesi amacıyla, bilimsel sorulara yanıt aramada 

kullanılan nitel araĢtırma tekniklerinden “Vaka Analizi” yöntemi kullanılmıĢtır. 

Silopi‟de yaĢanan Ģehir çatıĢmalarının araĢtırıldığı analizde, bizzat çatıĢmalarda 

görev alan 10 güvenlik personeli ile derinlemesine mülakat yapılmıĢtır. Silopi kent 

merkezinde yaĢanan çatıĢmaların vaka olarak seçilmesinin en önemli sebepleri 

arasında, birincil verilere kolaylıkla ulaĢma imkânının olması,  PKK‟nın birçok kent 

merkezinde yarattığı teröre karĢılık devletin ilk kapsamlı ve sonuç alıcı 

operasyonlarının Silopi‟de yapılması, Silopi‟de uygulanan operasyon modeli, 

teĢkilatı ve taktiklerinin sırasıyla diğer kent merkezlerinde de uygulanmasıdır.  

AraĢtırma öncesinde, vaka analizine yönelik güvenlik personeline 

uygulanacak mülakat soruları ve araĢtırmanın kapsamı, TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi Ġnsan AraĢtırmaları Değerlendirme Kurulunca onaylanmıĢtır. 

Onay belgesi EK-A‟dadır. 

2.5.  AraĢtırmanın Kısıtlılığı ve Sınırlılıkları 

Son olarak araĢtırmanın kısıtlılığı ve sınırlılıkları belirtilecektir. ÇalıĢmanın 

en önemli kısıtlılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ĠçiĢleri Bakanlığının (Jandarma ve 

Emniyet) PKK ile yapılan Ģehir çatıĢmalarındaki stratejik ve operasyonel seviyedeki 

kaynaklara ulaĢılamamasıdır. Ayrıca, operasyonlara katılan resmî personel sayısı, 

harekât planları, harekâtın istatistiki sonuçları ve alınan dersler kapsamındaki 

uygulamalara ulaĢılamamaktadır. Örneğin, TBMM Ġnsan Hakları Komisyonu ve 

CumhurbaĢkanlığı ĠletiĢim Merkezi‟ne (CĠMER) yapılan “1984-2018 yılları arası 

Ģehit olan asker, jandarma, polis” sayılarına iliĢkin baĢvuru Millî Savunma Bakanlığı 
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ve ĠçiĢleri Bakanlığınca olumlu sonuçlandırılmamıĢ, sadece Ģehit güvenlik 

korucularının 1984-2018 yılları arasındaki sayısı verilmiĢtir. 

ÇalıĢmanın bir diğer kısıtlılığı ise, PKK ile ilgili verilere ulaĢım açısından 

yaĢanan kısıtlılıklardır. Bilindiği üzere terörizm ile ilgili olarak sistematik ve 

güvenilir veri toplamak neredeyse imkânsızdır (Merari 1991).  Örgüt kaynaklarından 

ulaĢılan bilgilerin birçoğunun propaganda ve kamuoyu yaratmak amacındaki 

dokümanlar olması sebebiyle, birçok örgüt kaynağına güvenilmemiĢ, farklı 

kaynaklar ile teyit edilmeye çalıĢılmıĢtır.   

ÇalıĢmanın son kısıtlılığı ise, savaĢ ve asimetrik karakterli savaĢların 

açıklanmasında güvenlik çalıĢmaları literatüründen yararlanması ve kentleĢme ve 

kentleĢmeye etki eden faktörlerin resmi istatistik verilerinden (TÜĠK vs.) derlenerek 

hazırlanmasıdır. 

 ÇalıĢmanın sınırlılığı ise, PKK‟nın yaĢadığı dönüĢümün yalnızca 

“kentleĢme” bağımsız değiĢkeni ekseninde ele alınmasıdır. Günümüzün çok boyutlu 

harekât ortamında elbette ki, terör örgütlerinin veya asimetrik unsurların 

dönüĢümlerine etki eden faktörler tek değildir. PKK‟nın yaĢadığı dönüĢümün 

teknolojide meydana gelen geliĢmeler, örgütten kaynaklanan sebepler, bölgesel ve 

küresel değiĢimler, devletin etkin askeri mücadelesi, alanda/coğrafyada değiĢim vb. 

gibi birçok faktöre de bağlı olduğu değerlendirilmektedir. ÇalıĢmada PKK‟nın 

strateji, yöntem ve taktiklerinde yaĢanan dönüĢüm, kentleĢme kapsamında kapsamlı 

olarak ele alınmıĢ, diğer etkenler yalnızca genel hatlarıyla açıklanmıĢtır.  

 Son olarak çalıĢmada  karĢılaĢtırmalı vaka analizi yapılmadığından ulaĢılan 

sonuçlar sadece Türkiye ve PKK terör örgütü örneğiyle sınırlı olacaktır. 
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BÖLÜM III 

LĠTERATÜR TARAMASI 

Bu bölümde, kentleĢmenin geleneksel savaĢ ve asimetrik savaĢ üzerine 

etkileri hakkında akademik yazın incelenmiĢ ve güncel tartıĢmalar ıĢığında savaĢın 

karakterinde yaĢanan dönüĢüm ve kentleĢmenin terör örgütleri gibi asimetrik 

unsurlara etkisi ile strateji, yöntem ve taktiklerinde sebep olduğu dönüĢüm 

açıklanmıĢtır. Ayrıca Ģehir savaĢları üzerine yapılan araĢtırmalara yoğunlaĢılmıĢtır.  

Çoğu akademik yazın, yeni nesil savaĢları açıklarken, Clausewitz‟in 

savaĢların devletlerarasında olduğu iliĢkin görüĢlerini eleĢtirerek iĢe baĢlamıĢtır. 

Örneğin Van Creveld, silahlı mücadelenin (politik Ģiddet) sadece bir devlet 

tarafından baĢka devlete/devletlere karĢı yapılması durumunda savaĢ olarak 

adlandırılabileceğini söyleyerek Clausewitz‟e katılmaktadır (Creveld 1991, 36). Aynı 

Creveld, 1980‟lerde devletlerarası savaĢın azaldığını ve gelecekte devletlerin gerilla 

grupları ve isyancılar gibi devlet dıĢı aktörler ile yaĢayacağı düĢük yoğunluklu 

çatıĢmaların artacağı değerlendirmesini de yapmıĢ ve bunları da savaĢ olarak 

nitelendirmiĢtir. Creveld devletlerarası savaĢın azalacağı değerlendirmesini, nükleer 

silahların yayılmasının konvansiyonel savaĢ ihtimalini azaltacağı, artan 

küreselleĢmenin ulusların birbirine olan karĢılıklı bağımlılığını arttıracağı ve mevcut 

uluslararası hukukun devletlerarası olası savaĢ durumlarını engelleyeceği fikirlerine 

dayandırmıĢtır (Creveld 2002). 

Mary Kaldor da,  Clausewitz‟in savaĢ tanımlamasındaki “bir devletin silahlı 

kuvvetlerinin baĢka bir devletin silahlı kuvvetlerini yenmek için yaptığı düello” 

tanımlamasının günümüzde uygulanamaz olduğunu belirterek Clausewitz‟in 

fikirlerinin eskidiğini ve savaĢların devlet tekelinden çıktığını belirtmektedir. 
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Kaldor‟a göre, Soğuk SavaĢ döneminde meydana gelen geliĢmeler savaĢı tamamen 

yepyeni bir olguya dönüĢtürmüĢtür. KüreselleĢen ekonomi ile birlikte devlet içi etnik 

ve kimlik temelli dıĢlamalar, savaĢ ile barıĢ, savaĢ ile suç, savaĢ ile insan haklarının 

sistematik bir Ģekilde ihlali arasındaki belirgin çizgileri ortadan kaldırmıĢ ve bu da iç 

savaĢlarda büyük bir artıĢa sebebiyet vermiĢtir (Kaldor 1999). Kaldor, günümüz 

çatıĢmalarının artık belirli bir askeri zafere ulaĢma etrafında dönmediğine inanmakta, 

ancak sivillerin ana hedef haline gelmesine neden olan Ģiddetin, aynı savaĢlar gibi 

politik bir hedefinin olduğuna iĢaret etmektedir. Bazen bu çatıĢmalarda, politik 

hedefin olmadığı ve ekonomik temelli kazanç sağlamanın (haydutluk) hedef olduğu 

ve iç savaĢa varan Ģiddetin yaĢandığını belirtmektedir. Kaldor, bu yeni savaĢların, ilk 

etapta onlara yol açan devletlerin dağılma sürecini hızlandırdığını belirtmektedir. 

Kısacası, Soğuk SavaĢ'ın sona ermesinin, iç savaĢ ile karakterize edilen yeni bir 

çatıĢma türü lehine devletlerarası savaĢın çöküĢünün baĢladığı hipotezini öne 

sürmektedir (Kaldor 2005).  

Philip Wilkinson ve Azar Gat günümüzde yaĢanan düĢük yoğunluklu 

çatıĢmaların dünyanın birçok yerinde yaygınlaĢmasının, Clausewitzçi yaklaĢıma 

dayanan Avrupalı Westphalian devlet modeline ve savaĢ algısına meydan okuduğunu 

ve artık yeni bir savaĢ tipinin oluĢtuğunu belirtmektedir. Aydınlanma dönemi sonrası 

ortaya çıkan Napolyon tipi askeri savaĢların o dönemki savaĢları kökünden 

değiĢtirdiğini ve Clausewitz‟in de kendi dönemi Ģartlarında savaĢı yorumladığını, 

günümüz Ģartlarının bambaĢka bir yöne evrildiğini belirterek Clausewitz‟in 

yorumlamasının modasının geçtiğini iddia etmektedirler (aktaran Angstrom 2005,2). 

Bütün bu tartıĢmalar, iki yüz yıla yakın bir süredir, savaĢla ilgili 

algılamalarımızı Ģekillendiren Clausewitz‟in fikirleriyle çeliĢmekte midir? Diğer bir 

ifadeyle, son yıllarda savaĢın karakterinde meydana gelen değiĢimler ile birlikte, 
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Clausewitz‟in ortaya koyduğu fikirler eskimiĢ midir? Colin Gray, Clausewitz‟in 

düĢüncelerinin halen hâkim ve geçerli olduğunu belirtmektedir (Gray 1999). Gray‟e 

göre, devletlerarası savaĢların Soğuk SavaĢ sonrası dönemde nadir görüldüğü 

doğrudur, ancak yeni nesil savaĢlar yüzyıl boyunca meydana gelse bile geçicidir. 

Devletlerin kendi güvenliklerinin nihai hakemleri olduğu bir dünyada, silahlı 

kuvvetlerin kullanılmasını gerektiren devletlerarası büyük savaĢlar her zaman 

mümkündür (Gray 1999, 178). 

Mike Smith de Clausewitz‟in görüĢlerinin eskimediğini, savaĢta taktiklerin 

değiĢebileceğini, savaĢ stratejisinin halen geçerli olduğunu belirtmiĢ ve “savaĢ 

savaĢtır” diyerek Clausewitz‟in meĢhur halk-ordu-hükümet üçlemesinin yeni tip 

savaĢlar için de geçerli olduğunu savunmuĢtur. Yani, Clausewitz‟in deyimiyle “savaĢ 

bukalemun gibidir”: SavaĢın karakteri değiĢse de, doğası sabit kalmaktadır (Smith 

2003, 37). 

Yeni nesil savaĢ kavramı son dönemde sıklıkla kullanılır hale gelmiĢtir. Yeni 

savaĢlardan kastedilen nedir? Bu önemli bir sorunsal olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

ÇalıĢmamızda yeni nesil savaĢlar, “asimetrik savaĢlar” olarak tanımlanmaktadır. 

Artık savaĢların karakteri, yapısı ve özelliklerinin geçtiğimiz yüzyıldan farklı bir hale 

geldiğini söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır. Günümüzün savaĢlarında çatıĢma 

ile barıĢ, asker ile sivil, cephe ile güvenli bölge, dost ile düĢman arasındaki sınırlar 

belirsizleĢmiĢtir (Gürcan 2016). Önceden tek merkezli ve emir-komuta bütünlüğü 

içerisinde devam eden ve ateĢ ile manevra gücünün esas unsur olduğu savaĢlar yerini 

yeni bir konsepte bırakmıĢtır. Ayaklanma, terör, siber savaĢ, vekâlet savaĢları, 

ekonomik savaĢlar gibi, yaĢarken farkına bile varamadığımız birçok olgu bugün 

savaĢ olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan yeni nesil savaĢların genel bir tanımını 

yapmak ve kategorize etmek hayli zordur. Disiplin açısından, en geniĢ anlamda güç 
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kullanımı gerektiren ve taraflar arasında geçen mücadelelerin savaĢ olarak kabul 

gördüğü söylenebilir. Bu noktada taraflar olarak kimlerin kastedildiği, savaĢı 

tanımlamada önemli bir sorunsal olarak karĢımıza çıkmaktadır. Uluslararası 

iliĢkilerin bir disiplin olarak ortaya çıkmasından günümüze kadar, savaĢta aktörlerin 

Westphalian devletler sistemindeki egemen hükümetler ve onların silahlı kuvvetleri 

olduğu genel olarak kabul görürken, bu kanının özellikle Soğuk SavaĢ ve 11 Eylül 

saldırısı sonrası değiĢtiği söylenebilir. 

1996 yılında bir UNICEF raporunda “bir zamanlar %5 olan sivillerin 

savaĢlardaki ölüm oranı son dönemde %90‟ların üzerine çıkmıĢtır” Ģeklinde 

belirtilmiĢtir. (UNICEF 1996) I. Dünya SavaĢı‟nda ölenlerin %95‟i asker, %5‟i sivil 

iken; II. Dünya SavaĢı’nda ölenlerin %33‟ü asker, %67‟si sivildir. Günümüzdeki 

savaĢlarda ise kayıpların sadece yüzde 5‟i asker, yüzde 95‟i sivillerden meydana 

geliyor. Bu “asker-sivil” kayıp oranları bile savaĢların karakterinin ve özelliklerinin 

nasıl değiĢtiğinin sayısız örneklerinden biridir. 

Stathis Kalyvas, devletlerarası silahlı çatıĢmaların azalması ve Soğuk 

SavaĢ‟ın sona ermesinden bu yana artan iç savaĢların sıklığı ve beklenen yükseliĢi 

vurgulamaktadır (Kalyvas 2001, 99-118).  

Diğer bir görüĢte olanlar ise, teknolojide meydana gelen geliĢmelerin, hassas 

güdümlü silahların, bilgisayar teknolojisi merkezli komuta-kontrol sistemlerinin, 

savaĢlarda büyük bir değiĢim yarattığını ancak bu değiĢimin savaĢın özünden ziyade 

sadece doğasını değiĢtirdiğini iddia etmektedir.  Öte yandan,  üstün hava gücü, akıllı 

bombalar ve füzeler sayesinde savaĢların batı dünyası için sadece tribünden izlenen 

bir oyun haline dönüĢtüğünü belirterek “sanal savaĢ” (virtual war) kavramını 

kullananlar da mevcuttur (Ignatieff 2000). 
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Arquilla, yeni nesil savaĢları tanımlarken üç unsurdan bahsetmektedir: küçük 

askeri birliklerin kullanılmasını gerektiren durumlar, gerilla taktiklerinin yaygınlığı 

ve teröre baĢvurma. Yeni nesil savaĢları “düzensiz savaĢ” olarak tanımlarken, 

düzensiz savaĢın meydana gelmesi için çatıĢan aktörlerden birinin düĢman gücüyle 

mukayese edildiğinde asimetrik olarak güçsüzlüğü sebebiyle direkt temasa girmekten 

kaçındığını belirtmektedir (Arquilla 2011). 

Yukarıda da belirtildiği üzere Van Creveld, Mary Kaldor, Mike Smith, Stathis 

Kalyvas, James Fearon ve John Arquilla gibi saygın siyaset bilimcilerin tamamı 

savaĢın karakterinde yaĢanan dönüĢüm, asimetrik savaĢların yükselen değeri ve iç 

savaĢlar üzerine yoğunlaĢmıĢlarına rağmen kentleĢmenin savaĢın doğası üzerine 

yarattığı etkilerine değinmemiĢlerdir. Bununla birlikte Ģehir savaĢları, terörizm ve 

kentleĢme üzerine baĢta ABD olmak üzere batılı kaynaklarda bolca çalıĢma 

mevcuttur.  

Eski bir asker olan Avustralyalı  David Kilcullen‟in Ģehir savaĢları çalıĢmaları 

üzerine en çok atıf yapılan kaynak olması bakımından önemli ve saygındır. Somali, 

Afganistan ve Irak‟ta saha tecrübesi olan Kilcullen, savaĢın doğasındaki değiĢmeleri 

sadece kentleĢme ekseninde değil, birçok faktöre bağlı olarak açıklamıĢtır. 

Dünyadaki insan sayısının görülmemiĢ artıĢ hızı ve nüfusun kontrolsüz bir Ģekilde 

artması, bu insanların kentlerde toplanması yani kentleĢme, biliĢim teknolojilerinin 

de etkisiyle insanlar arasındaki karĢılıklı etkileĢim ve kıyı metropolleĢmesinin 

artmasına bağlı olarak dört farklı sebepte ele almıĢtır (Kilcullen 2013). Bu sebeplere 

bağlı olarak “Ģehir gerillacılığının” gelecekteki çatıĢma ortamında etkin bir rol 

alacağını belirtmiĢ, askerler için “Ģehirlerde ayaklanmayı bastırma” doktrini 

kapsamında çalıĢmalarda bulunmuĢtur. 
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Alice Hills, gelecekte meydana gelecek bütün savaĢların kentlerde olacağını, 

kentlerin teröristler ve gerillalar için çok elveriĢli olduklarını belirtmiĢ, ancak buna 

karĢın konvansiyonel doktrinlerin aksine asimetrik savaĢlar kapsamında genel kabul 

görmüĢ bir doktrinin olmadığını söylemektedir. 21‟nci yüzyılda Ģehir savaĢlarının 

artık kaçınılmaz olduğunu,  uluslararası ve ulusal düzeyde en önemli güvenlik 

konusu haline geldiğini belirtmektedir (Hills 2004).  

David Kilcullen ve Alice Hills gibi araĢtırmacılara ilave olarak Stephan 

Graham ve Louis DiMarco da Ģehir ve savaĢ iliĢkisini ele alan saygın çalıĢmalar 

yapmıĢ ancak, çalıĢmalarında kentleĢmenin terör örgütlerinin strateji, taktik ve 

yöntemlerinde yarattığı değiĢimi incelememiĢlerdir. 11 Eylül saldırılarından sonra 

oluĢan güvenlik ortamında terörizmin stratejileri yapılan en önemli çalıĢmalardan 

birisi Andrew Kydd ve Barbara Walter‟a aittir. Terörizmin stratejileri üzerine sınırlı 

olarak, taktik ve yöntemlerine değinilmeyen çalıĢmada 21‟nci yüzyıl Ģartlarında terör 

örgütlerinin yıpratma, gözdağı verme, provokasyon, barıĢ sürecini sabote etme ve 

Ģiddet arttırma olmak üzere beĢ farklı stratejisi olduğu belirtilmektedir (Kydd ve 

Walter 2006, 49-80). 

PKK terör örgütü özelinde yapılan çalıĢmalardan Cenker Korhan Demir‟in 

“Öğrenen Örgütler ve Terör Örgütleri Bağlamında PKK” çalıĢması önemlidir. 

Dünyada ve bölgesinde meydana gelen değiĢimlere ayak uyduramayan, hızla değiĢen 

ve rekabetçi bir ortamda davranıĢ değiĢikliğine gitmeyen örgütler baĢarılı 

olamayacaktır.   PKK‟nın Soğuk SavaĢ sonrası Türkiye‟de ve bölgede yaĢanan 

geliĢmeler ıĢığında ortaya çıkan fırsatlar ve koĢulların farkında olarak örgütsel yapı 

ve fonksiyonlarında, söylemlerinde ve eylemlerinde değiĢikliğe gittiği, bu bağlamda 

PKK‟nın öğrenen örgüt olma özelliğinde olduğu belirtilmektedir (Demir 2008, 83).  
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 Murat YeĢiltaĢ ve Necdet Özçelik, PKK terör örgütünün değiĢen karakterini 

ve Ģehirlerdeki eylemlerini yeni terör stratejisi olarak tanımlamıĢlardır (YeĢiltaĢ ve 

Özçelik 2018). Suriye iç savaĢının ortaya çıkardığı konjonktürde, PKK‟nın Ģehir 

savaĢı tecrübesini elde ettiği ve bu kapsamda terör örgütünün stratejik bir değiĢikliğe 

gittiği belirtilmiĢtir (YeĢiltaĢ ve Özçelik 2016, 9). Terör örgütünün Ģehirlerde taktik 

ve yöntemlerinin de açıklanarak akademik yazına katkı sağlayan çalıĢmanın, 

PKK‟nın Türkiye‟de uygulamaya koyduğu Ģehir çatıĢmalarını “yeni terör stratejisi” 

olarak tanımlaması bakımından uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Örgütün 

stratejisinde 2000‟li yıllardan bu yana temel bir değiĢiklik olmamakla birlikte, 

değiĢen sadece taktik ve eylem türleridir.  

PKK‟nın yaĢadığı dönüĢüme iliĢkin ülkemizde yapılan akademik 

çalıĢmalardan, Bilal Karaca‟nın “Türkiye‟de Devletin ve PKK‟nın stratejik 

dönüĢümü” (2015), Orhan Saraç‟ın “PKK Terör Örgütü: KuruluĢundan 2000‟li 

Yıllara Temel Unsurlarında YaĢanan DeğiĢim” (2015) ve Fatih Tümlü‟nün “PKK 

Terör Örgütünün Eylemlerinin Analizi” (2014) isimli yüksek lisans ve/veya doktora 

tezleri, örgütün stratejisinde ve eylemlerinde yaĢadığı dönüĢüm üzerine önemli 

katkılar sağlasa da, örgütün Ģehirlerde uyguladığı taktik ve yöntemlere değinmemiĢ, 

dönüĢümün sebeplerini ise “kentleĢme” kavramı ekseninde ele almamıĢtır.  

 Bu çalıĢmada, kentleĢmenin terör örgütlerinin strateji, yöntem ve 

taktiklerinde değiĢiklik yaratmasına sebep olduğu iddia edilmektedir. Bu kapsamda, 

PKK terör örgütünün silahlı faaliyetlerine baĢladığı 1984 yılından 1995‟teki V. 

Kongre‟ye kadar “uzun süreli halk savaĢı” stratejisini takip ettiği ve 

taktik/eylemlerini bu stratejiye uygun olarak kırsal alanda yoğunlaĢtırdığı, 1995‟ten 

sonra bu stratejiyi terk ederek siyasal alandaki mücadeleye öncelik verdiği, taktik ve 

eylemlerini ise yeni stratejiye uygun olarak Ģehirlere kaydırdığı açıklanmaktadır.  
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BÖLÜM IV 

ASĠMETRĠK SAVAġ 

 

“Gerillalar, isyancılar ve ayaklananların bu 

savaşı, yeni bir savaş türüdür. Bu savaş, cephe 

savaşı yerine pusuyu, taarruz etmek yerine 

sızmayı, düşmanıyla çatışmak yerine onu 

yorarak ve yıpratarak zafere ulaşmayı 

hedeflemektedir.” 

ABD BaĢkanı J.F. Kennedy‟nin West Point‟de yeni mezun subaylara konuĢması 

(1962) 

 

4.1. SavaĢa GiriĢ 

SavaĢ hakkında düĢünürken, genellikle iki devletin veya ittifakların silahlı 

kuvvetlerinin, belirli bir coğrafyada ve belirli bir süre içerisinde rakiplerini yenerek 

zafer kazanmaya çalıĢmalarını düĢünürüz. Mücadelenin amacı; düĢmanın savaĢma 

azim ve kararlılığını ortadan kaldırarak yenilen tarafa hem askeri hem de siyasi 

yaptırımlar uygulamaktır. I. Dünya SavaĢı, II. Dünya SavaĢı ve hatta 1991 Körfez 

Harbi tam anlamıyla bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Bu tasavvur biçimi neticesinde; 

siyasiler, askerler, diplomatlar ve hatta çoğu uluslararası iliĢkiler bilimi uzmanı, 

savaĢı tipik devletlerarasında meydana gelen bir olgu olarak ele almıĢlardır. SavaĢın 

bu niteliği, BirleĢmiĢ Milletler Tüzüğü‟nde, devletlerarasında imzalanan ikili veya 

çoklu antlaĢmalarda ve uluslararası iliĢkilerin baĢat teorilerinde bu Ģekilde ele 

alınmaktadır.  

Geçtiğimiz son iki yüzyılda, savaĢla ilgili çalıĢmalar, ünlü Prusyalı General 

Clausewitz‟in (1780-1831) yorumlamaları üzerinden yapılmıĢtır. Clausewitz‟e göre 

savaĢ temel olarak üç farklı özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Birincisi, savaĢı 

rasyonel bir gerçeklik ve politika aracı olarak gören Clausewitz‟e göre “savaĢ, 

geniĢletilmiĢ bir düellodan baĢka bir Ģey değildir“ (Clausewitz 2015, 29). Bu temel 

tanımda savaĢın bir düelloya benzetilmesi, onun simetrik yapısına ve 
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devletlerarasında olmasına iĢaret etmektedir. Düello tanımından sonra Clausewitz 

savaĢın doğasıyla ilgili olarak tanımlamasında ise “savaĢ, düĢmana irademizi kabul 

ettirmek için kuvvet kullanma eylemidir” Ģeklinde belirtmektedir. Bu tanımda da 

savaĢın amaç (düĢmanın azminin kırılması) ve aracını (kuvvet kullanma) 

tanımlamaktadır. SavaĢın kazanılması için kuvvet kullanmada aĢırılıklara kaçılması 

yine kendi tanımında savaĢı “mutlak savaĢ”a dönüĢtürür. Mutlak savaĢ, esasında bir 

teoride var olan, gerçek savaĢtan ayrılan bir tanımlamadır. Çünkü savaĢın politik 

niteliği, sayısal unsurlar, moral, güç ve olasılıkların olduğu gerçek savaĢ, hiçbir 

zaman mutlak savaĢa evrilmez. Üçüncü olarak ise Clausewitz, en meĢhur ve atıf 

yapılan tanımlamasında savaĢı “siyasetin baĢka araçlarla devam ettirilmesi” Ģeklinde 

tanımlamaktadır (Clausewitz 2015, 45). Bu haliyle politika amaç, savaĢ ise bir araçtır 

ve araç hiçbir zaman amaçsız düĢünülmemelidir. Belirttiği bu üç temel özellik ile 

savaĢın tanımlamasında bir teori özetleyen Clausewitz‟in görüĢleri, halen modern 

ulus devletlerin savaĢ ile ilgili algılamalarında ve askeri düĢüncelerinin merkezinde 

yer almaktadır.   

SavaĢı siyasetin baĢka araçlarla devamı olarak gören Clausewitz‟in gibi, Mao 

da savaĢın siyaset ile iliĢkisini göz ardı etmemiĢtir. Mao‟ya göre politika kan 

dökülmeden yapılan bir savaĢ, savaĢ ise kan dökülerek yapılan bir politikadır; ancak 

yine de savaĢın kendine has karakteri vardır, bu sebeple genel olarak siyasetle eĢit 

tutulmamalıdır (Shaw 1975, 221-223). ÇalıĢmamızın kapsamı itibariyle Mao‟nun da 

savaĢı siyaset ile alakalı görmesi önemlidir. Önümüzdeki bölümlerde asimetrik 

karakterli savaĢlar, iç savaĢlar ve gerilla savaĢlarının siyasi angajmanı ile ilgili 

konuya detaylıca değinilecektir. 

Türkiye‟de yapılan çalıĢmalarda, Haldun Yalçınkaya savaĢı “hükümetlere 

bağlı veya hükümet oluĢturmaya istekli meĢru organize gruplar arasındaki büyük 

ölçekli Ģiddetli çatıĢma durumu” Ģeklinde tanımlamıĢtır (Yalçınkaya 2008, 40). Bu 

tanım hem devletlerarası konvansiyonel savaĢları, hem de devlet dıĢı örgütlenmeleri 

tarif ettiğinden günümüz savaĢlarını da kapsamaktadır.  

Hüseyin Pazarcı ise benzer Ģekilde savaĢın devletlerarası olabileceğini veya 

taraflardan en az birisinin “self-determinasyon” hakkı için mücadele eden bir aktör 

olabileceğini ya da “uluslararasılaşmış silahlı çatışmalar”ın bu tanımlamaya 

girebileceğini belirtmektedir (Pazarcı 2004, 533). 
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4.1.a. SavaĢın Belirleyici Karakterleri 

SavaĢın klasik anlamda tanımından yola çıkarak yapılabilecek bir 

değerlendirmede savaĢın yedi temel belirleyici karakterinin olduğu söylenebilir. 

Bunlar: 

- Birincisi savaĢ kuvvet kullanım halidir (Strachan 2007, 10). Çiçero da savaĢı 

“tarafların kuvvet kullanarak çarpıĢması hali” olarak tanımlamıĢtır (aktaran Keskin 

1998, 68). Ancak her kuvvet kullanımı savaĢ olarak kabul edilmemelidir. SavaĢ için 

kuvvet kullanımı sonucu ortaya çıkan Ģiddet yoğunluğu belirleyici bir kriterdir. Diğer 

taraftan çatıĢmanın olmaması da harp olmadığı anlamına gelmemelidir.  

- Ġkincisi savaĢ bir düellodur ve rakipler arasında gerçekleĢir. SavaĢ tek taraflı 

bir faaliyet değildir (Clausewitz 2015, 29).   

- Üçüncüsü savaĢın belli bir süresi vardır. BaĢlangıcı ve sonu bellidir. 

- Dördüncüsü savaĢın belli bir yeri vardır. Belirli bir coğrafyada gerçekleĢir ve 

muharebe ve etkisi sahası vardır. 

- BeĢincisi savaĢ savaĢmak adına yapılmaz. SavaĢın siyasi bir amacı vardır.  

- Altıncısı savaĢ bir devlet veya topluluk adına yapılır, kiĢisel değildir. Bir kiĢi 

baĢka kiĢiye savaĢ ilan edemez.   

- En son ve yedinci olarak savaĢ hukuki bir durum yaratır. BirleĢmiĢ Milletler 

AntlaĢması madde 51 Güvenlik Konseyi uluslararası barıĢ ve güvenliğin korunması 

için gerekli önlemleri alıncaya dek, her ülkenin meĢru savunma hakkı olduğundan 

bahsetmektedir. SavaĢın uluslararası hukuku, savaĢa baĢvurma  (jus ad bellum), harp 

esnasında savaĢan taraflar ve maruz kalanlar (jus in bello) ve savaĢın sonlandırılması, 

barıĢ antlaĢmalarının yapılması (jus post bellum) kategorilerinde 

kavramsallaĢtırılmaktadır (Stahn 2006, 921-943).     

Soğuk SavaĢ sonrası meydana gelen çatıĢmalarda devletlerin bir biri ile 

savaĢması nadir görülürken, iç savaĢlarda büyük bir artıĢ meydana gelmiĢtir. 

Günümüz savaĢlarına devlet dıĢı aktörlerin sıklıkla müdahil olduğu görülmektedir. 

SavaĢın failinin devlet olduğunu belirten tanımlamaların savaĢı açıklamakta yetersiz 

kaldığı değerlendirilmektedir. SavaĢın aktörlerinden en az birisi devlet altı veya 

devlet dıĢı olduğu gerçeği (Yalçınkaya 2008, 36-37), bizi savaĢın asimetrik 

karakterine götürmektedir. Hatta bazı tanımlamalar, iki devlet dıĢı aktörün 
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çatıĢmalarını da “asimetrinin simetrisi” Ģeklinde ve savaĢ olarak tasnif etmektedir 

(Kalyvas 2005, 97-98). 

SavaĢın diğer tartıĢmalı karakteri ise, savaĢın hukuki bir durum yaratması ve 

belirli kurallara göre icra edilmesidir. SavaĢın hukuki durumu, uluslararası 

iliĢkilerinde imzaladığı antlaĢmalar gereği belirli normlara bağlı kalma 

zorunluluğunda olan devletler için geçerliyken; asimetrik karakterli örgütlerin 

ideolojisi ve yöntemi kapsamında değerlendirildiğinde geçerli değildir. Günümüzün 

çoğu asimetrik karakterli örgütü kural tanımaz bir yapıdadır ve ayaklandığı, terör 

uyguladığı devletin örgütlenme yapısına ve yasalarına karĢı da bir isyan halindedir. 

Diğer taraftan, BirleĢmiĢ Milletler ve Cenevre antlaĢmaları gereğince uluslararası 

hukuk, asimetrik örgütlere belirli kurallara uymaları halinde self-determinasyon 

hakkı ve ulusal kurtuluĢ mücadelelerinde uluslararası meĢruiyet ve hukuki bir zemin 

sağlamaktadır.  

Diğer taraftan, savaĢın baĢlangıcı ve bitiĢ zamanının tam olarak kestirilemediği, 

zafer ve yenilgi durumlarının tam olarak anlaĢılamadığı, bazen yaĢarken bile farkına 

varmadığımız farklı saldırılar da savaĢ olarak kabul görmektedir. Örneğin ıĢık 

hızında gerçekleĢen ve modern bir ülkeyi mahvedebilecek mahiyette olan siber 

saldırılar, birçok kiĢi tarafından savaĢ olarak kabul görmektedir (Clarke ve Knake 

2010) (Shackelford 2009) (Weimann 2004). Bu ön kabul tartıĢmalı da olsa, siber 

saldırılar hibrit savaĢların bir parçası olarak çoğu durumda devletler veya devlet dıĢı 

gruplar tarafından kullanılmaktadır. Siber saldırının baĢlangıcı ve etkisi arasındaki 

zaman aralığını ölçmek mümkün değildir ve çoğu durumda geleneksel savaĢ 

alanından önce ve sonra yer almaktadır. 

 

4.2. Asimetrik SavaĢ  

SavaĢ tarihi asimetrik düĢünceler ve uygulamalar ile doludur. En eski savaĢ 

kitapları bile düĢmanın hassas ve zayıf yerine saldırmayı tavsiye etmektedir. SavaĢ 

Sanatı adlı ufuk açıcı eserinde zayıfın güçlüyü nasıl yeneceği ile ilgili strateji ve 

taktikler geliĢtiren Çinli strateji uzmanı Sun Tzu (M.Ö. 400) Ģöyle yazmıĢtır: “Bir 

ordu su ile karĢılaĢtırılabilir, su doğal akıĢında yükseklikten kaçınır ve aĢağı doğru 

ivme kazanarak akar. Bir ordu da savaĢta düĢmanın güçlü yerinden kaçınmalı ve 

onun zayıf olduğu yere saldırmalıdır.” (Sun-Tzu & Griffith 1964, 101).  
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 Westphalia AntlaĢması sonrası 17 ve 18‟inci yüzyılda geliĢen Avrupa 

Devletler Hukuku ve siyaseti, savaĢı devletlerarası geliĢen bir durum olarak el aldı. 

Ancak ünlü tarihçi Hobsbawm‟in de “AĢırılıklar Çağı” olarak adlandırdığı 20‟nci 

yüzyıl çok değiĢik savaĢ ve çatıĢma türlerine Ģahitlik etmiĢtir (Hobsbawm 2001). 

Geçtiğimiz yüzyıl iki farklı dünya savaĢı, birçok devrim, sayısız iç savaĢ, 

soykırımlar, anti-kolonyal savaĢlar, yoğun toplumsal ve siyasal dönüĢümlere Ģahit 

olmuĢ; diğer bir ifadeyle savaĢ 20 ‟nci yüzyıla çok farklı biçimlerde damgasını 

vurmuĢtur. SavaĢın olmadığı gerginlik zamanları ise Soğuk SavaĢ dönemi olarak 

nitelendirilmiĢtir. Bu dönemde, askeri ve politik figürler her zaman ilgi çekici olmuĢ, 

bir toplumun kahramanlık destanı ve ulusal kurtuluĢ mücadelesi diğer toplumları 

etkilemiĢtir. Lenin‟in devrimci partizanından, Mao‟nun kırsal gerillasına, Cezayir‟in 

sömürgecilik karĢıtı isyancılarından, Hizbullah ve Hamas gibi devlet dıĢı aktörler 

devletler ile çatıĢma yaĢamıĢ ve bu durum savaĢın devlet tekelinde olması durumunu 

değiĢtirmiĢtir.  

20‟nci yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen geliĢmeler, akademik 

tartıĢmalarda asimetrik askeri mücadeleleri yeni nesil savaĢ konseptinin merkezine 

oturmuĢtur. Carl Schmitt gibi bazı bilim adamları devletler döneminin bitmekte 

olduğunu ve bunu tartıĢmanın anlamsız olduğunu belirtmiĢtir (Schmitt 2006, 30).  

Vietnam SavaĢı‟nda tahmin edilenin aksine, teknoloji ve askeri güç açısından 

ezici güç olan Amerikan Ordusu‟nun Vietnam kuvvetleri karĢısında savaĢı 

kaybetmesi ve büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kalması birçok akademik 

çalıĢmanın konusu olmuĢtur. Vietnam SavaĢı sonrası, savaĢta kazananı belirleyen 

mutlak faktörün “güç” olduğu kanısı değiĢmiĢ; güçlü ile güçsüzün savaĢını konu 

edinen düzensiz savaĢ, gerilla savaĢı, hibrit savaĢ, iç savaĢ ve asimetrik savaĢ gibi 

birçok farklı kavram geliĢtirilmiĢtir.  

Asimetrik savaĢla ilgili çalıĢmalar her ne kadar Soğuk SavaĢ döneminde en 

verimli dönemini yaĢıyor olsa da, savaĢın asimetrik karakteri ile ilgili akademik 

çalıĢmalar yeni değildir. Örneğin Katzenbach ve Hanrahan ile Andrew Mack‟in 

savaĢın asimetrik karakteri üzerine yaptığı erken çalıĢmalar konunun disiplin 

içerisinde öneminin çok öncesinden algılandığını göstermektedir (Katzenbach ve 

Hanrahan 1955) (Mack 1975, 175-200). Ancak bu dönemdeki çalıĢmalarda 

“asimetrik savaĢ” yeni bir savaĢ biçimi olarak görülmemiĢ, daha çok taktik ve 

yöntemlerine odaklanılmıĢtır. 
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Ġki süper güç arasındaki güç çekiĢmesine kilitlenen dünya, Soğuk SavaĢ‟ın 

çözülmesiyle birlikte buz dağının arkasında kalan üçüncü dünya ülkelerindeki iç 

savaĢlar ile karĢı karĢıya kalmıĢ ve bu dönemde iç savaĢların yaĢanma riski en 

yüksek seviyeye ulaĢmıĢtır. II. Dünya SavaĢı sonrasında devletlerarası meydana 

gelen savaĢlarda azalma eğilimi görülürken, asimetrik karakterli iç savaĢların 

sayısındaki kademeli bir artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 1945-1999 yılları arasında en az bin 

kiĢinin öldüğü 25 adet devletlerarası savaĢ yaĢanırken, 126 adet iç savaĢ 

gerçekleĢmiĢtir. Bununla birlikte iç savaĢlarda ölen insanların sayısı devletlerarası 

meydana gelen savaĢlardan beĢ kat daha fazla olarak gerçekleĢmiĢtir (Fearon ve 

Laitin 2001, 33). 

 

Grafik 4.1. 1946-2017 Yılları Arası Meydana Gelen Silahlı ÇatıĢmalar (CSP 2018) 

 

11 Eylül 2001‟de bir grup terörist, dört adet uçağı kaçırıp New York‟ta 

ekonominin kalbi olan ikiz kulelere ve ABD savunmasının kalbi Pentagon‟a 

saldırarak yaklaĢık 3.000 insanı öldürdüklerinde ellerinde silah olarak kullandıkları 

sadece maket bıçakları vardı (Coker 2002, 320). El-Kaide bu saldırılarda fiziksel 

olarak 18 milyar dolarlık bir zarara yol açmıĢ (Whitaker 2004, 3) ve saldırılardan altı 

yıl sonra ABD‟nin küresel terör savaĢındaki (war on terror) harcamaları 700 milyar 

doları bulmuĢtur (Thornton 2007, 1). El Kaide‟nin dönemin süper askeri gücüne 

verdirdiği zarar ve etki, kendi gücü ile kıyaslanamaz oranda gerçekleĢmiĢtir. Bu 

saldırılar, asimetrik etkinin en uç örneklerinden birisi olmuĢtur.  

11 Eylül saldırılarının etkisi ve ABD öncülüğünde baĢlatılan “küresel teröre 

karĢı savaĢ”, asimetrik savaĢı (terörizm, iç savaĢlar, gerilla savaĢı, hibrit savaĢ) 
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uluslararası iliĢkiler ve güvenlik çalıĢmalarının en önemli konusu haline getirmiĢtir. 

11 Eylül saldırıları, yeni dünyada eski aktörler üzerinden güç dengelerinin 

anlaĢılamayacağını göstermiĢ, devlet altı ve devlet dıĢı aktörlere yönelik ilginin 

artmasına sebep olmuĢtur. Bu durum da, disiplin içerisinde savaĢ ile ilgili 

çalıĢmaların asimetrik karakterli olanlara doğru kaymasına sebebiyet vermiĢtir. 

 

4.2.a. Askeri Güç Yeterli midir? 

Günümüz strateji uzmanları, çok geliĢmiĢ ordulara ve teknolojiye sahip 

olmanın artık savaĢları kazanmak için yeterli olmadığının bilincindedir. Günümüzün 

en önemli askeri gücü olan ABD ve müttefikleri; tankların tanklarla, hava araçlarının 

hava araçlarıyla, deniz gücünün deniz gücüyle çatıĢtığı konvansiyonel bir savaĢta 

muhtemelen kazanan taraf olacağı aĢikârdır. Bu sebeple, çok güçlü hasımlarına karĢı 

baĢarılı olmak isteyen devlet veya devlet dıĢı aktörlerin, çok daha farklı ve radikal 

yöntemlere ihtiyacı bulunmaktadır. 11 Eylül saldırıları El Kaide tarafından bu 

düĢüncenin bir sonucu olarak icra edilmiĢ ve ABD‟ye askeri, ekonomik ve sosyal 

çok ağır zararlar verdirmiĢtir. 

Günümüzde çoğu devlet, askeri yapılanmalarında ve dıĢ güvenlik algılarında 

simetrik tehditlere karĢı teĢkilatlanmıĢtır. Özellikle Soğuk SavaĢ döneminde, 

güvenlik ve strateji ile ilgili algıların ve çalıĢmaların en verimli olduğu “çatıĢmasızlık 

döneminde” bile hem batı, hem doğu ülkeleri askeri kapasitelerini büyük oranda 

arttırmıĢlardır. Todd Sandler and Justin George‟un 165 ülkenin toplam askeri 

harcamaları üzerinde yapmıĢ olduğu analiz, Sovyet Rusya‟nın çöktüğü yıllarda 

azalma eğilimi gösterse de askeri harcamaların yıldan yıla artmakta olduğunu ortaya 

koymaktadır.  
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Grafik 4.2. 1960-2014 Yılları Arasında Devletlerin Toplam Askeri Harcamalarının Tutarı (Todd ve 

Justin 2016, 177). 

ÇalıĢmamız açısından dikkat çekici olan, disiplinde devletlerarası büyük 

savaĢ riskinin tarihte hiç olmadığı kadar azalmıĢ olduğu görüĢü hâkim olsa da; askeri 

harcamaların özellikle 2000‟li yıllar itibariyle hızlı bir artıĢ göstermiĢ olmasıdır.  Bu 

bağlamda, asimetrik aktörlerin uluslararası güvenliğe etkisinin, 11 Eylül saldırıları 

sonrası devletlerin güvenliklerini sağlamak adına arttırdığı savunma harcamalarından 

anlaĢılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

4.2.b. GeliĢmiĢ Demokrasilerin Zayıf Noktası 

Vietnam SavaĢı‟nda Vietkong kuvvetlerinin ABD kuvvetlerine karĢı 

uyguladığı geliĢmiĢ asimetrik taktiklerin yanı sıra, Vietkong kuvvetleri ve kuzey 

Vietnam‟daki müttefikleri ABD‟nin en hassas yerine savaĢ açmıĢtır: ABD iç 

kamuoyuna. 1975 yılında Veitnamlı bir partizanın Amerikalı bir yetkiliye söylediği 

“Bir taraf kazanmak için yeterince güçlü değil, diğer taraf ise kaybedecek kadar 

güçsüz değil” sözü Vietnam kuvvetlerinin ABD‟ye karĢı vermiĢ olduğu asimetrik 

savaĢın tüm stratejisini özetler niteliktedir: Kaybetmezsen kazanırsın! SavaĢın 

tahammül sınırlarını aĢarak uzaması ve meydana gelen kayıplar neticesinde oluĢan iç 

kamuoyunun baskısıyla, ABD politikacıları ortada henüz bir mağlubiyet veya 

Vietnam kuvvetlerinin zaferi yokken askerlerini geri çekmek zorunda kalmıĢlardır. 

Henry Kissenger‟a mal edilen Ģehur sözdeki gibi “konvansiyonel ordu kazanamazsa 

kaybeder, gerilla ise kaybetmezse kazanır” sözü asimetrik savaĢlarda geliĢmiĢ 

demokrasilere karĢı yürütülen stratejinin temeli olmuĢtur. 
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Günümüzün liberal ve demokratik güçlerinin uzun süren savaĢlara 

tahammülü olmadığını söylemek abartılı olmayacaktır. ABD‟li akademisyen Francis 

Fukuyama, Soğuk SavaĢ döneminin sonlarına doğru kaleme aldığı makalesinde, 

liberal demokrasilerin komünizme karĢı zaferini müjdelerken, “Mademki komünizme 

karşı savaş kazanıldı ve dünya barışa erişti, geriye savaşacak ve uğruna ölünecek 

hangi değer kaldı? Savaşlar ve büyük siyasi çatışmalar artık tarihin konusudur” 

diyerek iddialı bir yorum yapmıĢtır (Fukuyama 1989). Bu düĢünceden hareketle, 

özellikle Soğuk SavaĢ sonrası dönemde geliĢmiĢ demokrasiye sahip devlet ve 

toplumlarda; askeri operasyonlara yönelik protestoların yaygınlaĢtığı, ulus-ötesi 

operasyonların maliyetlinin ve ülke ekonomisine verdiği zararın sorgulandığı, 

özellikle de meydana gelen ölüm ve kayıplara karĢı tahammülsüzlük 

belirginleĢmiĢtir. BirleĢmiĢ Milletler ve diğer uluslararası örgütlerin baĢını çektiği bu 

hassasiyet sadece asker ölümleri ile ilgili olmaktan çok, insan haklarının korunması 

ve sivil kayıplarının önlenmesi gibi etik kaygıları da taĢımaktadır. SavaĢların sadece 

devletlerin ulusal güvenliklerinin hayati derecede riskte olduğu zamanlarda ve 

mümkünse kansız olarak yapılması gündeme gelmiĢ, “sıfır zayiatlı dıĢ politika“ gibi 

yaklaĢımlar batı dünyasında zemin kazanmıĢtır (Thornton 2007, 9).  

Askeri yönden güçlü olan taraflar, hangi rejime sahip olursa olsunlar 

asimetrik mücadelede istismar edilebilir taraflara sahiptir. Demokratik rejime sahip 

devletler, terör veya isyancı gruplar ile savaĢında özellikle kendi iç kamuoyunu ikna 

etmek zorundadırlar. Diğer taraftan, totaliter rejimler iç kamuoyunu ikna konusunda 

demokratik rejimlere nazaran daha umursamazdırlar ve sert askeri güç kullanmaya 

yatkınlardır. Bu durum da ister terör örgütü olsun ister gerilla grubu olsun asimetrik 

aktörün “uluslararası meĢruiyet” kazanmasına ve mücadelesinde haklı görülmesine 

sebep olabilmektedir. Dolayısıyla asimetrik karakterli savaĢlarda, konvansiyonel 

savaĢlarda olduğu gibi zafere yakın taraf her zaman güçlü taraf olmamaktadır. Çoğu 

durumda zayıf aktörlerin, sağlam bir ideoloji ve siyasi irade göstermeleri durumunda, 

en azından 21‟nciyüzyıl Ģartlarında daha avantajlı oldukları söylenebilir. 

Petraus ve Kilcullen, politikacılar ve askerlerin Ģehir savaĢlarında 

karĢılaĢacakları güçlüklerden bahsetmektedir (U.S. FM 3-24 2014) (Kilcullen 2010). 

SavaĢa karar vermenin ve yürütmenin siyasi ve askeri zorluğu demokratik rejimlerde 

daha belirgin gözlemlenebilmektedir. Bu durum, yoğun insan nüfusunun yaĢadığı 

Ģehirlerde meydana gelen savaĢlarda daha karmaĢık bir hal almaktadır (Bering 2009, 
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48-49). ġehirlerin insan yaĢamı için stratejik önemi göz önüne alındığında, 

politikacılar ve güvenlik güçlerince savaĢın siyasi ve askeri sorumluluğu geçmiĢe 

nazaran daha ağır olmuĢtur. Demokratik rejimlerin bu hassasiyeti, asimetrik 

aktörlerin lehine bir sonuç ortaya çıkarmaktadır.  

 

4.2.c. Asimetrik SavaĢın Tanımlanması  

Asimetrik SavaĢ kavramı ilk defa 1995 yılında ABD Ordusunun MüĢterek 

Harekât Talimnamesinde “benzer olmayan kuvvetler arasındaki savaĢ” olarak 

kullanılmıĢtır (U.S. JP-1 1995, IV-10). 1999 yılında ABD MüĢterek Strateji 

Değerlendirmesi ise daha kapsamlı bir açıklama getirerek asimetrik tehditler ile ilgili 

olarak Ģu tanımlamayı yapmıĢtır. “Asimetrik yaklaĢımlar, kendisinden daha üstün 

askeri gücü yıpratmak ve etkisini azaltmak için zayıflıkları istismar ederken, klasik 

savaĢ yöntemlerinden önemli ölçüde farklı yöntemler kullanmaktır. Asimetrik 

yaklaĢımlar genellikle inovatif (yenilikçi), geleneksel olmayan silahlar veya 

teknolojiler kullanarak savaĢın ve askeri operasyonların çok geniĢ bir yelpazesinde 

stratejik, operasyonel ve taktik seviyelerde uygulanabilir.” (U.S. Joint Strategy 

Review 1999). 

 

ġekil 4.1. Asimetrik SavaĢ Stratejisi (Sudhir 2008, 59). 

 

 

Asimetrik SavaĢ kavramının ilk kullanıldığı yer olan ABD‟de 2008 yılından 

itibaren daha çok “Düzensiz SavaĢ” (Irregular Warfare) ifadesinin kullanıldığı 

görülmektedir. “Devlet ve devlet olmayan silahlı aktörler arasında meydana gelen ve 

halk üstünde etkili olmayı amaçlayan mücadele” olarak tanımlanan düzensiz savaĢın, 
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terörizm, ayaklanma ve gerilla savaĢı yöntemlerini de kapsadığı belirtilmektedir 

(U.S. FM 3-0, 1-4) (U.S. JP 1-02, 189). 

Türkiye‟de ilk defa resmi kayıtlara 2005 yılında Millî Güvenlik Siyaset 

Belgesi ile giren asimetrik tehdit “yarattığı ani ve hazırlıksız durum nedeni ile 

ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik sistemlerinde istikrarsızlıklara neden olan, 

düĢük seviyede kuvvet ve teknoloji kullanarak etkin olmayı amaçlayan tehdit 

algılamasıdır” Ģeklinde tanımlanmıĢtır  

Kara Kuvvetleri Komutanlığı yardımcı yayını “Yeni Nesil SavaĢlar” 

talimnamesi asimetrik savaĢı; “karĢı tarafın hassasiyetlerini istismar etmek amacıyla, 

daha farklı hareket ederek, örgütlenerek ve düĢünerek inisiyatif ve hareket 

serbestliğini sağlamaktır. Stratejik, operatif ve taktik seviyelerde kullanılabilir” 

Ģeklinde tanımlamaktadır (KKYY 100-5, 3-2). 

Asimetrik savaĢı 11 Eylül saldırıları üzerinden yorumlayan Rod Thornton‟a 

göre en basit anlamıyla, güçsüz olan tarafın kendisinden çok daha güçlü olan 

düĢmana karĢı, bütün kademelerde ve cephenin tamamında büyük etkiler yaratmak 

ve ona orantısız zararlar verdirmek için taktik seviyeden stratejik seviyeye kadar 

beklenmedik ve kendine özgü yöntemlerle saldırma ve Ģiddet yaratma eylemidir 

(Thornton 2007, 10). Bu sebeple, teröristler etki yapmak için Ģok yöntemlerle 

saldıracaklar ve zarar vereceklerdir. Bunun görünür olması temel hedeflerdendir. 

Thornton asimetrik etkiyi, etki=Ģok x zarar x görünürlük olarak formüle 

etmektedir.  

Ordular ile kıyaslandığında düzensiz, hareketli ve esnek yapıda olan terörist, 

gerilla veya ayaklanan unsurun askeri manadaki hedefi, kendisinden çok güçlü olan 

düĢmanının mevzilere bağlı sabit düzenini, klasik teĢkilatlanmasını ve cephelerde 

savaĢma isteğini istismar etmektir. Bu bakımdan asimetri; uluslararası hukuk 

açısından (1) aktörlerin statüsünün yanı sıra (2) askeri kapasitelerinin, (3) muharebe 

taktik ve stratejilerinin ve (4) siyasi angajmanlarının da farklı olmasını ifade 

etmektedir (Mello 2010) (Andre Beaufre‟den aktaran Kalyvas 2005, 90).  

Burada akılda tutulması gereken önemli nokta, asimetrinin eĢitsizlik anlamına 

gelmediğidir. Cristopher Bellamy‟e göre devletlere bağlı ordular, personel ve 

malzeme sayısı bakımından ne kadar farklı olursa olsun, teĢkilatlanma, eğitim, 

donanım ve savaĢma yöntemleri bakımından birbirine benzemektedir. Bu durumda 
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bu iki ordunun çarpıĢması asimetrik savaĢ olarak düĢünülemez. Gerçek bir asimetrik 

savaĢ, yöntem ve taktiklerin çok farklı ve beklenmedik Ģekilde uygulaması ile 

meydana gelmektedir (Bellamy 2002, 152). Benzer Ģekilde Roger Barnett‟e göre de 

“gerçek asimetri senin uyguladığın ancak düĢmanın uygulayamayacağı, ya da 

düĢmanın uygulayıp senin uygulayamayacağın eylemlerdir” (Barnett 2002, 15).   

Bir diğer önemli nokta ise, asimetrik savaĢ her ne kadar çoğunlukla zayıfın 

güçlüyü alt etmek için uygulamıĢ olduğu strateji olsa da, güçlü aktörler tarafından 

zayıf aktörlere de uygulanabilmektedir (Thornton 2007, 4). Örneğin ABD, II. Dünya 

SavaĢı‟nda Nagazaki ve HiroĢima‟ya tamamen asimetrik bir uygulama ile atom 

bombaları atmıĢtır. Bu harp tarihinde ilk defa bir nükleer silahın muharebe sahasında 

kullanılmasıdır. Diğer taraftan, her ne kadar devletlerin her türlü güç kullanma 

egemenliği ve savaĢ eylemleri hukuka bağlı olma kapsamında kısıtlamalar getirse de, 

en demokratik devletlerin bile “örtülü operasyonlar” altında asimetrik etki yaratacak 

yöntemlere baĢvurduğu bilinmektedir.  

Ġnsanlık tarihi ve savaĢların değiĢen karakteri göz ününe alındığında, 

asimetrik yöntemlerin bir savaĢ ve strateji olarak ele alınması oldukça yenidir ve 

terör eylemlerinde, gerilla savaĢlarında, siber savaĢlarda, kara-hava ve deniz 

muharebelerinde çok farklı biçimlerde ve yerlerde uygulanabilmektedir. Kavramın 

sahip olduğu elastikiyet ve hızla dönüĢen dinamikler asimetrik savaĢların çok farklı 

biçimlerde ve yöntemlerde geliĢmesini muhtemel kılmaktadır. Bu sebeple asimetrik 

savaĢ ve asimetrik tehdit ile ilgili kavramlar tanımlayıcı olmasından daha çok 

açıklayıcıdır.   

Bir zamanlar sadece güçlüye ait olan zaferler, artık güçsüzler tarafından da 

elde edilebilmektedir. Uluslararası ĠliĢkiler teorilerinin ilk atıfta bulunduğu 

Tukidides‟in bakıĢ açısıyla artık “güçlüler istediğini yapar, güçsüzler ise yapması 

gerekenleri” Ģeklindeki bakıĢ açısı, özellikle Soğuk SavaĢ dönemi sonrası geçerli bir 

görüĢ olmaktan çıkmıĢtır. Artık güçsüzler, hiç beklenmedik taktik ve yöntemlerle 

güçlü olana karĢı savaĢ vermektedir. Bu savaĢın en belirgin özelliği ise doğal olarak 

onun asimetrik karakteridir.  

Ayaklanma da benzer bir stratejiye dayanmaktadır. Çünkü ayaklanan taraf, 

ayaklanmaya baĢladığı anda güç olarak en zayıf halindedir ve ayaklandığı devletin 

ordusuyla mümkün olduğunca avantajlı pozisyona ulaĢtığında temasa girer ve 

hikâyesini halk üzerine kurar. Uzun süreli politik ve askeri strateji izleyerek devletin 
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gücünü zayıflatarak, onun yerine geçmeyi planlar. Metot olarak terör ile baĢlasa da, 

zamanla gerilla ve geliĢkin gerilla stratejisine dönüĢmek ister.  Propaganda esastır ve 

karĢı tarafı yorar. Bunu sivrisinek ile filin mücadelesine benzetebiliriz. Fil ne kadar 

güçlü olursa olsun, bir sivrisinek fili canından bezdirebilir ve sonunda kazanan taraf 

olabilir.  

Sonuç olarak asimetrik savaĢlar ile konvansiyonel savaĢlar arasında bir ayrım 

yapmak gerekirse; klasik veya konvansiyonel savaĢlar, devletlerin düzenli orduları 

arasında belirli bir cephede gerçekleĢen muharebelerdir. Bu tip savaĢlar, her iki 

tarafın da genel olarak sahip olduğu kuvvetler ve milli güç unsurlarından istifade 

edilmesini ifade etmektedir. Tarafların askeri ve diğer güç unsurları kaba bir hesapla 

birbirine yakındır ve iki taraf da ateĢ ve manevra gücü gibi klasik harp yöntemlerine 

dayanarak düĢmanı etkisiz hale getirmeye, belirli bir arazi kesimini ele geçirmeye 

veya savunmaya çabalamaktadır. Bu savaĢlarda bir ordunun hedefi düĢman 

ordusudur. Asimetrik savaĢlar ise, güçsüz olan tarafın güçlü olana karĢı yürütmek 

zorunda olduğu bir savaĢ türü olduğundan, düĢmanın zayıf taraflarına beklenmedik 

araç ve yöntemlerle beklenmedik yer ve zamanlarda saldırılar gerçekleĢtirmek ve 

teknolojik imkânlardan da istifade ederek geleneksel olamayan taktik ve stratejiler 

uygulamak suretiyle icra edilen bir savaĢ türüdür (Sudhir 2008, 60-61). 

 

4.3. Asimetrik SavaĢ Türleri 

2018 yılı itibariyle genel olarak dünya üzerinde devam eden çatıĢmalar 

incelendiğinde; Suriye Ġç SavaĢı‟nın tüm Ģiddetiyle devam ettiği, Ġsrail-Filistin 

çatıĢmasının Kudüs‟ü tam anlamıyla ateĢ çemberine çevirdiği, IġĠD‟ın hem Irak hem 

de Suriye‟de halen belirli topraklarda egemen olduğu, Libya ve Güney Sudan‟da 

devam eden iç savaĢların bölgeyi günden güne istikrarsızlaĢtırdığı, Mısır ve 

Ukrayna‟da istikrarın halen sağlanamadığı, Ġran-S.Arabistan gerginliğinin Yemen‟de 

vekâlet savaĢına dönüĢtüğü, Myanmar‟da Rohinya Krizi ile göçlerin devam ettiği, 

Nijerya ve Somali‟de terör örgütlerinin yarattığı Ģiddet ortamının son birkaç yıla 

oranla azalmıĢ olmasına rağmen halen devam ettiği ve terör örgütlerinin belirli kırsal 

alanlarda kurtarılmıĢ bölgeler tesis ettiği, Meksika‟da uyuĢturucu ticaretine bağlı 

suikastların ve Ģiddetin geliĢme gösterdiği görülmektedir. Bu çatıĢmaların en önemli 

iki karakteristiğinden birisi asimetrik savaĢlar olması, diğeri ise tamamına yakınının 

kentsel alanlarda meydana gelmesidir. 
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Yukarıda belirtilen örneklerde de görüldüğü üzere, günümüze kadar küçük ve 

zayıf aktörlerin asimetrik etkileri, daha çok terörist grupların saldırıları ile hissedilir 

olmasına rağmen, savaĢma yöntemleri ve stratejileri ele alındığında asimetrik savaĢın 

aktörleri olarak gerillaları, iç savaĢta isyancıları ve savaĢın baĢat aktörü olan 

devletlerin hibrit savaĢtaki rollerini de incelememiz gerekmektedir. Bu bölümde 

asimetrik savaĢlar dört baĢlık altında incelenecektir: Terörizm, Ġç SavaĢ, Gerilla 

SavaĢı ve Hibrit SavaĢ.  

ġekil 4.2. Asimetrik SavaĢ Türleri 

 

 

4.3.a. Terörizm 

Teröristler, hem sahip oldukları militan hem de malzeme ve kaynaklar 

açısından düĢmanlarıyla kıyaslanamayacak oranda daha azına sahip olduklarından en 

etkili asimetrik aktörlerdendir (Thornton 2007, 26). Zayıflıklarına rağmen, 

teröristlerin uygulamıĢ olduğu taktik ve eylemler stratejik seviyede yıkıcı etkilere 

sahip olabilmektedir. 

Genel anlamda terörizmi diğer asimetrik savaĢ yöntemleri ile mukayese 

etmek gerekirse, terörizmde Ģiddetin hükümetin güvenlik veya diğer görevlileri 

yerine direkt olarak sivil hedeflere yönlendirildiği bir yöntem olduğundan 
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bahsedilebilir. Terörizm, politik etkiyi en üst seviyeye çıkarmak ve “gerilla 

yöntemini” desteklemek için örgütlü bir Ģekilde ayaklanan bütün aktörlerce 

baĢvurulan bir yöntem olmuĢtur (O‟Neill 1990).  

11 Eylül saldırıları Batı‟nın terörizm ile ilgili algıyı temelden değiĢtirmiĢtir. 

Batı‟ya göre, önceden terör örgütleri siyasi amaçlı propaganda yapmak ve mümkün 

olduğunca sivilleri hedef almayan eylem arayıĢı içerisinde olurken; bu yeni tip 

teröristler, düĢmanlarına mümkün olduğunca ağır kayıp verdirmek amacında, salt 

düĢmanlık ve nefret duygularıyla hareket ederek sivil-asker ayrımı yapmadan 

eylemlerini gerçekleĢtirmektedir. Batı dünyasına göre bu yeni tip teröristler radikal 

Ġslamcı terör örgütleridir. Dönemin ABD BaĢkanı George W.Bush terörizme açtıkları 

küresel savaĢı “yeni tip bir düĢmana karĢı yapılan yeni tip bir savaĢ” olarak 

nitelendirmesi (White House 2001), 1990‟lardan beri literatürde hâkim olan yeni bir 

savaĢ tipinin oluĢmaya baĢladığı görüĢünü de teorik anlamda desteklemiĢtir. 11 Eylül 

saldırıları sonrası; batı dünyası tarafından, artık teröristler düĢman, onlara karĢı 

verilen mücadele ise savaĢ olarak nitelendirilmeye baĢlanmıĢtır.  

Terör eylemlerinin teröristler gözünden baĢarısı, toplumda yarattığı panik, 

politikacılar üzerindeki etkisi ile ölçülebilir. Onun için çoğu durumda kırsalda 

meydana gelen bir terör eylemi çok etkili olmayabilirken, büyükĢehirlerde icra edilen 

terör eylemlerinin yankısı daha çok olacaktır. Onun için Ģehirler ve metropoller terör 

örgütleri için en cazip yerler olma niteliğindedir.  

Uzun bir tarihi olmasına rağmen terörizm, özellikle 20‟nci yüzyılın 

ortalarından itibaren uluslararası güvenliğin önemli bir konusu olmuĢtur. Bu sebeple, 

güvenlik çalıĢmaları kapsamında birçok akademik yazın terörizmi konu edinmiĢ ve 

son yıllarda birçok önemli çalıĢmalar ortaya çıkmıĢtır. Bu çalıĢmalar daha çok 

terörizmin tanımlanması, sebepleri, motivasyonları, karĢı koyma yöntemleri ve 

uygulama biçimlerini kapsamıĢtır.  

Basın ve internet yoluyla insanların haber alma kolaylığının yaygınlaĢması, 

terörist eylemlerinin bilinirliliğinin artmasına sebep olmuĢ; bu da terörist eylemlerin 

etkisinin geçmiĢe nazaran çok daha etkili olmasını sağlamıĢtır. Ġnsanlığa ve 

toplumlara karĢı yapılan çok yönlü politik, kültürel, ekonomik ve toplumsal etkileri 

olan eylemler; bazen de belirtilen amaçlardan bağımsız olarak gerçekleĢtirilen her 

türlü Ģiddet eylemi (bir binanın bombalanması, bir devlet görevlisinin öldürülmesi, 

market raflarında bulunan gıda maddelerinin zehirlenmesi vb.) özellikle modern 
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medya tarafından terör veya terörizm olarak adlandırılabilmektedir (Hoffman      

2006, 1). Medya ve basının her türlü Ģiddet eylemini terör/terörizm olarak tarif 

etmesi, akademik yazında çok farklı anlamlara gelen terör ve terörizm kavramları 

arasındaki farkın günlük konuĢma dilinde ortadan kalkmasına sebebiyet vermiĢ ve 

her iki kavram da aynı anlamda kullanılır olmuĢtur (Zafer 1998, 11).  

Diğer taraftan devletlerin farklı siyasi yapıları ve tutumları, terör ve terörizm 

kavramlarının tanımlanmasında farklı yaklaĢımlara yol açmıĢtır. Bazı devletler, 

kendi politik çıkarları ekseninde, bir Ģiddet eylemini terör olarak nitelendirirken, 

diğerler devletler tarafından aynı Ģiddet eylemi self determinasyon hakkı olarak 

tanımlanabilmektedir (Topal 2004, 6). Örneğin, yarım asırdan beri sürmekte olan 

Ġsrail-Filistin çatıĢmasında, özellikle batı kaynaklı yayınlarda Filistinli gruplar 

terörist olarak tanımlanırken, diğer taraftan da özellikle Araplar baĢta olmak üzere 

birçok devlet tarafından bu gruplar özgürlük savaĢçısı olarak tanımlanmıĢ ve Ġsrail 

Devleti‟nin terör uyguladığı iddia edilmiĢtir (Telhami 2002, 595-598).  

Terör/terörist kavramlarından kaçınma, sadece devletler ile ilgili bir durum 

değildir. Terör örgütü elemanlarının kendisine terörist sıfatını yakıĢtırdıkları çok 

nadirdir. Terörist kavramının olumsuz ve kötü algısı, bunun aksine gerilla ve 

özgürlük savaĢçısının olumlu çağrıĢımları, özellikle asimetrik grupların, her ne kadar 

terör eylemlerine baĢvursa da kendini tanımlamasında etkili olmuĢtur. Çoğu 

durumda, terör yöntemlerine baĢvuran gruplar ve örgütler, kendilerini terörist olarak 

görmemekte, aksine savaĢçı, partizan, gerilla, mücahit, kurtarıcı, cihatçı gibi 

kavramları üzerinden kendilerini tanımlamaktadır; bu Ģekilde isimlendirmeler ile 

terör kavramının olumsuz çağrıĢımlarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadırlar 

(Schmid 2011, 40).
 
Örneğin, Hizbullah‟ın manevi lideri olduğu öne sürülen 

Muhammed Hüseyin Fadlallah'ın “Kendimizi terörist olarak görmüyoruz çünkü 

teröre inanmıyoruz, bizler kutsal bir savaş uğruna mücadele eden mücahitleriz.” 

Ģeklindeki sözleri bu bakıĢ açısını ortaya koymaktadır (aktaran Hoffman 2006, 23). 

Benzer bir Ģekilde, 1980‟li yıllardan beri Türkiye‟de aktif olarak terör yaratan PKK 

ve militanları, devlet tarafından terör örgütü terörist olarak tanımlanırken, örgüt 

kendisini partinin silahlı gücü/kanadı, militanlarını ise gerilla, özgürlük savaĢçısı vb. 

tanımlamaktadır. 
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4.3.a.i. Terör ve Terörizm Kavramlarının Tanımlanması 

Anlamları bakımından farklı olduğundan dolayı, “terörizm” kavramının 

tanımlanmasından önce “terör” kavramının tanımlanmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. Terör, etimolojik kökeni bakımından Latince “terrere” 

kelimesinden türetilmiĢtir ve “birini korkudan titremek” anlamına gelmektedir 

(Schmid 2011, 41).  

Terörizmin tanımlanması ise sanıldığından daha zordur. Zorluk, kavramın 

çok geniĢ ölçekte politik anlamlar içerebilmesi veya çok farklı Ģekilde strateji, taktik 

ve yöntemlerden meydana gelmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan 

günümüzde 1937 tarihli “Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ĠliĢkin 

Cenevre SözleĢmesi” haricinde uluslararası kabul gören genel bir terörizm tanımı 

mevcut değildir (Pazarcı 2012, 210). 

BirleĢmiĢ Milletler, üye devletlerin iç ve dıĢ politikaları gereği itirazları 

sebebiyle kurulduğu 1945 yılından günümüze kadar, net bir terörizm tanımlaması 

yapamamıĢtır. 1972 Münih Olimpiyatları‟nda gerçekleĢtirilen terör saldırısı sonrası, 

"masum insan hayatını tehlikeye atan veya ölümüne sebep olan ve temel özgürlükleri 

hedef alan uluslararası terörizmi önleme tedbirleri" konusunda aldığı karar ile ilk 

defa terör terimini kullanmıĢ, ancak devam eden yıllarda birçok üyenin çeĢitli 

kaygılarla itiraz etmesi sebebiyle ortak bir terörizm tanımlamasına varılamamıĢtır. 

1996 yılında “terörizmin tanımlanması görevini de yürütecek bir “Terörizm Geçici 

Komitesi (Altıncı Komite)“ kurulmuĢ olmasına rağmen günümüze kadar (Aralık 

2018) üye devletlerce kabul edilen bir karar henüz ortaya çıkmamıĢtır.
3
 Buna 

rağmen, taslak olarak hazırlanan “The Comprehensive Convention on International 

Terrorism” (Uluslararası Terörizmle Ġlgili Kapsamlı SözleĢme) terörizmi Ģu Ģekilde 

tarif etmektedir.  

“Herhangi bir kiĢinin, yasa dıĢı ve planlı olarak yapmıĢ olduğu saldırı 

aĢağıdaki nedenleri doğurması durumunda bu eylem terör kapsamında 

değerlendirilecektir.  

(a) Herhangi bir kiĢinin ölmesi veya ciddi Ģekilde yaralanması,  

                                                           
3
 BM Terörizm Geçici Komitesinin yetmiĢ üçüncü oturumu 03 Ekim 2018 tarihinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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(b) Kamuya açık bir kullanım yeri, bir devlet veya hükümet binası, bir toplu 

taĢıma sistemi, bir altyapı tesisi veya çevre de dâhil olmak üzere kamu veya özel 

mülke ciddi hasar verilmesi, 

(c) Bu maddenin 1. (b) bendinde belirtilen maddi mülklere, yerlere, tesislere 

veya sistemlere zarar verilmesi veya büyük ekonomik kayıplara neden olması; 

eylemin içerik ve doğal olarak amacı bir nüfusu korkutmak, bir hükümeti veya 

uluslararası bir kuruluĢu herhangi bir eylemde bulunmamak veya yapmaktan 

kaçınmasına sebep olması.” (Schmid 2011, 51). 

ABD kaynaklarında terörizm; “motivasyonu politik olan devlet dıĢı veya gizli 

örgütlerin, sivil hedeflere karĢı uyguladığı, genellikle toplumu etkilemeyi amaçlayan, 

planlı Ģiddet eylemi” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası terörizm terimi ise; 

“birden fazla ülkenin topraklarını veya vatandaĢlarını etkileyen terör eylemleri” 

olarak tanımlanmaktadır (U.S. Department of State 2000).   

Türkiye‟de terörizm tanımlaması ise 3713 Sayılı Terörle Mücadele 

Kanununda belirtilmiĢtir.  Bahse konu kanunun birinci maddesi terörü: “cebir ve 

Ģiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 

biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, 

ekonomik düzeni değiĢtirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 

bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düĢürmek, Devlet 

otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri 

yok etmek, Devletin iç ve dıĢ güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 

amacıyla bir örgüte mensup kiĢi veya kiĢiler tarafından giriĢilecek her türlü suç teĢkil 

eden eylemlerdir.” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

 Terörizm ilgili çalıĢmalarıyla tanınan Alan Schmid terörizmin tanımlanması 

için yoğun bir emek harcayarak akademisyenler, devletler ve sivil toplum 

kuruluĢlarının kullandığı 250 farklı tanımlamaya çalıĢmasında yer vermiĢtir (Schmid 

2011, 99-148). Schmid‟e göre terörizmin dünyada kabul gören ortak bir tanımı 

olmamasına rağmen yirmi iki farklı kavram tanımlamada öne çıkmaktadır. Terörizmi 

tanımlamada kullanılan kavramların kullanım sıklık oranları Tablo 4.1.‟de 

belirtilmiĢtir.  
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S.No. Kavram Tanımlarda Kullanım Oranı 

(%) 

1 ġiddet, cebir 83.5 

2 Politika 65 

3 Korku, terör  51 

4 Tehdit 47 

5 (Psikolojik) etki ve (beklenen) reaksiyonlar 41.5 

6 Kurban, farklı hedefler 37.5 

7 Planlı, kasten, sistematik 32 

8 SavaĢ yöntemi, stratejik, taktik 30.5 

9 Yasa dıĢı, olağandıĢı, insanlık dıĢı 30 

10 Zorlama, baskı, zorba 28 

11 Propaganda 21.5 

12 Rasgele, hedef gözetmeksizin 21 

13 Siviller, tarafsızlar 17.5 

14 Gözdağı 17 

15 Masum insanlar 15.5 

16 Örgüt, hareket 14. 

17 BaĢkalarına mesaj, sembolik boyut 13.5 

18 Hesaplanamazlık, tahmin edilemezlik 9 

19 Gizli, örtülü 9 

20 Devamlı, tekrar eden Ģiddet eylemleri 7 

21 Suç 6 

22 Üçüncü Ģahıslardan talep 4 

Tablo 4.1. Terörizmi Tanımlamada Kullanılan Kavramlar 
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4.3.a.ii. Terörizmin Stratejileri 

Terörizmin uyguladığı yöntemlerden adam öldürme, Ģehirlerin kalbinde 

otobüs patlatma, uçak kaçırma gibi Ģiddet eylemleri herhangi birisi için mantık dıĢı, 

çılgınlık veya anlamsız gelebilir. Ancak, bu tarz Ģiddet eylemleri çok pahalı politik 

sonuçları çok ucuza elde etmeyi sağlayabildiğinden birçok terör örgütü tarafından 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 23 Ekim 1983‟te bomba yüklü kamyonla yapılan 

intihar saldırısı sonucu 241 deniz piyadesini kaybeden ABD ile 58 paraĢütçü 

komandosunu kaybeden Fransa; sonrasında da devam eden benzer saldırılar 

yüzünden Lübnan‟dan askerlerini çekmek zorunda kalmıĢtır. Aynı yöntem 10 yıl 

sonra Somali‟de de iĢe yaramıĢ, helikopteri düĢürülen ve bir askerinin cesedi aĢırı 

gruplarca sokaklarda sürüklenen ABD, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıĢtır. Benzer 

Ģekilde, Filipinli bir kamyon Ģoförünün Iraklı aĢırı gruplar tarafından kaçırılmasından 

sonra, Filipinler Hükümeti Irak'ta bulunan askerlerini görev sürelerinin dolmasını 

beklemeden bir ay erken geri çağırmak durumunda kalmıĢtır (Glanz 2004). 1980-

2003 yılları arasındaki tüm dünyadaki intihar saldırılarını inceleyen Robert A. Pape, 

intihar saldırısında bulunan terörist eylemlerin yarısının politik amacına ulaĢtığını ve 

hedefteki hükümetlerin geri adım attıklarını ortaya koymuĢtur (Pape 2005, 65). 

Terörizmin hedefleri ve stratejileri tarih boyunca farklılıklar gösterse de, 

günümüzde terör örgütlerinin hedefleri incelendiğinde genellikle beĢ hedeften birisi 

veya birkaçı için mücadele ettikleri görülmektedir. Terör örgütlerinin hedefleri: (1) 

rejim değiĢikliği, (2) bölücülük (toprak koparma), (3) politika değiĢikliği, (4) sosyal 

kontrol ve (5) mevcut rejimin (status qua) devamının sağlanması veya bunlardan 

birkaçı olabilmektedir (Kydd ve Walter 2006, 49-80). ÇalıĢmada, Türkiye‟de faaliyet 

gösteren PKK terör örgütü bölücülük, DHKP-C terör örgütü ise rejim değiĢikliği 

hedefleyen örgüt olarak tasnif edilmiĢtir. 

Askeri anlamda strateji, bir savaĢta askeri harekâtı ve operasyonları planlama 

ve yönetme sanatı olarak tanımlanırken; terörist örgütler için uzun vadeli ve nihai bir 

hedefe ulaĢmak için tasarlanmıĢ eylem/eylemler planı olarak tanımlanmaktadır 

(Oxford Dictionaries). Hedefleri ne olursa olsun, bütün terör örgütlerinin uzun vadeli 

politik hedeflerine ulaĢmak için uygulamıĢ olduğu benzer stratejiler vardır. Birçok 

akademisyen terörizmin stratejileri üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. Disiplin içerisindeki 

en erken çalıĢmalardan Thomas Thornton, terör örgütlerinin beĢ benzer strateji 

uyguladığını, bunların moral inĢa etmek, propaganda, toplumun çözülmesini 
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sağlamak, düĢman güçleri bertaraf etmek ve provokasyon olduğunu belirtmiĢtir 

(Thornton 1964, 87). Martha Crenshaw da propaganda ve provokasyonu en önemli 

strateji olarak açıklarken, düĢman kuvvetlerinin bertaraf edilmesi, sosyal kontrol, 

toplumun çözülmesinin sağlanması ve arttırıcı Ģiddetin
4
 de terör örgütlerinin 

stratejilerinden olduğunu söylemektedir (Crenshaw 1981, 379-399). Konuyla ilgili en 

güncel çalıĢmalardan Kydd Andrew ve Barbara Walter ise terör örgütlerinin 

stratejilerinin yıpratma, gözdağı verme, provokasyon, barıĢ sürecini sabote etme ve 

arttırıcı Ģiddet vb. stratejiler olduğunu belirtmektedir (Kydd ve Walter 2006, 51). 

Yıpratma stratejisi uygulayan terör örgütlerinin en önemli görevi, ciddi 

maliyetlere yol açacak kadar güçlü ve kararlı eylemlerle düĢmanlarını ikna ederek 

politik taleplerine karĢı boyun eğmelerini sağlamaktır. En önemli yıpratma strateji 

yöntemlerinden birisi intihar bombacısı eylemidir. Teröristlerin stratejik önemini 

Hizbullah‟ın ABD ve Fransız askerlerine karĢı 1983 yılında Beyrut‟ta yapmıĢ olduğu 

eylemle kavradığı bu strateji özellikle etnik temelli terör örgütlerinin en sık 

baĢvurduğu stratejilerden birisi olmuĢtur. Devletler, terör örgütlerinin aksine Ģiddete 

baĢvururken belirli hukuki ve askeri kurallara bağlı olduğundan, yıpratma stratejisi 

uygulayan terör örgütleri açısından bu durum istismar edilmektedir. Güvenliği ve 

egemenliği büyük ölçüde risk altında olmayan geliĢmiĢ demokrasiye sahip devletler 

bu stratejiye karĢı daha kırılgandır. Otoriter rejimler ise, terör örgütlerine karĢı 

misillemede daha saldırgan ve Ģiddetli olabilmektedir. Bu durum da, devletlere karĢı 

çok zayıf durumda olan terör örgütlerinin aleyhine bir durum yaratır. Dolayısıyla, 

yıpratma stratejisi daha çok demokratik ve hukuk kurallarına bağlı geliĢmiĢ 

devletlere karĢı uygulandığında etkili olmaktadır. ABD‟ye karĢı uzun yıllardır 

yıpratma stratejisi uygulayan terör örgütü El Kaide‟nin öldürülen lideri Usame Bin 

Ladin‟in 2004 yılındaki bir yayında söylemiĢ olduğu sözler, yıpratma stratejisine 

baĢvuran örgütlerin amacını özetler niteliktedir:“Bizler, on yıl boyunca 

mücahitlerimizin uyguladığı gerilla savaşı ve yıpratma stratejisi ile dönemin süper 

güçlerinden Sovyet Rusya’ya karşı büyük bir tecrübe kazandık ve onları iflas ettirdik; 

şimdi ise Amerika’yı aynı yöntemle iflas ettirmek üzere kanlarını akıtıyoruz” (Usama 

Bin Laden 2005, 241-242).  

                                                           
4
 Arttırıcı Ģiddet literatürde “outbidding” olarak geçmektedir. Bu stratejiye göre terör örgütleri, en 

Ģiddetli eylemleri yapmak suretiyle benzer diğer örgütlerden daha çok adını duyurur ve toplumda daha 

çok itibar görme arayıĢı içerisinde olur. Örneğin PKK‟nın 1980 döneminde arttırıcı Ģiddet 

uygulayarak diğer etnik ve sol aĢırı grupları tavsiye etmesi buna bir örnektir.   
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Terör örgütleri hedeflerine ulaĢmak için hükümetlere ve bireylere karĢı olmak 

üzere iki ana gruba karĢı eylem gerçekleĢtirirler. Amacın rejimi değiĢtirme veya 

bölücülük olduğu durumlarda en önemli hedef grubu halktır. Gözdağı verme veya 

korkutma bireyler üzerinde nüfuz yaratabilmek için en etkili strateji olduğundan terör 

örgütleri tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Teröristler, belirli bir nüfus üzerinde 

sosyal kontrole sahip olmak için bir yandan itaat etmeyenleri cezalandırma gücüne 

sahip olduğunu gösterirken diğer yandan devletin kendilerini durduracak güce sahip 

olmadığı mesajını vermeye çalıĢırlar. “Bir kiĢiyi öldür, binini korkut” (Wilkinson 

1977, 48) sözü ile özetlenebilecek korkutma veya gözdağı verme stratejisi, suikast, 

adam kaçırma veya toplu katliamlar olarak uygulanabilmektedir. Örneğin PKK 

korucuları öldürürken, bölge halkına “devleti desteklemenin kendilerine pahalıya mal 

olacağı” mesajını vermek istemektedir. Bir baĢka örnekte ise Taliban, Afganistan‟da 

kız çocuklarının okula gönderilmesini engellemek amacıyla bir kız okulu müdürünü 

baĢını kesmek suretiyle öldürmüĢtür (Khan 2006).  

Terör örgütlerine karĢı belli bölgelerde egemenliğini yitiren devletler, kamu 

güvenliğini tam olarak sağlayamadığı zaman bölge halkı ikilemde kalmaktadır. 

Güvenliği açısından ikilemde kalan toplum kesimleri ise çoğu zaman güçlü olanı 

desteklemekte veya destekler gibi görünmektedir. Hukukun zayıf olduğu ve 

teröristlerin cezalandırılamadığı bir yargı sistemine sahip olan devletlerde bu durum, 

terör örgütlerinin lehine sonuç doğurmaktadır. Ayrıca hükümet güçlerinin zayıf 

olduğu dağlık arazi kesimlerinde yaĢayanlar terör örgütlerinin sindirme politikasına 

karĢı savunmasız bir pozisyondadırlar. 

Teröristlerin kullandığı en yaygın stratejilerden bir diğeri ise provokasyondur. 

Terör örgütleri bu strateji ile hedef hükümetlere sert askeri tedbirler uygulatmak 

suretiyle sivillerin zarar görmesini sağlayarak bir yandan mücadelelerine meĢruiyet 

kazandırmak diğer yandan ise halkın desteğini kazanmak amacındadır (Price 1977, 

58). Provokasyon daha çok rejim değiĢikliği veya bölücülük amacında olan terör 

örgütlerinin baĢvurduğu bir stratejidir. Ġspanya‟da ETA (Bask Yurdu ve Özgürlük) 

yıllar boyunca Ġspanya hükümetini provoke etmiĢ, hükümet ise sert askeri tedbirlere 

baĢvurmuĢtur. Masum olduklarını düĢünen toplumlar, kendi yaĢam alanlarına askeri 

müdahalede bulunulduğunda çok hızlı bir Ģekilde radikalleĢebildiklerinden, Bask 

toplumu da yıllarca hükümete karĢı kin duygularıyla mobilize edilmiĢtir. Benzer 

Ģekilde, PKK‟nın 2015-2016 yıllarında Türkiye‟nin güneydoğusundaki kent 
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merkezlerinde yaratmıĢ olduğu çatıĢmaların temel stratejisi de güvenlik kuvvetlerini 

provoke edilerek sivillerin zarar görmesinin ve bunun sonucunda halkın hızla 

mobilize edildiği bir radikalleĢmenin sağlanmamasıdır.  

Bir strateji olarak provokasyona baĢvuran terör örgütlerine karĢı en etkili 

mücadele, teröristleri arayıp, bulup etkisiz hale getirirken beraberinde sivil halkın en 

az zarar göreceği Ģekilde cevap verilmesidir. Bu Ģekilde hükümet veya devlet, terör 

örgütlerinin sıklıkla propagandalarında belirttiği gibi ceberut veya zalim olmadığı 

mesajını vermelidir. 

Terörizmin stratejileri ile önemli bir husus, hangi stratejinin uygulanacağı 

veya stratejilerin uygulanma yöntemi terör örgütünün hedefine göre ve hedef 

hükümetin rejimine göre değiĢiklik gösterdiği gerçeğidir. Asimetrik savaĢın en 

önemli aktörleri olan günümüz terör örgütleri, hangi rejim tiplerine karĢı nasıl bir 

strateji uygulayacağı konusunda oldukça deneyim kazanmıĢlardır. Devletlerin 

terörizmle mücadele stratejileri ise daha çok demokratik geliĢmiĢlik durumlarına, 

milli güç unsurlarına (siyasi, askeri, ekonomik, sosyo-kültürel) ve iç-dıĢ politik 

dengelerine bağlı olarak gerçekleĢmektedir.  

 

4.3.b. Ġç SavaĢ 

Asimetrik karakterli çatıĢmaların en belirgin örneklerinden birisi “iç 

savaĢ”tır.
5
 Sosyal bilimlerde son zamanlarda yapılan çalıĢmalara dayanarak, iç savaĢ 

en genel biçimiyle, tek bir devlet sınırları içinde gerçekleĢen ve hükümet güçleri ile 

en az bir isyancı grup arasında geçen silahlı çatıĢma olarak tarif edilebilir.  

Uluslararası iliĢkiler yazınında hemen herkesin kabul ettiği gibi devlet, 

belirlenmiĢ sınırlar dahilinde “Ģiddeti kullanma hakkı”nı elinde tutan tek yetkili 

organdır (Weber 2004, 131-132). Devletin bu "güç/Ģiddet kullanma tekeline,  o 

devlet içindeki asimetrik aktör veya aktörlerin yarattığı ortam, güç ve Ģiddet 

kullanma tekelinin devletin elinden çıktığını göstermektedir ki, bu iç savaĢın temel 

özelliğidir. Eğer ki, devlet çatıĢmalar büyümeden güç kullanma tekelini tekrardan 

elinde toplarsa iç savaĢ meydana gelmemiĢ demektir (Sambanis 2004).  

                                                           
5
 “Ġç Silahlı ÇatıĢma” Ġngilizce akademik yazında “civil war”  veya “internal armed conflict” olarak 

kullanılmaktadır. 
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Ġç savaĢ konusunda çalıĢmalarıyla tanınan James Fearon, Stathis  Kalyvas, 

John Keegan ve Bartle Bull gibi yazarların iç savaĢ ile ilgili görüĢlerinde çeĢitli görüĢ 

ayrılıkları olmasına rağmen (çatıĢmaya kitlesel katılım oranları, isyancıların o 

devletin vatandaĢı olmasının gerekip gerekmediği vb. konularda), bunların hepsi iç 

savaĢın tek bir devlet içinde meydana geldiği konusunda hem fikirdir (Fearon 2007) 

(Kalyvas 2006) (Keegan ve Bull 2006, 18-19). Ġç savaĢların özellikle çökmekte olan 

devletler (Yugoslavya) veya kamusal düzenin yerleĢik olmadığı devletlerde (Somali, 

Liberya) meydan gelmesi olasılığı daha fazladır.  

Ayrıca, bir çatıĢmayı iç savaĢ olarak tanımlayabilmek için, kamu düzenini ve 

hükümetin etkin gücünü ciddi seviyede tehdit etmesi ve zayiatların belirli bir 

seviyesinin belirli bir eĢiğin üzerinde olmasını gerektirmektedir. Akademik 

çalıĢmalarda, bir çatıĢmanın iç savaĢ olarak kabul edilebilmesi için, bir yıl içerisinde 

binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesi gerektiği genel olarak kabul görmektedir. 

(Meisels 2014) (Small ve Singer 1982, 71) (Sivard 1996, 25) (Doyle ve Sambanis 

2000, 795). 

Yukarıda açıklanan genel tartıĢmalardan sonra, iç savaĢın en az üç temel 

özelliğinin bulunduğundan bahsedilebilir: 

(1) Aktörlerin birisinin devlet olması Ģartıyla en az iki aktör arasında silahlı 

kuvvet kullanımı, 

(2) Tek bir devlet sınırları içerisinde meydana gelmesi, 

(3)  Belirli bir yoğunluğu aĢan Ģiddet ve hasar. 

Uluslararası iliĢkiler ve güvenlik çalıĢmaları literatüründe, bir devlet içindeki 

belirli bir eĢik değeri aĢan Ģiddet ile ilgili çalıĢmalarda devrim, gerilla savaĢı, isyan, 

ayaklanma gibi farklı tanımlamalarla tarif edilse de, yukarıda belirtilen kriterler 

mevcut ise “iç savaĢ” olarak sınıflandırılabilir. Ayrıca, bir gerilla grubunun bir devlet 

içinde faaliyet göstermesi veya yaygın terör faaliyetlerinin meydana gelmesi, o 

devlette iç savaĢ yaĢandığı anlamına gelmemektedir.  

Ġç SavaĢlar, yapısı itibariyle çok çeĢitli sosyo-politik bir süreç sonucunda 

ortaya çıktığından tam olarak patlak vereceği zamanın önceden tahmin edilmesi 

zordur (Ward ve Metternich 2013). Çok hızlı ortaya çıkabilmesi ve kısa sürede tüm 

ülke çapına yayılma potansiyeli yönüyle uzun süreli bir mücadele gerektiren gerilla 
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savaĢı stratejisinden ayrılmaktadır. Ancak hemen eklemek gerekir ki, çoğunlukla 

benzer Ģekilde iç savaĢlarda isyan küçük bir isyancı grup ile baĢlamaktadır.  

ġiddet, asimetrik karakterli mücadelelerin hepsinin temel yöntemidir. Ġç savaĢta 

isyancılar, Ģiddet yöntemi ile mevcut hükümeti devirip kendi ideolojisinde bir 

yönetim tesis etmek isteyebilecekleri gibi, toprakların bir kısmının kendileri 

kontrolünde ayrılmasını isteyebilirler. Ancak Ģiddet uğruna Ģiddet, baĢarılı bir teknik 

değildir. Kaldor, Soğuk SavaĢ döneminden sonra ortaya çıkan iç savaĢların ideolojik 

ve siyasi amaçtan uzak olduğu değerlendirmesini yapmıĢtır. Kaldor‟a göre iç 

savaĢlarda kullanılan askeri taktikler gerilla savaĢındakilere benzemektedir. Ancak, 

gerilla savaĢının ideolojik/ politik özelliği baskındır ve Mao Tse-Tung veya Che 

Guevara tarafından da belirtilen teoride insanların kalpleri ve akıllarını kazanmayı 

amaçlarken, günümüz iç savaĢları ise korku ve nefret duygularından beslenmektedir 

(Kaldor 1999, 8). 

Kalyvas da, iç savaĢlarla ilgili olarak, özellikle Afrika‟da meydana gelen 

çatıĢmalara atıfta bulunarak yeni nesil iç savaĢların yağmalama ve sebepsiz Ģiddet 

içeren bir çatıĢma olduğunu, bunun eski nesil iç savaĢlara benzemediğini belirtirken 

Kaldor ile aynı görüĢü paylaĢmaktadır. 

 ESKĠ ĠÇ SAVAġLAR YENĠ ĠÇ SAVAġLAR 

Sebep & Motivasyon Toplu Memnuniyetsizlik ġahsi Çıkar, Yağmalama 

Destek  GeniĢ Halk Desteği Halk desteği yok 

ġiddet Kontrollü ġiddet Sebepsiz ve kontrolsüz Ģiddet 

Tablo 4.2. Eski ve Yeni Ġç SavaĢ KarĢılaĢtırması (Kalyvas 2001, 102) 

Ġç savaĢlar ve benzer geniĢ çaplı Ģiddet hareketleri, ölüm, yaralanma, hastalık, 

göç ve sefalet yaratmaktadır. Ġç SavaĢın meydana geldiği yerlerde çatıĢma ortamının 

genel özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir.  

- ġiddet ve terör olaylarının yaygındır. 

- ÇatıĢan en az iki taraf vardır. 

- Halkın güvenliği sağlanamamaktadır. 

- Kamu düzeni bozuktur. 
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- Kanunlar uygulanamamaktadır. 

- Bir ateĢkes antlaĢması yapılmamıĢtır. 

- Altyapı tahrip olmuĢtur. 

- Siyasi ve ekonomik aktörler baĢarısızdır. 

- Sağlık kurumları iĢlerini normal olarak yapamamaktadır.  

 

4.3.c. Gerilla SavaĢı 

Gerilla savaĢ stratejisi, en yaygın kullanılan asimetrik çatıĢma türü olarak 

20‟nci yy.dan itibaren teorileĢtirilse de kökenleri düĢündüğümüzden çok eskilere 

dayanmaktadır. Tarih gerilla savaĢının tipik karakterini yansıtan birçok küçük 

savaĢlar ile doludur. 

Gerilla savaĢı en yalın haliyle güçlü olan bir düĢmana karĢı verilen asimetrik savaĢın 

doğal mücadele yöntemidir (Urbano 1999, 9). Kendisinden daha güçlü olan hasmına 

karĢı -düzenli ordular- cephe savaĢına girmeden, vur-kaç taktiği ile onu yıpratarak, 

uzun vadede savaĢı kazanmayı hedefleyen bir savaĢ stratejisi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır.  Gerilla savaĢının önemi ancak Mao Tse-tung ve Vo Nguyen Giap gibi 

teorisyenlerin bu küçük savaĢı bilimsel olarak ele alıp bir stratejinin tamamlayıcısı 

olarak uygulamalarından ileri gelmektedir. Samuel Huntington da gerilla savaĢını 

“stratejik olarak güçsüz olan tarafın, istediği yer ve zamanda taktik seviyede 

metotlarla yürüttüğü bir savaĢ biçimi” olarak tanımlayarak gerilla savaĢı 

stratejisinden bahsetmektedir.  

Modern teoride gerilla savaĢı kavramı 1808-1813 yılları arasında 

Napolyon‟un Ġspanya seferi esnasında yerel halk unsurlarının yürütmüĢ olduğu 

düzensiz savaĢları ile baĢlatılmaktadır. Bu savaĢta ilk defa bir halk örgütlenmesi, 

modern bir orduyla savaĢmıĢtır. Düzenli Ġspanya ordusunun Napolyon‟un nizami 

ordusu karĢında mağlup olması ve ülkenin iĢgal edilmesi üzerine yerel halk, 

örgütledikleri seferberlik ve icra ettikleri gerilla taktikleri ile savaĢı birçok cepheye 

yayarak topraklarını amansızca savunmuĢlardır.  

ABD Talimnamelerinde gerilla savaĢı kavramı, “düşmanın işgali altındaki 

bölgede siyasi ve askeri kontrolünü kırmak ve bölgede yeni bir askeri-politik otorite 

tesis etmek maksadıyla çoğunlukla yerel, askeri veya yarı-askeri unsurların küçük 
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birlik harekâtı tekniklerini kullanarak icra ettikleri silahlı mücadeledir.” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (US FM 31-21) (US JP 1-02). Bu tanım daha çok konvansiyonel 

savaĢın bir parçası olarak gerilla savaĢı taktiklerinden faydalanılmasına iĢaret 

etmesine rağmen, gerilla savaĢı literatürde daha çok, güçsüz olanın güçlü olana karĢı 

uyguladığı bir savaĢ stratejisi olarak kabul görmektedir (Huntington 1962, xvi). 

20‟nci yy.da altın çağını yaĢayan gerilla savaĢları, politik amaçları 

bakımından üç farklı türde ortaya çıkmıĢtır (Laquer 1976).  Birincisi, iĢgalci güçlere 

karĢı ulusal kurtuluĢ savaĢları veya anti-kolonyal mücadeleler biçiminde yeryüzünün 

değiĢik coğrafyalarında meydana gelmiĢtir. Ġkincisi bir devlet içinde merkezi 

hükümete karĢı yürütülen ayrılıkçı ve bölücü hareketlerdir. Üçüncüsü ise mevcut 

rejime karĢı ayaklanarak onun yerine geçmeyi amaçlayan mücadelelerdir.   

Gerilla savaĢı; çevre, coğrafya ve sosyal doku iliĢkisi bakımından ise iki 

farklı türde meydana gelmektedir: Birincisi Kır gerillacılığı, Çin, Afganistan, 

Vietnam, Kolombiya vb. ülkeler coğrafi özellikleri açısından kırsal gerilla stratejisine 

elveriĢli imkânlar sağlamaktadır. Dağlık ve ulaĢılması zor arazi kesimleri, yetersiz 

ulaĢım hatları, dağınık yerleĢim ve nüfus vb. çevresel özellikler bu bölgelerde kıra 

dayalı uzatılmıĢ gerilla savaĢı için uygundur. Ġkincisi ġehir gerillacılığı. Güney 

Amerika ve Kuzey Afrika ülkeleri ile Suriye vb. ülkeler ise coğrafi bakımdan Ģehir 

gerillacılığı için elveriĢli Ģartlar sağlamaktadır.  ġehir gerillacılığı tarihte de hep var 

olmuĢ, ancak özellikle içinde yaĢadığımız son yüzyılda meydana gelen hızlı 

kentleĢme ve bunun sonucu ortaya çıkan sosyal doku neticesinde daha fazla önem 

kazanmıĢtır.    

Stratejinin seviyelerine göre taktik seviye gönüllü milisler edinme, ikmal ve 

bütünleme ve küçük çaplı çatıĢmalar; operasyonel seviye düĢmanın muharebe 

planları ile ilgili olabilirken, stratejik seviye ise savaĢın kazanılması için izlenecek 

bütün yolları ihtiva edebilmektedir. Örneğin bir köprünün havaya uçurulması veya 

bir politikacının öldürülmesi taktiksel bir operasyon iken, düĢmanın önemli 

Ģehirlerinde eĢ zamanlı bombalar patlatarak ve terörizm yöntemlerine baĢvurmak 

operasyonel bir baĢarıdır. Stratejik seviye ise mevcut iktidarı düĢürmek veya bir 

kenti tamamen ele geçirmek olabilir (Duyvesteyn 2005, 68).     
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Bir stratejiyi veya stratejinin bir kısmını ifade etmek için kullanılan konsept, 

bir savaĢ taktiği olarak da anlam ifade edebilir (Beckett 1999). Gerilla SavaĢı anlam 

olarak her ne kadar güçsüz olanın güçlüye karĢı asimetrik karakterli mücadelesinde 

uyguladığı stratejiyi çağrıĢtırıyor olsa da, düzenli ordular tarafından taktiksel olarak 

da kullanılmaktadır. Askeri literatürde “gayrinizami harp” olarak adlandırılan bu tür 

mücadele yöntemini yürütmek amacıyla bütün dünya ordularında çeĢitli 

yapılanmalar mevcuttur.  

Carl Schmitt ünlü Partizan Teorisi eserinde, gerilla savaĢının mekâna 

bağlılığından bahsetmektedir. Düzensizlik, yoğun siyasi angajman, hareketlilik ve 

toprağa bağlılık gerilla savaĢını, düzenli Ģekilde savaĢan devlet ve ordulardan ayıran 

temel unsurlardır. Düzensizlik, gerilla savaĢını devlet ve ordudan ayırmakta, ayrıca 

belirli bir hukuka bağlı kalmak zorunda olan devletlerin aksine gerillacılığın yasa dıĢı 

olma durumunu ifade etmektedir. Düzensizlik durumunda, ne açıkça ilan edilen bir 

savaĢ, ne belli bir düĢman, ne yer ne de zaman bellidir. 20‟nci yüzyılda çoğu bir 

partiye bağlı olarak gerçekleĢen gerillacılığın politik karakteri, onu hırsız, haydut ve 

korsan gibi kendi çıkarına hareket eden adi bir suçludan ayırmaktadır. DüĢmanla 

cephede savaĢmak yerine, vur kaç taktiğiyle onu yıpratmayı amaçlayan gerilla için 

hareketlilik Ģarttır. Bütün bu hareketliliğine rağmen savunmacı bir karaktere yakın 

olan gerilla, bu durumu itibariyle de belli bir mekânda hareket eder.
6
 Gerillanın gücü 

onun halk ve mekânla olan iliĢkisine bağlıdır ve bu durum onu Clausewitz‟in 

“savunmanın taarruza olan üstünlüğü” olarak tanımladığı savaĢ teorisine 

götürmektedir (Schmitt 2017). 

Gerilla adi bir suçludan farklı olan politik karakteri ile uygulamıĢ olduğu 

geliĢmiĢ askeri taktikler, uluslararası hukukta onun da düzenli ordu gibi muamele 

görmesinin yolunu açmıĢtır. Örneğin 1907 Lahey SavaĢ Hukuku belirli Ģartlar ve 

koĢullar altında, gerilla kuvvetlerine, halk ayaklanması milislerine ve gönüllü 

birliklere aynı askerler gibi muamele edilmesini belirtmektedir. Düzensiz birliklere 

tanınan bu ayrıcalık, 1949 Cenevre AntlaĢmaları ile de devam ettirilmiĢtir. 12 

Ağustos 1949‟da imzalanan dört adet Cenevre AntlaĢmalarından ilk ikisi karada ve 

                                                           
6
 Carl Schmitt için gerillanın veya siyasi partizanın en ayırt edici özelliği “toprağa bağlılıktır”. 

DüĢmanı salt düĢman olarak gören ve bir ideal uğruna savaĢan devrimci veya komünist partizanlar bu 

durumdan istisnadır.  
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denizde harp halindeki silahlı kuvvetleri askerlerinden yaralı ve hastalara nasıl 

muamele edileceğiyle, diğeri harp esirlerine nasıl muamele edileceğiyle, sonuncusu 

ise sivillerin korunması ile ilgilidir. Bu durum 3‟üncü Cenevre AntlaĢmasının birinci 

bölüm dördüncü maddesinde, gerilla ve milis kuvvetlerinin savaĢ esiri sayılabilmesi 

aĢağıda belirtilen dört özel koĢula bağlanmıĢtır. 

1. Astlarından sorumlu subaylar bulunması, 

2. Belirli bir mesafeden açıkça görülen rütbe ve iĢaretler, 

3. Açıktan taĢınan silahlar  

4. SavaĢın askeri yasa ve geleneklere uygun olarak yürütülmesi.  

Cenevre antlaĢmaları savaĢ hukuku açısından bakıldığında, önceden tamamen 

devletçi olan uluslararası hukukun bir anlamda gevĢetilmesi anlamına gelmektedir. 

Dünyanın dört bir yanından 196 devlet tarafından imzalanan bu antlaĢmalar ile milis 

güçler, ayaklananlar ve ulusal bağımsızlık mücadeleleri yürüten partizan ve gerilla 

güçleri de uluslararası hukuktan faydalanır kılınmıĢtır. Hümanist bir yaklaĢım ile 

düĢmana insanca muamele hükmeden bu antlaĢmalar, uluslararası hukuk açısından 

savaĢın devletçi temelini belirli bir oranda yumuĢatırken, onu dönüĢtürecek yeni bir 

savaĢ türüne kapı aralamıĢtır.  

Gerilla savaĢının karakteri ülkeden ülkeye, coğrafyadan coğrafyaya farklılık 

göstermektedir. Bir stratejinin tamamlayıcısı olarak ister farklı politik amaçlara sahip 

olsun, ister değiĢik coğrafyalarda icra edilmiĢ olsun, gerilla savaĢının bazı değiĢmez 

temel özellikleri mevcuttur: örgütlenme biçimi, propaganda ve terör yöntemi.  

Gerilla gruplarının mücadelesine baĢladıkları ve en güçsüz oldukları ilk 

aĢamadan itibaren özellikle terör yöntemine baĢvurmaları, birçok gerilla grubunun 

aynı zamanda terör örgütü olarak kabul edilmesine sebebiyet vermektedir. Ariel 

Merari terörizm, gerilla savaĢı ve konvansiyonel savaĢın arasındaki temel farklılıkları 

Tablo 4.3.‟te belirtildiği Ģekilde karĢılaĢtırmıĢtır (Merari 1993, 227). 
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Karakteristik Konvansiyonel Savaş Gerilla Savaşı Terörizm 

Birlik/ 

KiĢi Sayısı 

Büyük 

(Ordu/Kolordu/Tümen) 

Orta 

(Takım/Bölük/ 

Tabur) 

Küçük 

(Çoğunlukla 10 

kiĢiden az) 

Silah Tam kapsamlı her çeĢit 

silahlar (hava 

kuvvetleri, tank, top 

vb.) 

Çoğunlukla hafif 

piyade tüfeği, bazı 

yerlerde havan 

kullanımı 

Tabanca, el 

bombası, özel 

donanımlı 

suikast silahları, 

araç bombaları, 

canlı bomba, 

uzaktan 

kontrollü 

bombalar 

Taktik Çoğunlukla müĢterek 

harekât, bazen 

kuvvetlerin tek baĢına 

kullanımı 

Komando tipi 

taktikler 

Özel taktikler:      

Adam kaçırma, 

suikast, araç 

bombalama, 

uçak kaçırma, 

canlı kalkan 

kullanımı vb. 

Hedef Çoğunlukla askeri 

hedefler, sanayi ve 

ulaĢtırma yapıları 

Çoğunlukla asker, 

polis, kamu 

görevlileri ve 

politikacılar 

GeniĢ anlamda 

sivil halk ve 

devleti temsil 

eden her Ģey, 

siyasi rakipler 

Amaçlanan 

Etki 

Ġmha Yıpratma Psikolojik Baskı 

Arazi kontrolü Var Var Yok 

Üniforma Var Çoğunlukla var Hayır 

SavaĢ/Eylem 

Bölgesinin 

Tanımlanması 

SavaĢ muharebe sahası 

ile sınırlıdır 

SavaĢ ülke 

içindeki ihtilaflı 

bölgelerdedir 

TanımlanmıĢ bir 

savaĢ alanı 

yoktur. Her yer 

Uluslararası 

MeĢruiyet  

Uluslararası kurallara 

uyduğu müddetçe var 

Uluslararası 

kurallara uyduğu 

müddetçe var 

Yok 

Ulusal 

meĢruiyet 

Var Yok Yok 

Tablo 4.3. Terörizm, Gerilla SavaĢı ve Konvansiyonel SavaĢın Karakteristikleri 
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4.3.c.i. Mao’nun Gerilla Savaşı 

Mao Zedong'un Çin'deki devrimci savaĢın ilk yıllarındaki tecrübesi, onun 

gerilla savaĢı konusundaki görüĢünü ĢekillendirmiĢtir. Mao, Çin‟de iĢçi sınıfının 

sayıca çok az olması ve bunların devrimci savaĢ için harekete geçirilmesi için çok 

kayıtsız olduklarını düĢündüğünden, Lenin‟in kentsel sanayi proletaryasına dayalı 

devrim görüĢüne katılmamıĢtır (Mao Tse Tung 1961, 17). Aynı zamanda Mao 

döneminde Çin‟de kentsel alanlar çok sınırlı iken, buna karĢın kırsal alanlarda 

toplanmıĢ büyük bir köylü nüfusu vardı. Çin Komünist hareketinin ilk devrimci 

hareketi Ģehirlerde baĢlamıĢ, ancak 1927 yılının Nisan ayı itibariyle yönetimdeki Çin 

Milliyetçi Parti‟nin istihbarat ve polis birimleri ġangay‟daki bütün radikal iĢçi sınıfı 

liderlerini ortadan kaldırmıĢtı. Bu dönemde Çin komünist devrim hareketinin 

baĢlamadan bitme aĢamasına gelmesi, Mao‟nun Ģehirlerde kaybettiğini idrak 

etmesini sağlamıĢtır. Demek ki yoğun köylü nüfusunun yaĢadığı Çin‟de, Rusya‟da 

olduğu gibi Ģehirlere ve iĢçi sınıfına dayalı bir devrimci savaĢ yapmak olanaksızdı. 

Öyleyse tersi doğruydu ve kırsal iç mekânlar ile ulaĢılması güç dağlık araziler gerilla 

savaĢının baĢlatılması ve büyütülmesi için ideal yerlerdi.  

 

Devlet 

1920-

1930 
1950 2018 

Kentli 

Nüfus 

Oranı 

Kırsal Kentli 

Kentli 

Nüfus 

Oranı 

Kırsal Kentli 

Kentli 

Nüfus 

Oranı 

Çin %7-9  65.436.582 488.982.693 %11 578.023.833 837.022.095 %59 

Rusya 

F. 
%30-35  57.478.154 45.320.503 %44 36.807.854 107.156.855 %74 

Tablo 4.4. Çin ve Rusya‟nın 1920, 1950 ve 2018 yılları Kent-Kırsal Nüfus Oranları
7
 

 

 

                                                           
7
 1950 yılında Rusya Federasyonu‟ndaki %44‟lük kentleĢme oranı aynı yıl %11 Çin‟dekinden  4 kat 

daha fazladır. Daha erken yıllara iliĢkin net bir veri bulunmamakla birlikte, BirleĢmiĢ Milletlerin 1969 

yılında yayımladığı raporda, 1920-1930‟lu yıllarda  Sovyet Rusya‟nın  da içinde bulunduğu 

Avrupa‟da kentli nüfus oranı %35-40‟larda iken, Çin‟in de içinde bulunduğu Uzak Doğu‟da halen 

%7-9 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (UN 1969) 
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Mao‟nun gerilla savaĢı stratejisi her Ģeyden önce, geleneksel harp taarruz 

prensiplerinden sürat, baskın ve inisiyatif prensiplerine dayanmaktadır. Mao, ünlü 

Çin askeri filozof Sun-Tzu‟nun birçok prensibinden esinlenmiĢ ve bunları gerilla 

stratejisine uyarlamıĢtır. Örneğin “Sürat, savaşın özüdür, Düşmanın hazır olmadığı 

anı kollayın, beklenmedik yollardan ilerleyip, hiç önlem almadığı noktalardan 

saldırın.”(Sun-Tzu & Griffith 1964, 134) prensibini kelimesi kelimesine kullanmıĢtır 

(Mao Tse Tung 1961, 97). Benzer Ģekilde, Sun Tzu‟nun “doğuda kargaşa çıkar, 

batıdan vur” Ģeklinde veciz ettiği prensibi “gerilla savaşında taktiğimiz, batıdan 

geliyormuş gibi görünüp doğudan vurmaktır” diyerek kitabına aktarmıĢtır(Mao Tse 

Tung 1961, 46). Günümüz gerilla taktiği uyarlamasında bu prensipler “vur-kaç 

taktiği” olarak tanımlanmaktadır. Vur-kaç taktiği asimetrik karakterli aktörlerin 

güçlü düĢmanlarına karĢı yürüttüğü mücadelelerinde uyguladıkları temel taktiktir.  

Diğer taraftan Mao devrimci gerilla savaĢını uzun soluklu bir mücadele 

olarak düĢünmüĢtür. Bu gerillanın güçsüz olduğu mücadelenin ilk safhalarında 

eğitileceği, örgütleneceği ve militan kazanacağı güvenli bölgelere ihtiyaç duymasını 

gerektirmektedir. Mao‟ya göre, ilk önce kırsal ve dağlık alanlarda mücadele 

baĢlatılmalı, nihai hedef olarak Ģehirler ele geçirilmeliydi. Mao'nun Çin kırsalını 

gerilla savaĢının baĢlatılması için seçme fikrinin sebebi, gerilla kuvvetlerini anti-

gerilla operasyonlarından korumaktır. GeniĢ çapta araziye dağılınca, gerillanın 

yönetimdeki Milliyetçi Hükümet tarafından tespit edilmesi önlenebilirdi. Bu eylem 

aynı zamanda Chang Kai-Shek'in Mao‟yu ve gerilla kuvvetlerini aramak için 

görevlendirdiği bütün birlikleri de araziye yayılmak zorunda bırakmıĢtır. Böylece 

gerilla güçsüz olduğu mücadelesinin ilk safhasında kuĢatılmaktan ve imha olmaktan 

kurtulmuĢtur. Eğer ki mücadele Ģehirlerde devam ettirilseydi, gerillanın kuĢatılması 

kolaylıkla gerçekleĢebilirdi (Mao Tse Tung 1961, 92). 

Mao‟nun Uzun Süreli Halk SavaĢı üç aĢamadan oluĢmaktadır. Bunlar;          

(1) Stratejik Savunma (2) Stratejik Denge ve (3) Stratejik Taarruz’dur. Stratejik 

savunma aĢamasında mücadele öncelikle köylü nüfusa ve kırsala dayalı silahlı 

propaganda ile baĢlatılacaktı. Bu aĢamada parti en güçsüz halinde olduğundan, 

kendisinden çok daha güçlü ordu ile temasa sadece avantajlı konumdayken girecekti. 

Kırsal alanda tesis ettiği üs bölgelerinde planlanan ve zamana yayılan silahlı 

mücadele geliĢtikçe kurtarılmıĢ bölgeler tesis edilecekti (Giap 1976, 49-50). 

Mücadele devam ettikçe ve üs bölgeleri birleĢtirilip kurtarılmıĢ gerilla bölgeleri 
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oluĢturuldukça denge partinin lehine bozulacak ve gerilla halkın da katılımıyla 

ordulaĢacaktı. Kırsal alanların tamamı ele geçirilip Ģehirler kuĢatıldıktan sonra ise en 

son aĢama olan stratejik taarruzda, topyekûn bir saldırı ile gerilla zaferi kazanacaktı 

(Özcan 1999, 75-76) (Duyvesteyn 2005, 68).  

Mao yukarıda aĢamaları belirtilen gerilla savaĢı stratejisini Çin‟de aynen 

uygulanmıĢ ve baĢarıya ulaĢmıĢtır. 1927‟de militanlarının neredeyse tamamı 

yönetimdeki milliyetçi hükümet tarafından etkisiz hale getirilen, 1935‟te “Uzun 

Mart”
8
 yürüyüĢünde kırsal alanda yaklaĢık bir yıl kadar sürede kuvvetlerinin yüzde 

doksanını kaybeden Mao, “uzun süreli halk savaĢ”ını partinin kuruluĢundan ancak 28 

yıl sonra, 1 Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti‟ni kurduğunda zaferle 

noktalamıĢtır.  

 “Bugün yürüttüğümüz gerilla savaşı tarihte benzeri görülmemiş bir sayfa 

açmaktadır. Etkisi sadece Çin'de ve Japonya’ya karşı verdiğimiz savaşla sınırlı 

kalmayacak, dünya çapında olacaktır!” (Mao Tse Tung 1961, 65) diyen Mao‟nun 

uzun süreli halk savaĢı stratejisi gerçekten de sadece Asya Kıtası ile sınırlı kalmamıĢ, 

Güney Amerika‟dan Afrika‟ya kadar birçok bölgede güçsüzün güçlüye karĢı verdiği 

asimetrik savaĢının temel stratejisi olmuĢtur.  

 

4.3.c.ii. Che’nin Gerilla Savaşı 

Gerilla SavaĢı, zayıfın aktörlerin en güçlü silahıdır. Che Guevra ve Fidel 

Kastro da, Küba‟da devrim mücadelesine baĢladıklarında rakiplerine nazaran 

güçsüzlüklerinin en uç noktasındaydılar ve gerilla savaĢı yöntemine baĢvurmaktan 

baĢka çareleri yoktu. Mao‟nun ilk komünist militanlarının bir zamanlar aynı Çin 

Milliyetçi Parti tarafından ortadan kaldırıldığı gibi, Kastro‟da ilk politik eylemlerinde 

Batista tarafından tutuklatılmıĢ ve hapse atılmıĢtı. O halde politik eylemler böyle 

ortamlarda uygun bir mücadele aracı değildi. Yapılması gereken, Ģiddete baĢvurmak, 

mücadeleyi uzun bir safhaya yaymaktı. Bir ayaklanmayı siyasi protesto hareketinden 

ayıran temel fark da bu “Ģiddet” oluyordu (O‟Neill 1990). 

                                                           
8
  “Uzun YürüyüĢ” olarak da bilinen “Uzun Mart” (The Long March), Mao önderliğindeki yaklaĢık 

100.000 komünistin yönetimdeki Milliyetçi Parti‟nin imhasından  kurtulmak için, 16 Ekim 1934-22 

Ekim 1935 tarihleri arasında yaklaĢık 9.000 km. yürüyerek yaptıkları geri çekilmedir. YürüyüĢ 

sonunda yaklaĢık 7.000 kiĢi sağ kalabilmiĢtir. Ayrıntılı  bilgi için bkz. (Wilson 1971) (Duell 1988). 
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Che Guevara da, Mao gibi gerilla savaĢının baĢlatılması için düĢmanın 

denetiminden uzak kırsal alanların seçilmesi gerektiği fikrini benimsemiĢtir. Bu 

konuda Che Guevra “Gerilla SavaĢı Üzerine” isimli çalıĢmasında “gelişmemiş Latin 

Amerika’da silahlı mücadele için en uygun yerler kırsal bölgelerdir ve buradaki 

yoksul halk devrimci kuvveti oluşturmak için müthiş bir imkân sunmaktadır.” diyerek 

kentsel alanların gerilla mücadelesi için son derece elveriĢsiz zeminler olduğundan 

bahsetmektedir (Che Guevra 1964, 2-3).  

Fidel Castro ve Che Guevra, Mao‟nun “uzun dönem halk savaĢı” stratejisini 

benimsemiĢler, Marksist teoriyi kendi Ģartlarına göre yorumlamıĢlar ve sonuç olarak 

“foco teorisi”ni
9
 ortaya koymuĢlardır.  Foco (focalism) teorisine göre; (1) zayıfların 

gerilla yöntemiyle güçlü orduları yenebileceği, (2) devrimi gerçekleĢtirmek için 

uygun Ģartların oluĢmasının beklenmemesini, ayaklanmanın kendisi devrim için 

uygun koĢulları sağlayacağı ve (3) savaĢın kırsal alanlarda gerçekleĢtirilmesinin 

zorunlu olduğu belirtilmiĢtir (Che Guevra 1964, 3). 

Che‟nin de, Mao gibi kır gerillacılığı yöntemi ile Küba‟da baĢarılı olması 

Latin Amerika‟da birçok gerilla grubuna ilham vermiĢtir. Bu gerilla hareketlerinin 

Küba‟dakinden farkı neredeyse tamamının Ģehirlerde uygulanması ve baĢarısız 

olmalarıdır. Bu kapsamda, Ģehirler ile ilgisinden dolayı, “Ģehir gerillacılığı”nın 

prensipleri, hedefleri, stratejisi, ve taktiklerine ve kırsal gerilladan ayrıldığı hususlara 

bu tezin beĢinci bölümünde değinilecektir.  

 

4.3.ç. Hibrit SavaĢ 

Uluslararası güvenlik ortamının en belirgin özelliklerinden birisi de belirsizlik 

ve tahmin edilemezliktir. Devletlerin harekât ortamlarındaki muhataplarının sadece 

devletler ile sınırlı kalmadığı, müttefik ve yerel unsurlar ile birlikte hareket edilmesi 

ihtiyacı günümüz savaĢlarının en belirgin özelliklerindendir.  

Hibrit savaĢ, klasik veya konvansiyonel harp kavramının sona erdiğini 

belirtmekten ziyade, devletlerarası savaĢlarda doğrudan çatıĢmak yerine asimetrik 

yöntemlerin kullanılmasının yaygınlaĢmasını ifade etmektedir. Hibrit SavaĢ kavramı, 

gayrinizami ve nizami harp konseptlerinin stratejik seviyede bütün olarak 

                                                           
9
 “Foco”, Ġspanyolca‟ya Ġngilizce “focus” (odak, merkez) kelimesinden türetilmiĢtir. Detaylı bilgi için 

bkz. (Moreno 1970). 
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kullanıldığı, terör örgütlerinin ve devlet dıĢı aktörlerin konvansiyonel kuvvetlere 

karĢı önemli yetenekler kazandığı bir savaĢ Ģekli olarak tanımlanabilir.  

Hibrit savaĢ terimi ilk kez Ġkinci Çeçen SavaĢı hakkında yapılan bir çalıĢmada 

ABD‟li binbaĢı William J. Nemeth tarafından 2002 yılında literatüre sokulmuĢtur. 

Rus-Çeçen SavaĢını inceleyen Nemeth, hibrit savaĢ kavramına, savaĢların güçlü silah 

sistemlerine sahip olmanın yanında toplumun sosyal örgütlenmeleri ile ilgili 

olduğunu belirttiği U. S. Naval Postgrauate School‟da “Future War and Chechenya: 

A Case for Hybrid Warfare” adlı yazdığı yüksek lisans tezinde kullanmıĢ, ancak tez 

yayımlanmadığı için kamuoyunun dikkatini pek çekmemiĢtir (aktaran ġengönül 

2018, 57).  

Bu konuda saygın çalıĢmalar yapan ve terimin yaygınlaĢmasını sağlayan 

Frank Hoffman‟a göre “hibrit savaĢ” kavramı daha çok 2006 Lübnan SavaĢında Ġsrail 

ve Hizbullah arasında meydana gelen çatıĢmalardan sonra duyulur olmuĢtur. 

Hizbullah bu savaĢta konvansiyonel askeri araç ve yöntemlerin yanı sıra roketler, 

insansız hava araçları ve güdümlü füzeler kullanarak Ġsrail‟e karĢı müthiĢ bir direnç 

göstermiĢtir. Hoffman‟a göre hibrit tehdit; “düĢmanın siyasi hedefini elde etmek için 

konvansiyonel savaĢ yöntemlerinin yanı sıra, düzensiz taktikler, terörizm ve çok 

çeĢitli Ģiddet eylemlerinin muharebe alanında eĢ zamanlı olarak uygulanmasıdır” 

(Hoffman 2007, 88).
 
 

Hoffman ilk önce hibrit savaĢı “konvansiyonel yetenekler, gayrı nizami taktik 

ve düzenleri kapsayan” bir savaĢ türü olarak tanımlamıĢtır. (Hoffman, 2007, 7). Daha 

sonra tanımı geniĢleterek hibrit savaĢı “düĢük düzeyli konvansiyonel ve özel harekât 

ile taarruz amaçlı siber ve uzay eylemlerinin yanı sıra halkın ve uluslararası 

toplumun algısını biçimlendirmek için sosyal ve geleneksel medyayı kullanmayı 

birleĢtiren karmaĢık savaĢlar” olarak tanımlamıĢtır. 

McCulloh ve Johnson‟a göre stratejik bir bakıĢ açısından ele alındığında 

hibrit savaĢ “konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan örgütlerin, teçhizatın ve 

tekniklerin sinerjik bir stratejik etki oluĢturmak için benzeri olmayan bir ortamda 

birleĢtirilmesidir” (McCulloh ve Johnson 2013). 

Ukrayna‟daki olayları bir bağlama oturtmaya çalıĢan NATO, yeni bir tanım 

geliĢtirerek hibrit savaĢın “askeri olmayan araçlarla (örneğin politik, bilgiye dayalı ve 

ekonomik gözdağı verme ve manipulasyon gibi) zayıfıkları araĢtırmak ve bunlardan 
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yararlanmak amacıyla asimetrik taktiklerin kullanılmasına dayandığını, 

konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan askeri araçlar ile desteklendiğini” ifade 

ederken, “bu taktiklerin farklı boyutların yanı sıra duruma uygun biçimlerde de 

kullanılabileceğini” vurgulamıĢtır (Calha 2015). 

Hibrit savaĢ, uzun vadeye yayılmıĢ, düĢük maliyetli, devletlerin doğrudan 

çatıĢma riskini azaltan ve terör örgütleri, illegal örgütler ve diğer aktörlerin 

kullanıldığı, siber vb. saldırıların yapıldığı bir süreçtir. GeçmiĢte doğrusal, sınırları 

belli olan ve Ģehirlerden uzak muharebe alanları, günümüzde muharebe sahasına 

bağlı kalmayarak çok boyutlu olarak geniĢlemiĢ ve birden fazla harekât alanına 

dönüĢmüĢtür. ġehirler ve meskûn mahaller; gösteri, ayaklanma, terör faaliyetleri vb. 

faaliyetlerde kullanılarak rakip devleti zayıflatmak için, hibrit harekât ortamının öne 

çıkan muharebe sahasına dönüĢmüĢtür.  

 

4.4. Değerlendirme  

 Bu bölümde savaĢın son ikiyüz yıl içerisinde değiĢen doğası ve devletlerin 

tekelinden çıktığı açıklanmıĢtır.  Konvansiyonel olarak gerçekleĢen devletlerarası 

savaĢların niteliği, terörist gruplar, gerillalar ve milis güçlerin taraf olduğu çatıĢmalar 

neticesinde büyük ölçüde değiĢmiĢtir.  SavaĢın bu değiĢen karakterindei, özellikle 

Soğuk SavaĢ dönemi sonrası ortaya çıkan silahlı çatıĢmalardaki asimetrik aktörlerin 

etkisi büyük olmuĢtur. Asimetrik savaĢ kavramının sçıklandığı bu bölümde terörizm 

ve stratejileri, gerilla yönteminin tarihsel örnekleri, günümüz iç savaĢlarının geçmiĢ 

ayaklanma yöntemlerinden farkı ve son olarak hibrid savaĢ  güvenlik çalıĢmaları ve 

savaĢ olgusu bakımından  açıklanmıĢtır. Geçtiğimiz yüzyılda kentleĢmenin olmadığı, 

kırsal ve köylü nüfusa dayalı coğrafyalarda yapılan asimetrik savaĢlarda en çok 

uygulanan gerilla stratejisi açıklanmıĢtır. ġehir savaĢları ve Ģehir gerillacılığının 

strateji, yöntem ve taktikleri Bölüm 5‟te açıklanacaktır.  
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BÖLÜM V 

ġEHĠR VE SAVAġ 

Plato‟nun deyiĢiyle Ģehirler insanların güven içinde yaĢamalarını sağlamak 

için ortaya çıksa da, insanlar iyi yaĢamlarını korumak için Ģehirde kaldılar. Bu 

bölümde savaĢ ile Ģehirin kaĢılıklı bağımlılığı açıklanacaktır. Öncelikle dünyada 

meydana gelen kentleĢme ve bunu yaratan dinamikler belirtilmiĢtir. KentleĢme 

bölümü içerisinde ayrıca kent ve güvenlik iliĢkisi araĢtırılmıĢ ve kentleĢmede 

güvenliğe etki eden faktörler belirlenmiĢtir. Kalkınma düzeyi seviyesinin, rejimsel 

farklıların, coğrafya ve iklim durumun ve son olarak dini ve kültürel farklar olmak 

üzere baĢlıca dört temel faktörün kentleĢmede güvenliğe etki ettiği 

değerlendirilmiĢtir. 

Ġkinci kısımda kentlerin Ģehir gerillaları için ne tür avantajlar veya 

dezavantajlar ortaya koyduğu geçmiĢteki örnekler üzerinden açıklanmıĢtır. ġehir 

gerillacılığının amaçları, örgütlenme yapıları, silah ve teçhizatları, hedef,strateji ve 

taktikleri açıklanmıĢtır. 

Üçüncü  kısımda ise çalıĢmanın ana konusu olarak Ģehir savaĢları 

açıklanmıĢtır. ġehirlerin savaĢlardaki stratejik önemi askeri ve politik açıdan 

kaçınılmaz olduğu tarihsel örnekler ile kısaca belirtilmiĢtir. ġehir savaĢının 

karakteristiklerine yoğunlaĢılarak Ģehir savaĢlarının doktrin ve taktikleri 

açıklanmıĢtır. Ayrıca Ģehir savaĢı çalıĢmaları içerisinde önemli bir yeri olduğu 

değerlendirilen tünel/yeraltı savaĢlarına değinilmiĢtir.  

 

5.1. KentleĢme 

Türkçe‟ye kent veya Ģehir olarak çevirebileceğimiz “urban area” terimi 

hakkında bütün ülkelerce kabul edilmiĢ ortak bir tanımlama mevcut olmamakla 

birlikte, uluslararası literatürde genel kabul görmüĢ bazı tanımlamalar mevcuttur. Bu 

tanım, ülkeden ülkeye ve zamanla değiĢmiĢ olmasına rağmen, çoğu ülke 2500-25000 

kiĢinin yaĢadığı yerleĢim yerlerini Ģehir veya kent olarak tanımlamaktadır. 

KentleĢme ve nüfus değiĢimi ile ilgili en prestijli çalıĢmalar “Dünya Bankası” 

tarafından ortaya konulmaktadır. Dünya Bankası, kentsel alanları tarım dıĢı iĢgücü ve 
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üretim sektörlerinin yoğun olduğu, fiziksel olarak yapılaĢma ve nüfusun fazla olduğu 

yerleri kentsel alan olarak tanımlamaktadır. Bir kent, genellikle ulusal veya eyalet 

sistemince yönetilen hükümet yapısına ve belirli bir yasal statüye sahiptir 

(Worldbank 1999). Metropoller ise nüfusu bir milyonun üstündeki büyük kentlerdir. 

 ABD doktrini de kentsel alanları Dünya Bankası‟na benzer Ģekilde 

tanımlamaktadır. ABD MüĢterek Kentsel Operasyonlar Talimnamesi (Joint Urban 

Operations) kentsel alanların üç temel özelliğini vurgulamaktadır. Buna göre kentler; 

insan eliyle yapılaĢmanın fazla olduğu, nüfusun yoğunlaĢtığı, kendine ait sosyal, 

kültürel ve siyasi bir yapının egemen olduğu ve bu yapının ait olduğu ülkeye katma 

değer yaratma ve etkileme kapasitesine sahip olan yerlerdir (U.S. JP 3-06, 1-2).  

Kentler sadece içinde yaĢayan insanlardan ibaret değildir. Her kentin kendine 

ait bir mimarisi, sistematiği, altyapısı, kültürü ve ruhu vardır. Ġnsan eliyle 

Ģekillendirilen kent yaĢamı, bu bakımdan bir savaĢta aynı insanlar gibi öldürülebilir 

bir yapıya sahiptir (Spiller 2000). 

KentleĢme, kentsel alanın nüfus oranının artması olarak tanımlanmaktadır. 

Bu, insanların kırsal alanlardan kentsel alanlara olan göç hareketinden ve nüfus 

artıĢından kaynaklanmaktadır. Kentsel büyüme ise kentleĢmeden farklı olarak bir 

Ģehir veya metropolün çevreye yayılması olarak ifade edilmektedir. KentleĢme ve 

kentsel büyüme bir ülkenin ekonomik durumunun bir göstergesi olarak düĢünülebilir, 

çünkü kentleĢme ülkenin ekonomik kalkınmasını doğrudan etkiler. Metropol alanı 

büyüdükçe, daha fazla istihdam yaratılır ve bu Ģekilde ekonomik büyüme de 

gerçekleĢir.  

 KentleĢme, Sanayi Devrimi sonrasında endüstrileĢmenin bir yan ürünü ve en 

önemli etkilerinden birisi olarak ortaya çıkmıĢtır. 18‟inci yy.a kadar tarım toplumu 

olarak yaĢayan Avrupa, sanayi toplumuna dönüĢmüĢtür. SanayileĢmenin sonucunda, 

daha çok insan gücüne gerek duyulmuĢ ve üretim biçiminin değiĢmesiyle kırdan 

kentlere göçler artmıĢtır.  

 KentleĢme ve kentsel büyüme kavramları çoğu zaman birbiriyle 

karıĢtırılmaktadır. Kentsel büyüme veya geniĢleme en basit anlamda kentlerde 

yaĢayan insan nüfusunun artıĢı olarak tanımlanabilir. KentleĢme kavramı ise kentsel 

büyüme bağlamında kullanılan kentlerin büyümesini, sayıca çoğalmasını ifade 

etmektedir. Bunun yanında kentleĢme kavramı ekonomik, sosyal ve kültürel değiĢimi 
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de içermektedir. ModernleĢmenin ve tarım toplumundan sanayi toplumuna 

dönüĢümü, sosyal iliĢkilerde bir değiĢimi ve aile yaĢamında temel değiĢimler de 

kentleĢme kapsamına girmektedir (Gilbert 1999, 5).  

 Literatürde en çok kabul gören “kentleĢme” tanımlarından birisi Wagner‟e 

aittir. Wagner kentleĢmeyi, “bir ülkede veya bir bölgede belli bir ölçüte göre kent 

sayılan yerlerin sayısının çoğalmasıdır ve bu yerlerin nüfusça ve alanca büyümesini 

belli bir zaman aralığı içinde sağlayan nüfus birikimidir.”Ģeklinde tarif etmiĢtir 

(Wagner 2008). 

 RuĢen KeleĢ‟e göre kentleĢme ise,  bir takım ekonomik, teknolojik, sosyal, 

siyasal değiĢmeler sonucu ortaya çıkan ve toplumsal yapı ile insanların tutum ve 

davranıĢlarını etkileyerek değiĢtirebilme gücüne sahip olan bir süreçtir (KeleĢ 2002). 

Bu bakımdan kentleĢme, sadece nüfus artıĢı olarak ele alınan bir kavram değil, çok 

daha sosyal, ekonomik ve siyasal süreçleri içerisinde barındıran bir olgudur.  

 Modern kentin oluĢumu üzerine sosyal bilimcilere ilham olan ünlü Alman 

düĢünür Weber de, kentleĢmenin, nüfus yığılması süreciyle ilgisini tanımlayarak, 

“kentleĢme yığılma noktalarının artıĢı veya bazı yığılma noktalarındaki 

büyüklüklerin artmasıdır, kentler büyüdükçe ve sayıları artıkça kentleĢme devam 

eder ve kentleĢme olgusallaĢır” Ģeklinde tarif ederek kentleĢmenin Ģartlarından 

birisini nüfus artıĢı olarak yorumlamıĢtır (Weber 2015). Weber ayrıca, kentleĢmenin 

modernleĢmenin bir parçası olduğu, ve acayip bir Ģekilde modern insanın yazgısında 

merkezi nitelikte olduğunu belirtir (Weber 2015, 37). Bu fikir pek çok çağdaĢ sosyal 

bilimcilerle de hâlen paylaĢılan bir görüĢtür. 

 KentleĢme ve nüfus artıĢı arasında doğrusal bir etkiden bahsedebiliriz. Dar 

anlamda kentleĢme kavramı, kent sayısının ve buralarda yaĢayan nüfusun artıĢı 

olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan incelendiğinde, nüfus artıĢı ile kentleĢme 

arasında bir nedensellik olduğundan bahsedilebilir. Yani çağdaĢ anlamda kentleĢme, 

nüfus hareketleri ile meydana gelmiĢ, kentin sağladığı imkânlar genel anlamda nüfus 

artıĢına sebep olmuĢ; diğer taraftan ise nüfus artıĢı kentleĢmeye, kırdan kente olan 

göçlerin artmasına ve sonuç olarak kentlerin hızlı ve sorunlu büyümesine sebep 

olmuĢtur (Brueckner 2000, 160-171). 

 Ancak, kentleĢme sadece nüfus artıĢı ve demografik olarak ele alınmamalı, 

toplumun ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapısındaki değiĢimler de göz 
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önünde bulundurulmalıdır (KeleĢ 2002, 21-22). Bu açıdan bakıldığında kentleĢme 

sınıfsal yapı ve mekânsal olarak farklılaĢmalara da sebep olabilmektedir. KentleĢme 

ve farklılaĢma üzerinde çalıĢmalarını yoğunlaĢtıran David Harvey‟e göre nüfusun 

büyük kentlerde yoğunlaĢması sonucunda toplumsal farklılaĢma da artmıĢtır (Harvey 

2002, 160). Farklı düĢünceler ve farklı yaĢam tarzı olan grupların aynı mekânı 

paylaĢmaları ile günümüz kentleri heterojen bir yapıya bürünmüĢtür (Yılmaz 2004, 

251). 

 Dolayısıyla KentleĢme basit nüfus büyümesinin ötesinde ekonomik, sosyal ve 

politik oluĢumlarla iliĢkilidir. Ancak kentsel nüfus artıĢı kentleĢme sürecinin  dağılım 

ve boyutuna temel oluĢturmaktadır. 

 

5.1.a. KentleĢme ve Nüfus ArtıĢı  

 Dünyada ilk insandan günümüze nüfus sürekli artma Ģeklinde eğilimi 

göstermiĢtir. Her ne kadar, kıtlık, salgın hastalıklar ve savaĢlar belirli dönem ve 

bölgelerde insan kaybına sebep olmuĢsa da, nüfus sürekli artmıĢtır. Sanayi 

devriminin nüfus artıĢına etkisi fazla olmuĢtur. SanayileĢme sayesinde makineli 

tarıma geçilmiĢ, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale 

gelmiĢtir. SanayileĢen kentler daha fazla insana iĢ olanağı sağlayarak daha fazla 

insanı besleyebilir duruma gelmiĢtir. Sanayi devriminin baĢladığı Ġngiltere‟de 

özellikle Londra ve Manchester gibi kentler hızla büyümeye baĢlamıĢtır.  

 

Grafik 5.1. Londra Nüfus ArtıĢı  (1750-1900)  
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 Sanayi devriminin etkileri hissedildikçe, Batı dünyasındaki kentlerin 

büyümesi benzeri görülmemiĢ bir Ģekilde meydana gelmiĢtir. Batı kentlerindeki 

muazzam nüfus artıĢı kırsal nüfusun kademeli bir Ģekilde düĢüĢü ile alakalı olmuĢtur 

(Weber 2015, 14). 

 Sanayi devriminin henüz baĢında, 1750 yılında, dünya nüfusu yaklaĢık 700 

milyon civarındadır. Bu miktar 150 yıl içinde ikiye katlayarak, 1900 yılında 1.5 

milyara ulaĢmıĢtır. Ġki büyük dünya savaĢının kayıplarına rağmen, nüfus 1960 

yılında tekrar ikiye katlayarak 3 milyara ulamıĢtır. Hız kesmeyen nüfus geliĢimi bu 

sefer 40 yıl içinde ikiye katlayarak 2000 yılında 6 milyara ulaĢmıĢtır. Sadece 10 yıl 

içinde 1 milyar daha çoğalarak 2010 yılında 7 milyar olmuĢtur. BirleĢmiĢ Milletler 

raporuna göre, 2050 yılında dünya nüfusunun 9.1 milyara ulaĢacağını tahmin 

edilmektedir
10

 ( UN 2017). Dünya Bankası‟nın tahminlerinde ise dünya nüfusunun 

2100 yılında ise 12 milyara yaklaĢması öngörülmektedir (World Bank 2014).  

 

Grafik 5.2. Dünya Nüfus ArtıĢı M.Ö. 500-M.S. 2025 (BBC 2018) 

 

 Dünya nüfusu arttıkça, kentleĢme hızı da gittikçe artmıĢ, nüfus kentlerde 

yoğunlaĢmıĢtır.  1800 yılında yaklaĢık 1 milyar olan dünya nüfusunun sadece yüzde 

3‟ü kentlerde yaĢamaktayken, bu oran 2000 yılında yüzde 47‟ye ulaĢmıĢtır. 1950 

yılında dünya üzerinde nüfusu 1 milyonu geçen kent sayısı sadece 83 iken, 2007 

itibariyle 468‟e ulaĢmıĢtır. Dünyanın en çok nüfusuna sahip ülkesi Çin, 2011 yılında 

nüfusunun yüzde 51.3‟ünün kentlerde yaĢadığını belirtmiĢtir. 2050 yılı itibariyle 

dünya nüfusunun yaklaĢık üçte ikisinin (68%)  kentlerde yoğunlaĢacağı ve metropol 

sayısının daha da artacağı öngörülmektedir (Kilcullen 2012, 20).  

                                                           
10

 BirleĢmiĢ Miletler Ekonomik ve Sosyal Konsey‟in yayımladığı nüfus artıĢ modülsyonunun ortalama 

tahminlerinden alınmıĢtır.  
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 Günümüzde dünya genelinde kırsal kesimlere nazaran daha fazla insan 

kentsel alanlarda yaĢamaktadır. 2018 itibariyle dünya nüfusunun yüzde 55'i kentsel 

alanlarda bulunmaktadır. 1950 yılında dünya nüfusunun yüzde 30'u kentsel alanlarda 

yaĢarken, 2050'de bu oranın yüzde 68 olacağı tahmin edilmektedir.  

 

Grafik 5.3. Dünya‟da Kırsal ve Kent Nüfus Eğilimi (1950-2050) 
11

 

 

 2018 yılı itibariyle en kentleĢmiĢ bölgeler arasında Kuzey Amerika (nüfusun 

yüzde 82'si 2018 yılında kentsel alanlarda yaĢamaktadır), Güney Amerika (yüzde 

81), Avrupa (yüzde 74) ve Okyanusya (yüzde 68) ile kentleĢme oranlarına sahiptir. 

Asya'daki kentleĢme seviyesi yüzde 50'ye yaklaĢmakta, buna karĢılık Afrika‟da  

kırsal nüfus halen kentsel nüfustan fazla kalmaktadır. Afrika ise yüzde 43' ile en az 

kentleĢmiĢ kıtadır.  

 Dünyadaki kentleĢme eğilimlerinden bir diğeri ise, kentleĢmenin metropol 

alanlarda yoğunlaĢacağıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse, metropol Ģehirler daha 

da büyüyecek, geliĢmemiĢ kentler zamanla nüfus kaybı yaĢayacaktır. Dünyada 

nüfusu bir milyonu geçen Ģehir sayısı 1950‟de 86 iken, bu sayı 2015 senesi itibariyle 

550‟nin üzerine çıkmıĢtır (Davis 2006). Günümüzde Tokyo (37 milyon), Delhi (29 

milyon), ġangay (26 milyon), Mumbai (20 milyon), Sao Paulo (20 milyon), Pekin 

(20 milyon), Osoka (20 milyon), Kahire (19 milyon), New York (19 milyon) 

nüfusları ile dünyadaki çoğu ülkeden daha fazla nüfusa sahiptir.   

                                                           
11

  BirleĢmiĢ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Nüfus ve Kalkınma Komisyonu‟nun 2014 

yılındaki “Dünya KentleĢme Beklentileri” raporundan alınmıĢtır. Detaylı bilgi için bkz. (UN 2014) 
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 Ġlk insandan günümüze kadar toplumsal hayatın her alanında var olan göç 

kavramı, çeĢitli nedenlere bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Günümüz göçlerinin 

sebeplerine baktığımızda ise, ekonomik nedenlerin ön planda olduğu dikkat 

çekmektedir. Üretim araçlarını evden fabrikalara aktaran Sanayi Devrimi, kırsal 

alanlardan kentlere doğru kitlesel göç hareketlerini tetiklemiĢtir. Bu açıdan 

bakıldığında çağdaĢ anlamda göç hareketlerinin ve kentleĢmenin Sanayi Devrimi ile 

baĢladığını söylemek doğru bir yaklaĢım olacaktır (Yılmaz 2004, 249-267).  

 Bireyler, ekonomik durumlarını iyileĢtirmek, sağlık, eğitim vb. hayat 

standartlarını yükseltmek için kente göç etmiĢlerdir. Diğer bir sebep olarak savaĢ ve 

çatıĢma, nüfusun kentsel alanlara kaçmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan; siyasi, 

dini, kültürel ve güvenlik gibi sebeplerle de göç hareketlerinden söz edilebildiğinden, 

göç hareketlerinin sebebini sadece ekonomik olarak teorileĢtirmek doğru bir 

yaklaĢım olmayacaktır. Ancak sanayileĢmeden sonra çoğunlukla ekonomik 

sebeplerle göç hareketleri meydana geldiğinden, çağdaĢ manada göç hareketlerinin 

en belirgin nedeni ekonomiktir denilebilir.  

 Kentte fiziki mekân birliği, farklı kültür ve seviyedeki insanların karĢılıklı 

iliĢkilerini zorunlu kılar (Erkut 1991). Günümüzde kırdan kente göçler ve bunun 

sonucunda oluĢan sorunlu kentleĢme hâlen sürmektedir.  Hızlı kentleĢmenin getirdiği 

altyapı ve ulaĢım sorunlarını büyük ölçüde çözen Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Japonya vb. geliĢmiĢ ülkeler hariç olmak üzere; sorunlu kentleĢme, geliĢmekte olan 

ve az geliĢmiĢ ülkelerde birtakım güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektedir.  

Bu ülkelerde, devam eden nüfus artıĢı ile iĢsiz ve gizli iĢsiz sayısı giderek artmakta, 

iç göçler fazlalaĢmakta, hızlı ve düzensiz bir kentleĢme ile karĢı karĢıya 

kalınmaktadır. Türkiye özelinde kentleĢme, yönetim, eğitim, sağlık, belediye 

hizmetleri, çevre, trafik, mimari, altyapı ve güvenlik, köyden Ģehre göçün ortaya 

çıkardığı gecekondulaĢma ve kayıt dıĢı istihdam gibi sorunları ortaya çıkarmıĢtır 

(YüceĢahin, Bayar ve Özgür 2004). 

 KentleĢme içinde yaĢayan insanların güvenliğini sağlamakla birlikte, ayrıca 

zamanla kent güvenliği denilen bir kavramın da ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur 

(Gökulu 2010, 210). Bununla birlikte suçların mekansal dağlımına göre de kentlerin 

kırsal alandan daha fazla suç iĢlenen mekanlar olduğu da görülmektedir (Güremen 

2011, 2).  
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 Günümüz kenti, ayrıĢmaya ve farklılaĢmaya neden olmakta, çoğulculuğun ve 

çeĢitliliğin bir arada yaĢandığı bir yapının ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Yılmaz 

2004). Kentler, birçok farklı sosyal ve kültürel tabakanın bir arada bulunduğu alt 

kültür gruplarından oluĢmaktadır. Bu gruplar arasında kentle bütünleĢme eğilimi 

olanlar olduğu gibi; tersine, bütünleĢmeyi engelleyen ya da geciktiren gruplar da 

mevcuttur. Bu sorunlu gruplar da özellikle, etnik, dinî, ırkî bazı sebeplerden dolayı 

dıĢlanmıĢ ve sağlıksız kentleĢmenin ortaya çıkardığı gecekondu ve kenar mahalle 

gibi yerleĢim yerlerinde kümelenmiĢtir. Bu bölgeler genelde kamu hizmetinin 

yetersiz sağlandığı, suç oranlarının yüksek ve eğitim seviyesinin düĢük  olduğu 

yerlerdir (Karaman 2003, 113). Bu bakımdan kentsel mekânda suçların kent 

coğrafyasında eĢit veya düzenli dağılmadıkları bilinen bir gerçektir (Ataç ve Gürbüz 

2009, 25-46). 

 Yapılan araĢtırmalar kentleĢmenin suça etkisinde bir paralellik ortaya 

koymaktadır. Kentlerde suç iĢleme oranı kırsala göre daha fazla meydana 

gelmektedir. Daha da çarpıcı olanı ise, kentlerde nüfus arttıkça suç oranı da nüfus 

oranından daha fazla bir artıĢ göstermektedir (BeĢe 2006). Suç sayısının nüfusa 

bölünmesiyle ortaya çıkan suç oranına göre ülkemizde asayiĢ suçları, en çok 

Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa ve Antalya gibi büyük kentlerde meydana gelmektedir 

(Yılmaz ve Günayergün 2006, 230-243). 

 Bir baĢka görüĢ ise, kentleĢme ve güvenliğin birbiriyle doğrudan ve direkt bir 

etkisi olmadığı düĢüncesidir. Alan Gilbert‟e göre "kentleĢme", güvenlik bağlamında 

büyük önem taĢımamaktadır. Çok fazla bileĢen ve farklılaĢan süreçler söz konusudur. 

"KentleĢme" neredeyse dünyanın her ülkesinde farklı Ģekilde meydana gelmektedir. 

Bu durumda güvenlik açısından kentleĢmenin uluslararası iliĢkiler, ulusal konular, 

sosyal konular ve bireysel refah konularından hangisiyle ilgili olduğunu tanımlamak 

zordur (Gilbert 1999).  

 Ülkemizde kamu güvenliği ile ilgili çalıĢmalarıyla adını duyuran Ufuk 

Ayhan, küreselleĢen dünyada metropol ve kentlerin güvenliğinin dönüĢümünü, 

küreselleĢme bağlamında ele almıĢtır. Dünya, içinde bulunduğumuz son yüzyılda 

hızlı bir değiĢim sürecinden geçmektedir ve küreselleĢme olgusu bu değiĢimi 

hızlandırmaktadır. Küresel değiĢim, sadece belirli bir coğrafî bölge veya toplumla 

sınırlı kalmamakta, tüm dünya ölçeğinde; teknolojik, ekonomik, toplumsal, siyasal, 

yönetimsel ve kültürel olarak farklı alanlarda sürmektedir. Ayhan, devletlerin mevcut 
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mevzuat ve teĢkilatlanmalarının, metropoliten alanlarda kamu güvenliği konusunda 

maalesef yeterli oranda baĢarılı olamadığını, bu nedenle yeni bir güvenlik sistemine 

ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedir (Ayhan 2008, 15-19).  

 Bir baĢka küresel ölçekte değerlendirmeyi ise NATO yapmıĢtır. NATO 

kuruluĢ amacıyla her ne kadar askeri bir yapılanma olsa da, güvenlik alanları 

çeĢitlenen dünyada, “low politics” de denen, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara 

duyarsız kalamamaktadır. NATO, 2011 yılında yayımladığı bir raporda, dünyadaki 

kent nüfusunun üçte birinde daha Ģimdiden temiz su, temizlik hizmetleri veya enerji 

alt yapısının olmadığı veya çok az olduğu ve korkutucu bir sefalet içinde yaĢandığı 

belirtilmektedir. Hemen bir tedbir alınmaz ise, milyarlarca insan susuzluk, açlık, 

yoksulluk ve çatıĢmalarla karĢı karĢıya kalacaktır. Hızla tükenen kaynaklar ve artan 

nüfus birçok güvenlik sorununu da beraberinde getirmektedir. Yine aynı rapora göre; 

40 yıl içinde tarımsal üretim iki katına çıkacağı, su tüketiminin 2030 yılına kadar 

yüzde 30 oranında bir artıĢ göstereceği ve bu yüzyılın ortasında fazladan 3 milyar 

insan kentsel bölgelerde barınak bulmaya çalıĢacağı belirtilmektedir (NATO 2011). 

Diğer bir saptama ise bu sorunların sınır tanımadan küresel ölçekte tüm insanları 

etkileyeceğidir.  

 

5.1.b. KentleĢmede Güvenliğe Etki Eden Faktörler 

 KentleĢme ve güvenlikle ilgili artan tartıĢmalarda, kentleĢmenin tek baĢına 

güvenlik bulmacasının kilit parçası olmadığı açıktır. Tüm kentsel alanlar tehlikeli 

değildir; aksine birçoğu için baĢarı öyküsünden bahsedilebilir. Bununla birlikte, 

yüksek nüfus oranları, yüksek Ģiddet ve suç vakaları, çevre kirliliği, yeterli kaynaktan 

yoksun yerel yönetim politikaları  gibi birçok değiĢkenlerle birlikte kentsel alanlar 

potansiyel olarak tehditler içerebilmektedir. 

 Ġnsanların küçük bir alana doluĢması, birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Ġnsanların caddelere, su tesisatına, elektrik Ģebekelerine, kanalizasyon 

sistemlerine, çöplerin imhasına, korunmaya, sosyal alanlara, parklara, hastanelere, 

okullara, ulaĢım sistemlerine vb. ihtiyaçları vardır. Bütün bunların çözümü 

mühendislik, yönetim, ekonomi ve sosyoloji ile yakından alakalıdır ve uzmanlık 

gerektirir. Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan eĢi benzeri görülmemiĢ kentsel 

büyüme ortaya çıkan bu ihtiyaçlara aynı hızla cevap verememiĢtir (Weber 2015, 15).  
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 KentleĢmenin olanca hızıyla arttığı Sanayi devrimi sonrasında, özellikle 

batıda, çok sayıda insanı iskân etme sorunu, geliĢi güzel ve plansız yapılaĢma, 

ortaklaĢa kullanılan evler, oteller ve kısa sürede Ģehri kaplayan beton yapılaĢmaları, 

gecekondu bölgeleri oluĢumu gibi sorunları beraberinde getirmiĢtir. Burada dikkat 

çekici husus, bu sorunların istisnasız bütün kentler için geçerli olmasıdır. 

 KentleĢme ve güvenlik konularını bir arada değerlendirirken “kent güvenliği” 

kavramına da değinmek gerekmektedir. “Kent güvenliği” bireylerin ve içinde 

yaĢayan toplumların güvenliği açısından önemlidir. Bir kentin güvenli olması için 

uzmanlar kentlerde istikrar, güven ve öngörülebilirliğin oluĢması gerektiğini 

belirtmektedir. Güvenli kentler, hem ekonomik olarak hem de politik olarak iyi bir 

entegrasyona sahiptir; çeĢitli düzenleyici politikaları uygulayabilir ve idari 

sorumluluklarını yerine getirir. Bu kentler kamu ve özel yatırım için cazibe merkezi 

haline gelirler ve kalkınma için örnek teĢkil ederler. Yöneticiler kentin her yerine 

hizmet vermeyi ve kentin genelinde sosyal refahı arttırmak için gayret ederler.  

 Bu bakımdan, kent güvenliği kavramı Güvenlik ÇalıĢmaları içerisinde 

akademik çalıĢmalarda ele alınması gereken bir konu olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

Günümüz çatıĢmalarının, terör, ayaklanma, Ģiddet içeren eylemlerin tamamına 

yakınının kentlerde gerçekleĢtiği gerçeği, bu konuda akademik çalıĢma yapılmasını 

kaçınılmaz kılmaktadır.  

 Literatürde bu kapsamda ele alınan çalıĢmaların neredeyse tamamı, kentleĢme 

ve nüfus artıĢı ile ilgili güvenlik kaygılarını ortaya koymakta olup, güvenliğin 

kentleĢme bağlamında teorileĢtirilmesinde yetersiz kalınmıĢtır. Literatürde, güvenlik 

ve kentleĢme kavramları daha ziyade, geliĢmekte olan veya az geliĢmiĢ ülkelerdeki 

mevcut sorunlar, bunların terör ve aĢırı Ģiddet üreten sosyolojik sonuçları, suça etkisi, 

kamu güvenliği vb. sorunlara değinilmiĢtir.  

 KentleĢme sürecinde dünyanın her yerinde görülebilen birtakım benzer 

sorunlar mevcuttur. Hızlı kentleĢme sürecinde, genelde kentler çok sayıda insanı 

barındırmaya hazır olmadıkları için kentlerin çevrelerinde varoĢ veya getho diye 

adlandırılan gecekondu mahalleleri oluĢmuĢtur. Akademik olarak üzerinde en çok 

akademik çalıĢma yapılan konu iĢte bu kentsel çöküntü bölgeleri olarak adlandırılan 

gecekondu bölgeleri ve buralardan yayılan güvenlik tehditleridir.  
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 Belirtilen bu güvenlik tehditleri coğrafya, din, kültür, rejim ve kalkınma düzeyleri 

farklı olan devletlerde farklı sonuçlar vermiĢtir. Dolayısıyla, benzer durumda 

gerçekleĢen kentleĢme ve nüfus artıĢı, güvenlik konusunda dünyanın bir yerinde 

farklı neticeler üretirken, diğer yerinde farklı neticeler üretebilmektedir. 

KentleĢmenin güvenlik ile olan iliĢkisi kalkınma düzeyi, rejim, coğrafya ve 

dinsel/kültürel farklılıklara bağlı olarak gerçekleĢmektedir. 

- Kalkınma Düzeyi Etkisi 

- Rejim Etkisi 

- Coğrafya Etkisi 

- Dinsel, Mezhepsel ve Kültürel Farklılıklar Etkisi 

 

5.1.b.i. Kalkınma Düzeyi 

 KentleĢme süreci devletten devlete,  devlet içinde Ģehirden Ģehre, daha da 

ötesi bir kent içerisinde de bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 

farklılığın temelinde yatan sebep ise kalkınma düzeyleri arasındaki eĢitsizliktir. 

 Kalkınma teorisi II. Dünya SavaĢı‟ndan sonra anti-sömürgecilik sürecinde 

“modernleĢme teorisi”nin bir türü olarak ortaya çıkmıĢtır (Brauch 2008). 

Kalkınmanın göstergeleri planlı kentleĢme, okur-yazar düzeyinin artması, azalan 

ölüm oranı, artan ortalama yaĢam süresi, gelir dağılımı eĢitsizliğinin azalması olarak 

belirtilmektedir (Toye 1996, 212-225). Uzmanlar, kentsel büyümenin üç faktörle 

birlikte geliĢmesi durumunda kalkınmanın sürdürülebilir olduğunu vurgulamaktadır 

(Mieszkowski ve Mills 1993, 135-147). 

1. Nüfus artıĢı, 

2. Yükselen hane halkı geliri, 

3. UlaĢım ve altyapı iyileĢtirmeleri. 

 Yukarıda belirtilen kalkınma gereksinimlerinden herhangi birisinin yetersiz 

olması güvensizlik yaratabilmektedir. Örneğin, nüfus artıĢının eğitim düzeyi 

artmadan gerçekleĢmesi durumunda istihdam edilemeyen nüfus sayısı artacaktır.  Bu 

sorun, kalkınmasını tamamlamıĢ ve belli bir istikrar sağlamıĢ kentler için zamanla 
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telafi edilebilir durumlar yaratsa da, kalkınmasını tamamlamayan kentlerde asi ve 

anarĢist yapıların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.  

 KentleĢmenin kalkınma düzeyi etkisinde, göze çarpan hususlardan birisi de, 

kalkınma düzeyi düĢük olan devletlerdeki doğuma bağlı nüfus artıĢ hızı, 

sürdürülebilir kalkınma sağlayabilen devletlerin nüfus artıĢ hızından çok yüksek 

oranda gerçekleĢmesidir. Bu konuda, belirli dönemlerde aĢırı göç alarak nüfus artıĢı 

gösteren bölgeler istisnadır. 

 Kalkınma için kentleĢme gereklidir. Tüm sanayileĢmiĢ ülkelerde kentleĢme 

oranı yüksektir. GeliĢmiĢ ülkelerde kentte yaĢayan nüfus oranı diğer ülkelere nazaran 

daha yüksektir. Kırda yaĢayanların sayısı azaldıkça tarımda çalıĢanların sayısı da 

azalmaktadır.  

 

Grafik 5.4. Nüfusun GeliĢmiĢ ve GeliĢmekte Olan Devletlerde ArtıĢ Hızı  

 

5.1.b.ii. Rejim  

 DemokratikleĢme teorisinin mimarlarından Lipset, kentleĢme, sanayileĢme, 

eğitim ve demokrasinin birbiriyle sıkı bağları olduğunu, her birinin demokratikleĢme 

açısından kaçınılmaz olduğunu ileri sürmektedir (Lipset 1986).  

 Lerner ise, modernleĢme ve kentleĢmenin pozitivist ve akılcı bir anlayıĢla 

gerçekleĢmesi gerektiğini belirtmektedir. DemokratikleĢme kentlerin geliĢimi 

açısından önemlidir. Batı‟da görülen kentleĢme, eğitim seviyesinin artmasına, kitle 

iletiĢim araçlarının etkinliğine, medyanın ve basının geliĢmesine, ekonomik ve sosyal 

bir katılıma ve geliĢime yol açmaktadır. Batı‟da demokrasi rejimi ile geliĢen 
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kentleĢme modeli, Ortadoğu toplumları ve üçüncü dünya ülkelerine bir reçete niteliği 

taĢımaktadır (Lerner 1964).  

 Lerner‟in 1950-1951 yıllarını kapsayan bir araĢtırmasında, Türkiye, Lübnan, 

Mısır, Suriye, Ürdün ve Ġran‟ı kentleĢme, okuryazarlık, demokrasi, eğitim ve üretim 

kapasitelerine göre analiz edilmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına dayanarak, bu öğelerin 

çoğuna sahip olma bakımından, Türkiye ile Lübnan‟ın ele alınan diğer ülkelere göre 

daha iyi bir durumda olduğunu belirtmiĢtir.  Bunun temel sebebini ise Türkiye ve 

Lübnan‟da demokrasinin daha ileri olduğu ve iktidara kimin geleceğini seçimlerin 

belirlemesine bağlamıĢtır. Bu araĢtırmanın çarpıcı sonucu ise, Mısır‟ın Türkiye‟den 

daha fazla ĢehirleĢmiĢ olmasına karĢın, gerçekte “modernleĢmemiĢ” olması, bunda 

da okuryazarlığın ĢehirleĢmeye ayak uyduramamasıdır. 

 

5.1.b.iii. Coğrafya ve İklim  

 KentleĢme süreci dünyanın değiĢik coğrafyalarında farklı Ģekilde 

gerçekleĢmektedir ve her bölgenin kendine göre bir hikâyesi mevcuttur. Dolayısıyla, 

kentleĢmede coğrafya ve iklim etkisinin güvenlik ile iliĢkisi kaçınılmazdır.  

 Sanayi devrimi öncesi kentlerin birtakım ortak özellikleri mevcuttur. 

Avrupa‟da özellikle Roma Ġmparatorluğu ve barbar kavimlerin saldırılarına bir tedbir 

olarak kentler surlar ile çevrilerek güvenlik önlemleri alınmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bugünkü Avrupa‟daki birçok Ģehrin kuruluĢ dönemi de 12 ve 13‟üncü yy.a 

dayanmaktadır.  

 KentleĢmenin coğrafya ile ilgisinde diğer önemli bir etken, devletlerin 

mülteci göç yollarında bulunmasıyla alakalıdır. Arap Baharı neticesinde ortaya çıkan 

Suriye iç savaĢında 11 milyon Suriyeli yerinden edilmiĢ ve bunlardan çoğu Suriye 

dıĢına göç etmiĢtir. Türkiye‟ye göç eden Suriyeli sayısı T.C. BaĢbakanlık‟ın resmi 

kayıtlarına göre 3,5 milyondan fazladır (AFAD 2018). Mültecilerin güvenlik 

açısından etkilerini analiz edebilmek için, Türkiye‟ye gelen mültecilerin ne kadarının 

geri döneceği veya dönmeyeceğinin tahmin edilmesi ve buna göre tedbirler alınması 

gereklidir. Yapılan çalıĢmalar, çatıĢma ve iç savaĢ sebebiyle ülkesini terk eden 

mültecilerden en fazla yüzde 25‟inin ülkesine geri döndüğünü göstermektedir. Bu 

açıdan bakıldığında Türkiye‟de bulunan 3,5 milyondan fazla Suriyeli mültecilerin 3 

milyona yakınının Suriye‟ye geri dönmeyeceğini öngörmek gerekecektir.  
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 GeçmiĢteki göç hareketlerinden elde edilen bulgulara göre, mültecilerin 

oluĢturabileceği güvenlik tehditleri Ģu Ģekilde gerçekleĢebilir. 

1. ĠĢ gücü piyasasında arz talep üzerine tehditler oluĢturabilir. DüĢük 

ücretlerle çalıĢmayı kabul eden bu mülteciler, iĢsizlik oranını arttırabilirler, 

2. Kendi ülkelerindeki iç güvensizliği beraberinde getirip yayabilir. Kendi 

ideolojilerini savunup, yerel ve genel siyasette söz sahibi olmak isteyebilirler, 

3. Geri dönmeyenler, uzun vadede azınlığa dönüĢüp çeĢitli çatıĢmalara sebep 

olabilirler, 

4. Kentlerin gecekondu ve banliyö bölgelerine yerleĢerek kent güvenliğine 

olumsuz etki edebilirler. 

 Göçü etkileyen bir baĢka unsur ise iklim etkisidir. Uzmanlar, 2030 yılı 

itibariyle Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesinde ortalama sıcaklığın +3 C daha 

artacağını belirtmektedir. Sıcaklıkların artıĢı, coğrafyada yaĢamayı zorlaĢtıracak ve 

daha serin olan kuzey bölgelere göçler tetiklenecektir.  

 

5.1.b.iv. Dini, Mezhepsel ve Kültürel Farklılıklar  

 Kentler demokratikleĢme, modernleĢme, kalkınma ve bütünleĢme için 

elveriĢli koĢullar yarattığı kadar bir ayrıĢtırma aracı olarak da iĢlev görebilmektedir 

(Yılmaz 2004, 261). 

 Kentlerde ortaya çıkan ayrıĢmanın önemli bir nedeni dinsel-mezhepsel 

farklılıklar olmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, dinsel ayrıĢmanın farklı 

dinlere mensup gruplar arasında meydana gelen bir olgu olduğu söylenebilir. Ancak, 

günümüz dünya Ģehirlerinin büyük oranda bir dinin etkisi altında olduğu 

düĢünüldüğünde, bu ayrıĢmanın baskın grup ile azınlık grup arasında olacağı 

görülmektedir. Kentler, fizikî yakınlığı daha da arttırdığından bu ayrıĢma bir çatıĢma 

durumuna dönebilecektir.  

 Bununla birlikte kentlerde ortaya çıkabilecek diğer bir ayrıĢma türü, ırka bağlı 

olarak ortaya çıkabilmektedir. Kırdan kente göç eden aileler, farklı bir ekosistemde 

kentte geçirdikleri ilk zamanlarında kentte tutunabilmek için hem sayıca hem de 

kültürel olarak kendi insanına ihtiyaç duyabilmekte, konutlarını inĢa ederken aynı 

yöreden gelen kiĢiler ve akrabalarıyla aynı mahallede toplanma eğilimi 
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göstermektedir (Erman 2002). Bu da Ģehir içerisinde belirli bölgelerde belirli etnik 

grupların yığılmasına sebep olmaktadır (örneğin, Ġstanbul-Sultanbeyli). Dolayısıyla 

dinsel, mezhepsel ve kültürel farklılıklar zaman zaman gerilmelere, hatta kentsel 

Ģiddete sebep olabilmektedir.  

 

5.2. ġehir Gerillacılığı 

 Gerilla SavaĢı teorisyenleri tarafından, uzun süreli bir savaĢ stratejisi 

gerektiren gerilla tarzında, kentsel alanların seçilmesi genellikle tavsiye edilmemiĢtir. 

Mao‟dan Che Guevra‟ya, gerilla yöntemi ile zafer kazanan önemli gerilla 

teorisyenleri, gerilla savaĢının yürütülmesi için ulaĢılması zor dağlık arazilerin çok 

uygun koĢular sağladığını ve gerillanın mücadelesini kırsala dayandırmasını tavsiye 

etmektedir. Kırsal gerillalar için Ģehirler, mücadelelerinin nihai yerleridir, bütün 

kırsal ele geçirildiğinde Ģehirler doğal olarak kuĢatılacaktır (Özcan 1999, 74). 

Uygulanan Ģiddetin amacı politik olduğundan, hükümetler kırsal alanda verilen 

kayıpları engellemek için Ģehirlere çekildiğinde gerilla açısından yöntem 

iĢlemektedir.  Bu teorisyenler tarafından gerillanın Ģehre giriĢi, ya zaferle ya da 

kırsalda mağlup olduklarında son direniĢ mevzii olarak kullanması amacıyla olması 

gerekmekteydi (Jenkins 1971, 2). 

1973 yılında yapılan bir çalıĢmada kırsal gerilla ve Ģehir gerillalarının 

hedeflerine ulaĢmadaki baĢarı oranları ölçülmüĢ ve hükümetlerin Ģehir gerillalarına 

karĢı daha baĢarılı ayaklanmayı bastırma modelleri uyguladığı görülmüĢtür. Anılan 

tarihe kadar sınırlı olan çalıĢmada, hükümetlerin dört farklı Ģehir ayaklanmasının 

tamamını bastırmada baĢarılı olduğu; yirmialtı kırsal gerilla ayaklanmasından 

onbeĢini bastırdığı (yüzde 58); ancak kırsal ve Ģehir gerillacılığının beraber 

uygulandığı ondört farklı ayaklanmada ise sadece üçünde baĢarılı olduğu (yüzde 21) 

belirtilmiĢtir (Condit 1973, 18). Tarihsel olarak değerlendirildiğinde, Ģehirler gerilla 

yönteminin tek baĢına baĢarılı sonuçlar doğurmadığı, ancak kır gerillacılığını 

destekler mahiyette yapıldığında ayaklanan unsurlar için baĢarı oranını oldukça 

arttırdığı görülmektedir.  

Diğer taraftan ise, geçmiĢte amacına ulaĢan birçok kırsal gerilla örgütü 

olmasına karĢın, günümüzün koĢulları alıĢılagelmiĢ kırsal gerilla yöntemi ile baĢarıya 

ulaĢılmasının çok zor olduğunu göstermektedir. Bunun iki sebebi vardır. Birincisi, 
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son yıllarda hızla artan kentleĢme ile kırsal nüfusun çoğu Ģehirlere göç etmiĢtir. 

Gerilla grupları dünyanın çoğu yerinde hikâyesini üzerine kuracağı kırsal ve köylü 

bir halk bulamamıĢtır. Ġkincisi ise, teknolojide meydana gelen baĢ döndürücü 

ilerleme ile günümüz koĢullarında hedef tespit vasıtalarının ulaĢamayacağı coğrafya 

kalmamıĢ gibidir. Hedefin tespit edilmesinden sonra havadan silahlar ile kırsal 

gerillaların yok edilmesi zor değildir. Bu iki temel sebepten dolayı gerilla yöntemi ile 

amacına ulaĢmak isteyen örgütlerin yolu muhakkak Ģehirlere uğramak zorundadır. 

 Soğuk SavaĢ sonrası dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan iç savaĢlar ve 

sonuçları gerilla savaĢının yürütülmesi konusunda kentlerin de birçok avantaj 

sağladığını göstermiĢtir.  Ancak aynı kırsal alandaki gerilla grupları gibi, Ģehir 

gerillaları için de en önemli baĢarı faktörü, ideoloji ve politik amacın varlığı ve bu 

amaç doğrultusunda irade ve kararlığın gösterilmesidir. 

ġehir Gerillacılığı ile ilgili en verimli çalıĢmalar Güney Amerika Kıtası‟nda 

yazılmıĢtır. 1960-1970‟li yıllarda Marksist Devrim için Latin Amerika‟da mücadele 

eden devrimci örgütler, Ģehir gerillacılığı yöntemini kullanmıĢlardır. Bu yöntem 

keyfiyetten seçilen bir yöntem olmaktan ziyade coğrafyanın dayattığı bir 

mecburiyetten ileri gelmekteydi. Uruguay‟da Tupamaros
12
, Arjantin‟de 

Monteneros
13
, Brezilya‟da ise Marighella

14
‟nın da içinde bulunduğu ALN ( Ação 

Libertadora Nacional-Ulusal Özgürlük Hareketi) Ģehirlerde gerillacılığın sistemli bir 

Ģekilde uygulanmasının ilk örneklerini vermiĢlerdir.    

Devlet 
Yıllar 

1960 1970 2018 

Brezilya 46% 56% 87% 

Arjantin 74% 80% 92% 

Uruguay 80% 82% 95% 

Tablo 5.1. Brezilya, Arjantin ve Uruguay‟da 1960-70 ve 2018 Kentsel Nüfus Oranları (UN 2018)
15

 

                                                           
12

 Tupamaros Ulusal KurtuluĢ Hareketi (MLN-T) olarak da bilinen Tupamaros, 1960'larda ve 

1970'lerde Uruguay'da solcu bir Ģehir gerilla grubudur. Daha detaylı bilgi için (Porzecanski 1973). 

13
  Montoneros, 1960'larda ve 1970'lerde Arjantin‟de aktif olan solcu Ģehir gerilla örgütüdür. 

14
 Carlos Marighella, Marksist Brezilyalı yazar, politikacı ve gerilla savaĢçısıdır. Marighella‟yı 

meĢhur kılan, Marksist Devrim'i hedef alan otoriter bir rejimin nasıl yıkılacağına dair tavsiyelerden 

oluĢan ġehir Gerillasının El Kitabı (Minimanual) isimli eseridir. Sao Paulo'da 1969‟ da ölümünden 

önce yazdığı “Minimanual”, ilk olarak Temmuz 1970'te Kuzey Amerika'da yayımlanmıĢtır. 

15
  BirleĢmiĢ Milletler verilerinden hesaplanmıĢtır.  

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQSVDMyVBNyVDMyVBM29fTGliZXJ0YWRvcmFfTmFjaW9uYWw
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQSVDMyVBNyVDMyVBM29fTGliZXJ0YWRvcmFfTmFjaW9uYWw
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Tarihteki baĢarısız uygulamalar kentsel alanlarda gerilla savaĢının 

yürütülmesinin kırsal alanlara nazaran oldukça zor olduğunu göstermiĢtir. Kentsel 

alanlar kırsalın sağladığı gizlenme, emniyetli bölge ve örgütün geliĢtirilmesi 

açısından oldukça elveriĢsizdir. GeçmiĢte kırsal alanlar, gerillaların eğitilmesi, 

teĢkilatlanması ve ilgi alanlarının hatlara bağlı olmadan geniĢletilmesi konusunda 

büyük avantajlar sağlamıĢtır. Kırsal gerillanın bu avantajlarından yoksun olan Ģehir 

gerillasının eylemleri ise suikast, sabotaj, kundaklama vb. ile sınırlıdır. Bu bakımdan 

Ģehir gerillaları çoğu vakada teröristlerle eĢ değer görülmekte ve eylemleri terörizm 

olarak nitelendirilmektedir. Nitekim Ģehir gerillalarının motivasyonu ve demografik 

özellikleri ile ilgili yapılan bir çalıĢmada; istisnaları olsa da profil olarak teröristlerle 

aynı olduğu, gerillaların çoğunlukla genç, bekâr ve bir seviyeye kadar eğitimli kiĢiler 

oldukları ortaya konulmuĢtur (SWJ, 8).  

Genel olarak incelendiğinde, Ģehir gerillasının taktiksel olarak kır 

gerillasından temel bir farkı yoktur. ġehir gerillasının karakteristik özellikleri, 

hareketlilik, sürpriz etkisi yaratabilme, yerel kuvvet üstünlüğü, arazi bilgisi ve halk 

desteğidir ve bu özelliklerin tamamının kır gerillası için de geçerli olduğu birçok 

metinde geçmektedir (Urbano 1991, 9-10).  

ġehir gerillası, kırsaldaki meslektaĢının karĢılaĢmadığı birçok sorunla karĢı 

karĢıyadır. ġehir gerillası hükümet güçlerinin tam merkezinde, güvenlik güçlerinin 

hemen yanı baĢında ve halkın arasında faaliyet göstermektedir. Ġnsanların iĢbirlikçi 

olabileceği gibi ihbarcı olabilme ihtimalleri her zaman vardır. DüĢmanının yanı 

baĢında olan Ģehir gerillasının endiĢe seviyesi sürekli yüksektir (Urbano 1991, 10).  

ġehirler bütün bu elveriĢsizliklerine rağmen, hedeflerin çeĢitliliği ve 

eylemlerin toplum ve hükümet üzerindeki etkisi anlamında kırsal alanla 

kıyaslanamayacak oranda avantajlıdır. Venezuella‟lı gerilla komutanı Douglas 

Bravo‟nun 1960 yılında yazdığı gibi “Ģehirlerde mücadele, siyasetin ve örgütlülüğün 

kalbindedir ve etkisi en büyük potansiyele sahiptir; kısa vadede kentsel eylemlerin 

sonuçları kırsaldaki eylemlerden daha büyüktür.” (Burton 1975, 88-89). ġehirdeki 

eylemler sansasyonel olacağından, hükümet sansürü ile halktan gizlenememektedir. 

Eğer ki, belirli bir düzeyde halk desteği de varsa, eylemlerin varlığı halka rejimin 

yenilmez olmadığını gösterecek ve isyana katılma konusunda cesaretlendirecektir.  
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Halkın arasında gizlenme imkânı bulan Ģehir gerillası ise eylem yapana kadar 

kendini saklayabileceği büyük bir okyanus bulmaktadır.  

 

5.2.a. Amaçlarına Göre ġehir Gerillaları 

Düzensiz savaĢlar ile ilgili çalıĢmalar yapan Small Wars Journal (Küçük 

SavaĢlar Dergisi), amaçlarına göre Ģehir gerillalarını beĢ farklı kategoriye 

ayırmaktadır. Bunlardan ilki milliyetçi örgütler, ikincisi ise etnik/bölücü örgütlerdir. 

Milliyetçi ve etnik/bölücü örgütler birbirleri ile benzer motivasyonlara sahip olsa da 

aralarında temel bir fark vardır. Örneğin, milliyetçi örgütlerden Cezayir‟deki FLN 

yabancı bir iĢgalci/sömürgeci devletin topraklarını terk etmesi için mücadele 

ederken, ikincisi Geçici Ġrlanda Cumhuriyet Ordusu (PIRA) gibi etnik temellerle 

bölücülüğü hedeflemektedir. Üçüncü gruptakiler, bir ideolojiyi yaymak, içinde 

bulunduğu devleti yıkarak kendi ideolojisine uygun yeni bir yönetim inĢa etmek 

isteyen örgütlerdir. Özellikle Soğuk SavaĢ döneminde çeĢitli ülkelerde Marksist 

düĢünce temelli örgütler bu kapsamda değerlendirilmelidir. Örneğin Almanya‟da 

Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF, Red Army Faction) ve Arjantin‟deki Tupamarolar 

ideolojik örgütlerdir. Dördüncü kategori olarak ise HAMAS ve IġĠD gibi dini 

motivasyonlara sahip örgütler Ģehir gerillacılığı alanında faaliyet göstermektedir. 

BeĢinci olarak ise, Latin Amerika‟daki uyuĢturucu ticareti yapan mafya tarzı 

paramiliter oluĢumlar kendi hükümetlerinin egemenliğini tehdit edecek seviyelere 

ulaĢarak bazı devletlerde siyasi sonuç yaratmaktadır (SWJ, 4).  Bazı örgütler ise 

yukarıda belirtilen kategorilerden birden fazlasına uymaktadır.  

5.2.b.  Örgütlenme Yapısı 

ġehir gerilla örgütlenmesi hiyerarĢik olmayan ve hücre tipi örgütlenme 

modelidir. Bir militanın deĢifre olması bütün grubu tehlikeye atacağından dolayı, 

Ģehir gerillaları için gizlilik en önemli unsurların baĢındadır. Dikey örgütlenme olsa 

bile organizasyon Ģeması çok sadedir ve genellikle gerillanın emir aldığı kiĢi tektir. 

Gerilla gruplarının ve hücrelerin birbirini tanımaması,  gizliliğin ve güvenliğin 

sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.  

Örneğin Cezayir‟de 1950-1960‟larda faaliyet gösteren FLN örgütünün yapısı 

yukarıda belirtilen organizasyon modeline uymaktadır. Askeri yapılanmada, her bir 

bölgeden sorumlu gerilla liderinin altında üç farklı onbir kiĢiden oluĢan timler, her 
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tim ise beĢer kiĢilik hücrelerden oluĢmaktaydı (SWJ, 10). Hücreler arası bilgi akıĢı 

olmamakla birlikte her hücre bir üstüne karĢı sorumluydu. Uruguay‟daki Tupamaros 

ve Ġrlanda‟daki PIRA da benzer örgütlenme modellerine sahiptir.  AĢağıdaki Ģekilde 

ABD doktrininde açıklanan Ģehir ve kır gerillası örgütlenme modeli yer almaktadır 

(U.S. FM 34-2-1 1991). 

ġekil 5.1. ġehir Gerillası ve Kır Gerillası Örgütlenmesi 

 

 

5.2.c. Silah ve Teçhizatları 

ġehir gerillasının temel silahı hafif makineli tüfekler ve tabancalardır. ġehir 

gerillası her Ģeyden önce iyi bir niĢancıdır. ÇatıĢma anında fazla zamanı 

olmadığından ilk atıĢta hedefini vurabilecek yetenekte olmalıdır. El bombaları, sis 

bombaları ise savunmada çok yararlıdır. Uzun namlulu silahlar gerek hacimli 

olduklarından gerekse taĢınma ve bakımının zor olmasından dolayı Ģehir gerillası 

için uygun değildir (Marighella 1969, 9). 

Silah bulundurmak ve eylem bölgesine taĢımak Ģehirlerde her zaman 

mümkün olamayacağından, Ģehir gerillası patlayıcı madde yapımı ve sabotaj tekniği 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bunun için Ģehir gerillası yaratıcı ve teknik konuda 

donanımlı olmalıdır.  

El yapımı patlayıcılar temini ve hazırlanması maliyetsiz iken, büyük zayiata 

sebep olmasından dolayı oldukça yaygın kullanılmaktadır.  

Parti  

(Politik Organizayon) 

Kır Gerillası 
Örgütlenmesi 

Bölge/Alan 

Alt Bölge 

Hücre 
(Bölük/Takım) 

Hücre 
(Bölük/Takım) 

Manga 

(9-10 kişi) 

Bölge Bölge Bölge 

Şehir Gerillası 
Örgütlenmesi  

 
Hücre 

(3-5 kişi) 

Hücre 

Hücre 
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5.2.ç. Hedef , Strateji ve Taktikleri 

Marighella, Ģehri gerilla yöntemi için uygun bir arazi olarak tanımlamıĢtır. 

Bir Ģehir gerillası olarak bireysel tecrübesi, kentsel alanların gerillalar için elveriĢli 

Ģartlar sağladığı görüĢünü biçimlendirmiĢtir. ġehir Gerillasının El Kitabı, kentsel 

alanlarda gerilla savaĢının nasıl yürütüleceği, operasyonel yöntemler ve taktiklerine 

odaklanmıĢtır. Marghiella, toplumsal değiĢimi zorlamak için terörist eylemlerin 

kullanımını açıkça teĢvik etmektedir. ġehir gerillasının “saldırı” esasına dayanan 

eylemlerinin amacı, düĢmanın ekonomik, politik, sosyal ve askeri sistemini, yani 

egemenliğini sarsmaktır (Marighella 1969, 19).  

ġehir gerillası hedefleri bakımından kırsal gerilladan ayrılmaktadır. 

Kırsaldaki saldırılar genellikle güvenlik güçlerinin konvoylarına, devriyelerine veya 

kırsalda konuĢlu karakollarına gerçekleĢtirilirken, Ģehir gerillası devlet kurumları, 

polis karakolları, okullar,  bankalar, kamu görevlileri vb. devleti temsil eden her Ģeye 

saldırı yapabilmektedir (Urbano 1991, 13). Bu yönüyle Ģehir gerillasının hedef 

çeĢitliliği ve fırsatları kır gerillasına nazaran oldukça fazladır. 

ġehir gerillasının stratejisi de kırsal gerilla gibi uzun süreli halk savaĢına 

dayanmasına rağmen, Ģehir gerillasının üs bölgesi tesis etmek, kurtarılmıĢ bölgeler 

oluĢturmak gibi arazi hedefli bir hedefi yoktur. ġehirlerin içinde yaĢayan halkın 

kontrolü, Ģehrin kontrolü demek olduğundan, Ģehir gerillasının en etkili silah halk 

desteğidir.  BaĢlangıçta hücre tipi gerilla yapılanmasıyla baĢlayan mücadelede, 

direniĢin geliĢtirilmesi, halk desteğinin arttırılması, toplumun radikalleĢtirilmesi ve 

devlet ile bağlarının kopartılarak toplu bir isyanın önünün açılması Ģehir gerillasının 

uzun süreli halk savaĢı stratejisinin özetidir.  

Siyaset bilimi ve terörizm çalıĢmalarıyla ünlü Brian Michael Jenkins Ģehir 

gerilla savaĢının beĢ safhasını Ģu Ģekilde belirtmektedir. (1) Propaganda ve Terör 

Safhası, (2) Örgütsel GeniĢleme Safhası, (3) Saldırı Safhası, (4) Halkın 

Mobilizasyonu Safhası, (5) ġehir Ayaklanması (Jenkins 1971, 2). 

ġehirlerin politik ve sembolik önemi, ülke ekonomisine etkisinin derecesi, 

Ģiddet eylemlerin görünürlüğü vb. Ģiddetin beklenmedik kıvılcımlarla halk gösterisi, 

grev ve isyana dönüĢebilmesine sebebiyet verebileceğinden, gerillanın temel 

stratejisi olan  “uzun süreli halk savaĢı”nın uygun Ģartlar altında daha kısa sürelerde 

baĢarılabilmesi mümkündür.  
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Saldırgan bir tekniğe sahip olan Ģehir gerillası için, savunma ölüm demektir 

(Marighella 1969, 13). Onun için sürekli yeni teknikler geliĢtirmeli ve belirli bir 

yerde uzun süre kalmamalıdır. TeĢkilatlanma ve silah açısından kır gerillasına 

nazaran daha güçsüz olan Ģehir gerillası bu eksikliğini saldırgan doğasıyla dengeler. 

ġehir gerillacılığının en yaygın eylem biçimleri; saldırı, suikast, adam kaçırma, 

sabotajlar, silahlı propaganda, bir yerin basılması, pusu, grev ya da boykot eylemleri, 

silah ve cephane depolarının soyulması, mahkûmların serbest bırakılması gibi kentsel 

alanlarda icra edilecek eylemlerdir.   

Silah, cephane ve teçhizat bakımından düĢmanından güçsüz olan Ģehir 

gerillası, moral açıdan ise çok büyük üstünlüğe sahiptir. ġehir gerillasını ayakta 

tutan, bu psikolojik üstünlüğüdür (Marighella 1969, 5). Silah ve cephane olarak 

yetersiz olduğundan, düĢmanının silahlarını ele geçirmek veya kullanılamaz hale 

getirmesi gerekmektedir. Marighella, medyanın yayacağı gerçek veya gerçek dıĢı 

haberlerle de desteklenen ve bir psikolojik savaĢ biçimi olan “Sinirler SavaĢı” 

hakkındaki tartıĢması ile diğer teorisyenler arasında öne çıkmaktadır. ġehirlerin üs 

bölgesi tesis etmek için elveriĢli Ģartlar sağlamadığının farkına vardığından, 

hükümetin siyasi iradesini kıracak her türlü eylem Ģehir gerillası için vazgeçilmezdir. 

Ancak, Mao ve Che Guevra gibi gerilla teorisyenlerinin de kabul ettiği gibi 

Marighella da, devrimci savaĢta esas sonuç alıcı savaĢın kır gerillaları tarafından 

verileceğini ve Ģehir gerillasının vazifesinin düĢmanı yıpratmak, kuvvetlerini 

dağılmasını sağlamak olduğunu belirtmektedir. Marighella‟nın el kitabını 

(minimanual) yazdığı dönemde, Güney Amerika‟da bugünkü anlamda metropollerin 

oluĢmamıĢ olması onu bu sonuca götürmüĢtür.  

Marighella‟ya göre Ģehir gerillası için inisiyatif temel niteliktir. ġehir 

gerillası, her an için sürpriz ve baskınlara hazır olmalıdır. Ani geliĢen durumlarda 

emir gelmesini beklemek yerine, yaratıcılığını ve zekâsını kullanarak derhal hareket 

etmelidir. ġehir gerillasının diğer önemli özellikleri ise sıcak ve soğuk hava Ģartlarına 

dayanıklılık, gizlenmeyi bilmek, tedbirli olmak, cesur olmak, sabırlı olmak, en zor 

Ģartlar altında bile sükûnetini ve soğukkanlılığını kaybetmemektir (Marighella 1969, 

5-6). 

Mao‟nun deyiĢiyle “gerilla halkın arasında, denizdeki balık gibi hareket 

etmelidir”. ġehir gerillasının bu noktada birçok kır gerillasından farkı üniforma 

giymemesidir. Marghiella‟ya göre Ģehir gerillası normal Ģehir hayatına aykırı 
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düĢmemeli, baĢkalarından farklı giyinmemeye dikkat etmelidir. ġehir gerillasının çok 

güçlü gözlem ve analiz yeteneği olmalı; özellikle düĢmanın hareketleri ve niyeti 

hakkında sağlam bilgisi olmalı, eylem bölgesini sokak sokak, bina bina bilmeli ve bu 

konuda araĢtırma yapmalıdır (Marighella 1969, 6). 

ġehir gerillası teknik anlamda da kır gerillasına nazaran daha yetenekli olmak 

zorundadır.  Kır gerillasının yetenekleri, uzun yürüyüĢ, kamp kurmak, ormanda 

yaĢamaya alıĢmak, dağa tırmanmak, yüzme, balık-kuĢ vb. avlamak gibi üstün fiziki 

kondisyona sahip olmakken; her bir Ģehir gerillasının Ģoförlük, makine, radyo, 

telefon, elektrikten anlamak, topoğrafik bilgi sahibi olmak, kimyadan anlamak, el 

yazısı taklit etmek, ilkyardım seviyesinde tıbbi bilgi sahibi olmak, her türlü hafif 

silah ve bıçak gibi saldırı aletini iyi kullanmak gibi geniĢ bir alanda teknik olarak 

donanımlı olması gerekmektedir (Marighella 1969, 8). 

Marghiella‟ya göre düĢmanın asimetrik gücüne karĢın Ģehir gerillasının taktik 

seviyede bazı avantajları mevcuttur. 

- Sürpriz ve Baskın: Ġstihbarat anlamında düĢmanından daha 

avantajlıdır. DüĢmanın saldırıya uğrayacağını önceden haber alması ve saldıranların 

kimler olduğunu bilmesi zordur. Saldırının yerini, zamanını, ne kadar süreceğini 

tespit edebilir. 

- Araziyi Tanıma: ġehir gerillasının en büyük avantajı araziyi avucunun 

içi gibi bilmesidir. Hayatta kalabilmek için araziden öte, engebeleri, dönemeçleri, 

gizli geçitleri, çıkmaz sokakları, boĢ binaları, polis kontrol noktalarını, köprüler vb. 

en ince ayrıntısına kadar bilmek zorundadır.  

- Hareketlilik ve Sürat: Hareketlilik ve sürat Ģehir gerillası için 

vazgeçilmez bir özelliktir. Birkaç dakika sürecek eylemlerinden hemen sonra 

güvenlik kuvvetleri tarafından kıstırılma ihtimali yüksek olduğundan hızlıca 

bölgeden uzaklaĢabilmelidir. Hareketliliğini uzun yaya yürüyüĢleri ile sağlayan kır 

gerillasından bu yönüyle ayrılan Ģehir gerillasının hareketliliği motorlu araçlara 

bağlıdır. Bulunduğu coğrafyayı en ince detaylarına kadar bilen bir Ģehir gerillası 

eylemlerini yapmayı ve kaçmayı seri bir Ģekilde gerçekleĢtirirken yakalanma ihtimali 

azalır. 

- Ġstihbarat: ġehir gerillasının istihbarat kaynakları potansiyel olarak 

düĢmanından daha fazladır. Halk desteğinin az bile olsa kazanılması, istihbarat 
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anlamında büyük avantaj sağlar. Bu üstünlüklerini kaybetmemek için, düĢmanları 

lehine ajanlık yaptığını tespit ettikleri kiĢileri hiç çekinmeden tasfiye ederler.  

- Kararlılık: Sürpriz, sürat, araziyi tanıma ve istihbarat yeterli değildir, 

Ģehir gerillası eylemlerinde duruma hâkim olmak ve en doğru kararları verebilecek 

kararlılıkta olmalıdır. Kararlı olmak, herhangi bir planı inançla ve cesaretle 

uygulamaktır. Kararsız bir gerilla, bütün grubun yok olmasına sebebiyet verebilir.  

 

5.3. ġehir SavaĢı 

 ġehir, savaĢ ve politik Ģiddet tarih boyunca her zaman iç içe olmuĢtur. Eski 

Yunanistan‟da “polis” olarak literatüre giren Ģehirler savaĢların, savaĢlar ise 

Ģehirlerin ortaya çıkmasında en temel rolü oynamıĢtır (Virilio 2002, 5). KentleĢme 

tarihi ve savaĢ tarihi açısından bakıldığında ise Ģehir-savaĢ iliĢkisine dünya 

coğrafyasının her alanında rastlamaktayız. Antik dünyadan günümüze kadar Ģehirler 

savaĢları, savaĢlar ise Ģehirleri biçimlendirmiĢtir. ġehirler insan yaĢamının fiziksel 

olarak en kolektif ve kapsamlı yapısı olarak ortaya çıkarken, savaĢlar ise mekânları 

yok eden en toplu ve kolektif Ģiddettir. Bu bağlamda Ģehirler ve savaĢ arasındaki 

iliĢki karĢılıklı olarak etkileĢmeye devam etmektedir (Hewitt 1983, 258). 

 Günümüzde çoğunlukla Avrupa ve Asya‟da halen mevcut olan kaleden 

Ģehirler, modernleĢme ve ulus devlet öncesi uygarlıklarda, savaĢların ortaya 

çıkmasına esas sebep teĢkil etmesinin yanında, askeri ve politik hedef olduğu 

gerçeğini de göstermektedir. Avrupa‟nın birçok modern kentinde artık daha çok 

turistlerin ziyaret ettiği surlarla çevrilmiĢ ve “old city” denilen eski kent merkezleri 

bulunmaktadır. Örneğin, günümüzde Adriyatik Denizi doğusunda Arnavutluk ve 

Hırvatistan kıyı Ģeridini takip ederek seyahat eden birisi, burada bulunan kentlerin 

adeta kaleden Ģehirler olarak yükseldiğine Ģahit olacaktır. Bu Ģehirler dönemin Roma 

Ġmparatorluğu saldırılarına en fazla maruz kalan Ģehirlerden olmuĢlardır.  

 Günümüz askeri operasyonların neredeyse tamamının öyle ya da böyle 

kentsel alanlara uğramasından dolayı, Ģehir savaĢlarının çağdaĢ savaĢ çalıĢmalarına 

konu olması gerekmektedir. Son yirmi yılda Ģehir savaĢlarına olan ilginin artmasına 

rağmen, konuyla ilgili yazıların çoğu Ģehir savaĢlarının taktik ve teknik seviyelerine 
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odaklanmaktadır.  Bu yaklaĢım, kentsel savaĢın 20. yüzyıla kadar nispeten nadir 

olduğu gerçeğini yansıtmaktadır ve bunun sonucunda tarihçiler ve askeri bilimciler, 

genellikle daha stratejik ve operasyonel kaygılarla savaĢ çalıĢmaları yazmıĢlardır. 

Amerikan askeri tarihçisi Roger Spiller'in 1999'da belirttiği gibi, teorik ve doktrinel 

bir boĢluk kentsel savaĢ çalıĢmalarını örtme eğilimindedir (Spiller 1999, 1). 

 21. yüzyıl, savaĢın devletler arasında meydana geldiği gerçeğini ve simetrik 

yapısı bozarak, savaĢın geniĢ bir çerçevede ele alınmasını gerektirmektedir. Bu 

çerçeve savaĢın yanı sıra, aynı anda meskûn mahalde harekât, barıĢı destekleme 

harekâtı, insani yardım operasyonları ve ayaklanmaya karĢı koyma gibi çeĢitli 

vazifeleri de kapsadığından, Ģehir savaĢlarının herhangi bir analizi hem teorik hem de 

uygulamalı olarak ele alınmalıdır.  

 Askeri tarih boyunca Ģehirlerde kuĢatma veya iĢgal savaĢlarının yaygınlığına 

rağmen, buralarda meydana gelen savaĢın kendisi ve kendine has özellikleri uzun 

zamandır askeri teorisyenler tarafından ihmal edilmiĢtir. 1991 yılında savaĢ ve Ģehir 

arasındaki iliĢkiye odaklanan önemli bir çalıĢmasında, coğrafyacı G.J. Ashworth 

Ģöyle demiĢtir: "Kentin askeri bilimlerde önemli bir rol oynadığını göstermekten çok, 

kentin savunma alanında önemli bir rol oynadığını göstermek daha kolaydır." 

(Ashworth 1991, 200). Ashworth‟in gözlemi, askeri literatürün Ģehirlerin savaĢtaki 

rolünün ya göz ardı edildiği ya da yazarlar tarafından önemsiz sayıldığını ortaya 

koymaktadır. Bu bağlamda tarihsel olarak, profesyonel ordunun Ģehir savaĢını ihmal 

etmesinin sebebi Ģehirlerde taktiksel kontrol sorunu olabilir. 

 Hem Doğu hem de Batı'da askeri teorisyenleri uzun zamandır Ģehir savaĢını 

Ģiddetli ve riskli bir savaĢ biçimi olarak görmüĢ ve kaçınılmasını Ģiddetle tavsiye 

etmiĢlerdir.  Örneğin, Çin askeri teorisyeni Sun Tzu: "En kötü politika Ģehirlere 

saldırmaktır. ġehirlere sadece alternatif olmadığında saldır" demektedir (Sun-Tzu & 

Griffith 1964, 78). Benzer Ģekilde Machiavelli, bir düĢmanın ordusunun meydan 

savaĢına yönlendirilmesi durumunda, krallığın bir günde kazanılabileceğini, ancak 

bir kent için savaĢmanın uzun sürdüğünü ve maliyetli olduğunu belirtmiĢtir 

(Machiavelli 1950, 32). Çoğu profesyonel asker bu askeri filozofların görüĢleriyle 

paralel olarak, kentsel alanları savaĢın bir sapması olarak görme eğilimindedir. 

Çünkü Ģehirlerde savaĢ, birliğin bir bütün olarak savaĢmasını engellemekte, 
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koordinasyonu zorlaĢtırmakta, kontrolü neredeyse imkânsız kılmakta, taarruz ve 

baĢarıdan faydalanma gibi klasik harp prensiplerini kapsamamakta ve zayiatın her iki 

tarafta da artmasına neden olmaktadır (Collins 1998, 195). Askerlerin en rahat 

hissettiği ve mevcut askeri doktrinlerin en mükemmel uygulanabileceği araziler 

kırsal olmasına rağmen, Ģehirler artan kentleĢme, küreselleĢme ve savaĢın devletlerin 

tekelinden çıkma sebeplerinden dolayı gelecekte savaĢın yegâne muharebe sahası 

olma eğilimindedir.  

 

5.3.a. ġehirlerin Stratejik Önemi 

 ġehirler genellikle silahlı çatıĢmalarda kilit rol oynamıĢlardır. Ancak askeri 

anlamdan daha çok politik statüleri onları stratejik yapmaktadır. Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında, ağır çatıĢmaların kırsal alanlardaki zorlu cephelerde meydana 

gelmiĢtir. ÇatıĢmadan etkilenen çoğu Ģehirler ya tahliye edilmiĢ veya açık Ģehirler
16

 

olarak ilan edilmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda da Brüksel, Paris, Belgrad, Roma ve 

Atina gibi birçok Ģehir açık Ģehir olarak ilan edilmiĢ ve savaĢın yıkıcılığından 

korunmuĢlardır. Ancak Berlin, Dresden, Hamburg, Tokyo, HiroĢima, VarĢova ve 

Londra gibi birçok stratejik Ģehir hedef alınmıĢ, bu Ģehirlerde meydana gelen 

çatıĢmalarda veya bombalamalarda çok sayıda sivil ölmüĢ ve büyük oranda maddi 

hasara uğramıĢlardır. Cenevre SözleĢmesi EK Protokol 1‟e göre “çatıĢma 

taraflarının, hangi araçlarla olursa olsun, savunmasız alanlara saldırması yasaktır.” 

(Cenevre SözleĢmesi 1977). 

 2. Dünya SavaĢı Ģehir savaĢları için dönüm noktası oluĢturmaktadır. SavaĢın 

baĢında ordular tank ve motorize birlikler kullanarak hızlı bir Ģekilde hareket etmeye 

çalıĢtı. Her ne kadar bazı Ģehirler bombalansa da, ordular Ģehir bataklığından uzak 

durmaya çalıĢtı. Ne yazık ki, bu aĢama kısa sürdü. Almanların tanklar ve operasyonel 

hava araçlarındaki üstünlüğü onlara büyük bir avantaj sağlamıĢtır. Sovyetler, 1941 

                                                           
16

 “Açık Ģehir” (open city), savaĢ zamanında, bir Ģehrin ele geçirilmesinin an meselesi olduğu anlarda, 

o Ģehrin kontrolünü elinde bulunduran ulusun hükümeti ya da askeri yönetimi Ģehri açık Ģehir olarak 

ilan edebilir ve Ģehirdeki tüm savunma araçlarını bıraktıklarını ilan edebilirler. Böylelikle Ģehrin 

mimarisi, tarihi ve kültürel yapıları ile içinde yaĢayan sivil halkın korunması hedeflenir.  
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yılında Nazilerin iĢgali sırasında  “yanmıĢ toprak taktiği”
17

 ile bazı yerleĢim yerlerini 

yakarak geri çekilmiĢlerdir (Vautravers 2010, 438). 1942'den sonra ise birçok 

stratejik ve sembolik Ģehir yavaĢ yavaĢ çetin kara savaĢlarının gerçekleĢtiği 

muharebe sahaları olmuĢtur: Stalingrad, BudapeĢte ve Berlin. 2.Dünya SavaĢı‟nda 

meydana gelen en çetin çatıĢmaların da dahil olduğu muharebelerin en az yüzde kırkı 

kentsel alanlarda olduğu tahmin edilmektedir (Dewar 2001, 181). 

 Askeri doktrinler, askeri bir harekâtta klasik birliklerin Ģehirlerden mümkün 

olduğunca kaçınmasını öğütlemektedir. Ancak çoğu durumda ordular ve askeri 

birlikler, tercih etmeseler de Ģehirlerde muharebe etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Bunun hem politik hem de askeri sebepleri vardır: Günümüzde çoğu insani yardım 

harekâtı, barıĢı destekleme harekâtı ve barıĢa zorlama harekâtı yoğun insan nüfusu 

barındıran yerlerde icra edilmektedir. Liman ve havaalanlarının Ģehirlerde bulunması 

sefer halindeki birliklerin buralarda üslenmesi için önemli bir sebeptir. Bazı Ģehirler 

kritik limanlara ve köprülere yakınlığı ile operasyonel seviyede önemlidir. Bazıları 

ise bir düĢmanın savaĢma azim ve iradesinin ortadan kaldırılması maksadıyla 

kaçınılmaz Ģekilde stratejik hedef konumundadır. Ġkinci Dünya SavaĢı‟nda 

Stalingrad, Leningard ve VarĢova hem politik simgeleri ile hem de stratejik 

seviyedeki önemleriyle savaĢın muharebe sahalarından birisi olmaktan 

kurtulamamıĢlardır. 

 Askeri açıdan, bir Ģehir aĢağıdakilerden biri veya birden fazlası olabilir (U.S. 

MCWP 1998): 

 - Politik, sembolik, ekonomik veya lojistik açıdan önemli bir stratejik hedef 

 - BaĢka bir yere giderken içinden geçilmesi gereken operasyonel veya taktik 

bir ara hedef, 

 - UlaĢım güzergâhları veya muhabere (iletiĢim) açısından merkezi konumda 

olan veya karayolu/demiryolu ağlarının kavĢak noktalarına sahip olduğundan elde 

tutulması stratejik açıdan önemli bir merkez.  

                                                           
17

 “YanmıĢ toprak taktiği” (scorched-earth) , bir yerden ilerlerken veya çekilirken, düĢman için yararlı 

olabilecek her Ģeyi yok etmeyi amaçlayan askeri bir taktiktir. 
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 ġehirler sadece iĢgal edildiğinde iĢgal edenin lehine stratejik sonuçlar 

doğurmaz, iĢgal edilmek istenip de edilemediklerinde stratejik seviyede olumsuz 

sonuçlar doğurabilmektedir. Örneğin 1982 Lübnan SavaĢı‟nda, Ġsrail Ordusu Beka 

Vadisi'nde büyük bir baĢarı elde etmiĢ ancak Beyrut'u ele geçiremeyip sadece 

uçaklar ve topçularla bombalamakla yetinmek zorunda kalmıĢtır. Beklentisi büyük 

olan Ġsrail iç kamuoyu da, siyasileri suçlamıĢ, gösteriler yapmıĢ ve savaĢı yürüten 

hükümetin siyasi yenilgisine sebep olmuĢtur (NYT 1982).  

 ġehirler devletler için ulusal varlıklarının sembolü ve egemenliklerinin 

kaynağı olduklarından, savaĢın bir parçası olarak sadece fiziki yapıları ile 

değerlendirilmemelidir. Birçok kent tarihi, kültürel ve dini semboller taĢıdığından 

savaĢlarda özellikle hedef olabilmektedir. 1990‟lı yıllarda Balkanlarda meydana 

gelen savaĢta Saraybosna ve Dubrovnik gibi tarihi Ģehirlerin hedef alınması rastgele 

olmamıĢtır. 1994-1996 yılları arasında Rusya-Çeçenistan Grozni SavaĢı da bu 

noktada değerlendirilebilir. Dudayev‟in 1991‟de Çeçenistan‟ın bağımsızlığını ilan 

etmesi ve sonrasında Grozni‟yi baĢkent ilan edip devletleĢme çabaları, Grozni‟nin 

Ruslar açısından stratejik bir hedef olmasını sağlamıĢtır. Ruslar bunun önüne geçmek 

için Çeçenleri isyancı olarak ilan etmiĢ ve Grozni‟yi iĢgal etmiĢlerdir (Timothy 

1999).  

 ġehirler teröristler ve gerilla unsurları tarafından uzunca zamandır barınak 

veya üs bölgesi olarak kullanılmaktadır. 11 Eylül olaylarının ardından, ABD'nin 

öncülüğünde zemin kazanan “terörizmle savaĢ”,  ABD'nin ve müttefiklerinin 

geliĢmekte olan veya geliĢmemiĢ ülkelerin Ģehirlerini hedef alması ve/veya 

Ģehirlerdeki asimetrik tehdit unsurlarına karĢı savaĢması anlamına gelmiĢtir. Batılı 

devletlerin teknolojik avantajları, rakiplerinin Ģehirlerde uzun süreli düĢük 

yoğunluklu çatıĢmalara (gerilla yöntemi ve terörizme) baĢvurmalarını teĢvik 

etmektedir. Bu sebeple, güçsüz olan taraf öyle istediği için güçlü olan taraf Ģehirlerde 

savaĢmaktan kaçınamamaktadır. 

 ġehirler karĢılıklı bağımlılığın, sosyal örgütlenmenin ve en önemlisi 

ekonomik varlığın en temel yerleridir. Ġçinde bulunduğu devlet için taĢıdığı siyasi 

sembolün yanı sıra, küresel dünya düzeninde her Ģehrin kendine has önemi vardır. 

ġehirler fabrikaları, deniz ve havalimanlarını, ulaĢım ağlarını ve finansal kuruluĢları 
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bünyesinde barındırmaktadır. BüyükĢehirler ve metropoller yerel ve bölgeselden öte, 

küresel anlamda sosyal ve ekonomik düzenin yapı taĢlarındandır. Günümüzün liberal 

düzeni ve küreselleĢme ise bu karĢılıklı bağımlılığı daha da arttırmaktadır 

 Ülkelerin demografik yapısı Ģehirlerde savaĢı iki farklı yönde etkilemektedir. 

Birincisi; geliĢmemiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerdeki mevcut olan genç nüfusun 

fazlalığı,  marjinal gruplar için eleman kaynağı teĢkil etmektedir. Kendisini dıĢlanmıĢ 

hisseden bu genç insanlar  istikrarsızlığa ve çatıĢmalara sebep olabilmektedir. 

Ġkincisi ise; geliĢmiĢ ülkelerdeki azalan nüfus oranları, zamanla bu devletlerin 

ordularının insan gücünden ziyade teknolojik çözümlere yönelmesine sebebiyet 

vermektedir (Hills 2004, 17).   

 Sadece son birkaç yılda bilgi teknolojilerinde meydana gelen akıllı telefon, 

internet vb. teknolojik geliĢmelerin küreselleĢmeyi arttırması, insanlar ve içinde 

yaĢadıkları Ģehirler için birtakım olumlu geliĢmeler sağlasa da, aynı teknolojiye ucuz 

yoldan ve kolayca sahip olan sınır aĢırı suç örgütleri için de önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Dahası, suçun fırsatçı ve kural tanımaz doğası, bu örgütlerin meydana 

gelen bu değiĢikliklere daha çabuk adapte olabilmesini sağlamaktadır (Jackson 

2005). 

5.3.b. ġehir SavaĢın Karakteristikleri 

 Ġster konvansiyonel bir savaĢ, ister asimetrik karakterli bir çatıĢma olsun, son 

birkaç yıldır meydana gelen operasyonlar öyle ya da böyle Ģehirlere uğramıĢ, 

Ģehirlerde icra edilmiĢ veya Ģehirlerde çözülmüĢtür. Çoğu akademik veya askeri 

uzman Ģehirlerde operasyon yapmak için hibrit yapıda, atik ve küçük birliklere 

ihtiyaç olduğu konusunda hem fikirdir. Bununla birlikte klasik orduların doktrin ve 

taktiklerinde Ģehir savaĢlarına yönelik kapsamlı ve temel bir değiĢiklik 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte 11 Eylül saldırıları sonrası oluĢan güvenlik 

ortamında birkaç konu artık tartıĢmasız bir Ģekilde açık hale gelmiĢtir 

 Devletler için, savunma sanayi teknolojisinde meydana gelen geliĢme 

neticesinde ortaya çıkan hassas hedeflemeye sahip silahlar, güdümlü silahlar ve 

komuta-kontrol sistemleri gibi üstünlükler tek baĢına askeri veya politik zaferi 

garanti etmemektedir. 
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1. Askeri ve politik hedef her türlü çatıĢma ortamı için çok önemlidir. 

Birkaç teröristin, 11 Eylül saldırıları sonucunda ABD ekonomisine ve savunmasına 

verdirdiği zararı herhalde hiçbir devletin askeri gücü sağlayamazdı. 

2. SavaĢ yapma kapasitesi ve imkânı artık devletlerin tekelinden 

çıkmıĢtır. Uluslararası güvenliğin yeni aktörleri de vardır.  

ġehir savaĢları, gerilladan terör saldırılarına kadar pek çok yönteme sahip 

olabilmektedir. Yoğun sivil nüfusun yaĢadığı ve asimetrik tehdit unsurlarının daha 

kolay biçimde saklanabileceği Ģehirler ve kasabalarda yürütülen operasyonlar, 

sınırları net biçimde tanımlanmıĢ bir konvansiyonel savaĢtan belirgin biçimde 

farklıdır. DüĢmanın değerlendirilmesi, operasyonların icrası ve sivillerin korunması, 

Ģehir savaĢlarının odak noktasıdır.  

 Tezin dördüncü bölümünde de (Asimetrik SavaĢ) açıklandığı üzere, akademik 

ve askeri uzmanlar savaĢları konvansiyonel, yeni nesil, hibrit, vekâlet, siber, 

asimetrik veya konvansiyonel olmayan savaĢ türleri olarak kategorize etmektedir. 

ġehirler veya meskûn mahallerin ise bu tür bir kategoride nadiren yer aldığı ve 

genellikle bir savaĢ türü olmaktan ziyade muharebe sahası veya çatıĢma yeri olarak 

bahsedildiğini görmekteyiz. Birçok askeri uzman Ģehir savaĢlarının bir savaĢ Ģekli 

olarak kategorize edilemeyeceğini, ancak taktik seviyede özel önem ve hazırlık 

gerektiren bir muharebe Ģekli olduğunu ifade etmektedir. Soğuk SavaĢ dönemi ve 

sonrası meskûn mahallerde meydana gelen muharebeler göz önüne alındığında, bu 

düĢüncenin makul olabileceği değerlendirilebilir. Çünkü Ģehir savaĢları veya meskûn 

mahalde harekâtta aynı klasik muharebelerde olduğu gibi komuta-kontrol sistemleri, 

çatıĢma kuralları, lojistik destek, istihbarat, psikolojik harekât gibi birtakım doktrin 

ve esasların uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düĢüncede olanlar, genel 

doktrin ve taktiklerin meskûn mahallere uyarlanması ile sorunun çözülebileceğini 

değerlendirmektedir. 

 Bununla birlikte meskûn mahalde askeri harekâtın kendine has özellikleri 

olduğu ve diğer bütün muharebe Ģekillerinden esas olarak ayrıldığı birçok özellik 

mevcuttur. Örneğin, bir meskûn mahalde kolordu seviyesinde bir birlikle harekât icra 

etmek ve harekât esnasında komuta kontrolü sağlamak çok zordur. Önceden tespit 

edilen belirli düĢman mevzileri olmadığından topçu atıĢı veya hava bombardımanları 
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bir fayda sağlamayacaktır. Kaldı ki, içinde büyük oranda sivil barındıran Ģehirlere 

imha tarzında taarruz etmek günümüz uluslararası hukuk ve kamuoyunca kabul 

görmeyecektir. Tim, Takım, Bölük veya Tabur seviyesinde taktik birliklerin, 

tankların veya zırhlı araçların manevralarına ihtiyaç sağlayan uygun açık araziler 

bulmak neredeyse imkânsızdır. El yapımı patlayıcılar ve binalar arası manevralarda 

zayiat ve personel kaybı çok fazladır. Lojistik desteğin (ikmal ve bakım) 

sağlanmasında inisiyatif yoktur ve hayli zordur. Bu temel birtakım hususlar, Ģehir 

savaĢlarının bir savaĢ Ģekli olarak tasnif edilmesini ve buna yönelik stratejik, taktik 

ve doktrinel esasların ortaya konulmasını zorunlu kılmaktadır.  

 Alice Hills Ģehir savaĢlarının 4 temel sebepten dolayı kendine has özellikleri 

olduğunu belirtmektedir (Hills 2004, 9-13). Bunlar: 

1. Fiziksel arazi yapısı 

2. Klasik harekâttaki gibi yaklaĢma istikametlerinin ve üstün ateĢ 

gücünden istifade edilebilecek açık arazilerin olmaması 

3. Yerel halkın mevcudiyeti, sosyo-ekonomik yapının olması, 

uluslararası kamuoyu ve hukukun gücü.  

4. Hızla değiĢen teknoloji 

 ġehirlerin fiziksel yapısı çok boyutludur. Sokakların geniĢliği/darlığı, geniĢ 

bulvarlar, binaların yüksekliği, bina içleri, merdiven boĢlukları, çatılar, 

kanalizasyonlar, vb. çok yönlü ve boyutlu bir fiziksel arazi özelliği göstermektedir. 

Bu denli yapısal yoğunlukta harekât küçük birlik seviyesinde ve iyi donatılmıĢ 

eğitimli birliklere ihtiyaç göstermektedir. Meskûn mahaller, gizleme, örtü ve 

mevzilenme için elveriĢli imkânlar sağlasa da, diğer yandan gözetleme mesafesinin 

kısalması, silahların etkili menzillinden istifade edilememesi ve manevra için çok 

elveriĢsiz Ģartlar da ortaya çıkarmaktadır. Elektromanyetik karıĢımın ve dalgaların 

çeĢitli ve yoğun olması, küresel konumlama ve diğer uydu baĢlıklı cihazların ve 

hedef tespit sistemlerinin etkinliğini büyük ölçüde kısıtlamaktadır. Beklenmedik gaz 

kaçakları neticesinde oluĢan yangınlar, betonarme duvarların patlama neticesinde 

oluĢan parçacık tesiri vb. klasik harekâtta alıĢık olunmayan birçok fiziksel tehditler 

de ortaya çıkarmaktadır.  
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 Genellikle klasik askeri harekâta ve açık arazi muharebelerine göre 

tasarlanmıĢ komuta-kontrol sistemleri, askerî karar verme süreçleri ve lojistik destek 

sisteminin Ģehir savaĢlarında uygulanması çok kısıtlıdır. Özellikle son dönem 

savaĢları incelendiğinde bu husus daha iyi anlaĢılacaktır. Günümüzde çok az dünya 

ordusu bir ön hazırlık safhası (eğitim, teĢkilatlanma vb.) geçirmeden bu tip 

muharebelerde görev alabilecek imkân ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, 

Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekâtı‟nda tank ve zırhlı araç kayıplarının artması 

üzerine, bir yandan muharebeye devam etmiĢ, diğer yandan geri bölgede tank 

korumacılığı üzerine eğitimler yapmıĢtır. Günümüz orduları çok çeĢitli politik 

hedeflerin varlığında muharebe ettiklerinden, teĢkilatlanmalarının da buna göre 

Ģekillenmesi gerekmektedir. Özellikle son 50 yıllık dünya tarihinin çatıĢma ortamı 

incelendiğinde, bu tür harekâtlardan çıkarılacak birçok ders mevcuttur ve geleceğin 

çatıĢma ortamına hazırlanmak için yön vericidir. Genel olarak Ģehir savaĢları, balistik 

ve hafif zırh koruması olan, gerektiğinde yakın hava desteğinin hazır olduğu, anlık 

istihbarata ihtiyaç gösteren çevik ve atik küçük birliklerin görev almasını 

öğütlemektedir. Teknoloji harikası silah ve teçhizatlar ile hassas güdümlü 

mühimmatlar büyük bir üstünlük sağlayacaktır. II. Dünya SavaĢında üstün manevra 

yeteneği ile harbin seyrini değiĢtiren tanklar ve zırhlı araçlar artık manevradan 

ziyade, gerektiğinde ateĢ gücünden istifade edilecek silahlardır. Engellerden geçit 

açma ve istihkâm desteğinin Ģehirlere göre uyarlanması, ikmal ve bakım unsurlarının 

birçok yeni Ģartlara ayak uydurması gerekmekte, gerektiğinde muharebe sahasının 

tam ortasında muharip özellikler göstermesi beklenmektedir. Sıhhiyecilerin kurĢun 

ve mayın etkisinden ziyade parçacık tesirli patlamalardan kaynaklanan (el yapımı 

patlayıcılar) veya yanıklar vb. yeni tip yaralanmalara hazırlıklı olması gerekmektedir.  

 Yerel halkın olmadığı boĢ bir Ģehirde savaĢmanın birçok avantajı 

olabilecektir, ama gerçek öyle değildir. Günümüz Ģartlarında, neredeyse bütün 

çatıĢmalar yerel halkın yaĢamaya devam ettiği meskûn mahallerde 

gerçekleĢmektedir. Sivil kayıpları oldukça yüksek olabileceğinden ve oluĢan 

kamuoyu ve politik etkiler çoğu durumda askeri baĢarının tek baĢına sonuç 

vermesine olanak sağlamayacaktır.  Diğer yandan kamu düzeninin sağlanması için 

polis teĢkilatının korunması ve sivil yaĢamın devamı için gerekli olan enerji, elektrik, 
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bilgi-sistem, su ve kanalizasyon sistemlerinin idame ettirilmesine gereksinim vardır. 

Bu sebeple, günümüz Ģehir savaĢları, meskûn mahal operasyonlarının çok ötesinde, 

binadan binaya geçiĢ ve merdiven boĢluklarının emniyete alınmasından çok daha öte 

bir anlam ifade etmektedir. 

 Teknolojik geliĢmelerin Ģehir savaĢlarında taraflara teknik olarak olumlu ve 

olumsuz etkileri bulunmakla birlikte, bu bütünün küçük bir parçasıdır diyebiliriz. 

Ġstihbarat, hava desteği, baskın etkisi, teknoloji harikası silahlar ve müĢterek 

operasyonlar klasik bir askeri harekâtta baĢarı için temel güç unsurları kabul 

edilebilirken, Ģehir savaĢlarında çoğunlukla durum farklıdır. Elinde sapanla taĢ atan 

bir çocuğun ateĢ gücü, en modern teçhizatla donatılmıĢ komando bir askerin hassas 

güdümlü silahından çok daha etkili olabilir.   

 Tüm bu genel değerlendirmelerden ve Ģehirlerin kendilerine has 

özelliklerinden dolayı gelecekte silahlı çatıĢmaların meydana geleceği muharebe 

sahası olması beklenmektedir. Bu sebeple Ģehirler salt muharebe sahası olarak 

coğrafi açıdan ele alınmaması gereken, aksine fiziksel, demografik, siyasal, sosyal ve 

ekonomik yapısının askerî harekâta etkilerinin detaylı olarak incelenmesine ihtiyaç 

duyulan yerler olarak karĢımıza çıkmaktadır.  

 Günümüz ordularının aĢina olduğu yapılanma hiyerarĢik askeri birliklerin 

varlığıdır. Harekâtın nevi, taarruz, savunma, amfibi çıkarma vb. harekât tiplerinden 

sadece birini ihtiva etmekte ve belirli bir coğrafyaya dayanmaktadır. Buna rağmen, 

birçok terör örgütü veya Ģehir gerillaları ise bir metrekare toprağı bile kontrol 

etmeden veya üs bölgesi tesis etmeden faaliyet göstermektedirler. Çoğu durumda 

klasik orduların karĢısında hiyerarĢik olmayan, hücre tipi yapılanmasında, Ģehirlerde 

halkın içine karıĢmıĢ örgütler bulunmaktadır. Klasik harekâtta çok net olan hususlar; 

örneğin düĢman, arazi, harekâtın baĢlama ve bitiĢ zamanı, Ģehirlerdeki asimetrik 

mücadelelerde net değildir. Bu durum Ģehir savaĢlarını çok daha karıĢık, zor ve 

kaçınılmaz kılmaktadır. Dolayısıyla, Ģehirlerde savaĢmak veya ayaklanmayı 

bastırmak, tek tip operasyon biçimi ile açıklanamayacak kadar kapsamlıdır. Bu iki 

sebepten böyledir. Birincisi; Ģehirlerdeki operasyonlar, savunma, taarruz, ateĢ 

desteği, istikrarı sağlama vb. gibi harekât nevilerinin birbiri ardına veya eĢ zamanlı 

olarak icra edilmesini gerekli kılmaktadır.  Operasyon sadece teröristleri veya 
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gerillaları arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek gibi teröristle mücadele 

harekâtından çok öte hedefleri de içerebilmekte; siyasi, ekonomik veya askeri 

hedeflere de sahip olabilmektedir.     

 Son yüzyılda meydana gelen geliĢmeler (küreselleĢme, kentleĢme, nüfus 

artıĢı, asimetrik aktörlerin etkinliği) ve bu geliĢmelerin ulusal ve uluslararası 

güvenlik ortamına etkileri bizlere gelecekte meydana gelebilecek çatıĢmaların ve 

operasyonların özellikleri hakkında fikir verebilmektedir. Öncelikle, tartıĢmaya açık 

olsa da, Ģu tespitleri yapmamız gerekmektedir.  Birincisi, sayıca konvansiyonel 

savaĢlar azalırken, iç savaĢlar veya yerel çatıĢmalar artmıĢtır. Devletlerarası savaĢ 

potansiyeli halen güçlü bir ihtimal olarak karĢımızda dururken, iç savaĢlar daha 

olasıdır, ancak ikisi de birbirinden bağımsız ve münhasır gerçekleĢebilecek olaylar 

değildir. Asimetrik karakterli savaĢlar daha yıkıcı ve uzun ömürlü gerçekleĢirken, 

devletlerarası çatıĢmalara kolayca dönüĢebilme ihtimali vardır. (Bkz. Suriye Ġç 

SavaĢı küresel bir rekabete dönüĢmüĢtür. Suriye coğrafyası, ABD ve Rusya gibi 

küresel güçlerin yanı sıra; Türkiye, Ġran ve Suudi Arabistan gibi bölgesel güçlerin ve 

birçok devlet dıĢı aktörün de dâhil olduğu ve birçok farklı savaĢ türünün beraber 

yürütüldüğü bir coğrafyaya dönüĢmüĢtür). Daha açık ifade etmek gerekirse, düzensiz 

savaĢ türleri, devletlerin dahil olduğu geleneksel savaĢlara sistematik bir biçimde 

uygulanabilir hale gelmiĢtir. Literatürde tam olarak yerine konulamayan hibrit savaĢ, 

vekâlet savaĢları gibi savaĢ türleri esasen yeni savaĢ türünün klasik savaĢ türüne 

sistematik bir Ģekilde uyarlanmasıdır. En önemlisi ise, bu tür çatıĢmaların Ģehirlerden 

kaçınması için hiçbir sebep yoktur. 

 Ġkincisi, devletler güvenlik ortamına hâkim olmaya devam etmektedir. 

Asimetrik karakterli örgütlerin geleceğin güvenlik ortamındaki rollerine iliĢkin 

abartılı tahminlere rağmen, devletlerin önümüzdeki yıllarda dünya sahnesine hâkim 

olmaya devam edecekleri; aynı geçmiĢte Rönesans, reform ve uluslararası para 

düzenine uyum sağladıkları gibi, günümüzde küreselleĢme ve kentleĢmenin yarattığı 

düzene de adapte olmaları muhtemeldir (Krasner 2001). KüreselleĢme, sonuç olarak, 

yeni siyasal ve askeri örgütlenme biçimleri oluĢturmaktan ziyade, devletin, kentin ve 

egemenliğin kapsamını değiĢtirme eğilimindedir. Devletlerin bu yeni uluslararası 

ortama nasıl adapte olacağına iliĢkin varsayımlarla ilgili çok iddialı tahminler 
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yapmanın mümkün olmadığı değerlendirilmekle birlikte, devletlerin halen güvenlik 

ortamının en önemli aktörü olduğunu söylemek abartılı olmayacaktır.  

 Üçüncüsü, devletler öyle ya da böyle, kendilerini Ģehirlerde çok Ģiddetli 

çatıĢmaların içerisinde bulabileceklerdir. Nasıl ki, konvansiyonel savaĢta askeri 

hedefin ele geçirilmesinde son sözü piyade söyler, asimetrik savaĢlarda da devletin 

Ģehir savaĢlarına sonuç almak için müdahil olması beklenmektedir (Ağar 2018). 

Günümüzde devlet dıĢı örgütler üzerinden yürütülen vekâlet savaĢları sınırlı sonuçlar 

doğurduğundan, devletler Ģehirlerde meydana gelecek yoğun çatıĢmalara müdahil 

olabileceklerdir. 

 Günümüz teröristlerinin ve gerillaların Ģehirlerde sivil halkın arasına 

karıĢtığından; buralarda icra edilecek operasyonun en önemli belirleyici faktörü, 

kimin terörist kimin sivil olduğunun ayırt edilebilmesinden geçmektedir. Alice Hills, 

Ģehir savaĢlarında en önemli faktörün halen istihbarat olduğunu belirtmektedir. 

Dolayısıyla 1957‟de Fransız askerlerinin Cezayir‟de en zorlandığı durum, 

günümüzde ve geleceğin operasyonlarında da en önemli faktör olmaya devam 

edecektir (Hills 2004, 23). Alice Hills‟e göre, Ģehir savaĢlarında istihbarat dıĢında bir 

diğer belirleyici faktör ise, operasyonu yürüten birlik komutanının “durumsal 

farkındalığı”dır. Durumsal farkındalık, operasyon birliklerinin emniyetli manevrası 

ve ilerleme sağlaması açısından çok önemlidir. ġehirlerde ise binaların birbirine 

yakınlığı, dar sokaklar, telsiz sistemlerinin karıĢması komutan ve birliği için büyük 

zorluklardır. Bütün bu zorluklar, teknolojik çözümlerle aĢılsa bile, gerilla ve terör 

unsurlarının kararlılığı ve ideolojiye bağlılığı komutanın farkında olması gereken bir 

faktördür. ġehirlerde sıkıĢtırılan gerilla veya teröristler, çatıĢmadan sağ 

çıkamayacaklarını bildiklerinden en son çare olarak, hayatları pahasına düĢmana 

verdirebilecekleri zararın en büyüğünü verdirme amacında oldukları bir gerçektir 

(Hills 2004, 24). 

 ġehir SavaĢlarının genel karakteristikleri takip eden maddelerde belirtilmiĢtir.   

 - AteĢ Gücü Avantajı veya Kısıtlaması: Meskûn mahalde icra edilen taarruz 

veya savunma harekâtı, büyük hasar ve yıkıma neden olabilmektedir. Taarruz eden 

taraf çoğunlukla hasarı asgariye indirmek için ateĢ gücünden yeterince 

faydalanamamaktadır. Kitle imha silahlarının kullanılması yasaktır ve kullanılması 
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siyasi riskler içerir. Günümüz savaĢ hukukunda, göz yaĢartıcı gaz bombalarının 

kullanılması dahi yasaklanmıĢtır.  Top, havan gibi dik mermi yollu destek silahların 

kullanılması, hem bu silahların etkili çapının geniĢ olmasından hem de sivillere 

vereceği zararlardan dolayı imkânsız hale gelir.  Hava-yer destek ateĢlerinin 

yapılması, hem ateĢ platformlarının bilinmeyen noktalardan ateĢlenecek güdümlü 

roketatar vb. silahlara karĢı hassas hedef teĢkil etmesi, hem de hedefin tespitinin güç 

olmasından dolayı zordur. Çoğunlukla, piyadeye bağımlı ve görerek yapılan ateĢlere 

bağımlı kalınmaktadır.  

 Diğer taraftan savunan taraf etkili ateĢ gücü avantajına sahiptir. ġehirlerde 

savunan taraf genellikle o Ģehri taarruz edenden iyi bildikleri için, binalar, çatılar, 

kanalizasyonlar, tüneller vb. her türlü yapıdan mevzilenmelerinde istifade edecekler 

ve üstün bir ateĢ gücüne sahip olacaklardır.  

 - Kısıtlı Manevra Ġmkânı: Muharebe alanında sivillerin bulunması 

operasyonların emniyetli yürütülmesine engel olabilmektedir. Güvenliğin sağlanması 

endiĢesi, birliklerin açık alanlarda muharebe etme imkân kabiliyetini kısıtlamaktadır. 

Sivillerin düĢmanca duygular içinde olması ise birlikler açısından emniyetli 

manevrayı neredeyse imkânsız hale getirmektedir.   

 - Sivillerin Varlığı: Muharebe sahasında bulunan sivillere yaĢam desteği ve 

diğer hizmetlerin sağlanmasına yönelik tedbirler, önemli miktarda askeri kaynak ve 

personel gücü gerektirmektedir. Orta Doğu'daki meydana gelen son çatıĢmalarda, 

sivillerin yaĢanan iç savaĢlardan nasıl etkilendiği çalıĢmalarla ortaya konulmuĢtur. 

BirleĢmiĢ Milletler Ġnsani ĠĢler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan 

bir makalede, “Ģehirlerde ve Ģehirlerde hava bombaları, topçu, havan topları, roketler, 

EYP'ler ve diğer patlayıcı silahların kullanımı, Ģehirlerde insanların evlerine, 

hastanelere, elektrik ve su Ģebekeleri gibi birçok kritik altyapıya zarar vermektedir ve 

savaĢın yükünü çoğunlukla siviller çekmektedir. Örneğin 2017 yılı içerisinde Irak ve 

Suriye‟de meydana gelen çatıĢmalarda ölen dört kiĢiden üçünün siviller olduğu 

belirtilmiĢtir (OCHA 2018).   

 - Binalar, Sokaklar ve Yapılar: Muhabere sahasında yaygın Ģekilde 

binaların varlığı, arttırılmıĢ Ģekilde gizleme ve örtü sağlarken, diğer taraftan manevra 

imkan-kabiliyetini kısıtlamaktadır. ÇatıĢmalar genelde dar alanlarda, sokaklarda ve 
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bina içlerinde meydana gelmektedir. Kentsel alanlar, sürekli değiĢen tehdit ortamları 

ve arazi özellikleriyle çöller, ormanlar ve diğer muharebe sahalarından farklılık 

göstermektedir. Muntazam Ģekilde birbiri ardına tekrarlanan binaların 

temizlenmesini gerektiren operasyonlarda, personelin dikkat ve motivasyonunun en 

üst seviyede tutulması ve dikkatsizlikten kaynaklanacak zayiatları önüne geçilmesi 

maksadıyla birliğin ve personelin belirli periyotlarla değiĢtirilmesi faydalı 

olabilecektir. 

 ġehir savaĢlarında, baĢlangıçta savunan tarafın araziyi iyi bilmesinden dolayı 

taarruz eden taraf üzerinde önemli bir taktik avantajı vardır. Ancak, genellikle 

operasyonun ilerleyen safhalarında, manevra, örtü ve gözetleme alanlarındaki 

uygulamalar, avantaj ve dezavantajın her iki taraf açısından eĢitlenmesi durumunu 

yaratmaktadır. Taarruz eden taraf manevra üstünlüğünü kazandığı zaman denge onun 

lehine değiĢmektedir.  

 Kentsel alanlar, komutanın arazi analizinin kapsamını, birliklerin nasıl 

teĢkilatlanacağını, personel ve silahın mevzilenmesini ve tabii ki manevrayı etkiler. 

Genellikle, zırhlı ve mekânize piyade unsurlarının diğer silahların ateĢ desteğinde 

açık alanlarda; yaya piyade unsurlarının ise bina içi veya aralarında muharebe 

etmesini gerektirir. Diğer taraftan Ģehirleri çevreleyen gecekondu tarzı yapıların 

bulunduğu alanlar, terör örgütleri veya gerilla taktiği izleyen grupların, sivillerin 

arasına karıĢtığı ve mevzilendiği yerler olduğundan direniĢle karĢılaĢılması 

muhtemel yerlerdendir. ABD Ordusu‟nun 2006 Ramadi SavaĢı‟nda en çok zorlandığı 

yer, Ģehir merkezinden ziyade Ramadi‟yi çevreleyen kırsal bölgelerden gelen 

tehditler olmuĢtur (Schlosser 2017, 33).  

 - Tank ve Zırhlı Piyade Araçlarının Hassasiyeti: BindirilmiĢ piyade ve 

tanklar için Ģehirlere doğru ilerlemekte olan çeĢitli yaklaĢma istikametleri mevcuttur 

ve bunlar insan eliyle yapılmıĢ yollara bağlı olmak zorunda değildir. Bununla 

birlikte, yerleĢim alanlarının yakınında ve Ģehirlerin dıĢ sınırına varıldığında 

genellikle yollara bağlı kalmak zorunda kalınmaktadır. Kentsel alanlar içindeki 

yaklaĢma istikametleri sokaklar, sokak araları ve açık alanlara bağımlıdır. Savunan 

tarafından tahkim edilmiĢ bir kentsel alanda bu yaklaĢma istikametleri çoğunlukla 

tuzaklarla doludur ve büyük zayiatlara yol açabilmektedir. Yeraltı ve kanalizasyon 
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sistemleri ve buralardan kaynaklanacak tehditler ayrıca göz önünde 

bulundurulmalıdır.  Yaya birliklerin yaklaĢma istikametleri ise yollara bağlı olma 

zorunluluğu yaratmadığından daha çok örtü, gizleme, inisiyatif ve hareket serbestliği 

sağlayabilmektedir. 

 - Üç Boyutlu Muharebe Sahası: Kentsel alanlarda operasyon üç boyutlu bir 

harekâttır. DüĢman kuvvetleri ile muharebe, (1) sokaklarda ve bina aralarında 

olabileceği gibi, (2) bina içlerinde, merdiven boĢluklarında ve çatılarda veya (3) 

yeraltı ve kanalizasyon sistemleri ve tünellerde de meydana gelebilir.   

 ġekil 5.2. Üç Boyutlu Kentsel Arazi 

 

 

 Yüksek binalar gözetleme, ateĢ kontrolü ve keskin niĢancılar için uygun 

mevzilenme imkânları sunmaktadır.  Bu sebeple, muharebe sahası içerisinde kalan 

bu binaların elde tutulması veya en azından düĢmanın buralara tesir etmesi 

önlenmelidir. Binaların üst katları taktik anlamda pozisyon üstünlüğü sağlamak için 

elveriĢlidir. Diğer taraftan binaların bodrum katları, kanalizasyon ve yeraltı 

Ģebekeleri buraları kontrol edenlere gizleme ve örtü sağlarken, diğer taraftan hızlı 

manevra ve gerektiğinde dağılmak için uygun tünellere sahip olabilmektedir. 

 - Görerek AteĢlenen Silahların Önemi: Kentsel alanlarda, hedef tespiti, 

silah kullanımı ve niĢan alma mesafeleri yoğun Ģekilde bulunan binalar sebebiyle 

büyük ölçüde kısıtlanmıĢtır. YerleĢme yerlerinde hedefler genellikle 100 metreden 

kısa mesafelerde ve genellikle kısa periyotlarda görülebilmektedir. Bu tip hedefler ile 

muharebe ise, yakın dövüĢ tekniklerinden, tabanca, otomatik tabanca, roketatar, el 
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bombası ve bıçak kullanımına kadar çeĢitli silahların kullanıldığı ve taktik seviyede 

gerçekleĢen bir mücadele gerektirir. Diğer taraftan ani hedeflere karĢı ateĢler, dost 

kuvvetlerden zarar görme riskini arttırmaktadır. MareĢal Chuikov, meskûn mahal 

operasyonlardaki kilit silahların otomatik tüfekler, makineli tabancalar, el bombaları, 

keskin niĢancı tüfekleri ve alev silahları olduğunu savunmuĢtur.  Sovyet 

kuvvetlerinin 1945'te Berlin sokaklarında savaĢırken, askerlerine Ģu tavsiyede 

bulunmuĢtur (Beevor 1999, 153).  

  “Kendinizi odaların ve koridorların labirentinde bulacaksınız, hepsi 

tehlikelerle doludur. Her köĢede bir el bombası fırlatın ve ilerleyin. Halen sağlam 

olan her duvarı ve tavanı makineli tüfeklerle ateĢ yağmuruna tutun.  Ve yan odaya 

geldiğinizde baĢka bir el bombası daha fırlatın. Sonra içeri makineli tüfeklerle 

temizleyerek girin. Seri olun ve asla bir anınızı boĢa harcamayın." (Beevor 2002, 

318). 

- Komuta-Kontrol ve Koordinasyon Problemi: Kentsel alanlar aynı zamanda 

etkili muharebe ve iletiĢimin sürdürülmesini güçleĢtirmektedir. Taktik seviyede 

komuta ve kontrol sisteminin omurgası olan telsizler, binalar içinde ve binalar 

arasında son derece sınırlı olacaktır. Özellikle bina içlerinde telsizler üzerinden 

muhabere imkân ve kabiliyeti yok denecek kadar azalabilmektedir. ġehir savaĢları 

komuta-kontrolün sağlanmasının zor olduğu bir muharebe biçimi olduğundan, 

merkezi olmayan bir emir komuta bağlantısını ve ayrıntılı bir planlamayı 

gerektirmektedir. 

- Taktik Seviyenin Önemi: ġehirde savaĢ taktik seviyede yürütülmesi 

gereken, çatıĢmaların çoğunlukla manga ve tim seviyesinde olduğu bir muharebedir. 

ġehirdeki operasyonlar esnasında birlikler, arazinin yapısı gereği genellikle 

birbirinden bağımsız ve izole durumda muharebe etmek zorunda kalacaklardır. 

Operasyonlar sıklıkla küçük birlik seviyesinde muharebelere indirgenmektedir. 

Kentsel alanların doğası, karar vermek için mevcut zamanı zorlaĢtırır ve verilecek 

karar sayısını artırarak, inisiyatif alınmasını zorunlu kılar. Bu özellikle taktik 

seviyede geçerlidir. Küçük birlik seviyesinde liderlik ve bireysel yetenekler taktik 

seviyede baĢarının anahtarıdır. 
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Taktik seviye Ģehir savaĢlarında stratejik seviye kadar önemlidir. Klasik bir 

askeri harekâtta strateji en önemli belirleyici faktörlerdendir. Konvansiyonel bir 

harekâtta taktiksel bir baĢarının veya hatanın stratejik sonuçlar doğurması 

beklenmezken, asimetrik karakterli mücadelelerde bu durum geçerli değildir. Taktik 

düzeyde bir çatıĢma stratejik sonuçlar doğurabilmektedir. ġehir savaĢları üzerine 

yazılan bütün askeri doktrinler taktik seviyenin öneminden bahsetmektedir. ABD‟nin 

Ģehir savaĢlarına iliĢkin talimnamesi “Meskûn Mahalde Harekât Talimnamesi” (FM 

90-10) incelendiğinde, en çok vurgulanan hususun taktik seviyenin önemi olduğu 

söylenebilir. Bahse konu talimnamede “strateji” kavramı on bir kez kullanılırken, 

“taktik” kavramı seksen iki defa kullanılmıĢtır. (U.S. FM 90-10 1979). 

- Fiziksel Yorgunluk ve Psikolojik Baskı: ġehir savaĢları, çetin ve zor bir 

muharebe türüdür. Sürekli yakın çatıĢma, yüksek zayiatlar, hedefin uçsuz bucaksız 

doğası ve genellikle görünmeyen bir düĢmandan gelen yoğun ateĢ baskısı, özellikle 

harekât alanındaki küçük birlik komutanları ve personel üzerinde stres, psikolojik 

baskı ve fiziksel yorgunluğa sebep olabilmektedir.  

 ġehirlerde savaĢmak, çok boyutlu (eĢ zamanlı olarak yatay, dikey, binaların iç 

ve dıĢ yüzeyleri, yer altı, kanalizasyonlar)  bir savaĢ biçimidir. Bu da taarruz eden 

birlikler için sürekli alarm durumunda olmayı ve sık sık manevralarla dağılıp sonra 

yeniden toplanmayı gerektiren bir hareketlilik gerektirmektedir. Sürekli yakın 

muharebe stresi, teçhizatların da ağırlığı ile güçleĢen fiziksel rahatsızlık, küçük 

birlikler halinde bilinmeyen bir bina veya sokakta izole durumda hareket etme 

zorunluluğu, saatler içinde askerlerin fiziksel ve psikolojik olarak bitkinliğine sebep 

verebilir. Bu noktada eğitim çok önemlidir.  

 - Keskin NiĢancıların Rolü
18

: ABD Ordusunda yapılan bir çalıĢma, 

özellikle yerel halk ile düĢman unsurlarının beraber olduğu meskûn mahallerde, 

                                                           
18

 Ġngilizler “snipe” terimini bilinmeyen bir yerden gelen ateĢler için kullanmıĢlar ve askeri 

terminolojiye kazandırmıĢlardır. Düzenli orduların keskin niĢancılar ile ilk tanıĢması 1824‟de 

Ġngilizlerin Hindistan iĢgali zamanına rastlamaktadır. Detaylı bilgi için bkz.  (Pegler 2011). Amerikan 

Ġç SavaĢı‟nda da benzer keskin niĢancı modellerinin uygulandığı çeĢitli kaynaklarda mevcuttur. 

Detaylı bilgi için bkz. (Strong 2010).  Almanlar keskin niĢancılar ile ilk defa 1870-71 Fransa-Prusya 

SavaĢı‟nda karĢılaĢmıĢtır. Fransız sivil milisleri keskin niĢancı faaliyetleri ile savaĢa katılmıĢ ve 

özellikle Loire‟de Alman ordularını büyük tehdit altında bırakarak savaĢın en belirgin unsurları 

olmuĢlardır. Detaylı bilgi için bkz. (Schmitt 2017). 
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operasyonun keskin niĢancılarla desteklenmesinin, beklenmeyen kayıpları büyük 

ölçüde engellediği, bunun yanında düĢman keskin niĢancılarına ve diğer unsurlara 

karĢı büyük avantaj sağladığını ortaya koymuĢtur (Dearolph 2014, 25-29). DüĢman 

keskin niĢancılarına karĢı yine keskin niĢancıların kullanılması etkili bir yöntemdir. 

Özellikle kentsel alanlarda kullanıldığında, düzenli birlikleri aĢırı taciz eden keskin 

niĢancı kullanımı, birliklerin araziye yayılmak zorunda kalmasını ve toplu hareket 

etmesini engellemektedir.  

  ġehir savaĢlarında taarruz eden için taktik seviyede baĢarının kriteri, hedefin 

ele geçirilmesinden ziyade “nasıl” icra edildiği ile ölçülmektedir. Fiziksel hasar 

asgari seviyede olup, yerel halkın desteğinin kazanıldığı veya Ģiddet ortamından 

mümkün olduğunca uzak tutulduğu operasyonlar baĢarılıdır. ġehri büyük tahribatla 

ve halkı düĢmanca duygular beslemesine sebep olacak Ģekilde ele geçirmek uzun, 

vadede daha büyük sorunlara yol açabilecektir. 

 

5.3.c. Doktrin 

 Klasik bir askerî harekâtı etkileyen unsurlar, askerî doktrinde en temel Ģekilde 

VDAM+Z (Vazife, DüĢman, Arazi, Mevcut Kuvvetler ve Zaman) olarak formüle 

edilmektedir. Vazife askeri birliğin büyüklüğü ve imkân kabiliyetine bağlı olarak 

“düĢmanı imha etmek” veya “belirli bir arazi hedefini ele geçirmek”tir. DüĢman, 

düĢmanın imkân kabiliyetleri, teĢkilatlanması ve ateĢ gücünü ifade etmektedir ki; 

harekât ona göre biçimlendirilmekte ve yönetilmektedir. Arazi, harekâtın icra 

edileceği yer yani muharebe sahasıdır. Klasik askerî harekâta göre Ģekillenen 

tatbikatlar ve savaĢ oyunlarında,  senaryo açık arazide cereyan etmekte, Ģehirler ve 

meskûn mahaller etrafından dolaĢılarak geçilmesi gereken veya çevresinden 

kuĢatarak kontrol altına alınması gereken yerler olarak görülmektedir. Klasik 

harekâtta engeller doğal ve yapay engeller Ģeklinde tanımlanmakta; doğal engeller 

daha çok nehir, göl gibi yine açık arazi arızalarını; yapay engeller ise, mayın tarlası, 

tel engeller, inĢaat vb. insan eliyle oluĢturulmuĢ yapıları belirtmektedir. Harekât 

alanının birliğin büyüklüğüne göre bir derinliği ve geniĢliği vardır. Mevcut 

kuvvetler, eldeki personel, teĢkilatlanma ve ateĢ gücünü belirtmektedir. 

TeĢkilatlanma stratejik seviyede Kuvvet (Kara, Hava, Deniz) taktik seviyede ise 
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bölük, takım, manga ve tim gibi küçük birlik seviyesine iĢaret etmektedir. Zaman ise, 

vazifenin baĢarılabilmesi için üst birlik tarafından tahsis edilen süreyi belirtmektedir. 

 Klasik harekâtta herhangi seviyede bir askerin muharebe hazırlığı esnasında 

belirtilen VDAM+Z koĢulları ile ilgili tatmin edici bir istihbarat büyük çoğunlukla 

mevcuttur. SavaĢ Ģehirlerde ise konu biraz daha karmaĢık bir hâl alacaktır. ġehir 

savaĢlarında görev alan bir tim/takım/bölük komutanının vazifesi, çoğunlukla klasik 

bir harekâtta olduğu gibi açık değildir. Klasik askeri harekâtta vazife bir arazi 

kesimini ele geçirmek gibi açıktır. ġehir savaĢlarında ise vazife mekânsal olarak 

Ģehrin kendisinden ziyade içinde yaĢayan sivillerle de alakalıdır. Vazifenin, hem 

kamu düzeninin devam ettirilmesini sağlamak, hem sivilleri kazanmak, hem de 

teröristler veya ayaklanan silahlı güçlerin temizlenmesi gibi çeĢitli yönleri 

bulunabilmektedir. Bu yönüyle Ģehir savaĢlarının polisiye bir yapısı vardır. Daha 

açık bir ifadeyle klasik askeri harekât arazi ve düĢman merkezli iken, Ģehirlere 

uğrayan bir savaĢta yerel ve sivil halk angajmanın merkezinde yer almaktadır. 

 Askeri anlamda bir Ģehir savaĢı, çevirme, yerleĢme, köprübaĢı tesis etme ve 

sokak sokak temizleme safhalarını takip eden taarruzi bir kuĢatmadır Ģeklinde 

belirtilen ABD‟nin Meskûn Mahalde Askeri Harekât doktrininde Ģehir savaĢları dört 

safhaya bölünmüĢtür (U.S. FM 90-10 1979). Bunlar: 

1. Hava, yer ve insan istihbaratına (ĠNĠS) dayalı, arazinin üç boyutlu olarak 

detaylıca incelendiği haritaların kullanıldığı, düĢmanın mevzilendiği binalar, keskin 

niĢancıların konumları, düĢmanın teçhizatı ve niyetinin belirlendiği kapsamlı bir 

keĢif harekâtı Ģehir savaĢlarının birinci safhasıdır. Muharebe farklı bir ülke 

topraklarında icra edilecekse, hükümetin ve yerel halkın tutumu da önemlidir. 

Sivillerin Ģehri boĢaltması veya emniyetli bölgelere yeniden yerleĢtirilmesi söz 

konusu olabilir. Harekâtın psikolojik etkisi daha birinci safhada baĢlamaktadır.  

2. Ġkinci safhada, muharebe sahası emniyetle çevrilmeli, giriĢ çıkıĢlar kontrol 

edilmeli ve izole edilmelidir. Zırhlı ve mekânize birliklerin manevra, ateĢ gücü ve 

çok sayıda askeri personeli muharebe sahasına emniyetle getirebildiği için genellikle 

kullanılmalıdır. 
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3. ġehirlerde muharebenin en zor safhalarından birisi, askeri doktrinde 

köprübaĢı tesis edilmesi olarak açıklanan birlikler için emniyetli bölge tesis 

edilmesini içermektedir. Hedef genellikle, politik bir tesis, köprü, Ģehrin merkezinde 

bir bölge veya geniĢ bulvarlar olabilir. ÇatıĢmaların en yoğun olmasının beklendiği, 

yoğun ateĢ gücünün kullanılmasını gerektiren bir safhadır.   

4. Son olarak ise, birliklerin sistemli bir Ģekilde Ģehre girerek, sokak sokak, bina 

bina temizleme harekâtını yapmasıdır. Harekâtın koordineli bir Ģekilde yürütülmesi 

ve gerektiğinde ateĢ desteğinin sağlanabilmesi için birliklerin sistematik bir Ģekilde, 

yollar boyunca veya sis bombaları vb. iĢaretleyiciler ile belirli yerlerde manevra 

yapması önemlidir. Koordine, dost ateĢlerden kaynaklanabilecek zayiatlar için de 

önem arz etmektedir.  

 Yukarıda açıklanan dört safhalı doktrin, ABD talimnamelerinde bir Ģehrin 

kuĢatma veya temizleme harekâtını içermektedir. Bu tarz bir harekât, karĢıda güçlü 

ve direnen bir düĢman olduğu zaman çok zayiat gerektiren, uzun süreli ve yüksek 

maliyetli bir harekâttır. Diğer taraftan Ģehir savaĢları, insani yardım harekâtı, barıĢa 

destekleme harekâtı gibi sivillerin de katıldığı yarı askeri vazifelerin yanı sıra; 

gerillalar veya teröristler veya ayaklanan unsurlar ile yoğun bir Ģekilde yakın çatıĢma 

gerektiren operasyonları da kapsayacak çok çeĢitli muhaberelerin icra edilme 

potansiyelini bünyesinde barındıran bir savaĢ türüdür. DüĢman, 1950 Seul 

SavaĢı‟nda olduğu gibi Kuzey Kore veya 1968 Hue SavaĢı‟ndaki gibi konvansiyonel 

askeri güç, ya da 1994-1995 ve 1999-2000 yıllarında Grozny SavaĢı‟ndaki gibi 

Çeçen isyancılar gibi askeri eğitim ve yeteneklere sahip bir devlet dıĢı milis örgüt, ya 

da en bilindik haliyle 2014'ten beri Irak ve Suriye'de ortaya çıkan IġĠD gibi iyi 

donanımlı bir terör örgütü olabilmektedir (Spencer 2018).  

 Martin Van Creveld, belirttiği “doğru savaĢ” ile taraflar karĢılaĢtıklarında 

meydana gelen “gerçek savaĢ” arasında büyük farklılıklar olduğundan 

bahsetmektedir (Creveld 1989, 297). Bu noktada tarihte ve günümüzde meydana 

gelen Ģehir savaĢları göstermektedir ki; yukarıda belirtilen doktrinde belirtilen savaĢ 

türü ile meydana gelen “gerçek savaĢ” arasında büyük farklılıklar mevcuttur. 

Günümüz Ģartlarında kentsel alanlarda meydana gelen çoğu savaĢ, sivillerin yerinden 

edildiği ve kentlerin büyük tahribat gördüğü savaĢlar olmaktadır (Spencer 2018). 
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 Kentsel alanlardaki operasyonlarda görev alacak personelin eğitimi mühim 

derecede önemlidir. Eğitim yönünden yetersiz, fiziksel ve mental olarak sağlam 

personelin meskun mahal operasyonlarında görevlendirilmesi büyük zayiatlara yol 

açabilmektedir. Diğer taraftan mümkünse, görev alacak birlikler bu konuda tecrübeli 

personelden oluĢmalıdır. Örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye‟de yürüttüğü El-

Bab operasyonunda, karĢısındaki gerilla tipi IġĠD‟e karĢı kuvvet planlamasında 

PKK‟ya karĢı icra edilen iç güvenlik harekâtında tecrübe kazanmıĢ birliklerini, 

özellikle de komando tugaylarını bölgeye göndermiĢtir.  

 TeĢkilatlanmada ise yerel unsurlardan faydalanılmalıdır. Köy ve kasaba gibi 

küçük yerleĢim yerlerinde, özellikle Ġslam coğrafyasında, yaĢlıların ve din 

adamlarının toplum üzerindeki etkisi operasyonlarda önemli faydalar sağlayabilirler 

(Kilcullen 2013, 11). 

 

5.3.ç. Yer Altı/Tünel SavaĢları 

 Yeraltı savaĢlarına iliĢkin varsayımlar sadece bir teoriden ibaret 

sanılmamalıdır. ABD Silahlı Kuvvetleri, gelecek savaĢlarının metropol Ģehirlerde 

meydana geleceğini düĢünerek, bu kapsamda 2018 yılında mevcut 31 aktif muharip 

tugayının 26‟sının yeraltı savaĢlarına yönelik eğitilmesi ve donatılması için 572 

milyon dolarlık bir kaynak ayırmıĢtır (Cox 2018). 

 ABD Ordusu Asimetrik SavaĢ Grubu (Army Asymmetric Warfare Group)-

gelecekteki tehditlerle ve yeraltı muharebeleriyle sadece özel harekât birlikleriyle 

baĢa çıkılamayacağı ve geleneksel kuvvetlerin de eğitilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Dünyanın çeĢitli yerlerinde değiĢik kuvvetler de bu muharebelere 

karĢı bir hazırlık içindedir. En somut örneği Kuzey Kore oluĢturmaktadır. Kuzey 

Kore‟nin 4.800'den fazla yer altı tüneli inĢa ettiği farklı kaynaklarda belirtilmektedir 

(Cox 2018). Kuzey Kore inĢa ettiği bu tüneller vasıtasıyla sadece bir saatte 30.000 

silahlı askerini aynı anda Güney Kore'ye taĢıma kapasitesine ulaĢtığı belirtilmektedir.  

 Tespitler sadece Kuzey Kore ile sınırlı değildir. Rusya da, Sovyetler Birliği 

döneminden kalma geniĢ bir yeraltı tesisi programını devralmıĢtır. Bu tesisler, savaĢ 

veya darbe durumunda devlet liderlerinin ve diğer yöneticilerin güvenliği, askeri 



96 
 

komuta ve kontrolün sağlanması ve emniyetle yürütülmesi için mükemmel bir 

Ģekilde tasarlanmıĢtır (Hamilton 1989). 

 Yeraltı yapıları ve sistemleri askeri açıdan güçlü bir rakibe karĢı gizlenmek ve 

hareket serbestliği sağlamak için elveriĢli bir alternatif sunmaktadır. Bu tür yapılar 

birçok kullanım alanına sahiptir. Sınırlamaları olsa da, tünel, mağara ve kanalizasyon 

gibi yeraltı ortamları gizlenme, korunma, manevra ve sabotaj için sıklıkla 

kullanılmaktadır. Yeraltı yapılarının inĢasında meydana gelen iyileĢtirmeler ve 

mevcut teknoloji ile kolay inĢa edilebilirliği  muharebe sahasında yararlılıklarını 

veya tehditlerini arttırmaktadır. Tablo 5.2‟de her bir yeraltı kategorisinin özellikleri 

açıklanmıĢtır. 

 

YAPILAR 

TÜNELLER VE DOĞAL 

YERALTI YAPILARI (MAĞARA 

VB.) 

KENTSEL YERALTI 

YAPILARI 

ASKERĠ AMAÇLI 

YER ALTI 

YAPILARI 

Alt 

Kategori 

Mağara vb. doğal 

veya ilkel yapılar 

Çok Yönlü 

Yapılar 

Bina Altı 

Yapılar 

Kanalizasyon, 

Metro vb. 
Yüzeysel Derin 

Özellikleri DesteklenmemiĢ, 

Uygun teçhizat 

olmadan 

kullanıma uygun 

değil 

Çökmelere 

karĢı 

desteklenmiĢ 

ve çoğu zaman 

ıĢık, güç 

kaynağı, 

havalandırma, 

bağlantı 

tünelleri vb. 

içeren yapılar 

Park 

garajları, 

depolar 

vb. çok 

komplike 

olabilirler.  

Ġnsan yapımı, 

su, 

kanalizasyon 

vb. yeraltı 

sistemleri 

Sığınak, 

Depo 

Askeri 

üsler,  

komuta 

yerleri, 

büyük 

silah 

depoları 

vb.  

Kullanım 

Maksadı 

UlaĢtırma, lojistik tedarik, manevra, operasyonel destek,      

komuta-kontrol, revir, silah deposu, istirahat alanı 

Operasyonel veya 

stratejik düzeyde 

komuta yeri, önemli 

kiĢilerin güvenliği 

Tehditler El yapımı patlayıcılar, el bombaları, savunma mayınları, kimyasal gazlar 

Tablo 5.2. Tünel SavaĢlarında Yeraltı Yapıları ve Sistemleri (U.S. TC 3-21.50) 
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 Yeraltı tünelleri, kanalizasyon Ģebekeleri, metro hatları, lağım ve altyapı 

tesisatlarından oluĢan yeraltında gerçekleĢmesi muhtemel bu tür bir harekât, daha 

önce konvansiyonel veya asimetrik güçlerin tecrübe etmediği yeni zorlukları da 

beraberinde getirecektir. Bunlar: 

- Muhabere yetersizliği, telsizlerin irtibat kuramaması 

- Karanlık ve görüĢ açısının olmaması 

- EYP ve bubi tuzakları tehlikesi 

- Kimyasal zehirlenme tehlikesi 

- Örtü imkanının yetersiz olmasından dolayı, karĢıdan gelebilecek düĢman 

ateĢlerine karĢı savunmasız olunması,  

- Yer altında oksijen yetersizliği. 

 Çok yakın geçmiĢ örnek olarak; Irak ve Suriye'deki muharebelerde IġĠD‟in 

tünelleri etkili bir Ģekilde kullandığı görülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin El-

Bab operasyonunda mücadele ettiği IġĠD‟in operasyonel sıklet merkezinin bombalı 

araçlar ile düzenlenen intihar saldırıları, güdümlü tanksavar füzeleri ve yeraltı / tünel 

harbi üçgenine dayandığı görülmüĢtür (Ülgen ve Kasapoğlu 2017). Ayrıca, 2015-

2016 yıllarında PKK‟nın Cizre, Silopi ve Sur‟da  binalar arası tüneller kazarak bu 

bölgeleri gizlenme, sığınak, ulaĢtırma ve tahliye maksatlı kullandığı bilinmektedir 

(Mülakat 1) (Haberler 2016).  

 

5.4. Değerlendirne 

Ġçinde bulunduğumuz yüzyıldaki savaĢ fotoğraflarının neredeyse tamamı 

yıkılmıĢ binalar, beton yığınları ve terkedilmiĢ Ģehirleri göstermektedir. ġehirlerin 

bünyesinde barındırdığı tarihi ve kültürel doku ile birlikte medeniyetin sembolü 

olması sebebiyte,  onların muharebe sahasına dönüĢmesi rahatsız edici olmakla 

birlikte bir gerçekliktir. SavaĢların tüm öldürücülüğüne ve yıkıcılığına rağmen 

insanlık tarihi boyunca var olduğu gerçeği düĢünüldüğünde, Ģehirlerin savaĢ etkisinin  

dıĢında kalması beklenemez.   

Bu bölümde Ģehirlerin savaĢ ile iliĢkisi açıklanmıĢtır. GeçmiĢte Stalingrad 

gibi konvansiyonel savaĢların muharebe sahası olan Ģehirlerin aksine günümüz 
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Ģehirlerinin daha çok terörist gruplar, gerillalar, isyancılar gibi aktörlerin dahil 

olduğu savaĢlara sahne olmasından hareketle Ģehir gerillacılığı ve Ģehir savaĢları 

teorik ve doktrinel bir yaklaĢımla açıklanarak, strateji ve taktikleri belirtilmiĢtir.   

ÇalıĢmanın bundan sonraki  6‟ncı ve 7‟nci bölümlerinde PKK terör 

örgütünün kentleĢmeye bağlı olarak strateji, yöntem ve taktiklerinde yaĢadığı 

dönüĢüm açıklanmıĢtır. 
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BÖLÜM VI 

PKK VE ġEHĠR SAVAġI 

 

Türkiye‟nin üniter devlet yapısı ve toprak bütünlüğüne 40 yıla yakın tehdit 

olan asimetrik aktör PKK terör örgütü; Türkiye‟nin güneydoğusu, Ġran, Irak ve 

Suriye‟de belirli bölgeleri kapsayacak Ģekilde BirleĢik ve Bağımsız Kürt Devleti 

kurma amacıyla yola çıkmıĢ ve Türkiye için yarattığı tehdit hâlen devam etmektedir.  

Örgütlerin öğrenme yetenekleri onların faaliyetlerine etkin bir Ģekilde devam 

etmesi ve yaĢaması için hayatidir. KuruluĢundan günümüze birçok stratejik dönüĢüm 

yaĢayan PKK baĢlangıçtaki hedefine ulaĢmak için silahlı mücadelesini hiçbir 

dönemde bırakmamıĢ, farklı dönemlerde farklı söylemler geliĢtirebilmiĢ ve Ģehirlerde 

ve kırsalda zengin bir repertuarda terör eylemleri yapma  imkânını sürekli muhafaza 

etmiĢtir. Bu açıdan değerlendirildiğinde PKK, öğrenen bir örgüt olma niteliğine 

sahiptir (Demir 2008, 83). PKK, konjonktüre hızla uyum sağlayan; bölgede ve 

dünyada meydana gelen değiĢimlere göre stratejisini, yapılanmasını ve söylemlerini 

hızla uyarlayabilen bir örgüttür (Bilâ 2016, 165). Zamana, mekâna, uluslararası, 

bölgesel ve uluslararası geliĢmelere uyum sağlamıĢ ve örgütün stratejisine göre farklı 

dönemlerde farklı isimler ile mücadelesine devam etmiĢtir. Bu bağlamda 1978 

yılında kuruluĢunda ismi “Kürdistan ĠĢçi Partisi” (PKK) olan terör örgütü, 2002‟de 

“Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi” (KADEK), 2005‟te “Kürdistan 

Demokratik Konfederalizmi” (KKK), 2007‟den itibaren ise “Kürdistan Topluluklar 

Birliği” (KCK) ismini kullanmıĢtır (Özcan 2012, 49).  

 PKK‟nın stratejisi ve yöntemindeki değiĢiklikler, 1995‟li yıllardan sonra 

temel olarak iki farklı alanda gerçekleĢmiĢtir. Birincisi, kuruluĢunda varoluĢ 

ideolojisi olarak tanımladığı Marksist-Leninist düĢüncenin, bu ideolojinin hamisi 

Sovyetler Birliği‟nin yıkılmasından sonra bölgede ve dünyada geçerliliğinin 

sorgulanır olması PKK‟yı hızla yeni bir ideoloji arayıĢına itmiĢtir.  

 Ġkincisi ise, Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı coğrafyanın PKK‟nın silahlı 

mücadeleye baĢladığı 1980‟lerden farklı olarak, nüfusun ilçe ve kent merkezlerinde 

toplanması, bölgede sosyal, ekonomik ve kültürel yapının değiĢmesi “uzun süreli 

halk savaĢı” stratejisinin artık sadece kıra dayalı olarak gerçekleĢtirilemeyeceğini 

gösterdiğinden yeni strateji ve yöntemler geliĢtirmiĢtir.  
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 Bu alanlara ilave olarak; 2010 yılından itibaren Arap Baharı ve Suriye Ġç 

SavaĢı‟nın yarattığı bölgesel ve küresel geliĢmeler sonucunda ortaya çıkan fırsatlarla 

birlikte örgüt, ilçe ve Ģehir merkezlerinde “konvansiyonele yakın çatıĢma” imkân 

kabiliyetine de eriĢmiĢtir. Konjonktürel fırsatları da değerlendiren örgüt, uluslararası 

desteğin gölgesinde Suriye Ġç SavaĢı‟nda kazandığı “Ģehir savaĢı” tecrübesini, bazı 

kent merkezinde öz yönetimler ilan etmek suretiyle Türkiye‟ye taĢımak istemiĢtir.  

Bu bağlamda incelendiğinde PKK, “uzun süreli halk savaĢı” stratejisini kırlardan 

Ģehirlere taĢıma çabasındadır. ġehirlerde baĢarıya ulaĢması durumunda ise stratejinin 

“uzun” kısmını kısaltabilecek  ve doğrudan “halk savaĢı”na dönüĢebilecek mahiyette 

olabilecektir. Silopi, Cizre, Sur, ġırnak, Nusaybin, Yüksekova ve Ġdil kent 

merkezlerinde çatıĢmalara sebep olan PKK terör örgütü hem halktan yeterli desteği 

görememiĢ hem de  devletin sert müdahalesi ile büyük bir yenilgi görmüĢtür. 

 

 6.1. PKK’nın KuruluĢ Dönemi Ġdeolojisi ve Yöntemi 

PKK‟nın ideolojik oluĢumu, lideri Abdullah Öcalan‟ın öğrencilik yıllarına ve 

arkadaĢları ile birlikte kurduğu sosyalist görüĢe sahip “Ankara Demokratik Yüksek 

Öğrenim Derneği”ne kadar dayanmaktadır (Soyvural 1997, 207). 1971 yılında 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‟ne giren Öcalan, üniversite öğrenim 

yıllarında Marksist-Leninist görüĢlü sol gruplar ile ilgilenmiĢ;
19

 1972‟de bildiri 

dağıtmaktan mahkûm olarak yedi ay cezaevinde kalmıĢ, cezaevinde kaldığı dönemde 

aĢırı sol gruplar ile yakın temasta olmuĢtur (Özcan 1999, 32) (Soyvural 1997, 207).  

Öcalan‟ın fikirlerinde ve ideolojisinde okuduğu kitapların etkisi büyüktür. 

TanıĢtığı bütün ideolojilere ilgi besleyen ve etkilenen Öcalan‟ın gençlik yıllarında 

okuduğu kitaplar onun ideolojisinin temelini anlamak açısından önemlidir.
20

 Öcalan 

sosyalizmin temellerini Huberman‟ın “Sosyalizmin Alfabesi” kitabından, Marksist 

                                                           
19

 PKK‟nın kuruluĢ döneminde Öcalan‟ın çevresinde bulunan çekirdek kadro incelendiğinde, 

kurucuların tüm üyelerinin Kürt olmadığı ama hepsinin sosyalist görüĢe sahip kiĢiler olduğu 

görülmektedir. Örneğin örgütün kurucularından Haki Karer, Kemal Pir, Duran Kalkan ve Mustafa 

Karasu Türk kökenlidir.  

20
 Öcalan, yaĢamının tüm döneminde ideolojik olarak farklı söylemlerde bulunmuĢtur. Gençlik 

yıllarında dindar olduğunu ve camiye gittiğini, ülkü ocaklarında toplantılara katıldığını, Türk-Solu 

hareketlerinde etkin olduğunu kendisi ifade etmektedir. Sonrasında Marksist-Lenist ideoloji ile 

sosyalist düĢünce yolunu bulduğunu belirtmektedir. 2000‟li yıllar sonrasında Leslie Lipson‟un 

“Demokratik Uygarlık” kitabının etkisinde kalarak demokratik ve liberal söylemlerde bulunan 

Öcalan‟ın, en nihayetinde ise Murray Bookchin‟in Komünalist Federalizmini benimsediği 

görülmektedir.  
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açıdan uluslaĢma sürecini ise Lenin‟in “Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı” 

kitabından öğrendiğini söylemektedir (Öcalan 1996, 57-61). Hikmet Kıvılcımlı‟dan 

“halk savaĢı planlarını”, Giap‟tan ise “Gerilla SavaĢının Askeri Sanatını” öğrenmiĢtir 

(Özcan 1999, 30).  

PKK‟nın kuruluĢuna giden yolda Öcalan ve arkadaĢlarının temel düĢüncesi; 

“Türkiye‟nin doğu ve güneydoğusunda Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı coğrafyanın 

devletin sömürüsü altında olduğu ve bu sömürüden kurtulması gerektiği”dir. 

Kendisini “Kürt vatanseveri” ve “devrimci” olarak tanımlayan Öcalan, Hikmet 

Kıvılcım‟ın “Kürdistan sömürgedir” sözünü kendisine mal ederek, etrafına bu fikri 

aĢılamaya çabalamıĢtır  (Özcan 1999, 31). Üniversite döneminde etkileĢimde olduğu 

dernek ve yapılanmalarla etkin giriĢimlerde bulunarak gizli bir örgüt kurulması 

konusunda öncülük etmiĢ; bu maksatla Ankara Mamak ve Dikmen‟de toplantılar icra 

etmiĢtir. Örgütün ilgisi en baĢından beri sadece Türkiye coğrafyası ile sınırlı 

kalmamıĢ; Irak, Ġran ve Suriye‟nin belirli bölgelerini de kapsayacak Ģekilde 

bölgeselleĢmiĢtir(Özcan 1999, 31). Öcalan tarafından kaleme alınan ve 1978 yılında 

yazılan Kürdistan Devriminin Yolu‟nda (Manifesto) “Kürdistan coğrafyası” Ģu 

Ģekilde tarif edilmiĢtir: 

“Kürdistan, Türk, Arap ve Fars uluslarının arasında kalan, üzerinde 

yoğun olarak Kürt halkının yaşadığı, yirmi milyonu aşkın nüfusun 

üzerinde yasadığı geniş bir ülkedir. Siyasi bakımdan, emperyalizme 

bağımlı olan dört sömürgeci devletin hâkimiyeti altındadır.”  

PKK‟nın kuruluĢu, 19 kiĢinin katılımı ile, Diyarbakır, Lice, Ziyaret (Fis) 

Köyü‟nde 27 Kasım 1978‟de partinin birinci kongresinde gerçekleĢmiĢtir Öcalan‟ın 

partinin genel sekreteri ve kurucu baĢkanı, Cemil Bayık‟ın genel sekreter yardımcısı, 

ġahin Dönmez'in örgütlenme komitesi baĢkanı olarak seçildiği kongrede Parti 

programı ve Parti Tüzüğü de kabul edilmiĢtir. PKK terör örgütü “KuruluĢ 

Bildirgesi”nde ideoloji ve stratejik hedefini Ģu Ģekilde belirtmiĢtir. 

“Devrimin niteliği ulusun demokratik devrimidir. Asgari hedef, 

sömürgeciliği yıkarak bağımsız, demokratik ve birleşik bir Kürdistan 

devleti kurmaktır. Azami hedef; Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir 

devlet kurmaktır. Devrime öncü güç proletaryadır. Devrimde temel 

güç köylüdür.” 
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 Almanya‟da yayımlanan PKK yayın organı Serxwebun dergisinin Ocak 1983 

sayısında; Marksist-Leninist ideolojinin ve mücadele yönteminin teorik tartıĢmayla 

belirlendiği belirtilmektedir. Ekim Devrimi‟nin
21

 methedildiği, dünya durumunun 

değerlendirildiği, mistik bir Kürdistan tarihinin açıklandığı ve Kürtlerin kapitalist 

sömürgecileri boyunduruğu altında olduğu tespitlerinin yapıldığı Parti Programında 

ise Kürdistan‟da yapılacak devrimin yöntemi Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır:  

“Bu devrimin özelliği, halkın geniş güçlerinin seferber edildiği, uzun 

vadeli bir mücadeleyle başarıya ulaşacağıdır. Halkın geniş güçlerinin 

seferber edilmesi ve uzun vadeli mücadele stratejisi keyfi seçilmiş bir 

şey değildir. Sömürgecilerin son derece güçlü olan baskısına karşı, 

ancak böyle bir mücadele anlayışı ile karşı çıkılabilir. Mücadele 

yöntemleri daha çok şiddete dayalı olmak zorundadır. Bu somut 

şartlar elverince başka tip mücadele yöntemleri kullanılmayacağı 

anlamına gelmez.”. 

PKK terör örgütü; Manifesto, KuruluĢ Bildirgesi, Parti programı ve diğer 

yayın organlarında hedefini, stratejisini ve yöntemini çok açık bir Ģekilde ifade 

etmiĢtir. Mücadelesini Mao‟nun “Uzun Süreli Halk SavaĢı” yani “gerilla savaĢı” 

stratejisine dayandıran PKK, yöntem olarak ise “silahlı mücadele” ve “devrimci 

Ģiddeti” esas aldığını ilan etmiĢ; ancak fırsatlar belirmesi durumunda baĢka mücadele 

yöntemlerine de baĢvurabileceğini açıklamıĢtır. Bu yönü itibariyle, fırsatçı ve 

konjonktürel bir örgüt olacağının sinyalini en baĢından ortaya koyan PKK‟nın asıl 

hedefinin “Bağımsız BirleĢik bir Kürdistan” kurmak olduğu, izlenecek yöntemin tali 

ve sadece amaca hizmet ettiği sürece kabul göreceği anlaĢılmaktadır. 

 

6.2. PKK Örgütlenme Modeli (Parti, Ordu ve Cephe) 

 20‟nci yüzyıl boyunca sosyalist devrim iddiasında ortaya çıkan örgütler 

mücadelelerini bir partiye bağlı olarak gerçekleĢtirmiĢlerdir. Lenin‟e göre parti, 

devrime öncülük edecek siyasi ve örgütleyici gücü oluĢturmaktadır ve partisiz bir 

mücadele asla zaferle sonuçlanamaz (Lenin 1992, 24-25).  

                                                           
21

 Ekim Devrimi (1917 Rus Devrimi)  “ekmek, barıĢ, özgürlük” sloganı altında 1905 Rus Devrimi‟nin 

devamı niteliğinde olmuĢtur. Ġktidarın Lenin önderliğindeki BolĢeviklere geçmesini sağlayan ve 

Sovyetler Birliği‟nin kurulmasına yol açan Sosyalist devrimdir.  
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 Marksist-Leninist bir ideoloji ve bağımsız, sosyalist bir Kürt devleti hedefinde 

ortaya çıkan PKK da, bu hedefe ulaĢmak için “uzun süreli halk savaĢı”nı (1) parti, 

(2) ordu ve (3) cepheye dayanan üçlü bir organizasyon ile yürütmeyi planlamıĢtır 

(Özcan 1999, 69). Parti devrime öncülük ederek ideolojik mücadeleyi yürütecek en 

üst yönetici birimi, ordu partinin emrinde silahlı mücadeleyi verecek, mücadelenin 

geliĢimine göre sırasıyla “silahlı propaganda birlikleri”, “gerilla” ve “geliĢkin 

gerilla” rollerini üstlenecek silahlı yapılanmayı, cephe ise tüm halkın ortak edildiği 

siyasi mücadelenin tamamını kapsayan oluĢuma iĢaret etmekteydi.  

 PKK‟nın daha kuruluĢ yıllarından itibaren benimsediği parti, ordu ve cephe 

üçlü örgütlenmesi yıllar içerisinde farklı isimlerle ama kuruluĢ felsefesine uygun 

olarak devam etmiĢtir.
22

 2007 yılında kurulan KCK yapılanması ile bir devlette 

bulunan yapılar kâğıt üzerinde oluĢturulmuĢ ve PKK bu çatı yapılanmanın alt 

organizasyonu haline gelmiĢtir (Bilgiç 2014, 88).  

 

ġekil 6.1. PKK‟nın Parti-Ordu-Cephe Üçlü Örgütlenmesi
23

 (AltıntaĢ 2015, 116) 

 

 

                                                           
22

 Parti olarak 1978 yılında kurulan PKK,  2002‟de KADEK, 2003‟te Kongra-gel, 2005‟te KKK, 

2007‟de KCK ismini almıĢtır. Ordu yapılanması olarak 15 Ağustos 1984‟te Eruh eylemleri ile 

kuruluĢunu ilan eden HRK, 1986‟da ARGK‟ye,  2000‟de ise HPG‟ye dönüĢmüĢtür. PKK‟nın cephe 

yapılanması ERNK, 2000 yılında YDK 2004 yılında ise CDK ismini almıĢtır.    

23
 Sadece Türkiye‟de faaliyet gösteren yapılanmalar belirtilmiĢtir. KCK yapılanması EK‟tedir. 
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6.3. “Gerilla” AĢaması (1984-1995) 

PKK‟nın ideolojisinin Ģekillendiği ve kurulduğu dönem itibariyle, Sovyetler 

Birliği henüz dağılmamıĢtır ve sosyalist düĢünce hâlen etkindir. Öyle ki; 20‟nci 

yüzyılda baĢarıya ulaĢan bağımsızlık hareketleri, ideolojik olarak Markisist-Leninist 

ideolojiye dayansın ya da dayanmasın, yöntem olarak gerilla savaĢına baĢvurmuĢtur. 

Çin, Cezayir, Vietnam, Küba ve Nikaragua‟da gerçekleĢen savaĢlar göstermiĢtir ki; 

askeri ve siyasi açıdan zayıf aktörler için askeri mücadele yürütmekte en etkili 

yöntem gerilla savaĢıdır. Çünkü gerilla savaĢı yöntemi ucuz, bastırılması ise 

maliyetlidir (Galula 1965, 11).   

 PKK, Öcalan‟ın “Kürdistan‟da Zorun Rolü” kitabında da belirttiği gibi 

Bağımsız Kürdistan amacına ulaĢmak için mücadelesinin temelini “devrimci Ģiddete” 

dayandırmıĢtır (Öcalan 1983, 79). Mücadelenin teorik çerçevesi Mao‟nun “uzun 

süreli halk savaĢı”na dayandırılarak; stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik 

taarruzdan oluĢan üç aĢamalı bir çatıĢma süreci benimsenmiĢ, savaĢın temel tarzı da 

siyasal Ģiddet ve gerilla yöntemine dayandırılmıĢtır (Özcan 1999, 73).  

Öcalan‟ın ideolojinin sınanması dönemi olarak adlandırdığı 1980‟e kadar 

olan dönemde örgüt, emniyet güçlerinden uzak durmuĢ; silahlı mücadelesini diğer 

sol ve Kürtçü grupları ortadan kaldırmak ve bölgede “faĢist ajan” olarak gördüğü 

kiĢileri tasfiye etmeye yöneltmiĢtir (Özdağ 2007, 49). Örgüt kuruluĢundan 12 Eylül 

1980 askeri darbesinin gerçekleĢtiği döneme kadar 354 kiĢiyi öldürüp 366 kiĢiyi de 

yaralamıĢtır (Özcan 1999, 47).  

1980 askeri darbesi, örgütün “gerillaya” geçiĢini geciktirmiĢtir. Örgütün 

örgütlenme komitesi baĢkanı ġahin Dönmez‟in yakalanması ve itirafçı olması ile 

birlikte örgüt içinde birçok önemli kiĢi ele geçirilmiĢ, örgüt içerisinde çözülme ve 

kaçıĢlar meydana gelmiĢtir. Öcalan ise bu dönemi, elveriĢli Ģartlar oluĢması için geri 

çekilme dönemi olarak tanımlamıĢtır. YurtdıĢına çekilen örgüt, Filistin KurtuluĢ 

Örgütü (FKÖ)  grupları ile beraber gerilla eğitimi yapmıĢ, Lübnan Bekaa Kampı‟nda 

üs bölgesi tesis ederek Vietkong tarzı “gerilla savaĢı” eğitimlerine devam etmiĢtir 

(Özcan 1999, 80). 
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Türk ve dünya kamuoyunda adını 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve 

ġemdinli‟de yapmıĢ olduğu silahlı eylemlerle duyuran PKK, artık ideolojik 

oluĢumunu tamamlamıĢ, kuruluĢunu açıklamıĢ ve silahlı propaganda sürecinden “kır 

gerillacılığı”na geçiĢ yapmıĢtır.  

  Gerilla teorisine göre ayaklanmanın baĢlayacağı yer coğrafi ve sosyal olarak; 

devlet denetiminin zayıf olduğu, köylü nüfusun fazla olduğu, dağlık ve engebeli 

arazilerden oluĢmalıydı (Mao Tse Tung 1961, 17-32). PKK‟nın kır gerillacılığı için 

tespit ettiği temel bölge “Botan” idi (Özcan 1999, 102). ġırnak, Siirt ve Hakkâri 

illerini içine alan bu bölgenin jeopolitik önemi, PKK‟nın Suriye ve Irak‟ta üslendiği 

Zap-Hakurk-Kandil bölgesine komĢu olmasından kaynaklanmaktaydı (Alan 2016, 

23). Burası coğrafi nitelikleri bakımından üs olarak seçilip zamanla Siirt-Hakkâri-

Van üçgeninde geniĢ bir coğrafyada kırsal alanda silahlı eylemler arttırılmıĢtır. 

Bölge, yurtdıĢına kaçıĢ için yollar ihtiva eden, coğrafyası engebeli, devletin nispeten 

zayıf olduğu, yerel halkın dağınık ve köylü olduğu, gizlenme ve hareketlilik için 

elveriĢli Ģartlar sunmaktaydı. PKK bu sebeple kırda örgütlenmiĢ ve kabiliyetlerini 

kıra göre geliĢtirmiĢtir.  

 “Gerilla savaĢı”nın en önemli bileĢeni halk olduğundan, PKK için mücadelenin 

baĢarıya ulaĢması halkı örgütlemekten geçmekteydi. Öcalan bu amaçla 1985 yılında 

örgüt için koyduğu hedef “bölgesel çapta gerilla faaliyeti” ve “milis” örgütlenmesi 

olmuĢtur (Özcan 1999, 97). ġiddet direk bölge halkına yöneltilmiĢ ve ajan olarak 

nitelendirilen kiĢilere korku ve dehĢet salınarak, devlet ile olan bağın koparılması 

hedeflenmiĢtir. Mücadele halk desteğinin önemini kavrayan devlet de bu dönemde 

“Geçici Köy Koruculuğu” uygulamasını baĢlatmıĢtır.
24

  

 PKK için ise görünen oydu ki, halk yeterli desteği sağlamıyordu. 1986 yılında 

hâlen stratejik savunma aĢamasında olan örgüt militan sayısını arttırmak için 25-30 

Ekim 1986 tarihleri arasında ġam‟da gerçekleĢtirilen 3‟ünü Kongre‟de “Askerlik 

Yasası”nı çıkardı. Her evden bir kiĢinin silahlı mücadeleye katılmasını Ģart koĢan 

“Askerlik yasası” silahlı örgütü büyütmek ama daha önemlisi halkı örgütlemek 

amacını taĢıyordu.  Böylece zorla örgüte katılan militanların aileleri de suça ortak 

edilmekteydi. Silahaltına alınan gençler Irak‟ın kuzeyinde bulunan kamplara 

                                                           
24

 Terör olaylarının yoğunlaĢması üzerine 26 Mart 1985 tarihinde, 442 Sayılı Köy Kanunu‟nun 

74‟üncü maddesinde değiĢiklik yapılarak, Geçici Köy Koruculuğu sistemi ihdas edilmiĢ, 29 Ekim 

2016 tarihinde 29872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 676 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 

adı Güvenlik Korucusu (GK) olarak değiĢtirilmiĢtir. 
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götürülüp eğitilmekteydi. Aynı kongrede silahlı yapılanması olan HRK adı ARGK 

olarak değiĢtirilerek “Halk Ordusu” adını almıĢtır. Terör örgütü bu kongrede “silahlı 

propaganda” safhasından “gerilla” safhasına geçiĢi planlamıĢtır. Bu dönemde 

hedefler özenle seçilmiĢ ve özellikle geçici köy korucularına karĢı büyük katliamlar 

gerçekleĢtirilmiĢtir.
25

 PKK terör örgütünce Ģehit edilen köy/güvenlik korucularının 

sayısının 1986 yılından itibaren yıldan yıla arttığı görülmektedir (Yıllara sari Ģehit 

korucu sayılarını görmek için EK-D‟ye bakınız.)  

 1990‟lı yıllara gelindiğinde siyasallaĢma kapsamında önemli adımlar atılmıĢtır. 

26 Aralık 1991‟de Körfez krizinin yaĢandığı dönemde Kuzey Irak Haftanin 

bölgesinde yapılan 4‟üncü Kongre‟de “örgütün askeri anlamda hâlen stratejik 

savunma aĢamasında olmasına rağmen, siyasi anlamda dengeye gelindiği 

değerlendirmesini yapmıĢtır (Özcan 1999, 130). Örgüt en baĢından beri hedef olarak 

belirlediği bağımsızlık fikrine karĢın ilk defa bu kongrede konfederasyon fikrini dile 

getirmiĢtir (aktaran Demir 2008, 74). Bu fikre paralel 1990 yılında hazırlanan “ġehir 

talimnamesi” ile yasal kitle örgütleri, sivil halk örgütlenmeleri ve basın ile iliĢkilerin 

arttırılması kararlaĢtırılmıĢtır (Aljazeera 2013). SiyasallaĢmanın önemli 

göstergelerinden birisi de, siyasal alanda faaliyet için kurulan Halkın Emek Partisi 

1991 seçimlerinde 18 milletvekilini meclise göndermesidir. Diyarbakır milletvekili 

Leyla Zana‟nın meclis kürsüsünden Kürtçe yemin etmesi, HEP‟in üniter  ulus devlet 

yapısını hedef alan anayasa değiĢikliği teklifi
26

 gibi geliĢmeler de, devlet tarafından 

örgütün bölgedeki eylemlerinin asayiĢten öte olduğunun anlaĢılmasını sağlamıĢtır. 

 1991 yılında meydana gelen geliĢmeler örgütün bile beklemediği cinstendi. 

ABD öncülüğünde koalisyon güçleri ile Irak‟a yapılan harekât ve sonrasında BM‟nin 

36. paralel kuzeyini Irak Devleti‟ne yasaklaması örgüt için önemli sonuçlar doğurdu. 

PKK, bu bölgede meydana gelen otorite boĢluğunu kalıcı üs olarak tertiplenmesiyle 

sonuçlanmıĢtır. Diğer taraftan Irak Ordusu‟nun geri çekilirken bıraktığı silahlar da 

örgütün eline geçmiĢtir. Siyasal alanda güçlenen örgüt, askeri anlamda da stratejik 

dengeyi yakaladığını düĢünerek, büyük sayıda gerilla grupları ile kasaba ve Ģehirleri 

basarak geçici olarak iĢgal etmeyi planlıyordu (Özcan 1999, 134). 1989‟un sonunda 

                                                           
25

 7 Mart 1987'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Açıkyol Köyü'nde 6'sı çocuk 8 kiĢi kurĢuna dizildi. 20 

Haziran 1987: Mardin'in Ömerli ilçesindeki geçici köy korucusu ailelerin yoğunlukta olduğu Pınarcık 

köyünde 16'sı çocuk 30 kiĢiyi katletti. Detaylı bilgi için bkz. (Takvim 2016)  

26
 HEP‟in kısmi anayasa değiĢiklik önerileri hakkında detaylı bilgi için bkz. (TBMM Kütüphanesi). 
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militan sayısı 925 olan örgüt, 1992 yılına kadar militan sayısını on kat arttırmıĢ ve 

10.000 silahlı güce sahip duruma gelmiĢtir (ANF 2018b). 

 1992 yılında Abdullah Öcalan örgüte “ayaklanmanın eĢiğine gelmek baĢlı 

baĢına siyasal bir geliĢmedir” diyordu (Öcalan 2010a). PKK ulaĢmıĢ olduğu halk 

desteği ve silahlı militan kapasitesine de güvenerek bu yılı “serhildan” ve ayaklanma 

yılı ilan etmiĢtir (Karaca 2010, 33). 1990 yılından baĢlamak üzere nevruzlara özel bir 

anlam yüklenerek PKK‟nın halkı mobilize etme çabaları neticesinde Cizre, ġırnak, 

Silopi ve Nusaybin gibi kent merkezlerinde nevruz kutlamalarına beklenenin 

üzerinde katılım gerçekleĢmiĢ ve örgügt tarafından ayaklanma denemesi 

gerçekleĢtirilmiĢtir (Özdağ 2005, 66). 19 Ağustos 1992 yılında ġırnak‟ı kısmen ele 

geçiren örgüt, kısa sürede kent merkezinden atılmıĢtır (Cumhuriyet 1992). Örgüt bu 

dönemde stratejik denge aĢamasına geçmek, birkaç ilçe merkezini ele geçirerek 

dünya kamuoyuna iç savaĢ izlenimi vermek ve hükümetin mücadele azmini kırmak 

istemiĢtir; ancak bunu baĢaramamıĢtır (Özdağ 2007, 101). 1992 yılı devlet içinde 

stratejik tedbirlerin alındığı yıl olmuĢ;  bu yıldan itibaren uygulamaya koyduğu “alan 

hâkimiyeti” stratejisi asker sayısı çokluğu ve kritik güzergâhların tutulması üzerine 

kurulmuĢtur (Özcan 2016). Yurt içinde yapılan operasyonlara ilave olarak, TSK ilk 

büyük çaptaki sınır ötesi harekâtını da Ekim 1992‟de gerçekleĢtirmiĢ, Kuzey 

Irak‟taki PKK kamplarına girerek bu kampları dağıtmıĢ ve PKK‟ya büyük kayıplar 

verdirmiĢtir (Bilâ 2016, 36). 

 Müteakip yıllarda örgüt 1995‟lerden Öcalan‟ın yakalandığı 1999 yılına kadar 

metropolleri de kapsayan yoğun bir terör uygulamıĢtır. Bu dönemin önceki terör 

eylemlerinden farklı olan bir diğer özelliği de “intihar bombacısı” tarzında eylemleri 

olmuĢtur. PKK ilk intihar eylemini 28 Haziran 1996‟da yapmıĢ ve dokuz askeri Ģehit 

etmiĢtir (Özdağ, 2007, 143). “Gerilla” yöntemi ile umduğunu bulamayan “öğrenen 

örgüt PKK” için farklı stratejiler gerekmekteydi. Terör ise her türlü stratejiyi 

destekleyecek yegâne yöntemdi. 

 

6.4. DeğiĢimi Zorlayan ġartlar ve V. Kongre (1995) 

 1990 yılında Sovyet Rusya‟nın dağılması ve Soğuk SavaĢın sona ermesi, 

sosyalizmin liberalizm ve batının demokratik değerleri karĢısında mağlubiyeti olarak 

tanımlanmıĢtır (Fukuyama 1992) (Halperin, Siegle ve Weinstein 2010). Nitekim 
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Sovyet Rusya‟nın çöküĢü neticesinde oluĢan tek kutuplu dünyada küreselleĢmenin 

yoğun etkisine maruz kalan Doğu Avrupa ve Orta Asya‟da birçok komünist yönetim 

çökmüĢ, bu devletler liberal değerlere doğru kaymıĢtır. Kendisini, 1984 yılında 

baĢladığı silahlı eylemlerden beri “Sosyalist Kürdistan” kurma hedefinde tanımlamıĢ 

PKK ise dünyada yaĢanan bu geliĢmelere kayıtsız kalmamıĢtır.  

 1995 yılına gelindiğinde PKK silahlı mücadelesine baĢlayalı 11 yıl olmuĢ; 

yürütmüĢ olduğu uzun süreli halk savaĢında son aĢama olan “stratejik taarruz” bir 

yana stratejik denge safhasına bile bir türlü geçememiĢ, bunun yanında ise devlet ve 

bölge halkına sosyal, ekonomik ve çevresel birçok ağır zarara yol açmıĢtır. Hâlbuki 

bir yöntem olarak uygulanan “gerilla savaĢı”nda baĢarıya ulaĢmak için, büyük oranda 

halk desteğinin sağlanması ve bunun sonucu olarak desteklendiği yerlerde 

kurtarılmıĢ bölgelerin oluĢturulması gerekmekteydi. PKK 1990‟lı yılların ilk 

yarısında bütün gücüyle bunun mücadelesini vermiĢ ancak mücadelesini bir türlü 

istediği aĢamaya getirememiĢtir.  

 8-28 Ocak 1995 tarihleri arasında Irak‟ın kuzeyinde Haftanin kampında 

gerçekleĢtiren V. Kongre‟de, PKK kuruluĢundan beri uygulamada olan parti 

programı ve parti tüzüğünde değiĢiklik yaparak ideolojik, örgütsel ve yöntem olarak 

önemli bir dönüĢüm yaĢamıĢtır. Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından beri gündemde 

olan dönüĢüm fikri ile birlikte Öcalan‟ın “genel sekreter” unvanı “genel baĢkan” 

olarak değiĢtirilmiĢ, klasik sosyalizme ağır eleĢtiriler getirilmiĢ, parti ideolojik olarak 

yeni arayıĢlar içine girmiĢtir.  

 Bölgesel ve uluslararası geliĢmelere paralel olarak dönemin konjonktürü ve 

örgütün ulaĢmıĢ olduğu aĢama değerlendirildiğinde, PKK‟nın dönüĢümünü zorunlu 

kılan beĢ farklı sebep sıralanabilir. Birincisi, örgütten kaynaklanan sebeplerdir. 

BaĢlangıçta mücadelesini “uzun süreli halk savaĢına” yani gerilla tarzına dayandıran 

PKK için, küçük birlikler seviyesinde mücadele etmek ve gizlilik esastı. Diğer 

taraftan politik bir karakteri olan örgüt için siyasi ve askeri geliĢmelerin paralel 

geliĢmesi gerekmekteydi. PKK‟nın militan kazanmak için uygulamaya koyduğu 

“Askerlik Yasası” ve Körfez SavaĢı‟nın sağladığı imkânlarla örgüt 1990‟lı yıllarda 

beklenmedik Ģekilde büyümüĢtür. Özellikle Körfez SavaĢı‟ndan sonra örgütün 

kullandığı silahların cinsi ve niteliği değiĢmiĢ, eyleme katılan militan sayısında 

büyük artıĢlar meydana gelmiĢtir. Militan sayısındaki orantısız artıĢ örgüt içinde sevk 

ve idarenin kaybolmasına sebep olmuĢtur (Özcan 1999, 129). Parti-ordu-cephe 
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üçlüsünden cepheyi istediği ölçüde hazırlayamayan PKK için bu denli büyüme 

gerilla savaĢı teorisine ters bir durum yaratmaktaydı ve siyasal geliĢmeler ile paralel 

değildi. GörülmüĢtü ki; asimetrik savaĢın en önemli bileĢeni olan “halk” yeterli 

desteği vermiyordu. 

 Ġkincisi bölgesel ve küresel değiĢimlerdir. Soğuk SavaĢın sonra ermesi, önce 

Sovyetler Birliği‟nin devamında ise sosyalist rejimlerin çöküĢünü beraberinde 

getirmiĢtir. PKK‟nın kuruluĢunda ilan ettiği Marksist-Leninist ideoloji dünyada 

çöktüğünden, örgüt için yeni arayıĢlar gerekmekteydi. 1990 yılında Irak‟ın Kuveyt‟i 

iĢgali ve akabinde ABD öncülüğünde koalisyon güçlerinin Irak‟a gerçekleĢtirdiği 

Körfez Harekâtı bölgede mevcut olan siyasi yapıyı kökünden değiĢtirmiĢtir. Örgüt, 

bu dönemde ABD‟nin bölgedeki petrol alanlarının korunması ve Ġsrail‟in varlığı 

eksenindeki politikasında varlığını sürdürebilmiĢtir.
27

  

 Üçüncüsü devletin yaklaĢımıdır. Devletin güvenlik güçlerinin, 1992 yılından 

itibaren uygulamaya koyduğu alan hâkimiyeti prensibi PKK‟nın kırsal alanda 

tutunmasını zorlaĢtırmıĢtır. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin iç güvenlik 

harekâtındaki kümelenen tecrübesi karĢısında örgüt kırsal alanda büyük kayıplar 

vermiĢtir. Kritik güzergâh ve hâkim noktalara yerleĢtirilen karakollar ile de örgütün 

kırsal alanda hareket kabiliyeti sınırlandırılmıĢtır. 

 Dördüncüsü alanda ve coğrafyada değiĢimdir. Bölgede yeni bir sosyal yapı 

ortaya çıkmıĢ, hızlı bir kentleĢme ve köylerden Türkiye‟nin her kentlere göçler 

yaĢanmıĢtır. PKK‟nın kuruluĢ bildirgesinde bahsettiği “nüfusumuzun bel kemiğini 

oluĢturan, toprak ve özgürlük yoksunu, cefakâr Kürdistan köylüleri!” diye bahsettiği 

kırsal nüfus artık kentlere taĢınmıĢtı.  

 BeĢincisi ise teknolojik geliĢmelerin terör örgütü aleyhine yarattığı durumdur. 

Güvenlik güçleri, millî savunma sanayii yatırımları ve teknoloji satın almak suretiyle 

birçok teknolojik imkâna eriĢmiĢtir. Özellikle hedef tespitinde büyük avantaj 

sağlayan insansız hava araçları ve termal kameralar, yakın hava desteğindeki her an 

göreve hazır uçaklar ve helikopterler, modern teknolojik silahlarla donatılmıĢ 

eğitimli komando birlikleri ve özel kuvvetleri ile kırsal alanda örgütün etkinlik 

göstermesi büyük ölçüde engellemiĢtir. Örgüt de buna karĢı, teknolojik geliĢmelere 

                                                           
27

 PKK (Kongra-gel) 10 Ağustos 1997 tarihinden beri ABD‟nin terörist organizasyonlar listesindedir. 

Bkz. (U.S. Department of State 2018). 



110 
 

dayalı istihbarat ve tekniği boĢa çıkarmak amacıyla örgütlenme modeli ve stratejisini 

değiĢtirmek zorunda kalmıĢtır (ANF 2018b).  

 KCK yürütme konseyi üyesi Duran Kalkan PKK‟nın dönüĢümü ile ilgili 

sürecin 1993 yılındaki ilk ateĢkes ile baĢladığını, ancak sürecin teorik olarak 

tanımlanmasının uzun yıllar aldığını belirterek Ģöyle açıklamıĢtır.  

“Mücadele tarihimizde üçüncü stratejik dönem, esas olarak 1993 

Mart’ında ilk defa Önder Apo’nun ilan ettiği ateşkes süreciyle başladı. Uzun 

süreli Devrimci Halk Savaşını, ateşkes ilanıyla demokratik siyasi mücadele 

stratejine dönüştürmek, bu temelde değişiklik yaratmak istedik. Fakat bu süreç 

bilindiği gibi çok sancılı geçen bir süreç oldu. Yeni stratejiyi tanımlamakta, 

teorik formülasyona kavuşturmakta ve bu temelde hareketi, örgütü eğitip 

yeniden yapılandırmakta zorluk ve sıkıntı yaşadık.” (ANF 2018a) 

 1995 yılında meydana gelen diğer iki önemli geliĢmelerden birisi “Sürgünde 

Kürt Parlemontosu”nun
28

 oluĢumu, diğeri ise HADEP‟in Türkiye genelinde 1 

milyondan fazla oy alması olmuĢtur. Bu sonuç, PKK‟nın Kürt nüfusun yoğun olarak 

yaĢadığı bölgelerde “Kürt milliyetçiliği ekseninde siyasal taban” ve “Kürt etnik 

kimliği” bilinci yarattığı Ģeklinde yorumlanmıĢtır (Bilâ 2016, 38). Bu geliĢmeler, 

müteakip dönem Kürt hareketinin, yurt dıĢında ve yurt içinde siyasal zeminde 

yoğunlaĢacağını göstermekteydi.  

 V. Kongre, PKK için stratejik kararların alındığı bir kongre olmuĢtur. Kırsal 

alanda yürütülen ve uzun süreye yayılan “gerilla yöntemi” ile ağır kayıplar veren 

örgüt artık bu strateji ile baĢarıya ulaĢılamayacağını anlamıĢtır. Onun için V. 

Kongrede alınan kararlardan bir tanesi de, siyasal Ģartlar sağlanarak kısa sürede 

savaĢan bir halk ordusu yaratmak ve en az 50.000 kiĢilik bir güç ile ayaklanmanın 

gerçekleĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Kongrede parti genel baĢkanı ve parti merkez 

komitesine her türlü siyasal diyalog çağrısı yapmak, görüĢme gerçekleĢtirmek ve 

temsilci veya heyet görevlendirmek yetkisi de verilmiĢtir (PKK 1995, 164).  

 Bu değiĢim, “uzun süreli halk savaĢı” stratejisinin değiĢtiği anlamına 

geliyordu. Uzun süreli halk savaĢı stratejisine göre “gerilla” baĢat aktör, halk ise onu 

destekleyen ve sadece son merhalede devreye giren bir güç olarak görülmekteydi. 

                                                           
28

 Ġlk olarak Hollanda‟da ilan edildikten sonra sırasıyla, Avusturya, Rusya, Danimarka ve Ġtalya‟da 

ilan edilmiĢtir.  



111 
 

Artık “gerilla” yönteminden ziyade, siyasi alanda mücadelenin geliĢtirilerek bir halk 

savaĢının yaratılması gerekiyordu. Terör ise destekleyici yöntem olarak yoğun bir 

Ģekilde kullanılarak yıpratma, yıldırma ve provokasyon stratejilerine hizmet edecekti.   

ġekil 6.2. PKK‟nın DönüĢümü (1995, V.Kongre) 

 

 

6.5.  Ġmralı Söylemleri ve Yeni Stratejiye GeçiĢ  

Öcalan, 15 ġubat 1999‟da yakalanmıĢ ve Ġmralı yargılamaları esnasında 

“Demokratik Cumhuriyet” tezini ortaya koymuĢtur. Savunmasında PKK‟nın günden 

güne tıkanan ve çözümü olmayan bir inatlaĢmaya gittiğini belirterek PKK politikaları 

ve silahlı mücadele yöntemini eleĢtirmiĢtir. Klasik sosyalizme körü körüne 

inanmaktan vazgeçilmesi ve Ģiddetin terkedilip siyasi mücadeleye geçilmesi 

gerektiğini, ayrımcılığın yanlıĢ olduğunu,  bağımsız bir Kürt Devleti, federasyon 

veya otonominin realiteye uygun olmadığını, tarihten günümüze kadar mevcut olan 

Türk-Kürt kardeĢliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ve tek devlet içinde barıĢ içinde 

yaĢaması için devletin demokratikleĢtirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir (Öcalan 

1999). PKK, Öcalan‟ın yakalanması sonrası “koĢulsuz ateĢkes” ilan etmiĢ ve örgüt 

elemanlarının çoğunu Irak‟ın kuzeyindeki kamplarına çekmiĢtir (Özdağ 2007, 20). 
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1999-2004 yılları arası dönem, PKK‟nın çözülmeye en yakın olduğu, örgütün eylem 

kapasitesinin sıfıra yaklaĢtığı bir dönem olmuĢtur. 

Öcalan‟ın hapiste, deyim yerindeyse, yeni bir yol ve ideoloji arayıĢıyla “post 

komünist” literatüre gömülmüĢtür. Ġlk etkilendiği ideoloji ve yöntem fikir babası 

Leslie Lipson‟un olduğu “Demokratik Cumhuriyet” tezidir. Buna paralel olarak 

PKK‟nın 7‟nci Kongresinde (2 Ocak 2000/ Kandil) ayrı bir Kürdistan Devleti 

kurmak fikrinin rafa kaldırıldığı, çözümsüzlüğün temel nedeninin ulus-devlet 

paradigması olduğu belirtilerek, mücadelenin demokratik yollarla ve siyaseten 

izlenmesi kararı alınmıĢtır. Kongrede kararlaĢtırılan “Demokratik Cumhuriyet ve 

BarıĢ Projesi” kamuoyuna duyurulmuĢtur (Karaca 2010, 37). 

11 Eylül 2001 sonrası dünya konjonktüründe teröre karĢı algılamaların 

değiĢmesi PKK içerisinde de etkili olmuĢtur. 4 Nisan 2002‟de 8‟inci Kongresinde 

“Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi” (KADEK) adını alan örgüt, bu 

kongrede de siyasal mücadeleyi esas aldığını ilan etmiĢtir. Örgüt bu isim değiĢikliği 

ile tüm dünyaya karĢı “kanlı terör örgütü” konumundan “siyasal mücadeleye” 

yönelmiĢ bir örgüt konumuna geçmeyi amaçlamıĢtır (Bilâ 2016, 42). KADEK‟in de 

PKK gibi ABD tarafından terörist örgütler listesine alınması üzerine örgüt 2003 

yılında Kandile‟de gerçekleĢtirilen kongrede, KADEK‟in feshedildiğini ve yerine 

“Kürdistan Halk Kongresi” (KONGRA-GEL)‟in kurulduğunu açıklamıĢtır.  

Demokratik Cumhuriyet söylemleriyle paralel olarak Öcalan, AĠHM‟e 

gönderdiği savunmasında “Eskiden bağımsız, birleşik ve sosyalist bir Kürdistan 

sloganı sıkça atılırdı. Milliyetçilikten kaynaklanan bu slogan, hem ideolojik hem de 

politik-pratik açısından gerçekçi olmamaktadır. Ütopik olarak kulağa hoş gelse de, 

daha doğru olan yurtseverlik ve enternasyolizm sloganı şu temelde olsa daha 

gerçekçi olacaktır. Çatısı altında bulunan her ülke ve devlet için geçerli olmak üzere 

“Demokratik ülke”, “özgür anayurt”. Bu iki temel slogan tüm Ortadoğu halkları 

açısından geçerlidir.” diyerek örgütün hedef ve strateji değiĢtirdiğini ifade etmiĢtir 

(Öcalan 2001, 188). Bu ifadeler, örgütün strateji değiĢikliği ile birlikte, müteakip 

dönem hedeflerinin tüm Ortadoğu‟yu kapsayacak Ģekilde geniĢleyeceğinin 

iĢaretlerini de vermiĢtir.  

Öcalan‟ın Ġmralı yıllarında ortaya koyduğu diğer bir ideoloji ise fikir babası 

ABD‟li Murray Bookchin‟in olduğu “komünalist federasyon” veya “toplumsal 
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ekoloji” modelidir. Devlet aygıtının olmadığı, yerel yönetimler üzerine dayalı, 

cinsiyet eĢitliği, toprağa ve tarıma dayalı komünler halinde, en aĢağıdan tepeye doğru 

bir örgütlenme modeline iĢaret eden sistem, Öcalan tarafından “demokratrik 

konfederalizm” olarak ifade edilmiĢtir.
29

 Ortadoğu‟da bir uygarlık krizi olduğu ve 

çözümün ise demokratik konfederalizm ile aĢılacağı fikri müteakip yıllarda 

Öcalan‟ın en önemli sermayesi olmuĢtur.
30

  

Öcalan‟ın savunmalarında belirttiği söylemler ve yeni ideolojik yol arayıĢları 

kapsamında örgüte aktardıkları neticesinde, aynı KADEK ve KONGRA-GEL 

örneklerinde olduğu gibi, sık sık isim değiĢikliklerine gidilmiĢtir. Öcalan‟ın 2004 yılı 

itibariyle benimsediği “demokratik konfederalizm” ideolojisi ekseninde, 2005 yılında 

“Kürdistan Demokratik Konfederalizmi” (KKK) ve 2007 yılında “Kürdistan 

Topluluklar Birliği” (KCK) ilan edilmiĢtir.  

Terör örgütü PKK, yeni stratejisinin bir gereği olarak sadece parti 

örgütlenmesinde değil, silahlı yapılanmasında da değiĢikliğe gitmiĢtir. Strateji 

siyaseten izlenecekse, stratejiyi destekleyecek silahlı yapılanmanın ismi de “meĢru 

savunma” sloganına dayandırılmalıydı. 2003 yılında gerçekleĢtirilen 9‟uncu 

Kongrede “Halk Savunma Güçleri” (HPG) kurularak, “Kürdistan Halk KurtuluĢ 

Ordusu”nun (ARGK) yerini almıĢtır. ARGK ile HPG arasındaki temel fark olarak, 

stratejik olarak birisi silahlı mücadeleyi benimserken, yeni oluĢumla birlikte silahlı 

mücadele sadece bir taktik olarak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve asıl mücadele siyasi 

alanda verilmeye baĢlanmıĢtır. Örgüt kaynaklarında yeni silahlı örgüt HPG‟nin 

amacı Ģu Ģekilde açıklanmıĢtır (HPG 2014).  

“HPG, silahlı mücadeleyi demokratik siyasal mücadelenin bir destekleyicisi, 

onun hizmetinde, ona endeksli çalışan bir araç olarak görür.”  

Elbette ki, ARGK geleneğinden gelen HPG silahlı mücadeleyi bırakmamıĢ ve 

yeni oluĢumla birlikte önemli bir mücadele alanı olarak görülen kentlerde “Ģehir 

gerillası”nın örgütlenmesi arayıĢına girilmiĢtir (Kalkan 2012, 22). Yeni dönemde 

                                                           
29

 KCK yapılanması ve Murray Bookchin‟in modelinin birbiriyle benzerlikleriyle ilgili detaylı bilgi 

için bkz (Bila 2016).  

30
 Öcalan Ortadoğu‟da bu sistemi öneren bir kitap da yazmıĢtır: Bkz. (Öcalan 2010b). 
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ideolojik alanda PKK, siyasal alanda siyasi partiler, askeri alanda ise HPG ile 

mücadeleye devam edilmiĢtir.  

PKK, imajını değiĢtirmeye yönelik olarak ise 2004 yılında TAK‟ı (Kürdistan 

Özgürlük ġahinleri) kurmuĢ, batı illerinde meydana gelen birçok terör saldırısını bu 

örgüt üzerinden yürütmüĢtür. 2005 yılında kurulan KCK yapılanması ile kurulan 

(md.38)  Gençlik Örgütlülüğü (Komalen Ciwan) ise 2013 yılında ise Yurtsever 

Devrimci Gençlik Hareketine (YDG-H) dönüĢerek çalıĢmamamızın konusu Ģehir 

çatıĢmalarının ana aktörü olmuĢtur.  

Öcalan‟ın yakalanmasının ardından durma noktasına gelen eylemler, 10‟uncu 

Kongrenin hemen sonrasında 01 Haziran 2004‟te HPG tarafından meĢru savunma 

savaĢı ilan edilmesiyle yeniden baĢlamıĢtır (Semiz 2011). PKK‟nın yeni stratejisi 

gereği, bu tarihten itibaren yapılan eylemlerin mahiyeti ulusal ve uluslararası siyaseti 

etkilemeye yönelik eylemler olmuĢtur (Özcan 2016).  

 

6.6. KCK SözleĢmesi ve Önemi 

Öcalan, 2000‟li yılların ortalarına doğru ABD‟li yazar Murray Bookchin‟in 

“komünalist-konfederal” bir sistem öneren “Ekolojik Bir Topluma Doğru” isimli 

eserleriyle tanıĢmıĢ ve bu fikri hemen benimsemiĢtir. Öcalan yeni ideolojim dediği 

bu sistem ile “komünler halinde alttan üste doğru bir örgütlenme modeli esaslı, 

ekolojik, cinsiyet özgürlükçü” bir devlet hedefiyle Türkiye, Irak, Suriye ve Ġran„daki 

örgütlerini yeniden yapılandırmaya baĢlamıĢtır (Bila 2016, 18).  Kongra-Gel genel 

kurulunun 17 Mayıs 2005 tarihli oturumunda kabul edilen “Kürdistan Topluluklar 

Birliği” (KCK) sözleĢmesi, 2007‟de Irak‟ın kuzeyinde yapılan kongrede ilan 

edilmiĢtir.  

Örgüt, KCK yapılanmasının bir devlet olmadığını ve “demokratik, konfederal 

bir sistem olduğunu” belirtse de, sözleĢme “anayasa” diliyle yazılmıĢ bir metin olma 

özelliği taĢımaktadır. Birinci maddedeki “sistemin adı Kürdistan Topluluklar Birliği, 

kısa adı KCK‟dır” denilse de bu esasında “devletin adı KCK‟dır” Ģeklinde 

yorumlanabilir. Çünkü, hemen sonrasındaki maddeler, bir devletin niteliklerini 

(ikinci madde), bayrağını (üçüncü madde), ilkelerini (dördüncü madde), yurttaĢlık ve 

yurttaĢlıktan çıkarılma esaslarını (beĢinci ve altıncı madde), bireysel, siyasal, sosyal, 
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ekonomik, kültürel ve dayanıĢma hak ve özgürlükleri (yedinci, sekizinci ve 

dokuzuncu maddeler), temel görevleri (onuncu madde) sıralamakta ve onbirinci 

madde ile devletin kurucusu ve önderi Abdullah Öcalan‟dır ifadesiyle “devlet 

baĢkanı” belirtilmektedir (Bila 2016, 173). KCK sözleĢmesinin yasama, yürütme, 

yargı, askeri örgütlenme, mahkemeler, sendikal haklar, siyasi örgütlenme gibi 

kavramları içeren ve konfederal bir devlet yapılanması olduğu barizdir.
31

  

Yerel, bölgesel ve uluslararası geliĢmelere göre kendini yenileme yeteneği 

olan örgütün, özellikle Öcalan‟ın yakalanmasından sonra çeĢitli örgütsel modellere 

geçtiği bilinmektedir. PKK‟nın kuruluĢ bildirgesinde hedef olarak ortaya konan 

“bağımsız ve birleĢik Kürdistan” ifadesi KCK sözleĢmesi ile “demokratik 

konfederalizm” olarak değiĢtirilmiĢ; yine kuruluĢ bildirgesindeki Kürdistan tanımı ile 

uyumlu olarak Türkiye, Ġran, Suriye ve Irak coğrafyalarını kapsayacak Ģekilde 

“demokratik konfederalizm” hedefi belirlenmiĢtir. Örgüt bu yapılanma ile çok 

boyutlu ve siyasi alanda yoğunlaĢan mücadelesinin teorik çerçevesini ve 

örgütlenmesini geliĢtirmiĢtir.  

Türkiye‟nin gündemine 2009 ve 2010 yıllarında yapılan tutuklamalar 

neticesinde giren KCK, her ne kadar PKK‟nın “Ģehir yapılanması” olarak belirtilse 

de bu gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü KCK, yukarıda da belirtildiği üzere bir 

devlet modelini gösteren, dört farklı ülkede örgütlenmeyi esas alan, parti, ordu ve 

cephe üçlü organizasyonun çatı yapılanmasıdır. KCK‟nın parça örgütlenmesi EK-

B‟de belirtilmiĢtir.  

V. Kongre ile baĢlatılan stratejik değiĢim sürecinin, 2005 yılından itibaren 

“demokratik konfederalizm” hedefiyle söyleme dökülen siyasi alanda mücadelenin 

teorik çerçevesi KCK sözleĢmesi ile oluĢturulmuĢtur. SözleĢme ile örgüt içerisinde 

önemi çok öncesinden kavranan kadın ve gençlik yapılanmaları dört farklı ülkeyi de 

kapsayacak Ģekilde yeniden örgütlendirilmiĢtir. Gençlik yapılanması bağlamında 

2005 yılında oluĢturulan Demokratik Gençlik Konfederalizmi, 2013 yılı itibariyle 

Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketine dönüĢtürülerek ve örgütün “Ģehir gerilla” 

yapılanması olmuĢtur. Çözüm sürecinin yarattığı çatıĢmasızlık ortamı, KCK‟nın 

Ģehirlerde rahat bir Ģekilde örgütlenmesinin yolunu açmıĢ ve kırsalda baĢlattığı 

ayaklanma modelinin Ģehirlere kaydırılması hedeflenmiĢtir.  

                                                           
31

 KCK SözleĢmesinin tam metni için bkz. (Özcan 2012) 
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KCK‟nın, PKK terör örgütü ile bağının ortaya çıkması ve KCK mensuplarına 

yönelik operasyonların baĢlamasını müteakip özerkliğe iliĢkin faaliyetleri yürütmek 

üzere “Demokratik Toplum Kongresi” (DTK) kurulmuĢtur (Bilsin 2014, 4). 

KCK‟nın aksine yasal faaliyetlerde bulunmak üzere teĢkil edilen DTK, toplumu 

siyasal, sosyal ve ekonomik olarak özerkliğe hazırlamak için çeĢitli sivil toplum 

kuruluĢları, dernekler ve milletvekillerinin de katıldığı çalıĢtaylar düzenlemiĢtir 

(Haberler 2012). Diğer taraftan ise “öz yönetim” ve “öz savunma” gibi kavramlar, 

KCK‟nın çeĢitli alt organizasyonları tarafından Ģehirleri de kapsayacak Ģekilde 

geniĢletilmiĢ ve Güneydoğu‟nun çeĢitli kent merkezlerinde önceki dönemlerin aksine 

gündelik yaĢamın içerisine sokulmuĢtur. Bu maksatla örgütlenmede; il valiliği 

düzeyinde “DTK Bölge Temsilcilikleri”, ilçe düzeyinde “Kent Meclisleri”,  ayrıca 

mahalle ve köy düzeyinde meclisler ile kadın ve gençlik meclislerinin de kurulması 

kararlaĢtırılmıĢtır.
32

 PKK‟nın Ģehirleri esas alan bu yapılanmasının örgütün 2010 

yılından itibaren ilan ettiği “Devrimci Halk SavaĢı” ile beraber düĢünülmesi 

gerekmektedir. DTK‟nın bu amaçla misyonunun onbinlerce kadro yetiĢtirmek olduğu 

bizzat Öcalan tarafından ifade edilmiĢtir (Özcan 2012, 140). 

Son olarak ise; KCK‟nın Suriye örgütlenmesi olan PYD/YPG‟nin hazırlamıĢ 

olduğu “Rojava SözleĢmesi”nin KCK metninin bir kopyası olması önemlidir (Bilâ 

2016, 185). Demokratik Konfederalizm temelinde hazırlanan ve ekolojik toplum, 

kadın hakları, öz savunma söylemlerine dayandırılan “Rojova Toplumsal 

SözleĢmesi”, Öcalanın 2004 yılından beri ifade ettiği ve KCK ile teorileĢtirdiği 

örgütün yeni hedefi ve stratejisi ile uyumluluk göstermektedir. 

 

6.7. Çözüm Süreci
33

 (2009-2015) 

Literatürde ve kamuoyunda “demokratik açılım” (2009-2011) “barıĢ 

müzakereleri” (2013-2015) ve “Kürt açılımı” olarak da geçen çözüm sürecinin ilk 

mesajı dönemin CumhurbaĢkanı tarafından Ġran gezisi öncesi “Kürt sorunu” 

hakkında soru soran gazeteciye “yakında çok güzel Ģeyler olacak” cevabıyla verilmiĢ 

                                                           
32

 KCK sözleĢmesinin, 4‟üncü bölümü parça örgütlenmesini, 5‟inci bölümü eyalet-bölge 

örgütlenmesini, 6‟ncı bölümü ise Ģehir, kasaba ve mahalle örgütlenmesini düzenlemektedir.  

33
 Çözüm sürecinin, 2005 yılında bir grup aydının PKK‟ya silah bırakma mesajı ve müteakibinde 

dönemin BaĢbakanının Diyarbakır‟a  yaptığı gezi ile baĢladığı da belirtilebilir. Detaylı bilgi için bkz. 

(Alpkaya 2009, 221-237).  
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(Bilâ 2009); resmi olarak 21 Temmuz 2009 tarihinde kamuoyuna duyurulmuĢ 

(Hürriyet 2009a) ve ilk görüĢmeler ise Ahmet Türk baĢkanlığındaki DTP heyeti ile 

05 Ağustos 2009 tarihinde TBMM‟de icra edilmiĢtir.  

Çözüm sürecinin fiilen baĢlamasından önce, Kürt sorununun çözümü odaklı 

bir takım talepler ile uyumlu olarak, gerek Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında 

gerekse diğer uygulamalarla birlikte Kürt toplumunu memnun edebilecek bazı 

adımlar zaten atılmıĢtır. Ġdam cezasının kaldırılması, TRT‟de Kürtçe yayın 

yapılması, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla Kürtçe konuĢması, 

ana dilde savunma hakkı, üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde akademik araĢtırma 

yapılması gibi yasal düzenlemeler ilk resmi görüĢmelerin öncesinde yapılmıĢtır.  

Yine resmi görüĢmelerin öncesinde, 26 ġubat 2009 tarihli Millî Güvenlik 

Kurulu kararında (sonrasındaki altı yıl boyunca dâhil) daha önceki basın 

açıklamalarında standart ifadesini bulan PKK‟ya hitaben “bölücü terör örgütü” 

(BTÖ) ifadesine yer verilmemiĢ, bunun yerine “ülkemizin asayiĢ ve güvenliğini 

etkileyen iç ve dıĢ geliĢmeler” Ģeklinde ifade edilmiĢtir (MGK 2009).
34

 BTÖ 

ifadesinin tekrar MGK gündemine alınması altı yıl yıl sonra gerçekleĢtiğinden 

bahisle çözüm sürecinin devlet politikası olarak kesintilerle birlikte 2009-2015 yılları 

arasındaki altı yıllık bir süreyi kapsadığı değerlendirilebilir.  

Çözüm sürecine Avrupa devletleri ve ABD de destek vermiĢtir. Dönemin 

ABD BaĢkanı‟nın Avrupa‟da ilk yurtdıĢı gezisi kapsamında Türkiye‟ye 

gerçekleĢtirdiği ziyarette, TBMM‟de genel kurula konuĢmuĢ ve “Son birkaç yıl 

içerisinde DGM‟leri kaldırdınız, ceza yasasını reforme ettiniz, basın ve toplantı 

özgürlüğüne iliĢkin kanunları güçlendirdiniz, Kürtçe eğitim ve yayınlardaki yasakları 

kaldırdınız ve tüm dünya devletin yeni Kürtçe televizyon kanalıyla verdiğiniz sinyali 

not etti.” diyerek çözüm sürecine iliĢkin destek mesajları vermiĢtir (Hürriyet 2009b).  

Süreçle ilgili kamuoyunun detaylı olarak ilk bilgilendirilmesi açılım 

koordinatörü olarak görevlendirilen dönemin ĠçiĢleri Bakanı tarafından, 29 Temmuz 

2009 tarihinde yapılmıĢ ve  “Kürt Açılımı kapsamına azimli ve cesur adımlar atmak 

ve alınacak tedbirlerin devlet politikasında yer alması niyetinde olduklarını” 

                                                           
34

 “26 ġubat 2009 MGK basın açıklaması: “Ülkemizin asayiĢ ve güvenliğini etkileyen iç ve dıĢ 

geliĢmelerin kapsamlı bir değerlendirmesi yapılmıĢ, alınan tedbirlerin ve yürütülen mücadelenin 

kararlılıkla sürdürüleceği teyit edilmiĢtir.” Bu tarihten sonra ilk defa 02 Eylül 2015 tarihli MGK‟da 

“Bölücü Terör Örügütü” ifadesine yeniden yer verilmiĢ, “PKK” olarak ismen ifade edilmesine ise 28 

Eylül 2016 tarihli basın açıklamasında yer verilmiĢtir.  
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açıklamıĢtır (Hürriyet 2009c). Ancak, gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerekse 

muhalefet partileri süreç ile ilgili kaygılarını dile getirmiĢ ve sürece destek 

vermemiĢtir (Ġlke 2009). Süreçle ilgili 31 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleĢen ikinci 

basın toplantısında açılım koordinatörü ĠçiĢleri Bakanı, gizli bir gündemin 

olmadığını ve Türk toplumunun bölünme sendromundan kurtulması gerektiğini ifade 

etmiĢtir (Hürriyet 2009c). 

Tüm bunlar meydana gelirken, Öcalan 15 Ağustos 2009 tarihinde bir “yol 

haritası” yayımlayacağını ifade etmiĢtir. Söz konusu yol haritası hükümet tarafından 

kamuoyu ile paylaĢılmamıĢ, ancak 2011 yılında Dicle Haber Ajansı‟nın 

yayımlanmasıyla kamuoyunun bilgisi olmuĢtur. Öcalan‟ın “yol haritası”, üniter 

devlet yapısının anayasal bir düzenleme ile değiĢtirilmesi, yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi ve cezaevinde bulunan terör suçlularına genel af ilan edilmesi, yurda 

dönüĢlerin yapılması gibi hususları da kapsayan üç aĢamadan oluĢturulmuĢtur 

(Hürriyet 2011). Yurda dönüĢ kapsamında Öcalan‟ın taleplerine uygun Ģekilde 17 

Ekim 2009 Habur‟dan giren PKK mensubu teröristler, sınırda kurulan bir mahkeme 

tarafından yargılanmıĢ, ancak Öcalan‟ın emri ile geldiklerini ve piĢman olmadıklarını 

belirtmelerine rağmen serbest bırakılmıĢtır (Radikal 2009).   

Kamuoyunun gündemine yine çok sonradan giren bir diğer konu ise Oslo 

görüĢmelerdir. Hükümetin Millî Ġstihbarat TeĢkilatı eliyle ve Ġngiltere hakemliğinde 

kamuoyundan gizli olarak gerçekleĢtirdiği bu görüĢmeler yine Dicle Haber Ajansınca 

yayımlandıktan sonra kamuoyunun gündemine girmiĢtir. 2006 yılında baĢlayan ve 

birkaç seriden oluĢan görüĢmelerde PKK terör örgütü ile dolaylı olarak 

görüĢülmüĢtür (CNN Türk 2014).  

Bilinmektedir ki, Öcalan‟ın yakalanmasından sonra örgüt ”meĢru müdafaa 

savunması” adı altında bir taktik geliĢtirmiĢtir. Çözüm süreci kapsamında örgüt ile 

diyalogların resmi olarak baĢladığı 2009 yılında Öcalan örgüte Ģu talimatı vermiĢtir: 

“İfade ettik: Bu konuda da silahlı savunma güçleri en gizli, 

düşmandan en uzak, coğrafyanın derinliklerine en çok dayanan, derin 

gizliliği uygulayabilecek düzeyde bir örgütsel yapıyı esas alan 

konumda olmak durumundadır. Onun için ateşkes durumlarında 

güçlerin azaltılması ve küçültülmesi öne çıkıyor. … Pasif savunmada, 

yani ateşkes durumunda silahlı savunma güçlerinin konumlanışı, 

hareket tarzları ve onlara düşen rol bu çerçevededir. Tabii hareket ve 
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halk böyle bir durumu farklı mücadele yöntemleriyle 

tamamlamaktadır. Bu duruşun daralttığı mücadeleci konumu, 

ideolojik ve siyasi mücadeleyi öne çıkartarak, ideolojik mücadeleyi ve 

serhildanı her alanda geliştirip daha etkili kılarak doldurmaktadır.” 

(Öcalan 2009, 90). 

2009-2011 yıllarını kapsayan Demokratik Açılım sürecinde PKK‟nın dağda 

5.200 militanı varken, 2009-2010 yıllarında örgüte yaklaĢık 2.340 kiĢi daha 

katılmıĢtır (Yılmaz 2012, 10). 14 Temmuz 2011 Silvan‟da 13 askerinin Ģehit 

edilmesi ile sonuçlanan saldırıya rağmen görüĢmeler devam etmiĢtir. Ardından, 

verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Öcalan‟ın talimatıyla ile “Devrimci Halk 

SavaĢı” adı verilen ayaklanma stratejisi uygulanmaya baĢlamıĢtır. “Dördüncü 

stratejik dönem” olarak adlandırılan bu ayaklanma stratejisi, örgüt kaynaklarında Ģu 

Ģekilde açıklanmaktadır: 

 “14 Temmuz 2011’de demokratik özerklik ilan edildi. Demokratik 

özerklik ilanı devlet karşısında toplumun kendi gücüne dayalı özgür 

bir duruş statüsüne geçmeyi ifade ediyordu. Devleti topyekûn boykotu 

içeriyordu. Buna karşı yürütülecek saldırılar karşısında çok yönlü 

direniş geliştirmeyi ifade ediyordu. Elbette bunun başında savaş 

olacaktı. Düşman saldırılarını kırda, şehirde kıracak bir savaşın 

geliştirilmesi gerekliydi.” (Kalkan 2012, 94) 

Silvan saldırısı ile kesilen çözüm süreci Öcalan‟ın ile görüĢmeler yapılarak 

yaklaĢık bir buçuk yıl sonra yeniden baĢlamıĢtır. Ġmralı‟daki görüĢmelere zaman 

zaman HDP milletvekilleri de katılmıĢtır. 21 Mart 2013‟de Diyarbakır‟daki nevruzda 

Öcalan silahlı terörist unsurlarının sınır ötesine çekilmesi talimatını vermiĢtir. 

Öcalan‟ın bu mesajından sonra KCK, PKK ve HPG tek taraflı olarak ateĢkes ilan 

ettiğini duyurmuĢ, ancak PKK‟nın Ģehirlerdeki gençlik yapılanması YDG-H ateĢkes 

sürecine dahil edilmemiĢtir.  

 Süreç boyunca Kürt siyasal hareketindeki güçlenme ve seçmen desteğindeki 

artıĢ dikkat çekicidir. Mart 2009 yerel seçimlerinde Kürt siyasal hareketinin 

temsilcisi DTP 99 belediye kazanarak seçimlerden siyaseten güçlenerek çıkmıĢtır. 

Mart 2014 yerel seçimlerde ise HDP, Kürtlerin yoğun olarak yaĢadığı yerlerin 

hepsinde oy oranını ciddi bir Ģekilde arttırarak 102 belediyede seçimi kazanmıĢtır. 

Özellikle 2014 yılı sonrasında, PKK‟nın özyönetim ilan ettiği Silopi, Cizre, ġırnak, 
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Nusaybin, Ġdil, Sur ve Yüksekova‟da hendeklerin ve tahkimatların belediye iĢ 

araçları ile hazırlandığı dikkate alındığında seçim sonuçları önem arz etmektedir. 

AĢağıdaki grafikte, PKK‟nın özyönetim ilan etmek suretiyle Ģehit çatıĢmaları 

yarattığı yedi kent merkezinde “Kürt etnik kimliği ekseninde siyasal tabanın” yıllara 

sari olarak nasıl konsolide edildiği anlaĢılmaktadır. Bu durum Kürt tabanına yönelik 

siyaset izleyen partilerin aldıkları oy oranından görülmektedir. ÇalıĢmamızın konusu 

Silopi‟de, 2002 yılında %50‟lerde olan destek, çözüm sürecinin bittiği 2015 yılı 

itibariyle %90‟lara dayanmıĢtır.   

 

 

Grafik 6.1. ġehir ÇatıĢmaları YaĢanan Kentlerde DEHAP (2002), DTP (2009), BDP (2014) ve      

HDP (2015) Oy Oranları
35

 

 

Güneydoğu illerinde ve kırsalında, TSK‟nın operasyonlarının sadece üs 

bölgesi emniyeti adı altında yapıldığı ve nispeten etkisiz olduğu bu dönem, PKK‟nın 

kazandığı belediyeler eliyle il ve ilçe merkezlerini Ģehir savaĢlarına yönelik tahkim 

ettiği bir süreç olmuĢtur. Özellikle Silopi, Cizre, Nusaybin ve Yüksekova gibi 

kentlerde halk terör örgütü tarafından kontrol edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde 

vatandaĢlar örgüt tarafından vergilendirilmiĢ, kırsalda kurulan mahkemelerde 

yargılanmıĢ ve devlet gibi davranmaya baĢlamıĢtır.  

                                                           
35

 Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinden alınmıĢtır.   
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PKK çözüm sürecinde hiçbir samimiyet taĢımamıĢ, arka planda 

örgütlenmesine devam etmiĢ ve silahlı mücadelesini bir halk savaĢına dönüĢtürüp 

sonuç almaya çalıĢmıĢtır. Süreç boyunca silahlı güçlerini yurtdıĢına çekeceğini vaat 

etmesine rağmen, çocuk yaĢtaki gençleri dağa çıkararak Ģehir yapılanması için 

eğitmiĢ, KCK projesi kapsamında devletleĢme ve Suriye Ġç SavaĢı‟nın yarattığı 

fırsatlarla bölgeselleĢme faaliyetlerine hız vermiĢtir. Karayılan çözüm süreci ile ilgili 

olarak sonradan yaptığı bir değerlendirmesinde “Çözümün ise bir tek yolu vardır: 

Önder Apo’nun özgürlüğünü ve Kürtlerin özerkliğini kabul edecekler. Bundan başka 

bir yol yoktur.” çözüm sürecinde samimi olmadıklarının ve PKK‟nın öyle ya da 

böyle bağımsız bir Kürdistan devleti kurma amacında olduklarının bir kez daha itiraf 

etmiĢtir (Evrensel 2016). 

Çözüm sürecinin sona ermesinin sebebinin, örgütün Suriye faaliyetleri ile 

ilgili olduğu belirtilebilir. Türkiye‟de bütün bu geliĢmeler yaĢanırken, Suriye Ġç 

SavaĢı da tüm Ģiddetiyle devam etmekte; Suriye IġĠD ve PYD gibi birçok devlet dıĢı 

aktörün müdahil olduğu bir savaĢ alanına dönüĢmüĢ bulunmaktaydı. Irak ve 

Suriye'deki terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıların bertaraf 

edilmesini öngören BaĢbakanlık Tezkeresinin 02 Ekim 2014 tarihinde TBMM Genel 

Kurulu'nda kabul edilmesi çözüm sürecinin tersine dönmesine sebep olmuĢtur. 6-8 

Ekim 2014 tarihinde meydana gelen Kobani olayları ise çözüm sürecinin 

sonlandırılması için örgüte bahane olmuĢtur. Olaylardan hemen sonra KCK lideri 

Cemil Bayık yaĢananlardan Türkiye‟yi sorumlu tutmuĢ, Meclis‟ten geçen tezkerenin 

bir savaĢ ilanı olduğunu ve bütün silahlı militanlarını Türkiye‟ye geri gönderdiklerini 

söylemiĢtir (Aljazeera 2014). Çözüm sürecinin Türkiye‟nin Suriye‟ye askeri 

müdahalesinin önünü açan tezkere kararından hemen sonra bozulması, aslında 

örgütün PYD/YPG eliyle Suriye‟de meydana gelen iç savaĢın yarattığı fırsattan 

istifade etmek, elde ettiği kazanımları geniĢletmek ve Türkiye‟yi bölgeden uzak 

tutmak maksadıyla taktiksel bir hamle olduğunu göstermektedir.  

Çözüm sürecinde –özellikle 2012 sonrası- müzakereler ve görüĢmeler ile 

Türkiye‟yi Suriye‟den uzak tutmayı hedefleyen PKK‟nın, tezkere kararı sonrası 

baĢarılı olamadığını anlayınca, bu sefer kent merkezlerini terörize ederek Türk 

Silahlı Kuvvetlerini buralarda angaje etmeyi amaçladığı belirtilebilir. Diğer taraftan 

ise çözüm sürecinin sağladığı serbestlikten de yararlanarak militanlarını Suriye‟de 

kullanmıĢ, askeri anlamda “baĢarıdan faydalanma” prensibini uygulamıĢtır. 
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Dolayısıyla, Suriye‟deki stratejik geliĢmeler ile mukayese edildiğinde, örgütün 

çözüm süreci boyunca Türkiye‟deki faaliyetlerinin taktiksel olduğu anlaĢılmaktadır. 

 

6.8. Suriye Ġç SavaĢı’nın Yarattığı Dinamikler 

PKK terör örgütü, kurulduğu 1978 yılından beri Ortadoğu‟da meydana gelen 

savaĢ ve çatıĢmaların yarattığı siyasi geliĢmelerden hep avantajlı çıkmasını bilmiĢtir. 

1990 Irak‟ın Kuveyti iĢgali ve devamındaki Birinci Körfez Harbi, 2003 yılında Ġkinci 

Körfez Harbi ve 2011 yılından itibaren devam eden Suriye Ġç SavaĢı örgütün yeni 

üslere yerleĢmesine, silah ve personel gücünü arttırmasına ve en sonunda belirli 

bölgelerde toprak kontrol etmesine olanak sağlamıĢtır.  

Arap Baharı, 2010 yılından itibaren Arap halklarının demokrasi, özgürlük ve 

insan hakları talepleriyle ortaya çıkmıĢ, birçok Arap diktatörünün devrilmesine ve 

yeni siyasi güçler ortaya çıkmasına sebep olmuĢtur (Gause 2011). Arap Baharı‟nda 

ortaya çıkan söylemlerin Batı değerlerinde olması, mevcut ayaklanmaların özellikle 

ABD ve Avrupa devletleri tarafından desteklenmesine sebep olmuĢtur. Diğer taraftan 

sosyal medya vasıtasıyla bireylerin siyasal tartıĢmalara katılması, ayaklanmayı 

ĢiddetlendirmiĢ ve geniĢ halk kitlelerinin ayaklanmalara katılmasına vesile olmuĢtur.  

Hükümetlerin devrilmesine, sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda birçok 

reformların yapılmasına vesile olan Arap Baharı Suriye‟de ise “iç savaĢa” dönüĢerek  

uluslararası siyasetin gündemine oturmuĢtur. BaĢta ABD, Rusya, Türkiye ve Ġran 

olmak üzere birçok devlet farklı biçimlerde Suriye Ġç SavaĢı‟na müdahil olurken; 

ortaya çıkan otorite boĢluğunda IġĠD, PYD, El Nusra, ÖSO vb. birçok devlet dıĢı 

aktör belirmiĢtir. Suriye 21‟nci yy. baĢında asimetrik savaĢın en önemli coğrafyası 

haline gelmiĢtir.  

Suriye Ġç SavaĢı‟nda ABD‟nin de desteğiyle siyasi bir aktöre dönüĢen PYD 

esasında PKK‟nın bir uzantısı olarak 2003 yılında Suriye‟de kurulmuĢtur (ĠĢyar 

2017, 42). YPG (Halk Savunma Birlikleri) ise, Suriye‟de yaĢanan siyasi geliĢmeler 

ve iç savaĢa otorite boĢluğundan istifade ile PYD‟nin silahlı kanadı olarak 2012 

yılında kurulmuĢtur (Acun ve Keskin 2016).  

PYD/YPG Arap Baharı‟nın demokrasi, insan hakları, özgürlük, kadın hakları 

vb. söylemlerini etkili bir Ģekilde istismar etmiĢ, bu propagandanın sonucu olarak ise 

batı medyasında Kürtlerin “özgürlük savaĢçıları” olduğu ve “kadın savaĢçılar” temalı 
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birçok haber yayımlanmıĢtır.
36

 PYD/YPG terör örgütünün “yıldızını parlatan” en 

önemli hadise ise IġĠD terör örgütüne karĢı kullanılması olmuĢtur. IġĠD‟ın bölgedeki 

yayılmacı politikası PYD/YPG‟ye kamusal bir düĢman yaratmıĢ ve bu durum örgütü 

ABD baĢta olmak üzere Batı‟nın sadık bir müttefiki hâline getirmiĢtir (YeĢiltaĢ 

2015). IġĠD‟e karĢı ABD destekli verilen Kobani mücadelesi de bir anda dünyanın 

gündemine oturmuĢtur. IġID‟in Kobani‟yi iĢgalinin engellenmesi ile PYD/YPG baĢta 

ABD olmak üzere birçok Avrupa devletinin desteğini ve sempatisini kazanmıĢtır 

(CBS News 2015). Bu süreçte birçok ağır silah, zırhlı araç, prefabrik konteynır vb. 

yardım alarak, kaleĢnikof kullanan bir örgütten konvansiyonele yakın bir yapıya 

kavuĢmuĢtur (Business Insider 2018).  

 Öğrenen örgüt bağlamında PKK, Suriye Ġç SavaĢı‟nın yarattığı stratejik 

fırsatı değerlendirmiĢ, 2012 yılında çözüm süreci döneminde yurtdıĢına çektiği 

tecrübeli elemanlarını ve örgüte yeni katılan gençleri Suriye kuzeyine kaydırmıĢ ve 

PYD/YPG güçleri ile yürütmüĢ olduğu Ģiddetli meskûn mahal muharebelerinde “kent 

gerillacılığı” alanında giderek uzmanlaĢmıĢtır (Gürcan 2017). PYD‟nin Suriye 

kuzeyinde “kent gerillacılığı” yöntemiyle toprak kazanması ve kantonlar oluĢturması, 

örgüt kaynaklarına göre Öcalan‟ın 2000‟li yılların baĢından beri ifade ettiği 

demokratik özerkliğin
37

 ilk baĢarılı sonuçlarından birisi olmuĢtur. Bu mücadele 

sonucu elde ettiği baĢarıyı ve bölgedeki yapılanmayı dünya kamuoyuna “Rojava 

Devrimi” olarak takdim etmiĢtir.
38

  

 Suriye‟de mevcut olanakların örgüt lehine geliĢmesi, IġĠD‟e karĢı verilen 

silahlı mücadelede kazanılan baĢarı ve “uluslararası meĢruiyeti” Türkiye‟de 

propaganda malzemesi olarak kullanmıĢtır. Devlet tarafından Türkiye‟de yaĢayan 

Kürt toplumunun Kobani‟de IġĠD‟e karĢı savaĢmasını engellendiği propagandası ile 

halk sokağa çağırılmıĢ (HDP Twitter 2014) ve baĢta Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

                                                           
36

 PYD, Suriye‟deki mücadelesini bir “kadın devrimi” olarak pazarlama amacında olmuĢtur. Nitekim 

çoğu batı medyası da bunu iĢlemiĢtir. Bkz. (Independent 2017, CNN 2019) 

37
 “Demokratik Özerklik”, devletin yerine toplumun ve yerelin inisiyatifinin ön plana çıkarıldığı bir 

biçimdir. PKK‟nın 2000‟li yıllardan itibaren sıkça kullandığı bu kavramdan amaç, mücadelenin kent 

kent, kasaba kasaba farklı cephelerde verilerek, diğer bir ifadeyle savaĢı geniĢ cephelere yayarak 

yerelden genele doğru bir hareketi hedeflemektedir.  

38
 PKK‟nın 2007 yılında kurduğu KCK, bünyesinde yasama-yürütme ve yargı erkelerini de barındıran 

sözde bir devlet yapılanmasıdır. Bu bağlamda düĢünüldüğünde,  Rojava bir bütünün parçasıdır. KCK 

projesi batıda (Rojava) Suriye‟nin kuzeydoğusunu, kuzeyde (bakur) Türkiye‟nin doğu ve güneydoğu 

bölgelerini, güneyde (baĢur) Irak‟ın kuzeyini ve doğuda (rojhilat) Ġran‟ın kuzeybatısını ihtiva 

etmektedir. 
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bölgeleri olmak üzere birçok kentte iĢyerleri, araçlar, kamu binaları, okullar vb. 

yerlere düzenlenen saldırılarda 53 vatandaĢ hayatını kaybetmiĢtir (CNN Türk 2015). 

Kobani protestoları ile Kürt nüfusun yoğun olarak yaĢadığı bölgelerde sosyal taban 

hareketlendirilmiĢ, Ģiddet ve çatıĢma ortamı günden güne artmıĢtır.   

 Diğer taraftan, baĢta Silopi ve Cizre olmak üzere diğer bölgelerden de, 

PKK/PYD terör örgütü saflarında Suriye‟de ölenlerin cenazelerinin bölgeden 

geçiĢleri ve definleri gövde gösterisine dönüĢmüĢtür (Mülakat 2). Suriye Ġç SavaĢı, 

özellikle Kürt gençler arasında etnik milliyetçiliğin arttırılması için bir propaganda 

malzemesine dönüĢmüĢtür. 

 

6.9. YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) 

21 Mart 2013‟te Öcalan‟ın Diyarbakır‟da büyük bir kalabalığa okunan 

Nevruz mektubunda “artık silahlar sussun, fikirler konuĢsun” mesajından hemen 

sonra, KCK, PKK ve HPG tek taraflı olarak ateĢkes ilan ettiğini açıklamıĢtır 

(Hürriyet 2013). Ancak o dönemde PKK ile örgütsel bağı her iki tarafça da 

reddedilen ve kendiliğinden ortaya çıktığı izlenimi verilen YDG-H (sonradan YPS), 

belirli il ve ilçe merkezlerinde faaliyetlerini yürütmeye devam etmiĢtir. YDG-H 

vasıtasıyla hendekler kazma, barikatlar kurma ve EYP‟ler yerleĢtirmek suretiyle kent 

merkezleri tahkim edilmiĢ ve gelecekte yapılacak “Ģehir savaĢ”larına hazırlık 

yapılmıĢtır. PKK‟nın 2013‟te tek taraflı ilan ettiği bu ateĢkes, bir stratejinin parçası 

olarak değerlendirilebilir. Nitekim Silopi‟de YDG-H elemanlarının Wall Street 

Journals gazetesine yapmıĢ olduğu “Devletin barıĢ görüĢmelerini bırakacağını 

biliyorduk, bu yüzden örgütlendik ve büyüdük” açıklamaları örgütün çözüm 

sürecinden istifade ile kent merkezlerinde nasıl yapılandığını göstermesi bakımından 

önemlidir (WSJ 2015). 

PKK tarafından kadın ve çocukların kent merkezlerinde kullanması 1990‟lı 

yıllardan beri çeĢitli biçimlerde uygulamaya konulmuĢtur. Bu konuda Öcalan‟ın 

1993 yılında örgüte verdiği talimat Ģu Ģekildedir: “Kadın taşa, sopaya sarıldığında 

özellikle gösterilerde başı çekebilir. Yine gençler ve çocuklar ellerine taş sopa 

aldılar mı muazzam bir gücün oluşmasına yol açarlar ki, bizim de bugün en çok 

ihtiyaç duyduğumuz bu tip gelişmelerdir. Çünkü dağdaki gerillayı kontrol etmek için 

ordu bütün gücünü seferber ediyor, gizli örgütçüleri kontrol altına alabiliyor, ama 
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ayağa kalkan çocuk ve gençlerin her biri taş, sopa bulabilir. Toplumun yarısından 

fazlasını oluşturan kadınlar sokağa döküldüler mi, onları polisin kontrol etmesi 

mümkün değildir. Bu açıdan bu kitleyi, özellikle kent hareketlerini geliştirmek için 

önümüzdeki aşamada mutlaka harekete geçirmeliyiz.”(Öcalan 1993, 105). 

 Suriye ve Türkiye‟de meydana gelen Ģehir çatıĢmalar incelendiğinde kadın ve 

çocukların da çatıĢmalarda etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. PKK‟nın 

özellikle kadınları ön plana çıkararak, Suriye‟de edindiği kazanımları bir “kadın 

devrimi” gibi sunarak uluslararası kamuoyundan ve özellikle Batı‟dan destek görme 

arayıĢında olmuĢtur (Independent 1017). ÇatıĢmalarda ölen/öldürülen veya teslim 

olan teröristler üzerinden yapılan çalıĢmalarda örgüte katılım yaĢı ile ilgili olarak; 

2010-2011 yılları arasında PKK‟ya 18 yaĢ ve altı katılım oranın genele oranının 

%42,66; 2013-2017 yıllarında ise %29,7 tespit edilmiĢtir (Özcan ve Gürkaynak 

2012) (T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı. 2017). Sayılar analiz edildiğinde, 2013-2017 yılları 

arasında PKK dağ kadrosuna 18 yaĢ katılımının azaldığı bunun yerine YDG-H 

büroları vasıtasıyla PKK‟nın gençlik yapılanmasında aktif görev almalar söz konusu 

olduğu değerlendirilmektedir. PKK, Türkiye‟de meydana gelen Ģehir çatıĢmalarında 

özellikle 18 yaĢ altı çocukları kullanarak, bir yandan ulusal ve uluslararası 

kamuoyunun ve insan hakları kuruluĢlarının dikkatini bölgeye çekmeye, diğer 

yandan ise bu durumu bir propaganda aracı olarak kullanmaya çalıĢmıĢtır. 

PKK‟nın etkisinde kalan ve Kürt nüfusun yoğun olarak yaĢadığı bölgelerin 

demografik yapısı incelendiğinde yoğun bir genç nüfus olduğu görülmektedir. Bu 

bağlamda, PKK‟nın yurtdıĢında bulunan kamplarında eğitim alan militanların aktif 

rol aldığı YDG-H esas olarak kentlerdeki bu çocuk ve gençlerden oluĢmaktadır. 

Bunların birçoğunun 20 yaĢ altı olduğu düĢünüldüğünde, 1990‟lı yılların Ģiddetine 

maruz kalan ve kent merkezlerine göç etmek zorunda kalan ailelerin çocukları 

olduğu bir gerçektir. ġehirlerde doğmuĢ olmaları hasebiyle çatıĢmaları hatırlamasalar 

da, anlatılan hikâyeler neticesinde o yılların derin izlerini karakterlerinde taĢımakta 

ve kendisinden önceki kuĢaklara göre daha radikal ve sekter bir özellik 

göstermektedirler (CoĢkun 2015, 70).  

PKK‟nın Ģehirlerde gençlik yapılanması kurmasının üç temel sebebi olduğu 

iddia edilebilir. Birincisi, YDG-H yapılanması ile gençleri radikalleĢtirerek mobilize 

etmek, kent merkezlerinde sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleĢtirmek ve devletin 

bölgedeki gücünü ortadan kaldırmak istemiĢtir. Çözüm sürecinde operasyonların 
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durduğu zamanlarda, fırsattan istifade ile yurtiçinde belirli bölgelerde tesis ettiği 

kamplarda mahkemeler kurarak bölge halkını yargılayarak “yargı” erkini 

üstlenmiĢtir. Bölge halkından vergi adı altında paralar almıĢ, sokaklarda uyuĢturucu 

ticaretini önleme ve kimlik kontrolü vb. asayiĢ uygulamaları yaparak kolluk kuvveti 

gibi davranmıĢtır.  Ġkincisi, bölge halkını sindirmek, kontrol altında tutmak ve siyasi 

amaç doğrultusunda hareket etmesini sağlamak istemiĢtir. YDG-H militanları 

nevruz, yürüyüĢ, miting, kepenk kapatma gibi toplu eylemlerde istenildiğinde halkın 

bu faaliyetlere katılmaları yönünde sosyal kontrol sağlamıĢtır. Üçüncü olarak ise, 

çocukları suça ortak ederek, terörist olarak etiketlenmesini, deĢifre olmalarını ve dağ 

kadrosu için yeni elemanlar kazanmayı amaçlamıĢtır. Bu durum birçok örgüt 

kaynağında açıkça ifade edilmektedir. Kent merkezlerinde görev alan YDG-H 

militanlarının deĢifre olmaları durumunda, artık onun için Ģehir gerillacılığının bittiği 

ve güvenliğinin sağlanması için dağların koruyucu yer olduğu belirtilmektedir 

(Kalkan 2012, 171). Nitekim Temmuz 2015-Mart 2016 tarihleri arasında meydana 

gelen Ģehir çatıĢmalarında en ön saflarda kullanılan bu “çocuk teröristler”in 

kimlikleri güvenlik güçleri ve istihbarat birimleri tarafından tespit edildiğinden, artık 

normal vatandaĢ olarak hayatlarına devam edememiĢ ve PKK‟nın öncesinde 

planladığı gibi dağ kadrosu için yeni militan kaynağı oluĢturmuĢtur (Sputnik 2016). 

2013 yılında basın ve kamuoyunun önünde bir yandan barıĢ görüĢmeleri 

yapılıp, Diyarbakır Nevruzunda Öcalan‟ın “barıĢ mektubu” okunup ve örgüte silah 

bırakın çağrıları yapılırken, diğer taraftan arka planda ise PKK‟nın Ģehirlerde 

görevlendirileceği militanlarının eğitimlerine devam ettiği 2013 yazında gerçekleĢen 

geliĢmelerden anlaĢılmaktadır. 10 Temmuz 2013 tarihinde Kandil‟de gerçekleĢtirilen 

15‟inci Kongrede de, YDG-H‟ın ana aktörü olacağı özerk yapılanmaların her alanda 

yapılması fikri benimsenmiĢtir. 

 YDG-H ilk eylemlerini asayiĢ uygulamaları, kimlik kontrolü ve 

uyuĢturucuyla mücadele faaliyetleri adı altında Haziran 2013‟te Cizre‟de yapmıĢtır 

(Milliyet 2013). Nüfusun yarısından fazlasının genç olduğu ve ortalama yaĢın 19 

olduğu Cizre, demografik açıdan YDG-H yapılanması için elveriĢli olmuĢtur 

(Gürcan 2015). Suriye Ġç SavaĢı‟nda PYD saflarında savaĢan birçok Cizre‟li genç 

hayatını kaybetmiĢtir (Hürriyet 2015). Silopi‟nin demografik, coğrafi ve sosyal 

yapısı da Cizre‟ye çok benzemektedir ve YDG-H‟ın ilk uygulama yerleri arasındadır 

(Sözcü 2014).   
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PKK‟nın 2013 yılı itibariyle ağırlık verdiği gençlik yapılanmasında güvenlik 

güçlerini en çok zorlayan konulardan birisi teröristlerin tespit edilmesi sorunu 

olmuĢtur. ġehir merkezindeki YDG-H militanlarının sivil kıyafetli olması, çoğunun 

öncesinde adli bir suça karıĢmamıĢ çocuklardan oluĢmasından dolayı bu ayrımın 

yapılması zorlaĢmıĢtır. Zaten örgüt de bu yapılanmada özellikle gizliliği ön plana 

çıkarmıĢ ve tecrübeli HPG militanlarını çatıĢma anına kadar kent merkezine 

sokmamıĢtır (Mülakat 3). Uluslararası hukuka aykırı olarak Ģiddetin bir parçası 

olarak kullanılan özellikle 18 yaĢ altındaki “çocuk teröristler” PKK‟nın kent 

merkezlerinde uyguladığı yeni yöntemin en önemli unsuru haline gelmiĢ ve 

propaganda malzemesi yapılmıĢtır. Örgütün diğer kaynakları ile birlikte ele 

alındığında YDG-H, gençlik yapılanması adı altında ama esasında HPG‟ye bağlı 

“Ģehir gerilla” yapılanması ve PKK‟nın 2012 yılından itibaren uygulamaya koymaya 

çalıĢtığı “Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” yönteminin Ģehirlerdeki ana aktörü olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.  

 

6.10. PKK ve ġehir ĠliĢkisi 

 

6.10.a.  Metropollere Yüklediği Anlam  

PKK, 15 Ağustos 1984 tarihinde silahlı Ģiddete baĢvurmasından itibaren, 

yoğun Kürt nüfusun yaĢadığı doğu ve güneydoğu kırsalındaki toplumun bir kısmı 

yurtdıĢına veya ülke içinde daha batıdaki metropollere göç etmiĢtir. PKK kendi 

değerlendirmesinde, Diyarbakır‟daki Kürt nüfustan daha fazlasının Ġstanbul, Ġzmir, 

Ankara ve Adana‟da bulunduğundan hareketle metropollerin çeĢitli avantajlar 

sağladığını düĢünmüĢtür (PKK 1993, 3).  

Türkiye‟nin sosyal ve ekonomik anlamda en geliĢmiĢ metropolü olan 

Ġstanbul‟un PKK açısından özel bir anlamı vardır. Çünkü Ġstanbul‟da etkili olmak 

tüm ülkeyi etkileyecektir veya Ġstanbul‟da sansasyonel bir terör eylemi yapmanın 

etkisi daha güçlü olacaktır. Ġstanbul‟da, 1985 sonrası göçler ile birlikte Kartal-

Maltepe bölgesinin yoğun bir Kürt nüfusu barındırdığı, bazı mahallelerin neredeyse 

tamamen Kürtlerden oluĢtuğu, PKK zeminin her türlü çalıĢmayı yürütmeye elveriĢli 

olduğu değerlendirilmiĢ ve Kürt nüfusun yoğun yaĢadığı bölgelerde güçlü bir Ģekilde 

örgütlenmiĢtir. PKK tarafından Ġstanbul, gerek Türkiye ekonomisinin gerekse Kürt 
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sermayesinin en çok yoğunlaĢtığı alan olması itibariyle, devletin yumuĢak karnı 

olarak görülmüĢ ve terör eylemleri açısından büyük imkân ve olanaklar sağladığı 

düĢünülmüĢtür (PKK 1993, 4).  

PKK‟nın ideolojik Ģekillenmesinin büyük oranda metropollerde oluĢması ve 

buraların üslenme olanaklarının elveriĢli olması, metropolleri daha en baĢından beri 

hedef olarak ortaya çıkarmaktadır. Kaldı ki; PKK‟nın ideolojik ve örgütsel 

oluĢumunun temelleri 1970‟li yılların sonlarına doğru Ankara‟da atılmıĢtır. Diğer 

yandan bölgeden batıya göçler sebebiyle metropollerin “Kürt aydın gençliğinin” 

yoğunlaĢtığı alanlar olduğu, PKK‟nın kadro potansiyeli açısından potansiyeli 

küçümsenemez boyutta olduğu belirtilmektedir (PKK 1993, 3). PKK‟nın ideolojik 

anlamda gücünü devam ettirmesinin en önemli dayanaklarından birinin gençlik 

yapılanması olduğundan bahisle, üniversitelerde sürekli örgütlenme arayıĢı içerisinde 

olmuĢtur. Marksist-Leninist ideoloji çizgisinde ortaya çıkan PKK‟ya karĢı, 1980 

öncesi öğrenci gençlik içerisinde geniĢ bir sempatizan kitlesi kendiliğinden 

doğmuĢtur. Bu açıdan içerisinde yoğun nüfus barındıran metropoller ve buralardaki 

üniversiteler örgütün ideolojisini yaymak ve/veya eleman kazanmak açısından büyük 

öneme sahip yerlerdir.  

Diğer taraftan PKK, mücadelesine Türkiye kamuoyunda destek bulmak 

amacıyla, metropollerde yoğunlaĢan iĢçi/emekçi kesim ile diğer solcu grupların da 

desteğini sağlamak açısından önemli olduğu belirtilmektedir (PKK 1993, 4). 

Öncelikle ilerici-demokrat olarak tanımladığı toplum kesimi olmak üzere, tüm Türk 

halkıyla iyi iliĢkiler içerisinde olmak, mücadelenin haklılığını kavratmak, milliyetçi 

düĢüncelerin etkisini kırmak örgütün en önemli görevlerinden birisi olarak 

görülmüĢtür (PKK 1993, 5). 

PKK‟nın strateji değiĢikliği ve mücadelesini siyasal zemine kaydırmasından 

sonra metropoller yoğun terör eylemlerinin hedefi olmuĢtur. Örgüt kaynaklarında 

metropol alanlar, 2010 yılında ilan edilen “devrimci halk savaĢı” stratejisinin 

baĢarıya ulaĢması için verilen silahlı mücadelenin dört ayağından biri olarak 

görülmektedir.  
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ġekil 6.3. PKK‟nın Devrimci Halk SavaĢı Stratejisi ve Metropoller
39

 

 

 

PKK, metropollerde ortaya çıkacak bir iç karıĢıklığın veya büyük terör 

eylemlerinin, devletin askeri gücünü parçalayarak, kırsal gerillacılık yöntemi 

uyguladığı doğu bölgelerinde yoğunlaĢmasını engelleyeceğini düĢünerek, 

mücadelesinin metropol alanlarla eĢgüdümlü olarak yürütülmesini acil ve 

ertelenemez bir taktik olarak hedeflemiĢtir (PKK 1993, 6). Metropollerin, kırsal 

alanlardan sonra ikinci bir cephe haline getirilmesi, burada yaĢayan halkın siyasal bir 

savaĢın ve örgütlülüğün içine çekilmesi, savaĢın bu anlamda iki cephede birlikte 

verilmesi planlanmıĢtır (PKK 1993, 19).  

PKK ayrıca metropol alanları, lojistik ihtiyaçlarını yani yiyecek, giyim-

kuĢam, her türlü teknik araç-gereç ve mücadelenin yürütülmesinde gerekli olan her 

türlü malzemeyi karĢılayacağı yerler olarak görmektedir. Lojistiğin sağlanmasında 

temel politikaları gönüllük esasına göre bağıĢ yöntemi, zorla alım, göç edenlerin mal 

varlıklarına el koyma vb. yöntemleri kullanmıĢlardır.  Türkiye‟de ekonomik olarak 

en geliĢmiĢ bölge olan Marmara Bölgesi örgütün kaynak sağlama açısından (para ve 

malzeme) en çok istismar ettiği bölge olmuĢtur (PKK 1993, 89). 

Sonuç olarak PKK‟nın metropollere iliĢkin hedeflerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 

1. Büyük terör eylemleri yaparak sosyal kontrol sağlamak, 

                                                           
39

 Murat Karayılan: “Bizim mücadele stratejimiz, devrimci halk savaĢı stratejisidir. Devrimci halk 

savaĢında gerilla tek baĢına değildir, bir de halk ayağı vardır. Halkı, halkla gerilla arasında halka 

olabilen öz savunmayı ve profesyonel gerillayı birlikte düĢünmek gerekiyor. SavaĢ doktrinimizin dört 

temel ayağından üçü bunlar. Yani profesyonel gerilla, öz savunma, halk hareketi ve metropol alanı 

doğru değerlendirme anlamına gelen savaĢ doktrinimizin uygulanması için temel aktör ve öncü güç 

gerilladır.” Bkz. (ANF 2018b)   
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2. Ġç karıĢıklıklar yaratmak suretiyle güvenlik güçlerinin buralara kuvvet 

ayırmasını sağlamak, 

3. Ġdeolojisini yaymak ve eleman temin etmek, 

4. Lojistik ihtiyaçlarını sağlamak, 

5. GeniĢ halk kitlelerinin desteğini kazanarak büyük ölçekte iç karıĢıklık 

çıkarmak. 

 

6.10.b. PKK‟nın ġehir Gerillacılığı  

 PKK her ne kadar mücadelesini kırsal alanda “gerilla tarzı” ile baĢlatsa da 

Ģehirler ile ilgisi yeni değildir. PKK‟nın ideolojik oluĢumunun gerçekleĢtiği 1970‟li 

yıllarda “kırdan mı baĢlanmalı, Ģehirden mi baĢlanmalı” sorusu uzun tartıĢmalara 

konu olmuĢ ve örgütün büyütülmesi, kapsamlı eylemlere dönüĢtürülmesi ve “gerilla” 

tarzının uygulanması açısından kentlerin elveriĢli olmamasından dolayı, stratejinin 

bir gereği kırsalda baĢlanması kararlaĢtırılmıĢtır (Kalkan 2012, 16).
40

  Devletin kent 

merkezlerinde kontrolünün fazla olmasına karĢın dağlık ve kırsal alanda 

örgütlülüğünün zayıf olmasından dolayı “uzun süreli halk savaĢı”nın yürütülmesi 

açısından kırsal alanların elveriĢli imkânlar sunduğu tespiti yapılmıĢtır.   

 Devletin alan hâkimiyeti stratejisi ve kırsal alandaki etkin mücadelesi ile 

PKK‟nın büyük kayıplar verdiği 1990‟lı yılların ilk yarısı, örgüt açısından 

stratejilerinin sorgulanmasına ve “kır gerillacılığı” ile toplumun ve devletin direncini 

kırmayacağı değerlendirmesine yol açmıĢtır. 1995 yılında yapılan V. Kongre 

sonrasında mücadele kademeli olarak siyasal zemine kaydırılmıĢ, “gerilla” tarzı ve 

“terör” yöntemi Ģiddet uygulama aracı olarak muhafaza edilmiĢtir. Kentlerde 

ideolojik oluĢumunu tamamlayarak kendini kırsal alanda büyüten örgüt, siyasi 

amacını gerçekleĢtirmek için tekrar kentsel alanlara dönüĢ yapmak ve oralarda 

yayılmak zorunda olduğunu anlamıĢtır (Kalkan 2012, 20). Hedefine kırsal alandan 

ulaĢamayan PKK, tarihte dünyanın birçok yerindeki örnekte de olduğu gibi, 

Ģehirlerdeki mücadeleye daha fazla özen göstermesi gerektiğinin farkına varmıĢtır. 

1960-70‟li yıllarda Latin Amerika‟da kırsal alanda baĢarısız olan çoğu gerilla örgütü 

eylemlerini Ģehirlere taĢımak zorunda kalmıĢtır (Jenkins 1971, 2). 

                                                           
40

 PKK/KCK yöneticilerinden Duran Kalkan‟ın 2012 yılında yazdığu “Kıra Dayalı ġehir 

Gerillacılığı”. 
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    ġekil 6.4. PKK ve ġehir ĠliĢkisi 

 

 Örgüt Ģehirlerin stratejik önemini kavradığı 2000‟li yılların baĢından beri, 

kentlerde etkin olmak, kentlerde yaĢayan toplumu örgütlemek ve direniĢini kent 

temelinde yürütmenin yollarını aramıĢtır.  Siyasi mücadelenin merkeze alınması V. 

Kongre (1995) ile, mücadelenin kentlerde yapılması ise VII. Kongre (2000) ile 

kararlaĢtırılmıĢtır. PKK için 2000‟li yılları takip eden süreç, farklı biçimlerde siyasi 

aktör olarak biçimlenen ve “öz savunma”, “serhildan”, “öz yönetim” veya “Ģehir 

gerillacılığı” gibi birçok farklı kavramla kentlerde var olma mücadelesi verdiği bir 

dönem olmuĢtur. 

 PKK terör örgütünün 1984–1995 yılları arasındaki amacı kırsal gerillacılık 

ile coğrafi alan kazanma amacındayken,  2004 yılından itibaren ise ulusal ve 

uluslararası siyaseti etkileyecek eylemler yapmak ve bu konuda siyasi kazanımlar 

elde etmeyi amaçlamıĢtır. ġubat 2005‟te gerçekleĢtirilen HPG 3‟ncü Konferansının 

temel konusu ateĢkesin bozulduğu Haziran 2004‟ten beri yaklaĢık sekiz aylık 

dönemde HPG silahlı kanadın Ģehir gerillacılığı yöntemine neden geçemediği 

olmuĢtur (Kalkan 2012, 26). Hatta HPG‟nin Ģehir kolu olarak “Hezen Taybet” adı 

altında özel bir yapılanmaya gidilmesi, bunun için çok çaba harcanması, bu 

yapılanmada görev alanların “fedai” tarzında militanlar olmasına rağmen baĢarılı 

olunamamıĢtır. Aralık 2009‟da yapılan “Öz Savunma Konferansı”nda ise bir türlü 

girilemeyen Ģehirlere girmek için ne yapılması gerektiği, örgütlenmenin nasıl olması 

gerektiği, tarzın, taktiğin ve yöntemin nasıl olması gerektiği konuları görüĢülmüĢtür 

(Kalkan 2012, 31).  Mayıs 2011‟de yapılan HPG 6. Konferansı‟nda ise HPG silahlı 

militanlarının üçte birinin kentlerde faaliyet göstermesi kararlaĢtırılmıĢtır. PKK‟nın, 

2000‟li yılların baĢından beri farklı kavramlar ve yöntemler üzerinden örgütlenmek 

istediği Ģehirlerde 2011 yılından itibaren HPG militanlarının katılımıyla “Ģehir 

gerillacılığı” yöntemini geliĢtirmek üzere karara vardığı anlaĢılmaktadır. Öz savunma 
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yöntemiyle kendiliğinden geliĢmesi beklenen “Ģehir gerillacılığı” toplumdan 

beklenen katkıyı görmediği için artık doğrudan militanların kentlere girmesiyle, bir 

nevi zorla baĢlatılıyordu.  

 2010 yılına kadar kent merkezlerinde serhildanlar ile birlikte serhildan-

Ģehir gerillacılığı arasında “öz savunma” adı altında sivil itaatsizlik ve kamu düzenini 

bozma amaçlı eylemler yapan örgüt, 2010 yılından itibaren ilan ettiği “4‟ncü Dönem 

Stratejik Mücadelesi
41
”nin bir parçası olarak “Kıra Dayalı Bir ġehir SavaĢı” yöntemi 

geliĢtirmeye çalıĢmıĢtır. PKK, mücadelesini bir yandan siyasi olarak söylemler 

üzerinden gerçekleĢtirirken, diğer taraftan da kâğıt üstünde oluĢturduğu KCK 

yapılanmasını hayata geçirmek ve BirleĢik Bağımsız Kürt Devleti‟ni kurmak 

amacıyla “devrimci bir halk savaĢı” adı altında bir mücadele baĢlatmıĢtır. “Devrimci 

Halk SavaĢı”nı baĢlatmak için ise “Ģehir terörizmini” yaygın bir Ģekilde kullanmak, 

kırda ve Ģehirde eĢgüdüm içerisinde bir ayaklanmaya çevirmek gerekmekteydi. PKK 

bu amaçla devleti belirli bölgede sınırlandırmaya ve etkisizleĢtirmeye yönelik 

eylemler ve hazırlıklar yapmıĢtır. Amaç, bu bölgelerde devleti sınırlamak, sivil 

itaatsizlik eylemleri ile alan kazanmak ve ilerleyen dönemde ise bu alanları 

geniĢleterek yaygınlaĢması hedeflenmekteydi (Sandıklı 2012). 2011 yılında PKK 

yayın organlarında kent merkezlerinin mücadele için elveriĢli koĢullar sağladığı 

tespitleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

“Devrimci Halk Savaşı için mücadele ortamı elverişlidir. Kırı 

da elverişlidir, gerillanın önemli bir tecrübesi, mevzilenmesi ve 

hazırlık düzeyi var. Şehirleri de elverişlidir. Kır, köyler boşaltıldı ama 

gerilla kırdan kopmadı. Kıra dayanarak bir stratejik güç olma 

konumunu sürdürdü. Şimdi kasabaları, şehirleri savaş alanına 

dönüştürebilir. Kır nüfusu olmasa da -ki birçok alanda var- yine 

mevcut nüfus yoğunluğu, kasaba, şehir düzeyindeki yoğunluk 

mücadele etmek, uygun yöntemler geliştirilirse bir savaş yürütmek 

için elverişlidir.” 
42

 (Serxwebun 2011) 

                                                           
41

 PKK terör örgütü kaynaklarında “4‟üncü Stratejik Dönem Mücadelesi”, devlet sistemini 

parçalamayı, darbelemeyi,  zayıflatıp sınırlandırmayı, toplum üzerindeki etkinliğini azaltmayı, onun 

yerine de toplumu örgütlemeyi ve özerklik çözümünü dayatmak olarak tanımlanmaktadır. Bunu 

gerçekleĢtirecek savaĢa ise “Devrimci Halk SavaĢı” denmektedir. Devrimci Halk SavaĢı da, gerilla 

yöntemi,  halk direniĢi ve ideolojik mücadele olarak tanımlanmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. 

(Serxwebun 2012).  

42
 Serxwebun, Yıl:30, Sayı:358, Ekim 2011 
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 “Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” isimli kitapta, örgütün mücadelesini neden 

kentsel alanlarda vermesi gerektiği ve kentlerin stratejik önemi Ģu Ģekilde 

açıklanmıĢtır: 

“Kente yansımayan, kent savaşına dönüşmeyen bir savaşın 

sonuç alması, Kürt sorununu çözebilmesi mümkün müdür? Bu konuda 

biraz akıllı olalım. Eğer gerillanın etkinliği bu kadar zayıflamışsa, 

toplum üzerinde sömürgeci devlet üzerindeki caydırıcı etkisi 

azalmışsa, bugün çözüm yönünde ön açıcı bir pratik ortaya 

çıkaramıyorsa bunda elbette ki kırda yürütemediği savaştan daha çok 

kent savaşını yürütemez durumda olması rol oynuyor. Düşmanı 

zorlayacak, onu can evinden vuracak, onu Kürt Sorununu çözmeye ve 

demokratikleşmeyi geliştirmeye mecbur bırakacak bir zorlama 

içerisinde olmaması rol oynuyor. ……. Önümüzdeki dönemin devrimci 

halk savaşının gelişmesinde ve devrimci halk savaşına dayalı olarak 

Kürt sorunun çözümünde başarılı olma noktasında stratejik rol 

oynayacak bir olgu var. Öyle taktik bir durum değildir.  (Kalkan 2012, 

36). 

PKK‟nın silahlı kanadı HPG‟ye yönelik ağır özeleĢtirilerin de bulunduğu 

kitapta, Ģehir gerillacılığının “öz savunma” tanımıyla eĢ değer görüldüğü ve bu 

sebepten dolayı gerillacılığın sivilleĢtirildiği belirtilmiĢtir. Hâlbuki gerillacılığın bir 

ideolojisinin olduğu ve eğitim, örgütlenme, lojistik, keĢif, istihbarat gibi faaliyetleri 

kapsadığından askeri bir faaliyet olduğu ve çarpıĢma anından önce birçok hazırlık 

gerektirdiği, bu sebeplerden milislik
43

 ya da “öz savunma” eylemleriyle eĢ 

görülemeyeceği vurgulanmıĢtır. HPG‟nin bu konuda öncü güç olması ve Kürt 

toplumunu örgütlemesi gerekirken bunu yapmadığından dolayı Ģehir gerillacılığında 

hiçbir mesafe alınamadığı belirtilmiĢtir. Ayrıca, öz savunmanın Ģehir gerillacılığı ile, 

Ģehir gerillacılığının da öz savunma ile eĢdeğer görülmesinden dolayı her iki 

yöntemin de beklenilen Ģekilde örgütlenemediği ve istenilen durumdan çok uzakta 

olduğundan bahsedilmektedir. Öz savunmanın, askere gitmemeyi ve zorunlu eğitime 

katılmamayı, devleti tümden inkâr etmeyi, devletin ise bu duruma karĢı alacağı her 

türlü tedbire karĢı topyekûn bir baĢkaldırı anlamına geldiği belirtilmiĢtir. Öz 

                                                           
43

 Milislik, dağdaki “gerillaya” yardımcı olmak maksadıyla kırlarda veya Ģehirlerde yaĢayan kiĢilerin 

yaptığı iĢler olarak tarif edilmektedir.  
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savunmanın Ģehir veya kır gerillacılığını da kapsayan çok geniĢ bir hareket olduğu ve 

bu sebeple Ģehir gerillacılığı ile eĢ görülemeyeceği değerlendirmesi yapılmıĢtır 

(Kalkan 2012, 41-81).  

PKK iki temel sebepten dolayı Ģehirlerde savaĢmayı gereklilik olarak 

görmektedir. Birincisi, devletin bütün siyasi, sosyal ve ekonomik yapılanmasının 

kentlerde olması, yani egemenliğini sürdürmesi için kentlerin stratejik bir rol 

oynamasıdır. Diğeri ise, toplumun ağırlıklı olarak kentlerde yaĢıyor hale gelmesidir 

(Kalkan 2012, 81). Bu maksatla devletin gücünü zayıflatmak ve etkisizleĢtirmek ve 

buralarda yaĢayan kent toplumunu örgütlemek öncelikli bir görev olarak kabul 

edilmiĢtir. PKK‟ya göre hem düĢman hem de toplum kentte olduğundan dolayı 

mücadelenin ve direniĢin kentlerde geliĢtirilmesi kaçınılmazdır. Örgüt bu durumu Ģu 

Ģekilde değerlendirmektedir.  

“Şehirleri savaş alanına getirmeden bu görevleri yerine 

getiremeyiz. Bunu gerçekleştirmenin iki yolu var: Bir; düşmanı 

darbeleyeceksin, etkinliğini kıracaksın, devlet yönetimini iktidarını 

darbeleyeceksin, zayıflatacaksın. İki; demokratik toplumu örgütleyip, 

koruyacak, savunacaksın. ….  Devlet de esas olarak şehirde, toplum 

da esas olarak şehirdedir. Sen devletin ve toplumun olduğu yerde 

olmazsan, buna göre bir savaş, mücadele geliştirmezsen, nasıl devleti 

daraltır ve zorlarsın. Şehirde düşman olduğu müddetçe, sen o dağda 

durdukça şehirdeki düşman baskısını nasıl zayıflatacaksın. Bir kere 

kaçak durumdasın. Mevcut haliyle dağa sıkışıp kalan bir gerilla 

savaştan dışlanmış, sınırlandırılmış bir durum yaşıyor” (Kalkan 2012, 

97). 

Terör örgütüne göre ne zafer ne de yenilgi durumunun her iki taraf için 

yıllardır devam ettiği ve bir denge durumunun oluĢtuğu; devletin son dönemde 

PKK‟nın yurtdıĢı kamplarına ve yurtiçinde belli bölgelere hava destekli operasyonlar 

yaparak PKK‟nın kırsal alandaki varlığına ciddi sınırlamalar getirdiği ve diğer 

taraftan kent yapılanmasına yönelik olarak icra edilen KCK operasyonlarının örgütü 

büyük bir çıkmaza götürdüğü tespiti yapılmıĢtır. Devlet ile bu Ģartlarda yapılan barıĢ 

görüĢmelerinin, PKK‟nın amacına hizmet etmeyeceği,  dengeyi kendi lehine çevirip 

dolayısıyla çözümü kendi istediği doğrultuda geliĢtirip dayatma noktasında kent 

merkezlerinin büyük fırsatlar sunduğu değerlendirmesi yapılmıĢtır (Kalkan 2012, 86-
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90). Bu noktada izlenecek strateji ise basitti: Kent merkezlerini terörize ederek 

devleti provoke etmek, onu zor kullanmaya mecbur etmek, toplumda ve kamuoyunda 

onu baskıcı ve insanlık suçu iĢleyen bir konuma indirgemek (provokasyon ve 

yıpratma). PKK, bir yandan kentlerde varlığını ve etkisini arttırma arayıĢı 

içerisindeyken, diğer taraftan kırsal alanda uyguladığı “kır gerillacılığı”nı devam 

ettirmenin önemli olduğunu düĢünmektedir. Kır gerillacılığı alanında 1980‟lerden bu 

yana önemli bir geliĢme gösterildiğini, devlete ve orduya büyük zararlar 

verdirildiğini, devleti barıĢ görüĢmelerine mecbur bıraktığı değerlendirilmiĢ; ancak 

gelinen noktada çözüm için yeterli Ģartların sağlanamadığı, dolayısıyla “gerillacılık” 

faaliyetini yeniden örgütlemek, kırsal alanlardan Ģehir merkezlerine doğru 

geniĢletmek ve Ģehirleri savaĢ alanına çevirmenin içinde bulunduğu çıkmazdan 

kurtulmak için yegane hareket tarzı olduğu değerlendirilmiĢtir.
44

  Diğer taraftan 

PKK‟nın eylemlerine baĢladığı 1980‟lerdeki kırsal toplum artık kentlere 

taĢındığından kır gerillacılığının toplumu örgütleme noktasında bir etkisi 

kalmamıĢtır.  

PKK, yıllardır istismar ettiği “Kürtçülük”  kavramı neticesinde artık gençlik 

arasında etnik kimliğin oluĢturulduğu ve bu bahisle Ģehir gerillacılığı yönteminde 

militan kazanmak için Kürt gençliğinden istifade etmeyi planlamıĢtır. HPG‟nin ise 

gençler örgütleme ve Ģehir gerillacılığında eğitime konusunda öncü bir görevde 

bulunması talimatı verilmiĢtir.  Talimata göre Ģehir gerillacılığının üç safhada 

gerçekleĢmesi planlanmıĢtır. Birinci safha; militan kazanmak ve örgüte katılım 

sağlanmasıdır. Örgüte katılan kiĢilerin niteliklerine göre dağda mı yoksa Ģehirde mi 

görev alacakları belirlenecek ve uygun özellikte olanlar Ģehir gerillacılığı 

kapsamında görevlendirilecektir. Ġkinci safha; Ģehirlerde görevlendirilecek 

militanların eğitimidir. Yalnız bu eğitim kırsal alan özelliklerinden ziyade, kent 

merkezlerinde yapılacak faaliyetler ile ilgili olmalıdır. Ancak her türlü Ģartlar altında 

eğitimin yeri dağlardır. Örneğin, ġırnak il merkezine yönelik olarak militan 

eğitimlerinin Cudi veya Gabar dağı eğitim yeri olarak seçilecektir. Eğitim, ideolojik 

eğitim ve askeri eğitim olmak üzere iki biçimde olacaktır.  Eğitimlerin militanların 

görevine yönelik olarak bir kiĢiye verileceği gibi en fazla üç-dört kiĢilik gruplar 

halinde verilmesi ve gizliliğin sağlanması amaçlanmıĢtır. Üçüncü safha ise, 
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örgütlülüğün sağlanması, eylem ve yönetim safhasıdır. Eylemler sadece silahlarla 

değil, çok zengin araç-gereç kullanımıyla çeĢitlilik gösterecektir. Eylemlerin 

çeĢitliliği konusunda “birçok eylem yapılabilir, kiĢilere dönük olabilir, kurumlara 

dönük olabilir, imha yöntemleri olabildiği gibi tutuklama, tehdit, uyarı eylemleri 

olabilir, yakıp yıkma eylemleri olabilir, her Ģeyi yapabilirler” talimatı verilmiĢtir. 

Eylem yapacak militanlar ve birimler sadece kendilerini tanıyacak, onu da eğiten ve 

örgütleyen güç tanıyacaktır (Kalkan 2012, 184-193). Dolayısıyla PKK‟nın gençlik 

yapılanması olarak eğittiği, örgütlediği ve donattığı YDG-H bu safhalardan 

geçirilerek eğitilmiĢ ve kentlerde ortaya çıkarılması planlanan bir ayaklanmanın 

aktörleri olması amacıyla buralara gönderilmiĢtir.  

PKK‟nın Ģehir gerillacılığında tarz ve disiplin olarak en ön plana çıkardığı 

konu gizliliktir. Gizliliğin sağlanarak militanların deĢifre olmamaları, Ģehirlerde var 

olmanın ve mücadeleyi geliĢtirmenin en temel görevi olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla PKK‟nın, 4‟üncü Stratejik Mücadele Dönemi ile Ģehir gerillacılığına 

giriĢ yapabilmek için yaptığı en önemli dönüĢümlerden birisi de bu alanda 

merkeziyetçi yapıdan uzaklaĢmasıdır. Çünkü, merkeziyetçilik ve bir merkeze bağlı 

olma, büyük gruplar halinde eğitilme ve örgütlenme gizliliğin sağlanması konusunda 

büyük dezavantajlar ortaya çıkarmaktadır. Onun için en fazla iki-üç kiĢilik gruplar 

halinde örgütlenme ve eylemlerde bireysel inisiyatifin ön plan çıkarılması PKK‟nın 

Ģehir gerillacılığında en dikkat ettiği konulardan birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır 

(Kalkan 2012, 171-172). 

 “Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” kitabında Ģehir gerillasının niteliğinin 

nicelikten çok daha önemli olduğu vurgulanırken, bir Ģehir gerillasının sahip olması 

gereken nitelikler olarak; (1) kendi başına iş yapabilecek inisiyatife sahip olması, 

(2) faaliyetlerini gizlilik içerisinde yürüterek deşifre olmaması ve (3) profesyonelce 

hareket etmesi özellikleri belirtilmiĢtir (Kalkan 2012, 168-172).  

Teoride temel özellikleri açısından kır gerillası ile Ģehir gerillasının birçok 

benzer özelliği bulunmaktadır. Halk desteğinin sağlanması, yerel kuvvet üstünlüğü, 

vur-kaç taktiğine dayanan eylemler ile sürpriz ve baskın yapabilme özelliği, 

coğrafyaya hâkimiyet (Ģehirlerde sokak, mahalle, boĢ binalar vb. bilmek), ister kırsal 

alanda ister kent merkezlerinde olsun gerilla mücadelesi için olmazsa olmaz 

kriterlerdir (Urbano 1991, 10-11). Bununla birlikte Ģehir gerillasının kır gerillasından 

ayrıldığı birçok nokta mevcuttur. Örneğin, kırsaldaki gerilla yapılanmasının birlik 
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düzeni (manga, takım vb.) ve bir komutanı vardır. Ama kentlerde böyle bir durum 

söz konusu değildir. Ġki-üç kiĢilik küçük gruplar halinde hareket edilmesi ve 

vatandaĢın arasında saklanacağından sivil olarak hareket etmesi gerekmektedir. 

Teçhizat ve donanım açısından ise kır gerillasının temel silahı piyade tüfeği iken, 

Ģehir gerillası açıktan bir silah taĢımaktan ziyade bombalı eylemler gibi daha farklı 

düzenekler geliĢtirmek durumundadır. Kırsaldaki gerilla eylemlerinde birlik düzeni 

içinde yönetilirken, Ģehir gerillasının gizlilik içinde kendi kendini donatması ve 

yönetmesi beklenmektedir (Kalkan 2012, 160). Bu bakımdan kır gerillacılığında 

nicelik, Ģehir gerillacılığında ise nitelik daha önemlidir. Çünkü Ģehir gerillasının 

sahip olması gereken fiziki yeteneğin yanı sıra birçok teknik bilgi, irade ve inisiyatif 

sahibi olma özellikleri ön plana çıkmaktadır. Dağdaki “bir gerilla” sadece bir gerilla 

iken, Ģehirdeki “bir gerilla” bir tabur olarak görülebilir (Kalkan 2012, 174). 

“Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” kitabının “ġehir Gerillacılığında Eylem 

Çizgisi” isimli bölümünde kent merkezlerinde uygulanacak eylemler; (1) suikast,    

(2) sabotaj, (3) pusu, (4) tutuklama, (5) baskın ve (6) alan denetimi olarak 

belirtilmektedir. PKK‟nın Ģehir gerillacılığı eylemleri ile ilgili olarak;  

1) Suikastların, kırsal alanda büyük gruplar ile gerçekleĢtirilen karakol 

baskınlarından daha etkili olabileceği ve Ģehir gerillasının her Ģeyden önce iyi bir 

suikastçı olduğu,  

2) Askeri ve polis kurumları baĢta olmak üzere her türlü devlet 

kurumunun sabotaj hedefi olduğu, sabotaj yönteminde ise en etkili silahın el bombası 

olduğu,  

3)  ġehirlerde kırda olduğundan daha fazla insanların pusuya 

düĢürülebileceği ve bunun için düĢmanı takip, izleme ve en kolay imha edilebileceği 

ortamda pusuya düĢürülmesi gerektiği,  

4) Silahlı hedeflere silahlı eylemler yapılmasının gerektiği, ancak kamu 

görevlileri, öğretmenler, siyasi temsilciler vb. silahsız hedeflere karĢı en etkili 

yöntemin tutuklama olduğu,  

5) ġehirlerde baskın yapılabilecek hedeflerin çok olduğu, fedai tarzında 

(canlı bomba) veya timler halinde kurumlara baskın gerçekleĢtirilerek ele 

geçirilebileceği, baĢarı sağlanması durumunda kırdan takviye edilecek güçler ile 

desteklenerek durumun geliĢtirilebileceği, 
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6) Son eylem türü olarak ise, bir mahallenin, kasabanın veya ilçe 

merkezinin belirli süreliğine ele geçirilip devlet güçlerinin giriĢinin engellenebileceği 

ve çatıĢmaya girilebileceği belirtilmiĢtir (Kalkan 2012, 210-219).  

ġehir gerillacılığının özellikleri olarak; Ģehir gerillacılığının “derin 

gerillacılık” olduğu ve ilkelerinin gizlilik, ince kamuflaj, planlı hareket, bilinçli ve 

örgütlü yaĢam, sonsuz inisiyatif ve yaratıcılık olduğu belirtilmiĢtir. Bu ilkelerin 

baĢarılması için; 

1) Disiplinin çok çok önemli olduğu, kurallı, kaideli, düzenli ve planlı 

çalıĢmanın esas olduğu,  

2) Örgütlenmenin Ģematik bir örgütlenme modeli olmayacağı, küçük 

birimler halinde örgütleneceği ve timlerin en fazla 4 kiĢiden oluĢması gerektiği, 

timlerin sadece kendilerini eğiten HPG birimleri tarafından bilineceği, timlerin 

birbirini tanımayacağı,  

3) Özellikle aynı aileden insanlar veya yakın arkadaĢların aynı timde 

görevlendirilmesinin amaçta birbirine sahip çıkmayı ve ahenkli çalıĢmayı 

sağlayacağı,   

4) DeĢifre olan militanların dağa çekileceği ve bunun bir kural olduğu, 

5) Hiçbir Ģehir gerillasının ele geçmemesi, sonuna kadar çatıĢması ve 

gerekirse ölmesi gerektiği, 

6) Siyasi alanda verilen silahsız mücadelenin de “devrimci halk 

savaĢı”nın bir parçası olduğu ve o alandaki faaliyetlere zarar vermemek adına legal 

alanda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren hiçbir yapı ile kesinlikle 

irtibata geçilmeyeceği ve, 

7) Dolayısıyla devletin örgütü çözmesinin engelleneceği belirtilmiĢtir 

(Kalkan 2012, 223-249). 

 PKK‟nın Ģehir gerillacılığı yöntemini siyasi amacı ve ideolojisi kapsamında 

değerlendirmek gerekirse; örgütün KCK yapılanmasının ve sıklıkla kullandığı 

“demokratik konfederalizm” kavramının ne anlamlar ifade ettiğinin iyi anlaĢılması 

gerektiği düĢünülmektedir. Örgütün birçok kaynağında, devlet egemenliğinin yıkılıp 

yerine yerelde bulunan her alanda köy, mahalle, kasaba ve Ģehirlerde örgütlü bir 

toplum yaratılarak öz yönetimlerin ortaya çıkarılması hedeflerinden 
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bahsedilmektedir. Yapılanmanın, “gerilla” yöntemine uygun olarak parça parça 

geliĢtirilmesi, alttan üste doğru yani yerelden merkeziyetçiliğe doğru geniĢlemesi 

planlanmıĢtır. Dolayısıyla PKK‟nın amacında hiçbir değiĢiklik yoktur, farklılık 

araçta, yöntemde ve stratejide vardır. “Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” kitabında bu 

durum Ģöyle ifade edilmektedir: 

“Üçüncü stratejik dönemde demokratik konfederalizmi, KCK 

sistemini savaşla değil de demokratik-siyasi mücadeleyle inşa etmek 

istedik. Şimdi dördüncü stratejik dönem itibarıyla bunu devrimci halk 

savaşı yaptık. Savaşarak bu amacı gerçekleştirmeyi önümüze koyduk. 

Bu noktada devrimci halk savaşı planlamamızı önümüze koyduk ve 

hedeflerin hepsi kentte de yürütülecek, gerilla savaşının hedefleri 

konumundadır. Bu devletin gücü, örgütlülüğünü ayakta tutan, var 

eden, yürüten tüm güçler o halde hedeftir.”    

PKK‟nın Ģehir gerillacılığı yöntemi ile uzun vadeli hedefinin, bunu terör 

örgütlerinin sıklıkla kullandığı “provokasyon” stratejisinin bir taktiği olarak 

kullanmak, devleti sert askeri tedbirlere zorlamak, bölge halkını devlete karĢı 

kıĢkırtmak, halkı mobilize etmek ve mücadelesini Ģehirlerde ortaya çıkacak toplu bir 

ayaklanmaya götürerek sonuç almak olduğu değerlendirilmektedir. Bu düĢünce ile 

paralel olarak, Öcalan 2013 yılında Ġmralı‟da HDP heyetiyle görüĢmesinde, barıĢ 

görüĢmelerinden sonuç alınmaması halinde örgütün yeni dönemde bir ayaklanma 

yöntemi izleneyeğini ve bunun eskisi gibi olmayacağını söylerken kent merkezlerini 

iĢaret ettiği değerlendirilmektedir:  

“Ne ev hapsi, ne de af. Bunlara gerek kalmayacak. Hepimiz 

özgür olacağız. Başarılı olursam ne KCK tutuklusu kalır, ne de 

başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Yalnız herkes 

bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız, ne de eskisi gibi savaşacağız” 

(Öcalan 2015, 26) 

PKK‟nın Ģehir gerillacılığı yöntemi ile ilgili olarak akılda tutulması gereken 

önemli bir nokta, bunun yeni ve salt bir yöntem olmadığıdır. Daha önce de 

belirtildiği gibi PKK‟nın nihai amacı bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır ve bunun 

için süregelen zaman içerisinde farklı strateji ve yöntemler izlemiĢtir. ġehir 

gerillacılığı, PKK‟nın nihai amacına ulaĢmak için 2010 yılından itibaren ilan ettiği 

“dördüncü stratejik dönem” kapsamında yürüttüğü “devrimci halk savaĢı”nın sadece 
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bir yöntemidir. PKK‟nın kırsal alanda varlığının ve siyasi platformdaki 

mücadelesinin devam edeceği düĢünülmekle birlikte, Ģehir gerillacılığı yöntemi PKK 

stratejisinin birçok yöntemlerinden birisi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kentlerin 

stratejik önemi düĢünüldüğünde ise, Ģehir gerillacılığının PKK için en etkili yöntem 

olma ve 40 yıla yakın süren mücadelenin seyrini değiĢtirme potansiyeline sahip 

olduğunun belirtilmesinin abartılı bir söylem olmayacağı düĢünülmektedir. Bu 

bağlamda kentlerin kritik önemini keĢfeden örgüt de “devrimci halk savaĢı”nın 

eylemsel anlamında uygulanacağı yerlerin %70-80 oranında kentsel zeminlerin 

olması gerektiğini belirtmektedir (Kalkan 2012, 202). 

PKK, “Kıra Dayalı ġehir Gerillacılığı” ile “devrimci halk savaĢı” konseptinin 

bir parçası olarak hem kırlarda hem de Ģehirlerde dengeli bir biçimde yürütülecek bir 

mücadeleyi uygulamaya koymayı planlamıĢ, bu yöntem ile, güvenlik kuvvetlerinin 

karakollara çekilmesinin sağlanması ve bunun doğal sonucunda karakollar dıĢındaki 

kırsal alanlarda alan hâkimiyetinin ele geçirilmesi hedeflenmiĢtir. “DüĢman” hedef 

ve kurumlarının Ģehirlerde örgütlendiğinden hareketle esas savaĢ alanının Ģehirler 

olduğu; yine de Ģehirleri çevreleyen kırsalda güçlü olunması gerektiği 

düĢünülmüĢtür. Kıra Dayalı ġehir SavaĢı ile nihai amaç olarak ise, devletin kent 

merkezlerindeki denetim ve kontrol gücünü ortadan kaldırarak asayiĢi yerel 

kuvvetlerce sağlanacağı özyönetimlerin ilan edilmesi ve KCK sisteminin baĢarılması 

hedeflenmiĢtir.   

 

6.11. PKK’nın Taktik ve Eylemleri 

 Terör örgütlerinin operasyonel sebestliği geniĢ yelpazede eylem ve taktik 

kapasitesine sahip olmasına bağlıdır (Demir 2008, 63). Bu terör örgütlerinin hayatta 

kalabilmesi için elzemdir. PKK terör örgütü de yasa dıĢı silahlı faaliyetlerine 

baĢladığı 1984 yılından itibaren stratejisine hizmet eden farklı eylem ve taktikleri 

geliĢtirebilmiĢtir. BaĢlangıçta silahlı propaganda amacıyla köy baskınları 

gerçekleĢtiren örgüt, gerilla aĢamasına geçmesini müteakip 1990‟lı yıllarda pusu, 

karakol saldırıları ve uzaktan  taciz atıĢları gibi daha çok kırsal alana yönelik  

eylemler icra etmiĢtir. PKK terör örgütü 2004 sonrası dönemde, Afganistan ve 

Irak‟ta diğer terör örgütleri tarafından bolca kullanılan el yapımı patlayıcı ve bombalı 

düzenekleri de kullanmaya baĢlayarak, giderek Ģehirlerde etkin olmaya baĢlamıĢtır 

(Cantenar ve Tümlü 2016, 1-22).  
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 PKK‟nın eylem profilinin çıkarılması maksadıyla yapılan bir araĢtırmada 

örgütün kırsalda ve Ģehirde yapmıĢ olduğu eylemler genellikle Ģu Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir: Bombalı saldırılar, silahlı saldırılar, yol kesme ve adam kaçırma 

eylemleri (Kırsal destekli eylemler); el yapımı patlayıcı atma, molotof atma, araç 

yakma, ev ve iĢyeri kundaklama, korsan gösteri ve güvenlik birimlerine taĢlı saldırı 

tarzı eylemler (ġehir içi eylemler) (Beren 2012, 87-107).  

PKK terör örgütünün farklı yıllardaki eylem taktiklerinin belirlenmesi 

amacıyla, örgüt tarafından planlanarak gerçekleĢtirilen saldırılarından 1992 ve 2015 

yıllarındaki eylemleri araĢtırılmıĢtır. 1992 yılının örgütün kurulmasından sonra 

eylem kapasitesinin en yüksek olduğu yıl olması, 2015 yılının ise Ģehir 

çatıĢmalarından hemen önceki yıl olması sebepleriyle bu yıllar seçilmiĢtir.  

“Global Terrorism Database” kaynaklarından derlenen eylemler tek tek, 

hedefleri, eylem taktikleri ve kırsal/Ģehirde olma durumu bakımından incelenmiĢtir.  

Bahse konu kaynaktan yapılan incelemede PKK‟nın 1992 yılında toplam 294 eylemi 

kaydedilmiĢtir.  Bu eylemlerden 172‟si kırsal alanda yapılırken sadece 90‟ı Ģehirlerde 

gerçekleĢmiĢtir. 1990‟lı yıllarda meydana gelen Ģiddet ortamı bölgede birçok köyün 

boĢalmasına ve insanların kentlere göç etmesine sebep olmuĢtur. Eylemlerin 

taktikleri, hedefleri ve kırsal/Ģehirde gerçekleĢme durumu aĢağıdaki grafikte 

belirtilmiĢtir. Bu dönemdeki eylemlerin, “Uzun Süreli Halk SavaĢı” stratejisinin bir 

taktiği olarak öncelikle; kırsal alandaki karakollara silahlı saldırı, köylere baskın, köy 

korucularına yönelik suikast, kırsal alanda yol kesme vb. saldırılar öne çıkmaktadır. 

Eylemlerin detaylı listesi EK-C‟de belirtilmiĢtir. (Global Terrorism Database 2018a) 
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Grafik 6.2. PKK‟nın Eylemleri (1992) 
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“Global Terrorism Database” kaynaklarından derlenen eylemlede ise  

PKK‟nın 2015 yılında toplam 337 eylemi kaydedilmiĢtir. Bu eylemlerden 100‟ü 

kırsal alanda yapılırken 223 tanesi Ģehirlerde meydana gelen saldırılardır. Eylemlerin 

taktikleri, kırsal ve Ģehirlerde gerçekleĢme yüzdeleri aĢağıdaki grafikte belirtilmiĢtir. 

Eylemlerin detaylı listesi EK-Ç‟de belirtilmiĢtir (Global Terrorism Database 2018b). 

 

 

Grafik 6.3. PKK‟nın Eylemleri (2015) 
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Baskın
45

, pusu
46

, suikast, silahlı saldırı
47

 ve bombalı saldırılar hem kırsal hem 

de Ģehirlerde uygulanan taktikler olmasına karĢın; PKK‟nın Ģehirlerdeki Ģiddete 

dayalı eylem taktikleri arasında EYP’li bombalı saldırılar ve kundaklama, 

saldırıları dikkat çekmektedir. Kırsal alanda gerçekleĢtirilen eylemler arasında köy 

baskınları öne çıkmaktadır.  

Global Terrorism kaynaklarındaki eylemlerden de görülmektedir ki; PKK 

terör örgütü eylemlerini büyük ölçüde Ģehirlere taĢımıĢ, ancak bununla birlikte kırsal 

alanda da etkinliğini sürdürmektedir.  

 

6.12. Değerlendirme 

 PKK, her ne kadar terör yöntemlerini de kullanan bir örgüt olsa da; ideoloji, 

strateji ve uygulamıĢ olduğu taktikleriyle bağımsız bir Kürt Devleti kurmak için 

“ayaklanma” gerçekleĢtirmek hedefindedir. Örgütün en baĢından beri ortaya 

koyduğu yol haritası, kongre kararları, yapılanması, bağlantıları incelendiğinde bu 

açıkça görülmektedir. PKK‟nın 1984‟den günümüze değin yürüttüğü yasadıĢı silahlı 

mücadelesi, genel hatlarıyla tüm asimetrik savaĢların türlerinin (terörizm, gerilla 

savaĢı, iç savaĢ, hibrit savaĢ) özelliklerini göstermektedir. PKK, bu süreçte 

uygulamıĢ olduğu terör eylemleri ile terörizmin, askeri strateji ve taktiği ile “gerilla 

savaĢ”ının, toplumsal kırılmalar yaratarak ulaĢmaya çalıĢtığı “halk savaĢı” amacı ile 

“iç savaĢ”ın ve nihayet dıĢ devletler ile bağlantısı ve eylemleri göz önüne alındığında 

ise Türkiye‟ye yönelik icra edilen yıpratma faaliyetlerinde “hibrit savaĢ”ın bir aktörü 

olmuĢtur. Benzer Ģekilde uluslararası bağımsız kuruluĢlar (RAND, Uluslararası Kriz 

Grubu vb.) ve çoğu akademik yazınlarda da PKK vakası bir ayaklanma, PKK‟nın 

askeri mücadelesi ise bir “gerilla savaĢı” olarak adlandırılmaktadır. Terörü bir 

yöntem olarak kullanan örgütün, nihai amacının bir iç savaĢ çıkarmak olduğu 

görülmektedir.  

 Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti genel hatlarıyla PKK‟yı bir terör 

hadisesi olarak ele almıĢ ve mücadelesini çoğunlukla askeri merkezli yürütmüĢtür. 

                                                           
45

 Sabit bir askeri tesise veya karakola, çok sayıda teröristin sadece silahlı saldırısı ile yapılmaktan 

ziyade hareketli (manevra) çatıĢmaların yaĢandığı eylem. 

46
 Hareket halindeki güvenlik güçlerine karĢı yapılan silahlı saldırı. 

47
 Baskın veya pusu haricindeki diğer silahlı saldırılar. 
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PKK‟nın askeri açıdan en güçlü ve stratejik taarruz için en elveriĢli olduğu 1990‟lı 

yıllarda, güvenlik güçlerinin etkin mücadelesi ile buna fırsat verilmemiĢ; ancak 

PKK‟nın bu siyasal Kürt hareketi doğru analiz edilmediğinden veya en iyi ifadelerle 

bazı eksiklikler yapıldığından, askeri baĢarı beklenen sonucu verememiĢ ve PKK‟nın 

en baĢtan koyduğu politik hedefi Türkiye siyasetinde zemin kazanmıĢtır. PKK terör 

örgütü ile sadece askeri yöntemlerle mücadele etmek yerine, tüm imkânlarının 

seferber edildiği sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel konularda da mücadele etmek 

elzemdir.  Çünkü, PKK‟nın yaratmıĢ olduğu çatıĢma ortamının mahiyeti askeri değil, 

politiktir (Özdağ 2007, 165). PKK askeri yönden birçok defa yenilmesine rağmen
48

, 

ideolojik ve örgütsel dönüĢüm kabiliyeti, propaganda yöntemi ve 

bölgesel/uluslararası bağlantıları, siyasi oluĢumları ve stratejik/taktiksel olarak 

uyguladığı dönüĢümler ile ayakta kalmayı baĢarmıĢtır.   

 Bu maksatla önümüzdeki dönemde PKK terör örgütünün Türkiye‟deki siyasi 

mücadelesine paralel olarak yıpratma, yıldırma ve provokasyon stratejilerini 

uygulamaya devam edeceği değerlendirilmektedir.  

 Operasyonel alanda, Suriye Ġç SavaĢı‟nın yarattığı koĢullardan azami istifade 

ederek, tarihi ve stratejik kazanımlar elde etme peĢinde olacağı ve bu kapsamda; 

Arap Baharı‟nın gözde sloganı “demokrasi” söylemini daha sık kullanarak hem 

uluslararası kamuoyunun desteğini hem de Türkiye‟de mevcut olan siyasi 

kırılganlıklardan da istifade ile muhalif kesimlerin desteğini kazanmayı 

hedefleyeceği; kadın profilini ön planda tutmaya devam ederek ulusal, bölgesel ve 

uluslararası sempati kazanma arayıĢında olacağı; radikal gençler ve çocuk yaĢtaki 

profillerin aidiyet duygularını canlı tutarak örgüte yeni elaman kazanma arayıĢında 

olmaya devam edeceği değerlendirilmektedir.  

 Taktiksel alanda ise Ģehirlerde daha aktif varlık gösterebileceği, Ģehirlerin, 

kırsal alanların aksine kıĢ mevsiminde de eylem yapmak için elveriĢli Ģartlar 

sağlamasından istifade ile önceden genellikle bahar ve yaz mevsimlerinde 

yoğunlaĢan terör faaliyetlerini yılın her mevsiminde yapabileceği; Ģehirlerde 

                                                           
48

  06 Temmuz 2010‟da, görev süresinin bitimine çok az süre kala bir televizyon programına katılan 

dönemin Genelkurmay BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ: (Niçin Türkiye, 26 yıldır terör örgütünü yok edemedi 

sorusu üzerine) “Güvenlik alanında, 1984‟ten 2010‟a kadar 26 yıl geçti. Ne oldu? Bazen rakamlara, 

istatistiki bilgilere de ihtiyacımız var. 26 yılda, 30 bin teröristi etkisiz hale getiriyorsunuz, 10 bin de 

yaralı, teslim olan var. Toplam 40 bin. Örgütün dağ kadrosu ortalama 6 bin civarında. 30 bini 6‟ya 

bölerseniz, 5 bin çıkıyor. Matematiksel olarak baktığımızda 26 yılda, güvenlik kuvvetleri 5 defa bu 

PKK terör örgütünü bitirmiĢ. Bu bir tespittir.” Bkz. (Milliyet 2010)   
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yapılması elveriĢli olan EYP‟li saldırı, sabotaj, suikast ve kundaklama gibi 

eylemlerde daha sık bulunabileceği değerlendirilmektedir. 

 Sonuç olarak; PKK‟nın kuruluĢunda hedeflediği bağımsız “Kürdistan” 

hayaline ulaĢmak için yürüttüğü siyasi zemindeki stratejisini Ģehirlerde etkin olmak 

üzere devam ettireceği değerlendirilmektedir. PKK‟nın stratejisi, bu kent 

merkezlerinde sağladığı kısmi halk desteğini arttırmak ve bölgede devletin 

egemenliğini ortadan kaldırmaktan geçtiğinden “halk” mücadelenin kilit noktasını 

oluĢturmaktadır. Asimetrik savaĢların bize öğrettiği en önemli Ģey, halkı kazananın 

çoğunlukla kazandığıdır. Halk ise artık Ģehirlerde yaĢadığından, PKK terör örgütü ile 

mücadelede Ģehirler stratejik bir öneme sahiptir. 
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BÖLÜM VII 

VAKA ÇALIġMASI: ġIRNAK/SĠLOPĠ ÖRNEĞĠ 

 

7.1. Türkiye’de Nüfus ArtıĢı ve KentleĢme 

  Türkiye‟de kentleĢme süreci özellikle 1950‟li yıllardan sonra büyük bir ivme 

kazanmıĢ, kırsaldan Ģehirlere olan göç hareketleri kentleĢmenin temel dinamiğini 

oluĢturmuĢ ve ülkenin toplumsal, sosyal ve ekonomik yapısını değiĢtirmiĢtir. 1950-

1960 döneminden baĢlayarak kentleĢme neticesinde nüfus çok hızlı artmıĢ ve 

özellikle Ġstanbul, Ġzmir, Ankara ve Adana bölgesi göçlerle birlikte hızla büyümüĢtür 

(Bilgin 1998, 263). BüyükĢehirlerde nüfus artıĢı, aynı zamanda kentleĢme sürecinin 

hızlanmasına sebep olmuĢtur. Bu dönem öncesinde, sadece baĢkent Ankara‟da 

senede yaklaĢık yüzde altı oranında nüfus artıĢı gerçekleĢirken, 1950‟li yılları takip 

eden yıllarda Türkiye‟nin her tarafında nüfus artıĢı ve kentleĢmenin hızlandığı 

görülmüĢtür (Tekeli 1998, 12).  

 Ülkemizde meydana gelen kentleĢmeye, 1980‟li yıllardan itibaren Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen terör olaylarının da önemli bir 

etkisi olmuĢtur. Bölgede terörden etkilenen kırsal kesim batıdaki illere veya bölge 

içindeki çeĢitli kent merkezlerine göç etmiĢlerdir. Özellikle Van, ġırnak, Hakkari, 

Diyarbakır gibi kent merkezleri kırsal alanlardan gelen yoğun bir göçe maruz kalmıĢ 

ve demografik ve fiziksel olarak değiĢim yaĢamıĢtır.  

 

 

Grafik 7.1. Türkiye‟de Kırsal ve Kentsel Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi (2012 yılına kadar)
49

 

                                                           
49

 TÜĠK verilerinden derlenmiĢtir.  
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Yıl Kentsel Nüfus Oran (%) Kırsal Nüfus Oran (%) Toplam  

1927 3.305.879 24 10.342.391 76 13.648.270 

1935 3.802.642 24 12.355.376 76 16.158.018 

1940 4.346.249 24 13.474.701 76 17.820.950 

1945 4.687.102 25 14.103.072 75 18.790.174 

1950 5.244.337 25 15.702.851 75 20.947.188 

1955 6.927.343 29 17.137.420 71 24.064.763 

1960 8.859.731 32 18.895.089 68 27.754.820 

1965 10.805.817 34 20.585.604 66 31.391.421 

1970 13.691.101 38 21.914.075 62 35.605.176 

1975 16.869.068 42 23.478.651 58 40.347.719 

1980 19.645.007 44 25.091.950 56 44.736.957 

1985 26.865.757 53 23.798.701 47 50.664.458 

1990 33.326.351 59 23.146.684 41 56.473.035 

2000 44.006.274 65 23.797.653 35 67.803.927 

2007 49.747.859 70 20.838.397 30 70.586.256 

2012 58.448.431 77 17.178.953 23 75.627.384 

 

Tablo 7.1. Türkiye‟de Kırsal ve Kentsel Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi ve Oranları
50

 

  

                                                           
50

  TÜĠK verilerinden yararlanılarak hazırlanmıĢtır.  
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Dikkat edildiği üzere, Tablo 7.1. ve Grafik 7.1.‟de Türkiye‟de kır-kent nüfus 

oranlarını ortaya koyarken 2012 yılına kadar bilgiler tablo ve grafikte yer almıĢtır. 

2012 yılında kabul edilen 6360 sayılı kanun ile 14 ilin büyükĢehir belediyesi olarak 

kurularak, bu kentlerin kırsal alanlarda bulunan köy, kasaba ve mahalleler de kentsel 

alan olarak kabul edilmektedir. TÜĠK verilerine göre 2012 yılında %72 olan kentlilik 

oranını,  bir yıl sonra 2013 yılında %91, 2017 yılında ise %92,5  olarak açıklamıĢtır 

ki bu oranlar gerçekçi değildir.  

 

 

Grafik 7.2. Türkiye‟de Kırsal ve Kentsel Nüfusun Yıllara Göre DeğiĢimi  

(TÜĠK verilerinde 2017 yılına kadar) 

 

 Diğer taraftan daha gerçekçi bir istatistik olarak, BirleĢmiĢ Milletler 

Ekonomik ve Sosyal Konseyi‟nin dünya kentleĢme trendleri üzerine 2018 yılı 

raporunda Türkiye‟deki kentleĢme oranının %75,1 olduğu belirtilmektedir (UN 

2018).  
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açıklanacaktır. ġırnak Ġli geneli ile Silopi Ġlçesi‟nin kentleĢme süreçleri paralellik 
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7.2.a. Silopi Hakkında Genel Bilgi 

Öncesinde Cizre‟ye bağlı bir bucak olan Silopi 1960 yılında (1 Nisan 1960) 

ilçe olarak kabul edilmiĢ ve Mardin‟e bağlanmıĢtır (Silopi Kaymakamlığı 2018).     

16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Siirt Ġli‟nden ayrılarak Türkiye'nin 

73‟üncü ili olan ġırnak‟a bağlanmıĢtır. 

ġırnak‟ın en uç noktası Türkiye-Suriye-Irak kesiĢiminde bulunan Silopi 

Ġlçesi‟nin yüzölçümü 790 km
2 

olup; 
 
güneybatısında Suriye (20 km), 

güneydoğusunda Irak (51 km), batısında Cizre (11 km), kuzeyinde ġırnak (33 km) ve 

kuzeydoğusunda Uludere (11 km) ile komĢudur. 

Harita 7.1. ġırnak Ġli Siyasi Haritası 

 

Silopi ve çevresinde iki farklı yeryüzü Ģekline sahiptir. Ġlçenin kuzeyi, 

kuzeybatısı ve kuzey doğusu dağlık bir yapı oluĢturmaktadır. Dağlık kesim kuzeyden 

güneye doğru inildikçe düz bir yapıya dönüĢür ve güneyde geniĢ Silopi Ovası uzanır. 

Silopi Ovası Türkiye Irak sınırına yaklaĢtıkça alçalır ve Dicle nehri ile Habur 

Çayı'nın birleĢtiği noktada en düĢük seviyeye eriĢir. Cudi Dağı Silopi'nın kuzeyini 

tamamen kaplamaktadır. Cudi Dağı 2.114 metre zirve noktasıyla Silopi Ovası'na 

egemen bir konumdadır.  Bitki yapısı bakımından oldukça zayıf olan ilçede yazlar 

sıcak ve kurak, kıĢlar ılık ve yağıĢlıdır.  

  Silopi‟de ticari hayat oldukça geliĢmiĢtir.  Habur Sınır Kapısı
51

, Ġpek Yolu ve 

E-24 Karayolu‟nun ilçeden geçmesi nakliyecilik sektörünü oldukça güçlendirmiĢtir. 

                                                           
51

 Türkiye‟deki bütün gümrük kapılarından giriĢ-çıkıĢ yapan ticari nakliye araçlarının yarısına yakını 

Habur Gümrük Kapısı‟ndan giriĢ çıkıĢ yapmaktadır. Habur Gümrük Kapısı 1973 yılında faaliyete 
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Ġlçe halkının yüzde sekseni geçimini bu yolla temin etmekte nakliyat ve yolcu 

taĢımacılığı vb. iĢler yapmaktadır. Silopi ilçe ve köylerinin yüzde onbeĢi tarım, 

yüzde beĢi ise hayvancılık ile geçimini sağlamaktadır (Silopi Belediyesi 2014). 

Ġlçede bulunan iki adet termik santral, BOTAġ Kerkük-Yumurtalık boru hattının 

onsekiz km.lik bölümü, kömür madeni iĢletmeciliği, plastik fabrikası ve un fabrikası 

Silopi ekonomisine katkıda bulunmaktadır (Silopi Belediyesi 2018). Bölge 

ekonomisinde kaçakçılığın da ciddi bir katkısı bulunmaktadır (Mülakat 4).  

 

7.2.b. ġırnak Ġli‟nin Demografik Yapısı  

Öncelikle genel bir bakıĢ açısı sağlaması açısından 1990 yılında il olarak 

kabul edilen ġırnak‟ın 1990-2017 yılları arasındaki nüfusa dayalı kentleĢme 

durumunun belirtilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir. ġırnak genelinde 

1990 yılında %47,8 olan kentsel nüfus oranı 2017 yılı itibariyle %73,3‟e ulaĢarak 

büyük bir geliĢme göstermiĢtir.   

Yıl Toplam nüfus 

Ġl ve ilçe 

merkezleri 

nüfusu 

Belde ve köyler 

nüfusu 

Kentsel 

Nüfus  (%) 

1990 262.006 125.264 136.742 47,8 

2000 353.197 211.328 141.689 59,8 

2008 429.287 270.744 158.543 63,1 

2014 488.966 305.881 183.085 62,6 

2017 503.236 368.656 134.580 73,3 

Tablo 7.2. ġırnak Ġli Nüfusa Bağlı KentleĢme Oranları (1990-2017)
52

 

 

                                                                                                                                                                     
girmiĢtir. Sınır kapısından yılda bir milyondan fazla, her gün ise yaklaĢık büyük çoğunluğu tır olmak 

üzere 3.000 adet nakliye aracı giriĢ veya çıkıĢ yapmaktadır. Örneğin Ticaret Bakanlığı 2018 

istatistikleri incelendiğinde; Kapıkule, Ġpsala, Hamzabeyli, Dereköy ve Pazarkule gümrük kapılarının 

tamamından giren-çıkan tır miktarı Habur Sınır Kapısından azdır. Detaylı bilgi için bkz. (T.C. Ticaret 

Bakanlığı 2018a) (T.C. Ticaret Bakanlığı 2018a). 

52
  Silopi ile ilgili nüfus verileri TÜĠK internet sayfasından yararlanarak hazırlanmıĢtır. 
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ġırnak Ġli‟nin 2017 yılı itibariyle öne çıkan demografik özellikleri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir. 

- ġırnak Ġli ortanca yaĢ 20,1 ile ġ.Urfa‟dan (19,6) sonra Türkiye‟nin en genç 

nüfus oranına sahiptir. (Türkiye geneli ortanca yaĢ 31,7) 

- 24 yaĢ altı nüfus oranında ġırnak %62 ile Türkiye‟nin en genç nüfusuna sahip 

ilidir. ġ.Urfa %59 ile ikinci, Siirt %58 ile üçüncüdür. (MuĢ %57, Hakkâri 

%56, Bitlis ve Mardin %55, Diyarbakır‟da %53, Bingöl‟de %47, Türkiye 

Geneli %39,6) 

- 29 yaĢ ve altı nüfus oranında ġırnak %72 ile Türkiye‟nin en genç nüfusuna 

sahip ilidir. Hakkâri %68 ile ikinci, ġ.Urfa %67 ile üçüncüdür. (Türkiye 

Geneli %47,3) 

- Diğer taraftan ġırnak nüfusunun yarısı (%50‟si) 19 yaĢ ve altındadır.   

 

 

Grafik 7.3. Türkiye Geneli YaĢ Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı (2017)
53

 

 
 

 

Grafik 7.4. ġırnak Ġli YaĢ Gruplarına Göre Nüfus Dağılımı (2017)
54
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 TÜĠK verilerinden hazırlanmıĢtır. 
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 TÜĠK verilerinden hazırlanmıĢtır. 
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7.2.c. ġırnak Ġli Motorlu Kara TaĢıt Sayılarındaki DeğiĢim  

KentleĢme ve ulaĢım faaliyetleri birbirini izleyen ve birbiriyle etkiletiĢim 

içinde olan faaliyetlerdir (Waddell 2002). KentleĢme meydana gelen yerlerde 

motorlu araç kullanımı artmaktadır (Tosun 2013, 31-46). ġırnak ili genelinde yıllara 

sari otomobil ve tır sayıları aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. Ġl ve ilçe trafik tescil 

bürolarına kayıtlı tır sayılarının binek otomobil sayısından fazla olması nakliyeciliğin 

ġırnak ekonomisine katkısını göstermesi açısından önemlidir. Silopi‟de bulunan 

tırların sayısı ġırnak genelinde diğerlerinin toplamından fazladır. (ġırnak‟ta bulunan 

12.406 tırın 6.340 adedi Silopi bürosuna kayıtlıdır.).  

Ġlde 1990 yılında sadece 57 olan binek araç sayısı 2017 yılı itibariyle 

yetmiĢiki kat artarak 4.085 olmuĢtur. TaĢıma araçlarındaki artıĢ, ekonominin tarım ve 

hayvancılıktan nakliye ve ticaret iĢlerine döndüğünün önemli göstergelerindendir.  

ġırnak Ġli 1990-2017 yılları arasındaki motorlu binek araçları ve tır sayıları EK-E‟de 

belirtilmiĢtir. 

 

 

Grafik 7.5. ġırnak Ġli Yıllara Göre Otomobil ve Tır Sayıları  (1990-2017)
55
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 TÜĠK verilerinden yararlanarak hazırlanmıĢtır.  
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7.2.ç. Silopi‟de KentleĢme  

Silopi Ġlçesi‟nde meydana gelen kentleĢme;  nüfus ve  okur yazarlılık durumu 

üzerinden   iki farklı faktöre bağlı olarak açıklanacaktır. ÇalıĢmada verilecek sayısal 

veri ve istatistikler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Türkiye Ġstatistik Kurumu, Silopi 

Kaymakamlığı ve Silopi Belediyesi gibi çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan temin 

edilmiĢtir.    

Fotoğraf 7.1. Silopi  (1971)
 56

 

 

 

Fotoğraf 7.2. Silopi (2015) 
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 Silopi Belediyesi‟nden temin edilmiĢtir. 
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7.2.d. Silopi Nüfus Hareketleri 

ġırnak toplam nüfusunun dörtte birini bünyesinde barındıran Silopi, Cizre‟den sonra 

ikinci kalabalık ilçedir. AĢağıdaki grafik ġırnak ilçelerinin toplam nüfusa oranlarını 

göstermektedir. 

 
Grafik 7.6. ġırnak Ġlçelerinin Toplam Nüfusuna Oranı (2015) 

57
  

Silopi‟de en belirgin demografik gösterge; 1980-2017 yılları arası nüfus artıĢ 

hızının Türkiye genelinin üstünde meydana gelmesidir. Türkiye genelinde nüfus 20 

milyondan 80 milyona yaklaĢık dört kat artarken, Silopi‟de dört buçuk kat artmıĢtır. 

Yıllara sari nüfus artıĢı ve kır-kent oranları aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir.  

Yıl Toplam Köy Nüfusu % Kırsal ġehir Nüfusu % Kent 

1980 28.639 21.828 76,2 6.811 23,8 

1985 37.437 24.366 65,1 13.071 34,9 

1990 46.946 23.516 50,1 23.430 49,9 

2000 75.192 23.993 31,9 51.199 68,1 

2007 96.690 26.020 26,9 70.670 73,1 

2008 100.505 26.902 26,8 73.603 73,2 

2009 100.641 27.241 27,1 73.400 72,9 

2010 104.094 27.771 26,7 76.323 73,3 

2011 112.582 30.633 27,2 81.949 72,8 

2012 114.754 30.597 26,7 84.157 73,3 

2013 117.665 32.315 27,5 85.350 72,5 

2014 121.110 33.271 27,5 87.839 72,5 

2015 121.463 34.313 28,2 87.150 71,8 

2016 124.060 34.970 28,2 89.090 71,8 

2017 129848 36.297 28,0 93551 72,0 

Tablo 7.3. Silopi Köy ve Ġlçe Merkezinde Nüfus Oranları (1980-2017)
58
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 TÜĠK verilerinden yararlanarak hesaplanmıĢtır. Ġlçelerin toplam nüfusu ġırnak Ġli‟nin toplam 

nüfusuna bölünüp, çıkan sonucun 100 ile çarpılması sonucu elde edilmiĢtir. 
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- Nüfus ArtıĢı: 1980 yılında 28.639 kiĢi olan ilçe nüfusu 2017 yılı itibariyle dört 

buçuk kat artarak 130.458 kiĢi olmuĢtur. 

- Nüfusa Bağlı KentleĢme ArtıĢı: 1980 yılında nüfusa bağlı kentleĢme oranı %23,8  

iken,  2017 yılı itibariyle üç kat artarak %72‟ye ulaĢmıĢtır. 

 

Grafik 7.7. Silopi Ġlçesi Yıllara Göre Kırsal-Kent Nüfus ArtıĢı (1980-2017 ) 

1980‟lerden itibaren hızlı bir kentleĢme gösteren ilçede 1990 yılı itibariyle 

kır-kent nüfusu dengelenmiĢ ve 2010 yılına kadar hızlı kentleĢme devam etmiĢtir. 

2010 yılından sonra ise kırsal ve kentsel nüfus oranları sabit seyretmektedir.  

 

Grafik 7.8. Silopi Ġlçesi Kırsal-Kentsel Nüfus Oranları DeğiĢimi (1980-2017) 

                                                                                                                                                                     
58

 TÜĠK sayfasında yayımlanan Genel Nüfus Sayımları ve Adrese Dayalı Nüfus Sayımlarından 

alınmıĢtır.  
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7.2.e. Silopi Okuryazarlık Durumu 

KentleĢme, herkes için temel eğitime eriĢimi kolaylaĢtırıcı bir etki sağlamaktadır. 

Bu bağlamda kentleĢmenin önemli göstergelerinden birisi de okuma yazma bilenlerin 

oranının artıĢıdır. Verilerden ulaĢabildiğimiz sadece son 10 yıl göstergelerinde bile 

(2008-2017) Silopi Ġlçesi‟nde okuma-yazma bilenlerin oranı oldukça artmıĢtır. (EK-

F‟dedir.) 

Silopi‟de okuma yazma bilme durumu ile ilgili olarak; 

- KentleĢme hızının arttığı ve çoğunluğu kentlerde doğan 6-21 yaĢ aralığında 

olanların okuma-yazma oranları 100%‟e yakın olduğu, 

- YaĢ arttıkça, bunların bir kısmı köylerden göç ettiğinden, okuma-yazma 

bilenlerin oranının azaldığı, 

- 65 yaĢ üstü kiĢilerin okuma yazma oranlarının hâlen düĢük olduğu (2008 

%13, 2017 %30) tespit edilmiĢtir.  

 

 

Grafik 7.9. Silopi Ġlçesi YaĢ Gruplarına Göre Okuma Yazma Bilenlerin Oranı
59
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 TÜĠK verilerinden her yaĢ grubunda okuma yazma bilenlerin sayısı, bilenler ile bilmeyenlerin 

toplamına bölünüp çıkan sonuç 100 ile çarpılarak hesaplanmıĢtır.  
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7.2.f. BoĢalan Köyler 

Silopi‟nin kentleĢmesine etki eden bir diğer faktör ise bazı köylerin 

boĢalmasıdır. 1980 nüfus sayımlarında Silopi toplam nüfusunun %18 ‟ini teĢkil eden 

on köy (Aksu, Ballıkaya, BaĢköy, DerebaĢı, Düzalan, Karacaköy, Koyunören, 

Uyanık, Yazı, Yolağzı)) 2017 nüfus sayımlarında yoktur. Bu köylerdeki insanlar 

teröre bağlı olarak veya diğer sebeplerle il içi veya il dıĢı göç etmek zorunda 

kalmıĢlardır. Silopi Ġlçesi kent ve kırsal alanlarının 1980-2017 yılları arasındaki 

yerleĢim yerlerine göre nüfus değiĢimleri EK-G‟de belirtilmiĢtir.  

Harita 7.2. Silopi Uydu Haritası (2004) 

 

 

Harita 7.3. Silopi Uydu Haritası (2018) 
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7.3. ġehir ÇatıĢmaları (2015-2016) 

7.3.a. Arka Plan  

PKK, çözüm sürecinin yarattığı ortamda kendi tabanına karĢı psikolojik bir 

mücadele yürütmüĢtür. Devlet ile bir taraftan demokratik açılım ve barıĢ 

müzakereleri ile siyasi platformda görüĢmeler sürdürülürken, diğer taraftan halka 

“barıĢ için elimizden geleni yapıyoruz, olmazsa büyük bir savaĢa hazır olun” mesajı 

verilmiĢtir (Özcan 2012, 11). PKK 2012 yılı itibariyle ciddi bir bölgesel güç elde 

etmiĢ, Öcalan‟ın mektubunun okunduğu Mart 2013 nevruzunda ise Diyarbakır‟da 

tarihi bir kalabalık toplanmıĢtır (Sabah 2013).  

 PKK‟nın uygulamaya koymaya çalıĢtığı “Ģehir gerillacılığı” yöntemi, 

kendiliğinden oluĢtuğu izlenimin aksine, önceki bölümlerde açıklandığı üzere hem 

siyasi ayağı hem de askeri yapılanması birbiri ile bütünlük gösteren planlı bir 

çalıĢmanın sonucu olmuĢtur. PKK‟nın 2015 yılı boyunca eylemleri giderek Ģehirlere 

kaymıĢtır.  

 

Grafik 7.10. Kırsal Alan ve ġehir Merkezinde GerçekleĢen PKK Saldırıları, Mayıs 2015-Ocak 2016 

(YeĢiltaĢ ve Özçelik 2016, 21) 
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 Ayaklanma ve gerilla yönteminde, “özyönetim” devletin güvenlik 

güçlerinin belirli alanlara girmesinin engellenerek, kendiliğinden oluĢtuğu izlenimi 

verilen yani aĢağıdan yukarıya doğru yapılmak istenen bir devrim türüdür. KCK 

sözleĢmesinde beĢ farklı yerde geçen “ulusların kendi kaderini tayin hakkı”
60

 ile 

birlikte okunduğunda daha net anlaĢılan bu kavram, süreç boyunca örgütün siyasi 

uzantıları tarafından da sıklıkla kullanılmıĢtır (T24 2015A). PKK‟nın Kürt nüfusun 

yoğun olarak yaĢadığı bütün yerlerde halkı özyönetim ve direniĢe çağırması ve teĢvik 

etmesi bu yöntemi uygulamaya koymaya çalıĢmasından kaynaklanmıĢtır. Bu 

maksatla, sosyal tabandan destek alınacağı düĢünülen kentlerden, ilk olarak 11 

Ağustos 2015‟te ġırnak, Cizre, Silopi ve Nusaybin‟de; takip eden bir hafta içerisinde 

ise Hakkâri, Batman, Sur, Silvan, Varto ve Yüksekova‟nın da aralarında bulunduğu 

16 farklı kent merkezinde özyönetim ilan edilmiĢtir. ÇatıĢmaların yoğunlaĢtığı 

bölgeler incelendiğinde; PKK‟nın Suriye‟de eriĢmiĢ olduğu savaĢ yeteneği, siyasi 

güç ve morali, Suriye ile geçiĢlerin yoğun olduğu Silopi, Cizre, Nusaybin, Ġdil gibi 

bölgelerde yoğunlaĢtırarak baĢarılı olunması halinde sözde Cizre Kantonu ile 

irtibatlandırma amacı taĢıdığı görülmektedir. PKK‟nın belirtilen hedefe ulaĢmak için 

uyguladığı yöntem “Ģehir gerillacılığı” ve terör, stratejisi ise provokasyon olmuĢtur.  

 ġehir savaĢları, hem 40 yıla yakın “uzun süreli halk savaĢı” mücadelesini 

kırsal alanda yürüten PKK için, hem de devlet için de yeni bir kavramdır. Kırsal 

alanda çok tecrübeli olan güvenlik güçlerinin, PKK‟nın kent merkezlerinde gençleri 

kullanmak suretiyle çok farklı bir yöntem izleyerek yapılanması, hendekler ve 

barikatlar hazırlaması karĢısında nasıl mücadele edeceği özellikle 2015 yılı ikinci 

yarısında hükümet için büyük bir problem sahası olmuĢtur. Bu maksatla, asker-

jandarma-polis karıĢımı hibrit bir mücadele yöntemi izlenmesi, tehdidin günden güne 

artması neticesinde ise tankların da harekâtı desteklemesi kararlaĢtırılmıĢtır. PKK‟nın 

“Ģehir gerillacılığı” yöntemi kullanarak yarattığı çatıĢmalara karĢı ilk 

operasyon/bastırma Silopi‟de baĢlamıĢtır. 

 Türkiye-Suriye-Irak sınırlarının tam ortasında kalan Silopi‟de meydana gelen 

çatıĢmalar ve buradaki direniĢin, ilçenin konumu itibariyle merkezden dıĢa 

                                                           
60

 KCK SözleĢmesi md.9 Topluluk ve DayanıĢma Hak ve Özgürlükleri: Halkların kendi kaderini tayin 

hakkı esas alınır. Her toplum ve halkın baĢka toplum ve halklarla demokratik, eĢit, özgür, bir arada 

yaĢamak kadar demokratik, bağımsız geleceğini belirleme hakkı o topluluk veya halk tarafından 

belirlenir. Baskı, asimilasyon, imha ve sömürgeciliğe karĢı topluluk ve halkların direnme hakkı meĢru 

bir hak olarak kabul edilir. 
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yayılabilme potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. Buranın belirli bir süre 

elde tutularak güvenlik güçlerinin bölgeye sokulmaması durumunda; Silopi‟nin çok 

kısa sürede Suriye ve Irak‟tan gelecek yardımlar ile güçlendirilme ve Türkiye 

topraklarında PKK‟nın uzunca süredir fırsat kolladığı ilk kurtarılmıĢ bölgeyi 

oluĢturmak için elveriĢli bir coğrafyaya olma potansiyeline sahiptir. Bu kapsamda 

Silopi 2015-2016 yıllarında meydana gelen çatıĢmalarda konjonktürel olarak 

jeostratejik bir konumda bulunmaktaydı.  

 

7.3.b. Silopi ÇatıĢmaları
61

 

 Silopi‟de ilçe merkezinde 6-7 Ekim 2014 Kobani eylemleri ile baĢlayan 

Ģiddet ortamı, terörün ve YDG-H yapılanmasının gözle görünür bir Ģekilde ortaya 

çıkmasına sebebiyet vermiĢtir. Kobani eylemlerinde, ilçe giriĢlerinde barikatlar 

kurulmuĢ, mobese kameralarının bulunduğu direkler devrilmiĢ, banka ve okullar 

kundaklanmıĢ, özel iĢyerine ait araç ve iĢ makineleri yakılmıĢ ve ilçe giriĢinde Ġpek 

Yolu üzerinde devletin sembolü Türk bayrağı ve Atatürk büstü yakılmıĢtır (Milliyet 

2014a). Devleti temsil eden her Ģey eylemlerin hedefi olmuĢ, olayların mahiyeti 

asayiĢ sınırlarını geçmiĢtir.   

 YDG-H‟ın Silopi‟de ilan edilmesi, Kobani protestolarından bir ay sonra 07 

Kasım 2014 tarihinde Zap Meydanı‟nda yapılan gösteriler ve havai fiĢekler eĢliğinde 

gerçekleĢmiĢtir.
62

 Ses yayın sisteminin de kurulduğu “özerklik ilanı” bir tören 

havasında gerçekleĢmiĢ, çoğu yirmili yaĢlarda militanlardan oluĢan örgüt yaptığı 

açıklamada, özerklik ilan ettiklerini ve güvenlik güçlerinin mahalleye alınmayacağını 

belirterek devleti tehdit etmiĢtir (Milliyet 2014b).  Hükümetin tüm bu yaĢananlara 

karĢı o dönem için askeri bir tedbir almaması ve ilçede bulunan polisin teĢkilat ve 

teçhizat bakımından olayların önünü alabilecek yeterlilikte olmamasından dolayı, 

oluĢan serbestlik ortamında hem kent merkezi, hem de ilçeyi çevreleyen kırsal alanda 

hâkimiyet örgütün eline geçmiĢtir. Devletin yerine geçen örgüt, ilçenin kuzeyinde 

Cudi kırsalında bulunan DerebaĢı Köyü‟nde mahkeme kurmuĢ, vatandaĢtan vergi adı 

                                                           
61

 Bu bölümde belirtilenler, bizzat Silopi‟de görev yapan asker, polis, jandarma ve güvenlik korucusu 

(toplam 10 kiĢi) ile yapılan derinlemesine mülakata dayanmaktadır. Mülakat dıĢı bilgilere kaynak 

gösterilmiĢtir. 

62
 Güvenlik güçlerinin yaklaĢık 13 ay sonra baĢlatacağı operasyonun askeri hedefi de Zap Meydanı 

olmuĢtur (Mülakat 7). 
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altında zorla para toplamıĢtır. OluĢan “serbestlik ortamında”, YDG-H bürosu olarak 

kullanılan çadırlar BaĢak, Barbaros, KarĢıyaka ve ġehit Harun Boy olmak üzere dört 

farklı mahallede, bizzat belediye imkânları ile kurulmuĢtur. Terör örgütü önceden 

DerebaĢı Köyü kırsalında yaptığı asayiĢ uygulamalarını bu çadırlara taĢıyarak ilçe 

merkezinde sürdürmeye devam etmiĢ, halkı sorgulayarak cezalandırmıĢ, ayrıca 

militan kazanma ve sözde vergi iĢlemlerini bu çadırlar içerisinde gerçekleĢtirmiĢtir 

(Mülakat 1) (Yeniçağ 2015).  

 Aralık 2015 ayına gelindiğinde Silopi ilçe merkezinde genel durum 

Ģöyleydi: Ġlçe merkezi bir yıldan fazla  örgütün kontrolünde, halk üzerinde sosyal 

kontrol tamamen sağlanmıĢ, devletin varlığı sadece kaymakamlık ve tugay kıĢlasının 

bulunduğu caddeler  (1 ve 2‟nci cadde) ve Ġpek Yolu‟nun güney kısmında kalan Ofis 

ve Dicle mahallelerinin bir kısmında mevcut, ilçenin geri kalan bütün mahalle, 

sokak, apartman, bina ve evleri tamamen örgütün kontrolünde, ilçede üç farklı yerde 

sözde “KCK bayrağı” her taraftan görülecek Ģekilde direklere asılmıĢ ve DBP 

tarafından 12 Ağustos 2015‟te ilan edilen (T24 2015b) “demokratik özerklik” kararı 

üzerinden dört ay geçmiĢti. 1992‟de yaĢanan Nevruz olaylarının üzerinden 24 yıl 

geçmiĢ, PKK‟nın “üçüncü nesil militanları” tarafından yapılan eylemler ve olayların 

mahiyeti politik olarak daha da ağırlaĢmıĢtı. Gelinen aĢamada Kandil tarafından 

uluslararası kamuoyundan ve ABD baĢta olmak üzere dıĢ devletlerden de destek 

aranıyordu (Reuters 2015). Terör örgütü, asimetrik mücadelelerin temel prensipleri 

olan moral, motivasyon, inisiyatif ve kararlılık prensipleri konusunda avantajlı 

gözükmekteydi. Diğer taraftan sivil halkın arasına karıĢan örgüt mensupları gizlilik 

konusunda da avantaja sahipti. Terör örgütü bütün bu avantajlara rağmen, asimetrik 

mücadelenin “hareketlik” prensibini ihmal etmekte, ilçe merkezinde toplanarak 

askeri açıdan imha edilmesi kolay bir hedef teĢkil etmekteydi.
63

 

 Bütün bu geliĢmelerin üzerine, Silopi kent merkezinde kaybolan devlet 

egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve terör örgütü mensuplarının ilçeden 

süpürülerek çıkarılması maksadıyla, güvenlik güçlerinin 14 Aralık 2015‟te baĢlattığı 

kararlı bir Ģekilde baĢlattığı operasyonların ilki 19 Ocak 2016‟da tamamlanmıĢtır. 

Ġlçede tehdidin devam etmesi üzerine Mart ve Nisan 2016 aylarında iki küçük çaplı 

operasyon daha icra edilmiĢ ve asayiĢ yeniden sağlanmıĢtır. 
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 “PKK, tarlasını terk etmemekte ısrar eden, Öcalan‟ın da nefret ettiği, köylü savaĢını yürüttü. 

Taktiği, tekniği ve mantığı ile tam da böyleydi.”. Detaylı bilgi için bkz. (Özcan, 2016). 
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Terör Örgütü Örgütlenmesi: Silopi kent merkezinde bulunan teröristler 

YDG-H, HPG ve ÖSB olmak üzere üç farklı örgütlenme çatısına sahip olmuĢtur. 

HPG 150, Öz Savunma Birliği 328, YDG-H ise 202 olmak üzere toplam 680 militan, 

11 mahallesi bulunan kentin bütün mahallelerinde örgütlenmiĢledir. Özellikle Ġpek 

Yolu‟nun kuzeyinde bulunan BaĢak, Barbaros, Nuh, KarĢıyaka, Cudi ve ġehit Harun 

Boy mahallelerinde dağ kadrosundan gelen HPG‟li teröristler daha etkin olmuĢlar, bu 

mahallerin bütün sokaklarını hendek ve barikatlar ile kapatmıĢlar ve evlerin 

tamamını tuzaklamıĢlardır. Ġlçenin kuzey mahallelerinin dayandığı Cudi kırsalı, 

HPG‟li teröristlerin çatıĢmaya girmeden geri çekilmesine olanak sağlamıĢtır.  

Harita 7.4. Silopi Kent Merkezinde PKK‟nın Mahalle Örgütlenmesi 

 

Terör Örgütü Silah ve Teçhizatları: Ġlçede bulunan teröristlerin temel 

silahları    AK-47 (kaleĢnikof) piyade tüfeği olmuĢtur. Bunun dıĢında tabanca, 

pompalı tüfek, makineli tüfek (bixi ve doçka), roketatar, SVD Dragunov (Kanas) ve 

BFG-50A (Zagros) keskin niĢancı tüfekleri, el bombası silahlarını kullanmıĢlar; çok 

farklı tekniklerle hazırlanan EYP‟ler (sabit veya elle atılan) ise en yoğun kullanılan 

silah ve saldırı yöntemi olmuĢtur.  

Terör Örgütü Taktik ve Eylemleri: Ġlçe merkezinde bulunan dar sokaklar, 

bina ve yapılar teröristlere hem örtü hem de gizleme sağlamakla birlikte eylem 

çeĢitliliğini de arttırmıĢtır. Güvenlik kuvvetlerinin mahallelere yaklaĢmasını ve 

girmesini engellemek maksadıyla hendek ve barikatlar çok sayıda kullanılmıĢtır. 
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Hendek kazılmasında belediye iĢ makinelerinden ve sivil halktan istifade edilmiĢ; 

barikat ve mevzi yapımında ise yollara döĢenen parke taĢlar, devletin dağıttığı 

kömürler ve boĢ un çuvallarından istifade edilmiĢtir. Barikatlar, evlerin duvarlarına 

açılan delikler ve küçük çapta tüneller örgüt mensuplarının gizli ve örtülü bir Ģekilde 

yer değiĢtirmesini sağlamıĢtır. Bunun dıĢında güvenlik güçlerinin yaklaĢma 

istikametlerini görecek Ģekilde hâkim yerlere (çatılar, bina içleri) yerleĢtirilen keskin 

niĢancılar harekâtın hızını yavaĢlatmıĢtır. Silopi ilçe merkezinde örgütün etkin 

olduğu mahallelerde bütün evler, evlerin kapıları, bina içleri ve yollar (özellikle 

kavĢak noktaları) EYP ile tuzaklanmıĢtır. Bununla birlikte barikat ve hendekler de 

patlayıcı düzeneklerle tuzaklanmıĢ, iĢ makineleri etkisiz hale getirilmeye 

çalıĢılmıĢtır. EYP yapımında mutfak tipi ve sanayi tipi tüplerden bol miktarda 

istifade edilmiĢtir. Bina içlerindeki patlayıcı düzeneklerde akla gelmeyecek özgün 

yöntemler kullanılmıĢtır.
64

  

Operasyon esnasında güvenlik güçleri ilerlemesine devam ettikçe geri çekilen 

örgüt mensupları, kolluk kuvvetlerini uzaktan takip ederek girilen ve içinde 

bulunulan evleri tespit ederek buralara uzaktan roketatarlar ile saldırılar 

düzenlemiĢtir. Güvenlik güçleri ile yakın temasa girmekten çekinen teröristler, daha 

çok keskin niĢancılar, roketatarlar ve piyade silahları ile uzaktan saldırılar 

düzenlemiĢler, ayrıca operasyonun son safhalarında güvenlik güçlerinin yollardan 

ilerlemeyip evlerin ve bahçelerin duvarlarını delerek buralardan ilerlediklerini 

anladıklarında ise buraları tuzaklamaya çalıĢmıĢtır. Tüneller örgüt mensuplarının yer 

değiĢtirmelerinde, geri çekilmelerinde ve harekâtın son safhalarına doğru Cudi 

kırsalına kaçmaları için kullanılmıĢtır.  

Terör örgütünün Silopi kent merkezinde Aralık 2015-Mart 2016 döneminde 

yaĢanan çatıĢmalarda en çok kullandığı taktik ve eylem tipleri sırasıyla Ģu Ģekilde 

gerçekleĢmiĢtir. 

- El yapımı patlayıcı (EYP) saldırısı 

- Hafif silahla saldırı, 

- Keskin niĢancı saldırısı, 

- Roketatarlı Saldırı. 
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 “Evlerdeki düdüklü tencereleri bomba yapımında kullandılar. Silopi‟de düdüklü tencere 

bırakmadılar.” (Mülakat 7). 
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Operasyon Öncesi Alınan Tedbirler: Operasyondan bir gün önce sokağa 

çıkma yasağı ilan edilerek sivil halkın zarar görmemesi için tedbir alınmıĢtır. Ġlçenin 

giriĢ ve çıkıĢlarının kontrolü için beĢ farklı noktada zırhlı araçlar ile tecrit noktaları 

tesis edilmiĢtir. Operasyonun emniyetle yürütülmesi için kritik önemi haiz bölgelerin 

emniyeti alınmıĢ, operasyon öncesi teröristlerin teslim olması için ses yayın 

sisteminden anonslar yapılmıĢtır.  

 Güvenlik Güçleri TeĢkilatlanması: Harekât, Silopi‟de konuĢlu Tugay 

Komutanlığının emir-komutasında, asker, jandarma özel harekât, polis özel harekât 

ve güvenlik korucularından oluĢan yaklaĢık 2.000 personelin katılımıyla 

gerçekleĢmiĢtir.
65

 JÖH timleri esas alınarak oluĢturulan teĢkilatlanmada, polisler 

JÖH birliklerinin harekât kontrolüne
66

 verilmiĢ, keskin niĢancı timleri, taktik 

tekerlekli zırhlı araçlar ve tanklar harekâtı desteklemede kullanılmıĢ, ayrıca ihtiyat 

olarak birlik ve malzeme planlanmıĢtır. 

 Operasyonun Hedef, Prensip ve Taktikleri: Diğer kent merkezlerine 

nazaran Silopi operasyonlarının erken baĢlaması örgüt üzerinde baskın etkisi 

yaratmıĢtır. Askeri operasyonun hedefi, daha önceden YDG-H militanlarının 

özerklik ilan ettiği Zap Meydanı olarak açıklanarak personelin moral, motivasyon ve 

kararlılığı arttırılmıĢtır. Harekâtı komuta eden Tugay Komutanı tarafından harekâttan 

önce operasyona katılan bütün personele etkili bir konuĢma yapılmıĢ ve askeri 

prensiplerden “kararlılık” en üst seviyeye çıkarılmıĢtır. Buna paralel olarak en küçük 

seviyedeki komutanlara kadar büyük inisiyatifler verilmiĢtir.
67

 Harekâtın 

planlamasında en ufak detaylar dahi göz önünde bulundurulmuĢ, tim seviyesindeki 

birliklere net hedefler verilmiĢtir. Tüm mahallelere aynı anda girmektense sektörler 

halinde müdahale edilmiĢ, böylelikle “kuvvet tasarrufu” ve “sıklet merkezi” 
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 Askeri doktrinlerde savunanın taarruz edene karĢı üstünlüğü olduğundan, tarafların insan gücü 

olarak savunma taarruz oranında 1/3 esas alınmaktadır. Bu maksatla 680 teröriste karĢı yaklaĢık 2.000 

personelden oluĢan birlik ile operasyon düzenlenmesi detaylı bir planlamanın sonucunda ortaya 

çıkmıĢtır.   

66
 Harekat kontrolü, zaman ve bölge olarak sınırlı özel görevlerin başarılabilmesi için Türk Silahlı 

Kuvvetlerine tahsis edilen kamu kurum ve kuruluşları veya bunlara ait birimlerin idari ve lojistik 

sorumluluklar kendi teşkilatına ait olmak üzere kullanılmasında ilgili komutana verilen yetkidir.   

(3133 sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Tüzüğü). 

67
 “Tugay komutanı bizlere çok büyük inisiyatifler verdi. Bu da baĢarının mutlak bir parçası oldu.” 

(Mülakat 3) ” Ben Silopi‟den sonra Cizre, Sur, Nusaybin ilçelerinde de görev yaptım aralıksız. En 

etkili yönetim Silopi‟de oldu, PaĢa çok akıllı ve zeki bir insandı. KeĢke bir Sur ya da Nusaybin ekibi 

de böyle olsaydı” (Mülakat 2). 
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prensipleri sağlanmıĢ, emir-komuta kolaylaĢmıĢ ve dost ateĢinden kaynaklanabilecek 

zayiatların önüne geçilmiĢtir. Operasyonun sloganı “evden eve, duvardan duvara” 

olmuĢ; yollar, bahçe kapıları ve bina kapıları EYP ile tuzaklandığından bahçe veya 

bina duvarları delinerek ev içlerine girilmiĢtir. Operasyonun diğer bir sloganı ise 

“sıfır zayiat” olmuĢtur. Keskin niĢancıların ateĢlerinden korunmak maksadıyla 

gizlenme prensibine azami riayet edilmiĢtir.  

AteĢ desteğinde tanklardan istifade edilmiĢ, sokakları kapatan hendek ve 

barikatlar tank atıĢları ile imha edilmiĢtir. Tankların, Türkiye‟de ilk defa Silopi kent 

merkezinde teröre karĢı kullanılması örgüt üzerindeki baskın etkisini arttırmıĢtır. 

Bina içi aramaları, bu konuda çok tecrübeli olan polis özel harekât personeli 

tarafından yapılmıĢ, polis-asker-jandarma-korucu iĢbirliği uyum içerisinde 

gerçekleĢmiĢtir.  

 Emir-komuta birliği: ġehir savaĢlarında emir-komuta klasik muharebelerin 

aksine zordur. Küçük birlik seviyesinde liderliğin ön plana çıktığı meskûn mahal 

operasyonlarında dar sokak ve bina komuta-kontrolün sağlanması her zaman 

mümkün değildir. Silopi‟de icra edilen operasyonlarda Tugay Komutanlığı emir 

komutasında etkin bir komuta birliği sağlanmıĢ, istihbarat bilgilerinden azami 

derecede istifade ile hedefler ve ilerleme istikametleri birliklere net olarak tahsis 

edilerek koordinasyon sağlanmıĢtır. Telsiz ve mobil telefonlar ile muhabere (iletiĢim) 

kesintisiz yürütülmüĢtür. Yapılan mülakatlarda en çok vurgulanan husus; personelin 

moral, motivasyon ve kararlılıklarının en üst düzeyde gerçekleĢtiğidir.  

Zayiat durumu: Bütün doktrinel ve akademik çalıĢmalarda, Ģehir 

savaĢlarının her iki taraf için de çetin, zor ve personel kaybının en fazla olduğu 

muharebe türlerinden olduğu belirtilmesine rağmen (U.S. FM 90-10 1979, 7), 

Silopi‟de baĢlayan operasyonların ilk 37 günlük bölümünde sadece bir güvenlik 

görevlisi Ģehit olmuĢ, buna karĢın medyaya yansıdığı kadarıyla 145 terörist etkisiz 

hale getirilmiĢtir (Sözcü 2016). Operasyonlarda toplam 177 hendek kapatılmıĢ, 264 

barikat kaldırılmıĢ ve en az 621 patlayıcı düzeneği imha edilmiĢtir.
68

 PKK‟nın “Ģehir 

gerillacılığı” yöntemine karĢı ilk kapsamlı operasyon olmasına rağmen, sayılar 

                                                           
68

 Basın ve medyada kapatılan hendek, barikat ve etkisiz hale getirilen EYP konusunda  çeĢitli sayılar 

belirtilmektedir. Bu çalıĢmada belirtilen sayılar hem mülakatlardan hem de diğer kaynaklardan 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  
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üzerinden analiz edildiğinde Silopi operasyonu güvenlik güçleri açısından çok 

baĢarılı gerçekleĢmiĢtir. 

Halkın Durumu: Silopi ve Cizre nüfusu yaĢ ortalaması açısından çok genç 

bir nüfusa sahip olmakla birlikte, daha önce de belirtildiği gibi halkın yarısından 

fazlası 20 yaĢ ve altında bulunan genç ve çocuklardan oluĢmaktadır. Silopi‟deki 

çatıĢmalarda yaĢları 16-24 arasında değiĢen gençler çok fazla kullanılmıĢ, silahlı 

YDG-H mensubu teröristler yaĢlı halkı dahi barikat ve hendek inĢasında zorla 

kullanmıĢlardır.
69

 Silopi‟de operasyon sahasında çok fazla sayıda sivil yer almıĢ, 

küçük çocuklar bazı yerlerde kalkan olarak kullanılmıĢtır. Sivil halkın çoğu, güvenlik 

güçlerine EYP ve mayınların yerlerini göstermiĢler ancak kimlerin yaptığını 

bilmediklerini söylemiĢlerdir. Bir kısmı ise güvenlik güçlerine yardımcı olmamıĢ, 

operasyon baĢlamadan bir gün önce Ġstanbul‟dan veya çevre illerden ilçeye geldiğini 

söyleyerek patlayıcı düzeneklerin yerlerini göstermemiĢlerdir. Operasyonlardan önce 

tamamen örgütün kontrolüne bırakılan halk, güvenlik güçlerinin kararlılığını 

gördükçe, gruplar halinde fırça saplarına beyaz örtüler bağlayarak güvenlik güçlerine 

sığınmıĢlardır. Ġlk temastan sonra kararlılığı fark eden sivil halkın tamamı güvenlik 

güçlerine sığınmıĢ, ilçe merkezinde tamamen teröristler kalmıĢtır. Bu da örgütün 

“provokasyon” stratejisini çökerten en önemli faktör olmuĢtur. 

7.4. Değerlendirme 

 PKK terör örgütü cephesinden yapılacak bir değerlendirmede, öncelikle Ģu 

tespiti yapmak uygun olacaktır: PKK‟nın 2015-2016 yıllarında uygulamaya koyduğu 

Ģehir savaĢları, örgüt açısından ne stratejik ne de sonuç alma odaklıdır. Bu bağlamda 

örgütün Türkiye‟de uygulamaya koyduğu Ģehir savaĢlarının iki temel amacı olduğu 

belirtilebilir. Birincisi, PKK‟nın gençlik yapılanması üzerinden yürüttüğü bu 

mücadelesi bütün olarak değerlendirildiğinde, siyasi alandaki stratejisine hizmet için 

dinamik sosyal tabanı hareketlendirme amacı taĢımaktadır. Bu kapsamda PKK için 

“özyönetim direniĢleri” ve devamında denenen “Ģehir gerillacılığı” yöntemi 

baĢarısızlık olarak değil, aksine baĢarı olarak görülmektedir. Kandil merkezli 

değerlendirmelerde; Türkiye‟de uygulanan “özyönetim direniĢlerinde” güçlü bir 
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 “Arama yaptığımız evde karĢılaĢtığımız yaĢlı bir vatandaĢ evinin önündeki barikatı kendisinin 

yaptığını, neden diye sorduğumuzda ise çocuk yaĢta eli silahlı kiĢilerin kapısına dayanarak „yarın 

sabaha kadar bu bitecek‟ dediğini söylemiĢtir.” (Mülakat 3). 
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iradenin gösterildiği, “devrim” tarzlarının ortaya konulduğu ve tarihsel olarak 

kazananın kendileri olduğu değerlendirmesi yapılmaktadır (Serxwebun 2017). 

Terörizm ve ayaklanma stratejisinde halk desteğinin en önemli bileĢen olduğu göz 

önüne alındığında, PKK terör örgütünün toplum içerisinde kısmi de olsa belirli bir 

desteğe sahip olduğu görülmektedir.  

 Ġkincisi amacı ise Türk Silahlı Kuvvetlerini yurt içindeki operasyonlarla 

angaje ederek Suriye‟den uzak tutmaktır. Suriye kazanımlarının stratejik olduğunu 

düĢünen örgüt açısından, Öcalan‟ın devrim anlayıĢının yeni bir süreçte bulunduğu ve 

yerel olmaktan çok uluslararası bir boyut kazandığı, PKK için mücadelenin dağ ve 

sokaklardaki mücadele ile kazanılacağı belirtilmektedir (Serxwebun 2018).   

PKK‟nın 2015-2016 yılları arasında uyguladığı “Ģehir gerillacılığı” yöntemi 

ve “provokasyon” stratejisinin çökmesinin dört farklı sebebinin olduğundan 

bahsedilebilir. Öncelikle ve birinci sebep olarak yeterli halk desteğinin olmayıĢıdır. 

Halkın mücadeleye destek vermediği terör örgütü tarafından da kabul edilmektedir 

(ANF 2018b). Ġkinci sebep, kent merkezlerinde yaratılan çatıĢmalar oyalama taktiği 

üzerine kuruluydu ve vazgeçilmez değildi. Mevcut dönemde daha stratejik olan 

Suriye‟den Türkiye‟nin uzak tutulması gerekmekteydi ve TSK‟nın en tecrübeli askeri 

birliklerinin konuĢlu olduğu bu bölgede birlikleri oyalamak örgütün askeri hedefiydi. 

“Gerilla” yönteminde Ģehirlerde kuĢatılmanın imha olmak anlamına geldiğini çok iyi 

bilen örgüt, çoğu yerde direkt çatıĢmalardan kaçınmıĢ, birlikler ilerledikçe geri 

çekilmiĢ ve patlayıcı düzenekler ile mümkün olduğunca harekâtı yavaĢlatmayı 

amaçlamıĢtır. Üçüncü sebep olarak, yanlıĢ strateji seçimidir. Örgüt, çatıĢmalar 

boyunca provokasyon stratejisinin iĢlemesi için gerekli olan dıĢ desteği 

sağlayamamıĢtır. Bu strateji, sistematik bir Ģekilde baskı uygulayan otoriter rejimlere 

karĢı kullanıldığında etkili olabilirken; halbuki devlet son 10 yıl içerisinde çıkardığı 

yasalar ve diğer düzenlemeler ile birlikte Kürt sorununun çözümüne yönelik samimi 

adımlar atmıĢ, çözüm süreci boyunca da askeri tedbirlere baĢvurmaktan çekinmiĢtir. 

Dördüncü ve son sebep olarak ise; devletin planlı, istihbarata dayalı, hibrit tarzda ve 

en önemlisi “kararlı” bir Ģekilde karĢı koyma yöntemidir. Ġlk olarak Silopi‟de 

uygulanarak diğer kent merkezlerinde icra edilenlere model teĢkil eden harekâtta 

asker, jandarma, polis, güvenlik korucusu, MĠT temsilcileri öncesinde örneği 

olmayan bir Ģekilde ve uyum içerisinde hareket etmiĢlerdir. Terör örgütlerinin 

planlamalarında göz önünde bulundurdukları en önemli faktör geçmiĢ tecrübeleri 
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olduğundan (Kydd ve Walter 2006, 63), örgüt “çözüm süreci” deneyimiyle, askeri 

anlamda bir müdahale olmayacağını ummaktaydı. Baskın tarzında gerçekleĢtirilen bu 

operasyonlar örgüt için sürpriz etkisi yaratmıĢtır. 

Silopi “Ģehir savaĢları” güvenlik güçleri açısından askeri prensiplerin etkin 

uygulanarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlandığı ve zayiatın en az seviyede 

gerçekleĢtiği bir asimetrik çatıĢma olarak tarihe geçmiĢtir. Türkiye tarihinde ilk defa 

Silopi‟de uygulanan hibrit tarzda ve tankların ateĢ desteğindeki operasyon modeli,  

bir örnek teĢkil etmiĢ ve diğer kent merkezlerinde icra edilen “Ģehir savaĢlarında” da 

uygulanmıĢtır. Bununla birlikte, Silopi‟de güvenlik güçlerinin operasyon ve 

taktiklerini öğrenen teröristler, diğer kent merkezlerinde daha fazla zayiata sebebiyet 

vermiĢlerdir. 

 ÇalıĢmamızda Silopi özelinde yapılan mülakatlarda öne çıkan hususlardan en 

önemlisi, farklı kurumların koordinasyonunun etkili bir biçimde sağlanmıĢ olduğudur 

(Mülakat 1). Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin 2015-2016 yıllarında yürüttüğü 

“hendek operasyonları”nın polis, jandarma, asker ve güvenlik korucularının 

tamamının katıldığı hibrit tarzda gerçekleĢtirilmesi terörizmle mücadele açısından 

kritik öneme haizdir ve yeni bir mücadele yöntemini göstermektedir. Terörizmle 

mücadelede çok baĢlılığın kaldırılması, istihbarat yönetiminin merkezi uygulanması 

ve devlet kurumlarının koordinasyonunun sağlanması açısından önemli olan bu 

operasyonlar, geçmiĢte yapılan hataların aksine müteakip süreçteki terörizmle 

mücadele açısından umut vericidir.  

 Mülakatlarda öne çıkan bir diğer husus ise, müzakere ve diyalog süreçlerinde 

de güvenlik tedbirlerinin gevĢetilmeden devam ettirilmesinin önemli olduğudur. 

Çözüm sürecinde yapılan veya yapılmayan uygulamalar terör örgütünün bölgede 

etkili olmasının ve örgütlenmesinin önünü açmıĢtır. Kent merkezlerinden sorumlu 

polisin teçhizat anlamında yeterli olmadığı, en basit ifadeyle EYP‟ye dayanıklı bir 

zırhlı aracının dahi olmadığı yine mülakatlarda ifade edilmiĢtir (Mülakat 6). Bu 

sebeple Ģehir merkezlerinde görevli polis kuvvetlerinin yeterli kuvvette olması, 

uygun araç, silah ve teçhizatlar ile donatılması kritik öneme haizdir.  Silopi‟de bu 

uygulama genel hatlarıyla baĢlatılmıĢtır. Kent merkezinde inĢa edilen yeni karakol ve 

kontrol noktaları ile ilçede hâkimiyet sağlanması ve militanların lojistik desteğinin 

kesilerek yeni bir yapılanmanın önüne geçilmesi amaçlanmıĢtır.  
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BÖLÜM VIII 

SONUÇ 

 

Sosyal bilimlerde olgular zaman ve mekâna bağlı olarak değiĢkenlik 

göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle sosyal bilimlerde bir hipotezin veya teorinin 

gerçekliği zaman ve mekânın değiĢimine de bağlıdır. ÇalıĢmamızda savaĢ olgusunun 

zaman ve mekâna bağlı olarak nasıl bir dönüĢüm yaĢadığı, savaĢın 

kavramsallaĢtırıldığı 19‟ncu yüzyıl Clausewitzçi özelliklerinin 20‟nci yüzyıl boyunca 

ve içinde yaĢadığımız dönemde karakterinde ne tür dönüĢümler yaĢadığı zamana 

bağlı olarak açıklanmıĢtır. Zamana bağlı olarak yapılan incelemede savaĢın 

konvansiyonel yapısının (eĢit güçler arasında düello Ģeklinde gerçekleĢmesinin) 

günden güne asimetrik savaĢlar lehine bozulduğu görülmektedir. SavaĢın doğasında 

yaĢanan bu değiĢim ve asimetrik yöntemlerin artan önemi sadece zamana bağlı 

olmaktan ziyade, yeryüzündeki mekânsal değiĢimlerden de kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda dünyada meydana gelen hızlı kentleĢme yani insanların kırsalı terk ederek 

kentlere yerleĢmesi, özellikle asimetrik karakterli devlet dıĢı aktörlerin (terör 

örgütleri, gerilla grupları) mücadelelerini üzerine kurduğu halkın peĢinden kentlere 

yönelmesine yol açmıĢtır. Dolayısıyla son iki yüzyıl boyunca savaĢın karakterine 

iliĢkin yaĢanan iki temel dönüĢüm Ģu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. (1) SavaĢ sadece 

devletlerin tekelinde olan bir olgu olmaktan çıkmıĢtır. (2) SavaĢlar mekânsal olarak 

kentlere kaymıĢtır. 

20‟nci yüzyıl boyunca meydana gelen asimetrik savaĢlarda en temel yöntem 

“gerilla yöntemi” olmuĢtur. Dünyanın çeĢitli bölgelerinde güçsüzün güçlüye karĢı 

verdiği bu savaĢta, uluslararası iliĢkilerin baĢat teorisi realizmin öngördüğünün 

aksine, her zaman güçlüler zafer kazanmamıĢ, birçok asimetrik karakterli devlet dıĢı 

aktör gerilla yöntemi ile devletleri alt etmiĢ, politik kazanımlar elde etmiĢtir. Stratejik 
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olarak güçsüz olan tarafın, istediği yer ve zamanda taktik seviyede metotlarla 

yürüttüğü bir savaĢ biçimi olan gerilla savaĢının pratikte baĢarıldığı ve teorik 

çerçevesinin çizildiği Mao‟nun “uzun süreli halk savaĢı” sadece bulunduğu 

coğrafyaya özgü kalmamıĢ, dünyanın birçok yerinde ayaklanan unsurların temel 

yöntemi olmuĢtur. Halkın yoğun olarak kırsal alanda yaĢadığı geçtiğimiz yüzyılda bu 

yöntem daha çok kırsal ve dağlık araziye dayalı olarak gerçekleĢmiĢ ve birçok 

ayaklanma zafer ile sonuçlanmıĢtır. Ancak günümüzde dünyanın birçok yerindeki 

kırsal nüfusun kentlere taĢınması ve askeri alanda devrim niteliğinde teknolojik 

geliĢmelerin ulaĢılmaz arazi kesimlerini ulaĢılabilir ve “gerilla” unsurları için 

yaĢanılmaz kılmasından dolayı bu yöntem ile baĢarıya ulaĢmak imkansız hale 

gelmiĢtir.  

Terör örgütü PKK‟nın kurulduğu, stratejisi ve yönteminin belirlendiği 1978‟li 

yıllarda kırsal nüfus, Kürt nüfusunun yoğun olarak yaĢadığı Güneydoğu Anadolu 

bölgesinde %76, Türkiye genelinde ise %56 civarında bulunmaktaydı. Dönemin 

Ģartları, Türkiye‟de “gerilla yöntemine” dayalı bir ayaklanma modelinde ise kırsala 

dayanmayı gerekli kılmıĢtır. Günümüzde ise kentsel-kırsal nüfus oranı bölgede 

tersine dönmüĢ (kırsal %25, kentsel %75 civarında) ve PKK‟nın bu yöntemle 

baĢarıya ulaĢmasını imkânsız hale getirmiĢtir. Öğrenen örgüt PKK ise bu dönüĢüme 

kayıtsız kalmamıĢ, yasadıĢı silahlı ve siyasi mücadelesini halkın peĢinden giderek 

Ģehirlere getirmiĢ, kırsal alandakinden farklı taktik ve teknikler geliĢtirmiĢtir.  

PKK terör örgütünün yaĢadığı dönüĢümü sadece tek bir değiĢkene bağlı 

olarak açıklamak sosyal bilimlerde uygun olmayan bir yaklaĢımdır. Tabii ki PKK‟nın 

dönüĢümünün sebepleri olarak bölgesel ve uluslararası geliĢmeler, devletin etkin 

askeri mücadele yöntemi gibi birçok etken de belirtilebilir. Daha geniĢ bir perspektif 

ile bakıldığında kentleĢme sadece Türkiye‟ye özgü olarak oluĢmamıĢ, dünyada da 

hızlı bir kentleĢme meydana gelmiĢtir. Dünyada meydana gelen geliĢmeler de 
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kentleĢmeden etkilendiğinden, kentleĢme tek baĢına birçok değiĢim ile nedensellik 

veya korelasyon bağına sahip olmuĢtur. PKK‟nın zaman içerisinde yaĢadığı 

dönüĢümleri ve aldığı kararları; örneğin KCK sözleĢmesi, mücadelesini siyasal 

zemine kaydırması, metropollerde artan terör eylemleri, Suriye Ġç SavaĢı‟nda kentsel 

alanların yarattığı imkânlardan istifade etmesi vb. kentleĢmenin yarattığı etkilerden 

kaynaklanmıĢtır. Bu kapsamda çalıĢmanın tek bağımsız değiĢkeni kentleĢme ile 

birçok Ģey anlatılmıĢ ve sadelik prensibine uyularak PKK‟nın strateji, taktik ve 

yöntemlerinde meydana gelen dönüĢümler açıklanmıĢtır. PKK, artık kuruluĢunda 

belirlediği Mao‟nun “uzun süreli halk savaĢı” yani kırsal gerilla yöntemiyle baĢarılı 

olamayacağını anlamıĢ ve mücadelesini siyasal alana ve Ģehirlere kaydırmıĢtır.  

Terör örgütü “4‟ncü stratejik dönem” olarak adlandırdığı 2010 yılından 

itibaren “devrimci halk savaĢı” ilan etmiĢ ve mücadelesinin silahlı boyutunu ise “kıra 

dayalı Ģehir gerillacılığı” yöntemine dayandırmıĢtır. Bu Ģekilde hem kırsal alanda 

hem de Ģehirlerde mücadele ederek bölge halkının tamamının üzerinde etkin olmak 

ve halkı örgütlemek amacı taĢımaktadır. Suriye Ġç SavaĢı‟nın yarattığı siyasal ve 

jeopolitik geliĢmeler ise örgüt açısından bulunmaz fırsat olarak değerlendirilmiĢtir. 

PKK bu maksatla 2014 yılından itibaren gençlik yapılanması YDG-H ile Güneydoğu 

illerinde terör eylemleri yapmıĢ ve halkı devlete karĢı mobilize ederek KCK 

sözleĢmesinin önerdiği “demokratik özerklik” modelini gerçekleĢtirmek istemiĢtir. 

PKK terör örgütü 2014 yılından itibaren Sur, Cizre, Silopi, Ġdil, Yüksekova, 

Nusaybin ve ġırnak olmak üzere yedi farklı kent merkezinde uzunca bir tahkimat ve 

hazırlık yapmıĢ; bu bölgelerde özyönetim ilan etmiĢ; aylarca süren Ģehir 

çatıĢmalarına sebep olmuĢtur. ÇalıĢmada vaka çalıĢması olarak incelenen Silopi 

Ġlçesi‟nde ve diğer kent merkezlerinde örgütün uyguladığı taktik ve eylemler tipik 

“Ģehir gerillacılığı” eylemleri olan suikast, sabotaj, patlayıcı düzenekler, keskin 

niĢancılar, barikatlar, hendekler vb. olmuĢtur.  
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Sonuç olarak PKK terör örgütü, Mao‟nun “uzun süreli halk savaĢı” stratejisi 

ve kıra dayalı bir “gerilla savaĢı” ile mücadele kapasitesini kaybetmiĢ; mücadelesini 

siyasal alana paralel olarak Ģehirlere kaydırmıĢtır. Önümüzdeki süreçte PKK‟nın 

kırsal alandaki eylemlerinde oransal olarak azalma, kentsel eylemlerinde ise doğrusal 

bir artıĢ olması beklenmektedir.  

ÇalıĢma müteakip araĢtırmacılara öneriler yapılarak tamamlanacaktır. Bu 

kapsamda, “Ģehir gerillacılığı” ve “Ģehir savaĢları” konusunda Türkiye‟de yeterli 

akademik çalıĢmanın mevcut olduğunu söylemek maalesef mümkün değildir. Konu 

hakkında çalıĢma yapmak isteyenlere üç farklı konuda araĢtırma önerilmektedir. 

“Gerilla” yöntemi izleyen örgütler yaptıklarını nadiren yazarak kaynaklaĢtırdığından  

bu örgütlerin ne yaptıklarını biliyoruz ama planlamaları ve nasıl yaptıkları 

konusunda tatmin edici bilgiye sahip değiliz. Kentsel alanlarda ayaklanmayı bastırma 

harekâtı bir noktada teknolojik geliĢmelere bağlı olduğundan doktrinel çalıĢmalara da 

açıktır. Birinci çalıĢma alanı olarak asker ve polis kökenli kiĢilerin doktrinel 

araĢtırmalara yönelmesi tavsiye edilmektedir. Ġkinci çalıĢma alanı olarak ise, 

uluslararası hukukun (Cenevre SözleĢmesi vb.) gerilla örgütlerine sağlamıĢ olduğu 

bir takım hakların, “Ģehir gerillaları” için de geçerli olup olamayacağının 

araĢtırılması ilginç bir akademik çalıĢma olabilir. Nitekim, sivil kıyafetleri ile 

görünümleri daha çok teröristler gibi olan ancak ideoloji, halk desteği, mekâna 

bağlılık vb. karakteristik özellikleri ile gerilla yöntemini uygulayan bu aktörlerin 

uluslararası hukuktaki yeri belirsizdir. Son çalıĢma alanı önerisi ise, çatıĢmalardan 

etkilenen sivil halkın durumu ile ilgilidir. ġehir çatıĢmaları esnasında BirleĢmiĢ 

Milletler OHCHR tarafından hazırlanan “Güneydoğu Türkiye‟de Ġnsan Haklarının 

Durumu”na iliĢkin raporda 355.000-500.000 arasında insanın (Silopi‟de 20.000) 

çatıĢmalar esnasında dıĢ mahallelere, ilçe merkezlerine veya Türkiye içindeki diğer 

illere göçmek suretiyle yerinden edildiği belirtilmektedir.  
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EK-C

S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

1 31.12.1992 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

2 25.12.1992 Varto Polis 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

3 23.12.1992 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

4 21.12.1992 Silvan Kamu Hizmetleri 1 Suikast/Adam Öldürme

5 21.12.1992 Çatakkoprü, Silvan Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

6 19.12.1992 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

7 17.12.1992 Diyarbakır Ulaşım/Karayolu 1 Silahlı Saldırı

8 7.12.1992 Hazro, Diyarbakır Kamu Hizmetleri 1 Suikast/Adam Öldürme

9 7.12.1992 Mardin Ulaşım/Karayolu 1 Silahlı Saldırı

10 1.12.1992 Midyat Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

11 1.12.1992 Savur, Mardin Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

12 1.12.1992 Tuzluca, Iğdır Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

13 28.11.1992 Yukarıgüneşli, Kozluk Köy Korucusu, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

14 27.11.1992 Pazarcik, Kahramanmaraş Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı 

15 26.11.1992 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

16 26.11.1992 Silvan Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

17 19.11.1992 Batman Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

18 18.11.1992 Bilinmiyor Bilinmiyor 1 Silahlı Saldırı

19 16.11.1992 Balpinar, Mardin Köy Korucusu, Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

20 16.11.1992 Caygecit, Osmaniye Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı 

21 16.11.1992 Gercüş, Batman Köy Korucusu 1 Silahlı Saldırı 

22 15.11.1992 Aşağıalican, Iğdır İş Yeri 1 Köy baskını

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 1992  YILI EYLEMLERİ 

(Global Terrorism Database, 2018)
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

23 11.11.1992 Bölümlü Köyü, Diyarbakır Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Suikast/Adam Öldürme

24 11.11.1992 Aktepe Köyü, Diyarbakır Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Suikast/Adam Öldürme

25 11.11.1992 Diyarbakır Dini Semboller/Tesisler 1 Suikast/Adam Öldürme

26 11.11.1992 Batman Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

27 11.11.1992 Kulundere, Elazığ Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

28 11.11.1992 Kulundere, Elazığ Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Silahlı Saldırı

29 11.11.1992 Konakli, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

30 11.11.1992 Lice, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

31 11.11.1992 Baggoze, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

32 11.11.1992 Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

33 7.11.1992 Bolukcam, Kahramanmaraş Polis 1 Silahlı Saldırı

34 6.11.1992 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

35 4.11.1992 Dogancam, Balıkesir Polis 1 Silahlı Saldırı

36 2.11.1992 Cizre, Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

37 2.11.1992 Mazıdağı, Mardin Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

38 31.10.1992 Şemdinli, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

39 25.10.1992 Yoreaik Ulaşım/Demiryolu 1 Bombalı Saldırı (Mayın)

40 23.10.1992 Dedebag Köyü, Tunceli Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

41 22.10.1992 Karakoçan, Elazığ Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

42 21.10.1992 Fındık, Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

43 21.10.1992 Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

44 21.10.1992 Mutki, Bitlis Ulaşım/Karayolu 1 Yol kesme

45 20.10.1992 Şırnak Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

C-2



EK-C

S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

46 20.10.1992 Nusaybin Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

47 20.10.1992 Bingol Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

48 19.10.1992 Akcabük, Sinop Ulaşım/Karayolu 1 Bombalı saldırı

49 17.10.1992 Şırnak Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

50 14.10.1992 Kahramanmaras Polis 1 Silahlı Saldırı

51 13.10.1992 Midyat Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Suikast/Adam Öldürme

52 13.10.1992 Batman Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

53 13.10.1992 Mazidagi, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

54 13.10.1992 Asagikoselerli, Mersin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

55 12.10.1992 Silvan Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

56 12.10.1992 Kızıltepe, Mardin Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

57 11.10.1992 Uludere, Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

58 11.10.1992 Uludere Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

59 8.10.1992 Siirt Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

60 7.10.1992 Karakocan, Elazığ Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

61 7.10.1992 Dargeçit, Mardin Asker/Jandarma 1 Bombalı saldırı

62 6.10.1992 Mazidagi İş Yeri 1 Silahlı saldırı

63 6.10.1992 Midyat Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı saldırı

64 5.10.1992 Kozluk Kamu Hizmetleri 1 Silahlı saldırı

65 5.10.1992 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

66 5.10.1992 Bukardi, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

67 4.10.1992 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

68 4.10.1992 Bilinmiyor İş Yeri 1 Bombalı Saldırı
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

69 1.10.1992 Cevizdalı Köyü Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

70 1.10.1992 Ömerli, Mardin Asker/Jandarma 1 Bombalı saldırı

71 1.10.1992 Güroymak, Bitlis Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı saldırı

72 27.09.1992 Bitlis Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı (Pusu)

73 26.09.1992 Mardin İş Yeri 1 Silahlı saldırı

74 26.09.1992 Üçadamlar, Gaziantep Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

75 26.09.1992 Mardin Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

76 23.09.1992 Celtikli, Bitlis Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

77 23.09.1992 İstanbul Ulaşım/Denizyolu 1 Kundaklama

78 22.09.1992 Nusaybin Ulaşım/Karayolu 1 Bombalı Saldırı (Mayın)

79 22.09.1992 Viranşehir, Ş.Urfa Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı saldırı

80 21.09.1992 Kulp Devlet/Hükümet (Genel) 1 Suikast/Adam Öldürme

81 19.09.1992 Batman İş Yeri 1 Silahlı saldırı

82 19.09.1992 Batman Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

83 19.09.1992 Kulp İş Yeri 1 Kundaklama

84 19.09.1992 Batman Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

85 19.09.1992 Savur, Mardin Devlet/Hükümet (Genel) 1 Yol kesme

86 17.09.1992 Siirt Kamu Hizmetleri 1 Adam Kaçırma

87 17.09.1992 Erzincan Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

88 17.09.1992 Kizilcubuk, Bingöl Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

89 17.09.1992 Ulubahce, Kahramanmaraş Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

90 15.09.1992 Kozluk Köy Korucusu 1 Yol Kesme

91 14.09.1992 Şirvan, Siirt Devlet/Hükümet (Genel) 1 Adam kaçırma
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92 13.09.1992 Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı (Pusu)

93 13.09.1992 Aktütün, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

94 13.09.1992 Yerlibahçe, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

95 12.09.1992 Dogubayazit Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

96 12.09.1992 Kızıltepe, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

97 12.09.1992 İdil, Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

98 12.09.1992 Iğdır Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

99 11.09.1992 Batman Kamu Hizmetleri 1 Bombalı saldırı

100 11.09.1992 Çukurca, Hakkari Polis 1 Silahlı saldırı

101 11.09.1992 Doğubeyazıt, Ağrı Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme, Kundaklama

102 11.09.1992 Silvan Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

103 11.09.1992 Batman İş Yeri 1 Suikast/Adam Öldürme

104 10.09.1992 Musabey, Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

105 10.09.1992 Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

106 9.09.1992 Elazığ Polis 1 Silahlı saldırı

107 7.09.1992 Gecit, Bilinmiyor Ulaşım/Demiryolu 1 Silahlı saldırı

108 7.09.1992 Erzincan İş Yeri 1 Silahlı saldırı

109 7.09.1992 Erzincan Ulaşım/Karayolu 1 Silahlı saldırı

110 3.09.1992 İstanbul Polis 1 Silahlı saldırı

111 3.09.1992 Celikhan, Adıyaman Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı saldırı

112 2.09.1992 Göle, Ardahan Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

113 1.09.1992 Ulupamir, Van Polis 1 Silahlı saldırı

114 1.09.1992 Doğubeyazıt, Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)
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115 28.08.1992 İstanbul Diplomatik Tesis 1 Bombalı saldırı

116 28.08.1992 İstanbul Devlet/Hükümet (Genel) 1 Bombalı saldırı

117 28.08.1992 İstanbul Ulaşım/Denizyolu 1 Bombalı saldırı

118 25.08.1992 Genç, Bingöl Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

119 25.08.1992 Sanliurfa Asker/Jandarma 1 Yol kesme

120 23.08.1992 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

121 23.08.1992 Adana Polis 1 Silahlı saldırı

122 23.08.1992 Siverek İş yeri 1 Bombalı saldırı

123 22.08.1992 Hilvan, Şanlıurfa Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

124 22.08.1992 Patnos, Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

125 22.08.1992 Patnos İş Yeri 1 Bombalı saldırı

126 22.08.1992 Siverek Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Bombalı saldırı

127 21.08.1992 Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

128 19.08.1992 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

129 19.08.1992 Dargeçit, Mardin Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı saldırı

130 18.08.1992 Ağrı Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

131 17.08.1992 Cermik, Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme

132 17.08.1992 İstanbul Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

133 16.08.1992 Islayihe, Gaziantep Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

134 16.08.1992 Islayihe, Gaziantep Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme

135 16.08.1992 Viransehir, Şanlıurfa Polis 1 Silahlı Saldırı

136 16.08.1992 Çınar, Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

137 16.08.1992 Kulp Polis 1 Silahlı Saldırı
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138 16.08.1992 Islahiye, Gaizantep Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

139 16.08.1992 Suruç Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

140 16.08.1992 Ergani Bilinmiyor 1 Suikast/Adam Öldürme

141 10.08.1992 Yeniaydin Köyü, Siirt Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

142 9.08.1992 Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

143 9.08.1992 Ceylanpinar Gazeteci, Medya 1 Suikast/Adam Öldürme

144 6.08.1992 Savur, Mardin Polis 1 Silahlı Saldırı

145 6.08.1992 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

146 6.08.1992 Oyuklu Köyü, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

147 6.08.1992 Bellitaş Köyü, Erzurum Dini Semboller/Tesisler, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

148 6.08.1992 Ucevler, Bitlis Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

149 6.08.1992 Nusaybin, Mardin Hizbullah 1 Suikast/Adam Öldürme

150 3.08.1992 Dogancay, Mardin Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

151 2.08.1992 Bitlis Turist 1 Adam Kaçırma

152 2.08.1992 Varto Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

153 1.08.1992 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

154 1.08.1992 İdil Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

155 1.08.1992 Kariliova Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

156 28.07.1992 Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

157 27.07.1992 Malatya Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

158 23.07.1992 Kulundere, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

159 23.07.1992 Ağrı Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

160 22.07.1992 Durluce Hizbullah 1 Suikast/Adam Öldürme
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161 20.07.1992 Sivritepe, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

162 17.07.1992 Kelekçi Köyü, Batman Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

163 15.07.1992 Koyunbaba Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

164 15.07.1992 Beytüşşebap, Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

165 14.07.1992 Başkale, Van Polis 1 Silahlı saldırı

166 12.07.1992 İdil Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

167 12.07.1992 Çukurca, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı (Pusu)

168 12.07.1992 Elmadağ (?) Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

169 12.07.1992 Dargeçit, Mardin Polis 1 Silahlı Saldırı

170 11.07.1992 Pervari, Siirt Polis 1 Silahlı Saldırı

171 11.07.1992 Yolhindi, Mardin Köy Korucusu 1 Silahlı Saldırı

172 10.07.1992 Manbuba Hamlet (?) Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

173 9.07.1992 Silvan Bilinmiyor 1 Suikast/Adam Öldürme

174 8.07.1992 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

175 6.07.1992 Kars Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

176 6.07.1992 Çatak, Van Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

177 6.07.1992 Ardahan Devlet/Hükümet (Genel) 1 Suikast/Adam Öldürme

178 3.07.1992 Mardin Polis 1 Silahlı saldırı

179 3.07.1992 Şırnak Polis 1 Silahlı Saldırı

180 3.07.1992 Taşkonak, Van Köy korucusu 1 Silahlı Saldırı

181 3.07.1992 Caglayancerit, Kahramanmaraş Polis 1 Silahlı Saldırı

182 3.07.1992 Kars Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

183 2.07.1992 Yukarıyanıktaş, Van Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını
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184 2.07.1992 Aşağıyanıktaş, Van Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

185 1.07.1992 İğneli, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

186 29.06.1992 Viranşehir, Ş.Urfa Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

187 29.06.1992 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

188 29.06.1992 Yolbilen, Ş.Urfa Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

189 27.06.1992 Islahiye, Gaziantep Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

190 27.06.1992 Ambarlı Köyü, Mardin Dini Semboller/Tesisler 1 Suikast/Adam Öldürme

191 27.06.1992 Ambarlı Köyü, Mardin Dini Semboller/Tesisler 1 Suikast/Adam Öldürme

192 27.06.1992 Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

193 27.06.1992 Ergani, Diyarbakır Köy Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

194 26.06.1992 Tepe, Diyarbakır Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme

195 25.06.1992 Yolaç, Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

196 22.06.1992 Artvin Polis 1 Silahlı Saldırı

197 22.06.1992 Yüksekova, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

198 22.06.1992 Seki (?) Köy korucusu, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı saldırı

199 22.06.1992 Güroymak, Bitlis Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

200 21.06.1992 Bingöl Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy baskını

201 16.06.1992 Ardıçdibi Ulaşım/Karayolu 1 Yol kesme

202 13.06.1992 Adana İş Yeri 1 Adam kaçırma

203 13.06.1992 Silvan Hizbullah 1 Suikast/Adam Öldürme

204 11.06.1992 Muş Ulaşım//Demiryolu 1 Silahlı saldırı

205 3.06.1992 Alakamış Köyü, Mardin Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Suikast/Adam Öldürme

206 2.06.1992 Ergani, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı
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207 2.06.1992 Çölova, Mardin Gazeteci, Medya 1 Suikast/Adam Öldürme

208 29.05.1992 Bingöl Dini Semboller/Tesisler 1 Suikast/Adam Öldürme

209 28.05.1992 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Bombalı saldırı

210 28.05.1992 Yayla Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

211 26.05.1992 Üzümlü, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Baskın)

212 26.05.1992 Solhan, Bingöl Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

213 26.05.1992 Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

214 25.05.1992 Bitlis Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

215 23.05.1992 Dumanlı Köyü, Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

216 23.05.1992 Yediyaprak, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

217 22.05.1992 Besni, Adıyaman Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

218 21.05.1992 Bilbilen Kamu Hizmetleri (Telekomünikasyon) 1 Bombalı Saldırı

219 21.05.1992 Bulmuşlar Köyü, Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını

220 21.05.1992 Lice Polis 1 Silahlı Saldırı

221 21.05.1992 Ardahan Kamu Hizmetleri (Telekomünikasyon) 1 Silahlı Saldırı

222 21.05.1992 Adıyaman Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

223 16.05.1992 Şirvan, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

224 15.05.1992 Yenidam, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı (Pusu)

225 10.05.1992 Karlıova, Bingöl Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

226 4.05.1992 Erzurum Polis 1 Bombalı Saldırı

227 30.04.1992 Bingöl Polis 1 Silahlı Saldırı

228 30.04.1992 Solhan, Bingöl Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

229 29.04.1992 Kiyik Köyü Vatandaş/Mülkiyet 1 Köy Baskını
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230 29.04.1992 Nusaybin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

231 29.04.1992 Kayadere Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

232 29.04.1992 Kolikent Köyü, Aralık Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Suikast/Adam Öldürme

233 27.04.1992 İdil Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

234 27.04.1992 Kızıltepe, Mardin Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Suikast/Adam Öldürme

235 18.04.1992 Igdir Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

236 16.04.1992 Pazarcik, Kahramanmaraş Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı Saldırı

237 16.04.1992 Kahramanmaras Polis 1 Silahlı Saldırı 

238 16.04.1992 Pazarcik, Kahramanmaraş Polis 1 Silahlı Saldırı

239 16.04.1992 Kulp Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

240 16.04.1992 Elazığ Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

241 16.04.1992 Savur, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

242 15.04.1992 Mardin Asker/Jandarma 1 Adam Kaçırma

243 14.04.1992 Palu Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

244 14.04.1992 Girmeli, Mardin Köy korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

245 13.04.1992 Görümlü, Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

246 6.04.1992 Kızıltepe, Mardin Polis 1 Silahlı saldırı (Pusu)

247 3.04.1992 Uzundere, Erzurum Köy korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

248 2.04.1992 Kestel Polis 1 Silahlı Saldırı

249 30.03.1992 Desni Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

250 30.03.1992 Edirne Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Adam Kaçırma

251 29.03.1992 İstanbul Polis 1 Silahlı Saldırı

252 28.03.1992 İstanbul Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Adam Kaçırma
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253 28.03.1992 Cizre Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

254 27.03.1992 İstanbul Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

255 27.03.1992 İstanbul Asker/Jandarma 1 Sabotaj (Su zehirleme)

256 27.03.1992 İstanbul Eğitim Kurumu/Öğretmen 1 Kundaklama

257 25.03.1992 Ormankaya, Diyarbakır Köy korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

258 25.03.1992 Tuzluca, Iğdır Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

259 25.03.1992 Adana Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

260 24.03.1992 Şanlıurfa Devlet/Hükümet (Genel) 1 Bombalı Saldırı

261 24.03.1992 İstanbul Kamu Hizmetleri (Banka) 1 Kundaklama

262 24.03.1992 İstanbul Kamu Hizmetleri (Banka) 1 Kundaklama

263 24.03.1992 İstanbul Kamu Hizmetleri (Banka) 1 Kundaklama

264 24.03.1992 İstanbul Kamu Hizmetleri (Banka) 1 Kundaklama

265 23.03.1992 İstanbul Polis 1 Suikast Girişimi

266 23.03.1992 Şırnak Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

267 23.03.1992 Demirci Polis 1 Silahlı Saldırı

268 21.03.1992 Van Polis 1 Silahlı Saldırı

269 19.03.1992 Kurtalan İş Yeri 1 Bombalı saldırı

270 19.03.1992 Kurtalan Kamu Hizmetleri 1 Bombalı saldırı

271 19.03.1992 Kurtalan Kamu Hizmetleri (Sağlık) 1 Silahlı Saldırı

272 19.03.1992 Dargeçit Polis 1 Silahlı Saldırı

273 19.03.1992 Karabayir Köyü Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

274 19.03.1992 Diyarbakır Kamu Hizmetleri (Telekomünikasyon) 1 Kundaklama

275 19.03.1992 Cizre Köy korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme
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276 19.03.1992 Cizre Köy korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

277 19.03.1992 İdil Hizbullah 1 Suikast/Adam Öldürme

278 19.03.1992 Midyat Devlet/Hükümet (Genel) 1 Suikast/Adam Öldürme

279 19.03.1992 Nusaybin Hizbullah 1 Suikast/Adam Öldürme

280 17.03.1992 İstanbul İş Yeri 1 Kundaklama

281 13.03.1992 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı

282 12.03.1992 Siverek Polis 1 Silahlı Saldırı

283 4.03.1992 Şırnak Polis 1 Silahlı Saldırı

284 29.02.1992 Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Adam Kaçırma

285 20.02.1992 İstanbul İş Yeri (Ticaret Odası) 1 Bombalı Saldırı

286 19.02.1992 Cizre Vatandaş/Mülkiyet 1 Suikast/Adam Öldürme

287 13.02.1992 Hozat Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

288 11.02.1992 Arisu Polis 1 Silahlı Saldırı

289 10.02.1992 Cizre Polis 1 Bombalı Saldırı

290 9.02.1992 İstanbul Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

291 27.01.1992 Yavuzeli, Gaziantep Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

292 25.01.1992 İstanbul İş Yeri (AVM) 1 Bombalı Saldırı

293 25.01.1992 İstanbul İş Yeri (Kapalıçarşı) 1 Bombalı Saldırı

294 15.01.1992 Malatya Polis 1 Silahlı Saldırı

172 90 32

%58 %31 %11

* 21 defa mükerrer yazılan 17.03.1992 tarihli İstanbul'daki banka kundaklama ve 3 defa mükerrer yazılan 12.03.1992 tarihli Siverek'teki polis saldırısı birer eylem olarak kaydedilmiştir.   

TOPLAM   

YÜZDE   
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1 31.12.2015 Kızıltepe Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

2 30.12.2015 Sur Polis 1 Bombalı Saldırı

3 29.12.2015 Sur Polis 1 Silahlı Saldırı

4 28.12.2015 Sur Polis/Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

5 27.12.2015 Nur Mah., Cizre Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

6 24.12.2015 Yenişehir, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

7 23.12.2015 Sur Polis 1 Bombalı Saldırı

8 23.12.2015 S.Gökçen, İstanbul Havaalanı/Uçak 1 Bombalı Saldırı

9 23.12.2015 Dargeçit, Mardin Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

10 22.12.2015 Şırnak Eğitim Kurumu, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

11 22.12.2015 Nusaybin Kamu Hizmetleri 1 Bombalı saldırı (EYP)

12 22.12.2015 Bilinmiyor Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Bombalı saldırı (EYP)

13 22.12.2015 Ömer Kavlak, Şırnak Polis 1 Bombalı Saldırı 

14 21.12.2015 Sur Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı (EYP)

15 21.12.2015 Ölek Köyü, Bitlis Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

16 20.12.2015 Şırnak Kamu Hizmetleri (Posta) 1 Silahlı Saldırı

17 19.12.2015 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

18 19.12.2015 Cizre Kamu Hizmetleri (Hastane) 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

19 16.12.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

20 14.12.2015 Cizre Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

21 15.12.2015 Silvan Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

22 10.12.2015 Cizre Polis 1 Adam Kaçırma

23 9.12.2015 Sur Polis 1 Silahlı Saldırı

24 8.12.2015 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı

25 7.12.2015 Diyarbakır Dini Semboller/Tesisler 1 Silahlı Saldırı

26 5.12.2015 Sur Polis 1 Silahlı Saldırı

27 5.12.2015 Cizre Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Pusu)

28 2.12.2015 Mardin Asker/Jandarma, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (EYP)

29 2.12.2015 Sur Polis 1 Silahlı Saldırı

30 1.12.2015 İstanbul Ulaşım/Metro 1 Bombalı Saldırı

31 30.11.2015 Sur Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı Saldırı

32 30.11.2015 Şırnak Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

 PKK TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN 2015 YILI EYLEMLERİ 

(Global Terrorism Database, 2018)
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33 30.11.2015 Şırnak Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

34 30.11.2015 Derik, Mardin Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

35 28.11.2015 Sur Kamu Hizmetleri (Baro Bşk.), Polis 1 Silahlı Saldırı

36 27.11.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

37 24.11.2015 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

38 24.11.2015 Cizre Kamu Hizmetleri (İnşaat) 1 Silahlı Saldırı

39 23.11.2015 Yedikavak, Muş Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

40 23.11.2015 Siverek Polis 1 Silahlı Saldırı

41 15.11.2015 Nusaybin Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (EYP)

42 13.11.2015 Lice Asker/Jandarma 1 Mayınlı saldırı

43 11.11.2015 Silvan Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

44 11.11.2015 Dargecit Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

45 9.11.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

46 10.11.2015 Yüksekova Asker/Jandarma, Polis 1 Silahlı Saldırı

47 10.11.2015 Silvan Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı (EYP)

48 10.11.2015 Silopi Polis 1 Silahlı Saldırı

49 9.11.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

50 9.11.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

51 9.11.2015 Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

52 9.11.2015 Bilinmiyor Polis 1 Silahlı Saldırı

53 8.11.2015 Hakkari Vatandaş/Mülkiyet 1 Mayınlı saldırı

54 8.11.2015 Nusaybin Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (EYP)

55 8.11.2015 Nusaybin Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı Saldırı

56 7.11.2015 Karacali, Uludere Asker/Jandarma 1 Mayınlı saldırı

57 5.11.2015 Silvan Polis 1 Silahlı Saldırı

58 26.10.2015 Silopi Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (EYP)

59 21.10.2015 Şemdinli Devlet/Hükümet (Genel) 1 Bombalı Saldırı

60 18.10.2015 Kayapinar Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Bombalı Saldırı (EYP)

61 18.10.2015 Tunceli Asker/Jandarma 1 Mayınlı saldırı

62 17.10.2015 Dağlıca Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

63 16.10.2015 Sirnak Polis 1 Silahlı Saldırı

64 14.10.2015 İpekyolu, Van Polis 1 Silahlı Saldırı

65 12.10.2015 Şırnak Asker/Jandarma, Güvenlik Korucusu 1 Silahlı Saldırı

66 10.10.2015 Sur Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP), Silahlı Saldırı

67 9.10.2015 Silvan Polis 1 Silahlı Saldırı
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68 9.10.2015 Büyükakören, Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

69 8.10.2015 Silvan Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Bombalı Saldırı

70 8.10.2015 Silvan Güvenlik Korucusu 1 Yol Kesme

71 7.10.2015 Silopi Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Adam Kaçırma

72 7.10.2015 Silopi Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Adam Kaçırma

73 7.10.2015 Silopi Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Adam Kaçırma

74 7.10.2015 Silopi Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Adam Kaçırma

75 6.10.2015 Şemdinli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

76 6.10.2015 Eşmepınar, Başkale Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

77 5.10.2015 Kayapınar, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

78 5.10.2015 Bağlar, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

79 5.10.2015 Osmaniye Kamu Hizmetleri (Enerji) 1 Bombalı Saldırı

80 5.10.2015 Islahiye Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

81 5.10.2015 Kocakoy, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

82 4.10.2015 Şemdinli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

83 4.10.2015 Şemdinli Polis 1 Silahlı Saldırı

84 4.10.2015 Şemdinli Devlet/Hükümet (Genel) 1 Silahlı Saldırı

85 3.10.2015 Bitlis İş Yeri 1 Bombalı Saldırı

86 2.10.2015 Alacik, Tunceli Asker/Jandarma 1 Adam Kaçırma

87 1.10.2015 Nusaybin Asker/Jandarma, Güvenlik Korucusu 1 Silahlı Saldırı

88 1.10.2015 Şırnak Polis 1 Bombalı Saldırı

89 1.10.2015 Beytüşşebap Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

90 1.10.2015 Silvan Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

91 30.09.2015 Kurganlı Köyü, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

92 30.09.2015 Karaağıl, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

93 30.09.2015 Karaburun, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

94 30.09.2015 Unluler, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

95 30.09.2015 Meşeiçi, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

96 30.09.2015 Gunyurdu, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

97 30.09.2015 Elmakaya, Bulanık Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Sabotaj

98 29.09.2015 Kozluk, Batman Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

99 28.09.2015 Silopi Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

100 28.09.2015 Adana Polis 1 Silahlı Saldırı

101 28.09.2015 Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (EYP)

102 28.09.2015 Bilinmiyor Polis 1 Silahlı Saldırı
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103 28.09.2015 Tatvan Asker/Jandarma 1 Mayınlı Saldırı

104 27.09.2015 Bismil, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

105 26.09.2015 Güce, Giresun Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

106 26.09.2015 Beytüşşebap Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

107 26.09.2015 Beytüşşebap Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

108 26.09.2015 Demirkapı, Tunceli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

109 24.09.2015 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

110 24.09.2015 Bağlar, Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

111 23.09.2015 Bingöl Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

112 23.09.2015 Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

113 23.09.2015 Silvan, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

114 22.09.2015 Van Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

115 21.09.2015 Karaoğlan, Tunceli Polis 1 Silahlı Saldırı

116 21.09.2015 Silopi Güvenlik Korucusu 1 Suikast/Adam Öldürme

117 21.09.2015 Baskale Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

118 20.09.2015 Yüksekova Polis 1 Bombalı Saldırı

119 17.09.2015 Karşıyaka, Bitlis Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

120 16.09.2015 İpekyolu, Van Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

121 16.09.2015 İpekyolu, Van Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

122 16.09.2015 İstanbul Ulaşım/Otobüs Durağı 1 Bombalı Saldırı

123 16.09.2015 Pervari, Siirt Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

124 15.09.2015 Hakkari Polis 1 Bombalı Saldırı

125 15.09.2015 Nusaybin Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

126 15.09.2015 Muş Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

127 14.09.2015 Yüksekova Polis 1 Silahlı saldırı

128 14.09.2015 Bağlar, Diyarbakır Polis, İş Yeri 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

129 14.09.2015 Hazro, Diyarbakır Devlet/Hükümet (Cezaevi) 1 Silahlı saldırı

130 14.09.2015 Hazro, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı saldırı

131 14.09.2015 Hazro, Diyarbakır Polis 1 Silahlı saldırı

132 14.09.2015 Bingöl Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Kundaklama

133 14.09.2015 Dargeçit, Mardin Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

134 14.09.2015 Bingöl Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

135 13.09.2015 Silvan Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

136 13.09.2015 Sirnak Polis 1 Bombalı Saldırı

137 11.09.2015 Cizre Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

138 11.09.2015 Diyarbakır Polis, İş Yeri 1 Silahlı Saldırı

139 10.09.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

140 9.09.2015 Tunceli Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

141 8.09.2015 Sur Dini Semboller/Tesisler 1 Bombalı Saldırı

142 8.09.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

143 8.09.2015 Tunceli Polis 1 Silahlı Saldırı

144 8.09.2015 Dargecit Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

145 8.09.2015 Hasanköy, Iğdır Polis 1 Bombalı Saldırı

146 6.09.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

147 6.09.2015 Sur Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

148 6.09.2015 Dağlıca, Hakkari Asker/Jandarma 1 Pusu

149 5.09.2015 Yufkalı, Şemdinli Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

150 4.09.2015 Cizre Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

151 4.09.2015 Başkale, Van Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı (EYP)

152 4.09.2015 Tunceli Polis 1 Silahlı Saldırı

153 3.09.2015 Dargeçit, Mardin Polis 1 Bombalı Saldırı

154 3.09.2015 Dargeçit, Mardin Eğitim Kurumu (Okul vb.) 1 Kundaklama

155 2.09.2015 Şemdinli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

156 2.09.2015 Derik, Mardin Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

157 2.09.2015 Kovancılar, Elazığ Polis 1 Silahlı Saldırı

158 1.09.2015 Batman Polis 1 Silahlı Saldırı

159 1.09.2015 Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

160 1.09.2015 Yapraklı Köyü, Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

161 31.08.2015 Sur Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Suikast/Adam Öldürme

162 31.08.2015 Idil Polis 1 Bombalı Saldırı

163 30.08.2015 Silopi Polis 1 Silahlı Saldırı

164 30.08.2015 Silopi Polis 1 Bombalı Saldırı

165 30.08.2015 Kayapınar, Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

166 30.08.2015 Silvan, Diyarbakır Kamu Hizmetleri (Baraj), Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

167 29.08.2015 Tunceli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

168 29.08.2015 Mazgirt, Tunceli Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Adam Kaçırma

169 28.08.2015 Kızıltepe Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

170 28.08.2015 Şanlıurfa Polis 1 Silahlı Saldırı

171 28.08.2015 Nazimiye Polis 1 Silahlı Saldırı

172 27.08.2015 Dilucu, Iğdır Polis 1 Silahlı Saldırı
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

173 27.08.2015 Edremit, Van Polis 1 Bombalı Saldırı

174 27.08.2015 Kiğı Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Silahlı Saldırı

175 27.08.2015 Hizan, Bitlis Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

176 27.08.2015 Cizre Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

177 27.08.2015 Erzincan Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

178 27.08.2015 Dakyanuskalesi, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

179 26.08.2015 Van Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı

180 26.08.2015 Van Polis 1 Bombalı Saldırı

181 26.08.2015 Silopi Polis 1 Silahlı Saldırı

182 26.08.2015 Çermik, Diyarbakır Polis 1 Bombalı Saldırı

183 25.08.2015 Uludere Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

184 25.08.2015 Bingol Polis 1 Silahlı Saldırı

185 24.08.2015 Yabasan, Kars Kamu Hizmetleri (Petrol Hattı) 1 Bombalı Saldırı

186 24.08.2015 Şemdinli Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

187 23.08.2015 Diyarbakır Asker/Jandarma, Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Silahlı Saldırı

188 21.08.2015 Kapikoy, Van Devlet/Hükümet (Genel) 1 Adam Kaçırma

189 23.08.2015 Nusaybin, Mardin Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

190 21.08.2015 Diyarbakır Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Bombalı Saldırı

191 22.08.2015 Doğubeyazit Polis 1 Bombalı Saldırı

192 22.08.2015 Doğubeyazit Polis 1 Bombalı Saldırı

193 22.08.2015 Nusaybin, Mardin Polis 1 Silahlı Saldırı

194 22.08.2015 Yüksekova Polis 1 Silahlı Saldırı

195 21.08.2015 Gevaş, Van Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

196 21.08.2015 Uludere Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

197 21.08.2015 Beytüşşebap Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

198 20.08.2015 Kamışlı, Hakkari Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı

199 20.08.2015 İkizce, Şırnak İş Yeri 1 Kundaklama

200 18.08.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

201 19.08.2015 Sirvan, Siirt Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

202 17.08.2015 Şenkaya, Erzurum Güvenlik Korucusu 1 Silahlı Saldırı

203 17.08.2015 Ovacık, Tunceli Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Kundaklama

204 16.08.2015 Varto, Muş Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı

205 17.08.2015 Senkaya Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Kundaklama

206 16.08.2015 Varto, Muş Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı

207 16.08.2015 Karakale, Kars Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

208 16.08.2015 Kaynarca, Tatvan Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

209 15.08.2015 Diyarbakır Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

210 15.08.2015 Pasinler, Erzurum Polis 1 Silahlı Saldırı

211 15.08.2015 Tatvan Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

212 15.08.2015 Cevizyatağı Köyü, Bitlis Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

213 15.08.2015 Şemdinli Polis 1 Silahlı Saldırı

214 15.08.2015 Karlıova Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

215 14.08.2015 Silvan Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

216 14.08.2015 Nusaybin Polis 1 Bombalı Saldırı

217 14.08.2015 Yüksekova Polis 1 Silahlı Saldırı

218 14.08.2015 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Adam Kaçırma

219 14.08.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

220 14.08.2015 Pülümür Asker/Jandarma, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

221 14.08.2015 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı

222 14.08.2015 Suveren, Bingöl Asker/Jandarma 1 Mayınlı Saldırı

223 14.08.2015 Kamışlı, Hakkari Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

224 13.08.2015 Abalı, Van Turizm Merkezi 1 Kundaklama

225 13.08.2015 Tunceli Asker/Jandarma, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

226 12.08.2015 Silopi Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

227 13.08.2015 Cizre Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

228 12.08.2015 Yüksekova Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı (EYP)

229 12.08.2015 Yüksekova Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı (EYP)

230 12.08.2015 Yüksekova Bilinmiyor 1 Bombalı Saldırı (EYP)

231 12.08.2015 Yüksekova Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı (EYP)

232 12.08.2015 Diyadin, Ağrı Polis 1 Silahlı Saldırı

233 12.08.2015 Diyadin, Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

234 12.08.2015 Sarıkamış Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

235 12.08.2015 Ovacık Polis 1 Bombalı Saldırı

236 12.08.2015 Özekli, Sur Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

237 11.08.2015 Nusaybin Devlet/Hükümet (Genel) 1 Bombalı Saldırı

238 11.08.2015 Akdizgin, Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

239 10.08.2015 Çukurca Devlet/Hükümet (Genel) 1 Adam Kaçırma

240 10.08.2015 Gürvak, Yüksekova Ulaşım/Karayolu 1 Bombalı Saldırı

241 10.08.2015 Yeşilova, Hakkari Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

242 10.08.2015 İstanbul Polis 1 Silahlı Saldırı
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S.No. Tarih Yer Hedef Tipi Kırsal Kent Bilinmiyor Eylem Taktiği

243 10.08.2015 Lice Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

244 10.08.2015 Lice Polis 1 Silahlı Saldırı

245 10.08.2015 Beytüşşebap Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

246 10.08.2015 Silopi Polis 1 Bombalı Saldırı

247 10.08.2015 İstanbul Polis 1 Bombalı Saldırı

248 9.08.2015 Çiçekli, Tunceli Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

249 9.08.2015 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

250 8.08.2015 Midyat Polis 1 Silahlı Saldırı

251 7.08.2015 Silopi Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

252 7.08.2015 Silopi Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

253 7.08.2015 Çaldıran Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Silahlı Saldırı

254 6.08.2015 Diyarbakır Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

255 6.08.2015 Cizre Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

256 4.08.2015 Sarıkamış Kamu Hizmetleri (Petrol/Gaz Hattı) 1 Bombalı Saldırı

257 4.08.2015 Silopi Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

258 4.08.2015 Arakoy Asker/Jandarma, Güvenlik Korucusu 1 Bombalı Saldırı (EYP)

259 4.08.2015 Dağlıca, Hakkari Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

260 4.08.2015 Dağlıca, Hakkari Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

261 3.08.2015 Silvan Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

262 3.08.2015 Silvan Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

263 3.08.2015 Nusaybin Polis 1 Bombalı Saldırı (EYP)

264 3.08.2015 Midyat Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme, Kundaklama

265 3.08.2015 Çukurca Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

266 3.08.2015 Kulp Polis 1 Silahlı Saldırı

267 3.08.2015 Cevizliçeşme, Kiğı İş Yeri,Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı, Silahlı Saldırı

268 3.08.2015 Silvan, Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

269 2.08.2015 Tunceli Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme, Kundaklama

270 2.08.2015 Tatvan Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

271 2.08.2015 Karabulak, Doğubeyazıt Asker/Jandarma 1 Araçlı İntihar Saldırısı

272 31.07.2015 Çatak, Van Polis 1 Silahlı Saldırı

273 31.07.2015 Osmaniye Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

274 1.08.2015 Gelinkaya, Midyat Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

275 1.08.2015 Kağızman Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı

276 31.07.2015 Kağızman Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Kundaklama

277 31.07.2015 Hani Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı
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278 31.07.2015 Keçikayası, Van Ulaşım/Demiryolu 1 Bombalı Saldırı

279 31.07.2015 Pozantı Polis 1 Silahlı Saldırı

280 30.07.2015 Diyarbakır Polis, Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

281 30.07.2015 Sarıkamış Ulaşım/Demiryolu, Güvenlik Korucusu 1 Silahlı Saldırı

282 30.07.2015 Genç Ulaşım/Demiryolu 1 Bombalı Saldırı

283 30.07.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

284 30.07.2015 Akçay, Şırnak Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

285 29.07.2015 Karakoçan Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı

286 28.07.2015 Yüksekova Polis 1 Silahlı Saldırı

287 29.07.2015 Cizre Kamu Hizmetleri (Petrol Hattı) 1 Bombalı Saldırı

288 29.07.2015 Horasan, Erzurum Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

289 29.07.2015 Doğubeyazıt Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

290 29.07.2015 Çınar, Diyarbakır Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

291 28.07.2015 Lice Polis 1 Adam Kaçırma

292 28.07.2015 Kulp Ulaşım/Karayolu 1 Bombalı Saldırı

293 28.07.2015 Şemdinli Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

294 28.07.2015 Cizre Polis,Vatandaş/Mülkiyet 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

295 28.07.2015 Çaldıran Ulaşım/Karayolu 1 Yol Kesme, Kundaklama

296 27.07.2015 Ercis Polis 1 Silahlı Saldırı

297 26.07.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

298 27.07.2015 Çaldıran Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

299 27.07.2015 Malazgirt Asker/Jandarma 1 Suikast/Adam Öldürme

300 27.07.2015 Doğubeyazıt Kamu Hizmetleri (Petrol/Gaz Hattı) 1 Bombalı Saldırı

301 26.07.2015 Tatvan Polis 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

302 26.07.2015 Nusaybin Polis 1 Silahlı Saldırı

303 26.07.2015 Kars Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Kundaklama

304 25.07.2015 Silopi İş Yeri 1 Adam Kaçırma

305 25.07.2015 Lice Asker/Jandarma 1 Bombalı Saldırı, Silahlı Saldırı

306 24.07.2015 Erzurum Kamu Hizmetleri (Sağlık) 1 Adam Kaçırma

307 24.07.2015 Bismil Polis 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

308 24.07.2015 Şemdinli Polis 1 Bombalı Saldırı (El Bombası)

309 24.07.2015 Diyarbakır Polis 1 Adam Kaçırma

310 23.07.2015 Diyarbakır Polis 1 Silahlı Saldırı

311 23.07.2015 Diyarbakır Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

312 22.07.2015 Adana Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı
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313 22.07.2015 Bilinmiyor Vatandaş/Mülkiyet 1 Kundaklama

314 22.07.2015 Van Asker/Jandarma 1 Kundaklama

315 22.07.2015 Bilinmiyor Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

316 22.07.2015 İstanbul Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

317 22.07.2015 Ceylanpınar Polis 1 Suikast/Adam Öldürme

318 20.07.2015 Çelikhan, Adıyaman Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Silahlı Saldırı

319 17.07.2015 Iğdır Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme, Kundaklama

320 12.07.2015 Pervari Vatandaş/Mülkiyet 1 Yol Kesme, Kundaklama

321 12.07.2015 Göle, Ardahan Asker/Jandarma, Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı

322 2.07.2015 İzmir Bilinmiyor 1 Bombalı saldırı

323 17.06.2015 Dağlıca Asker/Jandarma,Vatandaş/Mülkiyet 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

324 9.06.2015 Diyarbakır Sivil Toplum Örgütü 1 Suikast/Adam Öldürme

325 8.06.2015 Dağlıca Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

326 5.06.2015 Karayazı, Erzurum Siyasi Kurum/Parti vb. 1 Adam Kaçırma

327 5.06.2015 Adıyaman Kamu Hizmetleri (Baraj) 1 Kundaklama

328 18.05.2015 Bostankent İş Yeri,Asker/Jandarma 1 Adam Kaçırma

329 27.04.2015 Silvan İş Yeri 1 Silahlı Saldırı

330 11.04.2015 Yukarı Tütek, Ağrı Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

331 25.03.2015 Dağlıca Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı

332 25.03.2015 Dağlıca Asker/Jandarma 1 Silahlı Saldırı (Roketatar)

333 18.01.2015 İstanbul Ulaşım/Karayolu 1 Bombalı saldırı

334 18.01.2015 İstanbul Polis 1 Bombalı Saldırı

335 18.01.2015 İstanbul Kamu Hizmetleri 1 Bombalı saldırı

336 8.01.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

337 8.01.2015 Cizre Polis 1 Silahlı Saldırı

100 223 14

30% 66% 4%
GTD kaynaklarında 10.10.2015 tarihli Ankara Garı'nda meydana gelen bombalı terör eyleminin faili  hem IŞİD hem de PKK olarak 

gösterildiğinden listeye dahil edilmemiştir. 

TOPLAM

YÜZDE
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Yıl Şehit Köy/Güvenlik Korucusu

1984 1

1985 0

1986 5

1987 14

1988 8

1989 35

1990 53

1991 47

1992 150

1993 207

1994 282

1995 176

1996 153

1997 166

1998 125

1999 44

2000 9

2001 4

2002 6

2003 4

2004 10

2005 14

2006 12

2007 15

2008 26

2009 11

2010 8

2011 18

2012 18

2013 2

2014 2

2015 3

2016 55

2017 31

2018 23

2018 YILI SONU TOPLAM 1.737

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCULARI SAYISI (1984-2018)

Kaynak: İçişleri Bakanlığından temin edilmiştir.



EK-E

Yıl Otomobil Tır Otomobil Tır

1990 57 24

1992 832 685

1994 1138 705

1995 1108 1668

1996 1107 6805

1997 1251 11311

1998 1371 12401

1999 1418 16229

2000 1819 16428

2001 2019 16540

2002 1921 16043

2003 2047 14440

2004 3477 21184

2005 3889 21573

2006 3693 20571

2007 3326 15961

2008 3140 17769

2009 3304 18089

2010 3515 16012

2011 3377 13825

2012 3257 14518

2013 3342 13993

2014 3556 13867

2015 3688 14281

2016 3669 13351 1013 6761

2017 4085 12406 1143 6340

Şırnak Silopi

ŞIRNAK İLİ MOTORLU BİNEK ARAÇ VE TIR SAYILARI (1990-2017)



EK-F

2008 2017

Bilmeyen Bilen Bilmeyen Bilen Bilen % Bilen %

6-13 658 22900 0 26357 97% 100%

14-17 1036 8060 23 13085 89% 100%

18-21 1456 6791 91 12228 92% 99%

22-24 1169 3456 332 7797 75% 96%

25-29 2443 5180 872 11398 68% 93%

30-34 1993 3675 901 7506 65% 89%

35-39 1920 2436 1084 6606 56% 86%

40-44 1730 1497 698 4291 46% 86%

45-49 1169 1010 819 3121 46% 79%

50-54 1084 625 705 2452 37% 78%

55-59 900 384 534 1364 30% 72%

60-64 709 190 602 1057 21% 64%

65+ 1968 304 2359 1031 13% 30%

Yaş Grubu

SİLOPİ İLÇESİ OKURYAZAR DURUMU (2008-2017)

2008 2017



EK-G

1980 2017 1980 2017 1980 2017

Silopi/Silopi Bel.-4055 6.811 93.551 Çalışkan (Belediye) 1.463 5072 Aksu 1.103 0

TOPLAM 6.811 93.551 Görümlü (Belediye) 1.945 4437 Ballıkaya 806 0

Başverimli (Belediye)

1980'de Başak ve Verimli Köyleri idi. 1.095 6299 Başköy 689 0

Silopi/Aktepe Köy. 662 489 Derebaşı 472 0

Silopi/Birlikköy Köy. 307 264 Düzalan 301 0

Silopi/Bostancı Köy 1.087 2735 Karacaköy 417 0

Silopi/Buğdaylı Köy. 654 1538 Koyunören 456 0

Silopi/Çardaklı Köy. 636 1764 Uyanık 290 0

Silopi/Çiftlikköy Köy. 775 2981 Yazı 277 0

Silopi/Damlaca Köy. 338 321 Yolağzı 349 0

Silopi/Dedeler Köy. 175 41 TOPLAM 5.160 0

  

Silopi/Doruklu Köy.

1980'de Üçağaç Köyü'ne bağlı mezra 0 1291

Silopi/Esenli Köy. 379 36

Silopi/Kapılı Köy. 1.718 287

Silopi/Kavaközü Köy. 516 1106

Silopi/Kavallı Köy. 296 1516

Silopi/Kösreli Köy. 1.093 19
Silopi/Mahmutlu Köy.

1980'de Yeniköy Köyü'ne bağlı mezra 0 998

Silopi/Ortaköy Köy. 762 933

Silopi/Ovaköy Köy. 76 210

Silopi/Özgen Köy. 280 512

Silopi/Pınarönü Köy. 613 1728

Silopi/Selçik Köy. 282 7

Silopi/Üçağaç Köy. 1.031 753

Silopi/Yeniköy Köy 1.025 960

TOPLAM 17.208 36297

Nüfus Nüfus Nüfus

1980-2017 YILLARI ARASINDA SİLOPİ YERLEŞİM YERLERİ NÜFUS HAREKETLERİ (BOŞALAN KÖYLER DAHİL)

Kent Kırsal Boşalan Köyler




