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ÖN SÖZ

Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korku-
suzca yaşayabilmesi durumu olarak tanımlanan güvenlik kavramı, insanoğlunun 
varoluşuyla beraber ortaya çıkmış ve yaşamını, davranışlarını etkileyen önemli bir 
faktör olmuştur. Zaman içerisinde toplumların sosyal, siyasal, ekonomik ve tekno-
lojik alanlarda değişmesi ve gelişmesi güvenlik kavramına da yeni anlamlar ve bo-
yutlar kazandırmıştır. Devletler için güvenlik, bireylerin kurallara uyması olarak 
değerlendirilirken; bireyler için, canlarına, mallarına karşı bir tehdidin veya sal-
dırının meydana gelmemesi hali olarak veya bu tehdidin ve tehlikenin minimum 
düzeyde olması şeklinde tanımlanmaktadır.

Maslow, ihtiyaçlar hiyerarşisi tezinde fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen gü-
venlik ihtiyacının giderilmeden diğer aşamalara geçilemeyeceğini savunmaktadır. 
İnsan hayatı için bu derece önemli bir yere sahip olan güvelik kavramı ve bu kav-
ramın değişilmesine neden olan tehdit unsuru, özellikle küreselleşmeyle birlikte 
klasik boyuttan daha karmaşık olan asimetrik bir boyuta evrilmiştir. Tehditlerin 
içerden ve dışardan boyut değiştirerek gelmesi devletleri yeni savunma mekaniz-
maları geliştirmelerine neden olmuştur. İçerden ve dışardan gelebilecek her türlü 
tehdit, alınacak tedbirleri, güvenlik yapısını, bu yapının unsurlarını ve bu unsurla-
rın sevk ve idaresini daha da önemli bir konuma getirmiştir.

Bu kapsamda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Güvenlik Bi-
limleri Enstitüsü, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla Tematik Paneller 
düzenlemekte ve güvenliğin her boyutunu ele almaktadır. Bu çalışma ile Tematik 
Panellere katılan, alanında uzman akademisyen ve uzmanlarımızla daha geniş bir 
kitleye hitap etmek maksadıyla güvenlik kavramını farklı açılardan ele alarak in-
celenmeye çalışılmıştır. Tematik güvenlik konularının ele alındığı bu kitabımızda 
altı tematik başlıkta on bir çalışma sunulmaktadır.

İlk tematik konu SARI tarafından hazırlanan; 1965 yılından itibaren ulus-
lararası gündeme tekrar gelen sözde Ermeni iddiaları ile 1992 yılında Hocalı’da 
yaşanan soykırımın fail ve mağdur ikilemi ile olgu ve algılar üzerinden uluslara-
rası gündemin nasıl bir paradoks içinde olduğunun öne çıkarıldığı “Soykırım” 
konusudur. Güvenlik penceresinden ele alınan soykırım söylemi; yapısalcı (kons-
trüktivist) ve güvenlikleştirilme yaklaşımı içinde eleştirel olarak tartışılmaktadır.

İkinci tematik konu “Terörizm” konusudur. Bu bölümde, terörizmin dünü ve 
bugünü hakkında bilgi veren YENİÇERİ, terörizm kavramının tanımlanmasında 
yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek, sosyal psikoloji açısından terörizm kavramını 
incelemektedir. Çalışmasında özellikle terörizmin sosyal kimlik kuramı ve dehşet 
kuramı arasındaki ilişkiye ışık tutmaktadır.
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Üçüncü tematik konu “Kent Güvenliğidir.”  SADİOĞLU, “Kent Güvenliği 
ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm” adı ile yürüttüğü çalışmasında, terör ey-
lemleri sonrası kentlerin fiziki alt yapısı ve yaşam alanlarına yönelik bir incele-
me yapmıştır. Çalışmasını 2015 yılında terör örgütünün strateji değiştirerek kent 
merkezlerinde yürüttüğü “hendek çatışmaları” olarak da anılan eylemleri sonrası 
tahrip olan merkezlerden olan Nusaybin ve Cizre örnekleri üzerinden yapmıştır. 
Çalışmasında söz konusu ilçe merkezlerinin çevrelerindeki çöküntü alanlarının 
iyileştirilme ve yeniden yapılanma sürecinde kentsel dönüşüm projelerinin sürdü-
rülebilir kentsel dönüşüm içeriğini ne kadar karşıladığını incelemiştir.

Dördüncü tematik konu “Güvenlik ve Yönetişim” hakkında olup bu başlık 
altında üç çalışma yapılmıştır. ALPKAN tarafından insan kaynakları yönetiminde 
politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik makro trendler incelenmiş ve PEST analiz-
leri bağlamında ön plana çıkan makro trendlerin insan kaynakları alanına ve yete-
nek yönetimine nasıl yansıyabileceği üzerinde durmuştur. TANGÖR ise güvenlik 
aktörleri arasındaki etkileşimi, iş birliğini, koordinasyonu ve güvenliğin idaresini 
güvenlik yönetişiminin kuramsal temelleri ve pratik yönleri üzerinden ele almış-
tır. Bu tematik konu altındaki son çalışma, örgütsel davranış ve yönetim ilişkisinin 
güvenlik alanında nasıl uygulanabileceğinin ele alındığı çalışmadır. KAHYA, bu 
çalışmasında,  yönetim, örgütsel davranış ve güvenlik konusu kapsamında gü-
venlik alanında görev yapan çalışanların kurumda tutunmasını sağlamak, işgücü 
devir oranını düşürmek ve kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneti-
cilerin uygun yönetim tarzını seçmesi ve bunun için de örgütsel davranış konula-
rının dikkate almasını savunmaktadır.

Beşinci tematik konuda “Seri Katiller” konusu ele alınmıştır. ORAL ve 
ÖNÜR, seri cinayet failleri ve adli bilimler başlığı altında son 40-50 yıldır krimi-
noloji dünyasının ve toplumun ilgisini çok fazla çeken suçlu tipini oluşturan seri 
cinayet failleri üzerinde yapılan çeşitli çalışmalara ve mesleki deneyimlere dayana-
rak hazırlanmış kısa bir gözden geçirme sunmuşlardır. Derin psikolojik motivas-
yonların daha iyi anlaşılmasına öncelik verildiği için bu konudaki deneyimler ön 
planda tutulmuştur. Tanımlama ve sınıflandırmadan kısaca bahsedilmiş, örnek-
lere sosyal gerekçeler öncelikli tutularak hiç yer verilmemiştir. ÖĞÜNÇ ise adli 
bilim veri bankaları ve seri suçlar konusu kapsamında adli bilimlerin gelişimi ve 
Türkiye’deki adli bilimler yapılanması ile seri suç tanımı ve seri suçların aydınlatıl-
masında adli bilim veri bankalarının kullanımını açıklamıştır.

Altıncı tematik konu “İç Güvenlik Yönetimi” konusudur. Bu konu kapsa-
mında BARBAK, Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinin ilk on yılında (1984-
1994) iç güvenlik yönetiminde başlıca sorunları, tartışmaları ve çözümleri ince-
lemektedir. Çalışmada PKK terörüyle mücadele politikası sürecinin nasıl geliştiği 
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ve süreçte meydana gelen değişiklikler ele alınmıştır. Aynı tema içinde ŞENCAN 
ise İngiltere’nin güvenlik politikası ve istihbarat topluluğu konusunu ele almış ve 
İngiltere’deki güvenlik politikasının dinamikleri ve bunların istihbarat ile olan iliş-
kisini incelemiştir. UZ ise güvenlik güçlerinin teşkilatlanmasını ve bu teşkilatlan-
manın Avrupa ve Türkiye’deki yapılardan farklarını ortaya koymuştur. 

Bu vesile ile kitabın hazırlanmasında emeği geçen başta Güvenlik Bilimle-
ri Enstitü olmak üzere tüm Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personeline, 
tematik panellere katılarak fikirleri ve varlıkları ile destek olan bilim insanlarına 
teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.

Bu kitabın güvenlik alanında çalışmalar yapan veya bu konuya ilgi duyan bi-
lim çalışanlarına faydalı olması temennisi ile…

Editörler

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

11 Mayıs 2020



TAKDİM

Varlığını koruma ve sürdürme çabası tüm canlılar gibi insanoğlu ve kurduğu 
devlet yapısı için de geçerlidir. Felsefesi değişmese de diğer tüm kavramlar gibi 
güvenlik ve ilişkili tüm kavramlar da aslında sürekli bir değişim içindedir. Değişen 
teknolojiler, tehdit veya riskler, anlayışlar, kısacası değişen her şey zorunlu olarak 
güvenliği de değiştirmektedir. İnsanlık tarihi kadar eski ve çok geniş bir kullanım 
alanına sahip olmasına rağmen güvenlik alanında yapılan akademik çalışmalar 
ise daha çok yenidir. Ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra akademik olarak ele 
alınmaya başlanılan güvenlik çalışmaları giderek genişlemiş ve derinleşmiştir. Bir 
taraftan özneler devletten bireye ve hatta uluslararası ortama kadar derinleşirken, 
diğer taraftan askeri konulardan çevre konularına kadar da genişlemiştir. Dolayı-
sıyla değişen, genişleyen ve derinleşen güvenlik alanında varlığını devam ettirmek 
ve/veya geleceği kurgulamak isteyen tüm sistemlerin önünde, değişime uymak 
veya değişimi yönetmek dışında seçenek bulunmamaktadır. 

Akademik çalışmalar; fikir üretirler, fikirleri eleştirirler veya fikirleri değişti-
rirler. Fikirler de değişimin başlangıcını oluşturur. Üniversiteler fikirlerin serbestçe 
konuşulabildiği alanlar olarak fikirlerin doğup, büyüdüğü ve değimin başlandığı 
yerlerdir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde bu amaçla tematik konuların 
ele alındığı, ele alınan konuların serbestçe konuşulduğu paneleler serisini yaklaşık 
bir yıldır düzenli olarak icra etmekteyiz. Güvenlik perspektifinden farklı temalar 
çerçevesinde alanında uzman bilim insanlarının bir araya gelerek birikimlerini 
paylaştıkları ortamların ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırmak maksadıyla yola 
çıkılan bu eserde güvenlik konusunda altı tematik konu on bir akademisyen tara-
fından ele alınmıştır. Bu kitap ile güvenlik konusundaki akademik çalışmalara bir 
nebze de olsa katkı sağlanmıştır. 

Eserin güvenlik alanında çalışmalarına devam eden akademisyen, öğrenci ve 
okuyucularımıza faydalı olacağını temenni eder, kitaba katkı sunan tüm akade-
misyenlere ve yayında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Hüseyin KURTOĞLU

Tümgeneral

JSGA Başkanı
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Öz
Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan kelimelerinin ortak paydalarından biri tarafların karşı-

lıklı birbirlerini soykırım ile suçlamaları olmaktadır. Ermeniler, 1915 olaylarının kendilerine karşı 
planlı bir soykırım olduğunu; Azerbaycan, 19’ncu yüzyıldan itibaren Ermenilerin kendilerine sis-
tematik katliamlarının 1992 yılında Hocalı ile bir soykırıma dönüştüğünü; Türkiye ise, Osmanlı 
devletinin Birinci Dünya Savaşı esnasında kendisini arkadan vurduğunu düşündüğü çoğunluğu 
Ermeni olan grupları ülke içinde zorunlu yer değiştirdiğini, katledilen birçok Müslümanın gör-
mezden gelinerek sözde Ermeni soykırım iddialarının siyasi bir araç olarak kullanıldığını ileri sür-
mektedir.

İddia ve söylemlerin kırılma noktası 1948 yılıdır. Bu tarihten itibaren soykırım bir suç olarak 
kabul edilmiştir. Bu yönüyle Ermenilerin iddialarının hukuksal bir değerinin olmadığı, buna rağ-
men Hocalı’da yaşananların soykırımın tüm şartlarını oluşturduğundan hukuksal olarak soykırım 
olarak tanınması gerektiği düşünülmektedir. 

Dünyada bu tarihten önce olmuş veya benzer şekillerde gerçekleşmiş eylemlerin yanı sıra 
1948 yılından sonra olmuş birçok katliama rağmen uluslararası toplumun soykırım söylemine 
yaklaşımı, daha çok siyasi nitelikte olup kendi içinde bir paradoks oluşturmaktadır. Konunun en 
önemli tarafları olmasına rağmen bu konuda Türkiye’de yaşayan Ermenilerin de görüşlerine yetin-
ce başvurulmadığı düşünülmektedir. Uluslararası ilişkiler kuramı içinde inşaacı bir yaklaşımla ve 
güvenlikleştirme teorisi içinde düşünülmesi gerek bu konu yakın gelecekte de çözüme ulaşacak bir 
konu olarak görülmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Soykırım, Hocalı, Ermeni Meselesi, Güvenlik Teorileri.
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1. BÖLÜM

GÜVENLİK PERSPEKTİFİNDEN SOYKIRIM 
PARADOKSU: ERMENİ İDDİALARI VE 

HOCALI KATLİAMI/SOYKIRIMI

Dr. Gökhan SARI*



“Sırça köşkte oturan komşusuna taş atmaz.”

Atasözü

GİRİŞ

Varlığını devam ettirmek isteyen tüm canlı ve/veya sistemlerin en önemli ge-
reksinimlerinden biri güvenliktir. Bir sistem olarak devletler de bu ihtiyaçlarını, 
başlangıçta sahip oldukları güçle veya içinde yer aldıkları koalisyonlarla çözmeye 
çalışırken zamanla, güce dayalı bu anlayışın yanına daha çok algılara dayalı yeni 
anlayışların eklemlenmesiyle daha karışık güvenlik yöntemleri ile çözme arayışına 
girmişlerdir. Yani, zora dayalı gücün yanına rızaya dayalı gücü de alarak gerek 
ulusal gerekse uluslararası toplumu etkileyerek ulusal hedeflerini gerçekleştirme 
çabası içine girmişlerdir.

Uluslararası suçlar içinde ele alınan soykırım suçu veya kavramı bugün nite-
liği kadar araçsallığı yönünden tartışmalı kavramlardan biri haline gelmiştir. Ni-
teliği yönü ile kastedilen, hangi suçları kapsadığı değil hangi zamandan itibaren 
suç niteliğini taşıması gerektiğidir. Daha çok hukuksal yönüne vurgu yapan bu 
yaklaşım hukukun temel ilkeleri içinde değerlendirilmektedir. Araçsallığı ise bu 
durumun göz ardı edilerek siyasal amaçlarla kullanılmasını ifade etmektedir.

Soykırım kavramı bu yönleri ile 1945 yılından sonra uluslararası hukuk ter-
minolojisi içine girmiş bir kavramdır. Öncesinde soykırımın tanımsal niteliği için-
de değerlendirilebilecek birçok olay olduğu kabul edilmekle birlikte suç niteliği 
ancak hukuksal bir metin haline geldikten sonra veya gelirken içeriği itibariyle 
tanımlandığı olaylara ilişkindir (Sarı, 2015: 96). Yani, 1948 yılında suç olarak ta-
nımlanmasının sebebi İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle Yahudilerin uğradı-
ğı katliamların cezalandırılması mantığıdır. Yoksa geçmişe doğru yürütülmesinin 
sonsuz bir sarmalı da beraberinde getireceği düşünülmektedir.

1915 yılı ile simgeleştirilen ve iddiaların başlangıcı 1800’lü yılların sonlarına 
dayandırılan Ermenilerin sözde soykırım iddiası, fiili olarak eylemin niteliğinden 
ziyade hukuksal olarak yanlış bir temele dayanmaktadır. Zira bu yaklaşım için-
de tüm dünya ülkelerinin de yargılanması gerektiği aşikârdır. Örneğin insanlık 
tarihinde vuku bulmuş soykırım iddialarından sadece bazıları; ABD-Kızılderili 
(Pequot Soykırımı, Beothuk Soykırımı, Modok Soykırımı, Kaliforniya Kızılderili 
Soykırımı   vb), Rusya-Kırım (1944), İspanya-Arawaks Yerlileri (1492), Norveç-
Taterler (1920-30), İngiltere-Aborjinler (1788-1938), Almanya-Herero ve Nama-
lar (1891), Almanya-Yahudi ve Çingeneler (1933-45),  Uruguay-Charrúa (1831 ), 
Arjantin-Chaco (1924), Danimarka-Alman Mültecileri (1945), Belçika-Kongo 

2 Tematik Güvenlik Çalışmaları



(1908) soykırım iddialarıdır (Yürükel, 2010; https://tr.wikipedia.org). Yani soy-
kırımın şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin dahi tartışılmadan, hukuksal 
yönü yerine siyasi yönü üzerinden bir çıkarım elde etmeye çalışmak kuşkusuz ha-
talı bir yaklaşımdır. Keza bu sözleşmelerin geriye dönük uygulanmayacağı 1969 
Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nin 28. maddesi ile çözümlenmiş iken 
1948 yılı öncesine soykırım suçunu yürütmeye çalışmak hukuksuzluktur.

Yasa olmadan suç olmaz ve suç yasanın çıktığı tarihten geriye yürütülemez. 
Dolayısıyla suçun oluşumu için milat 1948 yılıdır. Bu tarihten sonra yapılan ve 
soykırım suçu içinde; Fransa-Cezayir (1954-1962  ), Paraguay-Aché Soykırımı 
(1960-1970), Sırbistan-Srebrenitsa Soykırımı (1995), Ruanda’da yaşanan soykırım 
(1994) ve Hocalı soykırımı (1992) gibi yakın tarihli soykırımlar yanında Belene 
kampı ile adını duyduğumuz Bulgaristan’ın Türk, Pomak ve Çingenelere yönelik 
1970-89 yılları arasında yürüttüğü etnik ve kültürel soykırım, Rumların 1912-
1974 döneminde ENOSIS’i gerçekleştirmek için Türklere karşı yaptıkları saldırıla-
rın da düşünülmesi gerekmektedir (Munzel, 1973; Yürükel, 2010: 102-118). Yani 
soykırım tanımı içinde tarif edilmiş olan suçun nitelikleri oluşmuş ise ve suç 1948 
yılından sonra vuku bulmuş ise; suçu işleyen her kim olursa olsun soykırım ile 
yargılanması gerektiği açıktır (Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hak-
kında Sözleşme, 1948:[web])1

Tam bu noktada; 1915 yılında yaşanan tehcir üzerinde iddia edilen soykırım 
söylemi ile 1992 yılında Hocalı ’da yaşanan katliamın tarafları ve olayların niteliği 
itibariyle incelenmesi gerekmektedir. Her iki olayın içinde de Ermenilerin yer al-
ması, 1915 yılında yaşananlara ilişkin mağdur olduklarını iddia ederken, 1992 yı-
lında yaşattıkları göz önüne alındığında uluslararası toplumun konuya yaklaşımı 
ve Ermenilerin iddiaları ortaya paradoksal2 bir durum çıkarmaktadır. 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE

Kuramsal çerçeveyi; devletlerin güvenlik ihtiyacı ve teorik alt yapısı, termino-
loji birliğini sağlamak adına soykırım ve ilişkili kavramların açıklanması çerçeve-
sinde oluşturmak uygun olacaktır. 

1 Türkiye Sözleşmeyi 1950 yılında onaylamış, 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunu’da “uluslararası suçlar” başlığı altında “soykırım” suçunu da düzenlemiştir. 
Ermenistan 1993 yılında, Azerbaycan 1996 yılında “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Ce-
zalandırılması Sözleşmesi”ne taraf olmuşlardır.

2 “Paradoks: Aykırı düşünce, çelişki, düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı 
içermeyen karşıtlık.”  Bkz. Türk Dil Kurumu Sözlükleri (2020). “Paradoks” Erişim tarihi: 
22.03.2020,https://sozluk.gov.tr/ 
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1.1.  Güvenlik Nedir? Devletler veya Toplumlar Bu Kavrama Neden 
İhtiyaç Duyarlar?

Güvenlik kavramı Türk Dil Kurumuna göre; “Toplum yaşamında yasal düze-
nin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet” 
olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2020). Lexico Sözlüğünde de yapılan bu tanımda 
ise; “bir devletin veya kurumun güvenliğini sağlamak” için takip edilen süreç ek-
lenmektedir (www.lexico.com, 2020). Bu çerçevede güvenlik; “toplumların veya 
bireylerin normal olarak kabul görmeyen olay, durum veya saldırılardan korunma 
gereksinimini içeren fiziksel çabalar ile cana ve mala zarar verebilecek her türlü 
tehdit ve tehlikeden uzak bir şekilde yaşamasını” ifade etmektedir (Sarı ve Erdem, 
2019:123). 

Güvenlik kavramının özündeki müphemlik ve bu geniş yorumlama, gü-
venlik söyleminin siyasal bir araç olarak kullanılmasının da yolunu açmaktadır. 
Kopenhag Okulu’nun yaklaşımlarında biri olan “güvenlikleştirme” kavramı da bu 
çerçevede güvenliğin içeriğinden daha çok araçsallığına vurgu yapmaktadır. Aynı 
şekilde Dillon (2003: 12) da güvenliği; “bir iktidar tekniği” olarak tanımlamakta 
ve bir “düzen inşa” etmek isteyen iktidarların önemli bir aracı olduğunu iddia et-
mektedir. Çünkü güvenlik kavramı ve arayışı çoğunlukla toplumlarda bir öncelik 
ve önemi ifade etmektedir.

Güvenliğin araçsallaştırılmasına imkân veren nedenlerden biri de kavra-
mın kapsadığı alandır. Konularına göre genişleyen, öznelerine göre derinleşen ve 
jeopolitik olarak da seviyelerine ayrılan üç boyutlu bir ortam (Sarı, 2020: 5-6); 
güvenliğin araç olarak kullanılması için geniş bir alan yaratmaktadır. Daha açık 
bir ifadeyle özellikle devletler, güvenlik kavramı üzerinden ulusal çıkarlar ve top-
lumsal ihtiyaçlar çerçevesinde; bireyden devlete, askeri konulardan çevre konula-
rına, kara hâkimiyetinden siber alana kadar geniş bir alanda hareket etme imkânı 
bulmaktadırlar. Bu geniş alan içinde daha çok toplumsal yönle ilgilenen teori ise 
İnşaacı (Konstrüktivist) teoridir.

İnşaacı teori, yukarıda sayılan maddi yapılar içinde normatif yapıların öne-
mine ve kimliğin siyasi eylem ve söylemleri şekillendirici etkisine vurgu yapmak-
tadır (Reus-Smith, 2014: 285). Devletin yanında birey ve toplumu da merkeze 
almakta ve bu yönüyle de klasik ve eleştirel güvenlik yaklaşımlarının bir karışımı 
gibi görünmektedir (Birdişli, 2017: 124). 

Bu yaklaşım, devletlerin çıkarları ile kimlikleri arasında güçlü bir ilişki ol-
duğunu, kimliklerin ben ve öteki düşüncesi çerçevesinde şekillendiğini öne sürer 
ve ortak kimliklerin de yaşanan olumlu veya olumsuz olaylara göre inşa edilebi-
leceğini düşünür. Gelecek kurgusunun geçmişten başladığını, geçmişte yaşanan 
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gerek seçilmiş zaferlerin gerekse yaşanmış travmaların toplumu birleştiren ortak 
paydalar olduğunu düşünür.

Bu teorik çerçeve içinde 1915 olayları ile Hocalı’da yaşananların neler olduğu-
na bakmak uygun olacaktır.

1.2. Soykırım Nedir? İlişkili Kavramlar Nelerdir?

Bazı kavramlar belirli olaylarla ilişkilendirilmekte ve o olayın yarattığı et-
kiden faydalanmak isteyenlerin de kendi gerçekliklerini o olayla ilişkilendirerek 
benzer etkinin auorasından (atmosferinden) faydalanmak istemektedirler. Soykı-
rım kavramı da bu anlamda ele alınabilecek bir kavramdır. Soykırım (genocide), 
holokost (holocaust), mukatele, katliam, pogrom, insanlığa karşı suçlar ve savaş 
suçları gibi kavramlar birbirinin içine geçmiş ve niteliği itibariyle ayrımının bilin-
mesi gereken suçlardır.

1.2.1. Kavramsal Olarak Soykırım

İlk defa Raphael Lemkin tarafından; “İşgal Altındaki Avrupa’da Mihver Dev-
letlerin Yönetimi: İşgalin Hukuku, Yönetimin Analizi, Telafi İçin Teklifler” adlı 
eserinde kullanılan “Soykırım” ifadesi; Grekçe “genos” (doğum ile gelen bağ anla-
mında; ırk, grup, kabile, grup) ile Latince “cide” (katletme, öldürme) kelimelerin-
den oluşturulmuştur (Lemkin, 1944: 79).

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 11 Aralık 1946 tarihli ve 96 (I) sayılı ka-
rarı, soykırım suçunun tanımlandığı ve ilk standartları belirleyen hukuki belgedir. 
Soykırımın uluslararası hukuk açısından bir suç niteliği kazanması ise 9 Aralık 
1948 tarihinde Paris’te toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 260 A (III) 
sayılı Kararıyla kabul edilen ve 12 Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe giren “Soykırı-
mın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi” ile olmuştur. 

Sözleşmenin 2. maddesinde soykırım kavramı tanımlanmış ve hukuki kayna-
ğını da bu sözleşmeden almıştır. Bu suçun oluşması için üç unsurun; 

•	 Bir grubun milli, ırki, etnik ya da dinsel nedenlerden dolayı hedef olarak 
alınması,

•	 Hedef alınan grup üyelerinin tamamen ya da kısmen yok edilmelerine 
yol açacak nitelikte Sözleşmede (2. Madde) sayılan fiillerden birine ya da 
birkaçına tâbi tutulması,

•	 Söz konusu eylem ya da eylemlerin hedef alınan grup mensuplarına kar-
şı kısmen veya tamamen yok etme kastı ile gerçekleştirilmesi gerekmek-
tedir (Nersessian, 2002: 256).
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1946 tarihli ve 96 (I) sayılı kararın oluşturulması sürecinde “soykırımın ta-
rihte var olan bir olgu” olduğu, “var olduğu hep bilinen ancak yeni tanımlanan bir 
suç” olduğunu ifade edilmiştir (Kekevi, 2018: 247). Yani soykırım, bir suç niteliği-
ni ancak 1948 yılından sonra kazanmıştır.

Soykırım kavramı ile veya yerine kullanılan bazı kavramlar sürecin anlaşıl-
masını zorlaştırmaktadır. Kısaca bu kavramlara da değinmek gerekmektedir.

1.2.2. Soykırım İle İlişkili Kavramlar

•	 Holocost 
Holokost kelimesi etimolojik olarak İbranice “olah” kavramının Yunanca çe-

virisinden gelmektedir. Olah, Yahudilikte tamamen yakılan bir tür adaktır. Mo-
dern Yunanca;  “hólos (bütün)” ve “kaustós (yakılmış)” kelimelerinden türetilmiş 
“tamamen yakılmış, yanıp kül olmuş” anlamında, Yahudi Soykırımını tasvir etmek 
için kullanılan bir kavramdır (Berenbaum, 1997). Yani soykırım kavramı içinde 
olmakla birlikte özel bir anlamla Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı esnasında ma-
ruz kaldıkları soykırımı tanımlamaktadır.

•	 Pogrom
Soykırım anlamında da kullanılan bir diğer kavram “pogrom”dur (TDK, 

2010, web). Türkçe’de çok sıklıkla kullanılmasa da dinsel, etnik veya siyasi neden-
lerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketlerini tanımlamaktadır. Bu şiddet ha-
reketleri daha çok toplumsal hareket görünümlü olup ev, işyeri, ibadethanelerin 
tahrip edilmesi, insanların darp edilip öldürülmesi gibi eylemleri kapsamaktadır. 
Kökeni Rusça “her türlü toplu şiddet olayları” anlamında “погром” kelimesinden 
gelmektedir. 

•	 Katliam
“Kırım” olarak da kullanılan (TDK, 2020:[web]) katliam kelimesi ise “kendini 

savunma imkânı bulunmayan çok sayıda insanın acımasızca öldürülmesi olayını” 
tanımlar. Soykırım ile temel farkı her zaman ırk, din veya siyasi nedene bağlı olma 
zorunluluğu olmamasıdır. Akli dengesi bozuk biri tarafından da yapılabilmesidir. 

Soykırımla olan bağı kelime kökünden de anlaşılacağı üzere bir soy veya 
ırka yöneldiğinde katliam veya kırım; soykırıma dönüşmektedir. Yani katliamlar 
bir ırkı veya ulusu tamamen veya bir kısmını ortadan kaldırma amacı taşıyorlar-
sa soykırımın bir parçası olarak değerlendirilirler. 

•	 Mukatele
“Birbirini vurmak, öldürmek, vuruşmak, kavga, döğüş” anlamında Osman-

lıca bir kelimedir (Lugat, [web]). Karşılıklı katliam veya karşılıklı öldürme anla-
mında kullanılmaktadır. Karşılıklı olması soykırımın niteliğini ancak karşılıklı 
soykırım yapılması anlamında vermektedir.
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•	 İnsanlığa Karşı Suçlar 
Birinci Dünya Savaşı sonrası “insanlığa karşı suçlar kavramı” altında yeni bir 

suç tipi ortaya atılmış, fakat tanımlanması ve uluslararası hukuk metinlerine gir-
mesi ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekleşebilmiştir. Londra Antlaşması (8 
Ağustos 1945) ile kurulması kabul edilen “Nüremberg Uluslararası Askeri Mahke-
mesi Statüsü (The Charter of The International Military Tribunal at Nuremberg)” ile 
uluslararası suçlar arasında “barışa karşı suçlar” ve “savaş suçları” ile birlikte tasnif 
edilmiştir (London Charter, 1945). Günümüzde gelinen noktada Roma Statüsü ile 
soykırım suçu ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiş olmasına rağmen hala yeterince 
sınırlandırılamamış bir “çerçeve suç” niteliğindedir.

Üzerinde görüş birliği bulunmayan uluslararası suç kavramı içinde değerlen-
dirilir. İnsanlığa karşı suçlar; soykırım, savaş suçları ve saldırı suçları ile birlikte 
“uluslararası çekirdek suçlar (core international crimes - kernverbrechen)” olarak 
da adlandırılmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisine giren suçlar-
dandır (Külçür, 2016: 14). Nüremberg Mahkemesi statüsüne göre; “sivil halka kar-
şı işlenen öldürme, yok etme, köleleştirme veya diğer insanlık dışı ceza veya işlem 
veya barışa karşı suçlar veya savaş suçları veyahut da bu suçlarla ilgili olarak eziyet 
etme” fiillerinden oluşan ceza hukuku suçlarını ifade etmektedir (md.6).

•	 Savaş Suçları
1856 tarihli Paris Deniz Hukuku Beyannamesi ile başlayıp La Haye, Cenevre 

Sözleşmeleri, BM Antlaşması, Londra Antlaşması ve günümüze kadar gelen bir 
dizi antlaşmalarla yasaklanan suçları tanımlamaktadır (Aslan, 2008: 237-245). Sa-
vaş suçları da silahlı çatışmalarda asker veya sivil kişilerin savaş hukukuna uygun 
olmayan davranışlarını ifade etmektedir. Savaş hukuku kuralları ile bu kuralların 
ihlaline karşı yaptırım olarak kabul edilen savaş suçları, kural olarak Cenevre Söz-
leşmelerinde yer almaktadır.

Birbiri ile ilişkili bu kavramların hukuksal karşılıkları ise farklı farklıdır. “Kat-
liam” karşılıklı ise “mukatele”dir. Toplumsal bir hareket olarak başlamış ve sonu-
cunda katliam olsun veya olmasın eylemin niteliği “pogrom”dur. Bir ırkı veya gru-
bu yok etme saiki ile sistemli bir katliamı tanımlıyorsa “soykırım”dır. 

Daha önce de belirtildiği üzere soykırım, insanlığa yönelik suçlardan biri-
ni oluşturmakta olup hukuksal niteliği 1948 yılında oluşmuştur. Savaş suçları da 
insanlığa karşı işlenen suçlar gibi uluslararası suç niteliğinde olup, düzenlenmesi 
çok daha geriye gitmektedir. Katliamın savaş içinde yapılması ise suçun savaş suç-
ları içinde değerlendirilmesini gerektirir. Savaş içinde sistematik bir şekilde bir  
grubun tamamen ortadan kaldırılması savaş suçları yanında soykırım suçunun da 
işlenmesi sonucunu doğurur.
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Çizilen bu kavramsal çerçeve penceresinden; 1915 Ermeni olayları ile 1992 
Hocalı olayları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

2. SÖZDE ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARI VE GERÇEKLER

Sözde Ermeni soykırım iddialarını bugün resmen 31 ülke3, ABD’de 50 eyaletin 
49’u olmak üzere bazı uluslararası örgütler tarafından da tanınmaya başlanmıştır. 
Dünyada giderek kabul gören bir soykırım sarmalı oluşmaktadır (Harita 1).

Harita 1. Sözde Soykırım İddialarını Kabul Eden Ülkeler  
(https://www.haberler.com)

Konunun giderek uluslararası bir kabul ile karşı karşıya kalması, sadece yurtdı-
şındaki insanlarda değil, aynı zamanda yurt içindeki insanlarda da bir şüphe uyan-
dırmakta ve aslında anlatılanlar gerçek mi? diye düşünmelerine sebebiyet vermek-
tedir. Hatta Türkiye içinde yürütülen bazı imza kampanyaları4 veya açıklamalar ile 
Türk olup yurt dışında yaşayan ve sözde soykırım iddialarının savunucusu olarak 
çeşitli üniversitelerde veya parlamentolarda görev alan insanların5 da bu söylemin 
bir parçası haline gelmesi toplumsal algılarda önemli bir etki yaratmaktadır. 

3 Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Ermenis-
tan, Fransa, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre, Kanada, Kıbrıs Rum Yönetimi, Libya, Litvanya, 
Lübnan, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, Suriye, Şili, Uruguay, 
Vatikan, Venezuela, Yunanistan (Alfabetik Dizilim).

4 2008’de “Ermenilerden Özür Diliyorum” adıyla, imza kampanyası başlatmışlardır. 32.454 
kişi sözde soykırım olduğu inancı ile Türkiye’de Ermenilerden özür dilemektedir. 24 Nisan 
2012 Taksim 

5 İsveç parlamentosunda yer alan dört Türk kökenli milletvekilinden, sözde soykırım oyla-
masında üçü Türkiye aleyhine oy kullanırken biri ise oylamaya katılmamış ve oylama bir 
oyla Türkiye aleyhine olacak şekilde sonuçlanmıştır. Benzer şekilde ABD’de Minnesota 
Üniversitesi gibi üniversitelerde görev yapan ve Ermeni soykırımı olduğu yönünde yayın-
lar, konferanslar veren öğretim üyeleri dışında çeşitli dernekler ve sivil toplum kuruluşla-
rında da Türk kökenli olup bu yönde çalışmalar yapan insanlar bulunmaktadır.
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2.1. Olgulara Değil, Algılara Yönelmek

Ermenilerin algılara yöneldikleri ilk icraatlarından biri ABD’nin İstanbul 
Büyükelçisi Henry Morgenthau’ın tercümanı Arşak Şimavonyan ile kâtibi Agop 
Andonyan’ın birtakım düzmece raporlarını Morgenthau’nun ABD Dışişlerine 
göndermesi ile başlar. Bu raporlar “Ambassador Morgenthau’s Story (Büyükelçi 
Morgenthau’nun Öyküsü)” adıyla ve bir bedeli karşılığı Burton J. Hendrick tara-
fından kaleme alınmıştır. Kitapta yazılanlar ile Morgenthau’ın kendisinin tuttuğu 
“Günlük Hatıra Defteri” karşılaştırıldığında sahtecilik açıkça ortaya çıkmıştır (Sel-
vi, ty; [web]).

Sahtecilik üzerinden algıları yöneltmeye çalıştıkları bir diğer örnek ise 
Halep’te yaşadığı iddia edilen Naim Bey adlı bir Türk memurunun sözde hatıraları 
üzerinden Aram Andonyan tarafından kaleme alınan “Naim Bey’in Hatıraları” 
adlı kitaptır. Kitapta Talat Paşa’ya ait olduğu ileri sürülen telgrafların tamamının 
sahte olduğu ortaya çıkmıştır (Gauin, 2011).

Bir başka örnekte; Hitler’in İkinci Dünya Harbi’ni başlatan 1 Eylül 1939’da 
Obersalzberg’te Alman generallerine Alman dilinde yaptığı konuşma metni üze-
rinde yapılan eklemelerdir. Konuşma metninin İngilizce çevirisine, metninde bu-
lunmayan “Ermenilerle ilgili” eklemeler yapmıştır. Orijinal metinle karşılaştırıldı-
ğında gerçek görülmektedir (Taşcioğlu, 2017: 101).

Manipülasyonlar sadece kitaplarda değil, kartpostallarda, belgelerde ve hatta 
resimlerde de yapılmıştır. Özellikle travmatik görüntülerin bilinçaltına kazınma-
sından sonra yapılan düzeltmeler veya gerçekler bu travmatik görüntülerin yalan 
olduğunu ispatlasa bile aynı etkiyi yapmamaktadır. Bir Türk atasözü ile; “çamur 
atıldıktan sonra izi kalmaktadır” (Resim 1, 2 ve 3).
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14 Nisan 2015 UCLA Üniversitesi  
Konferans afişi (ABD) (Sahte)

Latife Hanıma 1924 yılında 
gönderdiği kartpostal (Orijinal)

Resim 1. Atatürk’ün Gönderdiği Bir Kartpostal Üzerinden Manipülasyon

Tretyakov Devlet Galerisi’nde sergilenmekte olan resim Rus 
ressam Vasili Vasilyeviç Vereşçagin’in 1871 yılında yaptığı 
“The Apotheosis of War (Savaşın Tanrılaştırılması) adını 
verdiği tablosudur. 

Resim 2. 1871’de yapılan bir Tablo Üzerinden Manipülasyon

Resim 3. Belgeler Üzerinden Manipülasyon (Takvim Gazetesi, 2011)
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2.2. Algıları Yönetmek! Semboller

Çoğu zaman farkında olmadan, etrafımızdakilere bakarak ama onları gör-
meden yaşarız. Aslında baktığımız veya gördüğümüz her şey bilinçli veya bilinçsiz 
davranışlarımız üzerinde bir etki bırakır. Bu yüzden semboller önemlidir. Ünifor-
malar, işaretler, resimler, mimikler, kıyafetler ve daha sayamadığımız diğer sem-
boller…

Bu kapsamda sözde Ermeni soykırımını temsilen “nar” ve sonrasında da 
“beni unutma çiçeği” bir sembol olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Resim 4. Nar ve 24 Nisan 2012 Taksim6 Resim 5. Beni Unutma Çiçeği (2015)

Algılar sadece bu sembollerle değil; konferanslar, anıtlar gösteriler, sergiler, 
kitaplar, itibar gösterilen kurum veya insanların kamuoyuna yansıyan açıklamala-
rı veya kararları ile de olmaktadır (Resim 6, 7 ve 8).6

6 Ermeni Soykırımı Taksim’de anıldı. https://www.demokrathaber.org/yasam/ermeni-
soykirimi-taksimde-anildi-h8430.html
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Resim 6. Çeşitli Ülkelerde Sözde Soykırım Anıtları
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Resim 7. Çeşitli Ülkelerde Sözde Soykırım Anıtları
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Resim 8. Kitap, Kongre, Dernek, Gösteri, Konser ve Konferans gibi Etkinlikler

Anlatılanların doğru olmasından ziyade önyargılarımıza uygun olması ve bu-
nun da desteklenmesi ve tekrar edilmesi bu aşamada önemlidir. ABD’de yapılan 
bir araştırmada yalan haberlerin doğru haberlere göre altı kat daha hızlı yayılmak-
ta olduğu belirtilmektedir (Meyer, 2018: [web]).

Aynı şekilde Hitler’in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’a atfedilen “Bü-
yük Yalan Teorisi”ne göre; “Yalan ne kadar büyük olursa inananları o kadar çok 
olur” ve “Eğer bir yanlış birçok kez tekrarlanırsa, insanlar yanlışı doğru olarak kabul 
edeceklerdir” demektedir (Yılmaz, 2019: [web]). Daha çok ideolojik aygıt olarak 
da adlandırılabilecek olan bu ve benzeri metalar (Althusser, 2017) gerçekten de 
birçok insanın sorgulamadan kendisine sunulanı kabul etmesini sağlamaktadır. 

Bir kez oluşan kalıpyargının7 değişmesi kolay olmamakta, daha çok oluşan 
yargı pekiştirilmekte ve kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşmektedir. Bu 
çerçevede belirli kesimlerinde oluşmuş olan Türkiye ve Türklere yö¬nelik önyargı, 
karşı karşıya kalınan propaganda, bilgi veya haberler ile bir şekilde kendi kendini 
kanıtlayan bir kehanete dönüştürülmektedir. Keza ABD’de; The New York Times, 
Associated Press ve Los Angeles Times, İngiltere’de; The Times ve The Independent 
veya Rusya’da Izvestia gibi birçok yabancı basın kuruluşunun konu ile ilgili ha-
berlerinde “soykırım” tabirini kullanmaları veya ülke parlamentolarında alınan 
kararlar da; tarafsız ve habersiz kitleleri bu söylemin gerçekliği yönünde kendine 
çekmektedir.

7 Kalıpyargı, bir sosyal kategorinin bütün üyeleri tarafından paylaşıldığına inanılan özellik-
lerin bütününü ifade eder. Cinsiyet, ırk, meslek, dış görünüş, memleket veya bir gruba ait 
olma gibi ayırt edici özelliklere dayanan bir şema türüdür (Hansen, 1984). 
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2.3. Soykırım İddialarını Çoğaltmak: Desteklemek mi? Dağıtmak mı?

Bugün için sözde Ermeni soykırım iddialarını İsrail neden kabul etmemiş, 
Almanya kabul etmiştir? sorusu üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Ay-
rıca Ermenilerin, Asuri/Süryani/Nasturi, Rumların veya bir kısım Kürtlerin ken-
dilerinin de soykırıma uğradığını iddia etmelerinin nedenleri nelerdir? Konu ile 
ilgisi olmadığı düşünülen ülkelerin kendilerinden çok uzak bir coğrafyada, tarih-
sel belgeler veya resmi ispat konusu dahi olamadan siyaseten soykırım olmuştur 
şeklinde kabullerini nasıl açıklamalıyız?

Soykırım kavramının hukuksal sürecinden bahsedilirken Yahudiler başta 
olmak üzere Nazi Almanya’sı tarafından kitleler halinde katledilen Çingeneler, 
engelliler veya ari Alman ırkının önünde engel olarak görülen ırklar ve topluluk-
lara yönelik yürütülen eylemi nitelemek ve cezai yaptırım oluşturmak istendiği 
belirtilmişti. Tek mağdur Yahudiler olmamakla birlikte 1945 yılından sonra bu 
mağduriyet İsrail devletinin kurulması sağlanarak telafi edilmiştir. O zamana ka-
dar yurtsuz olan ve bir devlet kurma hayali içinde olan Yahudiler ancak 14 Mayıs 
1948 tarihinde İsrail devleti ile bir vatan sahibi olmuşlardır. Almanya ise soykırım 
söyleminden, bu suçu Nazi Almanya’sına atarak kurtulmaya çalışmaktadır.

Bu vakanın birkaç etkisi ortaya çıkmaktadır. Birincisi, soykırım söyleminden 
bir fırsat yaratabilmeyi umanlardır. Ermeniler gibi geçmişin hesaplarını yeniden 
açarak gelecekte fırsat bulmak isteyenler. İkincisi, İsrail’in geçmişte yaşadığı trav-
manın büyüklüğünü bugün ortaya atılan ve kendilerinin yaşadıkları ile kıyaslana-
mayacak olaylara da yayarak kendi travmalarının önemsizleştirileceği düşüncesi 
ile sözde Ermeni soykırımı gibi iddialara uzak duranlar. Üçüncüsü de soykırım 
söylemlerini veya kabullerinin peşinden giderek kendi geçmişlerini gizlemek, geç-
mişte yaptıklarının etkisini azaltmak için konuyu dağıtmak isteyenler. 

Ermenilerin bu söyleminin nedenselliklerinden biri de bu durumda kuşku-
suz Yahudilere benzer bir mağduriyetin muhtemel nimetlerinden faydalanmak 
olarak söylemek yanlış olmayacaktır. Zira üzerinden yaklaşık bir asır geçmiş ol-
masına rağmen hala soykırım iddialarının peşinde bu kadar ısrarcı olunmasının 
en önemli nedenlerinden birisi budur. Sıklıkla bu süreç 4T (Tanıma, Tanıtma, Taz-
minat, Toprak) olarak adlandırılmaktadır.

Soykırım iddialarının mağduru olmanın sağlayabileceği fırsatı değerlendir-
mek isteyen savaşın tarafı olan, savaşta etkilenen veya isyan etmiş ve sonrasında 
tedip ve tenkil harekâtına uğramış tüm gruplar soykırım söylemine sahip çıkarak 
kullanmaya başlamışlardır. Bir kısmı, Ermenilerin etkisi ile bu sürece sürüklen-
mişlerdir. Bunların en dikkat çekeni Süryani veya Asuri soykırım iddiası altında 
yatan nedenlerdir. Çünkü Ermenilerin kendilerinin soykırıma uğrama nedenlerin 

Güvenlik Perspektifinden Soykırım Paradoksu: Ermeni İddiaları ve Hocalı… 15



biri olarak dini; yani Müslüman toplumu içinde Hıristiyan olmayı kullanmaları 
üzerine kendilerine aynı coğrafyada Hıristiyan olan diğer toplulukların da oldu-
ğu ve neden onların soykırıma maruz kalmadıkları sorusuna cevap verememele-
ri, onları Süryanilere yönelik propagandaya yöneltmiş ve bir kısım Süryani veya 
Asuri’nin de bu sürecin bir parçası olması ile sözde Asuri Soykırımı da ortaya 
çıkmıştır (Sarı, 2012).

Anadolu’nun Yunan işgali ve yaşanan bir bozgun ile Karadeniz bölgesinde 
isyan eden Rumlara yönelik yapılan tenkil harekâtı sonrasında bugün yaşanan-
lar (Demircioğlu ve Çiçek, 2019). Küçük Asya Soykırımı veya Pontus Soykırımı 
olarak Türkiye’ye dikte ettirilmeye çalışılmaktadır. Aynı çerçevede Dersim isyanı 
sonrasındaki tenkil harekâtı da Kürt soykırımı olarak belirli çevrelerce Türkiye 
aleyhinde kullanılmaktadır (Sarı, 2015:102). 

Tarihsel olaylar tarihsel belgelerle açıklanır. Olayların şekli veya sonuçları 
elbette konuşulur ve tartışılır. Burada üzerinde durulması gereken, bu tarihsel 
vakaların uluslararası siyasetin malzemesi olarak Türkiye’ye yönelik bir yaptırım 
aracı statüsüne bürünmesidir. Bir bakıma Türkiye aleyhine olanların buluştukları 
söylem veya ortak payda da sözde “soykırım” iddiası olmaktadır.

2.4. Kısaca Türk Ermeni İlişkileri

Türklerin Anadolu’ya gelişi ile başlayan Türk-Ermeni ilişkisi, Fatih’in 
Ovakim’i 1461 yılında İstanbul’a getirterek verdiği haklar ile giderek gelişmiş, Ya-
vuz Sultan Selim zamanında “millet” statüsü verilerek kısmi bir özerkliğe sahip 
olmuşlardır. 18’inci yüzyıla kadar sorunsuz devam eden bu birliktelik, 1774 Küçük 
Kaynarca Antlaşması’yla Rusya, 1856 Paris Antlaşmasıyla da Rusya’nın yanı sıra 
İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya, Osmanlı Hristiyanlarını himayeci devletler 
konumuna gelmişlerdir.

İlk defa Rusya tarafından 3 Mart 1878 Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması ile 
siyasi gündeme sokulan Ermeni meselesi, 13 Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaş-
masıyla da uluslararası bir mesele halini almıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren görünen tabloya göre; Ermeni meselesi Rusya, İngiltere ve Fransa tarafın-
dan oluşturulmuş yapay bir sorun olarak değerlendirilmektedir.

Ermeni meselesinin ideolojik altyapısının oluşumunu 1810 yılına kadar (Na-
polyon tarafından Paris’te Doğu İlleri Okulunda Ermeni Kürsüsü kurulması) gö-
türmek mümkündür. Bu okulu (1816, Moskova) Lazaryan Enstitüsü, (1823 Tiflis) 
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Nersesyan Semineri takip etmiştir. Bu süreç sonunda özellikle Rus, İngiliz, Fransız 
misyonerlerin Hıristiyan halk üzerinde etkili olduğu görülmektedir.8 

Ermeniler ile Türklerin ilk ciddi krizi II. Abdülhamit döneminde, 1894 ve 
1895’de yaşanmış olup Hınçak (1887) ve Taşnak (1890) ihtilal örgütlerinin ku-
rulması ile birlikte ikinci dönem başlamış ve silahlı eylemler giderek Anadolu’yu 
sarmaya başlamıştır. Ermeniler ile en sorunlu dönem Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında gerçekleşmiştir. Ermeniler, Rusların Doğu Cephesindeki başarılarından et-
kilenerek silahlı birlikler oluşturarak Rus ordusuna katılım, isyanlar ve masum 
halka karşı şiddet hareketleri içine girmişlerdir. Jirayr Liparityan’a göre, sadece 
1904-1906 yılları arasında Ermeniler tarafından 105 siyasi terör eylemi gerçekleş-
tirilmiştir. (Cabbarlı, 2013: 157-160). Kısacası 20. yüzyılın başı herkes için acı dolu 
bir dönem olmuştur. 

Tehcir Kanunu ve Lozan Antlaşması arasındaki dönem ilişkilerin tartışma-
lı olan bölümünü oluşturmakta olup (ilerleyen bölümlerde daha detaylı açıkla-
nacaktır), Lozan Barış Antlaşması’ndan 1950’lere kadar geçen dönem sessizdir. 
Bu tarihten itibaren Türkiye’ye yönelik sözde soykırım iddiaları örgütlü bir şe-
kilde dünya genelinde tekrar duyurulmaya başlanmıştır (Gasparyan, 2016: 266). 
1960’lara gelinceye kadar bu konu Türkiye’de gündeme de gelmemiştir. 23 Ocak 
1973’te bir Ermeni’nin Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardım-
cısı Bahadır Demir‘i öldürmesiyle mesele günümüze kadar gelen şeklini almaya 
başlamıştır (Resim 9).9

Resim 9. Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve Yardımcısı Bahadır Demir’in  
Şehit Edilmesi Hakkında Basına Çıkan Haber

8 Her ne kadar misyonerlik Hıristiyanlığa davet anlamında olsa da diğer bir deyişle Hıris-
tiyanlık dışındaki Müslümanlık, Musevilik veya diğer dinlere yönelmiş görünse de esa-
sen etkisi Hıristiyanlık içindeki diğer mezhepler üzerinde olmuştur. Doğu Roma Kilisesi 
içinde kalan gruplar başta Roma olmak üzere Protestanlık mezheplerinden etkilenmiştir. 
Rusya ise misyonerlikten ziyade Ortodoks kilisesinin hamisi hüviyeti ile ortaya çıkmıştır.

9 1973 yılından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinde görev yapan diplomat-
larını ve diğer Türk görevlilerini hedef alan 110 terör saldırısı daha gerçekleştirmiştir. Er-
meniler tarafından 21 ülkenin 38 şehrinde yapılan bu saldırılarda 42 Türk ile dört yabancı 
hayatını kaybetmiş, 15 Türk ile 66 yabancı da yaralanmıştır.
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Ermeni meselesinin bugüne gelişinde; emperyalist devletlerin, kilisele-
rin, misyonerlerin, Ermeni ve misyoner okullarının, Armenekan Komitesinin10 
(1885), Hınçak Komitesinin (1886) ve Taşnaksütyun Komitesinin (1890), Ram-
gavar (1908) gibi komitelerin ve Ermeni aydınlarının çok büyük etkisi olmuştur.

2.5. İddiaların Dayandığı Kanun: Tehcir Kanunu

Soykırım iddialarının en önemli argümanı Tehcir Kanunudur. “Tehcir Kanu-
nu” diye adlandırılan kanunun asıl adı ise “Savaş Zamanında Hükümet Uygula-
malarına Karşı Gelenler İçin Askerler Tarafından Uygulanacak Önlemler Hakkında 
Geçici Kanun”dur. 21 Mayıs 1915 tarihinde çıkan bu Kanun, 1 Haziran 1915 günü 
dönemin resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’de yayımlanmış ve 1-3 Temmuz günleri 
arasında da uygulamaya konulmuştur.

Arapça asıllı bir kelime olan tehcir, “bir yerden başka bir yere göç ettirmek, 
yer değiştirmek, hicret ettirmek (immigration, emigration)” manasında kullanıl-
mıştır. “Sürgün ya da “deportation11” anlamında değildir. Ülke dışına değil, ülke 
içinde zorunlu bir yer değiştirmedir. Bu anlamı ile gidenler vatansızlaştırılmamış-
lar veya ülkeden atılmamışlar, geçici bir düzenlemeye tabii tutulmuşlardır.

İçişleri Bakanlığı’nın 15 Mart 1916 Tarihli Şifre Telgrafı ile Ermeni Sevkinin 
Durdurulması bildirilmiş ve 24 Ekim 1916’da da sevk durdurulmuştur. İçişleri 
Bakanlığı’nın Ermenilerin Geri Dönmelerine İlişkin 4 Ocak 1919 Tarihli Şifre Me-
sajı ile de geri dönüş imkânı sağlanmıştır (Resim 9 ve 10). 

Resim 9. Tehcir Kanunu Resim 10. 15 Mart 1916 Tarihli Şifre 
Telgraf ve 4 Ocak 1919 Tarihli Şifre 

Mesajı

10 Armenekan adı 1921’den sonra Ramgavar olarak değişmiştir.
11 Deportation: Sınır dışı etme, ülke dışına atma.
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1915 olaylarının ellinci yılı dolayısıyla 1965 yılından itibaren her yıl 24 Nisan 
sözde “Soykırımı Hatırlama Günü” olarak anılmakta (Genocide Museum, 2017) 
ve birçok insan bu tarihi tehcir ile ilişkili bir tarih olduğunu düşünmektedirler. 
Yukarıda belirtildiği gibi 24 Nisan tehcir ile ilişkili bir tarih değildir.12 Sembolik 
olarak belirtilen 24 Nisan 1915 tarihi ile 1876 yılından 1923 yılına kadar geniş bir 
dönemde yürütülen sözde sistematik soykırımların yapıldığı iddia edilmektedir 
(Hovsepyan, 2013:[web]; Sassounian, 2013:[web]; Lutem, 2014:[web]). Böylece, 
sadece Osmanlı dönemi ile değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti dönemli ile 
de ilişkilendirilmektedir. Aslında soykırım kelimesinin nesnel yönü “tehcir” ile 
alakalı olması gerekirken, soykırım kavramı içine sokabilmek maksadıyla dönem-
sel olarak genişletilerek sistemsel bir etnik temizlik yapıldığı havası yaratılmaya 
çalışılmaktadır.

Tehcir kanunu devlete karşı suç işleyen Osmanlı vatandaşlarının cepheden 
uzak bölgelere sevkini öngörmektedir. Sadece Ermenilerle ilgili olduğuna dair 
yaygın bir yanılgı bulunmaktadır. Aslında kanunda Ermeni kelimesi dahi geçme-
mektedir. Keza bu kanun çerçevesinde savaş bölgesine yakın 15.000 Türk aile de 
tehcire tabi tutulmuştur. Ayrıca Kanun her yerde ve herkese de uygulanmamış, 
tehcire tabi tutulanlara karşı herhangi bir saldırıda bulunanlar tutuklanmış ve yar-
gılanmışlardır.

2.6. Tiyatroda Bir Sahne Kapanır, Bir Sahne Açılır!

Olayın özetini ve bu konudaki batının ikiyüzlülüğünü Mustafa Kemal Ata-
türk; “Ermeni meselesinin “soykırım” olarak ortaya atılmasının nedeni işgal güçleri-
nin, işgal gerekçelerini haklı bir zemine oturtmak ve meşrulaştırmak istemeleridir.” 
diyerek özetlemektedir. Yine Batı’nın uyguladığı politikalardaki iki yüzlülüğü, 
Amerikalı gazeteci Clarence K. Streit’e 26 Şubat 1921 tarihinde verdiği demeç-
te; “İngiltere’nin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva 
gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni 
ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir 
ithamda bulunamaz. “diyerek oynanan tiyatroyu tarif etmektedir.

Konuya ilişkin bir dikkat çekici açıklamada Türkiye’deki Ermeni Apostolik 
Ortodoks, Ermeni Katolik ve Ermeni Protestan cemaatlerinin sivil temsilcilerin-
den oluşan 90 kişilik heyetin 30 Ocak 2001 tarihinde; 

12 Ermeni silahlı birlikleri Doğu Cephesi’nde sivil halka karşı yaptığı katliamlar ve çıkardığı 
isyanlardan dolayı 24 Nisan 1915’de Ermenilerin daha çok etkili olduğu 14 valilik ile 10 
mutasarrıflığa Ermeni komite ve derneklerinin kapatılması ve liderlerinin tutuklanması 
hakkında talimat göndermiştir. Bu talimattan sonra 2345 Ermeni komiteci tutuklanmıştır. 
Bahse konu 24 Nisan tarihi aslında bir katliamı değil, suçlu olduğuna inanılan 2345 Erme-
ni komitecinin tutuklandığı günü ifade etmektedir (Ercan, 2001:75-104).
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“…yabancı ülke parlamentolarının Türkiye Ermenilerinin hamisiymişçesine 
davranmaları tarafımızca gereksiz bir tutum olarak algılanmaktadır. Lozan 
Antlaşması şartları doğrultusunda Türkiye Ermenileri bugün 540 yıllık patrik-
hanesiyle, 2 hastanesiyle, 57 kilisesiyle, 58 vakfıyla, 18 okuluyla, 25 korosuyla, 17 
derneğiyle, 2 spor kulübü, 3 gazetesi ve 5 dergisiyle onurlu bir şekilde yaşamını 
sürdürmektedir. Uluslararası birtakım stratejilerini gerçekleştirmek pahasına 
yabancı parlamentolar tarafından yapılan bu gibi müdahaleler ülke kaderini 
paylaştığımız diğer tüm Türk vatandaşları gibi bizi de üzmekte ve olumsuz et-
kilemektedir.” şeklinde dünya kamuoyunun dikkatine sundukları bildiride 
görülmektedir.

2.7. Sözde Ermeni Soykırımı Bir Soykırım Değildir! Çünkü…

Uluslararası Adalet Divanı, Sözleşme’nin geçmişe dönük olmadığı kana-
atindedir. Divan, “Sözleşme’nin esasa ilişkin hükümleri devlete, Sözleşme’ye ta-
raf olmasından önce gerçekleşmiş olaylarla ilgili yükümlülükler getirmemekte-
dir” demektedir. (Uluslararası Adalet Divanı, Hırvatistan v. Sırbistan, 3.2.2015, 
para.99-100.) 

Tanımsal olarak Osmanlı’nın yaptığı tehcir hareketi ile soykırım kavramı da 
örtüşmemektedir. Soykırım Sözleşmesi’nin 2’nci maddesinde soykırım suçu; “mil-
li, etnik, ırkı veya dini bir grubu, sırf bu niteliği nedeniyle kısmen veya tamamen 
yok etmek” şeklinde tanımlanmıştır. Tehcir kanunun içeriği incelendiğinde bu 
kapsamda olmadığı, iddia edilen gizli yazışmaların çarptırılarak bu kast ile yapıl-
dığı iddiaları da doğruyu anlatmamaktadır. 

Ayrıca; Soykırım suçunun oluşması için, sadece bir gruba üye oldukları için 
grup üyelerinin hedef alınması değil, aynı zamanda işlenen fiillerin, kısmen veya 
bütünüyle, grup olarak yok etmek kastıyla gerçekleştirilmiş olması gerekmekte-
dir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Perinçek’in mahkûmiyetini meşru kılmak 
için, İsviçre mahkemelerinin atıfta bulunduğu (1915 olaylarının soykırım olduğu 
yönünde) “genel oydaşmanın” söz konusu çok özel hukuki hususları kapsadığına 
ikna olmadığı belirtilmiştir (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Perinçek vs. İsviçre 
Davası Daire Kararı, 17.12.2013, para.116.).

Ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren herhangi bir uluslararası 
ceza mahkemesi kararı da bulunmamaktadır. Bir olayın soykırım olarak adlandı-
rılması ciddi bir iddiadır ve kasıt unsurunun ilgili mahkeme önünde ispatlanması 
gereklidir. Aya’ya göre;

“Bugüne dek, Türklerin Ermeni’yi katlettiklerine dair uluslararası komiteler 
veya tarafsız göz şahitlerine ait otantik hiçbir belge görebilmiş değiliz. Türklerin 
(?sayıda) Ermeni’yi keyif için öldürdüklerine dair(…yer-…tarih) veya cesetlerin 
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nereye gömüldüğüne ait bir belge veya ‘güvenilir tarafsız göz şahidi’ ifadesine 
rastlanmamıştır. Bu konuda Ermeni arşivlerinde belgeler varsa, bunlar masaya 
konmalıdır. 1.5 milyon kişiyi 150 günde (sürgün süresi) öldürmek için her gün 
10.000 kişiyi öldürmek gerekir. Öldürme silahı nedir? Eğer tüfek kurşunu ise 100 
ton kurşun gereklidir, buna da üç cephedeki askerler için ihtiyaç vardır. Her gün 
10.000 cesedi gömmek için kazma kürekli 6.000 ameleye ve stadyum boyutunda 
mezarlıklara ihtiyaç vardır. Bu şekilde herhangi bir Ermeni toplu mezarı bulun-
muş mudur? Kesinlikle hayır; bulunan mezarlar Müslümanlara aittir ve tarafsız 
şahitler şahitlerinin huzurunda açılmıştır.” (Aya, 2017). 

Soykırımın; Ruanda ve Srebrenitsa soykırımlarında olduğu gibi, uzman bir 
mahkemenin titizlikle çalışması ile bu suçu ortaya koyması ile gerekmektedir. Bu 
sebeple, 1915 olayları için soykırım tanımını kullanmak açıkça hukuka aykırıdır 
ve 1915 olaylarının Holokost veya soykırım ile bir tutulması da mümkün değildir 
(Lewis ve Churchill, 2012)13. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de “işbu dava, Soy-
kırım suçlarının inkârı davalarından açıkça farklıdır (…) 1915’te ve izleyen yıllarda 
yaşanan trajik olayların hukuken “soykırım” olarak nitelenmesini reddetmenin aynı 
etkilere sahip olduğu söylenemez.” diyerek aralarındaki farka vurgu yapmıştır (Pe-
rinçek vs. İsviçre Davası Daire Kararı, 17.12.2013, para.117 ve 119.).

Aşağıdaki örnek davalar da bu durumu teyit etmektedir:

•	 AİHM’in Perinçek/İsviçre Davasında “İfade Özgürlüğü”ne İlişkin Ver-
miş Olduğu 17 Aralık 2013 Tarihli Kararı,

•	 AİHM’in Perinçek/İsviçre Davasında “İfade Özgürlüğü”ne İlişkin Ver-
miş Olduğu 17 Aralık 2013 Tarihli Karar Hakkındaki Basın Açıklaması,

•	 AİHM Büyük Dairesi’nin Perinçek/İsviçre Davasında “İfade 
Özgürlüğü”ne …….15 Ekim 2015 Tarihli Kararı,

•	 Fransa Anayasa Konseyi’nin Soykırımın İnkârını Cezalandıran ve “Gays-
sot Yasası” Olarak Bilinen Yasayla İlgili 8 Ocak 2016 Tarihinde Verdiği 
Karar ve mütalaası,

•	 Fransa Anayasa Konseyi’nin, Mahkeme Kararıyla Soykırım Olarak Tes-
pit Edilmemiş Olayların İnkârını Cezalandırılan Yasal Düzenlemeyi İp-
taline Yönelik 26 Ocak 2017 Tarihinde Verdiği Karar,

•	 AİHM’in Mercan vd./İsviçre Davasında “İfade Özgürlüğü”ne İlişkin 
Vermiş Olduğu 28 Kasım 2017 Tarihli Kararı,

•	 İngiltere, İstanbul‘un işgali sırasında, Ermeni Katliamı gerekçesi ile tu-
tukladıkları 144 Osmanlı İdarecisini hiçbir kanıt bulunmaması gerekçesi 

13 Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin katliamı ile Nazi Almanyası’ndaki Yahudilerin 
başına gelenlerin aynı olmadığını, Ermenilerin karşı karşıya oldukları durum, Türklere 
karşı başlattıkları kitlesel silahlı isyanının bir sonucudur.
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29 Temmuz 1921’de İngiliz Kraliyet Başsavcısı tarafından beraat ettiril-
miş olması ve buna ilave olarak bu mahkemede ABD tarafından da el-
lerinde bu konunun soykırım olduğunu gösterir hiçbir belge olmadığı 
bildirilmesi, 

•	 Ayrıca 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması’na ekli 
Genel Affa İlişkin Bildiri ve Protokol’e göre de Türk resmi görevlilerinin 
affedilmesi14, 

•	 Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı dönemindeki eylemler ve işlemler ba-
kımından Lozan Barış Anlaşması’nda yer alan (37. ve 45. Maddeleri) hü-
kümler dışında herhangi bir hukuksal sorumluluğu ya da yükümlülüğü 
bulunmaması sayılabilecek başlıca hukuksal metinlerdir.15 

Uluslararası mahkemelerin vermiş olduğu bu kararlar ile Türkiye’nin bu id-
dialar ile mahkûm edilmemesi gerekirken, konunun siyasi bir niteliğinden dolayı 
siyaseten bir mahkûmiyet yapılmaya çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan tehcire neden olan gerekçelerin de unutulmaması gerekmek-
tedir. 1906-1922 yılları arasında Anadolu’da ve Kafkaslar’da, 517.955 Müslüman 
Osmanlı vatandaşının öldüğü16, zorunlu göçe tabi tutulan Ermeniler ve Rumla-
rın geri dönüşlerini düzenleyen17 pek çok karar alındığı, suç işlediğine inanılan  

14  Lozan Antlaşması ile Sevr Antlaşması ortadan kaldırılmıştır. Sevr Antlaşması ile suç-
lu oldukları iddia edilen Türk resmi görevlileri Lozan Antlaşması’na ekli Genel Affa 
İlişkin Bildiri ve Protokol’e göre; Türk resmi görevlileri affedilmiştir. Dolayısıyla Türki-
ye Cumhuriyeti’nin Osmanlı dönemindeki eylemler ve işlemler yönünden Lozan Barış 
Anlaşması’nda yer alan hükümler dışında herhangi bir hukuksal sorumluluğu ya da yü-
kümlülüğü bulunmamaktadır. (Çaycı, 2001:34).

15 Türkiye, Ermeni Meselesini kendisi açısından Lozan Antlaşması ile hem politik hem de 
hukuki anlamda çözmüştü. Ancak Ermeni tarafı Lozan’ın yetersiz olduğu gerekçesi ile ta-
leplerine devam etmişlerdir. Ayrıca Ermenistan olmak üzere Rusya ve Fransa, Millî Müca-
dele devam ederken Gümrü, Moskova, Kars ve Ankara Antlaşmaları ile de Ermeni olayları 
konusunda Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını da kabul etmişlerdir. 

16 Amerikalı tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy’nin tespitlerine göre; 1912-1922 yılları ara-
sında Anadolu’daki Müslüman nüfusun %18’i (yaklaşık 2.500.000) hayatını kaybetmiştir. 
Bu sayının 1.189.132 kişisi Türkiye’nin yalnızca doğu vilayetlerinde öldürülen Türkler-
dir. Trans Kafkasya’da Bakü, Gence, Tiflis, Kutaisi, Kars ve Revan (Erivan) bölgelerinde de 
413.000 Türk ve Müslüman katledilmiştir. 

17 Soykırımın tanımında “amaç”la kavramına özel vurgu yapılmaktadır. Bu amaçla 1915 
olaylarının ardındaki hükümet politikasının bu amaçla yürütülüp yürütülmediği soykırım 
tartışmalarının ana eksenini oluşturmuştur. Ermeniler için bu zorunlu göç ya da toplu 
sürgün ilk kez 1915 yılında olmamıştır. Sadece Osmanlı dönemi konuşulmakla birlikte 
MS 867-976 yılları arasında kendi soylarından gelen Bizans imparatorlarının elinde de 
zorunlu göçe maruz kalmışlardır. Aynı şekilde zorunlu göç uygulaması sadece Osmanlı 
devleti tarafından değil, gerekçesi bile makul olmayan nedenlerle, çeşitli devletler tarafın-
dan farklı topluluklara da uygulanmıştır. Zorunlu göçe tabi tutulan Ermeniler ve Rumların 
geri dönüşlerini düzenleyen pek çok karar alınmış ve 1919 Şubat ayına kadar 145 bin, 
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birçok kişinin idam edildiği18 de genellikle göz ardı edilmektedir. Ayrıca Erme-
nilerin hepsinin göç ettirilmediği ve Ermeniler dışında da göçe tabi olanların ol-
duğu, Ermeni tarihi ve dünya tarihinde bu ve buna benzer göç veya tehcirlerin 
yapıldığı da unutulmaktadır.  

Gerek Osmanlı devlet gerekse Türkiye Cumhuriyeti bu konunun objektif bir 
şekilde, belgeleriyle soruşturulmasına her zaman taraf olmuşlardır. Osmanlı hü-
kümeti 13 Şubat 1919’da zorunlu göçün soruşturulması ve nedenlerinin tespiti 
amacıyla ikişer kişiden oluşan tarafsız bir komisyon kurulması için İsveç, Hollan-
da, İspanya ve Danimarka hükümetlerine bir nota vermiş, ancak bu devletler 6 
Mayıs 1919’da verdikleri cevaplarda teklifi reddetmişlerdir. Aynı şekilde Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti de bu konuyu “Arşivlerimizi karşılıklı açalım, tarihçiler ince-
lesin.” Önerisine Ermenistan dâhil bugün soykırım kararı alan hiçbir ülke destek 
vermemektedir. Devlet politikası olarak bunları adlandırmak bu ve daha birçok 
gerekçe ile ancak insafsızlık olmaktadır.

Bilimsel olarak ele alınması gereken çalışmalara objektif ve tarafsız yaklaşıl-
mazsa elde edilen sonuçların bilimselliğinin tartışmalı olacağı aşikârdır. Ermeni-
lere yönelik yürütülen bu süreç büyük ölçüde önyargılı ve tek taraflı çalışmalar ol-
masının yanında yapılan yayınların çokluğu ve propagandanın etkisi birçok yazar, 
siyasetçi veya toplulukları da menfi yönde etkilemektedir (Schabas, 2009: 573-577, 
672-710). 

Tehcirde Ermeniler; sadece Ermeni oldukları sebebiyle tehcire tabi tutulma-
mışlar, tehcirin uygulamasında ırkçı nefret ve yok etme kastı ile hareket edilmemiş 
ve tüm bu süreç kanuna dayalı yapılmıştır. Grup içi doğumların engellenmesi ya 
da çocukların başka bir gruba nakledilmesi gibi bir durum asla olmamıştır. Sava-
şın şartları ve ülkenin güvenliği için bir zorunlu göçtür.  Ayrıca benzer uygulama-
ları dünyanın farklı yerlerinde yakın tarihte de görmek mümkündür19. 

Ermeni tarafı “soykırım” iddialarını hukuken kanıtlayamadığından iddia-
larını siyasal zeminde uluslararası ortama taşıyarak kabul ettirmeye çalışmakta-
dır. Bu konunun çözümüne yönelik Ermenistan ile Türkiye arasında 2001 yılında  

aynı yılın Nisan sonuna kadar 270 bin kişi eski ve yeni yerlerde iskân edilmişlerdir. Aynı 
sayı gayrimüslim muhacir iskânının sona erdiği 3 Şubat 1920 tarihi itibari ile 338.883’dür. 
(Öymen, 2005:121, 22-23; Çitlioğlu,, 2007: 22-23,83,167).

18 Ayrıca Osmanlı idaresince tehcir sürecinde suç işledikleri düşünülen 67 kişi idama çarptı-
rılmış, 524 kişiye farklı derecelerde hapis cezaları verilmiş, 68 kişi sürgün, kürek veya para 
cezası ile cezalandırılmışlardır (Palabıyık, 2015: 44). 

19 7 Aralık 1941’de Japonya’nın Pearl Harbour’a yaptığı hava saldırısı sonrası, 19 Şubat 
1942’de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, 120.000 Japon asıllı Amerikan vatandaşının 
iki yıl boyunca askeri alanlardaki kamplarda tutulmasına karar vermiştir  ( Zeytinoğlu, 
2014, [web]).

Güvenlik Perspektifinden Soykırım Paradoksu: Ermeni İddiaları ve Hocalı… 23



oluşturulan “Türk-Ermeni Uzlaştırma Komisyonu (Turkish-Armenian Reconcili-
ation Commision-TARC)” da Ermenilerin öncelikle soykırım iddialarının kabul 
edilmeden görüşmelere başlanmaması yönündeki tavırları ve arşivlerin incelen-
mesi yönündeki talepleri reddetmeleri nedeni ile bir sonuca ulaşmamıştır (Gör-
gülü, 2008: 19). Konunun çözümüne aracılık etmesi için oluşturulan “Adalet için 
Uluslararası Merkez’in (ICTJ- International Center for Transitional Justice)” 4 Şu-
bat 2003’te konu ile ilgili raporu taraflar için farklı kazanım ve kayıplar sunmuştur. 
Buna göre soykırım geriye yürütülemeyeceği fakat yürütülmüş olsa idi bunun soy-
kırım kapsamı içinde değerlendirilebileceği yönündeki açıklaması yeni tartışma-
ları da beraberinde getirmiştir (ITJ, 2002:[web]).

Sözün özü, Ermenilere yönelik sistematik bir soykırım olduğunu söylemek ve 
bundan dolayı Türkiye’yi yargılamaya kalkmak ne hukuksal ne de tarihsel gerekçe-
lere uygun değildir (Sarı, 2019:243-245).

2.8.  Soykırım İddialarının En Önemli Aktörleri: Ermeni Diasporası20 ve 
Ermeni Kilisesi

Bugün dünyada 56 ülkede 6-10 milyon kadar Ermeni yaşadığı tahmin edil-
mektedir. Bu nüfusun; 2.8 milyonu Ermenistan’da, 1.5 milyonu ABD’de, 1.2 mil-
yonu Rusya’da, 475-700 bini Fransa’da, 130-190 bini Lübnan’da, 150-250 bini 
Gürcistan’da, 150-180 bini Arjantin’de, 127.000’i Azerbaycan’da21 ve 65-70 bini de 
Türkiye’de olmak üzere farklı ülkelerde yaşamaktadırlar (Ermeni Haber Ajansı 
2018: [web]; Joshuaproject, 2020: [web]).

Nüfusun yoğun olduğu ülkeler başta olmak üzere siyasetin güçlü olukları ül-
kelerde de etkin bir Ermeni diasporası oluşmuştur. Soykırım söylemleri çerçeve-
sinde şekillenen ilişkileri belirleyen ve yöneten Ermenistan’dan ziyade çoğunlukla 
bu Ermeni diasporasıdır. Diaspora Ermenilerinin teşkilatlanmasında Taşnaksüt-
yun Partisi etkin olmuştur. Taşnaklar Avrupa ve ABD’de Ermeni meselesini günde-
me getirmek maksadıyla aynen 19. yüzyılın sonunda başladıkları eylemlere benzer, 
silahlı eylemlere başlamış ve bu kapsamda da ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu 
için Gizli Ermeni Ordusu)’yı kurmuştur. “Gerek silahlı gerekse siyaseten” diaspora 
Ermenileri, varlık sebeplerini neredeyse Türk ve Türkiye karşıtlığı veya düşmanlığı 
üzerine kurmuşlardır. Bu tür düşünce ve duygular olası bir Türk-Ermeni antlaşma-
sının veya uzlaşmasının önündeki en büyük engel olarak görülmektedir.

20 Diaspora (Kopuntu): Çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensupları-
nın ana yurtlarından koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamaları. 

21 Halen Azerbaycan Toprağı olan Dağlık Karabağ’daki nüfustur.
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Ermeni diasporası için bu düşmanlık onlara, bulundukları ülkede asimile ol-
mamaları, gerek geleneklerini gerekse dillerini unutmamaları için ortam oluştur-
maktadır. Abdülkadir Çevik’in deyimi ile “yaşanmış bir travma” oluşturmaktadır 
(Çevik, 2007:68-69). Onlar için sözde Ermeni soykırım iddiaları ve Türk düşman-
lığı bir Ermeni kimliği pekiştirecidir.

Ermeni daisporasının Türk ve Türkiye’ye yönelik düşmanlığının kolay kolay 
sonlanacağı beklenmemelidir. Zira Fransa’da Ermeni örgütlerinden olan Taşnak 
eğilimli Ermeni Davasını Savunma Komitesi (CDCA- Comité de la Defense de la 
Cause Arménienne) Fransa Anayasa Konseyi Kararından sonra “Türk devleti bizi 
durduramayacak, bırakmayacağız!” (CDCA, 2017:[web]) açıklaması diaspora Er-
menilerinin tutumunun anlaşılması için belirgin bir örnektir. 

Ermeni Sorununun siyasallaşma sürecinde Ermeni Kilisesinin rolü de göz 
ardı edilmemelidir. Yüzyıllar boyunca bağımsız devlete sahip olmayan Ermeniler, 
milli birlik ve beraberliklerini korumak, asimile olmamak için Apostolik Ermeni 
Kilisesi etrafında toplanmışlardır. Önemli yetkileri bulunan Kilise özellikle dias-
porada Ermenileri birleştiren bir güç olmuştur. Denizden denize bir Ermenistan 
hayali olan “Hay Dat (Ermeni Davası)” doktrini Kilise tarafından desteklenmek-
tedir. Kilisenin rolü geçmişten bugüne tüm Ermeni ayrılıkçı hareketlerinin içinde 
görülmektedir. Dolayısıyla Ermeni meselesinde Ermeni Kilisesi en önemli aktör-
lerden biri olarak çözüm veya çözümsüzlüğün önemli bir anahtarıdır (Cabbarlı, 
2013:148).

3. DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE HOCALI VAKASI

Dağlık Karabağ Sorununun başlangıcı 18. yüzyıla kadar, Ermenilerin bölgeye 
toplu olarak iskân edilmelerine kadar götürülebilir. Günümüzdeki İran toprakla-
rından; 1825-1826 yıllarında 18.000, 1828’de 50.000, 1829’daki Osmanlı-Rus sa-
vaşından sonra ise 84.000 kadar Ermeni, Karabağ bölgesine göç ettirilmiştir. Rus 
kaynaklarına göre, bu süreç içerisinde Kafkasya’ya Anadolu’dan veya İran toprak-
larından bir milyondan fazla Ermeni göç etmiş ya da ettirilmiş ve bu şekilde, Dağ-
lık Karabağ’da demografik yapı Azeriler aleyhine giderek bozulmuştur. Aslında 
bir Azeri yurdu olan Dağlık Karabağ’da ortaya çıkan bu demografik dengesizlik 
zaman içerisinde kimlik temelli çatışmaları alevlenmiş ve her iki taraf da giderek 
karşı tarafı kendi kimliğine yönelik bir tehdit olarak algılamıştır (Selim, 2017: 11).

Aslında olaylar 1 Aralık 1989’da Ermenistan Yüksek Sovyet’inin Dağlık 
Karabağ’ı Ermenistan’la birleştirme kararı sonrasında başlamıştır. Giderek artan 
tansiyon ve sonrasında başlayan savaş ile de Dağlık Karabağ Ermeniler tarafından 

Güvenlik Perspektifinden Soykırım Paradoksu: Ermeni İddiaları ve Hocalı… 25



işgal edilmiş, Azerilerin Dağlık Karabağ’dan sürülmesiyle bölge tamamen Erme-
nilerin kontrolüne girmiştir (Aslanlı, 2011: 154-156).

Bu tehdidin taraflarından olan Ermenilerin çoğunlukla Rusya’nın himayesin-
de; 1895-1896, 1905-1906, 1915, 1918-1920 yıllarında gerek Anadolu’da ve gerekse 
Azerbaycan’da (Mustafayev, 2010: 111)22 yaptıkları katliamlar ve kendilerinin de bir 
soykırıma uğradığı yönündeki iddiaları karşılıklı tehdit algısını güçlendirmekte-
dir. Bugün Azerbaycan’da her yıl, 31 Mart “Azerbaycanlıların Soykırım Günü” ve 
26 Şubat ise “Hocalı Soykırım Günü” olarak anılmaktadır. 

Ermenilerin soykırıma uğradıklarını iddia ettikleri 1915 tarihinden üç yıl 
kadar sonra 1918 yılında Azerilere yönelik yapılan katliamların izleri hala dur-
maktadır (Resim 11). Bu tarihte Ermeni asker grupları Bakü sokaklarında nere-
deyse tümü siviller olan yaklaşık 50.000 Azeri Türkünü öldürülmüştür (Thorn-
ton, 2014:634). Bu düşmanlığın son sahnesi ise 1992 yılında gerçekleşen Hocalı’da 
yaşanmıştır. Hocalı Katliamı da temelde; Birinci Dünya Savaşı ile birlikte ortaya 
çıkan Dağlık Karabağ Sorunu ve Ermeni Meselesine dayanmaktadır.

Resim 11. Azerbaycan Quba Şehrindeki Toplu Mezar ve Soykırımı Anma Kompleksi

22 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, sadece 20. yüzyılda Azerbaycanlılar 
1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 ve 1988-1993 yıllarında olmak üzere 4 defa soykırım 
ve etnik temizliğe maruz kaldıklarını ileri sürmektedir. (https://www.aa.com.tr); 31 Mart 
1918 yılında Ermeniler başta Bakü olmak üzere Şamahı, Guba, Kürdemir, Salyan ve Len-
keran şehirlerinde büyük soykırımlar yapmıştır. Bakü’de sadece bir gün içerisinde 12 bin 
Türk öldürüldüğü belirtilmektedir ki bu rakam bazı dış kaynaklara göre ise 25 bin civarın-
dadır. 
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3.1. Hocalı’da Yaşanan Bir Soykırım mı? 

Dağlık Karabağ üzerinden başlayan savaşın 25 Şubat 1992 gecesi stratejik 
önemi sebebiyle ele geçirilmesi belki de çok önemli bir nokta olan Hocalı Kasaba-
sına (Harita 2) gece yarısı yapılan saldırı sonrası tam bir trajedi yaşanmıştır. 

Yaşanan trajediye kısaca bakılacak olursa; Hocalı 1991 yılının Ekim ayından 
itibaren ablukada altına alınmış ve 30 Ekim’den itibaren kara yolu ulaşımına da 
kapatılmıştır. Tek ulaşım vasıtası olarak hava yolu da sivil helikopterin 28 Ocak 
1992 yılında vurulmasından sonra kapanmıştır. 2 Ocak’tan itibaren elektrik kesil-
miş, Şubatın ikinci yarısından itibaren ise Ermeni silahlı birliklerinin tam ablukası 
altında her gün ağır makineli silahlarla ve toplarla bombalanmış ve 25-26 Şubat 
1992 tarihinde 11.356 kişinin yaşadığı Hocalı kasabası yüzyılın en acımasız katli-
amına maruz kalmış ve kasaba tamamıyla yok edilmiştir. 

Harita 2. Hocalı ve İşgal altındaki Azerbaycan Toprakları (Sarı ve Aplak, 2017:128)

25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece Hankendi’de konuşlu bulunan 366. Rus 
Motorlu Alayının da desteği ile yapılan katliam sonrasında Hocalı köyünde sivil, 
kadın, çocuk, yaşlı ayırımı yapmadan resmi rakamlara göre 613 kişiyi katletmiş-
lerdir. Bu katliamdan toplam 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştur. 1.275 kişi ise 
rehin alınmış ve 150 kişi ise kaybolmuştur. 
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Resim 12. Hocalı’da Katledilen Sivil ve Çocuklar

Savaşın genel seyrinde çatışmalar olur, insanlar ölür ama Hocalı’da bir soykı-
rım yapıldığı yönündeki iddianın asıl sebebi nedir? diye sorulmalıdır. Bu iddianın 
hem eylemsel hem de hukuksal yönüne bakılmadan hüküm vermek çok doğru 
olmayabilir.

Eylemsel yönüne baktığımızda; savaşın olağan şekline uygun olmadığı görü-
lür. Hocalı’da teslim olma ve kaçma imkânı bırakılmayan siviller öldürülmüştür. 
Teslim olanlar da işkence edilerek öldürülmüştür. Kasabadan çıkış noktası olarak 
bırakılan yer aslında pusu olarak kullanılmış, çıkmaya çalışanlar da orada öldü-
rülmüşlerdir. Haydar Aliyev Hocalı’da yaşananları, insanlık tarihindeki en kötü 
sahnelerden biri olarak nitelemektedir (Rehman, 2017:20-21). 

Öldürülme nedenleri direndikleri içinse katliam, Türk veya Azeri oldukları 
içinse soykırımdır. Eylemsel olarak bu kadar kişinin toplu öldürülmesi, işkence 
edilerek ve savunmasız kişilerin öldürülmesi hem savaş suçları hem insanlığa kar-
şı suçlar hem katliam hem de soykırım tanımı içinde yer bulmaktadır.

Bu katliamda kasıt unsuru var mıdır? Ermenilerin 1895-1896, 1905-1906, 
1915, 1918-1920 yıllarında gerek Anadolu’da ve gerekse Azerbaycan’da yaptıkları 
katliamlar ve kendilerinin bir soykırıma uğradığı yönündeki iddiaları bir araya ge-
tirildiğinde kasıt unsurunun tarihsel nedenlerle olabileceğini düşündürmektedir. 
Ayrıca kaçmaya çalışanların işkence ile öldürülmesi ve katliamdan kurtulanların 
anlattıkları da bir araya geldiğinde Hocalı’da yaşanan katliam kasıtlı bir eylem23 
olarak görülmelidir.  

23 Nuriyeva, “Hocalı Katliamı’nda yaşanılanların siyasî literatürdeki karşılığı, soykırımdır. 
Çünkü köyde yaşayan insanlar millî ve dinî mensubiyetlerine göre, bilerek ve isteyerek 
katledildi” dedi (Akşam Gazetesi, 26 Şubat 2019).
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Ermenilerin bu soykırımı işleme gerekçesini anlamlandırmak istersek;

•	 Geçmişte kendilerinin Türkler tarafından soykırıma uğratıldığı düşün-
cesinden kaynaklı intikam alma düşüncesi, 

•	 Bölgenin tamamen temizlenmesi ve sonrasında bir geriye dönüş yaşan-
maması ve böylece bölgenin tek sahibi durumuna gelmek, 

•	  Savaşın diğer bölgelerindeki insanlara sonlarının böyle olacağı şeklinde 
gözdağı vermek, 

•	 Kişisel patalojik bozukluklar şeklinde sıralayabiliriz (Muradov, 2018: 7). 
Hocalı’da yaşananların hukuksal karşılığına baktığımızda; 

•	 BM Genel Kurulu’nun 1948 tarihli 260 sayılı kararı ile kabul edilmiş soy-
kırım cinayetinin önlenmesi ve cezalandırılması hakkında sözleşme; 

•	 Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (md. 1); 
•	 Nürnberg Askeri Mahkemesinin Tüzüğü; 
•	 Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tüzüğü (md. 4); 
•	 Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tüzüğü (md.1); 
•	 Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Mecellesi (md.103); 
•	 Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 26 Mart 1998 tarihli “Azerbaycanlıların 

soykırımı hakkındaki” fermanı;
•	 BM Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihli Evrensel Beyannamesinin 

2-3, 5, 9, 17. Maddeleri;
•	 BM Genel Kurulu’nun 16 Aralık 1966 tarihli 2200 A (XXI) sayılı kararıy-

la kabul edilen ve 23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe giren BM Medeni ve 
Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi 6-9. maddelerinin taleple-
rinin şartlarının ihlal edildiği görülmektedir. Anılan metinler çerçeve-
sinde soykırım suçunun işlendiği çıkarımı yapılabilmektedir. Dolayısıyla 
şekli, içeriği ve yöntemi ile dayandığı hukuksal zemin gereği bir soykı-
rım suçu niteliğindedir. 

Hocalı’da suçun tek tarafı Ermeniler değildir. Her ne kadar içinde önemli 
oranda Ermeni de bulunsa 366. Rus Motorize alayının da bu suçun bir parçası 
olduğu unutulmamalıdır. “Balkan kasapları” S. Miloşeviç, R. Karaçiç ve diğerle-
rinden farklı olarak; S. Sarkisyan, S. Ohanyan ve diğerleri gibi “Hocalı kasapları” 
(uluslararası kurumlar ve kamuoyu, ayrı-ayrı devlet başkanları tarafından şiddetle 
kınanmamış ve tepkilere maruz kalmamış olsalar da) bu soykırım suçundan hü-
küm giymemişlerdir.
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Bugün Hocalı’da Yaşananları; Azerbaycan (1992, 1993, 1994), Meksika 
(2011), Pakistan (2012), Kolombiya (2012), Çek Cumhuriyeti (2013), Bosna-Her-
sek (2013), Peru (2012), Ürdün (2012), Honduras (2014), Guatemala (2015), Ci-
buti (2017), Panama (2012), Sudan (2014), Romanya (2013), Paraguay (2017), Slo-
venya (2018), İslam İş birliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (2012) ile ABD’nin 19 
eyaleti soykırım olarak nitelemektedir. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Hocalıyı; 
“Dağlık Karabağ anlaşmazlığı içerisinde yapılan en büyük katliam” olarak nitele-
miştir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeleri Arnavutluk, Azerbaycan, 
Birleşik Krallık ve Türkiye’nin yanında Bulgaristan, Lüksemburg, Makedonya, 
Norveç tarafından yayımlanan 324 nolu Avrupa Konseyi bildirgesinde; “Ermeni-
ler tüm Hocalıları katlettiler ve tüm şehri harap ettiler” ifadesi geçmektedir.  

Bugün aslında Azerbaycan ve Ermenistan arasında Bişkek Protokolü (1994) 
ile ateşkes sağlanmış olsa da halen barış antlaşması yapılmamıştır. AGİT ve MİNSK 
grubunun sorunun çözümüne yönelik çalışmaları da bir sonuca ulaşmamıştır.

4. GÜVENLİK BAĞLAMINDA İLİŞKİLERİN ANALİZİ

Yukarıda verilen bilgiler ışığında gerek Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ın 
gerekse bölge ülkeler bağlamında bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Ayrıca teorik 
nedenlerini değerlendirilmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

4.1.  Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Arasındaki Sorunun  
Çözülmesinin Bölge Ülkelerin Politikası Açısından Değerlendirilmesi

Rusya, Gürcistan ve İran açısından genel bir değerlendirme yapacak olur-
sak bu ülkelerin hiç birisi bu sorunun çözülmesini istememektedirler. Gürcistan 
Samtshe-Cavaheti bölgesinde yaşayan Ermenilerin Gürcistan için tehdit haline 
gelebileceği, petrol boru hatlarının zorunlu güzergâhının değişebilecek olması gibi 
sahip olduğu birçok gücü kaybetme riski bu sorunun devam ettiği sürece en alt 
seviyede görmektedir. Hali hazırda Ermenistan’ın Karadeniz’e ulaşımı da Gürcis-
tan üzerinden olmaktadır. Ermenistan’ın kendisine bağımlı kalması Azerbaycan 
ve Türkiye ile olan sorunun devamı ile mümkün olduğundan sorunun çözümünü 
istemeyecektir.

İran özellikle ülkesinin kuzeyinde yaşayan Azeri nüfusun gelecekte Azerbay-
can ile birleşme isteğinde bulunacağından kaygılıdır. Azerbaycan’ın içinde bulun-
duğu sorunun devam etmesi ülkesi için öngördüğü riski minimize etmektedir bu 
nedenle örtülü ve açıktan Ermenistan’ı zaman zaman destekler politikaları göze 
çarpmaktadır.
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Rusya ise Ermenistan’ı kendi toprağı gibi görmektedir. Tamamen kendisine 
bağımlı halde varlığını devam ettirmek zorunda kalan Ermenistan ancak bu tehdit 
sarmalı içinde kaldığı sürece devam edeceğinden sorunun çözülmesini asla iste-
meyecektir. Ermeni diasporası da bu üçgenin bir parçası olarak Ermenistan’a ciddi 
bir baskı yapmaktadır  (Shiriyev ve Davies, 2013: 185-206).

Sorunun kronik olarak kalmasının nedenlerinden biri de doğal olarak Hocalı 
Soykırımının kabulünün Ermenistan için kolay olmayacağıdır. Kendisini soykı-
rım mağduru olarak anılmasını beklerken başka bir soykırımın faili olmasını ka-
bul etmesi pek mümkün görünmemektedir. 

Sonuçta bir çok değişkene bağlı kar- zarar maksimizasyonu içinde bir süre 
daha devam edecek bir sorun olduğu görülmektedir (Sarı ve Aplak, 2017:129-133).

4.2. Küresel Bir Paradoks

Soykırım olduğuna dair giderek oluşan kabulün ötesinde “inkârını dahi suç 
sayan yasaların” çıkarılması; “düşünce ve ifade özgürlüğünü” sıklıkla dile getiren 
toplumlar için bir paradoks yaratmaktadır. 

Örneğin İsviçre’de Ermeni Soykırımını reddetmek suçtur. Benzer bir yasa 
taslağı da Fransız parlamentonda kabul edilmiş; ancak Fransa Anayasa Konseyi 
“anayasaya aykırılık” gerekçesiyle yasayı iptal ettiği için yürürlüğe girmemiştir.

Soykırım ilişkin hukuksal düzenlemesi 1948 yılından sonra olmasına rağ-
men 1915 yılında olmuş bir tehciri büyük bir inanç ve sahiplik duygusu ile ka-
bullenen ülkelerin, suç olduğu aşikâr olan 1948 yılından çok daha sonra 1992 
yılında Hocalı’da veya 1995 yılında Srebrenica’da soykırım yaşanırken aynı has-
sasiyet içinde olmaması, savunduğumuz değerlerle eylemlerimiz arasında bir 
paradoks oluşturmaktadır. Aynı şekilde İngiltere’nin Hindistan’da, İspanya’nın 
Güney Amerika’da, Belçika’nın Kongo’da, Fransa’nın Vietnam, Suriye, Tunus ve 
Cezayir’de, Rusların Polonya’dan Kırım’a kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştir-
dikleri katliamlar ile Amerika, Avustralya ve Kanada’nın yerlilerden temizlenmesi 
dâhil unutulurken, sözde Ermeni soykırım iddiaları; tartışmasız küresel bir para-
dokstur.

4.3. Teorik Nedenler ve Değerlendirme (İnşaacı- Araçsalcı Yaklaşım)

Ermeni tehcirinde de Dağlık Karabağ’ın işgalinde de en önemli gerekçe gü-
venliktir. Çıkış noktası güvenlik gerekçesi ile oluşmuş olsa süreç ve sonuç anla-
mında ciddi farklılıklar vardır. Hocalı’da yaşananlar sadece güvenlik kavramı için-
de açıklanamamaktadır. 
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Geçmişte yaşananların bugüne dair algılarımızı şekillendirdiği muhakkaktır. 
Olgu ile algılar birbirinin içine girmiş; tarih, siyasetin gölgesinde toplumsal algı-
ları şekillendirerek tutumları toplumsal davranışlara dönüştürmektedir. Soykırım 
iddiaları özellikle Ermeni diasporasının kimlik inşa sürecinin bir parçasıdır.

Ortak kimlikler ben ve öteki üzerinden yaşanan olumlu veya olumsuz olaylara 
göre inşa edilmektedir. Kimlik algısı Ermenistan’ın tehdit algısını da belirlemekte-
dir. Bugün için oluşturduğu kimlik Türk düşmanlığı üzerine kurulu olması, kendi-
sini devamlı Türk tehdidi altında görmesine neden olmaktadır. Ermenistan’ın dış 
politikasında düşünceler, değerler ve kültür gibi maddi olmayan unsurlar soykı-
rım iddiaları çerçevesinde şekillenmektedir. Kısaca etnik bir grup olmanın şartları 
içinde saydığımız bu hususlar özellikle etnik kimlik kaygısı yaşayan topluluklar 
için önemli olmaktadır (Smith;2002: 46-58).24 Bir grubu diğer gruplardan ya da 
çoğunluktan ayırt etmek ve farklılığını belirlemek için hafızasında yer bırakacak 
tehcir gibi toplumsal olaylar yaratılması bu bakımdan önemlidir (Aydın, 1998:55). 

Özellikle diaspora Ermenileri açısından etnik grup kimliğini pekiştirecek bir 
argümana gereksinim duyulmaktaydı. Bu eksikliğe yönelik ihtiyaç, başta Ermeni 
nüfusunun daha yoğun olduğu Fransa, Rusya ve ABD’deki Ermeni diasporaları 
tarafından hissedilmekteydi. Bu nedenle Ermeni vatanı çerçevesinde bir kimlik 
bilinci oluşturulması için ortak acı anlamında Ermenileri bir araya getirecek bir 
argüman olarak soykırım söylemi öne çıkarılmıştır (Taşkıran, 2003).

Bu ihtiyaç özellikle Lozan Antlaşması’nın imzalanması sonrasında belirmeye 
başlamıştır. Hayalini kurdukları büyük Ermenistan planları Avrupa devletleri de 
Lozan sonrasında kendi dış ve iç politik meseleleri ile ilgilenmeye başlamaları ile 
unutulmaya başlamış ve uluslararası gündemden düşmüştü. Bu minvalde “soykı-
rım” iddiaları da Ermeni kimliğinin yaşatılmasının, yeniden inşasının temel daya-
nağı olmuş ve “soykırım” meselesinin öncelikle siyasal hale getirilmesi hedeflen-
miştir (Kekevi, 2018:253-254). Ermeni terörünü ve soykırım iddialarına yönelik 
gösterilen çabanın en önemli nedenlerinden birisi budur. 

İnşaacı yaklaşım dışında araçsalcılık (instrumentalism) kapsamında bu süreç 
anlamlandırılmaya çalışılacak olursa; araçsalcı yaklaşım etnisiteyi yani Ermeni 
kimlik olgusunu kaynaklara ulaşmak için bir araç olarak kullanılmasını anlatır. 
Kimlik oluşum sürecini; sınıf ve milliyet gibi grubun menfaatlerini yükseltmek 
için politik bir araç olarak görmektedir  (Roosens, 1989: 13). Yani bu yaklaşıma 
göre Ermeni kimliği oluşumu diğer bir ifade ile soykırım söylemlerine dayandı-
rılmış kimlik olgusunun temelinde menfaat yatmaktadır. Çünkü bu yaklaşım, 
24 Kolektif İsim, Ortak Soy Miti, Ortak Tarih, Ortak Kültür,Belirli Bir Bölge/Mêkan/Toprak 

Parçası ile Özdeşleşme, Dayanışma Duygusu gibi kavramlar çerçevesinden de adlandırıla-
bilir (Smith, 2002: 46-58; Roosens, 1989:13)
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etnik üyeliğin maliyet ve yararlarının rasyonel hesaplar üzerine temellendiğini 
iddia ederler. Yani bazı insanlar, yararlı olduğu için bir etnik üyeliği veya bir 
söylemin parçası olmayı tercih ederken, kimi insanlar da, bazı dezavantajlar 
içerdiği için bir bunu inkâr edebilir ya da gizleyebilirler (Hechter. 1986:264-
279). Kısaca araçsalcı yaklaşıma göre soykırım iddiaları etrafında toplanmış bir 
Ermeni topluluğunun rasyonel nedeni menfaatleridir.

4.4. Dostluk- Düşmanlık ve Gelecek

Geçmiş etkileşimleri, kültürleri ve kimlikleri ile birlikte toplumların birbirle-
rini düşmanlık çerçevesinde kategorize etme eğilimindedir. Böylece, diğer toplum-
ları tanımlamak veya düşmanca eylemlerini meşrulaştırmak için “barbar”, “kâfir”, 
“işkenceci” gibi etiketler (kalıpyargılar) kullanırlar. Böylece bir grubun düşman 
imajı; lider, söylemler, haberler, kamusal anlatılar, edebi kitaplar, tiyatro oyunları, 
filmler ve okul ders kitapları gibi kültürel ürünler üzerinden inşa edilir ve kül-
türün bir parçası haline getirilirler (Orena ve Bar-Tal, 2007: 115). Bu bağlamda 
biçimlendirici olaylar, düşmanlık modeline uygun büyük bir korku ve nefret kay-
nağı oluşturmaktadır. Hovannisian’a göre yıllar süren nefret, güvensizlik, travma, 
ihanet ve adaletsizlik duyguları düşmanlığın oluşmasını pekiştirirler (1994: 238). 
2013 yılında yapılan Kafkasya araştırmasına göre Azerbaycan ve Ermenistan top-
lumu birbirlerini ana düşman olarak görmektedir (Grafik 1). 
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Grafik 1. Kafkasya’da Dost Düşman Anketi (https://caucasusbarometer.org)
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Bölgede hakim olan anarşi kültürü de düşmanlığın inşası ve büyüklüğü üze-
rinde önemli etkiler yaratmaktadır. Güney Kafkasya kültürünün özel karakteri ve 
duygusal güdümlü sosyal yapısı “iç çıkar grupları”, “grup içi dayanışma”, “tehlike 
söylemi” ve “iç grup yanlılığı” nın ortaya çıkışını kolaylaştırmaktadır. Bunlar düş-
manlık için “bilişsel bir kaynak” görevi görmekte ve mevcut düşmanlığı güçlen-
dirmektedir (Wendt, 1999: 275-276). Bu, güvenlik ikilemini ortaya çıkaran sıfır 
toplamlı bir oyun olarak algılanır ve bir güvenlik paradigması oluşturur. 

Toplumunun ülke siyasetine olan güven duygusunu anlamak için yapılan 
2008-2017 yılları arasını kapsayan ankete göre Ermenistan halkının ülkesinin iz-
lediği politikayı her geçen gün daha olumsuz olarak değerlendirdiği, Azerbaycan 
halkının ise ülke politikasını Ermenistan’a göre daha olumlu değerlendirdiği gö-
rülmektedir (Grafik 2). Bu anket sonucuna göre özellikle Ermenistan’ın halkının 
gidişattan çok hoşnut olmadığı sonucunu çıkarabiliriz. 
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Grafik 2. Ermenistan ve Azerbaycan Politikası Anketi (https://caucasusbarometer.org)

Güvenlik perspektifinden bakıldığında düşmanlık algısı karşılıklı tehdit ola-
rak kurgulanmıştır. Kopenhag Okulu’nun “güvenlikleştirme” anlayışına göre gü-
venlik, özneler arası sosyal olarak inşa edilen bir süreçtir. Referans nesnesi olarak 
görülen halkın, kendisine sunulan tehdidi bir güvenlik sorunu olarak kabul et-
mesi gerekmektedir. Soykırım “söylemi” bu anlamda işlevsel aktör olarak adlan-
dırılabilir (Buzan ve Waever, 2003; Baysal ve Lüleci, 2015: 66-67). Hükümetler, 
güvenlik aktörü olarak sözedim ile kurguladıkları tehdit algısını değiştirebilecek 
güce sahiptirler. Dünya savaşlarında Rus-Alman, Alman-Fransız, Alman-İngiliz 
düşmanlıkları gibi birçok düşmanlık bugün güvenlikdışılaştırılmıştır. 

Fakat konunun söylemsel bölümüne baktığımızda; kendisiyle yapılan bir rö-
portajda Koçaryan; “Geçmişimizi asla unutamayız ancak halklar arasında elbet-
te uzlaşma sağlanmalıdır. Uzlaşma ise, suçu işleyen tarafın kendi sabıkasını itiraf 
ettiğinde gerçekleşecektir” (Kocharian, 2006) diyerek aslında çözümden ziyade 
statükonun devamından, yani çözümsüzlükten yana bir tavır sergilediğini de  
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göstermiştir. Aslında, öteki üzerinden kendi kimliğini güçlendirmekte ve böylece 
ilişkilerin dostane olmasının önüne geçmektedir. Ayrıca, Dağlık Karabağ’ın işgali-
ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilendirerek Türkiye’yi bu sorunun dışın-
da kalmaya zorlamak, Türkiye’nin taraf olduğu uyuşmazlıklarda Türkiye aleyhine 
tutum takınmak, terör örgütlerini desteklemek (Cabbarlı, 2013:167) gibi genel po-
litikaları sorunun çözümsüzlüğü yönünde sayılabilecek temel politik duruşlardır 
(Kocharian, 2006). Aslında Ermeni halkının tercihi de böyle bir politik duruş gibi 
gözükse de anketlerde çıkan sonuç bunun değişmesi gerektiği yönünde bir eğilim 
olduğu şeklinde de anlaşılabilir (Öztarsu, 2018: 19).

Kısaca, özellikle Ermeni tarafının tutum ve davranışlarında bir değişiklik ol-
madığı sürece gelecek yıllarda da sorunların çözümünde veya dostluk yönünde bir 
gelişmenin olması beklenmemelidir.

5. SONUÇ 

Büyük Ermenistan hayali (Hay Dat) geçmişte birlikte dostça yaşayan iki top-
lumu 19. yüzyıl sonlarından itibaren karşı karşıya kadar getirmiş, vazgeçmedikleri 
bu hayal hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vermiş ve vermeye devam et-
mektedir. Kuşaktan kuşağa aktardıkları sözde soykırım hikâyeleri üzerine eklenen 
yeni hikâyeler ile giderek vazgeçilmesi imkânsız bir dava konusu haline getiril-
mektedir. Ermeni kimliği için soykırım söylemi her ne kadar Yahudi soykırımın-
dan esinlenmiş de olsa artık Ermeni kimliğinin bir parçası haline gelmiştir. Bugün 
bütün dünya tersini söylese ve belgelerle soykırım olmadığı ispatlansa da Erme-
nilerin bu durumu kabul etmesi neredeyse imkânsız gibi görünmektedir. Belki 
de tek ikna mekanizması; güvendikleri ve kendinden olan birilerinin yani kendi 
liderlerinin bunu söylemesi olabilir. Bu durumunda mevcut Ermenistan siyaseti, 
diasporanın etkisi, dünya genelinde kazandıkları başarılar sonrasında soykırım 
söylemlerinden geri adım atacaklarını beklemek akılcı olmayacaktır. Mevcut du-
rum içinde gelecek kuşakların bu konuda daha fanatik olması da beklenmelidir.

Ermenistan’ın jeopolitik durumu ise aslında bu söylemi desteklemesine çok 
uygun değildir. Çevre ülkelerinin bir kısmı ile kavgalı, bir kısmına ise bağımlı ol-
mak zorunda olup, kapalı bir ülke olarak halkının refahını ise ulusal kaynakları 
ile arttırması çok mümkün değildir. Bu durum, onu diasporaya daha da bağımlı 
hale getirmektedir. Azerbaycan’ın giderek güçlenmesi de işgal ettiği toprakların 
bir gün elinden gideceği kaygısını daha da arttırmaktadır. Bu çıkmaz durum kim-
liğe bağlılığını daha da kronik yapmaktadır. Üzerindeki baskıyı soykırım iddiaları 
kısmen azaltmakta, her kabul ettirdikleri ülke onlar için bir zafer olarak algılan-
maktadırlar. 
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İnşaacı yaklaşım perspektifinden Ermeni kimliği soykırım üzerinden yapı-
landırılmakta ve bu bağlamda Türk düşmanlığı devamlı ön planda tutulmakta-
dır. Bugün Ermenistan’da nerdeyse bir Türkün yaşaması pek mümkün değilken, 
Türkiye halen 65 binden fazla Ermeni yaşamakta ve rahatça kimliklerini kulla-
nabilmektedirler. Ermenistan için ilişkilerin şekli daha çok sıfır toplamlı oyun 
mantığında yürümektedir. “Türkiye veya Azerbaycan için iyi olan” onlar için “kö-
tüdür” düşüncesinde tüm konulara yaklaşmaktadırlar. Kısaca inşaacı yaklaşımın 
öngördüğü üzere; Ermenistan’ın dış politikasında düşünceler, değerler ve kültür 
gibi maddi olmayan unsurlar soykırım iddiaları çerçevesinde şekillenmektedir. 

Bu süreçte söylemler, eylemler ve semboller; algıları yönetmek için önemli birer 
araç olmuştur. Olgudan ziyade algılar, sürecin belirleyeni olarak görünmektedir. Ta-
raflar kendi yaşadıklarını soykırım, karşı tarafın yaşadıklarını daha çok hadise veya 
olay gibi tanımlamaktadırlar. Böylece kendilerine yöneltilen suçlamaları etkisizleştir-
meye çalışmaktadırlar. Mesela Hocalı’da yaşananlar Azerbaycan için “soykırım”, Er-
meniler için ise “Hadise”dir. Ermeniler kendi yaşadıklarını soykırım olarak adlandır-
makta ve kendi dillerinde “Tseghasbanutiun” (ırk cinayeti), “Hayasbanutiun” (Ermeni 
Kırımı) “Medz Yeğern”, “Aghed” gibi kavramlarla da yaşanılan dramın büyüklüğünü 
göstermek istemektedirler (Sarı, 2015: 92). Bir dönem soykırım iddialarını duyurmak 
için terör silahını kullanma gayreti günümüzde daha çok anıtlar, konferanslar, kitap-
lar ve diğer pek çok semboller üzerinde yumuşatılarak devam etmektedir.

Yukarıda sayılan birçok ülke ve örgüt bu söylemin bir şekilde parçası olmuş 
görünmektedir. Peki, neden sözde soykırımı tanıyan kararlar almaktadırlar. Kana-
atimizce; Arjantin, Fransa, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, Rusya, Şili, Uruguay ve 
Venezuela gibi ülkelerde “sözde” soykırım kararının alınmasındaki sebep Ermeni 
azınlığının baskısıdır. Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın bu kararları kabul et-
mesi ikili anlaşmazlık ve çatışmalardan kaynaklanmaktadır. Belçika, Fransa, Hol-
landa, İsviçre, İtalya ve Polonya parlamentolarınca alınan kararların bir kısmında 
Türk ve Müslüman karşıtlığından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Vatikan’ın 
tamamen dini nedenlerden dolayı bu kararları aldığı, Almanya, Litvanya ve Slo-
vakya ise başka ülkeler tarafından da soykırım yapıldığının tescil edilmesini iste-
dikleri için bu kararları aldıkları düşünülmektedir.

Tüm bu gelişmeler yanında 100 yıl kadar önce Osmanlı topraklarında ya-
şananlar hatırlanarak Ermenilerin mağdur ve masum olduğu havası yaratılırken, 
daha 28 yıl önce yaşanan Hocalı’daki katliam pek de hatırlanmak istenmemektedir. 
Soykırım söylemleri çerçevesinde çizilen bu resmin geleceğe yönelik bir projeksi-
yon oluşturması, ilerleyen dönemde ortaya çıkacak gelişmelerin anlaşılabilmesini 
kolaylaştıracaktır. Tabii ki Hocalı’da çoluk çocuk demeden savaşın kuralları dışın-
da bir katliam yapıldığı birçok kişi, örgüt veya devlet tarafından da kabul edildiği 
de unutulmamalıdır. 
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“Post-truth (hakikat-sonrası)”25 kelimesi belki de durumu güncel olarak açık-
layan en doğru kelimedir. Gerçek ile gerçek olmayan arasındaki çizginin gittikçe 
belirsizleştiği, kitlelerin gündelik hayat içerisindeki nesnel olgular yerine, sahte 
anıları veya anlatıları kabullenmeye meyilli olduğu, bireylerin sınırları çizilmiş 
ve uydurulmuş hikâyeler etrafında siyasal ve toplumsal bakış açılarını şekillen-
dirilmesi günümüzde hakikatten öte bir anlayışı oluşturmaktadır. Kanaatimizce 
bunun en güzel örneklerinden biri de 1992 yılında Hocalı’da yaşanan soykırım 
hakikatinin önemsizleştirilmesinin yanında, 1915 yılında yaşananların manipüle 
edilerek sunulması verilebilir.

Sonuçta gerçekleri bir şekilde anlatmaktan başka çıkar yol yoktur. Bunun 
için de; kamuoyu oluşturmak, karar alıcılara devamlı surette bilgi sunmak, fonları 
desteklemek ve bu konuya ilişkin maddi destek sağlamak, lobileri aktif ve etkin 
tutmak, seçmen kitlesini etkilemek, medyayı etkin kullanmak, Hıristiyan algısı ile 
yönlenen devletlere karşı Müslüman devletlere odaklanmak, yurt dışında yaşayan 
vatandaşların bulundukları ülkenin siyasi ve ekonomik hayatında etkin olabilmesi 
için politikalar geliştirmek, bu konuda akademik çalışmaları teşvik etmek, karar 
mekanizmalarındakiler ile resmi veya resmi olamayan ilişkileri geliştirmek, hükü-
metler arası veya hükümetler dışı örgütleri bilinçlendirmek ve gerektiğinde senk-
ronize edebilmek, arşivleri uluslararası araştırmacıların erişimine açmak ve belki 
de soykırım konusuna odaklı araştırma enstitüleri veya merkezlerinin kurarak 
uluslararası toplum bilinçlendirilmelidir.

Doğru ile gerçek arasındaki fark, sizin inançlarınızdır. Gerçek bir tanedir. 
Doğru sizin değer yargılarınıza, birikiminize ve menfaatlerinize göre göreceli ola-
rak farklılık gösterir. Her doğrunun gerçeği yansıtmadığını kabul etmek çözüm 
yolları üretmede bizlere seçenekler sunacaktır.

25 2016 yılında Oxford Dictionary tarafından yılın sözcüğü seçilen  “post-truth (hakikat-
sonrası) genel anlamıyla kamuoyunun kolayca manipüle edilebildiği, gerçek olmayan yo-
rumların nesnel olguların yerini rahatlıkla alabildiği bir tartışma kültürünü ifade ediyor 
(Mcintyre, 2019).
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Öz
Terörizm sadece modern dünyanın değil, antik zamanlardan bu yana insan yaşamını ve 

medeniyeti tehdit eden, yarattığı fiziksel ve psikolojik yıkımın tartışmasız olduğu bir güvenlik soru-
nudur. Günümüzde kapsamı evrensel boyutlara ulaşmış olan bu sorunla mücadele edebilmek için, 
bilimsel yöntemin standartları kullanılarak olabildiğince eksiksiz anlama çabası ile terörizmin tüm 
boyutlarının ilişkili tüm bağlamlarda mercek altına alınması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, 
öncelikle terörizm tehdidini iyi anlamaya ve bu doğrultuda da bilimsel yönteme ve farklı bilimsel 
disiplinlerin bakış açılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde, terörizm kavramının tanımının 
değerlendirilmesi ve kavrama yönelik sosyal psikolojik bir bakış açısı sunulması amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda, öncelikle terörizmin tarihi ve tanımı ele alınmaktadır. Bu bağlamda, tarih 
öncesi ve modern terörizmin genel çerçevesi çizilirken, terörizm kavramının tanımı ve kavramı 
tanımlama ve çalışma konusunda yaşanan zorluklar nedenleri ile birlikte değerlendirilmektedir. 
Terörizm kavramının geçmişten günümüze evrimi ve tanımlarının ele alınmasının ardından, kav-
rama yönelik sosyal psikolojik bir değerlendirme sunulmaktadır. Terörizmin nedenlerinin anlaşıl-
masına yardımcı olabilecek çeşitli sosyal psikoloji kuramlarından söz etmek mümkündür. Modern 
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1. TERÖRİZMİN TARİHİ VE TANIMI

1.1. Tarih Öncesi ve Modern Terörizm

Terörizm her ne kadar modern dünyanın gündemden düşmeyen en büyük 
güvenlik tehditlerinden biri gibi görülse de aslında geçmişi çok daha eskiye da-
yanmaktadır. Terörizm kavramının doğuşu 1789 Fransız Devrimi ile başlatılmakla 
birlikte, bu kavramın tarihteki izleri çok daha eski zamanlara dayanmaktadır ve 
kullanılma amacı günümüzden farklılaşmaktadır (Chaliand ve Blin, 2007). 

Tarih öncesinde terörizm kavramının gelişimi incelendiğinde, terörizm kav-
ramının milattan önce altıncı yüzyılda Antik Yunan / Antik Anadolu döneminde 
kullanılan “tiran öldürme” (tyrannicide) kavramı ile ilişkilendirilmesi gerektiği 
ileri sürülmektedir (Dillinger, 2015). Bu dönemde tiran (tyrant) kelimesi adalet-
siz yönetici, öte yandan “tiran öldürme” ise bu adaletsiz yöneticinin meşru olarak 
öldürülmesi anlamında kullanılmıştır. Antik şehir-devletleri, klasik demokrasi ile 
yönetilmişlerdir. O dönem şehir-devletlerde demokrasinin bir pratik olarak uy-
gulandığı en kapsamlı yer “agora”lar olmuştur. Şehir-devletlerin merkezinde bu-
lunan büyük toplanma yerlerine verilen isim olan “agora”, Yunancadaki iki fiilin 
birleşiminden oluşan bir kelimedir: “agorázō” (alışveriş yapmak) ve agoreúō (hal-
ka açık konuşmak). Spor ve sanat etkinlikleri, dini ritüeller ve siyaset bu toplanma 
yerlerinde yapılmıştır (Thomson, 1991). Agoralarda toplanan halka karşı konuşan 
ve siyasetle uğraşan kişiler, klasik demokrasi yönetimi gereğince yöneticiler hak-
kında da konuşabilmektedirler. Yönetiminin adaletli olmadığı düşünülen yöneti-
cilere yani tiranlara karşı suikast düzenlenmesinin, demokrasinin diğer unsurları 
tarafından desteklendiği ve kutlandığı ve hatta tiranlara karşı direniş göstermenin 
yasal zeminde tartışıldığı anlaşılmaktadır. Antik Yunan agoraları, tiranlara yöne-
lik suikastların da gerçekleştirildiği yerler olmuştur. Ancak bu dönemde tiranlık 
anayasal düzenin ihlali olarak tanımlanmış ve terör, tiranlara karşı düzenlenen 
suikastlara ya da direnişlere değil, tiranların halka dehşet saçan yönetimlerine ve 
uygulamalarına karşılık gelen bir kavram olarak kullanılmıştır (Dillinger, 2015).

Modern tarih öncesinde terörizm kavramının izlerinin, kaynaklarda “terö-
rizm” kelimesi ile nitelendirilmemiş olsa da yöneticilerin dehşet yaratan uygu-
lamalarında bulunduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu bu izler takip edildiğinde, 
Roma İmparatorluğu’num Yahudiye eyaletinde ortaya çıkan Sikariler (Sicarii) ve 
İran’ın Kum şehrinden çıkan Hasan Sabbah ve Haşhaşinler ile karşılaşılmaktadır. 
Bu aktörler, yukarıda da bahsedildiği üzere ideolojik ya da dini gerekçelerle hare-
ket eden ilk suikastçılar değillerdir; ancak terörizmin tarihsel kökenlerini anlamak 
açısından önemli bulunmakta ve hatta birçok araştırmacı tarafından da tarihin 
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ilk teröristleri olarak adlandırılmaktadırlar (Avcı, 2019; Taylor ve Gautron, 2015). 
Diğer yandan terörün orta çağ boyunca yine yöneticilerin uygulamalarında görü-
lebileceği ve böyle tanımlanan asillerin ve yöneticilerin öldürülmesinin bu sefer 
kilise tarafından meşrulaştırıldığı ileri sürülmektedir (Isaac, 2015). 

Terörizm kelimesinin ilk defa kullanılması ise Fransız Devrimi dönemine 
denk gelmektedir. Dünya insanlık tarihinde bir çağı bitiren ve yeni bir çağı baş-
latan 1789 Fransız Devrimi, “terör” kavramının doğmasına da sebep olmuştur 
(Chaliand ve Blin, 2015). Korku yaratmak amacıyla mutlak monarşi yönetiminin / 
devletin sivil halka karşı şiddet kullanımını tanımlamak için 1795 yılında kullanıl-
mıştır. Bu dönemde 1793 ve 1794 yılları arası “Terör Hükümdarlığı” olarak ifade 
edilmektedir (Halibozek, Kovacich ve Jones, 2008; Online Etymology Dictionary, 
2001). Tarihte ilk defa kullanılan terör kavramı, devlet terörünü ifade etmek için 
kullanılmıştır (Chaliand ve Blin, 2015). 

Kanlı Fransız Devriminin ardından özgürlük ve eşitlik düşüncesi hızla tüm 
dünyayı etkilemeye başlamıştır ve çokuluslu devletler / imparatorluklar yerini 
ulus-devletlere bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle, kanlı devrim, daha önce de bahse-
dildiği üzere yeni bir çağı başlatmıştır ve bu çağ kaynağını ulustan alan yeni yöne-
tim biçimi ile anılmaktadır. Yeni çağ ve bu çağın yeni yönetim biçimiyle birlikte 
19. yüzyılın sonunda terörizm de yeni bir form kazanmaya başlamıştır (Chaliand 
ve Bilin, 2007). Diğer bir ifadeyle, modern terörizm, dünya insanlık tarihinde sah-
neye çıkmıştır.

1880lerde Rusya’da başlayan ve günümüze kadar gelen modern terörizm, 
dünyanın farklı coğrafyalarında ve farklı motivasyonlarla kurulan örgütler teme-
linde ele alınmaya başlanmıştır. Ancak Rapoport (2004) modern terörizmi, belir-
li bir zaman dilimindeki (genişleme ve küçülme safhalarıyla tanımlanan) eylem 
döngüsü olarak ifade ettiği “dalga” kavramıyla incelemektedir. Ona göre modern 
terörizmin tarihi dört dalgadan oluşmaktadır: (1) anarşist dalga, (2) anti-kolonyal 
dalga, (3) yeni sol dalga ve (4) dini dalga.

Anarşist dalga, 1880lerde Rusya’da özgürlük ve sosyal adalet fikirlerinden et-
kilenen anarşist ideoloji ile başlamıştır ve sonrasında dünyanın farklı bölgelerinde 
bu ideolojiden etkilenen terör örgütleri ile yayılmıştır. Anarşist dalga döneminde, 
teknolojinin gelişmesiyle birlikte iletişim ve ulaşım kanallarının ve araçlarının da 
çeşitlenmesinin terörizmin daha çok yayılmasına sebep olduğu görülmektedir. 
Propagandanın sözle değil, yapılan eylemlerle karşılık bulacağının benimsendiği 
bu dönemde dinamitin icadıyla birlikte terörizm daha geniş bir kapasitede silah 
kazanmıştır. Bu eylemleri gerçekleştiren kişiler kendilerini katil değil, terörist ola-
rak tanımlamaktadırlar. 1920lerde son bulan anarşist dalga yerini anti-kolonyal 
dalgaya bırakmıştır.
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Rapoport (2004), anti-kolonyal dalganın, I. Dünya Savaşı’nın ardından orta-
ya çıkan sömürgeci devletlere bir tepki olarak doğduğunu belirtmektedir. Saldı-
rıların sömürgeci hükümetlere, polise ve orduya karşı düzenlenmeye başlandığı 
bu dalgada, terörist örgütlerin yeni ulus-devletlerin kuruluşu için uğraştıkları da 
görülmektedir. Bu dalganın en büyük özelliği, bu dalganın devam ettiği süreçte 
örgütlerin kendilerini terörist olarak tanımlamayı bırakmaları ve bunun yerine 
“özgürlük savaşçısı” kavramını kullanmalarıdır. 

Anti-kolonyal dalganın ardından 1960larda yeni sol dalga kendisini göster-
mektedir (Rapoport, 2004). Rapoport’a göre bu dalganın temel siyasi olayı Viet-
nam Savaşıdır ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tüm gelişmiş ordu teknolojisiyle 
Vietnam’ı işgal etmesine karşılık yerli halkın ilkel silahlar yaparak direniş göster-
mesi insanlara ilham vermiştir ve sol ideolojiyi benimseyen terör örgütleri kurul-
maya başlamıştır. İdeolojinin terörizm üzerinde en etkin olduğu dönem olan bu 
dalgada terörizmin, alternatif bir düzenin kurulması amacına ulaşmak için kulla-
nılan bir araç olarak dönüştüğü görülmektedir. Yeni sol dalga, terörist eylemlerin 
uluslararası boyut kazandığı ve terörist örgütlerin iş birliği yapmaya başladığı ve 
bir dönem olarak bilinmektedir. 

Rapoport’un (2004) dördüncü dalga olarak belirlediği dini dalgada etkili olan 
siyasi olayların 1979’daki İran Devrimi ve Sovyetlerin Afganistan’ı işgali olarak 
vurgulanmaktadır. Bu dalgada, dini kendilerine kılavuz aldığını belirten terörist 
örgütler ortaya çıkmaya başlamıştır. Din motifi ile birlikte terörist örgütlerin he-
def kitlelerinin daha önce olmadığı kadar genişlediği ve intihar saldırılarının bu 
dalgada ortaya çıktığı görülmektedir.

11 Eylül 2001’de Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı düzenlenen terör sal-
dırıları, dini dalganın tek seferde gerçekleştirilen en büyük ve yıkıcı eylemi ola-
rak tanımlanmaktadır. Yaklaşık 3000 kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül terör 
saldırılarının bu kadar geniş bir kitleyi etkilemiş ve aynı zamanda ABD gibi “sü-
per güce” yönelik gerçekleştirilmiş olmasının, tüm dünyada büyük bir etki yarat-
tığını söylemek yanlış olmayacaktır. Öyle ki, bu saldırıların ve saldırılara karşı 
Afganistan’da başlayan savaşın yeni bir terörizm dalgası yarattığını iddia eden 
araştırmacılar bulunmaktadır (ör., Honig ve Yahel, 2017). 

Günümüz dünyasında daha hızlı ilerleyen ve biriken bilimsel bilgi ile üretilen 
teknoloji, terörizmin tamamen uluslar-ötesi bir boyut kazanmasına neden olmak-
ta ve dolayısıyla terörizmle mücadelede de yeni yöntemler geliştirilmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır (Crenshaw, 1986/2004).
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1.2. Terörizm Kavramının Tanımı ve Zorluğu

Fransızcada “terrorisme” kelimesinden gelen terör kelimesi etimolojik ola-
rak incelendiğinde, “büyük korku, dehşet” anlamına gelen kelimenin Latincede 
“korkuyla dolmak (fill with fear)” anlamında kullanılan “terrere” kelimesinden tü-
rediği görülmektedir. Latincede korkuyla dolmak anlamına gelen “terrere” kelime-
sinin ise Proto-Hint-Avrupa dil ailesinde “ürpermek (to tremble)” anlamındaki 
“tres-” kökünden türediği belirtilmektedir (Online Etymology Dictionary, 2001). 
Türkçe sözlükte ise “topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemle-
rinin tümü” olarak tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, 1999).  

Terörizmin tanımlanması, beraberinde terörist kavramının da tanımlanması 
anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, terörizmi tanımlamak, bu tanım çerçe-
vesinde kimlerin ve/veya hangi grupların terörist olarak nitelendirileceğini de be-
lirlemek demektir. Modern terörizmin ikinci dalgası olan anti-kolonyal dalgadaki 
grupların kendileri için terörist ifadelerini kullanmayı bırakmaları ve artık devlet 
yönetimlerinin kendi ideolojilerine uymayan herkesi terörist olarak tanımlama-
ya başlamaları (Rapoport, 2004), kavramın daha önemle tanımlanmasını gerek-
tirmiştir. Bu dönemden sonra, terörizmin uluslararası nitelik kazandığı yeni sol 
dalga ve bu niteliğin olabildiğince genişlediği dini dalga ile beraber, terörizm kav-
ramının anayasal tanımının yanı sıra uluslararası hukuk düzeyinde çerçevesinin 
çizilmesi de önem kazanmıştır. Devletlerin terörizmin yasal tanımlarına anayasa-
larında yer verdikleri görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 3713 sa-
yılı Terörle Mücadele Kanunu’nda terör, terörist ve terör suçları tanımlanmaktadır. 

Var olan düzenin yerine alternatif bir düzen kurmak amacıyla yola çıkan ve bu 
amaç doğrultusunda terörizmi araç olarak kullanan grupların kendilerini “özgür-
lük savaşçısı” olarak ilan etmeye başlamalarının, uluslararası düzeyde uyuşmaz-
lıkları da beraberinde getirmiştir. Çünkü bu durum, devletlerin -kendi çıkarları 
da söz konusu olduğunda- bazı grupları özgürlük savaşçısı olarak nitelendirirken 
bazılarını terörist olarak tanımasına yol açmıştır ve uluslararası sözleşmelerde açık 
ve net bir terörizm tanımının olmaması da kimlerin ya da hangi grupların terörist 
kabul edileceği konusunda uyuşmazlıklar yaşanmasına sebep olmuştur (Dedeoğ-
lu, 2003). Diğer bir ifadeyle, bir devletin teröristi başka bir devletin özgürlük sa-
vaşçısı olmuştur (Ganor, 2002). 

Öte yandan Goody (2002), terörizmin çok boyutlu yapısının kavramı ta-
nımlamayı zorlaştırdığına ve devletlerin görüşleri arasındaki farklılıkların bu 
nedenle ortaya çıkmış olabileceğine değinmektedir. Terörist gruplar, amaçlarına, 
yapılarına ve kullandıkları yöntemlerine göre çeşitlilik göstermektedirler ve kav-
ramın hangi yönüne odaklanıldığına göre bakış açıları da farklılaşabilmektedir  
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(Crenshaw, 2004; Goody, 2002). Schmid (2004), terörizm kavramını çerçevelemek 
için çeşitli bağlamların kullanıldığını ve kavramın söz konusu bağlamlara göre şe-
killenebileceğini ile sürmektedir. Terörizmin suç, siyaset, savaş, iletişim ve din gibi 
bağlamlarda ele alınabileceğini belirten Schmid, her bağlamda terörizmin farklı 
yönlerini anlamanın mümkün olduğunun ve fakat asla tek bir bağlamda değer-
lendirilmemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Ancak tüm bunların yanı sıra te-
rörizmle evrensel ve işlevsel bir biçimde mücadele edebilmek için terörizmin açık 
ve net bir şekilde tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır ve bu tanımın akademik 
çevreler tarafından yapılması gerektiği vurgulanmaktadır (Schbley, 2003).

Terörizm ve terörizmle ilintili konularda farklı bilim dallarının çeşitlenen 
yöntemleri ile yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Özellikle siyaset bilimi, psi-
koloji ve sosyoloji gibi alanlarda uzmanlaşmış bilim insanları, terörizmi hem 
kuramsal çerçevede ele almakta hem de görgül veri toplayarak terörizmi ve ne-
denlerini anlamaya çalışmaktadırlar. Ancak, terörizm kavramının hem karmaşık 
hem de çokdisiplinli bir konu olması nedeniyle, terörizm literatürünün çok büyük 
bir kısmının araştırma tabanlı olmayan çalışmalardan oluştuğu ve halen üzerinde 
uzlaşmaya varılmış bir tanımın yapılamadığı dikkat çekmektedir (Cooper, 2001; 
Horgan, 2005; Schmid ve Jongman, 1988).

Terörizm ve terörizmle ilintili konular hakkında araştırma yapmanın önün-
de, kavramın tanımlanmasının yanı sıra daha çeşitli sıkıntılar da bulunmaktadır 
(Crenshaw, 2000). Bunlardan biri, daha önce de bahsedildiği üzere terörizmin fark-
lı bağlamlarda çeşitli anlamlar kazanıyor olması (Schmid, 2004) ve terörizmin çok 
katmanlı yapısıdır (Moghadam, 2003). Diğer yandan, terörist grupların amaçları, 
yapıları, kapasiteleri ve kullandıkları yöntemleri konusunda çeşitleniyor olması ve 
gruplar içerisinde aktif ve pasif sorumluluk üstlenen farklı rollere (liderlik, propa-
ganda, silahlanma ve lojistik, üye kazandırma vb.) sahip bireylerin varlığı, terörizmi 
ele almayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca, bu unsurlara, terörist grupların hedef aldıkları 
toplumların çeşitlilik göstermesi de (toplumun yasal sistemi, tarihi, politik kültürü 
vb.) eklendiğinde, kavram daha da karmaşık bir hal almaktadır (Crenshaw, 2004). 

2. SOSYAL PSİKOLOJİK AÇIDAN TERÖRİZM

Siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, iletişim ve hukuk gibi disiplin-
lerin yanı sıra bireylerin davranışlarını, duygularını ve bilişlerini inceleyen psiko-
loji de terörizm kavramını mercek altına almaktadır. Terörizm konusunda yapılan 
kuramsal ve görgül çalışmalarda, 2000li yıllara gelene kadar konunun psikoloji 
ile ilişkili unsurlarının yeterince vurgulanmadığı ve bu eksikliğin kavramı anlama 
konusunda önemli bir boşluk yarattığı ileri sürülmektedir (Weinberg, Pedahzur ve 
Hirsch-Hoefler, 2004). 
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Moghaddam (2005), terörist eylemlerin temelinde farklı değerlerin ve inanç-
ların olması, teröristlerin saldırıları ile dehşet ve korku gibi psikolojik deneyimler 
yaratmayı amaçlamaları ve terörizmin sonucunda çok büyük psikolojik zararların 
ortaya çıkması nedeniyle psikoloji alanında uzmanlaşmış bilim insanlarına terö-
rizmle mücadelede büyük sorumluluk düştüğünü belirtmektedir.

Terörizm konusunda psikoloji alanında yapılan ilk araştırmalar, teröristlerin 
ortak bir kişilik örüntüsüne ya da psikopatolojiye sahip olup olmadıklarını anla-
mayı amaçlayan çalışmalardır (ör., Knutson, 1980; Morf, 1970). Ancak bu bağ-
lamda yapılan çalışmalar, terörizmin belirli bir kişilik örüntüsünden ya da psi-
kopatolojiden kaynaklanmadığını göstermektedir (Crenshaw, 2004; Kruglanski ve 
Fishman, 2009; Moghaddam, 2005; Viktoroff, 2005). Diğer yandan, eğitim ve gelir 
düzeyi gibi demografik değişkenler de terörizmin nedenlerini anlamaya çalışan 
araştırmacıların incelediği değişkenler arasında yer almaktadır; ancak yoksulluk 
ve düşük eğitim seviyesinin doğrudan terörizmin nedenlerini yordamadığı anla-
şılmaktadır (Kruglanski ve Fihman, 2006). 

Politik davranışın ve politik şiddetin diğer tüm formları gibi terörizmin de 
siyasal ve sosyal bağlamdan bağımsız olarak çalışılamayacağı (Crenshaw, 2004) 
vurgusu dikkate alındığında; bireysel güdülenme, kişilik ve klinik değerlendirme 
ile demografik özelliklerden ziyade, terörizmin nedenlerinin anlaşılmasında sos-
yal psikolojik faktörlere odaklanmanın daha işlevsel olacağını iddia etmek yanlış 
olmayacaktır. Nitekim, terörizmin nedenlerinin anlaşılmasına yardımcı olabilecek 
birçok sosyal psikoloji kuramından bahsetmek mümkündür. Sosyal baskınlık ku-
ramı, hakkaniyet kuramı, sistemi meşrulaştırma kuramı, sosyal kimlik kuramı ve 
dehşet yönetimi kuramı bunlardan bazılarıdır. 

İnsanlar neden davrandıkları gibi davranırlar sorusu, psikolojinin temel so-
rusudur. Terörizm bağlamında değerlendirildiğinde, bu soru, “insanlar neden 
terörist olurlar?” şekline bürünmektedir. İnsanların düşünce, duygu ve davra-
nışlarının diğer insanların gerçek, hayal edilen veya ima edilen varlığından nasıl 
etkilendiğini anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim olan sosyal psikoloji (All-
port, 1954) uzmanlarının, bu soruyu en temelde sosyal kimlik çerçevesinde de-
ğerlendirdikleri görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, sosyal psikoloji, sosyal etkinin 
bilimsel olarak çalışılmasıdır. Bir bireyin neden bir terörist örgütün üyesi olduğu 
sorusu, bireyin diğer bireylerden nasıl etkilendiğine yönelik bir sorudur aslında ve 
grup süreçleri kapsamında sosyal kimlik açısından değerlendirilmektedir.

İnsanların kendilerini tanımlarken kullandıkları önemli kaynaklardan biri, 
üyesi oldukları gruplardır (Tuner, 1987). Sosyal kimlik kuramına (Tajfel, 1974; Taj-
fel ve Turner, 1979; Tajfel, 1982) göre, belirli bir grubun üyesi olmak, diğer bir 

Sosyal Psikolojik Açıdan Terörizm: Sosyal Kimlik ve Dehşet Yönetimi 47



deyişle sosyal kimlikler, bireylerin kendilerine yönelik algılarının önemli bir par-
çasıdır. Terörist gruplara üye olan insanların, bu gruplara olan üyelikleri, onlara 
anlamlı ve kendilerini değerli hissettirecek bir kimlik kazandırmaktadır. Bu sosyal 
kimlik bazen o kadar önemlidir ki, kişinin kendi benliğiyle ilgili diğer tüm tanım-
larının önüne geçebilmekte ve kendi hayatından vazgeçmesine sebep olabilmekte-
dir. Bu kendi hayatından vazgeçme, bir terör örgütü üyesi için kutsal bir fedakârlık 
ve dehşet yönetimi kuramının ileri sürdüğü üzere sembolik bir ölümsüzlük anla-
mına gelebilmektedir. İnsanların neden terörist olduklarına dair sorunun yanıt-
lanmasında sosyal kimlik kuramının ve dehşet yönetimi kuramının dikkate alın-
ması önem teşkil etmektedir.

2.1. Sosyal Kimlik Kuramı ve Terörizm

İnsanlar, tamamen yalnız yaşamaktan ziyade gruplar halinde yaşamlarını 
sürdürürler. Araştırmacılar, bunun en temel sebebini, grup halinde yaşamanın ha-
yatta kalma açısından daha avantajlı olmasına bağlamaktadırlar. Diğer bir ifadey-
le, evrimsel bakış açısına göre, insanların diğer insanlarla anlamlı bağlar kurmala-
rının yaşamsal önemi oldukça büyüktür (Baumeister ve Leary, 1995). Dolayısıyla 
insanların aidiyet ihtiyacı çok temel ve evrensel bir ihtiyaç olarak tanımlanmakta-
dır (Manstead, 1997).

Grupların bizler için önemli işlevlerinden biri de kendimizi tanımlamamı-
za yardımcı olmalarıdır. Her grubun çevresindeki dünyayı anlamlandırmak için 
yapılandırılmış bir sistemi, bir değerler bütünü vardır. İnsanlar bir grubun üyesi 
olduklarında, aynı zamanda bu değerler bütününü de -ya da diğer bir ifadeyle 
dünya görüşünü de- benimsemiş olurlar. Gruplar, kendilerini çevreleyen belirsiz 
dünyayı insanlar için belirli hale getirerek kendilerini tanımlamalarını sağlayacak 
bir dünya görüşü sunmaktadır. Öte yandan ise gruplar, insanların onaylanma ihti-
yacını karşılamaktadır.  Başkalarının dünyayı bizim gördüğümüz gibi gördüğünü 
-bizim anlamlandırdığımız gibi anlamlandırdığını- fark etmek, dünya görüşümü-
zün doğru olduğuna ve nesnel bir dış gerçekliğe dayandığına işaret etmektedir 
(Hogg, Hohman ve Rivera, 2008).

Sosyal kimlik kuramına göre, insanlar diğer insanları kendilerine benzer ya 
da farklı olmalarına göre bir sınıflandırma yaparak gruplara ayırmaktadırlar (Hog 
ve Abrams, 1998). Sosyal kimlik, bir gruba üyeliği ve bu gruba üyeliğin berabe-
rinde getirdiği algısal ve bilişsel temelleri ifade etmektedir (Tajfel, 1982; Turner,  
Oakes, Haslam ve McGarty, 1994). Aile, arkadaş grupları, dini, siyasi ve etnik 
gruplar gibi grupların tümü sosyal kimlik sağlayan gruplar olarak tanımlanmak-
tadır. İnsanlar içine doğdukları kültürde belirli etnik, dini, siyasi gruplara dâhil 
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olarak sosyal kimlikler ve bu kimliklere bağlılık geliştirmektedirler (Babad, Birn-
baum ve Benne, 1983). Bir yandan diğerleriyle ilişki içinde olmaya güdülenmiş 
olan insanlar, diğer yandan da bu ilişkilerinin zarar görmemesi için çaba sarf et-
mektedirler. Başka bir deyişle, ait oldukları gruptan dışlanmalarına neden olacak 
davranışlardan kaçınmaktadırlar. Çünkü gruptan dışlanma, grup üyeliğinden 
kaynaklanan dayanışma ve güvenlik duygusunu azaltmanın yanı sıra özsaygıyı da 
düşürmektedir (Blackhart, Nelson, Knowles ve Baumeister, 2009). Bireylerin ait 
oldukları grupların normlarına uyum göstermelerinin (uygucu davranmalarının) 
altında yatan temel sebep budur (Kerr ve Levine, 2008). Araştırmalar, kendi kişisel 
özelliklerinden ziyade, insanların, üyesi oldukları grupların normlarını ve değer-
lerini özümsediklerini ve doğal olarak bu normlara ve değerlere uygun davranışlar 
sergilediklerini göstermektedir (Tajfel, 1982). 

Bireyler, üyesi oldukları sosyal grupları değerlendirebilmek için kendi grupla-
rı ile diğer sosyal gruplarla arasında bir karşılaştırma yapmaktadırlar. Araştırma-
lar, sosyal karşılaştırma olarak tanımlanan bu işlemde bireylerin üyesi oldukları 
grupları ve o grupların üyelerini, karşı gruplara ve karşı grupların üyelerine karşı 
kayırma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, insanlar ken-
di üyesi oldukları grupları daha üstün algılamaktadırlar. Geniş bir insan küme-
si içerisinden sadece belli başlı özelliklere göre (ör., göz rengi) seçildikleri beyan 
edilen ama aslında seçkisiz (random) olarak iki gruba ayrılan insanlardan oluşan 
en küçük gruplarla yapılan araştırmalarda, sadece basit bir özellikleri nedeniyle 
bir arada bulunan insanların oluşturdukları gruplarda bile katılımcıların olumlu 
bir sosyal kimlik oluşturdukları ve kendi gruplarını daha olumlu değerlendirme 
eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır (minimal grup paradigması için bkz. Tajfel, 
Billig, Bundy ve Flament, 1971). İnsanların olumlu kimlik oluşturmaları, kendile-
rini anlamlı bir bütünün parçası olarak değerli hissetmelerine neden olmaktadır. 

Sosyal kimlik kuramına göre, bireyler toplum içindeki belirli özellikleri 
nedeniyle bir grubun üyesi olabilir ve bazen de kendi iradeleri dışında söz ko-
nusu özellikleri nedeniyle diğer insanlar tarafından bir grubun üyesi olarak de-
ğerlendirilebilirler. Örneğin farklı dini inançlara veya etnik kökene sahip insan-
ların oluşturduğu toplumlarda, bu farklılıklar her bireyi belirli bir grubun üyesi 
yapmaktadır. Böyle toplumlarda bireyler, üyesi oldukları grubu ve diğer grupları 
değerlendirerek “biz” ve “onlar” yaklaşımına varmaktadırlar. İnsanların zihnin-
de hâkim olan bu tutum da gruplar arasında önyargıları ve ayrımcılığı tetikleye-
bilmektedir (Greenwald ve Pettigrew, 2014). Özellikle içinde yaşanılan toplumun 
normları ve değerleri açısından etnik kimlik ön planda bir özellik ise, etnik köke-
ne dayalı gruplar arasında çatışma çoğu zaman kaçınılmaz olmaktadır. Ortak bir 
kimlik olarak etnik kimliğin birçok terörist örgütün temelini oluşturduğu, ayrıca 
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bu terörist örgütlerin bağlı oldukları ve temsil ettikleri etnik grubun gücünü ar-
tırma amacı güttükleri bilinmektedir (Esman, 2004). Terörizmin, “biz” ve “onlar” 
ayrımının çok keskin olduğu ve “onlar”ın insanlıktan uzaklaştırıldığı (dehumani-
zation) toplumlarda daha çok ortaya çıktığı vurgulanmaktadır (Schwartz, Dunkel 
ve Waterman, 2009).

Etnik kimlik ya da dini inançlar bağlamında farklı grupların olduğu toplum-
larda, özellikle bu gruplardan birinin üyesi olmak toplumun genelinde olumsuz 
bir özellik olarak algılanıyorsa ve/veya o grubun sosyo-ekonomik durumu genel 
olarak diğerlerinkinden daha düşükse, söz konusu grubun üyeleri kendilerine o 
kimlikleri nedeniyle olumlu yaklaşacak kişilere ve gruplara açık hale gelmektedir-
ler. Diğer bir ifadeyle, bu kişiler, olumlu bir sosyal kimlik oluşturmaya ve kendile-
rini anlamlı bir bütünün parçası olarak değerli hissetmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 
İşte terörist örgütlerin, bu durumda olan bireylere bu seçeneği sunduğu vurgulan-
maktadır (Dalgaard-Nielsen, 2010). 

Diğer yandan, açık ve net bir ortak kimlik oluşturamamış bireylerin, sosyo-
ekonomik düzeyleri yüksek bile olsa toplum içerisinde dezavantajlı durumda ol-
dukları belirtilmektedir. Toplum içerisinde kendisine bir yer edinememiş bireyle-
rin, yoksunluğun nedeni olarak devleti gördükleri ve devlete düzenli bir ordu ya 
da diplomatik yollarla ulaşamadıkları için terörizm yoluyla yanıt verme ve ortak 
kimlik oluşturma çabası içerisinde oldukları iddia edilmektedir (Taylor ve Louis, 
2004).

2.2. Dehşet Yönetimi Kuramı ve Terörizm

Becker’in (1973) çalışmalarından esinlenilerek geliştirilen Dehşet Yönetimi 
Kuramı (Terror Management Theory), en basit anlamda, dört temel varoluşsal 
kaygıdan biri olan ölüm kaygısı (Yalom, 1980/1999) ile ilgili bir yapı kurarak in-
san davranışına yönelik birtakım parametreleri anlamaya ve açıklamaya çalışmak-
tadır. İnsanlar, diğer canlılardan farklı olarak, varlıklarının kaçınılmaz sonunun 
-başka bir ifadeyle, er ya da geç öleceklerinin- farkındadırlar. Bu nedenle, günlük 
yaşamlarına devam edebilmek, geleceğe yönelik planlar yapabilmek ve psikolojik 
olarak rahat hissetmek için ölüm gerçeğini baskılama eğilimindedirler. Diğer bir 
deyişle, varoluşsal kuramlarda sıkça iddia edildiği gibi, insanlar ölümlü oldukları-
nın farkındalığından kaçmaya çalışmaktadırlar çünkü bu ölümlülük bilgisi dehşet 
yaratmaktadır.

Dehşet yönetimi kuramı, ölüm ve ölümün belirsizliğine karşı koruma sağ-
layan iki temel mekanizma olduğunu öne sürmektedir. Kuramın ana çerçevesi, 
insanların (1) kendilerini anlamlı bir dünyada değerli hissetmelerini sağlayan 
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yüksek özsaygılarını koruyarak ve (2) benimsedikleri kültürel dünya görüşlerini 
savunarak ölümlü olma bilgisinde kaynaklanan kaygının tamponlanması üzerine 
kuruludur. Bu ölüm kaygısını tamponlama mekanizmaları, insanların sembolik 
ölümsüzlük arayışlarında onlara yol göstermektedir (Greenberg, Pyszczynski ve 
Solomon, 1986; Solomon, Greenberg ve Pyszczynski, 1991). 

Özsaygı, ölümlülük bilgisinden kaynaklanan kaygıyı bastırma ve ondan 
korunma için önemli bir kaynak olarak görülmektedir (Harmon-Jones, Simon, 
Greenberg, Pyszczynski, Solomon ve McGregor, 1997) ve yüksek özsaygının in-
sanların ölüm kaygısıyla baş etmelerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görgül 
araştırmalarla gösterilmiştir (Greenberg ve ark., 1992). Kronik olarak yüksek öz-
saygıya sahip olan bireyler kaygı yaratan koşullardan daha az etkilenmektedirler 
(Pyszczynski, Solomon ve Greenberg, 2003). 

Diğer yandan, deneysel araştırmalar ölümlülük bilgisi hatırlatılan bireylerin 
var olan kültürel dünya görüşlerine daha sıkı sıkıya sarıldıklarını ve onları daha 
güçlü bir biçimde savunduklarını göstermektedir. (Pyszczynski, Greenberg ve So-
lomon, 1999). Ölümlülük bilgisinin ve bu bilgiden kaynaklanan kaygının bastırıl-
ması için kültürel dünya görüşünün işlevsel olduğu ileri sürülmektedir. Kültürel 
dünya görüşünün işlevi, bireylerin kendilerini anlamlı bir dünyanın değerli üyeleri 
olarak görmelerini destekleyecek bir yapı sunmasıdır. Dehşet yönetimi kuramına 
göre insanlar, kendi dünya görüşlerini onaylatmak için gruplara üye olmaktadırlar 
çünkü dünya görüşlerinin onaylanması ölümlülük bilgisinden kaynaklanan kaygı-
yı düşürmektedir (Hogg, Hohman ve Rivera, 2008). Üyesi olduğumuz gruplar biz-
lerin kültürel dünya görüşlerini oluşturmaktadır ve aynı zamanda sembolik ölüm-
süzlüğün kaynağı olmaktadırlar (Rosenblatt, Greenberg, Solomon, Pyszczynski ve 
Lyon, 1989). İnsanların milliyet, din, etnik köken gibi sosyal kimlikleri aynı za-
manda kültürel dünya görüşlerini de belirlemektedir. Dolayısıyla bireylere ölümlü 
oldukları hatırlatıldığında, kültürel dünya görüşlerini yansıtan sosyal kimliklerine 
de daha sıkı bağlandıkları görülmektedir (Arndt, Greenberg ve Cook, 2002). Hat-
ta bağlanılan bu sosyal kimlikler “üniversite kimliği” gibi çok daha “basit” sosyal 
kimlikler de olabilmektedir (Kökdemir ve Yeniçeri, 2010).

Ölümlülük bilgisi hatırlatılan bireylerin, kendi kültürel dünya görüşlerini 
destekleyen kişilere karşı olumlu, kendi kültürel dünya görüşlerine karşı bir teh-
dit olarak algıladıkları kişilere yönelik ise olumsuz tutumlar geliştirmektedirler. 
Ayrıca, bu kişilerin, kendi kültürel dünya görüşlerine tehdit olabilecek insanla-
rı daha çok cezalandırırken, kendi kültürel dünya görüşlerini destekleyenleri ise 
daha çok ödüllendirdikleri görülmektedir (Arndt ve Greenberg, 1999; Rosenblatt 
ve ark., 1989). Ölümlülükleri hatırlatılan katılımcıların, dış-gruba yönelik şiddeti 
desteklediğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalarda İranlı ka-
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tılımcılar Batılılara yönelik intihar saldırılarını, Amerikalılar radikal İslamcılara 
karşı savaşta -binlerce sivilin ölümü söz konusu olsa bile- askeri güçleri, İsrailliler 
ise Filistinlilere yönelik şiddeti desteklemişlerdir (Pyszczynski, Rothschild ve Ab-
dollahi, 2008).

İnsanlar genel olarak tek bir gerçeklik olduğuna ve o gerçekliğin de kendileri-
nin dünyayı anlamlandırdıkları gerçeklik olduğuna inanma eğilimindedirler. Kül-
türel değer sistemleri olan dini inanç ve statü konularında yüksek değerlere sahip 
olan bireylerin, ölümlü oldukları bilgisiyle karşı karşıya kaldıklarında, dini inanç-
larında artış olduğu ve daha da statükocu hale geldikleri görülmektedir (Burling, 
1993). Farklı dini inançlar gibi alternatif gerçeklikler karşısında ise insanlar, bu al-
ternatif gerçekliğe sahip insanların “yanlış” olduğuna inanmaktadırlar. Ancak yine 
de bu insanların varlığı, bireylerin kendi kültürel dünya görüşlerini doğrulama ve 
onu değerli kılma yönünde bir ihtiyaç ve çaba ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada 
yine “biz” ve “onlar” ayrımı kendini güçlü bir şekilde göstermektedir (Greenberg 
ve ark., 1990). 

Dehşet yönetimi kuramı çerçevesinde ele alındığında, Rapoport’un (2004) 
dördüncü dalga olarak ifade ettiği dini dalgada kullanılmayan başlanan intihar 
saldırıları daha anlaşılır olmaktadır. İntihar saldırıları, aynı zamanda akıllı bom-
ba olarak da nitelendirilmektedir çünkü patlayacağı zamanı en çok zarar vereceği 
anı gözeterek belirleyebilmektedir. Bu nedenle de yarattığı dehşet ve dolayısıyla 
etki katlanmaktadır. Terörist örgütler kendilerini ait oldukları ulusal, etnik ya da 
dini grubun kahramanları olarak tanımlamaktadırlar ve intihar saldırılarını ger-
çekleştiren gönüllüler ise ölümlerini kendi gruplarının selameti için bir fedakârlık 
olarak (Ibanez, 2014) ve hatta şehitlik mertebesine ulaşmak olarak görmektedirler 
(Benedikter, 2019). Bu aynı zamanda sembolik ölümsüzlük anlamına gelmektedir. 
Kişinin biyolojik olarak ölümsüz olması imkânsızdır; ancak kendisi ölse bile ait 
olduğu grubun ve sosyal kimliğinin yaşıyor olması, kendisine sembolik ölümsüz-
lük kazandırmaktadır. Özellikle ölümün günlük yaşamın bir parçası haline geldiği 
etnik ve mezhepsel çatışmaların yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, bu coğrafya-
ların insanlarının anlam arayışının doğal olarak yoğun olduğu ve anlam arayışı-
nın bir uç noktası olarak intihar saldırısında bulunmanın kendisine kahramanlık 
ve şehitlik gibi olumlu ve kutsal konum kazandıracağına yönelik çok kuvvetli bir 
inanca sahip olabildikleri görülmektedir (Kruglanski, Chen, Dechesne, Fishman 
ve Orhek, 2009).
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3. SONUÇ

Uzun bir geçmişi olan terörizm, halen günümüzde en büyük güvenlik teh-
ditlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Terörizmin evrensel boyut kazanmasıyla 
birlikte terörizmle mücadelenin de hem yerel hem de uluslararası ölçekte devam 
ediyor olması, terörizmin tüm boyutlarının ilişkili tüm bağlamlarda mercek altı-
na alınmasını ve bilimsel yöntemin standartları kullanılarak olabildiğince eksiksiz 
anlama çabasını elzem kılmıştır. Bu bakış açılarından biri olan sosyal psikoloji 
disiplini, terörizmin nedenlerini sosyal etki çerçevesinde değerlendirmektedir. 
Çeşitli sosyal psikoloji kuramlarının terörizmi anlamada yardımcı olabileceği 
açık olmakla birlikte sosyal kimlik kuramı ve dehşet yönetimi kuramının, grup 
süreçleri bağlamındaki vurguları nedeniyle öncelikli ele alınması gerektiği düşü-
nülmüştür.  Bir bireyin terörist örgüte üye olmasının altındaki nedenler, insanın 
neden bir gruba ihtiyacı olduğu sorunun yanıtlarına paralellik göstermektedir. İn-
sanların bir gruba ait olma ihtiyaçları, bağlılıklarının altında yatan motifler, grup 
üyeliğinin kazançları ve en temel varoluşsal kaygı olan ölüm kaygısı ile ilişkisi, 
terörizmin nedenlerine sosyal psikolojik açıdan ışık tutmaktadır. Ancak yaklaşık 
kırk yıldır vurgulandığı üzere, terörizm konusuyla ilgili kuramsal yaklaşımlar veya 
terörizmi anlamak için başvurulan kuramsal çerçeveler, görgül araştırma bulgula-
rı ile desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Çeşitli nedenlerle terörizm çalışmanın 
önündeki engeller, halen bu ihtiyacın devam etmesine neden olmaktadır. Ancak 
bilimsel bilgiden elde edilen teknoloji ile geliştirilen görece yeni ölçüm araçları 
ve teknikleri (örn., sanal gerçeklik ve fMRI), bugüne kadar doyurucu bir şekilde 
giderilememiş olan bu ihtiyaç konusunda umut vericidir.

KAYNAKÇA 
Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
Arndt, J. ve Greenberg, J. (1999). The effects of a self-esteem boost and mortality salience on 

responses to boost relevant and irrelevant worldview threats. Personality and Social Psycho-
logy Bulletin, 25, 1331-1341.

Arndt, J., Greenberg, J. ve Cook, A. (2002). Mortality salience and the spreading activation of 
worldview-relevant constructs: Exploring the cognitive architecture of terror management. 
Journal of Experimental Psychology, 131, 307-324.

Avcı, E. (Haziran 2019). Yeni sol dalgadan küresel dalgaya Türiye’de terörizm. Kara Harp Okulu 
Bilim Dergisi, 29(1), 139-166. 

Babad, E. Y., Birnbaum, M. ve Benne, K. D. (1983). The social self: Group influences on personal 
identity. CA: Sage Publications.

Baumeister, R. F. ve Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attach-
ment as a fundamental human motivation. Pscyhological Bulletin, 117, 497-529.

Sosyal Psikolojik Açıdan Terörizm: Sosyal Kimlik ve Dehşet Yönetimi 53



Blackhart, G. C., Nelson, B. C., Knowles, M. L. ve Baumeister, R. F. (2009). Rejection elicits 
emotional reactions but neither causes immediate distress nor lower self-esteem: A meta-
analytic review of 192 studies on social exclusion. Personality and Social Psychology Review, 
13, 269-309. 

Becker, E. (1973). The denial of death. NY: Free Press.
Benedikter, R. (2019).  Suicide terrorism: The actuality of an uncomfortable topic. What are 

the next steps for a better understanding of what we need? Global Change, Peace & Secu-
rity, DOI: 10.1080/ 14781158.2019.1644614

Burling, J. W. (1993). Death concerns and symbolic aspects of the self: The effects of mortality 
salience on status concern and religiosity. Personality and Social Psychology Bulletin, 19, 
100-105.

Chaliand, G. ve Blin, A. (2007). The invention of modern terror. G. Chaliand ve A. Blin (Ed.), 
The history of terrorism: From antiquity to al Qaeda içinde (s. 95-112). Berkeley: University 
of California Press.

Cooper, H. H. A. (2001). The problem of definition revisited. American Behavioral Scientist, 44, 
881-893.

Crenshaw, M. (2000). The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century. Political 
Psychology, 21, 405-420.

Crenshaw, M. (2004). The psychology of political terrorism. J. T. Jost ve J. Sidanius (Ed.), Politi-
cal psychology içinde (s. 546-573). NY: Psychology Press. 

Dalgaard-Nielsen, A. (2010). Violent radicalization in Europe: What we know and what we do 
not know. Studies in Conflict & Terrorism, 33(9), 797-814.

Dedeoğlu, B. (2003). Bermuda triangle: Comparing official definitions of terrorist activity. Ter-
rorism and Political Violence, 15, 81-110.

Dillinger, J. (2015). Tyrannicide from Ancient Greece and Rome to the crisis of the seventeenth 
century. R. D. Law (Ed.), The Routledge history of terrorism içinde (s. 15-27). New York: 
Routledge.

Ganor, B. (2002). Defining terrorism: Is one man’s terrorist another man’s freedom fighter? Po-
lice Practice and Research, 3, 287-304.

Goody, J. (2002). Commentary: What is a terrorist? History and Anthropology, 13, 139-143.
Greenberg, J., Pyszczynski, T. ve Solomon, S. (1986). The causes and consequences of a need for 

self-esteem: A terror management theory. R. F. Baumeister (Ed.), Public self and private self 
içinde (189-192). NY: Springer-Verlag.

Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon, S., Rosenblatt, A., Veeder, M., Kirkland, S. ve Lyon, 
D. (1990). Evidence for terror management theory: II. The effects of mortality salience on 
reactions to those who violate or uphold cultural values. Journal of Personality and Social 
Psychology, 58, 308-318.

Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D. ve ark. (1992). 
Assessing the terror management analysis of self-esteem: Converging evidence of an anxi-
ety-buffering function. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 913-922.

Greenwald, A. G. ve Pettigrew, T. F. (2014). With malice toward none and charity for some: 
Ingroup favoritism enables discrimination. American Psychologist, 69, 669-684.

Halibozek, E. P., Kovacich, G. L. ve Jones, A.  (2008). The corporate security professional’s hand-
book of terrorism. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Harmon-Jones, E., Simon, L., Greenberg, J., Pyszczynski, T., Solomon ve McGregor, H. (1997). 
Terror management theory and self-esteem: Evidence that increased self-esteem reduces 
mortality salience effects. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 24-36.

54 Tematik Güvenlik Çalışmaları



Hogg, M. A. ve Abrams, D. (1998). A social psychology of intergroup relations and group proces-
ses. NY: Routledge.

Hogg, M. A., Hohman, Z. ve Rivera, H. J. (2008). Why do people join groups? Three motiva-
tional accounts from social psychology. Social and Personality Psychology Compass, 2(3), 
1269-1280

Honig, O. ve Yahel, I. (2017). A fifth wave of terrorism? The emergence of terrorist semi-states. 
Terrorism and Political Violence, 1-19.

Horgan, J. (2005). Understanding terrorism. J. Horgan (Ed.), The psychology of terrorism (s. 20-
40). London: Routledge.

Ibáñez, L. C. (2014, 19 Ekim). The social psychology of suicide terrorism. International Institu-
te for Counter-Terrorism. Erişim tarihi: 30 Mart 2020, https://www.ict.org.il/Article/1233/
The-Social-Psychology-of-Suicide-Terrorism#gsc.tab=0

Isaac, S. (2015). Terrorism in the middle-ages: The seeds of later developments. R. D. Law (Ed.), 
The Routledge history of terrorism içinde (s. 46-59). New York: Routledge.

Kerr, N. ve Levine, J. (2008). The detection of social exclusion: Evolution and beyond. Group 
Dynamics: Theory, Research and Practice, 12, 39-52.

Knutson, J. N. (1980). The terrorists’ dilemmas: Some implicit rules of the game. Terrorism: An 
International Journal, 4, 195-222.

Kökdemir, D. ve Yeniçeri, Z. (2010). Terror management in a predominantly muslim country: 
The effects of mortality salience on university identity and on preference for the develop-
ment of international relations. European Psychologist, 15(3), 165-174.

Kruglanski, A. W., Chen, X., Dechesne, M., Fishman, S. ve Orhek, E. (2009). Fully committed: 
Suicide bombers’ motivation and the quest for personal significance. Political Psychology, 
30(3), 331-357. 

Kruglanski, A. W. ve Fishman, S. (2006). The psychology of terrorism: “Syndrome” versus “tool” 
perspectives. Terrorism and Political Violence, 18, 193-215.

Kruglanski, A. W. ve Fishman, S. (2009). Psychological factors in terrorism and counterterro-
rism: Individual, group, and organizational levels of analysis. Social Issues and Policy Revi-
ew, 3(1), 1-44.

Manstead, A. S. R. (1997). Situations, belongingness, attitudes, and culture: Four lessons learned 
from social psychology. G. McGarty ve H. S. Haslam (Ed.), The message of social psychology: 
Perspectives on mind and society içinde (s. 238-251). Oxford, UK: Blackwell.

Moghadam, A. (2003). Palestinian suicide terrorism in the Second Intifada: motivations and 
organizational aspects. Studies in conflict and terrorism, 26, 65-92. 

Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: A psychological exploration. American 
Psychologist, 60(2), 161-169.

Morf, G. (1970). Terror in Quebec: Case studies of the FLQ. Toronto: Clarke, Irwin.
Online Etymology Dictionary. (2001). Terrorism. Erişim tarihi: 25 Şubat 2020, https://www.

etymonline.com/search?q=terrorism
Püsküllüoğlu, A. (1999). Türkçe sözlük. İstanbul: Doğan Kitapçılık.
Pyszczynski, T., Greenberg, J. ve Solomon, S. (1999). A dual-process model of defense against 

conscious and unconscious death-related thougths: An extension of terror management 
theory. Psychological Review, 106, 35-85.

Pyszczynski, T., Rothschild, Z. ve Abdollahi, A. (2008). Terrorism, violence, and hope for pea-
ce: A terror management perspective. Current Directions in Psychological Science, 17(5), 
318-322.

Sosyal Psikolojik Açıdan Terörizm: Sosyal Kimlik ve Dehşet Yönetimi 55



Pyszczynski, T., Solomon, S. ve Greenberg, J. (2003). In the wake of 9/11: The psychology of 
terror. NY: APA.

Rapoport, D. (2004). The four waves of modern terrorism. A. K. Cronin ve J. M. Ludes (Ed.), 
Attacking terrorism: Elements of a grand strategy (s. 46-73). Washington: Georgetown Uni-
versity Press.

Rosenblatt, A., Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. ve Lyon, D. (1989). Evidence for 
terror management theory: I. The effects of mortality salience on reactions to those who 
violate or uphold cultural values. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 681-690.

Schbley, A. (2003). Defining religious terrorism: A causal and anthological profile. Studies in 
Conflict and Terrorism, 26, 105-134.

Schmid, A. P. (2004). Frameworks for conceptualising terrorism. Terrorism and Political Violen-
ce, 16(2), 197-221.

Schmid, A. P. ve Jongman, A. J. (1988). Political terrorism. Amsterdam: North Holland Publis-
hing Company.

Schwartz, S. J., Dunkel, C. S. ve Waterman, A., S. (2009). Terrorism: An identity theory perspec-
tive, Studies in Conflict & Terrorism, 32(6), 537-559.

Solomon, S., Greenberg, J. ve Pyszczynski, T. (1991). A terror management theory of social 
behavior: The psychological functions of self-esteem and cultural worldviews. M. P. Zanna 
(Ed.), Advances in experimental social psychology içinde (93-159). NY: Academic.

Thomson, G. (1991). Tarih öncesi Ege II (Çev. C. Üster). İstanbul: Payel.
Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information, 13, 65-93.
Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review of Psychology, 33, 

1-39.
Tajfel, H., Billig, M. G., Bundy, R. P. ve Flament, C. (1971). Social categorizatio and intergroup 

behavior. European Journal of Social Psychology, 1, 149-178.
Tajfel, H. ve Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. W. G. Austin ve 

S. Worchel, (Ed.), The social psychology of intergroup relations içinde (33-47). CA: Brooks 
Cole.

Taylor, D. ve Gautron, Y. (2015). Pre-modern terrorism: The cases of the Sicarii and the as-
sassins. R. D. Law (Ed.), The Routledge history of terrorism içinde (s. 28-45). New York: 
Routledge.

Taylor, D. M. ve Louis, W. (2004). Terrorism and the quest for identity. F. M. Moghaddam ve A. 
J. Marsella (Ed.), Understanding terrorism: Psychosocial roots, consequences, and interventi-
ons içinde (169-185). NY: APA.

Turner, J. C. (1987). Rediscovering the social group: Self-categorization theory. Oxford: Basil 
Blackwell.

Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, S. A. ve McGarty, C. (1994). Self and collective: Cognition and 
social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20, 454-463.

Victoroff, J. (2005). The mind of the terrorist: A review and critique of psychological approac-
hes. Journal of Conflict Resolution, 49, 3-42. 

Weinberg, L., Pedahzur, A. ve Hirsch-Hoefler, S. (2004). The challenges of conceptualizing ter-
rorism. Terrorism and Political Violence, 16(4), 777-794

Yalom, I. (1999). Varoluşçu psikoterapi. (Existential psychotherapy). (Z. İ. Babayiğit, Çev.). İstan-
bul: Kabalcı. (Original çalışma basım tarihi 1980).

56 Tematik Güvenlik Çalışmaları



Öz
2015 yılının Ağustos ayından itibaren Türkiye’de yaşanan terör eylemleri nedeniyle Güney-

doğu Anadolu bölgesinin bazı ilçe merkezilerinde büyük yıkımlar gerçekleşmiştir. Hakkâri, Mar-
din, Şırnak ve Diyarbakır’ın çeşitli ilçelerinde oluşmuş çöküntü alanları “üzerindeki yapılaşma 
ile kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğrayacak şekilde 
bozulduğu” gerekçesiyle 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Ka-
nun kapsamına sokularak 2016 yılında riskli alan ilan edilmişlerdir. 2016 yılından beri kentsel 
dönüşüm çalışmaları devam eden projelerin birçoğunda konutlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada, terör eylemleri sonrası kent fiziki alt yapısı ve yaşam alanları tahrip edilmiş 
merkezlerden olan Nusaybin ve Cizre’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri konu edilmekte-
dir. Söz konusu ilçe merkezlerinin çevrelerindeki çöküntü alanlarının iyileştirilme ve hatta yeniden 
yapılanma sürecinde kentsel dönüşüm projelerinin sürdürülebilir kentsel dönüşüm içeriğini ne ka-
dar karşıladığı tartışılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kentsel dönüşüm konseptine uygun olarak, kentlerin 
çevrelerindeki çöküntü alanlarının suç ve terör örgütleri için örgütlenme, varlığını sürdürme ve 
genel olarak kentleri tehdit etme potansiyellerini de göz önüne alarak bu alanların dönüştürülme-
sinde kent politikası önerileri sunmaktır. Çalışmada tamamlanmış olan projelerin sürdürülebilir 
kentleşme bakımından kent mekanındaki kentsel yaşam kalitesi için eksiklikleri tamamlamada ne 
derece başarılı oldukları değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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GİRİŞ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kentleşme oranı her geçen gün artmak-
tadır. Yeryüzü her geçen gün ihmal edilmeyecek düzeyde değerli hale gelmektedir. 
BM verilerine göre, günümüzde dünyada 7.6 milyar insan yaşamakta olup, 2050 
yılında bu rakamın 9.8 milyara ulaşması ve 21. Yüzyılın sonunda 11.2 milyarı bul-
ması beklenmektedir. Her yıl yeryüzünde 83 milyon daha fazla insan görülmekte 
ve bu nüfus artışı toprak üzerinde inanılmaz bir baskı yaratmaktadır. Bu insanla-
rın her biri yaşamak için bir yere, çalışmak için bir işe, gıda bulabilmek için verim-
li araziye, suya, enerjiye vb. önemli kaynaklara ihtiyaç duymaktadır (Gray, 2017). 
Hem bu risklerin karşılanması hem de kamu düzeninin sağlanması için planlı bir 
kentleşmeye olan ihtiyaç daha da artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler 
kentleşmeyi planlı yönetemedikleri için çarpık, düzensiz, plansız, güvensiz, sağlık-
sız ve sürdürülemez kent bölgeleri sorunlarına çözümler bulmaya çalışmaktadır-
lar. Güney Amerika’da, Hindistan’da, Orta Doğu’da ve Çin’de benzer kent görüntü-
leriyle karşılaşmak mümkündür. Ayrıca yakın zamanda tecrübe edilen Covid-19 
salgın hastalığı dengeli kentleşmenin önemini ve doğa ile uyumlu kentsel hayatın 
gerekliliğini göstermiştir. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin orta 
ve uzun vadede en önemli sorun alanlarından birisinin yüksek orandaki kentleş-
me düzeyi olduğu görülmektedir. Bir anlamda metropoller ve büyükşehirlerdeki 
çöküntü alanlarının sosyal, ekonomik, kültürel vb. sorunları yanında kamu gü-
venliğini tehdit etme riskine ek olarak, büyükşehirlerin artık bizatihi halk sağlığı 
açısından büyük riskler barındırdığı ileri sürülebilir. Bu kapsamda metropollerin 
politikaları önem kazanmaktadır (OECD, 2020).

Türkiye’de gecekondu olarak tanımlanan kent bölgeleri çöküntü alanları ile 
benzer özellikler taşımaktadır. Sanayileşme, kentleşme ve göçe bağlı olarak şekil-
lenen ve kaçak yapıların yoğun olarak bulunduğu gecekondular sadece bir mekân 
ya da fiziki plan sorunu olmanın ötesine geçmiş, diğer örneklerde olduğu gibi, 
sosyal, kültürel, ahlaki, ekonomik, yönetsel ve kamu düzeni çevreleri açısından 
risk kaynağı halini almıştır. Nihai tahlilde ise suç örgütlerinin, marjinal grupların 
ve terör örgütlerinin yerleşebildiği alanlar olma özelliği göstermektedir (Sadioğlu 
vd., 2016). Özellikle son yıllarda dış göç dalgaları ile Türkiye’ye gelen göçmenler 
(sığınmacı, mülteci vb.) kentlerin bu çöküntü alanlarında barınma ihtiyaçlarını 
ya da geçimlerini sağlar olmuştur. Bu durum beraberinde bireysel anlamda hu-
sumetlerin yanında, örgütlü ve sosyal çatışma risklerinin de bu alanlarda ortaya 
çıkabileceğini göstermektedir. Kamu düzeni ve güvenlik sorunlarından önce afet-
le mücadele amacıyla yerel yönetimler ve merkezi yönetim aracılığıyla girişilmiş 
olan birçok kentsel dönüşüm projesi olmuştur. Ancak, özellikle 2015 yılından iti-
baren Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki il ve ilçe merkezlerinde kentsel alanda  
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görülen terör eylemlerinden sonra ve büyükşehirlerin çöküntü alanlarında göç-
menler kaynaklı asayiş sorunları kentsel dönüşümün kamu düzeni ve güvenlik 
öncelikli yeniden ele alınması gerektiğini göstermiştir. 

Bu çalışmada, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, ekolojik ve sosyal bo-
yutlarını zemin alarak, Türkiye’de özellikle terör eylemleri sonrası kent fiziki alt-
yapısı ve yaşamı tahrip edilmiş olan merkezlerden Mardin-Nusaybin ve Şırnak-
Cizre’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projeleri konu edinilmiştir. Çalışma 
kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Kentsel Dönüşüm Projelerinin 
Hazırlığı ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 
ilgili alanlarda gerçekleştirilen gözlem sonuçlarından yararlanılarak analiz yapıl-
mıştır. Özellikle afet riskinden farklı bir durum olan terör eylemleri sonrası tah-
rip olmuş olan kentlerin yeniden inşası ve sonrasında sürdürülebilir kentler için 
“sosyo-mekansal dönüşümün” (Sadioğlu ve Eseroğlu, 2017) gerçekleştirilmesinde 
dikkate alınması gereken başlıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak, 
kentlerin çevrelerindeki çöküntü alanlarının suç ve terör örgütleri için örgütlen-
me, varlığını sürdürme ve genel olarak kentleri ve ülkeyi tehdit etme potansiyelleri 
de dikkate alınarak kent politikası önerileri sunulmuştur. 

1. KURAMSAL ÇERÇEVE

Kentsel dönüşüm ve kentsel dönüşümle ilgili başlıklar üzerine yapılan ta-
nımlarda görülen “kavram muğlaklığı” aslında bu kavramın gerektiğinden fazla 
ve kapsama alanı dışında sık sık kullanılmasından ötürü yaşanan bir anlam yitiri-
midir. Kentsel dönüşüm, ilgili literatür incelendiğinde genel kapsayıcı bir kavram 
olarak öne çıkmaktadır. Uygulamayı konu edinen ve uygulamaya ilişkin tanım 
getirmeyi hedefleyen çalışmaların ise kentsel dönüşüm kavramının altında bazı 
özel kavramları kullanarak yapılan çalışmaların özelliğini vurgulama çabası var-
dır. Kentsel dönüşüm ile ilgili literatürdeki diğer kavramlara bakıldığında aslında 
her birinin kent mekanında farklı özelliklerdeki dokularda ya da yapılarda farklı 
amaçlarla girişilen projeleri tanımladığı görülmektedir. Türkiye örneği de bu du-
rumu yansıtmaktadır. Diğer bir deyişle, ülke genelinde farklı kentsel mekanlarda 
farklı amaçlarla ve içeriklerle yürütülen çalışmaların farklı bir kavram karşılığı 
olsa da, ülke genelinde girişilen bu çabanın genel olarak “kentsel dönüşüm” olarak 
ifade edildiğini söylemek mümkündür. Ancak, şöyle bir tespit de geçerliliğini ko-
rumaktadır: Türkiye’de özellikle afetle (deprem) mücadele bağlamında, riskli ya-
pıların temizlenerek yeni kentsel dokuların oluşturulması amacı öne çıktığı için, 
bu süreçte “kentsel dönüşüm” kavramı ile tam da bu kapsamdaki afet riski altın-
daki kentsel yapı stoklarının yıkılması ve yerlerine yeni yapıların inşa edilmesi  
anlaşılmaktadır. Kentsel dönüşümü düzenleyen mevzuatta kentsel dönüşümün 
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sadece afetle mücadele bağlamında kullanılmadığı; ancak genel olarak kentsel 
dönüşümün afet riski altındaki kentsel alanlar için uygulanmasına imkan veren 
hukuki düzenlemelerin son yıllarda öne çıktığı söylenebilir. 

Kentsel dönüşüm geniş bir politika alanını ve çeşitli politika araçlarını kapsa-
maktadır. Kentsel dönüşüm, çökme ve bozulma olan kentsel mekânın ekonomik, 
toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla 
iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünüdür. Burada daha 
kapsamlı bir kavram olan “kentsel yeniden üretim”, kentsel dönüşümün alanını, 
amaçlarını, aktörlerini ve gelişme yönünü göstermektedir. Kentsel yeniden üre-
tim (urban regeneration), dünya genelinde yapıların artan bozulma ve çürüme 
durumları ve kentlerin afetler sonucunda yok olma riskleri karşısında ilgi çeken 
bir kavram ve politika aracıdır. Kentsel yeniden üretim kavramı, kentsel yenileme, 
kentsel yeniden geliştirme, kentsel sağlıklaştırma ve kentsel yeniden canlandır-
ma kavramlarıyla birlikte ya da onların yerine kullanılmaktadır. Ancak, kentsel 
yeniden üretim var olan yapıların sağlıklaştırılmasını, yapıların ve bölgelerin ye-
niden geliştirilmesini ve kentsel toprağın yeniden kullanımını da içeren bir sü-
reçtir. Sadece yıkma ve temizleme şeklinde bir yöntem yerine, onları da kapsayan 
kentsel yeniden üretim karmaşık bir süreçtir. Bozulmuş yapılar ve toplumsal do-
kular kentsel yeniden üretim kapsamındaki çeşitli yöntemlerle geliştirilmektedir. 
Yani fiziksel yapıların iyileştirilmesine ek olarak, özel bir vizyonla “tıkanmış trafik, 
kent güvenliği, yetersiz açık alan ve kent alt yapısı” gibi kent sorunları da çözüme 
kavuşturulmaktadır. Bunlara ek olarak, kentsel yeniden üretim yeni iş imkanları 
yaratarak, mekâna özgü sektörleri ve pazarı güçlendirerek, sosyal ağları genişle-
terek, gönüllü grupların aktif katılımını sağlayarak ekonomik ve sosyal faydalar 
sağlamaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik kentsel yeniden üretim sürecinin 
üzerinde durduğu ekonomik, ekolojik ve sosyal bir alandır (Peng vd., 2015: 76). 
Kentlerin dönüşüm süreci sonrasında sürdürülebilir yaşam alanları haline gelmesi 
kentsel yeniden üretim bakış açısını zorunlu kılmaktadır.

Kentsel dönüşüm nihai olarak iyi düşünülmüş bir politikaya bağlı olarak, 
profesyonellerce hazırlanmış plan ve programların uygulanması ile hedeflerine 
ulaşabilir. Karar vericiler, kamu yönetimi ve kent yöneticileri genel olarak plana 
dayalı olarak kentsel dönüşüm çalışmalarına başvursalar da, doğa kaynaklı afet 
riskleri ve insan kaynaklı güvenlik riskleri karşısında reaktif uygulamalara baş-
vurabilmektedirler. Bazen de bu planlar ve programlar uyguladıkları zeminde 
karşılık bulmamakta, şüphe ile karşılanmakta ve reddedilmektedir. Bu nedenle 
aniden gelişen ve kent yaşamına, alt yapısına, düzenine ve sağlığına zarar veren 
afet ve güvenlik risklerine karşı kentsel dönüşümün cevap verebilmesi geçmişteki 
deneyimleri karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda 
Amerika kıtasındaki deneyimlere bakmakta fayda vardır. 
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Lefebvre’ye (2011) göre, kentsel dönüşüm ve kamu güvenliği ilişkisi bağla-
mındaki politik çözümlemeler için Kuzey ve Güney Amerika’nın ayrıntılı ola-
rak incelenmesi gerekir. Amerika kıtası Kuzey’de ve Güney’de farklı karakteristik 
özelliklerde «kent militanları» ile tanışmıştır. ABD’de  yasal entegrasyondan daha 
güçlü bir toplumsal ayrımcılık ile şehir gettolarına itilen ve buralarda yoğunlaşan 
«Siyahlar ve gençler» umutsuz eylemlere girişmiştir. Siyahların, sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük ve işsiz olan gençlerin kendilerine yönelik siyasi programları örgütlü 
olarak reddettikleri ve bu tür program girişimlerini kendilerine karşı geliştirilen 
mücadele aracı olarak gördükleri belirtilmiştir. Bu kesimler şiddet kullanmayı ter-
cih etmekte ve anarşik bir tutum ile şiddeti alevlendirmektedirler. Amerikan top-
lumunda şiddet eylemleriyle kentsel kriz arasında derin bir bağ olduğu vurgulan-
maktadır. Yerel otoriteler, eyalet yönetimi ve federal yönetim arasındaki giderek 
karmaşıklaşmış ilişkiler bağlamında büyükşehirlerin yönetilemez hale geldiği gö-
rülmektedir (Lefebvre, 2011: 137-138). New York örneğinde sorunların karmaşık-
laştığı ve kontrol edilemediği tespiti son Covid-19 salgınında kendini göstermiştir. 
Burada kentsel devrim sürecine girildiği ama kent sorunsalının çözümünün kolay 
olmadığı söylenmektedir. İleri derecede sanayileşmiş bir toplumda kent sorunsa-
lına çözüm olabilecek kentsel dönüşüm geliştirilemiyorsa örtülü bir kaosun içine 
girileceği düşünülmektedir.

Güney Amerika’da ise “kent militanları” mülksüzleştirilmiş köylülerle sana-
yi emeği arasında aracı konumunda olan “favela”larda (gecekondularda) yaşayan 
kitle üzerinden tanımlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Güney 
Amerika’da 1960’lı yıllarda kırlar boşalmış ve kitleler büyük şehirlerin çeperleri-
ne yerleşmeye başlamıştır. Bu kitlelerin sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri 1970’li 
yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak, bu dev kitlelerin sebep oldukları veya 
olacakları “kent sorunsalı” tarım reformu ve sanayileşme sorunlarının arkasında 
gizlenmiştir (Lefebvre, 2011: 138-139). Brezilya’daki favelalarda günlük suç ve ci-
nayet sayıları dramatik düzeylere ulaşmış ve kamu düzeni kurulamamıştır. Sava-
şın olmadığı bir ülkede çok fazla cinayet bu bölgelerde yaşanmakta, organize suç 
örgütleri rahatlıkla varlık göstermekte ve ilgili yönetim düzeyleri ve kolluk güçleri 
bu mahallelere müdahale edememektedir (Biazoto, 2011). Brezilya’da suç ve şid-
detin yaygınlığının sebepleri arasında yoksulluk, işsizlik, ekonomik eşitsizlikler 
ve sınıf çatışmaları gibi ekonomik faktörler; hukuk ve düzenin sağlanması illegal 
eylemlerin önlenmesine yönelik devlet kapasitesini zayıflatan faktörler; toplumun 
hukuki güvencelere, temel sivil, sosyal, siyasal haklara ulaşımını kısıtlayan fak-
törler; organize suç örgütleri ve uyuşturucu madde ve silah ticaretinin yaygınlığı 
sayılmıştır. Benzer sonuçlar Güney Afrika’da görülmektedir. Güney Afrika’da suç 
oranlarının yüksekliğinin sebepleri şu şekilde sıralanmıştır: 1. Otoriter rejimlerden 
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demokrasiye geçiş; 2. Şiddet kültürü; 3. Yoksulluk, eşitsizlik ve artan refah açığı; 4. 
HIV-Aids’in yayılması; 5. Hızlı kentleşme; 6. Ateşli silah kullanımının yaygınlaş-
ması; 7. Organize suç örgütlerinin varlığı; 8. Zayıf ceza yargılama sistemi” (Land-
man, 2003: 17-18). Gelişmekte olan ülkelerde özellikle kentsel alanlarda görülen 
dinamikler ve sonuçların benzediği görülmekte; ancak izlenen farklı politikaların 
olduğu da düşünülmelidir.

Güney Amerika’daki ve Afrika’daki kent sorunsalı sürdürülemez boyuttadır. 
Bir anlamda kent planlaması, kent hizmetleri, altyapı, halk sağlığı, kamu düzeni ve 
kamu güvenliği açısından tehdit olan/olabilecek gecekonduların temizlenmesi ya 
da dönüşümü 20. Yüzyılın sonuna ya da 21. Yüzyılın başına kalmıştır. Bunun rasyo-
nel bir kamu politikası tercihi olduğunu söylemek zordur. Açıkçası karar vericiler 
ve kamu yönetimi özellikle afet, asayiş, güvenlik, terör, salgın hastalık vb. risklerle 
karşılaştıklarında bu kentsel alanların dönüştürülmesine girişmişlerdir. Dolayısıy-
la gelişmekte olan ülkelere özgü gecekondu sorunu inkremental (artırımcı) (bkz. 
Polama, 1996: 315) politika belirleme yaklaşımına konu olmuş ve alınan tedbirler 
kentsel alanda piyasa belirleyiciliğinde ve kısmen kolluk gücü tedbirleriyle  sağ-
lanmaya çalışılmıştır. Brezilya örneği, siyasal dönüşüme, mekânsal dönüşümün 
de eşlik etmesi gerektiğini göstermiştir. Böylece güçlendirilen yerleşim birimleri 
ve güvenli kentsel alanlar ile siyasal sürdürülebilirlik arasındaki pozitif korelas-
yona işaret edilmiştir (Landman, 2003). Kentleşme dinamikleri göreceli daha geç 
başlayan ama hızlı bir sanayileşme yaşanan Çin’de ise izlenen rasyonel, merkezi, 
zorlayıcı ve planlı kentleşme politikası ile yeni şehirlerin kurulması ve kentsel dö-
nüşümlerin yapılması (bkz. Lin, 2007) alternatif bir gelişmeyi temsil etmektedir.

Kentsel dönüşümün kapsamına afete hazırlık, kamu güvenliğini sağlama, 
halk sağlığını temin etme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini sağlama gibi 
amaçların eklenmesi politikanın ölçeğinin büyüklüğüne ve aktör çeşitliliğine işa-
ret etmektedir. Böylece kent sorunu, bir belediye sorunu olmaktan çıkmış, ulusal 
ve dünya ölçeğinde bir sorun haline gelmiştir (Lefebvre, 2011: 140). Kent soru-
nunun merkezi yönetim tarafından da üstlenilmesine şaşırmamak gerekmektedir. 
Kentsel dönüşüme ek olarak iklim değişikliği, kentsel genişleme, göç, kültürel çö-
küş, ulaşım, enerji, kentte yaşam kalitesi gibi kavramlar kentleşmenin sonucunda 
belirmiştir. Bunlar ise Devlet otoritesini ve sınır ötesi işbirliklerini gerektirmekte-
dir. Ancak, bunun yanı sıra kentsel dönüşümün sadece barınma, altyapı uygula-
malarına ve yapay peyzaj çalışmalarına indirgenmemesi gerekmektedir. Böylece 
kentsel dönüşüm politikasında merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki 
görev, yetki ve sorumluluk paylaşımının işbirliği ve koordinasyon esas alınarak 
tanımlanmasını gerektirmektedir. Bunlara ek olarak ve daha önemlisi özel çıkar-
ların önünde kamu çıkarı kentsel dönüşümün temeli olmalıdır. 
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Kentsel dönüşüm politikasının genel ilkelerine yer verildikten sonra özellikle 
kentte suçun önlenmesi, kent güvenliğinin sağlanması ve muhtemel çöküntü alan-
larının terör eylemlerine kaynak olmasını engellemek için güvenlik perspektifin-
den konuya bakmak gerekmektedir. Nihai tahlilde ise kentsel dönüşüm, kent gü-
venliği ve sürdürülebilir kalkınma amaç ve araçlarının uyumlaştırılması gerekir. 
İlk olarak, C. Ray Jeffery’nin (1971, 1977), “çevresel dizayn ile suçun önlenmesi” 
yaklaşımı temel alınmalıdır. Jeffery, ilk defa suçun kaynağını sosyal, kültürel ve 
psikolojik temelli açıklamalardan farklı olarak biyolojik ve çevresel değişkenler ile 
açıklamıştır. Bu yaklaşıma göre suç belirli ölçüde fiziki çevrenin sunduğu fırsatla-
ra dayanarak ortaya çıkar. Basitçe çevrenin değiştirilmesi suçun ortaya çıkmasını 
azaltacaktır. Jeffery suçu ortaya çıkaran çevresel fırsatları azaltmaya dönük kısmi 
reçeteler önerse de, takipçisi Tim Crowe (1991) kurulu çevrede kolluk birimlerine, 
şehir plancılarına ve mimarlara rehberlik edecek kapsamlı öneriler seti geliştir-
miştir. CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design) olarak kısaltı-
lan bu rehberler ABD’de büyük ilgi görmüştür. CPTED’e göre, suç davranışını, suç 
sıklığını ve suç korkusunu azaltmak için uygun çevrenin kurulması gerekir. Böy-
lece yaşam kalitesi de ilerletilebilir. CPTED, Çevresel Dizayn-Krimonoloji ilişkini 
esas alarak doğal gözetimi, doğal giriş kontrolünü, alansal bölgeleme ve bakımı 
içerir. Önleyici yaklaşım ile tasarım CPTED’in tüm unsularını içermelidir. 

CPTED bağlamındaki ikinci yaklaşım Oscar Newman (1972) tarafından ge-
liştirilen “korunabilir mekan” teorisidir. Newman, Amerikan toplu konut proje-
lerini suçlayarak yerleşim planı ve tasarımları sebebiyle yüksek suç oranlarının 
buralarda görüldüğü tespitini yapmıştır. “Yüksek, insani olmayan büyüklükte ve 
keskin manasız tasarımları ile kimsenin ilgisini çekmeyen bu yerleşimler yüksek 
suç oranlarının olduğu mahallelerde inşa edilmiş, buralarda yaşayanlar komşula-
rını ve yabancıları tanıyamadıkları” için eleştirilmektedir. Burada sayılan faktör-
ler örtülü olarak yüksek suç işleme eğilimi olanları daha az yakalanma korkusu 
ile bu mekanlara çekmektedir. Bu kapsamda suç işlemeye imkan veren mekânsal 
faktörleri değiştirmek evleri daha güvenli yapılara dönüştürmek için yerleşim sa-
kinlerinin çevrelerindeki kamusal alanları gözetleyebileceği doğal davranışı cesa-
retlendirecek bir tasarım önerilmektedir. ABD örneğinde yüksek katlı kule ben-
zeri yapıların toplu konut mimarisi için terkedilmesinde bu yaklaşımların etkisi 
olmuştur. Bunlara ek olarak aynı dönemde Birleşik Krallık’ta binaların mimari 
tasarımı ve çevre düzenlemesi yanında yapıların içine odaklanılmış ve suça imkan 
veren unsurlar ve “kör noktalar”ın azaltılması önerilmiştir (Clarke ve Mayhew, 
1980).
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Burada çalışmanın konusu ile ilgili olduğu için ağırlık mekânsal ve çevre-
sel faktörlerin suç üzerindeki belirleyiciliğine verilmiş olsa da, sosyal faktörlerin 
göz ardı edildiği düşünülmemelidir. Kriminoloji alanındaki son yıllarda öne çıkan 
“rasyonel tercih teorisi” ve “rutin eylem teorisi” gibi yaklaşımların suçun çevresel 
belirleyicilerine önem vermesi mekânsal faktörlere olan ilgiyi artırmıştır. Ayrıca, 
mekânsal ve çevresel iyileştirmeler ile suç oranlarındaki düşüş arasında pozitif 
korelasyon tespiti yapan araştırmalar bu eğilimi güçlendirmiştir. Bir anlamda su-
çun oluşmasına imkan veren mekânsal özelliklerin önlenmesi ya da azaltılması 
düşüncesi öne çıkmaktadır. Çevre tasarımına dayalı olarak geliştirilen mekânsal 
projelerin suçun kontrol edilmesi politikasının temel bir parçası haline gelmesi 
Avrupa ülkelerinde de benimsenmiştir (Clarke, 1997).

Suçun çevresel tasarım ile önlenmesi (CPTED) yaklaşımı bağlamında kulla-
nılan ve önerilen hususlar şu şekilde sıralanmıştır: 1. Çevreye ve mekana girişin 
kısıtlanması ya da alansal gözetim imkanını genişletme yaklaşımı yanında olası-
lığı azaltmaya yönelik teknikler önerilmektedir. 2. Dışarıdan kaynaklı şüphelilere 
odaklanılıp yerleşikler tarafından gerçekleştirilebilecek suçları önlemede sorun 
yaşanabilir. 3. Mekânsal ve çevresel standart uygulamalar genelleştirilemeyebilir. 4. 
Suç olasılıklarını engellemek için uygulanacak tekniklerin “uygulanabilirliği, sür-
dürülebilirliği, sosyal kabul edilebilirliği ve ekonomik maliyeti” düşünülmelidir. 
5. Çevresel tasarımlar nihai olarak belirli bir düzeyde suçu engelleyebilir; önemli 
sonuçlara mekânsal çalışmaların yönetim ve kolluk güvenliği ile desteklenmesi ile 
ulaşılabilir. 6. Mekâna ve çevreye ilişkin önleyici tasarımlar ve tekniklerin mahalle 
sakinleri ve yerleşiklere detaylı anlatılması ve hedeflerin sahiplenilmesi gerekir. 
Aksi halde değişimlere direnç oluşur ve istenilen sonuçlara ulaşılamaz (Clarke, 
1997).

Kentsel mekanda yıkıcı etki bırakabilen terör eylemleri, doğal afetler ve savaş 
gibi tehditler kent güvenliğini ilgilendirmektedir. Kentteki insanların mal ve can 
güvenliğinin korunması birincil olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma kapsamın-
da doğal kaynakların korunmasına da buna ekleyerek kent güvenliği insanların ve 
diğer canlıların varlığını muhtemel tüm riskler ve tehditler karşısında korumayı 
hedefler. Kentsel alanda kaynağı ve etkisi farklı olmak üzere “şiddet, fiziki tehdit, 
hırsızlık, gasp, madde bağımlılığına bağlı çevreye verilen zarar, insan kaçakçılığı 
ve fuhuş, yolsuzluk, trafik sorunları, çevresel sorunlar, afet yıkımları, savaş ve terör 
eylemleri” gibi riskler ve tehditler ortaya çıkabilmektedir. Bu risk ve tehditlerden 
bazıları içsel faktörlere dayalı, bazıları da dışsal faktörlere dayalıdır. İçsel faktörlere 
dayalı tehditleri yerel birimler etkileyebilirken, dışsal faktörlere dayalı tehditleri 
yerel birimler etkileyememektedir. Özellikle kitlesel sebepleri ve etkileri olan risk 
ve tehditler (savaş, terör eylemleri, doğal afetler vb.) dışsal faktörlere dayalı ola-
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rak görülmektedir. Tüm bu tehditleri önlemeyi kapsayan kent güvenliği nihai ola-
rak kentteki yaşam kalitesini ilgilendirmektedir. Kentsel güvenlik sağlanamadan 
diğer sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal ihtiyaçlara cevap verilmesi ya da bu 
bağlamdaki hak ve özgürlüklerin sağlanması da mümkün gözükmemektedir (Van 
den Berg vd., 2019: 7-9). Bu analizde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kullanılmış, 
kentteki konut ve beslenme ihtiyacından sonra kent güvenliğinin sağlanamama-
sı durumunda kent yaşamının oluşması engellenmektedir. Bir sitede, mahallede, 
beldede, ilçede veya ilde kent güvenliği sağlanamıyorsa kentin varlığı için gerekli 
sosyal gruplar (sosyo-ekonomik olarak orta ve üst sınıf) kenti terk edecektir. Bu 
kent bölgeleri çöküntü alanına dönüşme sürecine girecektir. Dolayısıyla kent gü-
venliği ile kentin canlılığı arasında yaşamsal bir ilişki vardır.

Kent güvenliğini azaltan ya da bozan bireysel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve 
çevresel sebepler ve unsurlar olabileceği gibi, bu çalışmanın konusuyla ilgili afet, 
terör eylemleri ve kitle kayaklı kentsel güvenlik risklerine karşı yapılan analize de-
ğinmekte fayda vardır. Birinci olarak, afetler insanların kentsel alandaki faaliyetleri 
sebebiyle ya da doğal olarak ortaya çıkmaktadır. Kentsel alandaki insan yoğunluğu 
afetlerin etkisinin büyüklüğünü de artırmaktadır. Bu sebeple proaktif risk yöneti-
mi kent güvenliği için de önerilmektedir. Kent planlaması ile ilişkili olarak konut 
alanları ile risk düzeyi yüksek sektörel yapıların (endüstri bölgeleri, ulaşım mer-
kezleri, sağlık kompleksleri vb.) net bir şekilde ayrıştırılması gerekmektedir. Do-
ğal afetler açısından değerlendirildiğinde; sel, deprem, fırtına, volkanik patlama, 
heyelan vb. sebepler ile kent güvenliği etkilenmektedir. Doğal özellikleri sebebiyle 
bazı şehirlerin risk faktörü farklı ve düzeyi daha fazladır. Doğal afetlerin ne zaman 
olacağı tam olarak kestirilemese de, önemli olanın kentsel alanın buna hazırlı ola-
rak planlı bir şekilde dönüştürülmesidir. İkinci olarak, göç ile birlikte entegrasyon 
sorunları yaşayan kentin yeni sakinlerinin sebep olduğu yeni kent güvenliği so-
runları vardır. Sosyoekonomik durumları sebebiyle göçmenler düşük ev kira ya da 
fiyatlarının olduğu kent bölgelere yerleşmektedirler. Bu bölgelerde iletişim sorun-
ları, ekonomik sebepler ve sosyo-kültürel uyuşmazlık sebebiyle güvenlik kaygıları 
artmaktadır. Belirli mahallelerde oluşan yasadışı çevre algısı çöküntüleşme süreci-
ni derinleştirmektedir. Özellikle gelişmiş Avrupa ülkeleri olan Almanya, Fransa ve 
Hollanda’da göçmen mahallerinde suç oranı yüksekliği, organize suçlar ve bunlara 
eşlik eden kentsel güvenlik sorunu görülmektedir. Bu bağlamda yerel topluluğa 
daha fazla entegrasyon ve göçmenlere daha fazla eğitim imkanları sağlanarak ya-
sadışı eylemlerin azaltılması önerilmektedir. Üçüncü olarak terör eylemleri konu-
sunda özelikle 2000’li yıllarda çeşitli metropollerde (New York, Madrid, İstanbul) 
yaşanan saldırılar kent güvenliğinin yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Kentler 
terör eylemlerinin birincil mekân alanına dönüşmüştür. Metro istasyonları, şehir 
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merkezleri, meydanlar, havaalanları, buralardaki ulaşım araçları vb. unsurlar yeni 
terör araçlarının uygulama yeri haline gelmiştir (Van den Berg vd., 2019: 13-16). 
Türkiye örneğinde hem büyükşehirlerde hem de sınır illerinde kentlerde yaşanan 
terör eylemleri kent güvenliğinin mekânsal, sosyal, ekonomik, siyasal ve yönetsel 
boyutlarının birlikte düşünülmesi gerektiğini göstermiştir. Özellikle terör eylem-
leri sebebiyle tahrip olmuş, riskli alana dönüşmüş ve sosyo-ekonomik hayatı iflas 
etmiş kent bölgeler için “kent güvenliği”, “kentin canlandırılması”, “kentsel yaşam 
kalitesi” ve bunları kapsayan kentsel gelişmenin kapsamlı ele alınmasına ihtiyaç 
vardır.

Yerel yönetimler ve merkezi yönetim kent güvenliğinin sağlanması için çe-
şitli süreçlerde farklı politikaları uygulamaya koyabilir: Birincil olarak, izlenecek 
yöntem kent sakinlerini, kentteki kamusal ve özel aktörleri, farklı yönetsel yetkili-
leri iş birliği zemininde etkinleştirmek gerekmektedir. İkinci olarak, sosyal-refah 
hizmetlerinin nicel ve nitel düzeyi iyileştirilmelidir. Üçüncü olarak, fiziki yapılı 
çevrenin kalitesi düşük ise, yeni evlerin, kamusal alanların, kamu hizmeti yapıla-
rının, şehir alt yapısının ve rekreasyon alanların inşa edilmesi ve çekici hale geti-
rilmesi gerekmektedir (Radywyl ve Biggs, 2013). Dördüncü olarak, yerel ekonomi 
güçlendirilerek orta ve üst düzey gelir grupları kente çekilmelidir. Beşinci olarak, 
çöküntü alanlarında kentsel dönüşüm teşvik edilmelidir. Altıncı olarak, yerel top-
luluk içindeki sosyo-kültürel çözülmeye yönelik önlemler alınmalıdır. Son olarak, 
yerel topluluğa güven verilmelidir. Yönetim birimlerinin bu tür kapsamlı ve mali-
yeti yüksek politika araçlarını kısa zamanda uygulamaya sokmaları zordur. Ancak, 
uzun vadeli sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak planlı bir sürecin 
izlenmesi elzem gözükmektedir. Bu vizyona uyumlu liderlik, stratejik ağların ça-
lıştırılması, toplumsal ve siyasal desteğin sağlanması ve en önemlisi tüm süreçlerde 
iletişimin güçlü kılınmasına ihtiyaç vardır. Bu analizde, kent güvenliği anlayışının 
kent yönetişimi alanında sosyal uyumu güçlendirici yönüne önem verilmektedir 
(Van den Berg vd., 2019: 21-29). Özellikle suç oranlarının, terör eylemlerinin ve 
afet risklerinin arttığı kentlerde aktörler arasında iş birliğini gerektiren kapsayıcı 
güvenlik politikalarına ihtiyaç olduğu sonucu çıkarılabilir.

Genel olarak yukarıda özetlenen kent, kentsel dönüşüm, kent güvenliği ve 
planlama literatürü ve ilgili araştırmalar (bkz. Aksoy ve Güzey Kocataş; Sadioğ-
lu vd. 2016) incelendiğinde kentin belirli bölgelerinin zamanla sosyal, ekonomik, 
kültürel, siyasal ve mekânsal sebepler ile suç üreten bir kaynağa dönüştüğü gö-
rülmektedir. Ancak, bu mekanlarda yaşayan tüm bireylerin ya da sosyal grubu-
nun kamuoyunda suçlu ya da organize suç örgütlerinin mensubu olduğu yönünde 
bir algı oluşmakta ve bu mahalleler etiketlenmektedir. Bu durum zamanla ilgili 
mekânların ve burada yaşan herkesin kentten dışlanmasına ve buraların kaderine 
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terkedilmesine sebep olmaktadır (Erman, 2007). Ekonomik kabiliyeti olan birey 
ya da aileler özellikle gelecek kuşakların eğitimi ve temel kamu hizmetlerinden 
faydalanmak için bu çöküntü alanlarını terk ederler. Çoğunlukla altyapısı yetersiz, 
yasal olmayan yapı stoku, plansız kentsel birikim ve kamu hizmetlerinin ulaştırıl-
madığı bu bölgelerde kamu düzeni ve güvenliği açığı oluşmaktadır. Karşılaşılan 
bu kısır döngü kapsamında gecekondu bölgelerindeki dönüşümün kentsel ranta 
dayalı piyasa aktörlerinin öncüllüğünde kentsel dönüşüme girmesi sosyal yapı-
nın kentle bütünleşmesi, yaşam kalitesinin yükselmesi ve sürdürülebilir kalkınma 
ile uyumlu olmayan sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (Demirtas-Milz, 2013). Yerel 
yönetimleri ve merkezi yönetimi sınırlandıran hak sahiplerinden kaynaklanan ta-
lepler de nitelikli bir sosyo-mekansal dönüşümü engelleyici faktör olabilmektedir. 
Zamanında, hızlı, kapsamlı, katılımcı, planlı ve bütüncül, sosyal entegrasyonu sağ-
layan ve komşuluk ilişkilerini yeniden kuran bir kentsel yeniden üretim yaklaşımı 
ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm kent güvenliği ile sosyal uyum arasında denge 
sağlayıcı olabilecektir (McCormick vd., 2013; Töre ve Çağlayan, 2018). Zira hem 
gecekondu bölgelerinde hem de sosyal amaçlı inşa edilmiş olan toplu konut proje-
lerinde suç oranları ya da kent güvenliği öncelikli girişilen kentsel dönüşüm mü-
dahalelerinde buralardaki komşuluk ilişkileri, dayanışma ve yardımlaşma, sosyal 
güven, oluşan çevreye aidiyet vb. özellikler göz ardı edildiğinde “yoksul kesimlerin 
hayatta kalma mekanizması” ortadan kaldırılmakta ve güçlü sosyal ilişkiler yok 
edilebilmektedir (Erman, 2016: 61).

Kentsel dönüşüm alanında ülkelerin sistemlerine göre merkezi yönetim ya 
da yerel yönetimler birincil aktör olarak öne çıkabilmektedir. Gelişmişinden ge-
lişmekte olanına kentleşme oranının ulaştığı düzey, kentsel ihtiyaçlar, kentlerde 
artan sorunlar ve özellikle kentsel güvenlik sorunları merkezi yönetimlerin daha 
fazla kentleşme politikasında ve kentsel dönüşümde rol almasına sebep olmuştur. 
Çağımızın en önemli sorunlarından olan kentlerde artan suç oranlarının önlen-
mesi ya da azaltılması için girişilen kentsel dönüşüm uygulamalarında bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden de yoğun kullanılması beklenmektedir. Özellikle yeni 
oluşturulan yapılı çevrede kontrol mekanizmalarını güçlendirmek için “yüz tanı-
ma sistemleri, plaka tanıma sistemleri, elektronik izleme sistemleri” gibi güvenlik 
sistemleri yanında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kurulması ve suçu önleme 
amacıyla kullanılması tamamlayıcı olacaktır. CBS sayesinde suç haritaları oluştu-
rulabilir ve analizler yapılabilir; bireyleri ve toplumu kapsayan güvenli alanların 
sürdürülebilirliği sağlanabilir (Kanlı ve Kaplan, 2018: 175-176).

Kentsel dönüşüm, kent güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ta-
mamlayıcı ilişkiyi göstermeye yönelik kuramsal girişten sonra Türkiye’de ya-
kın dönemde yaşanan terör eylemleri sonrasında yürütülen kentsel dönüşüm  
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çalışmalarının değerlendirilmesi Mardin-Nusaybin ve Şırnak-Cizre örnekleri üze-
rinden ilerleyen bölümlerde sunulmuştur. Türkiye’de özellikle Güneydoğu bölgesi 
illerinde ve sınır ilçelerinde yaşanan yıkıcı terör eylemleri sonrası ortaya çıkan 
kentsel tahribatın bir örneği yoktur. Yakın insanlık tarihinde şehirleri yıkan, in-
sanların canına ve malına zarar veren, altyapıyı kullanılamaz hale getiren, şehir 
ekonomilerine büyük kayıplar verdiren ve daha önemlisi sosyal yapıda travmaya 
sebep olan bu denli vahşi bir girişim olmamıştır. İnsan haklarını ve kent hakkını 
ihlal eden bu terör eylemleri sonrasında çok yönlü kapsamlı kentleşme politikaları 
ve kentsel dönüşüm uygulamaları merkezi yönetim (T.C. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı) tarafından yürütülmüştür. Proje alanlarında elde edilen araştırma gözlem 
ve bulgularına dayalı olarak süreç kent güvenliği ve sürdürülebilir kentsel dönü-
şüm bağlamında analiz edilmiştir.

2. TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT GÜVENLİĞİ İHTİYACI

Önceki bölümlerde analiz edilen diğer gelişmekte olan ülke kentleşme de-
neyiminin benzeri Türkiye’de yaşanmış ve 1950-1960 yılları arası şehirleşme ha-
reketinde önemli bir hızlanma yaşanmıştır (Keleş, 2020: 194-196). Yaşanan hızlı 
şehirleşme köylerden-kentlere, ilçelerden-il merkezlerine ve Doğu, Güneydoğu ve 
Karadeniz Bölgelerinden Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerine olan göçün so-
nucudur. Muhakkak ki bu kitleler iş bulmak, geçim sıkıntılarını gidermek, daha iyi 
bir yaşama kavuşmak ve kentsel hayatın sunduğu imkanlardan yararlanmak için 
göç etmişlerdir. Bununla birlikte kırsal alandaki altyapı ve kamu hizmetlerinin ye-
tersizliği, köylerdeki çok nüfuslu aile yapısı ile dengeli olmayan toprak sahipliği, 
tarımda makineleşme vb. sebepler kırsan kente göçün itici sebepleri olmuştur. Ay-
rıca, 1950’li sonrası karayolu ağının genişlemesi de iletici önemli bir etken olmuş-
tur. 1980 sonrası dönemde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle 
kırsal alanda ortaya çıkan terör saldırıları ve terör örgütünün yöre halkı üzerinde 
yarattığı baskı ve korku itici-zorlayıcı yeni bir faktör olmuştur. 1990’lı yıllarda de-
neyimlenen hem Balkan ülkelerinden hem de Irak ve diğer doğu-güneydoğu sınır 
ülkelerinden yaşanan kitlesel dış göçler özellikle sınır illerinde yeni bir kentleşme 
dinamiği olmuştur. Son olarak 2000’li yıllarda farklı yıllarda Irak, Afganistan, Su-
riye vb. ülkelerden Türkiye’ye kitlesel göç olmuştur. Bunlar içerisinde hem sınır 
illerinde hem de ülke genelinde büyükşehirlerde kentlere etki eden göç hareketi 
Suriye iç savaşı sonrası yaşanmıştır.

İç ve dış göçün kentler üzerindeki etkileri çok çeşitlidir ve bunlar içerisinde 
kentleşme sorunsalına sebep olanlar ise konut (mesken) sorunu ve buna bağlı arsa 
spekülasyonu ile kamusal kent hizmetlerine yapılan yatırımların yetersizliğidir. 
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Genellikle büyükşehirlere (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana vb.) gerçekleşen göçün 
sebep olduğu plansız şehirleşme konut açığı ve buna bağlı olarak gecekondulaş-
ma olarak sonuçlanmıştır. Bir taraftan gelen kitlenin şehirde konut alım gücünün 
sınırlı olması, diğer taraftan ne kamu sektörünün ne de piyasanın ortaya çıkan 
konut talebine yeterli konut arzı sunamaması bugün şehirlerdeki temel sorunların 
sebebi olmuştur. 1950’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar iç göçle şehirlere kırsaldan 
gelen kitleler “başkalarının özel mülkiyetinde olan ya da kamuya ait arsa ya da ara-
ziler üzerinde, kanuna aykırı, asgari standartlardan ve gerekli hizmetlerden mah-
rum, gecekondu adı verilen meskenler inşasına” zorlanmış ya da bu yapılara göz 
yumulmuştur. Plansız, estetik olmayan, sağlıksız ve temel hizmetlerden mahrum 
bu yerleşim yerlerindeki meskenler ticarete ve spekülasyona da konu olmuştur 
(Keleş, 2020: 205-206). Gecekondulaşma büyükşehirlerde farklı karakteristikler 
göstermekle birlikte genellikle kent merkezine 5-15 km yakınlıktaki mahallelerde 
ortaya çıkmıştır. Gecekondulaşma bir sosyolojik hareketin sonucudur, kitleler zo-
runlu olarak bu tür mahallelere yerleşmek, bu tür yapıları inşa etmek ve buralarda 
yaşamak zorunda kalmıştır. Yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin uzun yıllar 
bu kent sorunsalı ile kapsamlı bir şekilde mücadele edememesi sonucunda gece-
kondulaşma bir kent planlaması ya da mekânsal sorun olmanın ötesinde sosyal, 
kültürel, ekonomik, siyasal ve güvenlik boyutları olan bir kent sorunsalına dönüş-
müştür.

Gecekondu olarak tanımlanmayan, ilgili yönetimlerce izin verilerek özel gi-
rişimler ile inşa edilen kent merkezlerinde, büyükşehir ilçelerinde ve özellikle kıyı 
şehirlerindeki yazlık sitelerde estetikten, altyapıdan, güvenlikten ve bütüncül bir 
planlamadan uzak kötü bir şehircilik de vardır. Dolayısıyla Türkiye’nin genelinde 
kanalizasyon, yol, aydınlatma, çevre temizliği, kamu hizmeti alanları, yeşil alan-
lar, parklar, çocuk bahçeleri, çocuk yuvaları, yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet 
yolları vb. çağdaş şehircilik donatıları ve unsurları olmayan iller ve ilçeler var-
dır. Bunun yanı sıra Türkiye’de başta deprem riski olmak üzere afet riski altındaki 
bölgelerde yoğun bir çarpık ve plansız yapılaşma sorunu vardır. Çöküntü alanları 
kayıtdışı ekonomi için de ortam sağlamaktadır. Nüfusunun önemli bir bölümü 
gençlerden ve çocuklardan oluşan Türkiye’de yeterli ve dengeli şehirleşme ile sos-
yal yapının kente entegrasyonu ve kamu hizmetlerine ulaşımı konusunda yaşanan 
eksiklikler sosyal, ekonomik ve güvenlik açıklarına yol açmaktadır. Gecekondu 
bölgeleri ve diğer benzer yapı özelliklerine sahip mahalleler zamanla çöküntü 
alanlarına dönüşmekte ve alınmayacak tedbirler ile orta vadede favela örneklerin-
de görüldüğü gibi yoksulluk yuvasından suç yuvasına dönüşebilme potansiyeline 
sahiptirler. 

Kent Güvenliği ve Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Türkiye Örneği 69



Kent güvenliği literatüründeki CPTED (çevresel tasarım ile suçun önlenme-
si) yaklaşımı göstermektedir ki, plansız, alt yapısı ve kamu hizmetleri yetersiz ya-
sal olmayan fiziki yapı suçun işlenmesine ortam sağlamaktadır. Buna göre plansız 
ve yetersiz kent bölgelerinde yasal olmayan örgütlenmeler, suç örgütleri ve terör 
örgütleri kendilerine alan açabilmektedir. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılı-
ğı, fuhuş vb. suçları örgütleyen yapılar çöküntü alanlarında örgütlenme ve insan 
kaynağı imkânı bulabilmektedir. Özellikle son yıllarda Türkiye’de Güneydoğu il 
ve ilçe merkezlerine yakın mahallelerinde yaşanan “hendek saldırılarına dayalı 
terör eylemleri” yeni bir kent güvenliği sorununa işaret etmiştir. Terör örgütleri 
şehir merkezine yakın çöküntü alanlarında asimetrik örgütlenmiş, topluluk üze-
rinde baskı kurmuş, bu mahallelerde genç ve çocukları baskı ve propaganda ile 
suç işlemeye zorlamış, silah ve diğer suç aletlerini sağlamış ve muhafaza etmiş, 
güvenlik güçlerine karşı yollarda ve yapılarda saldırılar planlamış ve gerçekleş-
tirmiştir. Bu kapsamda afet riski, plansız ve çarpık yapılaşma, alt yapı ve kamu 
hizmeti donatılarının eksikliği vb. sebepler yanında kent güvenliği sebebiyle de 
kentsel dönüşümün politika gündemine alınması gerekmiştir. Türkiye örneğinde 
terör eylemleri gerçekleştikten sonra kentsel dönüşüm uygulanmış olsa da, ileride 
muhtemel kent güvenliği sorunlarını önlemek için kentsel dönüşümün planlan-
ması elzemdir. Ancak, çevresel tasarım yaklaşımı yanında sürdürülebilir kentsel 
dönüşüm yaklaşımı ile bu bölgelerin ele alınması ve kent bütününe sosyal yapının 
uyumu sağlanmalıdır.

Suriye’deki iç savaşın kentlerde başlaması öncelikle çeşitli beldelerde, sonra 
ilçe ve illerde terör örgütlerinin alan kazanması kent güvenliğinin önemini gös-
termektedir. Suriye örneğinde kamu düzeninin bozulması ve merkezi otoritenin 
zayıflaması ile Kuzey Suriye’de terör örgütü YPG/PKK kentlerde belediyeler (kan-
tonlar) üzerinden bölgesel konfederal yapı inşası söylemini kullanarak uluslara-
rası meşruiyet arayışına girmiştir. Bir anlamda kent güvenliğinin sağlanamaması 
üzerine alan kazanan terör örgütleri neo-marksist kuramın kent üzerine termi-
nolojisini kullanarak siyasal bölgeselleşme inşasına giriştiği görülmektedir. Kuzey 
Suriye’de meydana gelen değişimler Türkiye’de de etkisini göstermiştir ve Türki-
ye’deki ayrılıkçı hareketler «demokratik özerklik» söylemi ile hareket etmişlerdir. 
2015 yılında ayrılıkçı terör örgütü PKK baskısıyla Suriye ile sınır olan Güneydoğu 
illerinde ve özellikle Diyarbakır, Mardin-Nusaybin, Şırnak-Cizre ve Silopi’de fakir 
Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde terör eylemlerine dayalı şiddet ile demokratik 
özerklik talebi ortaya çıkmıştır. Bu söylem bir idari model olarak sunulmuştur. 
»Özerklik» ayrılıkçı nihai hedefi için politika aracına dönüştürülmüştür. Suriye’de-
ki YPG’li teröristlerin desteğiyle şehirlerde hendekler kazılmış ve barikatlar kurul-
muştur. Terör eylemleri sonucunda şehirlerde büyük yıkımlar meydana gelmiştir. 
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Bu strateji değişikliğini kullanan terör örgütü «özerklik, özyönetim» gibi litera-
türdeki kavramları kullanarak kentlerde yıkıcı faaliyetleri başlatmıştır. Türkiye’de 
yaşanan bu kentteki yoksul mahaller üzerinden terör eylemleri yapma deneyimi 
hem de muhtemel farklı kent güvenliği riskleri kentsel dönüşüm politikası önceli-
ğinin bu bölgelere verilmesine ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

2.1.  Mardin-Nusaybin ve Şırnak-Cizre Örnekleri Üzerinden Sürdürülebilir 
Kentsel Dönüşümün Değerlendirilmesi

Çalışmanın bu bölümünde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ve-
rilerden ve Mardin-Nusaybin ile Şırnak-Cizre ilçelerinde gerçekleştirilen Kentsel 
Dönüşümün Sosyal Boyutunu Güçlendirme Projesi kapsamında alanda yapılan 
gözlemlerden ve kısmen araştırma kapsamında toplanılan verilerden yararlanıl-
mıştır.

2015 yılında bölgede yaşanan hendek terör olaylarından sonda birçok ilçede 
olduğu gibi Mardin-Nusaybin ve Şırnak-Cizre ilçelerinde kent alt yapısı, yollar ve 
ulaşım sistemi, konutların yoğun olduğu mahalleler yaşanılamayacak düzeyde za-
rar görmüştür. 2016 yılında Bakanlar Kurulu Kararları ile 2012 tarih ve 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 2. Maddesi 
ile Ek 1. Maddesine dayanılarak zarar gören kent bölgelerinde ve mahallelerde 
riskli alan ilan edilmiştir. Riskli alan ilan gerekçesine bakıldığında, “Üzerindeki 
yapılaşma ile kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya ke-
sintiye uğratacak şekilde bozulduğu” tespiti yapılmıştır. Böylece kentsel dönüşüm 
uygulama gerekçeleri arasına kamu düzeni veya kamu güvenliğini bozarak olağan 
hayatı durdurma unsuru eklenmiştir. Sırasıyla ilan edilen riskli alanlara ilişkin bil-
gilere ve alandan elde edilen verilere yer verilerek konu analiz edilecektir.

2.1.1. Nusaybin Örneği

Mardin ili, Nusaybin ilçesi, Abdülkadirpaşa, Akçatarla, Bahçebaşı, Çatalözü, 
Çelikyurt, Kışla, Yakınköy, Yenituran ve Yıldırım Mahalleleri sınırları içerisinde yer 
alan yaklaşık 786 hektarlık alanda riskli alan ilan edilmiştir. İlgili riskli alan 6306 
sayılı Kanun kapsamında ilan edilen en büyük riskli alanlardan birisidir. Bu alanda 
99.247 kişi yaşamakta, 10.864 bina ve 23.560 bağımsız birim yer almaktadır.
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Foto 1: Mardin İli Nusaybin İlçesi Riskli Alan Bilgileri

Foto 2: Nusaybin Riskli Alan Hava Götüntüsü

Foto 3: Nusaybin Riskli Alan Yapı Görüntüleri

Nusaybin’de terör eylemleri sonrasında toplam 6.851 adet konut ağır ha-
sarlı/yıkık ve 3.100 konut az hasarlı olarak tespit edilmiştir. Riski alandaki hak  
sahiplerine toplam 45,678 milyon TL kira yardımı, 16,279 milyon eşya yardımı, 
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6,502 milyon TL barınma yardımı yapılmıştır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yürütücülüğü altındaki projeler kapsamında TOKİ tarafından 4657 konut, 468 iş-
yeri, 16 taziye evi dükkânı, 4 adet taziye evi, 5 adet cami, 3 adet okul ihale edilerek 
inşa edilmiştir. 2. proje alanında ise 384 konut, 30 adet ticari birim talep edilmiştir. 
Riskli alana ek olarak Hazine ya da kamu arazilerinden ayrılarak buradaki konut 
ihtiyacına cevap vermek üzere 430,3 hektar rezerv alan belirlenmiştir.

Konut, işyeri taziyeevi, cami, okul vb. yapıların yanı sıra Nusaybin 
Kaymakamı’nın yönetiminde Nusaybin Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi’nin 
ortaklaşa yürüttüğü 5 adet peyzaj tasarım (park) projesi planlanmış ve 4 adet 
parkın yapımı tamamlanmıştır. Aynı şekilde Nusaybin Kaymakamı’nın yöneti-
minde ilçenin tamamına ait içmesuyu iletim hattı işinin ihalesi yapılmış ve ta-
mamlanmıştır. İlçede şehir merkezi ve ilgili mahallelerdeki yollar ve ulaşım siste-
mi yeniden inşa edilmiş ve ilçenin kanalizasyon hatları tamamlanmıştır.

Alandaki hak sahiplerinin demografik ve ekonomik-sosyal profiline bakıl-
dığında; araştırmaya katılanların %70,5 gibi büyük bir kısmının ilkokul ve daha 
düşük eğitim seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bunun tam aksine ailelerin 
çocuklarının %50’sinin ilköğretim, %41,7’sinin lise ve %8,3’ünün üniversite düze-
yinde eğitim görmektedir. Riskli alandaki hane temsilcilerinin %53,4’ünün çalış-
tığı, %28’nin işsiz olduğu, %11,1’inin çeşitli nedenlerle iş aramayan kişiler olduğu; 
%54,5’inin gelir durumunun 1.600 TL altında olduğu görülmektedir. Bu verilere 
göre alandaki nüfusun %66,7’si yoksul olarak değerlendirilmiştir.

Riskli alandaki hanelerde yaşayan kişi sayısı ortalama 6,9’dur ve ülke geneline 
göre yüksektir. Bölgedeki geniş ve çok çocuklu aile yapısı özellikleri görülmekte-
dir. Riskli alan ilan edilmeden önce hak sahiplerinin %94,6’sı müstakil evlerde, 
%4,6’sı ise apartmanda yaşamakta idi. Alandaki ortalama ev büyüklüğü 225 met-
rekare, oda sayısı 4,3 olarak saptanmıştır. Evlerin %99’unda evlerin içinde banyo-
tuvalet olduğu belirtilmiştir. 

Hak sahipleri ortalama 23,6 yıldır aynı mahallede yaşamakta ve %76,8’i bah-
çelerini meyve ve sebze yetiştirmek ve hayvan beslemek için kullanmaktadır. Ma-
hallede yaşayanların %45’i doğma büyüme aynı yerde yaşamakta ve %26,7’i ise 
göç ile bölgeye yerleşmiştir. Hak sahiplerinin %97,6’sının komşularıyla ilişkile-
rini iyi veya çok iyi olarak tanımladıkları görülmektedir. Katılımcıların %88’i 
kentsel dönüşüm sonrasında da şimdiki komşu ve yakınlarıyla yaşamak iste-
diklerinin belirtmiştir. Bu özelliğin olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir. Katı-
lımcıların oturdukları konutun imkânları ve mahallenin özellikleri konusunda 
en olumsuz değerlendirmeleri otopark alanları, çocuk oyun alanları ve yeşil  
alanlara, belediye hizmetlerine, altyapıya ve sokakların genel temizliğine yö-
nelik yaptıkları görülmektedir. 
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Katılımcıların %89,3’ü mahallerinde terör, hırsızlık, uyuşturucu vs. gibi gü-
venlik sorunu yaşanmadığını, %5,5’i çok seyrek yaşandığını ve %1,7’si ise sık sık 
yaşandığını belirtmektedir. Bu veriler bölgede yaşanan yoğun terör eylemleri ile 
uyuşmamaktadır. Burada hala “mahalle baskısı”nın etkisi olabileceği gibi, kişi-
ler mevcut yaşam alanlarından kopma kaygısı yaşıyor olabilirler. 

Hak sahiplerinin %46,7’si kentsel dönüşüm projesi hakkında hiç bilgi sahibi 
olmadığını, %29,2’si çok az bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir. Hak sahiplerinin 
kentsel dönüşüm hakkında yerel halktan, akraba ve komşularından, sosyal med-
yadan ve diğer çeşitli enformel kanallardan bilgi alması doğal olmakla birlikte, 
bu alanlarda bilgi kirliliği ve manipülasyon oluşumunu engelleyecek önlem-
ler alınmalıdır. Katılımcıların hiçbirinin bir Sivil Toplum Örgütü üyesi olmadı-
ğı görülmektedir (%0). Resmi kurumların hak sahipleriyle birinci elden iletişim 
kurması ve bu kanalları açık tutması, yerel halkın provoke edilmesini önleyecek, 
bununla birlikte devlet ve vatandaş arasındaki bağı güçlendirecektir. 

Yukarıda yer alan cevaplar incelendiğinde katılımcıların kentsel dönüşüm 
sürecine ve ilgili kurumlara tam anlamıyla güvenmediği, bu nedenle tüm proje 
sürecinde açık bir yaklaşım izlenmeli ve yeterli bilgi sunularak bu konudaki 
şüpheler giderilmelidir.

Katılımcıların önceliklerine, beklentilerine ve endişelerine bakıldığında: 
Kentsel dönüşümün gerçekleşmesi durumunda Nusaybin’deki hak sahipleri-
nin en çok önem verdiği hususlar arasında evin büyüklüğü, mutfağın büyük-
lüğü, evde kullanılan malzemenin kalitesi, sağlık kuruluşlarına yakınlık, eğitim 
kurumlarına yakınlık, çevre düzenlemesinin engelliler ve yaşlılar için uygun ol-
ması, camilere yakınlık, otopark, park ve spor alanları, çocuk oyun alanlarının 
olması şeklinde ifade edilmektedir. Kentsel dönüşümle ilgili endişeler ise mülk 
değerlerinin doğru tespit edilmeyeceği, yeni konutların ihtiyacı karşılayama-
yacağı, inşaatların uzun süreceği, kira yardımının yetersiz olacağı, yeni alınacak 
evin maddi değerinin mevcut olandan daha az olacağı, yeni kurulacak mahallenin 
yapısının mevcut kültüre uymayacağı, yeni yapılacak evlerin kalitesinin yeterince 
iyi olmayacağı şeklindedir.

Nusaybin örneğinde elde edilen sonuçlara bağlı olarak çıkarılabilecek 
öneriler şunlardır: 

•	 Yapılacak çalışmaların olabildiğince basite indirgenerek anlatılmasına 
ihtiyaç vardır. 

•	 Terör eylemleri sonrası oluşan travma ve şok duygularını gidermeye yar-
dım edecek psikososyal destek birimlerinin oluşturulması, bölgede yaşa-
yan hak sahiplerinin kentsel dönüşüme bakışını değiştirecektir. 
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•	 Doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından hak sa-
hiplerine bilgi sunulmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir. 

•	 Yeni yapılacak konut yapılarının bölgenin iklim koşullarına ve yaşam 
kültürüne uygun olması gerektiği düşünülmektedir. 

•	 Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eş zamanlı olarak bölgedeki istih-
dam oranını artıracak düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

•	 Çocuk ve genç nüfus ağırlıklı sosyal yapıyı entegre etmek için eğitim, 
sağlık, sosyal hizmetler ve ekonomi politikaları yeniden ele alınma-
lıdır.

•	 Yaşanılan yerin giderlerini karşılayacak, ortak mülkiyete sahip dükkân 
gibi gelir getirecek yapılar geliştirilebilir.

•	 Hırsızlık, terör, gasp yahut diğer adi suçlar için önleyici tedbirler alın-
ması, ya da suça zemin hazırlayan işsizlik vb. sorunları çözmeye yönelik 
adımlar atılması, okul çağı nüfusunun eğitim sürecinin kesintiye uğra-
masını önleyecek sosyal yardım içerikli desteklerin artırılması önerilir.

Genel olarak bakıldığında en önemli olumlu gelişme bölgede güvenlik sorun-
larının ortadan kalkacağı yönündedir. Mekânsal kalitenin düşmesinin ve fiziksel 
eskimenin artması ile köhneme sürecinin hızlanmasının bir takım güvenlik so-
runlarını beraberinde getirebileceği, ya da bu sorunların oluşmasına zemin ha-
zırlayabileceğini daha önce ifade etmiştik. Yine ayrılıkçı silahlı terör örgütünün/
örgütlerinin kendisine yer seçmesini kolaylaştıran bu yıpranmış dokunun ortadan 
kalmasının insanları güvende hissettireceği, mekânın güvenliğini artıracağını söy-
leyebiliriz.

Foto 4: Nusaybin Kentsel Dönüşüm Sonrası Meydan Düzenlemesi
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Foto 5: Nusaybin Kentsel Dönüşüm Sonrası Cadde ve Binaların Görünümü

2.1.2. Cizre Örneği

Şırnak İli, Cizre İlçesi Kuştepe Köyü, Cudi, Sur, Kale, Şah, Yafes, Ali Bey, Nur, 
Dağ Kapı Mahallerinde toplam büyüklüğü 483,13 hektar olan riskli alan 2016 yı-
lında ilan edilmiştir. Riskli alanda 111.000 kişi yaşamakta, 3.117 hak sahibi bulun-
makta, toplam 8.609 adet yapı ve 20.1154 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. İl-
gili riskli alan 6306 sayılı Kanunun Ek Madde 1(a)’ya dayanılarak “kamu düzeni ve 
güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozuldu-
ğu yerlerde” planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması, imar mevzuatına 
aykırı yapılaşmanın bulunması ve altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş 
olması gerekçeleriyle ilan edilmiştir.

Foto 6: Şırnak İli Cizre İlçesi Riskli Alan Bilgileri

Kentsel dönüşüm kapsamında riskli alanda 604 adet konut, 120 işyeri, re-
zerv alanlar içerisinde ise 2483 adet konut T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı so-
rumluluğu altında TOKİ tarafından inşa edilmektedir. Bu kapsamdaki çalışmalar 
Cizre Kaymakamlığı tarafından yönetilmektedir. Kanun kapsamında kira ve diğer 
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yardımlar yapılmıştır. Konut projeleri yanında Dicle Nehri kıyısında 50 dönüm 
üzerinde rekreasyon alanı düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, ilçe-
nin içme suyu şebekesinin tamamı (214,98 km.) ve kanalizasyon şebekesinin 
(42,9 km.) bir kısmının yenileme çalışması tamamlanmıştır. Bunlara ek olarak, 
okullar bölgesinde bir adet camii, kapalı ve açık spor tesisleri hazırlanan vaziyet 
planı çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Yine bölgede 10.000 kişilik yeni 
bir stadyum çalışması vardır. Bunlara ek olarak Dicle Nehri kıyısında taşkın koru-
ma kanalları ve ıslah çalışmaları sürdürülmektedir.

Foto 7: Cizre Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Öncesi

Riskli alandaki hak sahiplerinin eğitim durumları incelendiğinde, en büyük 
kısmın okur yazar olmayanlar (%45) olduğu görülmektedir. Daha sonraki en bü-
yük kısmı ise ilkokul mezunları (%29,1) oluşturmaktadır. Diğer taraftan alanda 
yaşayan çocukların %76,5’i ilköğretim, %17,6’sı lise ve %5,9’u üniversite düzeyin-
de eğitim görmektedir. Örneklemi oluşturan bireylerin yaklaşık yarısının (%47,6) 
çalıştığı, %19’unun işsiz olduğu kalan kısmının ise çeşitli nedenlerle çalışmadığı 
görülmektedir. Buradan hareketle, katılımcıların yaklaşık yarısının, düzenli bir 
gelirinin olmadığı söylenebilir. Gelir durumu açısından bakıldığında katılım-
cıların %76,3’ünün maddi yoksul olduğu tespit edilmiştir. Hanede sürekli olarak 
yaşayan ortalama kişi sayısı 8,5’tir (TR ortalaması 3,5’tur). 

Katılımcıların %76’sı kentsel dönüşüm öncesi evlerinin müstakil ev olduğu-
nu, %18,6’sı ise apartman dairesi olduğunu belirtmektedir. Hak sahiplerinin aynı 
mahallede yaşama uzunluğu ortalama 22,7 yıldır. Hak sahiplerinin %42,5’i doğma 
büyüme bu mahallelerde yaşarken, %35’i ise göç ile bu mahallelere yerleşmiştir. 
Mahallelerde komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğu, ancak sivil toplum örgütlenme-
sinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu bölgedeki kentsel dönüşümün, ağırlıklı olarak 
yerinde dönüşüm modeli olması, hak sahiplerini ikna etme ve yeni yerleşim 
yerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmıştır.
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Riskli alandaki mahallelerdeki güvenlik sorunları hakkında katılımcıların gö-
rüşlerine bakıldığında, %39,2’si güvenlik sorunu olmadığını, %25,5’i hırsızlık so-
runu, %23,5’i uyuşturucu sorunu, %4’ü terör sorunu olduğunu belirtmiştir. Terör 
eylemleri güvenlik güçlerinin operasyonları ile sonlandırıldıktan belirli bir süre 
sonra yapılan görüşmelere göre bu cevaplar alınmıştır. Terör sorunu yanında cid-
di kent güvenliği riskleri olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan her üç kişiden yaklaşık ikisi, kentsel dönüşüm projesi 
hakkında az da olsa, bilgi sahibidir. Hak sahiplerinin bilgi kaynaklarının, kentsel 
dönüşüm ofisi (%50) ve komşu ve tanıdıklar (%48) olduğu görülmektedir. Katı-
lımcıların %47’si kamu görevlilerinin vatandaşı doğru bilgilendirmek için sa-
mimi olarak çaba harcadığını belirtmiştir. Bakanlık tarafından ilçe merkezinde 
kurulan kentsel dönüşüm ofisi kapsayıcı bir bilgilendirme ve takip süreci yönet-
miştir. 

Tüm örneklemin %60’ının bu sürece karşı olumsuz bir tutum sergilediği 
görülmektedir. Bu oranın sebebinin, hem olağanüstü bir şekilde terör sonucu 
böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olmaları hem de katılımcıların kentsel 
dönüşümle ilgili genel olarak bilgi sahibi olmamaları olduğu düşünülmektedir. 
Katılımcıların %24,7’si çevre düzenlemesinin, yeşil alan ve parkların bu sürecin en 
olumlu yönleri olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %11,8’i çevre temizliğinin; 
%7,2’si ise sosyal alanların/aktivitelerin bu sürecin diğer olumlu yönleri olduğunu 
belirtmiştir.

Hak sahiplerinin kentsel dönüşüm ile ilgili öncelik, beklenti ve endişelerine 
bakıldığında, en önemli hususlara bakıldığında, evin büyüklüğü, evde kullanılan 
malzemelerin kalitesi, mutfağın büyüklüğü, sağlık kuruluşlarına yakınlık, balkon-
ların sayısı ve büyüklüğü, eğitim kurumlarına yakınlık ve ibadethanelere yakınlık 
sıralanmaktadır. Kentsel dönüşümle ilgili tedirginliklerine bakıldığında, yeni ev 
için fark olarak istenecek parayı karşılamada tereddütler; yapılacak evlerin ihti-
yacı karşılayacağına dair endişeler, mahalle kültürünün bozulacak olmasına dair 
endişeler ve mülkün değerinin doğru tespit edilemeyeceğine dair endişeler bulun-
maktadır.

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında konut dışında en çok talep edilen 
mekânsal unsurlar arasında “çocuk bahçesi, yeşil alan, okul, ibadethane, pazar yeri” 
yer almaktadır. Projelere ek olarak bu ihtiyaçlara cevap verilmeye çalışıldığı görül-
mektedir. Bu çalışmalar kentsel dönüşüm kapsamında güvenilen kurumlar ara-
sında %61,3’lük oran ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önde gelmektedir.
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Cizre örneğinde elde edilen sonuçlara bağlı olarak çıkarılabilecek öneriler 
şunlardır: 

•	 Hak sahipleri kentsel dönüşüm hakkında başlangıçta bilgi sahibi ol-
masa da süreç içerisinde yeterli bilgilendirme yapılmıştır

•	 Kentsel dönüşüm projelerinin başlangıcında hak sahiplerinin yaklaşım-
ları genel itibariyle olumsuz olsa da süreç içerisinde olumlu yönde geliş-
me olmuştur.

•	 Hak sahipleri çeşitli sebeplerle (borçlanma, hak kaybı) mağdur olacak-
larını düşünmektedirler.

•	 Bölgede eğitim durumunun düşük olmasından ve dil problemlerinden 
dolayı süreci anlatmanın zor olacağı düşünülmektedir. Özellikle Kentsel 
Dönüşüm Ofisi’nde yöre halkından personel istihdam edilerek bu sorun 
azaltılmıştır.

•	 Hak sahipleriyle direkt temas kuracak kişilerin iletişim eğitimine tabi 
tutulması fayda sağlayacaktır.

•	 Vatandaş nezdindeki bilgi kirliği ve kafa karışıklığı projeyi olumsuz et-
kilemektedir.

•	 Yapılacak konutların bölgedeki bireylerin sosyal yaşantısına, yaşam 
ritüellerine, günlük kullanımlarına ve ihtiyaçlarına uygun olması ge-
rekmektedir.

•	 Kentsel dönüşüm çalışmaları ilçedeki barış ve huzur ortamını oluştur-
mak, ilçede rant merkezlerinin oluşmasını önlemek amacıyla, ilçe gene-
line yayılabilir.

•	 Kentsel dönüşüm alanlarında altyapı ciddi bir şekilde elden geçirilmiş; 
ilerde ulaşım, trafik, su, atık, altyapı vb. sorunların oluşmaması için 
baştan ilçe odaklı planlamalar yapılmıştır.

•	 Yaşlı, engelli, çocuk ve kadın gibi incinebilir grupların yaşam kalitesi-
ni artıracak donatılara ihtiyaç vardır.

•	 Kamu hizmeti yapılarına, kamusal alanlara ve rekreasyon alanlarına, 
bölgede yaşayan hak sahiplerinin istekleri doğrultusunda çokça yer ve-
rilmelidir. Bu konularda projeler yapılmıştır.

•	 Mahallelerde kamu güvenliği ve düzeni için emniyet birimi ve diğer 
kamu hizmeti donatılarına yer ayrılmalıdır.

•	 Parselasyonda İmar Yönetmeliğine uygun olarak yol genişliği, otopark, 
yeşil alan yer ayrımları takip edilmelidir. 

•	 Sokaklar erişilebilir olmalı, alçak katlı binalar tasarlanmalıdır.
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Genel olarak değerlendirildiğinde, terör saldırıları sonrası ilçe merkezinde-
ki yapıların yaşanılamayacak hale gelmesi, altyapının bozulması ve genel olarak 
mevcut yapı stokunun kamu güvenliğini tehdit etmesi üzerine Cizre ilçe merkezi-
nin tamamı riskli alan olarak değerlendirilmiştir. Kentsel dönüşümün bu şekilde 
bütüncül olarak yapılması; rezerv alanlar ile konut ihtiyacının karşılanması, ilçe 
kanalizasyon, içme suyu ve ulaşım alt yapısının baştan modern bir şekilde tamam-
lanması; yeşil alan, rekreasyon alanı, cami, taziye evi, park, stadyum gibi donatı-
ların inşa edilmesi sürdürülebilir kentsel dönüşüm anlayışına uygun gelişmeler 
olarak görülmüştür. Ayrıca, süreç içerisinde bilgilendirme, iletişim ve sorunların 
çözümüne ilişkin kurumların yaklaşımı kentsel dönüşüme olan güveni artırmıştır. 
Projelerde ağırlıklı olarak yerinde dönüşüm ilkesinin esas alınması diğer olumlu 
yön olarak tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, eğitim kurumları, yaşlı ve engel-
lilere yönelik donatılar, güvenlik birimlerine ilişkin yapılar, çocuk bahçeleri gibi 
donatılar yeterli görülmemiştir.

Foto 8: Cizre Kentsel Dönüşüm Sonrası Bina Görüntüsü

Foto 9: Cizre Kentsel Dönüşüm Sonrası Cadde ve Binaların Görüntüsü
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SONUÇ

Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları kentleşme politikasının önemli bir 
gündem maddesidir. Özellikle gecekondu bölgeleri, çöküntü alanları, yıpranmış 
yapı stoku ve en önemlisi afet riski altındaki yerleşimler kentsel dönüşümün uygu-
lama alanı olmaktadır. Ancak, 2015 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi il ve ilçe 
merkezlerinde yaşanılan terör eylemleri sonrasında kentsel dönüşüm terör son-
rası yıkılan ve kamu güvenliğini tehdit eden kentsel alanlar için de uygulanma-
ya başlanmıştır. Bu durum kentsel dönüşümün proaktif olarak suç, organize suç 
ve terör eylemleri ortaya çıkmadan kent güvenliği için düşünülmesi gerektiğini 
göstermiştir. Bu çalışma kapsamında konuyla ilgili literatür incelenmiş ve Şırnak-
Cizre ile Mardin-Nusaybin örnekleri üzerinden kent güvenliği ve sürdürülebilir 
kentsel dönüşümün sentezi yapılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda aşağıdaki öneri-
ler geliştirilmiştir: 

•	 Kentsel alanlarda suçun ve terör eylemlerinin önlenmesi için “Çevresel 
Krimonoloji” planlama sürecine dahil edilmelidir.

•	 Yaşam kalitesini amaçlayan sosyo-ekonomik aktiviteler ile fiziki çevre 
ilişkisinde denge amaçlayan sürdürülebilir kalkınma temel alınmalıdır.

•	 Hızlı ve geçici çözümler yerine, yerel, ulusal ve evrensel hedefleri içe-
ren kapsayıcı uzun vadeli planlamaya ihtiyaç vardır.

•	 Kentsel dönüşüm sürecinde etkilenen insanlar, diğer canlılar ve çevre 
temel öncelik olmalıdır.

•	 Çöküntü alanları, yoksulluk yuvaları, sefalet mahalleleri ya da gecekondu 
alanları muhakkak planlı kent dokusuna uygun dönüştürülmelidir.

•	 Ancak, sosyal hizmetler, sosyal entegrasyon ve psikososyal destek su-
nulmalıdır.

•	 Kentsel sürdürülebilirlik için kent güvenliğinin temel bileşen olduğu 
rezerv edilmelidir.

•	 Suç ve terörle mücadelede geliştirilen stratejiler çevresel, sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirlik ile uyumlu tasarlanmalıdır.

•	 Kent merkezleri çöküntü alanına ve suç yuvasına dönüşmeden önce 
sürdürülebilir kalkınma hedefleri için çalışmalar başlatılmalıdır.

•	 Sürdürülebilir Kentsel Dönüşümün “yönetişim ve planlama, yenilikçi-
lik ve rekabetedebilirlik, yaşam biçimi ve tüketim alışkanlıkları, kaynak 
kullanımı ve iklim değişikliğine uyum, ulaşım ve erişilebilirlik, yapılar, 
mekânsal çevre ve kamusal alan” gibi karmaşık bileşenleri birlikte ele 
alınmalıdır.
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Öz
Örgüt ve toplum hayatının en önemli ögesi ve aktörü olan insan kendi kontrolü dışındaki 

çevresel gelişmelerden haberdar olmak ve onlara belli ölçüde adapte olmak sayesinde varlığını ve 
refahını sürdürebilmektedir. Benzer şekilde örgütler ve toplumlar da insana dayalı yetkinliklerini 
geliştirerek kültür ve medeniyetlerini korumakta ve geliştirmektedirler. İnsan Kaynakları Yöneti-
mi bu bağlamda gerekli insani yetkinliklerin belirlenmesi, kazanılması, geliştirilmesi ve kurum-
sal veya ulusal stratejilerle uyumlaştırılması sayesinde geleceğe hem adapte olmayı hem de yön 
vermeyi mümkün kılmaktadır. Özellikle genel çevresel makro-trendlerin yakından takibi insan 
sermayesine yapılacak yatırımların şeklini ve yönünü tayine yardımcı olma potansiyeline sahiptir. 

Bu çalışmada stratejik planlamada genel çevre analizi için kullanılan PEST yöntemi vasıta-
sıyla İnsan Kaynakları Yönetimi bağlamında, Politik ve Hukuki Gelişmeler, Ekonomik Gelişmeler, 
Sosyokültürel Gelişmeler ve Teknolojik Gelişmeler ile ilgili son yıllarda ortaya çıkan bazı önemli 
gelişme ve değişmeler özetlenip yakın gelecekte oluşabilecek yeni durumlar üzerinde değerlendir-
meler yapılmıştır. Dijital dönüşüm ve büyük veri çağında insani yetkinliklerin geliştirilmesinin 
önemine değinilirken kamu ve özel sektör kurumları için bazı fırsat ve tehditlere vurgu yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Yetenek Yönetimi, Makrotrendler, PEST 
Analizi.
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GİRİŞ

Kurumların işgücünü personel politikaları çerçevesinde en etkili ve verimli 
şekilde kullanabilmek için personelle ilgili gerekli kayıtları tutan, analiz ve değer-
lendirmeleri yapan ve gerekli yöntem ve süreçleri geliştiren ayrı bir yönetsel di-
siplin olarak Personel Yönetiminin genelde 19. yy sonlarına doğru ortaya çıktığı 
varsayılmaktadır. Zamanla tüm kurumsal birimlerde birey, bölüm ve kurum hedef-
lerine ulaşmaya destek olacak ve bireyin eğitim, kariyer ve performans yönetimini 
de kapsayacak şekilde İnsan Kaynakları Yönetimi etiketiyle alanını genişletmiştir. 
Yenilikçiliğe, markalaşmaya ve genel olarak katma değer oluşturmaya dayalı top-
lumsal kalkınma yaklaşımlarının ateşleyici ve sürükleyici gücü olan yenilikçi insan 
sermayesi her sanayi devriminde daha da önemli hale gelirken insan kaynakları 
yönetimi de personel yönetiminden yetenek yönetimine doğru evrimlenmektedir. 

Bu bağlamda kurumsal insan sermayesini elde etmeye, geliştirmeye ve elde 
tutmaya çalışan stratejik ortak aklın tamamlayıcı bir parçası olan İnsan Kaynakları 
Yönetimi günümüzde özel sektör kadar kamu yönetiminin ve sivil toplum kuru-
luşlarının da etkili ve verimli yönetimi için stratejik öneme sahip bir alan haline 
gelmiştir. Değişimin daha da kaotik algılandığı büyük veri çağında ülkeler, ku-
rumlar, stratejik iş birimleri ve hatta bireyler dış çevredeki değişime adaptasyon, iç 
bünyedeki işlevler ve yetenekler arasında koordinasyon ve her bir işlev veya birim 
içerisinde entegrasyon arayışında olmak durumundadırlar. Bu bağlamda stratejik 
analizlerle İnsan Kaynakları planlamasının uyumlu olması kaçınılmazdır.  

Bu çalışmada ise geçmişte sanayi devrimleri boyunca yönetim disiplinle-
ri evrim geçirdikçe İnsan Kaynakları disiplinin nasıl geliştiğine kısaca değinilip, 
sonrasında insan kaynağı alanındaki makro-trendler ele alınacaktır. Bu çerçevede 
geçmişteki ve hali hazırdaki gelişmelerden hareketle yakın gelecekte bu alanda ne 
gibi değişimlerin olabileceği ile ilgili tahmin ve değerlendirmelere yer verilecektir.

1. PERSONEL YÖNETİMİNDEN YETENEK YÖNETİMİNE

İlk önce kısaca personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine ve insan 
kaynakları yönetiminden de yetenek yönetimine geçiş sürecinden kısaca bahset-
mek istiyorum. Aslında personel yönetimi konuları 2. Sanayi devrimi ile beraber 
1900’lerin başında hızla sanayileşen batılı ülkelerde ön plana çıkmıştır. Seri üre-
tim ve dağıtımın yaygınlaştığı ve işgücünün atölye tarzı imalathanelerden büyük 
imalat ve ticaret örgütlerine kaydığı bu dönemde imalat artık atölyeler yerine çok 
büyük fabrikalarda emek yoğun ve seri bir şekilde yapılmaya ve kömüre (dolayı-
sıyla buhara) ilaveten elektrik ve fosil yakıtlar da kullanılmaya başlanmıştır. Ayrı-
ca, imalatın maliyeti ucuzlayıp hızı da artınca pek çok ürün tren ve deniz yollarına 
ilaveten yeni karayolu ağları ile kıta içlerindeki ücra yörelere de ulaştırılmaya baş-
lanmış ve tüm dünyada büyük bir arz ve talep artışı oluşmuştur. 
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Hal böyle olunca birçok batı ülkesinde kamu ve özel sektör kurumları işgü-
cünden daha fazla verim (daha uzun saatler çalışmak gibi) ve sadakat (daha zor 
şartlara daha uzun yıllar katlanmak gibi) almanın yollarını aramışlardır. Buna kar-
şılık olarak da işgücünü temsil ettiğini öne süren örgütler de çalışma şartlarının 
kalitesini artırmak ve işçilerin yeni haklar kazanmasını sağlamak için -zaman za-
man silahlı çatışma boyutunda- işverenlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Bu noktada 
işçi-işveren arasındaki müzakerelerin yürütülmesi, işgücünün özlük dosyalarının 
tutulması, hak edişlerinin hesaplanması, çalışma programlarının yapılması, ödül, 
ceza ve disiplin mekanizmalarının oluşturulması, işe alım ve çıkarmalarda hukuka 
uygunluk durumlarının takibi vb. konularda üst düzey yöneticilere yardım eden 
uzmanların işlerini koordine etmek amacıyla personel yönetimi disiplini oluş-
muştur. Günümüzde de bu konular önemini korumaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi ise özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde oluş-
muş ve gelişmiş bir yaklaşımdır. Bu dönemde genelde uluslararası siyaset ve ekono-
miyi özelde ise çalışma hayatının temel kurallarını ve işleyişini düzenlemekle gö-
revli uluslararası örgütlerin oluşması söz konusu olmuştur. Bunun yanı sıra ulusal 
pazarlar ithal ikamesi politikaları ile ve hızlı yerel nüfus artışıyla büyümüş ve büyük 
ölçekli pek çok kamu ve özel teşebbüs yatırımları ile ulusal kalkınmaya öncelik 
verilmiştir. Bu yatırımlar sayesinde birçok büyük kurumsal yapı ve ulusal marka 
ortaya çıkmıştır. Bu büyük kurumlarda daha önce idari mali işler, özel kalem veya 
diğer bürokratik birimlere bağlı bir alt birim olan personel yönetimi başlı başına 
bir departman halini almıştır. Zamanla bu büyük örgütlerde personelin rekabet 
avantajı sağlayan çok değerli bir örgütsel kaynak olarak görülmeye başlanması ve 
rutin bürokratik işlemlerden ziyade işgörenlerin seçimi, eğitilmesi, geliştirilmesi, 
elde tutulması ve çalışma hayatı ile ilgili bazı hakların kazandırılması gibi konuları 
içeren insan kaynakları yönetimi disiplinini ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte mevzua-
ta uygunluk, özlük dosyaları, personel seçim ve terfi kararları gibi işlevlere zamanla 
insan kaynakları planlaması, eğitim yönetimi, personelin özellikle performansının 
ve kariyerinin yönetilmesi gibi önemli yeni işlevler ilave edilmiştir. Böylece kurum-
lar hem liyakatli ve hem de sadakatli insan kaynaklarını ulusal ve uluslararası pa-
zarlarda önemli bir rekabet unsuru olarak geliştirmiş ve kullanmışlardır. Özellikle 
özel sektör kurumlarının stratejik performansları üzerinde personel seçim süreçle-
rindeki başarının çok etkili olduğu görülmüştür (Erdil, vd. 2004).

Yetenek yönetimi ise özellikle 3. ve 4. sanayi devriminden sonra insan kay-
nakları yönetimi disiplini içerisinde daha fazla ön plana çıkan bir alan olmuştur. 
3. Sanayi devriminin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz 1970’lerin sonu ve 
1980’lerin başı itibariyle, ofis ortamında kişisel bilgisayarların ve imalat ortamın-
da da bilgisayar destekli imalat sistemlerinin yaygınlaşması, iş hayatında o zamana 
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kadar geçerli olan fiziksel emek yoğun üretimden zamanla zihinsel emek yoğun 
üretime geçişi sağlamıştır. Böylece birinci ve ikinci sanayi devrimleri döneminde 
oluşmuş genel ve klasik mesleklerdeki diplomaya dayalı liyakat yerini işgörenler 
arasında klasik mesleki bilgi şemsiyesi altındaki alt uzmanlık alanlarından birinde 
derinlemesine uzmanlaşma veya çok-disiplinli uzmanlık alanları geliştirme ve sü-
rekli yeni teknolojileri takip ederek uzmanlığını koruma gayretini körüklemiştir. 
Bu da tamamen yeni mesleklerin ve sektörlerin oluşumuna yol açmıştır. 

4. Sanayi devrimi ile beraber ise akıllı ve öğrenen makineler sayesinde tasa-
rım, imalat ve dağıtım süreçlerindeki işler ve iş akışları tamamen değişmiş ve bazı 
detay veya ara işlere ve bunlarla ilgili meslek ve hatta sektörlere gerek kalmamıştır.  
Bunun yanı sıra yeni ihtiyaçlar, yeni çözümler, yeni arayüzler, yeni iş alanları ve bu 
işleri başarıyla yapabilecek yeni insan kaynağına ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bu yeni 
işlerin bazen insan ve makine yardımlaşması ile (örneğin makinalarca elde edilen 
görsel ve işitsel verilerin insanlar tarafından anlamlandırılması vb.) de yapılması 
gerekmektedir. Eski sektörlerin, firmaların, mesleklerin, süreçlerin ve işlerin ye-
rini alacak daha yenileri ve daha verimlileri ortaya çıkarken bu yeni alanlardaki 
görevleri başarıyla yerine getirecek yeni yetenek sahibi insan ve makinalara olan 
ihtiyaç fazlasıyla artmıştır. Bundan sonra kurumlar açısından daha önemli hale 
gelen konu her bir işgörenin kariyerini planlamaktan ve performansını değerle-
mekten ziyade dönemsel olarak ön plana çıkan yetenek alanlarına göre eş zamanlı 
planlama yapmak ve yetenek açığını en aza indirgemektir. Konjonktürel olarak 
hızla oluşan ve değişen ve klasik diplomadan ziyade hayat boyu öğrenme gerekti-
ren yetenek alanlarının daha iyi yönetilebilmesi için artık araştırma birimi birey 
olarak işgören olmaktan çıkmış ve daha ziyade iş birliği halinde çalışan ve birlikte 
öğrenen “insan ve makinalardan oluşan küçük iş takımlarının yetenek sermayesi-
ne” odaklanmıştır. Bu bağlamda yavaş yavaş insan kaynakları yönetiminin içinde 
yeni bir alan olarak iş takımı bazında yetenek yönetimi ortaya çıkmaktadır. 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi şemsiyesi altında stratejik planlama ile 
insan kaynakları yönetimi ve yetenek yönetimi hepsi beraber birbirini tamamlaya-
cak şekilde orta ve uzun vadede işgören arz ve talebinin kurumun stratejik hedef-
lerine hizmet edecek şekilde dengelenmesini sağlamaya çalışmak durumundadır. 
Hem iş değerinin (işin maliyetinin ve kurum için öneminin) hesaplanması hem 
de işe alımda niteliksel ve niceliksel gereksinimlerin belirlenmesi çok önemlidir. 
İşe aldıktan sonra işgörenin eğitilip kariyerinin geliştirilmesi, oryantasyon ve ro-
tasyon gibi kararların verilebilmesi ve hayat boyu öğrenmeyle bağlantılı olarak sü-
rekli yeteneklerinin geliştirilmesi ve performansının yönetilmesi yetenek yöneti-
minin önemli bir konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yetenek ihtiyacına 
göre geçici işler, yarı zamanlı işler, iş paylaşımı, esnek çalışma saatleri ve ortamları, 
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taşeron işçi kullanımı, iş azaltma, işte insan-makine yardımlaşması, yükseltilmiş 
insanlık, insansı (humanoid) işgörenler vb. konular da artık sıkça gündeme gel-
mektedir. Stratejik insan kaynakları yönetimi ile yetenek yönetimini birbirine bağ-
layabilmek ve bunun için de yetenek sermayesini kurumun uzun ve orta vadeli 
hedeflerine bağdaştırıp, hepsini de çevresel trendlere ve pazar şartlarına en uygun 
şekilde geliştirebilmek için stratejik analizlere ve iş analizlerine ihtiyacımız vardır. 
Bu çerçevede stratejik insan kaynakları yönetimi bağlamında özellikle iyi tasarlan-
mış bir eğitim ve kariyer yönetimi eldeki yetenek sermayesini makro-trendlere en 
iyi şekilde uyumlaştırabilme imkânını kurumlara ve ülkelere sunmaktadır. 

2.  PEST ANALİZLERI BAĞLAMINDA ÖN PLANA ÇIKAN BAZI  
MAKRO-TRENDLER

Bu bölümde ben sadece makro trendlere değineceğim için PEST analizleri 
bağlamında politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin insan kaynakları 
alanına ve yetenek yönetimine nasıl yansıyabileceği üzerinde kısaca durmak isti-
yorum. Burada genel çevre aslında bizim tek tek kurumlar ve karar vericiler ola-
rak yönetemediğimiz politik, ekonomik, siyasi ve hukuki gelişmeleri içerdiği için 
mutlaka kurumlarımızın bu genel değişim beklentilerini öngörmeye ve adapte 
olmaya çalışması lazımdır. Bu büyük gelişmeleri kurum olarak şekillendirmemiz 
pek mümkün olmasa da öngörmemiz, tedbir almamız ve uyum sağlamaya çalış-
mamız mümkündür. Bunların da etkileri sektörden sektöre değişebilmekte, örne-
ğin kamu yönetimi sektöründe farklı, eğitim sektöründe farklı, tarım sektöründe 
farklı etkileri ortaya çıkabilmektedir. 

2.1. Politik ve Hukuki Gelişmeler

Politik ve hukuki arenada son altmış küsur senedir güçlü olan ve neredeyse 
küresel bazda dünyayı yönetiyormuşçasına öne çıkmış merkezi örgütler gibi gözü-
ken uluslararası organizasyonların gücü de git gide azalmaktadır. Özellikle 21. 
yüzyılda uluslararası organizasyonların (ör: BM, AB, NAFTA, NATO, İLO, vb.) 
kendi içlerinde bazı hayati anlaşmazlıkları ve küresel kamuoyu nezdinde de itibar 
ve nüfuz kayıpları ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler’in dünyada barışın tesisi 
konusundaki müzakere arayışları ve barışın korunması konusundaki fiili çabala-
rının nispeten azalması ve büyük ülkelerin kendi ulusal güvenliklerini doğrudan 
kendi silahlı güçleri veya taşeronlar vasıtasıyla sağlamak için çok uzaktaki başka 
ülkelere müdahil olmaya yönelik proaktif politikalar izlemeye başlamaları da buna 
bir örnektir. Böylece zamanla büyük güçlerin Birleşmiş Milletler’den ayrı olarak 
barışın korunması (peacekeeping) değil doğrudan tesisi (peacemaking) için bizzat 
inisiyatif kullanmayı tercih etmeleri uluslararası örgütleri işlevsiz bırakmıştır. 

İnsan Kaynakları Yönetiminde Makro Trendler 87



Ekonomik bölgesel birlik arayışları da benzer şekillerde önemini yitirmeye 
başlamıştır. Fransız halkının AB anayasasını reddetmesi, İngiltere’nin AB’den çık-
ması ve ABD’nin NAFTA üyesi ve komşusu Meksika ile yaşadığı ciddi sorunlar da 
açık, şeffaf ve çok katılımcılı uluslararası örgütlere dayalı demokratik, liberal ve 
idealist bir küresel düzenin inşası fikrini tamamen zayıflatmıştır. Bundan sonra 
eğer bir küresel entegrasyon olacaksa, bunun daha ziyade büyük veri ve nesnelerin 
interneti üzerinden ve çok daha az katılımcı ve çok daha az şeffaf olması bekle-
nebilir. Ancak şimdilik böylesi bir entegrasyondan ziyade küresel rekabetin yerel 
yansımaları olarak fiili durumların yaygınlaşması ve uluslararası arenadaki siyasi 
ve askeri güç dengesinde önemli değişikliklerin oluşması söz konusudur. Bunların 
bir kısmı gerçekten uluslararası toplumun da belli ölçüde kabul ettiği ulus-dev-
let içi parçalanmalar (ör., Sudan) veya pek kabul görmeyen işgaller (ör., Kırım) 
şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bundan sonra belli bir dönem için, oluşmuş ve 
oluşabilecek fiili durumlara karşı uluslararası örgütlerden ziyade geçici ittifaklar 
kendi çıkarları doğrultusunda ilkesiz ve tutarsız pozisyonlar alabilirler. 

Siyasi ve idari kararlarda artık partizanlık veya ideolojik taraftargirliğe dayalı 
düşünce kalıpları ve daha önce başarılı olmuş tek tip çözüm yaklaşımları 2010’lu 
yılların kaos ortamında toplumsal sorunlara yeterince çözüm üretememişlerdir. 
Artık yeni ulusal ve uluslararası ittifaklar ve dayanışma türleri ile orta yol arayışı 
ön plana çıkmaktadır. Esas olan ilk önce tarafların değil kavramların uzlaşması-
dır. Şöyle ki birbiriyle çelişir gibi hatta zıt gibi gözüken kavram ve gelişmelerin 
aynı anda birlikte var olabileceği ve artabileceği bir çelişkilerin dengesi dönemine 
girmiş bulunmaktayız. Örneğin, akıllı teknolojiler ve daha az akıllı kullanıcılar, 
makineleşen insanlar ve insanlaşan makinalar, modernist radikalleşme ve hoşgö-
rüsüz sekülerleşme, bilgiye erişimde küreselleşme ve bilgiyi yorumlamada yerel-
leşme, vb. çelişkilerden söz edilebilir. Bu bağlamda neredeyse tüm coğrafyaları 
aynı anda kaplayan popüler siyasi kültürel bir akım olarak da popülist ırkçılık 
çok ön plana çıkmış ve siyasi partilerin oy oranlarına büyük etkiler yaparak gö-
rünür hale gelmiştir. Tarihi, dini ve ideolojik temellere sahip etkili ve kuşatıcı bir 
sosyo-politik iklim olarak popülist ırkçılığın siyasi arenada yükselişte olması yerel 
bazda solcu ve liberallerden oluşan karşı ortak cepheler de oluşturarak ulusal si-
yasi arenaları iki kutuplu hale getirmiş ancak uluslararası siyasete şimdilik net bir 
yansıması olmamıştır. 

2008 krizi öncesinde etkili olan neo-liberal iklimde (1978-2008) küreselleş-
menin ve yeni teknolojilerin getirmesi beklenen refah artışı ile gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelerde demokrasinin teminatı sayılan orta gelir grubundaki şehirli 
nüfusun siyaseten ve ekonomik olarak güçlenmesi beklenmiştir. Ancak, bu sınıf 
2008 krizi ve sonrasındaki durgunluk döneminde kendini kazananlardan ziyade 
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kaybedenlerin tarafında hissetmeye başlamıştır. Böylece popülist ırkçılık akımla-
rı, toplumsal gelir dağılımında ve siyasi erkin kontrolünde kendini zengin sınıf-
lardan, göçmenlerden ve azınlıklardan daha az paya sahip gören toplumsal orta 
sınıflar arasında çokça yaygınlaşmıştır. Küreselleşme aleyhtarlığı da sermaye ve 
yabancı düşmanlığı şeklinde özellikle batılı orta sınıflardan başlamıştır. Zira küre-
selleşme Çin’i ve Hindistan’ı büyütürken AB’nin ve Amerika’nın orta sınıfını göre-
celi olarak zayıflatmıştır. Dolayısıyla Amerika’da ve Avrupa’da Yabancı düşmanlığı, 
İslam düşmanlığı gibi akımlar ortaya çıkmıştır. 

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselişte olması malların, hizmetlerin, 
bilginin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımına (de-regülasyon) dayalı olan 
küreselleşmenin bundan sonra geriye gideceğini göstermez. Sadece ulusal hükü-
metlerin vergi alamadığı ve tam olarak kontrol edemediği küresel merkezlerden 
yönetilen platform ekonomilerine zaman zaman bazı bürokratik engellemeler (re-
regülasyon) getirilebilir. Ancak bazı yerel siyasetçiler iktidara gelmek ve iktidarda 
kalmak için popülist ırkçılık ile yabancı marka düşmanlığını körükleyerek yerel 
markaların desteğini arkalarına almak isteyebilirler. Bu da zamanla yerel yöne-
ticileri küreselleşmenin kaçınılmaz baskısı ve yereldeki orta sınıfın beklentileri 
arasında aşırı derece sıkıştırıp ne tam liberal ne de tam korumacı olmayan tutarsız 
eylem, söylem ve düzenlemelere itebilir. Örneğin bir yandan yetişmiş insan kayna-
ğının yüksek bir ulusal aidiyet ve bilinçle donatılıp mümkünse ülkede tutulmaya 
çalışılması, ancak diğer yandan başka ülkelerin yetenek sermayesinin devşirilme-
ye ve sömürülmeye çalışılması gibi aslında çelişkili olmasa da savunulması ve yö-
netilmesi zor konular yöneticileri beklemektedir.  

Çelişkiler dengesinin tesisi için birçok başka zorluklar da mevcuttur. Örneğin 
bir yandan küresel platform ekonomilerine karşı caydırıcı vergi ve sosyal güven-
lik politikaları geliştirilerek katma değerin ülke içinde tutulmaya çalışılması, diğer 
yandan ise platform çözümlerinin yerel orta sınıfın ihtiyaçlarını ücret almadan 
karşılamasının oluşturduğu sahte konforun sürdürülemez oluşu söz konusudur. 
Bir yandan göçmenlere karşı göçü zorlaştırıcı vize ve vatandaşlık uygulamaları 
varken, diğer yandan yerel genç nüfusun nitelik ve nicelik olarak git gide daha ye-
tersizleşebildiği görülmektedir. Yine bir yandan küresel ısınma ivmelenirken diğer 
yandan çevre koruma tedbir ve yaptırımları yerel sanayiye ve dolayısıyla istihdama 
büyük zorluklar getirebilmektedir. 

Yakın geçmişteki bu siyasi ve hukuki gelişmeler ışığında yakın gelecekte de 
bazı makro-trendlerin oluşması beklenebilir. Şöyle ki küreselleşme devam etme-
sine rağmen, yabancı düşmanlığının baskısı altında yaşayan yetenekli göçmenler 
kendi menşe ülkelerinin de gayret ve teşviki ile zaman zaman ülkelerine dönebilir-
ler. Tersine beyin göçü özellikle Asya ülkelerindeki hayat standartlarının artması 
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ile cazip bir trend haline gelebilir. Hali hazırda pek çok Avrupa ve Asya ülkesi 
diğer kıtalara göçmüş yetenekli işgücünü geri getirebilmek için çaba içerisindedir. 
Bir yandan küresel düzensiz göç dalgaları ile daha ziyade vasıfsız kitleler ülkeleri 
terk ederken, diğer yandan da -sınırlı ölçekte de olsa- tersine beyin göçü şeklin-
de yetenek sermayesi menşe ülkesine dönebilecektir. Bu çelişkili durumu en iyi 
şekilde yönetebilmek ve yetenek sermayesini elde etme ve elde tutma yarışında 
başarılı olabilmek için ülkelerin, üstün zekâlıların eğitiminin planlaması ve kari-
yer yönetimi, iş üzerinde eğitim, hayat boyu öğrenme, iş ahlakı, iş kültürü, ücret, 
teşvik ve iş hayatı ile ilgili tüm politika ve mevzuatlarını çok cazip hale getirmele-
ri gerekmektedir. Ancak bu da beraberinde başka sorunlar getirecektir. Özellikle 
kendi ülkesinde genç nüfusu çok azalan ama alfabesi ve kültürü çok kozmopolit 
olmayan Japonya ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi hızla yaşlanan ülkeler tamamen 
göçmen yeteneklere muhtaç hale gelip çok tecrübeli olmadıkları yetenekli göçmen 
işçi bulma konusunda yeni politikalar üretmek durumunda kalacaklardır. Örne-
ğin Bulgaristan’ın AB’ye girdikten sonra İngiltere’de iş bulmuş gençleri Brexit’ten 
sonra kendi menşe ülkeleri olan Bulgaristan’a geri dönmemek için çaba sarf et-
mektedirler. Benzer şekilde Sırbistan da turistleri korumak için yabancı kolluk 
güçlerini çalıştırmaktadır. 

Bir alternatif akım da tersine beyin göçü veya göçmen yetenek avı yerine ro-
bot işçilere çalışma izni verecek yeni insansı işgücüne yönelik kanuni düzen-
lemeler yapmaktır. Japonya’da bazı robotlara çalışma izni verilmiş durumdadır. 
Hatta Suudi Arabistan, 2017’de Sofia adında (kadın yüzlü ve kadın sesli) bir robota 
çalışma izninden de öte vatandaşlık vermiştir. Artık yeni kanuni düzenlemeler-
le robot işçi, robot uzman, robot kolluk, robot vatandaş, robot-insan arasında iş 
paylaşma, iş güvenliği, sorumluluk tespiti, ceza ehliyeti vb. gibi iş hayatının yeni 
kavramlarına mevzuatta yer vermek gerekmektedir. Hatta işçi robota özgü olacak 
kişisel ses, eşkâl, davranış biçimi, ücret, vergi sorumluluğu, cezai sorumluluk gibi 
konularda da üreticiler ve işletmeciler tamamen serbest bırakılmayıp ulusal ve 
uluslararası bazda yasal düzenlemelere gidilmelidir.

2.2. Ekonomik Gelişmeler

Ekonomik gelişmelere baktığımızda dijital dönüşüm çağının belki fiili baş-
langıcı sayabileceğimiz akıllı mobil teknolojilerin ürün olarak hayatımıza girmeye 
başladığı ve 1929 buhranından sonra en büyük ekonomik kriz sayılan 2008-2009 
krizi (Dünya toplam üretimi ortalama %1,7 küçülmüştü) sonrası dönemde pek 
çok ülke kamusal ve bireysel bazda borçluluktan kurtulamamış ve durgunluktan 
çıkamamıştır. Kamu borçluluğunda bazı ülkeler ön plana çıkmaktadır. Örneğin 
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Kuzey Akdeniz havzasının1 ekonomilerinde 2008 öncesinde zaten yüksek olan 
kamu borçlanması krizden sonra sürekli artmış ve gayri safi hasılalarına kıyasla 
devasa boyuta ulaşmıştır. Bireysel borçlulukta da başka bazı ülkeler öne çıkmak-
tadır. Özellikle Anglosakson ve İskandinav ülkelerinde hanehalkı borçluluğu çok 
yüksektir2. Aslında gelişmiş batı toplumlarının genelinde hanehalkı ve dolayısıyla 
işgücü çok büyük bir borç yükü altındadır. Okul hayatından iş hayatına geçenler 
öğrencilikleri esnasında aldıkları çok yüklü eğitim kredilerini yeniden yapılandı-
rarak ve bekârlıktan evlilik hayatına geçenler de ipotekli ev kredileri alarak veya 
çok pahalı evler kiralayarak yeni hayatlarına ağır bir borç taahhüdü ile başlamak-
tadırlar. Bu da çalışanların işe ve kariyere bakışlarını tamamen fırsatçı ve materya-
list hale getirmektedir. İşgücünün kurumsal aidiyeti çok zayıftır. Aylık borç öde-
mesinden sonra kalan meblağ ile ayı tamamlamaya çalıştıkları için en ufak bir 
maaş fazlası teklif eden rakip firmaya hemen geçebilmektedirler. 

2008 krizinden sonra genel bir ekonomik durgunluk devam etmektedir. Kriz-
den çok etkilenmeyen veya toparlanmayı başaran ülkeler bile eskisi gibi çok büyük 
büyüme ve istihdam rakamları ortaya koymamışlardır. 2007’de %14 büyüyen Çin 
ekonomisinin yıllık büyüme hızı 2010 sonrasında %10’un altına ve 2015 sonrası 
%7’nin altına düşmüştür. Özellikle son on yılda Japonya tam bir durgunluk (%1 
civarı veya altında bir büyüme) yaşarken Endonezya ve Hindistan yılda ortalama 
%6 oranında büyümüşlerdir. Euro bölgesi ülkelerinin ekonomisi ise 2007’de %3 
büyürken 2009’da %4,5 küçülmüş olup hâlihazırda yıllık olarak %2 civarında veya 
altında büyümektedirler. Bu süregelen durgun ekonomik şartlara rağmen akıllı 
teknolojiler sanayiyi ele geçirmekte ve işsizlik daha da artmaktadır. Küresel anlam-
da işsizlik oranları ve özellikle de genç işsizliği de ekonomik göstergeler arasında 
en fazla alarm verenler arasında gözükmektedir. Genç işsizliğinin bütün dünyada 
ama özellikle Balkanlar, Akdeniz, Güney Amerika ve Güney Afrika bölgelerinde 
çok önemli bir sorun olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin, 2019 yaz dönemi itibariyle 
genç işsizlik oranı G. Afrika Cumhuriyetinde %56, Kosova’da %50, Yunanistan’da 
%33, İspanya’da %32, İtalya’da %29, Türkiye’de %27 ve Şili’de %26 civarındadır. Bu 
göstergeler eğitim sistemleri, iş imkânları, işgücü arz ve talebi ve toplumsal barış 
açısından dikkat çekicidir.

1 Kamu borcunun GSYH’ya oranı 2019’da Yunanistan’da %177’e, İtalya’da %133’a, Portekiz’de 
% 118’e, Fransa’da 100’e varmıştır. En yüksek kamu borcu oranı %238 ile Japonya’da olup 
ABD’de %106 ve Türkiye’de ise %33 civarındadır. (https://www.statista.com/statistics)

2 Hanehalkı borcunun GSYH’ya oranı 2018’de İsviçre’de %128’e, Avustralya’da %120’ye, 
Danimarka’da %115’e, Kanada ve Norveç’te %100’e, Yeni Zellanda’da %94’e, G.Kore’de 
%92’ye, İngiltere ve İsveç’te ise 87’ye ulaşmıştır. ABD’de bu oran %76 olup Türkiye’de ise 
%15 civarındadır. (https://www.imf.org)
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Ekonomik anlamda ortaya çıkan en önemli gelişmelerden biri de Çin, Hin-
distan ve Endonezya’nın hızlı yükselişleridir. Asırlardır tarım ekonomisinde açık 
ara dünya lideri olan Çin, şu anda yaklaşık elli kalem tarım ürününde dünyanın en 
büyük üreticisidir. Çin her ne kadar 1. ve 2. Sanayi devrimlerinde geri kalmış olsa 
da özellikle 3. sanayi devrimi döneminde yani neo-liberal dönemde rövanşı almış 
ve sanayide de tarım gibi dünya lideri olmuştur. Çin sadece hizmet sektöründe 
ve bilgi yönetiminde lider değildir. Ama özellikle son beş yıldır Çin yaptığı yatı-
rımlarla bu alanlarda da liderliğe oynamaktadır. Ayrıca Çin çok büyük nüfusuna 
rağmen diğer Uzakdoğu ülkeleri gibi3 çok güçlü bir ilköğretim sistemine de sahip 
olup işsizlik oranı sadece %3 (genç işsizlik %11) civarındadır. Bu da Çin’in ülke 
dışında kendi kuracağı yeni kolonilerde çalışacak kalifiye insan kaynağı ihracına 
başlamasına imkân sağlayabilecek bir duruma işaret etmektedir. Çin’in yanı sıra 
yakın geçmişte fakir ülkeler arasında yer alan Hindistan ve Endonezya da özellikle 
tarım, turizm ve sanayi sektörlerinde hızla büyümüşler ve yakın gelecek de ilk beş 
ekonomi arasındaki yerlerini pekiştireceklerdir. Mevcut durumda da bu ülkeler 
satın alma gücü paritesi açısından4 bakılırsa zaten en büyük ekonomileri temsil 
etmektedirler.

Ülke ekonomik göstergeleri yanı sıra aynı zamanda küresel ekonomiye yön 
veren devasa şirketler ve bankalar da 4. Sanayi devrimiyle önemli ölçüde şekil 
değiştirmektedirler. Özellikle ikinci sanayi döneminde büyük yatırımları finansal 
kapitalizm ile beraber enerji ve silah kartelleri yönetirken şu anda görüntüde en 
büyük markalar olarak karşımıza platform ve paylaşım ekonomisi çıkmaktadır. 
Eski tür büyük firmalarından liderliği birinci nesil platform ekonomilerini yöne-
ten tekno-girişimci (start-up) firmaların aldığını görüyoruz. Geleneksel firma ya-
pıları ve işgücü ihtiyacı da şekil değiştirmektedir. 2008 ekonomik krizi arifesinde 
en büyük on küresel şirketin neredeyse tamamına yakını enerji firmasıyken on 
sene sonra yine neredeyse tamamına yakını bu sefer platform temelli iş modeli-
ne sahip teknoloji firmalarıdır. Bunun sonucu olarak artık enerji, makine, inşaat, 
mimarlık, maden, vb. alanlardaki firmalar ve uzmanlar daha az kazanırken bilgi-
sayar, yazılım, matematik, robotik, tıp teknolojileri, akıllı ve mobil teknolojiler vb. 
alanlara ilgi daha da artmaktadır. 

3 Ortaokul mezunlarının Fen, Matematik ve Okuma Anlama alanlarındaki PİSA Okuma, 
Matematik ve Fen sınav başarıları kıyaslandığında en başarılı ilk 5 ülke (Çin, Singapur, 
G. Kore, Japonya) Uzakdoğu ülkesidir. Bazen Estonya, Kanada ve Finlandiya da aralarına 
girebilmektedir (Schleicher 2018).

4 Satın alma gücü paritesine göre 2018 GSYH büyüklükleri açısından Dünya ülkeleri ara-
sında Çin 27 trilyon dolarla birinci, ABD 21 trilyon dolarla ikinci, Hindistan 10 trilyon 
dolarla üçüncü durumdadır. . (worldpopulationreview.com)
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Yakın geçmişteki bu ekonomik gelişmeler ışığında yakın gelecekte de bazı 
makro-trendlerin oluşması beklenebilir. Şöyle ki orta vadede yapay zekânın bü-
yük kurumlarda en kritik yönetsel kararları verici bir pozisyona çıkarılması ve 
ilk önce vasıfsız işçileri sonra vasıflı danışman, uzman ve yöneticileri görevden 
almasına izin verilmesi önemli bir tartışma konusu haline gelecektir. Yine aynı 
şekilde klasik iş süreçlerine ve okullarda eğitimi verilen en popüler klasik meslek-
lerden bazılarına ihtiyaç duyulmayacağı düşünülmektedir. 2050’ye kadar şu anki 
mevcut mesleklerin yarısının ortadan kalkacağı beklenmektedir. Bunun sonucu 
olarak işgücünde sürekli bir iş arama ve değiştirme eğilimi oluşurken, şu anki ge-
lişmiş kabul edilen toplumların vasıflı işsizler sorununu belki de hiç çözememesi 
bile söz konusu olabilir. Bu arada bir kötü hal senaryosu olarak platform temelli 
büyük şirketlerde girişimci ve uzman olarak iş bulanlarla vasıflı olmasına rağmen 
hiç bulamayanlar arasında ve genelde toplumda zengin ve fakir arasında bilgiye, 
eğitime ve refaha erişim fırsatlarında büyük uçurumlar oluşabilir. Böylece mo-
dern kamu yapılanmasının temeli olan vergi, sigorta, mesleki eğitim ve istihdam 
sistemleri tamamen çöküp orta sınıflar büyük ölçüde ortadan kalkabilir. Hiç fakiri 
olmayan çok zengin ama küçük ülkeler (Lüksemburg, Kuveyt, Katar, vb.) düzensiz 
dış göç almamak ve hiç insan çalıştırmayan akıllı küresel işletmeler de marka de-
ğerlerini itibarlarını ve müşterilerinin alım gücünü korumak için fakir ülke vatan-
daşlarından göç etmeyenlere yerinde çok ciddi sosyal yardımlarda bulunabilirler. 
Aynı şekilde ülkeler içerisinde de zengin ve fakir bölgeleri ve şehirleri de tamamen 
ayrılabilir. 

Olası sorun alanlarının oluşumunu engellemek veya oluşmaları halinde top-
lumsal zararı en aza indirmek için devletler vatandaşlarına hayat boyu öğrenme, 
hayat boyu istihdam ve/veya hayat boyu vatandaşlık maaşı gibi sürekli destek 
sağlayacak politikaları üretmek durumundadırlar. Tüm bu ve benzeri desteklerin 
heba olmaması için de vatandaşların kendi ülkelerinin kamu kurumlarına ve özel 
markalarına karşı aidiyet ve minnet hislerine sahip olarak yetiştirilmeleri elzem-
dir. Aksi takdirde özellikle teknik açılardan iyi yetişmiş ama vatanperverlik açısın-
dan değerler eğitimi almamış gençler daha cazip imkân sağlayan başka ülkelere 
rahatça göçebilirler. Sadece teknolojik, finansal ve çevresel sürdürülebilirlik değil 
artık çok değerli olan yetenek sermayesinin de heba olmaması için vatandaşlık ba-
ğının da sürdürülebilirliği kamu yöneticileri tarafından çok önemli görülmelidir. 
Örneğin Türkiye, İran, Pakistan vb. ülkelerde nispeten çok ucuza veya bedava-
ya yeni çağın şartlarına uygun mesleki eğitim almış yetenekli gençler iş hayatına 
hiç borçlanmadan geçip benzer mesleki eğitimin (örneğin tıp) çok pahalı olduğu 
ülkelerde iş bulma ve yaşama fırsatlarından istifade etmek isteyeceklerdir. Özel-
likle vatandaşlarına hayat boyu öğrenme sayesinde sürekli yeni uzmanlıklar ve  
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istihdam imkânları sağlayabilecek olan ülkeler yetenek sermayesi yarışında bir 
adım öne geçebilecekler ve vatandaşlarının da bağlılığını sürdürülebilir hale geti-
receklerdir. Bu bağlamda her on senede bir yeni bir mesleki diplomaya ihtiyaç du-
yulabileceği gibi bir müddet sonra diplomalar da işe girmede yeterli olmayacaktır. 

2.3. Sosyokültürel Gelişmeler

Sosyokültürel gelişmelere bakacak olursak yaşlanan nüfus bazı gelişmiş ül-
kelerde çok önemli bir problem alanı oluşturmaktadır. Ortalama yaşın hızlı bir 
şekilde yükseldiğini görüyoruz. Türkiye de yakın geçmişte genç nüfusa sahipken 
bu yüzyılda çok hızlı bir şekilde (ortanca değer olarak) otuzlu yaşlara erişti. Bu da 
aslında Türkiye’nin çok hızlı bir şekilde yaşlandığını gösteriyor. Bu gösterge açı-
sından Japonya da Almanya da kırk beş yaşı geçmiş durumdalar. Dünya tarihinde 
bazı ülkelerde bu kadar yüksek yaşta milyonlarca insan olması büyük ihtimalle bir 
dünya rekorudur; zira birkaç yüz yıl geriye gittiğimizde kırk beş yaş olsa olsa yeni 
doğanlar için hayat beklentisi süresi olabilirdi. Ancak günümüzde insanlar emek-
lilik sonrasında bile çalışmaya devam etmek istemektedirler. Aynı anda çok farklı 
yaş gruplarının aktif çalışma hayatında yer almaları çok nesillilik olarak karşımı-
za çıkmaktadır. Bu çok nesilli olma konusu çok farklı sanayi devirlerinde yetişmiş 
uzmanların aynı anda aynı zaman ve mekânda birlikte çalışıyor olmalarından kay-
naklanmakta ve uzmanlık bilgileri ve iş yapış şekilleri oldukça farklı olabilmek-
tedir. İlk defa dünya tarihinde beş farklı nesil 2020’lerde aynı çalışma hayatında 
birlikte çalışıyor olacaktır. Belki de bu kadar geniş yelpazede birbirinin kültürünü, 
teknolojisini ve hatta terminolojisini anlamayan insanlar birlikte çalışacaktır.

Nüfus artış trendlerine baktığımızda ise çok açıktır ki aşırı kalabalık bir 
Dünyaya doğru gidiyoruz. 2050’ye doğru Hindistan’ın en kalabalık ülke olma-
sı, ilk 5 ülkenin 300 milyonun üstünde bir nüfusu olması ve Türkiye’nin de 100 
milyon nüfusa ulaşması beklenmektedir. Bunlara ilaveten G. Amerika, Orta Af-
rika ve Güney ve Güneydoğu Asya’daki nüfusun da çok hızlı artması beklenmek-
tedir. Tabii olarak bu ülkelerin ekonomik büyüklüğü de benzer şekilde artacak-
tır. Nüfusu o ölçüde artmayan ülkelerden sadece İngiltere ve Fransa’nın önemli 
ekonomiler arasında (örneğin ilk onda) kalmaya devam edeceği öngörülmektedir. 
Böylece küresel ekonomik ve kültürel hayatın Asya ağırlıklı olması kaçınılmazdır.  
Asya kültürünün yükselişi ve hızla büyüyen ekonomik gücü zaten küresel popü-
ler sanata ve eğlence hayatına yön vermeye başlamış durumdadır. Artık bilim ada-
mı, girişimci, yönetici, sanatçı vb. popüler mesleklerde Asyalı veya Asya kökenli 
rol modeller popüler sosyal medya, sinema, dizi vb. iletişim araç ve mecralarında 
da daha görünür olmakta ve küresel arenada ön plana çıkmaktadırlar. Zaten rol 
model veya takipçi olarak da Asyalıların sayısal üstünlüğü bariz olup neredeyse 
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dünyanın yarısından fazlası Asyalıdır. Bu arz ve talep büyüklüğü yıllık cirolara 
yansıdığında da Asya dizi veya sinema sektörünün büyüklüğü batılı muadilleri-
ni bariz bir şekilde geride bırakmıştır. Dolayısıyla çok kültürlü dünyamızda Asya 
kültürü baskın hale gelmektedir. 

Gelişmiş ülkeler yaşlanırken diğer yandan Müslüman nüfusun artışı da iv-
melenmiştir. Dünya nüfusu toplamda 7,7 milyarken, 2 milyara yakınının Müslü-
man olması (yaklaşık 1,5 milyarı Sünni) ve artışa hızla devam etmesi çok önemli 
bir gelişmedir. Bu nüfus büyüklüğü ancak Hristiyanlarla (2,5 milyar ve yarısı Kato-
lik) inançsızlarla (1,5 milyar) ve Hindularla (1 milyar) kıyaslanabilir. Algı yöneti-
mi ve haber edinme kaynakları tamamen klasik ve sosyal medya propagandasının 
altında şekillenen batı kamuoyunda Müslümanların aşağılanması, bazılarındaki 
şahsi kötü özelliklerin tüm Müslümanlara genellenmesi ve haklarında yalan ha-
berler yapılması çok rutin bir uygulama halini almıştır. Böylece iki önemli akım 
ortaya çıkmaktadır: İslam düşmanlığı ve karşılıklı radikalleşme. 

İslam’ın hedef düşman haline gelmesi dünya kamuoyu nezdinde artık nor-
malleşmiştir. Zira çok genç bir nesle ve artan nüfusa sahip olması ama merkezi bir 
organizasyona, kalkınmış bir ekonomiye ve güçlü bir liderliğe sahip olmaması, bu 
kitleyi aslında etken değil edilgen ve hedef hale getirmektedir.  İngiltere, Fransa ve 
ABD kaynaklı kökten veya ılımlı dinci akımları/örgütleri ve onlara karşı oluşan 
yabancı düşmanlığını aynı merkezden yönetenler ise Müslüman birey, topluluk 
ve ülkeleri hem terör suçlarında olağan şüpheli hem de kendisine karşı savaşı-
labilecek meşru bir düşman olarak lanse etmek için gerekli söylem ve eylem alt 
yapısını çoktan oluşturmuşlardır. Bu söylem ve eylemler özellikle iyi eğitimli ol-
mayan ve sansasyonel haberlere aç olan dünya gençliğini çok fazla etkilemekte ve 
karşı karşıya getirmektedir. Bir yandan gayri-Müslimleri korkutup kışkırtırken, 
Müslümanları da tuzağına düşürmekte veya kafalarını karıştırmaktadır. Müslü-
manların çoğu iş ahlakından uzaklaşmakta ve insan kaynağı olarak çalıştıkları ve 
profesyonel olarak para kazandıkları kamu veya özel sektör kurumlarına aidiyet 
geliştirmek yerine takiye uygulamalarının ve tekfir söylemlerinin etkisi altında il-
legal ve hatta ezoterik yapılanmalara sempatizan olmaktadırlar. İnsan kaynağında 
elzem olan liyakat-sadakat dengesi bozulmakta ve her biri çalıştığı kurumda bir 
nevi ajan olan ve bunu İslam adına yaptığını sanan düşük verimli ve asalak kişiler 
kurumları kaplamaktadır. Hâlbuki ahlaklılık ve dindarlık özünde işgücünün ça-
lışkanlığını ve verimi artıran unsurlar olarak tespit edilmiştir (Elçi, vd. 2011). Öy-
leyese 21. Yüzyılın gerekleri de dikkate alınarak içinde vatandaşı olduğu devlete, 
içinden çıktığı topluma ve çalıştığı kuruma yabancılaşmamış ve evrensel meslek 
ahlakı konusunda kafası karışık olmayan yeni dindar ve duyarlı nesillerin oluştu-
rulması bu açıdan elzemdir. 
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Duyarlılık gerektiren bir başka önemli konu da küresel ekolojik dengelerin 
bozulmasıdır. Krediye ulaşımın dünya çapında bollaştığı Neo-liberal ekonomi 
döneminde hem Çin’in ve Hindistan’ın hızla sanayileşmesi hem de her ülkede 
hane halkının borçlanarak aşırı tüketim ve israfın hızla artması söz konusu ol-
muştur. Bu da plastik atıklarını 7. Kıta, israf ekonomisini 3. büyük ekonomi ve ai-
lelerin ağır borç yükü altında kalmasını da hayatın yeni normali haline getirmiştir. 
Bu konularla ilgili İslam öğretisinde (faize, israfa, tabiata ve kendi nefsine zarar 
vermeye vb. karşı) pek çok yasak ve uyarı olmasına rağmen bu konulara duyar-
lılığı da belki de en az olan topluluklar yine İslam coğrafyasında yer almaktadır. 
Gündelik İslami söylemde ezoterik, radikal, siyasi ve Makyavelist akımlara prim 
verileceğine, daha ziyade İslam’ın özündeki insani değerlere ve temel öğretilere atıf 
yapılması gerekmektedir.

Yakın geçmişteki bu sosyo-kültürel gelişmeler ışığında yakın gelecekte de 
bazı makro-trendlerin oluşması beklenebilir. Şöyle ki orta vadede ilk sanayi dev-
rimlerinde kırsaldaki geniş aileden şehirleşmiş çekirdek aileye nasıl hızla geçilmiş-
se, dijital çağda da şehirleşmenin ve bireyselleşmenin daha da artması, hanehalkı 
borçlanması vb. sebeplerle çekirdek ailenin de dağılma sürecine girmiş olması 
büyük tehlike arz eden bir sorundur. Artık batı ülkelerinde tek ebeveyn (single 
parent) kavramı oluşturulmuştur. Şu anda batıda özellikle ‘single mother’ denilen 
yani sadece anne ve çocuklardan oluşan bir “daha küçük çekirdek” aile yapısı yay-
gınlaşmaktadır. Bu da doğum oranlarının git gide azalmasıyla tamamen ailesiz ve 
cinsiyetsiz olan (belki sadece robot veya sanal evcil hayvanı/arkadaşı ile yaşayan) 
tek tek bireylerden oluşan toplumlara doğru bir gidişatın habercisidir. İnsan kav-
ramı yakınlığa (ünsiyete) atıf yaparken birey (tekil) yalnızlığı çağrıştırmaktadır. 
İnsani hasletlerin, yaşlıya hürmetin ve ailevi ilişkilerin olası kaybı, örneğin işgücü-
nün sadece kendisi için çalışması (örnek: Rusya), yeni nesillerin işleri devralma-
ması (örnek: Japonya), toplumların aniden yaşlanması (örnek: Çin), sosyal sigorta 
sistemlerinin zorlanması (örnek: İngiltere) vb. toplumsal dayanışma kaybına yol 
açacak çok temel sorunlar oluşmaktadır.  Şu anda bilmediğimiz başka risklerin 
oluşması da (ör: akıllı teknolojilerin desteğini almadan yüz-isim eşleştirme ha-
fızasını ve canlı akraba/arkadaş/hayvan sevgisini yitirme, daha çok sanal zaman 
ve mekânlarda vakit geçirme vb.) mümkündür. Bu risk ve sorunlarla ilgili olarak 
İslam şehirleri ve İslam kültürü hala dirençli gözükmektedir. 

Aile kurumu gibi eğitim sistemleri de önemli bir değişim baskısı ile kar-
şı karşıyadır. Klasik meslek erbabını yetiştirmek için oluşturulmuş dar ve derin 
mesleki uzmanlaşmaya dayalı iş tanımları ve iş gereklerine yönelik teorik ve uy-
gulamalı eğitim sunan kurumlar yavaş yavaş işlevini kaybetmektedir. İş bölümü 
ve seri üretim sistemlerinin geliştirildiği ikinci sanayi devriminden kalma mevcut 
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mesleki eğitim yapılanmasının ve fakülte bazında ayrışan lisans disiplinlerinin ar-
tık günümüzde mesleki taassup ve körlüğe, diğer mesleki uzmanlardan uzaklaş-
maya ve bilgi paylaşmamaya yol açtığı gözlemlenmektedir. Günümüzde artık fark-
lı uzmanlık bilgisi, jargonu ve normlarına sahip farklı alanlardan gelen uzmanlarla 
proje bazında takım çalışması yapmak ve bilgi ve fikir paylaşarak yeni çözümler 
ve hatta disiplinler arası yeni uzmanlık alanları geliştirmek esastır. 4. Sanayi dev-
rimi ile beraber dijital dönüşümden etkilenerek mesleklerin ve mesleki eğitimin 
çok büyük ölçüde değişmesi söz konusu olacaktır. Klasik olarak çok önemli ve 
prestijli sayılan bazı işler (ör: bazı üretim ve dağıtım işleri, bazı veri girişi ve kayıt 
işleri, bazı ulaşım ve operatörlük işleri, bazı danışmanlık, aracılık ve yardımcılık 
görevleri, bazı yönetsel karar destek uzmanlıkları vb.) ortadan kalkacak ve yine 
bazı yeni meslekler de ortaya çıkabilecektir. Devam eden ya da yeni ortaya çıkacak 
olan işlerin de bir kısmı insanlarla beraber robotlar tarafından da yapılmaya baş-
lanacaktır. Bunun neticesi olarak 2030’da Çin’de 200, Hindistan’da 100, ABD’de 70, 
Japonya’da 30 ve Almanya’da 20 milyon veya daha fazla kişi işlerini kaybedebilirler 
(www.forbes.com ). Türkiye’de de iş hayatında otomasyon ve dijitalleşme sonu-
cunda 7,6 milyon iş kaybolurken 8,9 milyon yeni iş imkânı ortaya çıkabilecektir 
(www.mckinsey.com/tr).

Tabi ortaya çıkacak yeni meslekler şu anda tahminidir ve en geç 2030’lar-
la beraber ortaya çıkabilmeleri için eğitim kurumlarının da şimdiden çalışmaya 
başlaması lazımdır. Özellikle veri yönetimi ve siber güvenlik alanlarında yetişecek 
uzmanlara çok ciddi ihtiyaç vardır. Mesela akıllı evlerle ilgili nesnelerin interneti 
neticesinde ortaya çıkan fırsatları değerlendirebilecek işlerin yanı sıra hayat boyu 
öğrenmeyi kolaylaştıracak işler de mevcuttur. Ekolojik şehirleşme ve ekolojik 
problemler neticesinde gökdelenlerde tarım yapan, dikey tarım danışmanlığı ko-
nusu ortaya çıkmaktadır. Yine yükselen su seviyesi tehlikesine yönelik olarak ge-
rekli mimari değişimleri tasarlayacak uzmanlık gerektiren işler de ortaya çıkabilir. 
Yapay zekâ ve sanal gerçeklikle ilgili bazı işler de ortaya çıkmaktadır. Bu konularda 
kendini geliştirebilen uzmanlar çok cazip yeni işlere kolayca adapte olup aranan 
beyinler haline gelecektir. Bu arada işten çıkma, çıkarılma, işsiz kalma, başka ku-
rumlara transfer olma gibi iş değişikliklerinin artması sonucunda yetenekli kişileri 
elde tutmak da ayrıca bir uzmanlık alanı haline gelecektir. Bu noktada uzmanlar 
arasında kurumsal işveren markasına aidiyeti ve sadakati ön planda tutmada be-
cerikli olan örgütsel vatandaşlık müdürü, mutluluk müdürü veya işveren markası 
müdürü gibi yeni yönetsel unvanlar da oluşmaktadır (www.cognizant.com). 

Ortaya çıkacak yeni meslekler aslında mevcut mesleklerin eğitim ve tecrü-
be altyapısı üzerine inşa edilebilirler. Örneğin eğer bir veri çöpçüsü üretmek isti-
yorsak elimizde veri madenciliği, veri analizi veya veri mühendisliği konularında 
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eleman yetiştirebilme altyapısı ve yetişmiş yetenek havuzu olup onları ilerleterek 
yeni uzmanlık alanları oluşturabilmemiz gereklidir. Ancak yeni uzmanlık alan-
ları ile ilgili, teknolojiler hızla ve sıkça değişip geliştiği için eskisi gibi mevcut iş 
gücüne bazı kısa eğitimlerle yeni mesleki özellikleri kazandırmak çok mümkün 
gözükmemektedir. Belki de eskimiş uzmanlık alanlarındaki tecrübeli kişilere eski 
bilgilerine zıt gelebilecek yeni eğitimler vermektense tamamen yeni ve genç iş-
gücünü bu yeni alanlarda eğitmeye çalışmak da denenmesi gereken bir alternatif 
yol olabilecektir. Aslında aynı problemler ikinci ve üçüncü sanayi devriminde de 
ortaya çıkmıştır. 1930’larda Charlie Chaplin Modern Zamanlar filminde (1936) 
kalifiye olmayan işgücünün insani olmayan çalışma şartlarının zorlukları karşısın-
daki durumunu ele alırken, 1980’lerde Peter Drucker da “Yenilik ve Girişimcilik“ 
kitabında (1985) atıllaşan işgücünün yeni mesleklerin gereklerine adapte edilebil-
me çabalarına değinmişlerdir. Drucker’a göre bu sorunlara girişimci bir ekonomi 
ve sosyal inovasyonlar şu anda öngöremediğimiz çok orijinal çözümleri zamanla 
kendiliğinden üretebilir. 

Bu karmaşaya bir de mesleksizleşme riski de eklenecektir. Bir başka ifadeyle 
farklı yaş, kültür vb. gruplardan gelen kişilerin aynı uzmanlık alanı bağlamında 
kaynaşmasını sağlayan mesleki aidiyet ve aynı diplomaya sahip olma yakınlığı da 
azalmaktadır. Zira hem tamamen yeni mesleki eğitim alanları açılmakta hem de 
mesleksizleşme sürecinde diplomasız uzmanlar girişimci ve beyaz yakalı olarak iş 
hayatında çokça yer almaktadır. Birçok ileri teknoloji firması işe alım kararlarında 
artık iş gerekleri arasında belli bir mesleğe aidiyeti ve ehliyet belgesi olarak üniver-
site diplomasını dikkate almaktan ziyade doğrudan bireysel yetkinlikleri ölçerek 
alım kararı vermeye odaklanmışlardır. Bu da çok ciddi bir dönüşüm süreci olup 
iş analizi ve yetenek havuzu oluşturulması; bu yetenek havuzuna uygun kişilerin 
nasıl seçileceğinin ve iş üzerinde eğitimlerin nasıl verileceğinin belirlenmesi ne-
ticesinde artık işyerleri birer eğitim ve kariyer yönetimi merkezine dönüşmekte-
dir. Bununla beraber üniversiteler de hayat boyu öğrenme ve uzaktan eğitim gibi 
alternatif yöntemlere daha çok önem verir hale gelmektedir. Mesleki uzmanlık 
kadar belki de bazı yeteneklerin (karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme, iş 
arkadaşlarını koordine edebilme, müzakere edebilme, hizmet odaklı aktif dinle-
me, aktif öğrenme, duygusal zekâ vb.) kazanılması da çok önemli hale gelecektir. 

2.4. Teknolojik Gelişmeler

Büyük veri, blokzincir, makine öğrenmesi, nesnelerin interneti, üç boyutlu 
eklemeli imalat, sanal gerçeklik, sanal medya vb. dijital teknolojilerle artık ürün 
ve hizmetlerin özellikleri ve kaliteleri çok hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu da 
hem üretim ve dağıtımda hız ve esnekliği hem de kullanımda erişim ve konforu 
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artırmaktadır. Ancak yeni hizmetler ve özellikle sanal medya hizmetleri de eğlen-
ce ve iletişimde sağladıkları konfor kadar kişisel verilerin güvenliği ve bilgiye 
ulaşımda sınırlanma ve yönlendirilme gibi konularda tehditler de üretmektedir. 
Kullanıcılar genellikle sadece kişiye özel hazırlanmış (filtrelemiş) bir bilgi içeri-
ğine erişebilmekte bu yüzden tüm sanal arkadaşlarının tüm paylaşımlarını bile 
görememektedirler. İstemeden ve hatta bilmeden maruz kalınan bu bir nevi sanal 
sansürlemeye ilaveten yine kişiye özel sponsorlu reklam vb. içeriği de bolca izle-
mek zorunda kalmaktadırlar. 

Bu tür hizmetleri sağlayan kurumların (yazılım, donanım, platform, vb. kü-
çük ve büyük işletmelerin) satın alma yoluyla birleşmesi halinde kişiye özel tasar-
lanmış hizmetlerin tek bir merkezden yönetilmesi de sanal dünyayı kontrollü 
ve standart hale getirmektedir. Böylece her birey hepsi tek bir merkezden koor-
dine edilen farklı bir sanal dünyada sadece kendisine özel tasarlanmış ve özellikle 
daraltılmış bir malumat (enformasyon) evreninde yarı hapis halde yaşamaktadır. 
Bu yarı açık sanal hapishanede bilgilerimiz, algılarımız, duygularımız, (dini, siyasi 
vb.) görüşlerimiz, (sosyal, ekonomik vb.) kararlarımız ve (satın alma, oy verme 
vb.) davranışlarımız şekillendirilebilmektedir. Örneğin yaptığı paylaşımlardan 
çevresel duyarlılığı yüksek olduğu anlaşılan bir gence tamamen bu duyarlılığı 
besleyecek sponsorlu malumat servis edilirken, bu konularda daha muhafazakâr 
olan bir iş adamına da küresel ısınmanın ciddi bir sorun olmadığına dair haberler 
iletilebilir. Böylece tek bir merkezden tasarlanmış komplo teorilerine dayalı yeni 
ideolojik fay hatları oluşturulup ilgili siyası akımlara taraftar toplanabilir. Zaman 
zaman yoğunluğu artırılan haber servisleriyle ve sahte hesaplarla yönetilen kam-
panyalarla taraflardan bazıları tahkim edilip diğerleri zayıflatılarak halkın takip 
etme, satın alma ve seçme davranışları istenilen yönde körüklenebilir.

Yakın geçmişteki bu teknolojik gelişmeler ışığında yakın gelecekte de bazı 
makro-trendlerin oluşması beklenebilir. Şöyle ki orta vadede yükseltilmiş insan-
lık (augmented humanity) kavramı iş hayatında daha fazla yer bulabilecektir. Ro-
bot uzuvlarla, chip ve sensörlerle, sanal gerçeklik gözlükleriyle, diğer ileri yazılım 
ve donanımlarla hatta üç boyutlu yazıcılarda basılmış bazı yarı yapay organlarla 
desteklenmiş insanlarla dolu bir işgücü geleceğin toplumlarında kendine yer bula-
bilecektir. Hatta sadece fiziksel ve zihinsel olarak değil ilaveten duygusal olarak da 
çalışanları desteklemek mümkün olabilecektir. Bu çerçevede mutluluk hormonla-
rının takip edildiği ve salgılanmasına yardım edildiği böylece çalışanların moti-
vasyon ve performansının artırıldığı yeni chip teknolojilerinden söz edilmektedir. 
Yükseltilmiş insanlığın bir sonucu kısa vadede artan iş verimi ve hayat konforu 
ise de uzun vadedeki beklentiler daha ziyade sağlıklı yaşama süresinin çok uza-
tılmasıdır. Yapay zekâ ve otomasyonla desteklenmiş uzun ve sağlıklı ömür arayışı 
yeni dini inanışları (ör: trans-hümanizm) ve siyasi akımları da (trans-hümanist 
partiler) oluşturmaya şimdiden başlamıştır. 
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Yükseltilmiş insanlık kadar insana benzetilmeye çalışılmış robotlar da iş ha-
yatında yerlerini alabileceklerdir. İnsansı iş arkadaşları ile ilişkiler ve insan benzeri 
kaynakların yönetimi (humanoid resource management) işletme biliminde yeni 
alanların açılmasına yol açacaktır. Orta vadede bu kaynaklar insanların emrin-
de ev ve ofiste yardımcı, güvenlikçi, analist, danışman, karar desteği vb. hizmet 
verecektir. Uzun vadede ise eşit seviyede yardımlaşma söz konusu olabilecektir. 
Yardımlaşma ve danışmanın ötesinde yapay zekanın orta ve üst düzey yönetsel 
kararları bizzat vermesine izin verilmesi ve hatta makam, benlik ve şahsiyet sahibi 
sayılması günümüzde tartışılan konulardandır. 

Yükseltilmiş insanların insansı iş arkadaşları ile beraber çalıştığı işyerlerini ve 
akıllı konut alanlarını kapsayan akıllı şehirler de geleceğin yeni toplum hayatını 
oluşturabilecek alternatiflerden sayılmaktadır. Kameralar, sensörler, chipler, ro-
botlar vb. akıllı teknolojilerle donatılmış olarak sakinlerine ve yöneticilerine sağ-
lıklı yaşam, enerji tasarrufu, suç izleme ve bilgiye erişimde en ileri teknolojik hiz-
metler sağlayabilen bu yeni şehirler sayesinde hayatın konforu çok yükselecektir. 
Şehrin bir bütün olarak ve sakinlerinin de bireysel olarak veri güvenliği çok önem 
arz edecektir. Bu şehirlerde otomatik hale getirilebilecek tüm fiziksel ve zihinsel 
işler (temizlik, güvenlik, danışmanlık, asistanlık vb.) kısa vadede robotlar ve botlar 
tarafından yapılabilecektir. Uzak doğu ve Arap ülkelerinde akıllı şehir teknoloji-
lerine büyük yatırımlar yapılması ve tamamen yeni yerleşim yerlerinin (ör: Suudi 
Arabistan’da Neum Şehri) oluşturulması orta vadede planlanmaktadır. Uzun va-
dede bu tür şehir sakinlerinin karbon emisyonu, trafik suçu, vergi meblağı, eğitim 
seviyesi vb. bireysel performans göstergeleri üzerinden vatandaşlık puanlarının 
ölçülmesi söz konusu olabilir. 

Akıllı şehirlerdeki yeni toplumsal hayatta kullanılacak yapay zekânın büyük 
veri sayesinde sağlık, hukuk, din ve eğitim gibi çeşitli alanlarda da hayatı büyük 
ölçüde etkilemesi söz konusudur. Sadece hastalık teşhisi, suçlarla ve kazalarla ilgili 
delil toplama, tüketici davranışları ile ilgili veri toplama, bireyin hayat boyu öğren-
me ihtiyaçlarını tespit gibi konularda değil bizatihi tedavi protokolünü belirleme, 
hüküm verme, fetva verme, haber editörlüğü yapma, yeni ürün geliştirme, yeni 
eğitim yöntemi geliştirme ve müfredat oluşturma vb. gibi kritik konularda karar 
verme ve uygulama yeteneği ve yetkisi de olacaktır Bu da büyük veri analiz imkan-
ları olmadan önce fark edilememiş olan karmaşık insani ve toplumsal paternlerin 
keşfine ve akıllı şehir sakinlerine özgü yeni sosyal normların ve davranış kalıpları-
nın oluşumuna veya icadına yol açabilecektir.

100 Tematik Güvenlik Çalışmaları



3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İnsan ve toplum hayatında siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik ge-
lişmelerin her an çok önemli etkisi olmakla birlikte dijital dönüşüm çağına girdik-
ten sonra bu etkilerin daha hızlı bir dönüşüme yol açması da kaçınılmazdır. Özel-
likle çalışma hayatı ve insan kaynakları yönetimi bağlamında dijital çağ önceden 
hazırlık yapılması ve tedbir alınması zor ama elzem olan bir dönemin kapılarını 
bize açmaktadır. 

Bu çalışmada PEST analizi bağlamında makrotrendler incelenmiş ve bazı tes-
pitler listelenmiştir. Buna göre politik ve hukuki arenada ön plana çıkan hususlar-
dan bazıları uluslararası organizasyonların zayıflaması, siyasi ideolojilerin yerini 
tutarsızlıkların ve çelişkilerin alması, çevresel duyarlılığın ve popülist ırkçılığın 
aynı anda aynı seçmen gözünde değer kazanması, küreselleşmenin yeniden ko-
rumacı politikalara rağmen artmaya devam etmesi, beyin göçünün tersine beyin 
göçü ile beraber artması ve yeni insansı işgücüne yönelik kanuni düzenlemelere 
ihtiyaç duyulmaya başlanmasıdır. Örneğin, akıllı makinaların sebep olduğu kaza-
lar veya karıştığı suçlar vaki olduğu takdirde sorumluluk ve gerekirse ceza (varsa 
algoritma geliştireni, yazılımcısı, üreticisi, satıcısı, sahibi, kullanıcısı, yararlanıcısı 
vb. arasında) nasıl dağıtılacaktır? 

Ekonomik arenada da çok önemli gelişmeler ve değişimler yaşanmaktadır. 
Şöyle ki özellikle Avrupa’da ülkelerin kamu borçluluğu ve vatandaşlarının birey-
sel borçları genel bir ekonomik durgunluk ve yaygın bir genç işsizliği ile bera-
ber ekonomik göstergelerin alarm vermesine yol açmıştır. Bu arada Asya’da Çin, 
Hindistan ve Endonezya gibi gelişmekte olan ekonomiler, küresel ekonomiye yön 
veren devasa platform şirketleri ve uluslararası bankalar hızlı yükselişlerine devam 
etmektedirler. Ülkeler ve şirketler gelişse de vasıflı işsiz sayıları ve gelir dağılımın-
da adaletsizlik yine de artış halindedir. Dijital ekonomi ile beraber gerekli sosyal 
politikalar (hayat boyu öğrenme, hayat boyu istihdam, hayat boyu vatandaşlık ma-
aşı vb.) uygulanabilirse vatandaşlar arasında bilgiye, eğitime, işe ve refaha erişim 
fırsatlarında hakkaniyeti tesis etmek kısmen de olsa mümkün olabilir. Bunun için 
de özel sektör, kamu yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ortak sosyal inovas-
yonlar üretmek ve uygulamak için iş birliği içinde olmalıdırlar. Belki de istihdam 
konusunda insanlar yerine robotları seçen ve bu yüzden devlete ve topluma eskisi 
kadar yardımı dokunmayan ve bu sayede karları büyük oranda artan teknik giri-
şimcilerden ilave dolaylı vergiler toplanarak vasıflı işsizlerin ve emeklilerin hayat-
larını idame etmeleri için gerekli düzenlemeler yapılabilecektir.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Makro Trendler 101



Sosyo-kültürel gelişmelere bakacak olursak gelişmiş ülkelerde yaşlanan nü-
fus, iş hayatında çok nesillilik, aşırı kalabalık bir Dünya, Asya kültürünün yük-
selişi, Müslüman nüfusun artışı, İslam’ın hedef ve ortak düşman haline gelmesi, 
çekirdek ailenin dağılması, küresel ekolojik dengelerin bozulması, Mesleklerin ve 
Mesleki Eğitimin çok büyük ölçüde değişmesi ve mesleksizleşme gibi hususlar ön 
plana çıkmaktadır. Bu bağlamda gelişmiş ülkelerin ekonomik, kültürel ve tekno-
lojik saiklerle sebep oldukları ve çöz(e)medikleri iş ve aile hayatındaki çatışmalara 
ve ekolojik çevre sorunlarına özellikle hızla gelişmekte olan İslam ülke yönetici-
lerinin önem vermeleri ve ortak politikalar geliştirerek özgün çözümler üretmeye 
çalışmaları elzem hale gelmiştir.  

Teknolojik gelişmeler de özellikle büyük veri, blokzincir, makine öğrenmesi, 
nesnelerin interneti, üç boyutlu eklemeli imalat, sanal gerçeklik, sanal medya vb. 
yeni yöntem ve hizmetleri hayatımıza sokarken kişisel verilerin güvenliği, bilgiye 
erişimde sınırlanma ve yönlendirilme, kişiye özel tasarlanmış hizmetlerin tek bir 
merkezden yönetilmesi, yükseltilmiş insanlık, trans-hümanizm, insansı iş arka-
daşları, akıllı şehirler ve yeni sosyal normların ve davranış kalıplarının oluşumu 
gibi konuları gündemimize getirmektedir. Bu konularda strateji, iş modeli, yön-
tem ve ürün geliştirenlerle onlara taşeron veya müşteri olanlar arasında ileride 
kapanması zor uçurumların oluşması da kaçınılmazdır.

Sonuç olarak insan kaynakları yönetiminde iş tanımları, iş gerekleri, yetenek 
ve eğitim ihtiyaçları dijital dönüşümle beraber radikal olarak değişmekte ve bu 
değişim mevcut kurumları ve ülkeleri yeni arayışlar içine itmektedir. Bu nokta 
tamamen Çin gibi zorlayıcı ve merkeziyetçi veya Avrupa ülkeleri gibi çoğulcu ama 
hantal çabalar öngörü ve işbirliği açısından çok etkili olmayabilirler. Bunun yerine 
kültürel olarak tamamen yozlaşmamış, genç dimağı sayesinde sürekli tazelenen 
ve ekonomik olarak da hızla gelişmekte olan ülkelerden gelecek yenilikçi yakla-
şımlar kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı ve adil ilkeler ve 
uygulamalar bazında işbirliği halinde üretecekleri sosyal inovasyonlara dönüşerek 
yeni çağın sorunları için alternatif çözümlere ulaşılabilir. İnsan yeni yetenek ve 
teknolojilerle evreni ve kendini keşfetmeye devam edecektir.
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Öz
Çevrenin bozulması, küresel ısınma, terörizm, organize suçlar, düzensiz göç, salgın hasta-

lıklar gibi günümüz güvenlik sorunlarının sınır-aşan niteliği ve tehditlerin birbiriyle bağlantılı 
olması, uluslararası iş birliğinin arttırılmasını gerektirmektedir. Her ne kadar etkili müdahalele-
ri mümkün kılmak ve meşrulaştırmak için gerekli olan kaynaklar büyük ölçüde ulus-devletlerde 
kalmaya devam etmekteyse de sınır-aşan niteliğe sahip güvenlik tehditlerinin tek taraflı olarak 
sağlanabilmesi giderek daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle devletler, çabalarını çeşitli iş birli-
ği yöntemlerini kullanarak sadece diğer devletlerle değil, ayrıca uluslararası örgütler, hükümet-
dışı kuruluşlar, şirketler gibi çeşitli aktörlerle koordine etmektedirler. Uluslararası siyaset bir üst 
otoritenin olmaması anlamında anarşik, egemenler arası ilişki anlamında yatay olan bir yapıda 
vuku bulmaktadır. Bu bağlamda, uluslararası ortamda güvenlik alanında ast-üst ilişkisini betim-
leyen yönetimden ziyade daha çok aktörler arasında bir ast-üst ilişkisinin bariz olmadığı yöneti-
şim uygulamaları gözlenmektedir. Yönetim ve yönetişim kavramları birçok ortak unsura rağmen 
siyasa çıktılarına ulaşma sürecinde bir farklılık arz etmektedir. Bu çerçevede, güvenlik aktörleri 
arasındaki etkileşimi, iş birliğini, koordinasyonu ve güvenliğin idaresini tartışabilmek amacıyla 
önce yönetim, yönetişim ve güvenlik kavramları açıklanacak, daha sonra güvenlik yönetişiminin 
kuramsal temelleri ve pratik yönlerine değinilecektir. Son olarak, Avrupa Birliği örneğinde güven-
lik yönetişiminin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konacaktır. Güvenlik yönetişimin temel unsurları 
çok-aktörlülük, heterarşi, kurumsallaşma, ortak/paylaşılan hedefler ve meşruiyet olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Güvenlik yönetişimi uygulamalarında bu unsurlardan en tartışmalı olanı, meşruiyet 
konusudur. Güvenlik yönetişimi uygulamaları, hedef birlikteliği gerektirmesine rağmen farklı çı-
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GİRİŞ

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana, gözlemciler güvenlik risklerinin 
gittikçe daha sınır-aşan (ya da ulusötesi) hale geldiği “dünya risk toplumu”nun 
(Beck, 1999) yükselişine karşı uyarıda bulunmuşlardır. Etkili müdahaleleri müm-
kün kılmak ve meşrulaştırmak için gerekli olan maddi ve düşünsel kaynaklar 
büyük ölçüde ulus-devletlerde kalmaya devam etmektedir. Ancak güvenliğin tek 
taraflı olarak sağlanabilmesi giderek daha zor hale gelmektedir. Bu nedenle dev-
letler, çabalarını çeşitli iş birliği yöntemlerini kullanarak daha fazla aktörle koordi-
ne etmek zorundadırlar. Akademisyenler bu değişiklikleri ‘yönetimsiz yönetişim” 
(governance without government) (Rosenau ve Czempiel, 1992) veya “ulus-devle-
tin ötesinde hükümet” olarak tanımlamışlardır (Zürn, 1998). Bu eğilim, yeni gü-
venlik anlayışlarının ortaya çıkması ve potansiyel referans nesneleri ve tehditleri 
açısından güvenliğin derinleşmesi ve genişlemesi ile devam etmektedir (Buzan ve 
Hansen, 2009). Ortaya çıkan çeşitli aktörler, mekanizmalar ve sorunlar geleneksel, 
devlet merkezli ve askeri odaklı güvenlik politikalarının ötesine uzanmaktadır. 
Güvenlik yönetişimi kavramı bu yeni karmaşıklığı yakalamayı amaçlamaktadır. 
Özellikle Avrupa ve Avrupa Birliği’ne (AB) odaklanılsa da değişen güvenlik sağla-
ma biçimleriyle ilgili mevcut akademik ve siyasi tartışmalar da artmıştır (Tangör, 
2004; Tangör, 2008; Bevir ve Hall, 2013).

Bu çerçevede, güvenlik aktörleri arasındaki etkileşimi, iş birliğini, koordinas-
yonu ve güvenliğin idaresini tartışabilmek amacıyla bu çalışmada önce yönetim, 
yönetişim ve güvenlik kavramları açıklanacak, daha sonra güvenlik yönetişiminin 
kuramsal temelleri ve pratik yönlerine değinilecektir. Son olarak, Avrupa Birliği 
örneğinde güvenlik yönetişiminin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konacaktır. 

1. YÖNETİM VE YÖNETİŞİM KAVRAMLARI

Yönetişimin birçok tanımı vardır. Yönetişim (governance), genel anlamda, 
bir grubun kolektif faaliyetlerini yönlendiren ve sınırlayan resmi ve gayri resmi 
süreçler ve kurumları ifade etmektedir (Keohane ve Nye, 2002, s. 202). Bir başka 
deyişle, yönetişim, ortak eylemde yer alan kurumlar arasındaki güç bağımlılığını 
kabul eder. Güç bağımlılığından kastedilen, kolektif eylem içinde yer alan her ak-
törün diğer aktörlerin davranışlarına bağımlı olması, hedeflere ulaşmak için kay-
nak alışverişinin yaşamsal olması ve ilgili aktörler arasında hedef birlikteliğinin 
bulunması koşullarıdır (Tangör, 2008, ss. 32-40).

Bir bakıma, yönetişim, düzenli kurallar ve kolektif eylem için koşullar yarat-
makla ilgilidir. Yönetişim çıktıları bu anlamda yönetimden farklı değildir. Farklılık 
daha çok çıktılara ulaşmadaki süreçlerde oluşmaktadır. Bu bağlamda, yönetişimi 
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(governance) yönetimden (government) ayırmak gerekmektedir. Yönetim, mer-
kezileşmeyi ve bütünleşmeyi ifade ederken; yönetişim, dağılmaya ve farklılaşmaya 
karşılık gelmektedir. Dağılma üç şekilde gerçekleşebilir:

•	 aşağı doğru - yerel aktörlere doğru,
•	 yukarı doğru - küresel seviyeye doğru,
•	 yana doğru - tekil ve gönüllü aktörlere doğru
Diğer taraftan farklılaşma, heterojenliği ve çıkarların çatışan doğasını kabul 

etmeyi ifade eder. (Stoker, 1999, s. 23). Yönetim, devlet içinde merkezi bir siyasi 
kontrol sistemi anlamına gelirken, yönetişim devletin yanı sıra ulus-altı, ulusal ve 
uluslararası düzeylerde devlet dışı oyuncuları da içeren parçalanmış bir politika 
oluşturma sürecine işaret etmektedir (Czempiel, 1992, s. 250).

Yönetişim, yönetimden farklı bir içeriğe de sahiptir. Gerek yönetişim ve ge-
rekse yönetim amaca dönük davranışları, belli bir hedefe yönelik faaliyetleri, bir 
hukuk düzenini ifade eder. Ancak, yönetim, usulüne uygun olarak oluşturulan po-
litikaların uygulanmasını sağlamak üzere resmi otoritenin ve polis kuvvetlerinin 
desteğindeki faaliyetler için kullanılır. Yönetişim ise, resmi olarak tespit edilmiş 
yükümlülüklerden kaynaklansın ya da kaynaklanmasın, polis kuvvetine zorunlu 
olarak dayanmayan ve ortak hedefler (shared goals) doğrultusundaki faaliyetleri 
anlatmaktadır (Rosenau, 1992, s. 4). Yönetim ve yönetişim, çıkarlar (interests) açı-
sından da farklılık gösterir. Yönetimde tek tek tercihler ortak çıkarlara feda edil-
meli düşüncesi yatar; hâlbuki yönetişim, ortak hedefler sayesinde farklı çıkarların 
elde edilmesine imkân vermektedir. Bu bakımdan yönetişim, yönetim teriminden 
daha kapsamlıdır.

Yönetim kavramı hiyerarşik nitelikteki bürokratik yapıya dayalı idare (ad-
ministration) anlayışını öne çıkarır. Yönetişim kavramı ise, idare (management) 
sürecinde birden çok sayıda güç merkezi ön kabulüne uygun olarak birçok aktörü 
içermektedir. Yönetişim, hükümetin yanında hükümet-dışı aktörleri ve kurumları 
(institutions) da içermekte ve bu aktörler arasındaki etkileşimi belirtmektedir. Bu 
bağlamda yönetişim, özerk / kendi kendini yöneten aktör ağlarıyla ilgilidir.

Yönetişim kavramında, yönetimden farklı olarak, dikey (hiyerarşik) ilişki 
yerine yatay (heterarşik) ilişki vurgulanır. Heterarşi, anarşi ya da hiyerarşi gibi 
durumlardan farklı olarak karşılıklı ilişki ve bağımlılık halindeki faaliyetlerin eş-
güdümlü davranış biçimlerini ifade etmektedir. Yönetişimin özü, otoriteye baş-
vurmaya dayanmayan yönetim mekanizmalarına odaklanmasıdır. Bu bakımdan 
yönetişim kavramı, dışarıdan dayatılamayacak bir yapı ya da düzenin yaratılma-
sına işaret eder. Heterarşik yapı içinde karşılıklı bağımlılık çerçevesinde işlevsel 
bakımdan otonom olan sistemlerin ve kurumların kendi kendini örgütlemesi söz 
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konusudur (Jessop, 1999, s. 351). Merkezileşmiş bir düzenlemede kaynakların ta-
mamı ya da tamamına yakını yönetim tarafından sağlanır. Yönetişimde ise, kay-
naklar ortak sorunların çözümü için birçok politik oyuncunun çabalarıyla koor-
dine edilerek sağlanır.

Yönetişim resmi bir otorite olsun ya da olmasın etkin bir şekilde işleyen dü-
zenleyici mekanizmaları haiz olması dolayısıyla da yönetimden farklılaşmaktadır. 
Yönetişim çoğunluğun oluru sağlandığı takdirde işleyecek bir hukuk düzenidir. 
Bu, yönetişimin bir üst otoriteye bağımlı olmamasının mantıksal sonucudur. Yö-
netişimden farklı olarak, yönetim (hükümet) muhalefete rağmen çoğunluğun po-
litikalarını uygulayabilir. Zorlamanın söz konusu olmadığı bir durumda kolektif 
eylem kurumsal düzeneklerle kolaylaştırılırken en başında eyleme istekli olmaya 
ve arzu edilen nihai durum üzerindeki görüşlerin ahengine bağlı kalmaktadır. 

Yönetişim kurallara bağlı olduğu kadar öznelerarası (intersubjective) anlam-
lara da bağlı bir hukuk düzenidir. Kurumsallaşmış oluşumlar içindeki resmî etki-
leşim, eylemleri belirleyen kuralların ve değerlerin gelişmesini sağlamaktadır. Bu 
bağlamda, bir aktör tarafından bir düzene ya da kuruma itaat edilmesi gerektiğine 
dair inanç anlamına gelen meşruiyet (Hurd, 1999, s. 381), yönetişim yapıları üze-
rinde otorite bahşettiğinden yaşamsal bir mülahazadır.

Kısacası, yönetişim, belirli bir hedefe ya da hedeflere yönelik olarak birbir-
leriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan müstakil aktörlerin bir araya gelerek 
eylemlerini koordine ettikleri süreci ve yapıyı ifade etmektedir. Böyle bir süreç 
ve yapı, güvenlik alanında ne şekilde karşımıza çıkmaktadır? Bu soruya bir yanıt 
aramak amacıyla aşağıda güvenlik yönetişimi kavramı açıklanmaktadır.

2. GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ KAVRAMI

Güvenlik yönetişimi kavramını açıklamadan önce “güvenlik” kavramından 
neyin anlaşıldığı açıklığa kavuşturulmalıdır. Soğuk Savaş döneminde, ulusal gü-
venlik denildiğinde devlete karşı cebrî (askeri) ve düşünsel (ideolojik) tehditler 
akla gelmekteydi (Sorensen, 1990, ss.1-2). Devlete tehdit gerek içeriden gerekse 
dışarıdan gelebilmekteydi. Barry Buzan (1983, ss. 75-83) ulusal güvenlik açısın-
dan tehditleri askeri (toprak ele geçirme, işgal, hükümet değişikliği, politikanın 
manipülasyonu), ekonomik (ihracat uygulamaları, ithalat kısıtlamaları, fiyat ma-
nipülasyonları, borç, parasal kontroller ve iç istikrara yönelik gelişmeler) ve eko-
lojik  (devletin fiziksel dayanaklarına zarar veren) olarak üç kategoriye ayırmıştı. 
Bu tehditler devletin güvensizliğini tanımladı ve ulusal güvenlik gündemini bir 
güvenlik sorunu olarak belirledi (Buzan, 1983, s. 88). Belirli uluslararası tehditlere 
odaklanan böyle bir güvenlik stratejisi de tehditlerin kaynakları ve nedenlerini  
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siyasi eylemlerle azaltmayı veya ortadan kaldırmayı hedefledi (Buzan, 1983, s.  
218). Bu tür bir “tehdit” 1990’da Doğu-Batı çatışmasının sona ermesiyle önce 
Avrupa’da daha sonra diğer bölgelerde ortadan kayboldu ve bu nedenle tehdit al-
gısı kökten değişti. 

Askeri planlamanın ve askeri programların meşrulaştırılmasının temeli ola-
rak tehdit kavramı Soğuk Savaş’tan sonra kökten değişince, gü1venlik kavramı 
geleneksel askeri ve diplomatik güvenlikten yeni ekonomik, toplumsal ve çevresel 
boyutlara doğru genişledi. Böylelikle, tehdit kavramı da genişledi ve sadece dev-
lete değil, insanlardan küresel güvenliğe kadar yeni güvenlik kavramlarının diğer 
referansları da benimsenmeye başladı. Bununla birlikte, asimetrik savaş biçimle-
rindeki artış (Kaldor, 2013; Münkler, 2005), daha karmaşık ilişki ağına sahip ve 
şiddet uygulayan devlet dışı aktörlerin (terörist örgütlerin) rolü artmıştır. Bunla-
ra ek olarak denetimsiz finansal faaliyetler (açgözlü vurguncular ve yüksek riskli 
yatırım fonları) şiddet içermeyen yeni kişisel ve yapısal şiddet biçimleri güvenlik 
tehlikelerini daha karmaşık hale getirmiş ve güvenlik risklerini daha az hesaplana-
bilir ve daha az öngörülebilir hale getirmiştir.

Bu meyanda çevre güvenliğinin ilk savunucuları “tehditleri” askeri alandan 
çevre alanına genişletmiştir. Ullman (1983, s. 133), ulusal güvenlik tehdidini bir 
devletin sakinlerinin yaşam kalitesini düşürmek için büyük ölçüde ve nispeten 
kısa bir süre boyunca tehdit eden bir eylem veya olaylar dizisi olarak tanımlamış-
tır. Myers (1989) ise geleceğin yeni güvenlik tehditleri olarak nüfus artışı, kaynak 
kıtlığı ve çevresel bozulmayı sıralamıştır. Brundtland Komisyonu (1987) da in-
sanlığın karşı karşıya olduğu iki büyük tehdide değinmiştir: Nükleer santraller 
ve dünya çapında çevresel yıkım. Brundtland (1993, ss. 189-194), güvenlik ko-
nusundaki yeni tehditlerin yoksulluk, eşitsizlik ve çevresel bozulmadan kaynak-
lanan toplumsal huzursuzlukların yol açacağı iç savaşlar ve dolayısıyla düzensiz 
göç hareketlerinin olabileceğine işaret etmiştir. Buna ilaveten, hızla artan dünya 
nüfusunun çevre üzerindeki baskısının bu tür çatışmaların olasılığını artıracağı-
nı belirtmiştir. İklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, türlerin yok olması ve 
biyolojik çeşitliliğin azalması, tatlı su kaynaklarının tükenmesi ve toprak erozyo-
nunun sürdürülebilir olmayan küresel eğilimler olduğunu tespit etmiş, en ciddi 
tehdidin küresel ısınma olduğunu vurgulamıştır (Brundtland, 1993, ss. 193-194).

Benzer biçimde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Tehditler, Sınamalar 
ve Değişim Yüksek Düzey Panelinin Raporu (2 Aralık 2004) da 21. yüzyılda BM 
sistemi için yeni görevlere işaret eden güvenlik kavramının bu genişlemesini yan-
sıtmıştır. Halbuki, BM Şartı üç güvenlik sistemi ortaya koymaktadır. Birincisi, kü-
resel kolektif güvenlik sistemidir (Bölüm VI: Madde 33-38; Bölüm VII: Madde 39-
50). İkincisi, bölgesel düzenlemeler/örgütler (Bölüm VIII: Madde 52-54). Üçüncü 
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olarak da BM Şartı’nın 51. Maddesi uyarınca bireysel veya kolektif meşru müdafaa 
hakkıdır. İlk iki sistem barış ve uluslararası güvenliğe yönelik iç tehditler ile ilgile-
nirken, üçüncü sistem üye devletlere yönelecek dış tehditle ilgilenmektedir. BM gü-
venlik sistemleri üç işlevi yerine getirir: anlaşmazlıkların barışçıl çözümü, barışın 
uygulanması ve barışı koruma. BM Şartı’nın 1/1. Maddesi, örgütün amacını ulusla-
rarası barış ve güvenliği muhafaza etmek ve bu maksatla barışın uğrayacağı tehdit-
leri önlemek ve uzaklaştırmak ve her türlü saldırma fiilini veya barışın başka suretle 
bozulması halini ortadan kaldırmak üzere, müessir müşterek tedbirleri almak ola-
rak belirtmektedir. BM güvenlik sistemi ulus-devlet merkezli bir uluslararası gü-
venlik kavrayışına dayanmaktadır. Buna karşın Raporda belirtildiği gibi, yeni orta-
ya çıkan güvenlik uzlaşmasında, kolektif güvenlik üç temel sütuna dayanmaktadır 
(Annan 2004). Rapora göre bugünün tehditleri hiçbir ulusal sınırı tanımamaktadır. 
Bu tehditler küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde birlikte ele alınmalıdır. “Hiçbir 
devlet, ne kadar güçlü olursa olsun, kendi çabasıyla kendisini bugünün tehditlerine 
karşı tek başına savunamaz”. Tehditlerin karşılıklı olduğunun farkına varılmadan 
da kolektif güvenlik sağlanamaz… Hepimiz birbirimizin güvenliği için sorumluluk 
paylaşıyoruz.” (https://www.un.org/ruleoflaw/files/gaA.59.565_En.pdf). Yüksek 
Düzey Panel, yoksulluk, bulaşıcı hastalık, çevresel bozulma, savaş, kitle imha si-
lahları, terörizm ve sınır-aşan organize suçlar olarak tehditleri sıralamıştır (Annan, 
2004, ss. 19-24). Kofi Annan (2005) da küreselleşmiş dünyamızda karşılaştığımız 
tehditlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekmiştir. 

Geleneksel olarak güvenlik politikası, daha çok askeri alanda devletler ara-
sı ilişkilere atıfta bulunmaktadır. Güvenlik politikası esas olarak, ülkelerin toprak 
bütünlüğüne yönelik ve siyasi olarak kendi kaderini tayin etme tehditlerine karşı 
savunma ve caydırıcılık ile ilgiliydi. Ancak, Sovyetler Birliği çöktüğünde ve süper 
güç çatışması tehlikesi ortadan kalktığında, nükleer silahların yayılması ve terö-
rizm, organize suçlar, düzensiz göç ve çevresel bozulma vb. yeni riskler algılandı. 
Böylece, düzenlenecek yeni sorunlar güvenlik politikası portföyüne eklenmiştir. 
Ayrıca, toplumlar ve bireyler de dahil olmak üzere yeni referans nesneleri eklene-
rek güvenlik kavramı daha da genişletilmiştir (Buzan vd., 1998). Bu şekilde iç ve 
dış güvenlik arasındaki ayrımı silerek ve yeni güvenlik endişelerini birleştirerek, 
ulusal güvenlik politikası karmaşık küresel güvenlik yönetişimine yol açmıştır.

Bu yeni ve iddialı güvenlik gündemi ışığında, sorumlulukların paylaşılma-
sı için yeni aktörlerin seçilmesi gerekiyordu. Güvenlik politikası geleneksel ola-
rak egemen devletliğin ayrıcalığı olmakla birlikte, yeni güvenlik yönetişimi, özel 
uzmanlıkları ve sosyal erişimi getiren çok sayıda aktörü içerir. Bu, devletin ar-
tık etkili ve verimli çözümler geliştiremeyeceği ve uygulayamayacağı görüşünü  
yansıtmaktadır. Güvenlik yönetişiminde devlet, çok katmanlı çeşitli aktörler ara-
sındaki aktörlerden biri konumuna gelmektedir (Caparini, 2006, s. 269).
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Bu gerekliliklerin ortaya çıkardığı güvenlik yönetişiminin zayıf yönleri de 
vardır. Güvenlik yönetişimi, hesap verebilirlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. 
Çünkü devlet, birden fazla aktörden biri haline geldiğinde, geleneksel yukarıdan 
aşağıya politika oluşturma ve uygulama yöntemi, yeni yatay politika koordinasyon 
yöntemlerine evrilmek zorundadır. Bu da politikadan kimin/kimlerin sorumluğu 
olduğu ve ne ölçüde sorumluğu olduğunun belirlenmesini güçleştirmektedir.

Ulus devletler tarafından daha önce yerine getirilen görevlerin - devletin 
altında, üstünde veya yanında - yeni aktörlere aktarılması ve geçmiş, şimdiki ve 
gelecekteki sorunların üstesinden gelmek için yeni karmaşık ağların ortaya çık-
ması durumunda, güvenlik yönetişiminin yeni güvenlik politikası biçimi ortaya 
çıkmaktadır. Güvenlik yönetişimi yapıları, ulusal hükümetlerin bu yapılardaki ro-
lüne göre tanımlanabilir: 

(a) Yönetim tarafından yönetişim, devletler arasındaki kurumsallaşmış iş bir-
liği biçimlerini ifade eder (örneğin, örgütler veya rejimler). 

(b) Yönetimsiz yönetişim, devlet müdahalesinin olmadığı, özel aktörlerin öz-
denetimini sağladığı (örneğin, davranış kuralları yoluyla) durumu ifade eder. 

(c)Yönetimle yönetişim, devlet ve devlet dışı aktörler arasındaki ortak eylemi 
ifade eder (örneğin kamu-özel sektör ortaklıkları yoluyla).

Yönetim tarafından yönetişim, realistlerin güvenlik alanında var olmadığını 
veya ilgisiz olduğunu beyan ettikleri bir tür devletler arası iş birliğini ifade eder 
(Mearsheimer, 1994; Waltz, 2010). Ancak uluslararası kurumlar - örgütler, rejim-
ler veya sözleşmeler - üzerine yapılan araştırmalar, aktörlerin uzun vadeli çıkarla-
rını göz önünde bulundurduklarında ve az ya da çok kurumsallaşmış davranışlarla 
güven inşa ettiklerinde devletler arası iş birliği ve koordinasyonun mümkün oldu-
ğunu göstermiştir (Keohane, 1989). Güvenlik alanında bile uluslararası kurumla-
rın devlet üzerinde önemli etkileri vardır (Hafterdorn vd., 1999, s. 10). 

Geleneksel güvenlik politikası ile yeni güvenlik yönetişimi arasında kesin bir 
çizgi olmamasına rağmen, iktidarın ve güvenliği en üst düzeye çıkaran devletlerin 
elinde araç olarak kalan kurumların, nihayetinde güvenlik algılarını ve tercihlerini 
değiştiren çok katmanlı yönetişim yapılarından farklı olduğu söylenebilir. Birleş-
miş Milletler’in barışı koruma faaliyetleri birer örnek teşkil edebilir. Barışı koruma 
BM tarafından yönetilen devlet kontrollü bir faaliyet olarak kaldığı sürece, ulu-
sal ve uluslararası güvenlik politikasına sıkı sıkıya bağlıydı. Fakat Soğuk Savaş’ın 
sona ermesinden sonra bölgesel örgütler, yüklenicilik ve dış kaynak kullanımı  
prosedürleri aracılığıyla barışı koruma operasyonlarını yürüten bir yönetişim ya-
pısı haline geldi (Daase, 1999). Bu, bazı yerlerde barışı koruma verimliliğini artır-
dı, ancak barışı koruma normlarının ve ilkelerinin genel bütünlüğünü zayıflattı. 
Bölgeselleşme yoluyla barışı koruma faaliyetini daha etkili ve verimli hale getirme 
çabası, uzun vadede etkinliği ve verimliliği azaltabilir.
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Güvenlik yönetişiminin ikinci bir biçimi yönetimsiz yönetişimdir. Burada, 
STK’lar ve işletmeler gibi özel aktörler, devlet kurumlarının müdahalesi olmadan 
güvenlikle ilgili faaliyetler yürütmektedir (Hall ve Biersteker, 2002). Çok uluslu 
şirketler mülklerini yurt dışında korumak için özel güvenlik yüklenicileri işe alır-
sa, yerel güvenlik gelişebilir. Ancak bazen özel güvenlik yüklenicileri devlet oto-
ritesini zayıflatır ve yeni çatışmalar yaratır. Yönetimsiz güvenlik yönetişiminin bir 
başka örneği, iç savaşların finansmanını önlemek için güvenlikle ilgili işletmelerin 
davranış kuralları yoluyla kendi kendini düzenlemesidir. Ancak çoğu durumda 
güvenlik yönetişiminin yönetimsiz etkinliği ve meşruiyeti tartışmalıdır (Tangör 
ve Yalçınkaya, 2010, ss. 132-133). Hükümetler (governments), özel aktörleri kısıt-
lamak ve düzenlemek için gerekli görünmektedir.

Yukarıda değinilen nedenlerden ötürü, güvenlik yönetişimi uygulamaları son 
yıllarda çok yaygın hale gelmiştir. Çağdaş güvenlik sorunlarının ulusaşırı doğası, 
ulusötesi iş birliğinin arttırılmasını gerektirmektedir. Bir devlet, hatta güçlü bir 
devlet bile, iklim değişikliğini veya terörizmi kendi başına azaltamaz. Ancak dev-
letler arası iş birliği de yeterli değildir. İstenmeyen bir etkiyi önlemek veya sonuç-
larını sınırlamak için devletler uluslararası kuruluşların, STK’ların ve özel işletme-
lerin kaynaklarından faydalanmalıdır. Örneğin savaştan sonra barışın inşası için 
devletler, uluslararası örgütler, STK’lar ve özel işletmelerle yakın iş birliği içindedir 
(Tangör, 2008, ss. 41-44).

Güvenlik yönetişimi kavramı ilk olarak, Soğuk Savaş’tan sonra Avrupa’daki 
güvenlik kurumlarının dönüşümü ile ilgili tartışmalar bağlamında ortaya çıktıktan 
sonra, birçok alanda güvenlik hizmetinin temel yönlerini açıklayabilme yeteneğini 
göstermiştir. Güvenlik yönetişiminin ana savunucuları, Avrupa’daki kurumsal dö-
nüşüm düzeninin (Webber vd., 2004) temel özelliklerini belirlemeye çalıştı ve ilk 
uygulamalar, Avrupa güvenlik kurumları içinde ve çevresinde güvenlik yönetişim 
sistemlerini kategorileştirmiştir (Schroeder, 2013). Ancak, o zamandan beri kav-
ramın kapsamı genişlemektedir.

Güvenlik yönetişimi ile ilgili literatür son yıllarda önemli ölçüde büyümüştür. 
Bazı çalışmalar güvenlik yönetişimini kavramsal açıdan incelemektedir (Krah-
mann, 2003). Diğerleri farklı ülkelerdeki yönetişim yaklaşımlarını karşılaştırmak-
tadır (Kirchner ve Sperling, 2006). Güvenlik yönetişimi, ulusötesi risklerin ulus 
devletler tarafından geleneksel güvenlik sağlama yöntemleri için zorluklar yarat-
tığı ve yeni ulus ötesi yönetişim yöntemlerine duyulan ihtiyacın altını çizdiği id-
diasına dayanmaktadır. Örneğin Ulrich Beck (2006, s. 338), “dünya risk toplumu” 
ndaki risklerin yerelleştirilmesinin kaçınılmaz olarak devletleri kozmopolitizme 
dayanarak iş birliği aramaya zorladığını iddia etmiştir. Son olarak, bazı güven-
lik yönetişimi çalışmalarında, özellikle 1990’larda, demokrasi, serbest piyasa ve  
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hukukun üstünlüğü gibi liberal değerlerin evrensel bir model olarak hizmet ettiği-
ne dair temel bir inanç vardı. Dolayısıyla, güvenlik yönetişiminin birçok uygula-
ması bu fikirleri barış ve güvenliğin sağlanması için bir temel olarak kabul etmiştir 
(Webber, 2000, s. 52). Bunlara ilaveten, çatışma sonrası ülkelerde güvenlik sektörü 
reformu için uluslararası çabalar (Bryden ve Hänggi, 2005) ve özel güvenlik şirket-
lerinin artan önemi de dâhil olmak üzere bir dizi özel politika ve olguyu incelemek 
için de kullanılmıştır (Krahmann, 2005; Tangör ve Yalçınkaya, 2010). Son zaman-
larda, araştırmacılar ayrıca Avrupa dışındaki kurumsal ve kültürel bağlamlarda 
güvenlik yönetişimini incelemeye başlamışlardır (Avant ve Westerwinter, 2016).

Güvenlik yönetişimi yaklaşımcıları, güvenlik yönetişimi için bir takım ön ko-
şullar öngörmektedir. Merkezi hiyerarşinin yokluğunda, birçok aktör arasındaki 
koordinasyon yukarıdan zorunlu kılınamaz ve uygulanamaz. Sonuç olarak, gü-
venlik yönetişimi, ele alınacak sorunlar, iş birliğine dayalı (cooperative) çözüme 
duyulan ihtiyaç ve ortak eylemi yönlendiren genel ilkeler konusunda temel bir uz-
laşma gerektirir. Genel olarak, güvenlik yönetişiminin aktörleri iş birliği aramaya 
iten dürtü, ihtiyaçların karşılıklı bağımlılığı ve aktörlerin çıkarlardır. (Krahmann, 
2003, s. 11) Ayrıca, aktörlerin ortak bir düşünsel temel sağlayan ortak norm ve 
fikirlerin yanında ortak hedef(ler)e gereksinimi vardır. 

Güvenlik yönetişimi, koordinasyonun gerçekte nasıl çalıştığını açıklayan 
özelliklerin birikiminden daha fazlasıdır; ayrıca belirli çıktılar üretmek için koor-
dinasyonun nasıl çalışması gerektiğine dair inançlarla da bağlantılıdır. Güvenlik 
yönetişiminin yükselmesi, küreselleşmiş, soğuk savaş sonrası düzende sınır-aşan 
risklere daha etkili ve kabul edilmiş yanıtlar aramanın bir sonucudur. Yönetişime 
işlevsel yaklaşımlar, etkililiğin neredeyse doğal olarak gerçekleştiğini varsaymak-
tadır. Örneğin James Rosenau (1992, s. 5), yönetişimin her zaman etkili olduğunu, 
aksi takdirde anarşi veya kargaşaya dönüşeceğinden bahsetmektedir. Dolayısıyla, 
etkinlik, istenen ilk sonuçtur (Rosenau, 1992, s. 4). 

Yukarıdaki tartışmaya dayanarak, güvenlik yönetişimi örneği olarak kabul 
edilen düzenlemeler ve politikalar için geçerli olması gereken temel özellikleri 
belirleyebiliriz. Bunlar, çok aktörlülük, heterarşi, ortak hedefler, kurumsallaşma 
(heterarşik iş birliği biçimleri, paylaşılan normlar ve paylaşılan fikirler), ve son 
olarak meşruiyettir (Tangör, 2008, ss. 35-40).

3. AMPİRİK ÖRNEK: AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ  

Avrupa Birliği, güvenlik yönetişiminin yükselişinde özel bir rol oynamıştır. 
AB gibi bir güvenlik topluluğunda egemenliğin aktarılması ve AB’nin güven-
liğe kapsamlı yaklaşımı, özel bir durum olarak görülmüştür (Kirchner, 2006).  
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Ayrıca, normatif bir güç olarak AB’nin zorlama veya kaba kuvvetten ziyade, ken-
dine özgü istikrar, demokrasi, insan hakları ve serbest piyasa modelinin varsayılan 
cazibesine bel öne sürülmüştür (Manners, 2006). AB uzun zamandır güvenlikle 
ilgili çeşitli konularda yetenekleri olan karmaşık bir güvenlik aktörü olarak kabul 
edilmektedir (Sperling ve Webber, 2019). Bu yetenekler, amacı çok sayıda tehdide 
karşı koruma sağlamak olan bir tür güvenlik yönetişimine katkıda bulunmakta-
dır. Ampirik örneğimiz AB’yi dış güvenlik yönetişimi, iç güvenlik yönetişimi ve 
AB’nin norm aktarımı yoluyla iç güvenliğin dış yönetişimini irdeleyeceğiz.

AB güvenlik yönetişiminin önkoşulları ile ilgili olarak, AB’nin sınırları dışın-
daki uygulamalarının paylaşılan/ortak hedeflere mi, ortak normlara mı yoksa bir 
üye devletinin hegemonik çıkarlarına mı dayandığı tespit edilmelidir. AB güvenlik 
yönetişiminin hedefleri ile üye devletlerinin ulusal çıkarları zaman zaman gerilim 
içinde olabilmektedir. Örneğin, AB, seçim sürecinde, Birleşmiş Milletler Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti (MONUC) Misyonunu desteklemek için askeri ope-
rasyon başlatmıştır (EUFOR RD Kongo Operasyonu). Tüm operasyonun plan-
lanmasını ve koordinasyonunu Potsdam’daki (Almanya) Operasyon Karargâhta 
(OHQ) yapılmış, askeri ve sivil uzmanlar tüm operasyonu koordine etmiştir. EU-
FOR RD Kongo Operasyonunda Almanya, Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası 
(OGSP)’nı desteklemişken, Fransa öncelikli olarak jeostratejik çıkarlarını takip 
etmiştir (Brüne, 2008). Bu tür farklı çıkarlar, misyonların tasarımı ve yürütülmesi 
üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 

AB kara para aklama ve terörizm gibi komşu ülkelerden gelen tehditleri, esas 
olarak kurallara uyma ve yetersiz kurumsal performans eksikliklerine indirgemiş-
tir. Bu nedenle AB, kendi müktesebatının bir parçası olan norm ve kuralları komşu 
devletlere aktarmayı benimsemiştir. AB, komşu devletlerin güvenlik sorunlarıyla 
daha etkin bir şekilde baş edebilmeleri için bu devletlerin AB’nin liberal yönetişim 
modelini izleyerek yönetim kapasitelerini geliştirmelerini hedeflemiştir. Avrupa 
Komisyonu (2004, s. 8), örneğin, Avrupa Komşuluk Politikası Eylem Planların-
da belirtilen önceliklerin, hedef ülkelerle ortaklaşa kararlaştırıldığına dikkat çek-
mektedir. Buna karşın, özellikle güvenlikle ilgili konularda AB üye devletlerinin 
talepleri listelenmektedir. Çoğu zaman, AB tarafından talep edilen eylem, yeni bir 
ulusal ceza kanununun hazırlanması, ilgili uluslararası sözleşmelerin onaylan-
ması ve sonrasında hükümlerinin uygulanması veya geri kabul anlaşmalarının  
imzalanması yoluyla kuralların ve standartların uyumlaştırılmasını içermektedir. 
Bu tek taraflı düzenleme talepleri göz önüne alındığında, AB ile komşuları arasın-
daki anlaşmalarda yer alan hedeflerin gerçekten ortak olup olmadığı ve güvenlik 
yönetişimini bildiren fikir birliği varsayımlarına uygun olup olmadığı tartışmalıdır.
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AB genel olarak, çeşitli paydaşları devreye sokan kapsayıcı bir yaklaşım be-
nimsemeyi amaçlamaktadır. Örneğin Somali örneğinde, AB, korsanlıkla mücade-
le etmek adına kurulmuş karmaşık bir ortaklık ağına katılmaktadır. Bu, nakliye 
şirketlerinden ve özel güvenlik şirketlerinden bölgesel ve uluslararası kuruluşla-
ra ve sonuç olarak düzinelerce ülkeye kadar uzanmaktadır (Ehrhart ve Petretto, 
2014). Genel kullanışlılığına rağmen, çok sayıda aktörün dâhil edilmesi de geri 
tepebilir, çünkü Afganistan’ın güvenlik güçleri reformunda olduğu gibi, çok bü-
yük veya çok sayıda koordinasyon mekanizması gereğinden fazla kalabalık bir 
görünüme neden olabilir (Gross, 2009). Genel hedefler ve merkezi yönlendirme 
kapasitesi konusunda açık ve kabul edilmiş bir fikir birliği olmadığında çoğulcu 
güvenlik yönetişimi, aktörlerini kontrolsüz bir rekabet içine sokabilir.

Aynı zamanda AB, bazı paydaşları göz ardı ederken bazılarını ayrıcalıklı kıl-
ma eğilimindedir. Örneğin, genellikle yerel aktörleri göz ardı eder ve uluslararası 
sistemin devlet temelli mantığını takiben bir kriz devletinin resmi hükümetiyle 
uğraşmayı tercih eder. Bu, Somali’deki Eş-Şebab örneğinde olduğu gibi siyasi ne-
denlerle veya Ortadoğu’daki Hamas örneğinde olduğu gibi yasal nedenlerle önem-
li oyuncuların dışlanmasına yol açabilir. Bazen bu tür davranışlar, siyasi süreçten 
yabancılaşma, hayal kırıklığı ve siyasi sürece karşı çıkmanın sonucunda yöneti-
şimde aksamaların ortaya çıkmasına neden olur (Schulz ve Söderbaum, 2010). 

AB yukarıdan aşağıya çözümler arayan bir yaklaşıma başvurmaktadır. Ko-
misyonun önerilerini yayınlamadan önce ‘Avrupa Güvenlik Araştırma ve Yenilik 
Forumu’ gibi gruplar aracılığıyla farklı ‘paydaşlara’ danıştığı iç güvenlik politi-
kasında da benzer bir sorun görülmektedir. Bununla birlikte, çoğu istişare önce-
likle ulusal muadillerine ulaşmıştır (Bigo ve Jeandesboz, 2010). İstişareler geniş 
toplumsal diyalog veya demokratik katılımı sağlamanın çok uzun bir yolu oldu-
ğundan, bu durum sürekli dengesizlikleri pekiştirmiştir. Bazı paydaşların yüksek 
oranda seçici ölçütler temelinde dâhil edilmesi doğal olarak diğerlerinin dışlan-
ması anlamına gelmektedir.

Bunlara karşın, ‘yumuşak’ ve zorlayıcı olmayan araçlara dayanan resmi hi-
yerarşilerden ve uyum mekanizmalarından arınmış iş birliği yöntemleri güven-
lik yönetişimine yol açabilir. AB’nin komşusu ile olan etkileşimi, ilk bakışta bü-
tüncül ve eşit bir temelde, yani muadiller arasında kurumsallaşmış bir etkileşim 
olarak düşünülebilir (Wagner ve Schimmelfennig, 2004, s. 658). Bununla birlikte, 
fikirleri, normları ve idari kuralları diğer devletlere dışa aktarma girişimlerinin 
gerçekten hiyerarşik olup olmadığı tartışmalıdır. Özellikle, tercihli ticaret anlaş-
maları, sürekli izleme ve yaptırım tehdidi gibi teşviklere dayalı koşulluluk (condi-
tionality), Komisyon bir diyalogdan söz etmiş olsa bile, dış yönetişimde önemli bir 
özellik olmuştur. Bu şekilde AB, kendisi ve etkileşim ortakları arasındaki dengeyi 
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kendi lehine değiştirmek için güç asimetrileri üzerine kurulmuştur. Gerçekten de 
yukarıdan aşağıya doğru bir siyasa aktarımı olan koşulluluk ilkesiyle   yönetişim-
den bahsedilemez (Lavenex ve Schimmelfennig, 2009, s. 797). AB’nin komşu ülke-
lerdeki devletlere yaklaşımını zaman içinde yumuşattığı ve koşulluluktan ikna ve 
öğrenme gibi sosyalleşme etiketi altında toplanan daha az hiyerarşik araçlara geç-
tiğine dikkat edilmelidir (Kelley, 2006). Bu yönetişim teriminin kullanımını daha 
uygun hale getirir. Bununla birlikte, daha katılımcı ve yatay etkileşim biçimleri, 
mevcut asimetrileri ve tepeden inmeciliği tamamen gizleyememektedir.

Küresel düzeyde, AB güvenlik yönetişimi daha hiyerarşik bir görünüm arz et-
mektedir. Resmi veya gayri resmi olarak daha sert iş birliği biçimlerinin uygulan-
ması, temel bir sorun olarak görülen daha fazla yukarıdan aşağıya müdahalede bu-
lunma anlamına gelir, çünkü yerel aktörlerin sorumluluk almasını engeller (Narten, 
2008). Kosova örneğinde AB, bu nispeten yeni devletin özel statüsü ve yapısal zayıf-
lığı göz önüne alınırsa, yerel siyasi paydaşlar üzerinde güçlü bir baskı uygulamıştır. 

Avrupa Birliği örneğinde de gözlenebileceği gibi, güvenlik yönetişimi, Avru-
pa Birliği’nin kendi örgütsel yapısı ve karar-alma süreçlerinin özelliği sebepleriyle 
doğal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış güvenlik yönetişimi ve iç güvenlik yöne-
tişimi bağlamındaki uygulamalar, güvenlik alanında yönetişimin ad hoc olduğunu 
göstermektedir. Norm aktarımı özelindeki güvenlik yönetişimi ise aktörler arasın-
daki bariz güç asimetrisi nedeniyle ideal bir örnek teşkil etmemektedir. 

SONUÇ

Yönetim merkeziyetçi ve hiyerarşik (dikey örgütlenme) olmasına rağmen, 
yönetişim âdem-i merkeziyetçi ve heterarşiktir (yatay örgütlenme) (Czempiel ve 
Rosenau, 1992).Uluslararası siyaset ve dolayısıyla güvenlik siyaseti de bir üst otori-
tenin olmaması anlamında anarşik, egemenler arası ilişki anlamında yatay olan bir 
yapıda vuku bulmaktadır. Dolayısıyla, birçok bilim adamı ve politika yapıcı ulusla-
rarası politikayı daha iyi anlamak için güvenlik yönetişimi kavramına yönelmiştir. 

Güvenlik yönetişimi, ulusal ve uluslararası güvenliğe yönelik yeni bir güven-
lik politikası yöntemini açıklamaktadır. Geleneksel güvenlik politikası eskiden 
devletlerin münhasır alanıydı ve askeri savunmayı hedefliyordu, ancak güvenlik 
yönetişimi birden fazla aktör tarafından gerçekleştirilmekte ve devletler, sosyal 
gruplar ve bireyler için küresel ve/veya bölgesel bir güvenlik ortamı yaratmayı 
amaçlamaktadır. Nitekim devletlerin, uluslararası örgütlerin ve özel aktörlerin gü-
cünü ve uzmanlığını bir araya getiren güvenlik yönetişiminin çevresel bozulma, 
yoksulluk, salgın, terörizm gibi günümüzün sınır-aşan güvenlik riskleriyle başa 
çıkmanın daha etkili ve verimli yollarını aradığı görülmektedir. 
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Güvenlik yönetişiminin en sorunlu yanları, meşruiyet ve hesap verebilirlik 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmamızda konu edinmemiş olsa da şu da 
belirtilmeli ki, devletin iç güvenlik hizmetlerini sağlaması, yukarıdaki tanımlar 
ışığında güvenlik yönetişimi kavramı içinde mütalaa edilemez. Çünkü ilk olarak, 
devlet hiyerarşik bir örgütlenmedir; ikincisi, güvenlik yönetişimi uygulamaları-
nın görüldüğü kimi zayıf devletlerde, hükümetlerin meşruiyetleri konusunda bir 
uzlaşma söz konusu olmadığı gibi şirketlerin kullanımı hukuksal yönden de bir 
diziyi tartışmayı beraberinde getirmektedir (Tangör ve Yalçınkaya, 2010, ss. 136-
147). Tekrar edilmeli ki, güvenlik yönetişimi zora değil, rızaya dayanan ve aktörler 
arasında bir ast-üst ilişkisinin olmadığı durumlarda söz konusudur.
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Öz
Bu çalışmanın amacı yönetim ve örgütsel davranış arasındaki ilişkiyi güvenlik alanı üzerin-

den açıklamaktır. İnsangücü örgütlerin en önemli kaynağıdır. Devletin bekasının ve yaşayabilirli-
ğinin söz konusu olduğu güvenlik alanında teknolojik ilerlemelere rağmen insan faktörü göz ardı 
edilemez. Güvenlik alanında görev yapan çalışanların kurumda tutunmasını sağlamak, işgücü 
devir oranını düşürmek ve kurumun hedeflerine ulaşmasını sağlamak için yöneticilerin uygun yö-
netim tarzını seçmesi ve bunun için de örgütsel davranış konularını dikkate alması gerekmektedir. 
Bu bağlamda örgütte çalışanların bireysel, grup ve örgüt düzeyindeki ilişkilerini inceleyen örgütsel 
davranış disiplini önem arz etmektedir. Bu çalışma ile örgütsel davranış ve yönetim ilişkisi açıklan-
mış, bu ilişkinin güvenlik alanında nasıl uygulanabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.
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GİRİŞ

Örgütlerin en değerli varlığı çalışanlarıdır. Yöneticiler gözünden bakıldığında 
bir örgütte en sık görülen problemlerin “insan” problemleri olduğu değerlendiril-
mekte; üst kademelerle zayıf iletişim, motivasyon eksikliği, takım üyeleri arasın-
daki çatışmalar gibi sorunlar dile getirilmektedir (Robbins, 2002: 1). Dolayısıyla 
örgütün devamlılığını sağlamak ve üretkenliğini artırmak için yöneticilerin bu 
problemlerin farkına varması ve üstesinden gelmesi gerekmektedir. İşyerinde-
ki çalışanların kişisel özellikleri, sahip oldukları yetenekleri ve bilgi birikimleri 
örgütün belirlediği amaçlara ulaşmasına önemli katkı yapar. Örgütlerin çalışan 
kaynaklarından daha etkin şekilde yararlanmak için, kişisel özelliklerini, mevcut 
potansiyellerini, sahip oldukları yeteneklerini, kişisel tutum ve davranışları ile algı-
larını etkileyen faktörleri dikkate almaları gerekir (Kızıldağ ve Özkara, 2016: 629). 
Diğer taraftan işyerindeki çalışanların kendi aralarında gerçekleşen etkileşimleri 
de örgütün etkililiği ve etkinliği üzerinde etkilidir. Bu kapsamda örgütsel davranış 
alanının birey, grup ve örgüt düzeyindeki davranışları incelemesi nedeniyle, ör-
gütlerin yönetimde dikkate alması gereken bir disiplin olduğu belirtilebilir.

Diğer taraftan küreselleşme ve teknolojik gelişme ve değişimlerin hızlı oldu-
ğu günümüzde güvenliğin boyutları ve aktörleri genişlemesine ve derinlemesine 
artmış, dolayısıyla güvenlik sektöründe başta devlet güvenliği ile ilgilenen kurum 
ve kuruluşlarda yönetim olgusu öne çıkmıştır. Bu bağlamda, güvenlik sektöründe 
yönetimde örgütsel davranış önem kazanmaktadır.

Bu çalışma ile yönetim ve örgütsel davranış arasındaki ilişkinin güvenlik 
alanı ve güvenlik sektörü üzerinden anlatılması amaçlanmaktadır. Bu maksatla 
öncelikle örgütsel davranış kavramı alanın tarihsel gelişimi anlatılarak yönetim 
ve örgütsel davranış arasındaki ilişki açıklanmış; müteakiben güvenlik kavramı 
ve güvenlik sektöründeki dönüşümden bahsedilerek, güvenlik alanı ve güvenlik 
sektöründeki yönetim ve örgütsel davranış ilişkisi açıklanmıştır.

1. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Örgütsel davranış, bir örgüt içerisinde çalışanların sergilediği tutum ve dav-
ranışları sistematik olarak inceleyen sosyal bir bilim dalıdır (Robbins, 2002: 2). 
Örgütsel davranış, örgütte çalışan davranışlarının nasıl şekillendiği ve bu davranış-
ların dayanaklarını, çalışanların kendi arasındaki ve örgütle arasındaki ilişkileri ve 
etkileşimi inceler (Koçel, 2001: 398). Örgütsel davranış çalışan davranışlarını oda-
ğına alarak, yönetime davranışsal açıdan yaklaşır. Örgütsel davranışın temel amacı 
“insan davranışlarının ölçümlenerek yönetilebilir duruma getirilmesi ve böylelikle 
örgüt üzerinde yaratmış olduğu etkiyi de yönetebilmektir” (Dil Şahin ve Mısırdalı 
Yangil, 2018: 372). Örgütsel davranış alanına psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, 
antropoloji, siyaset bilimi gibi bilim dalları da katkı yapar (Robbins, 2002: 4). 
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Yönetim ve örgüt alanının gelişimi aslında tarih öncesi dönemde insanoğ-
lunun örgütsel faaliyetler ile ilgili bir şeyler yapmaya ve yazmaya başladığında 
başlamakla beraber, alanın şekillenmesi Frederick Taylor’un, Midvale çelik şirke-
tindeki yönetsel sorunlar ve verimsizlikle ilgili görüşlerinden hareketle işgörenle-
rin verimliliğini ve üretkenliğini yükseltmek maksadıyla örgüt içerisinde bilimsel 
yöntemlerin uygulanması gerektiğini öneren 1911 yılında yazdığı “Bilimsel Yöne-
timin İlkeleri” isimli kitabıyla olmuştur. 

Bu dönemin sanayileşme ve seri üretim dönemi olduğu dikkate alındığın-
da, Taylor’un işlerin bilimsel olarak incelenmesi, parçalara bölünerek basitleşti-
rilmesi, yapılacak olan zaman ve hareket etütleri ile bir işi en kolay ve etkili bir 
şekilde yapmanın yolunun belirlenmesi, işçilerin işin tamamını değil sadece belli 
bir bölümünü yaparak uzmanlaşması, işçilerin yeteneklerine göre işe alınması ve 
yönetimin yapacağı denetimlerle aksaklıkları gidermesi gibi belirttiği ilkeler ve-
rimlilik ve üretkenlik artışı gibi sonuçlar bağlamında mantıklı gelmektedir. Fakat 
bu şekilde bir yaklaşım üretimin asli fonksiyonu olan insanı makine gibi görerek 
robotlaştırması, insan davranışını dikkate almaması nedeniyle eleştirilmiştir. 

Nitekim 1920li yıllarda Elton Mayo’nun Western Elektrik Şirketinin Hawthor-
ne Fabrikalarında yaptığı bir dizi araştırmada, insan davranışının verimlilik üzerin-
de etkili olduğu ortaya konulmuştur. Aslında bu araştırmanın hipotezi iş yerindeki 
fiziksel şartların verimlilik üzerindeki etkisini test etmekti. Lakin araştırmada bu hi-
potez doğrulanamamış, bunun nedenlerini tespite yönelik çalışma derinleştirilerek 
8 yıl boyunca (1924-1932) incelemeye devam edilmiştir. Sonuçta, aydınlatmanın ya 
da maddi teşviklerin verimlilik üzerindeki tek etkili faktör olmadığı, işgörenlerin 
bir gruba girme isteği, meslektaşları tarafından sosyal kabul görme ve beğenilme, 
etkisinde oldukları grubun dinamikleri, kazanılan sosyal ve maddi ödüller, fikir 
ve görüşlerinin dinlenerek yöneticiler tarafından dikkate alınması gibi faktörlerin 
daha önemli faktörler olduğu ortaya konulmuştur. Dolayısıyla başlangıçta işe uygun 
kişilerin seçimine odaklanan örgütsel davranış alanındaki çalışmalar, sosyal grup-
lara doğru kaymıştır (Riggio, 2014: 7-8). Yapılan bu çalışmalarda işyerleri sosyal bir 
sistem olarak görülerek çalışanların kendileri ile birlikte ortaya çıkan gruplar ve bu 
grupların örgüt üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Bu yaklaşıma göre örgütün deği-
şimin temelinde insan bulunmakta olup, değişimin hem nedeni hem de sonucunu 
etkilemektedir (Dil Şahin ve Mısırdalı Yangil, 2018: 372). 

İkinci Dünya Savaşının ardından örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için 
çevreye uyum sağlamak zorunda kalmış, bu durum da örgütsel davranış alanında 
farklı görüş ve yaklaşımları ortaya çıkarmıştır (Başaran, 2000: 35). Daha önceki 
çalışmalarda insan ilişkileri yaklaşımı ön planda iken özellikle 1950’lerden sonraki 
çalışmalarla insan kaynakları yaklaşımına doğru bir geçiş yaşanmış, “motivasyon, 
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amaç oluşturma, iş tutumları, örgütsel stres, grup süreçleri, örgütsel güç ve po-
litika geliştirme” gibi konular daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır (Riggio, 
2014: 9). Ayrıca bu süreçte işgören yapısında ve çeşitliliğinde değişim yaşanmış, 
işgörenlerin çıkarları daha fazla ön plana çıkmış; çalışanların sahip olduğu haklar, 
örgüt içindeki adalet ve çalışanlara karşı ayrımcılık gibi konular da çalışılmaya 
başlanmıştır (Ashkanasy vd., 2002: 309). 1970’lerden itibaren rekabetin artmasıyla 
birlikte örgütlerde çalışanlar stratejik bir unsur olarak hatta bir kaynak ve değer 
olarak görülmeye başlanmış; insan kaynağı, örgüt içindeki etkileşimlerle birlik-
te örgüt dışındaki yaşamıyla da incelenmeye başlanmıştır (Dil Şahin ve Mısırdalı 
Yangil, 2018: 373).

1980’lerin ortalarına ve 1990’lara gelindiğinde, çalışan davranışlarıyla birlikte, 
çalışanların ruh ve duygularının da örgütü etkilemesi ve etkilenmesi incelenmeye 
başlanmıştır (Brief ve Weiss, 2002: 282). 1990’lardan günümüze iş ve örgütlerde-
ki yapısal değişim, örgütsel davranış alanında yapılan çalışmalarda da örgütlerin 
küçülerek bir alanda uzmanlaşması, daha etkin olabilmek maksadıyla dış kaynak-
lardan yararlanması ve sektörde kuracağı ilişkilerle sosyal ağlarını geliştirmesi gibi 
güncel akımlarla birlikte örgütlerin bir iş yapma en iyi yapma yöntemi, grup di-
namikleri, en iyi örgüt yapısı, işgörenlerin örgüte bağımlılığının temini ve işgören 
motivasyonu üzerinde oluşan etkisini incelemeye odaklamıştır (Riggio, 2014: 11). 
Ayrıca, bu dönemde küreselleşme ile birlikte meydana gelen kültürel farklılıklar, 
örgütlerdeki işgören çeşitliliği, örgütlerin sahip oldukları yeteneklerin yönetimi, 
örgütsel öğrenme gibi konular vurgulanmaya başlamış; işgörenlerin iş-yaşam den-
gesinin korunması, işyerlerinin fiziksel koşullarının geliştirilerek işgörenler üze-
rinde pozitif bir etki yaratılması ve işyerlerinde örgüt ve işgörenler arasında etik 
davranışların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Robbins 
ve Judge, 2012: 15-22). Son dönemlerde çalışanların örgüte daha çok pozitif kat-
kısını vurgulayan ve negatif etkiyi vurgulayan araştırmalara ağırlık verilmektedir. 
Ülkemizde örgütsel davranış alanının gelişimi özellikle 1980 ve 1990lardan son-
ra olmuştur. Ülkemizde en fazla çalışılan örgütsel davranış konularının “örgütsel 
bağlılık, motivasyon, liderlik, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş ve amirden tatmin, 
performans, örgüt kültürü ve iklimi, çatışma ve olumsuz davranışlar” olduğu ya-
pılan çalışmalarla (Kızıldağ ve Özkara, 2016: 620; Koyuncu, 2015: 132-133; Turgut 
ve Beğenirbaş, 2015) ortaya konulmuştur. Son dönemde ise psikolojik sözleşme, 
sosyal sermaye gibi pozitif örgütsel davranış konuları da ön plana çıkmaktadır.

Özellikle son dönemde örgütsel davranış alanında en belirgin değişim; “yeni 
istihdam şekilleri, ödüllere erişme, eşitsizlik ve hareketli ödül tahsisi, performans, 
hedef, bilgi süreci, örgütsel öğrenme, örgütsel değişimi yönetme ve bireysel geçiş-
ler, boş zaman, çalışmama” konularında olmuştur (Rousseau, 1997).
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Son dönemde örgütsel davranış alanında ne gibi değişimler olmuştur? Özel-
likle bilgi teknolojisindeki baş döndürücü hızlı gelişmeler küresel rekabeti artır-
mış, örgütler küçülmüş, yeni ve farklı istihdam şekilleri (kısmi süreli çalışma, ba-
ğımsız çalışma, mobilite vb.) ortaya çıkmış, çalışan ve iş grupları arasında yeni 
dayanışma şekilleri ortaya çıkmış, örgütten organize etmeye doğru bir kayma ya-
şanmıştır. Bilgiye dayalı ağlarda iş yapısı işi yapanlar tarafından tasarlanmaya baş-
lamıştır. Orta kademe yöneticilerdeki azalma profesyonel ve teknik işlerde artışa 
yol açmış, istihdamda hiyerarşinin rolü azalmış, personel uygulamalarında ademi 
merkeziyetçilik artmıştır. Motivasyon unsuru olarak birey ve takım performansı-
na bağlı ödeme ve ödüllendirmeler ön plana çıkmıştır.

2. YÖNETİM VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Evrensel bir kavram olan yönetimin odağında insan bulunmaktadır. Güçlü 
(2003: 63) yönetimi “insan ve diğer kaynakları mümkün olan en iyi şekilde birleş-
tirerek, örgütsel amaçlara etkin ve verimli ulaşma süreci” olarak tanımlamaktadır. 
Günümüzdeki rekabet, kriz ortamları, teknolojik değişimler yönetimle örgütsel 
davranış alanındaki ilişkinin daha doğru bir zemine oturtulmasını zorunlu kıl-
maktadır. Çünkü yönetim kapasitesinin artırılmasında, çalışanların hedefe etkili 
olarak yöneltilmesi gerekirken, aynı zamanda çalışanların davranışlarının daha iyi 
anlaşılmasını gerektiren örgütsel davranış alanının dikkate alınması gerekmekte-
dir. Bu bağlamda lider ve yöneticilerin birey davranışı, kişilik, duygular ve tutum-
lar, grup dinamikleri, iletişim, motivasyon, örgüt kültürü, güç, kişi-örgüt uyumu, 
iş ve görev performansı, iş tatmini, örgütsel değişim ve örgütsel bağlılık, örgütsel 
adalet gibi örgütsel davranış alanının inceleme konusu olan olguları anlaması ve 
dikkate alması önem arz etmektedir.

Günümüzde örgütler küreselleşme, ekonomik krizler, hızlı teknolojik deği-
şim, bireysel ve kültürel farklılıklar, yeni işgücü kuşağının beklentileri gibi değişen 
işgücünün etkileriyle karşı karşıya kalmakta ve örgütlerde giderek zorlaşan yöne-
tim olgusu önem kazanmaktadır. En basitinden daha ihtiyatlı, tutucu ve kolektif 
anlayışa sahip olan X kuşağının aksine, daha bireyselci, inisiyatif ve sorumluluk 
üstlenmek isteyen, maddiyatçılık dışında farklı sosyal tatmin arayışında olan ve 
teknolojiye yatkın Y kuşağı çalışma hayatında ilk ve orta kademe çalışanlar ola-
rak yer almaktadır. Hele ki 2000’li yıllardan itibaren doğan Z Kuşağı, Milenyum 
Kuşağı ya da Teknoloji Kuşağı olarak adlandırılan grup, önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde çalışma hayatına atılacaktır. Bu kuşağın çalışma hayatındaki öncelikleri 
ve beklentileri ise bambaşka olacaktır. Ayrıca kısmi süreli çalışma, esnek çalışma, 
evden çalışma gibi kısmen kamuda da uygulanmaya başlayan yeni çalışma koşul 
ve kavramları da gündemdedir. Bu hususların yönetimde dikkate alınması gerek-
tiği değerlendirilmektedir.
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Peki bu durumda yönetimde yönetici mi yoksa lider mi ön planda olmalıdır? 
Sorusu akla gelmektedir. Kısaca yönetici “atanan”, lider “kabul edilen”dir ve her 
yönetici lider olamayabilir. Kamu yönetiminde atama esas olmakla birlikte sadece 
“yönetici” konumunda olmak kurumsal yönetimi sağlamada yeterli olmayabilir, 
“yönetici” konumundaki kişinin aynı zamanda lider de olması gerektiği dile ge-
tirilmektedir. Yani “yönetici” ya da “lider”den ziyade son dönemde vurgulanan 
“lider yönetici” kavramı ön plana çıkmaktadır (Sargut, 2016). Bu bağlamda özel-
likle orta ve üst kademede “yönetici” konumunda olan çalışanların “etkili liderlik” 
yapabilmelerinin, yani lider yönetici olabilmelerinin, bir anlamda örgütsel hedef-
lere ulaşmada ve verimlilik artışında önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Bunu 
sağlamanın yolu da çalışan davranışını dikkate almaktan yani örgütsel davranıştan 
geçmektedir.

3. YÖNETİM, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE GÜVENLİK

İnsanoğlunun varlığından beri güvenlik ihtiyacı temel ihtiyaçlardan olmuş-
tur. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi modelinde birinci basamaktaki fiziksel ihti-
yaçlardan sonra ikinci basamakta güvenlik ihtiyacı gelmektedir. Kökeni Latince 
“securitas” kelimesine dayanan güvenlik; “yoksulluk veya istekler için güvence al-
tına alınmış özgürlük; hırsızlığa, casusluğa veya bir kişiye veya şeye karşı güvence 
altına alınan önlemler” olarak tanımlanmaktadır (Brooks, 2009: 226). Fischer ve 
Green’e göre (2004: 21) güvenlik, “bir bireyin ya da grubun, herhangi bir bozulma 
ya da zarar görmeden ve bu tür bir rahatsızlık ya da yaralanma korkusu olmadan 
amaçlarına ulaşabileceği istikrarlı, nispeten öngörülebilir bir ortam” anlamına gel-
mektedir. Romalılarda “tehlikeden uzak olma, emniyet ve güvenlik” anlamlarında 
kullanılan “securitas” kelimesinin ve güvenliğin anlamı küresel değişimlerle eş za-
manlı olarak dönüşüm geçirmiş, “iç ve dış güvenlik, güvenliğin sosyal ve siyasal 
boyutları, kolektif güvenlik, sert ve yumuşak güvenlik, kapsamlı güvenlik, subjek-
tif ve öznel güvenlik” gibi kavramlarla anlam ve kapsam genişliğine uğramış ve 
güvenliğe farklı yaklaşım ve bakış açıları getirilmiştir (Demir, 2018; Yavaş ve Sarı, 
2018).

Klasik güvenlik yaklaşımında devletlerin güvenlik problemleri daha çok 
askeri tehdit merkezli olarak değerlendirilirken, Soğuk Savaşın sona ermesine 
müteakip güvenliğin merkezine alınacak nesneler artmış, güvenlik tehditleri çe-
şitlenerek yoğunlaşmış; “Çevresel güvenlik, iklim değişikliği, organize / örgütlü 
suçlar, asimetrik tehditler, iç savaşlar, terörizm, siber savaş, uluslararası göç, in-
san güvenliği” gibi birçok konu yeni tehdit ve sorunlar olarak karşımıza çıkmış; 
güvenliğe askeri boyutun yanı sıra ekonomik, sosyal, çevresel vb. boyutlar da  
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eklenmiştir (Buzan, Wæver ve Wilde, 1998; Çıtak, 2017: 405; Ullman, 1983; Ya-
vaş ve Sarı, 2018: 67). Uluslararası sistemdeki değişimler, uluslararası ilişkilerde 
yapısal değişimlere yol açmış; uluslararası alanda güvenlik ile ilgili belirsizliklerin 
artması, aynı zamanda tehdit, tehlike ve risk algılamalarının çeşitlenmesiyle, dev-
letlerin tek başına güvenliği iç ve dış güvenliği sağlama faaliyetini zorlaştırmış; 
devletlerle birlikte bireyler, cemiyetler, uluslararası örgütler, askeri özellikteki fir-
malar, sivil toplum kuruluşları gibi farklı aktörler bu alanın öznesi haline gelmiştir 
(Barbak, 2015: 413; Çıtak, 2017: 405; Yavaş ve Sarı, 2018: 67-68). 

Küreselleşme askeri kuvvetlerin klasik işlevlerinde değişime yol açmış; gele-
neksel barışı koruma görevleri ile birlikte “barışı kurma görevleri, insani yardım 
misyonları ya da doğal afetlerde görev icra etme” gibi görevlerin de icra edilmesi 
gereksinimini ortaya çıkarmıştır (Quester, 1997: 140-166). Bu bağlamda ülkelerin 
güvenlik personeli dünyanın değişik bölgelerinde farklı ülkelerin personeliyle çe-
şitli görevleri müşterek olarak yerine getirmeye başlamıştır. Bu durumda da ülke-
mizdeki güvenlik personeli yabancı bir ülkede yabancı görevlilerle birlikte ortak 
operasyonlar icra ederken, aynı zamanda başka ülkelerin güvenlik personeli de 
bizim ülkemizdeki güvenlik birimlerinde ortak görevler icra etmeye başlamıştır. 
Farklı kültür ve inançtan insanların bir arada görev yaptığı yerde kurumsal hedef-
lere ulaşmada yönetici konumunda bulunan kişinin yönetim becerileri ön plana 
çıkmakta, tıpkı bir orkestra şefi gibi farklı enstrümanları senkronize bir şekilde yö-
netmesi beklenmektedir. İşte bu noktada örgütsel davranış konularına hâkimiyet 
önem kazanmaktadır.

Günümüzde yönetimden yeni kamu yönetimi ya da yönetişimi anlayışına 
doğru bir evrilme yaşanmaktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel özellik-
leri; kamu sektöründe profesyonel yönetime geçilmesi; süreç merkezli bir yapı 
anlayışından, çıktıların daha fazla dikkate alındığı sonuç merkezli bir yapıya geçil-
mesi; birimlerin yönetilebilir hale getirilmesiyle yapısal olarak büyük olan firma 
ve kurumların daha işlevsel ünitelere dönüştürülmesi ve dikey yapılanma mode-
linden yatay yapılanma modeline geçilmesi; ayrıca kamu alanında rekabetin geliş-
tirilmesine yönelik çaba sarf edilmesi ve özel sektörde uygulanarak başarılı olmuş 
yönetim tekniklerini kamuya uyarlayarak uygulamaya yönelik daha esnek bir yapı 
oluşturulması olarak belirtilebilir. Bu kapsamda kamu yönetiminde örgütlenme ve 
personel politikasında değişme olması gerektiği ifade edilebilir.

Kamu kurumlarında etkililik ve verimlilik için çalışanların bireysel kapasite-
sini ve çalışma arzusunu arttırmak gerekmektedir (Ekinci, 2008: 175). Verimlili-
ğin ön şartı nitelikli personeli doğru yerde istihdam etmektir. Ayrıca işe alımda ve 
görevde yükselmelerde liyakat ilkesine riayet edilmesi gerekmektedir.
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Günümüzdeki yönetişim anlayışı katılıma daha fazla önem veren, ekip ça-
lışmasını teşvik eden, adil bir ödül ve performans değerlendirme kriterlerini be-
nimseyen, çevresel ve fiziksel koşulları dikkate alan, proaktif yönetim kültürünü 
benimsemiş bir yönetim anlayışını vurgulamaktadır (Tortop vd. 2012: 498). 

Güvenlik yönetişimi ise, “bir dizi kamusal ve özel aktörün, merkezi politik 
bir otoritenin yokluğunda, bağlayıcı politika kararlarının oluşturulması ve uygu-
lanması yoluyla, birbirine bağlı ihtiyaç ve çıkarlarını koordine etmesini sağlayan 
yapılar ve süreçler” ile ilgilidir (Krahmann, 2005: 20). Günümüzde küreselleşme 
ve teknolojik gelişmeler sonucu devletler güvenlik alanında tek başına yeterli ola-
mamaya başlamıştır. Güvenlik kavramı içeriksel ve kapsam olarak genişlemiş, yeni 
güvenlik alanları ortaya çıkmış ve hükümetler sınırlı uzmanlığa ve kaynaklara sa-
hip olduğundan dolayı bu alanlarda devlet-dışı aktörlerin rolü ve önemi artmıştır. 
(Tangör ve Yalçınkaya, 2010: 148)

Peki değişen güvenlik anlayışı çerçevesinde örgütsel iç ve dış tehdit ayrımının 
ortadan kalktığı, muğlaklaştığı, kurum ve ülkelerin bekasını sağlamada çok boyut-
lu kriterlerin dikkate alınması gerektiği günümüzde örgütsel davranış açısından 
hangi değişken öncelikli olacaktır? Büyük Ö (ÖRGÜTSEL davranış) mü? Yoksa 
büyük D (örgütsel DAVRANIŞ) mi? Büyük Ö (ÖRGÜTSEL davranış) örgüte ve 
örgütün hedeflerine önem ve öncelik vermekte iken, büyük D (örgütsel DAVRA-
NIŞ) daha çok örgütte çalışan bireylere önem ve öncelik vermektedir (Heath ve 
Sitkin, 2001). Esasen güvenlik gibi ülke bekasının söz konusu olduğu durumlarda 
kurumsal hedef ve önceliklerden vazgeçilemez. Lakin bu kurumsal hedeflere ku-
rum üyelerinin katkısı olmadan ulaşmak mümkün olamayacağına göre, birey ve 
grup davranışlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda hem büyük 
Ö, hem de büyük D olacak şekilde (Örgütsel Davranış) dengenin sağlanması ge-
rektiği değerlendirilmektedir. 

Güvenlik sektöründeki “güvenlik yönetişimine” doğru meydana gelen deği-
şim, kolluk ve iç güvenlik anlayışını da etkilemektedir (Özgür, 2019: 7). Bu bağ-
lamda güvenliği sağlamada kolluğun önemi artmış, görev alanı çeşitlenmiştir. 
Güvenlik sorunlarında iç güvenlik ve ulusal güvenlik ayrımının ortadan kalkma-
sı; siber terörizm, yasadışı göç, mülteci sorunları, hibrit savaş ve meskûn mahal  
mücadelesinde kolluğun ulusal ve uluslarası güvenlikte rol alması güvenlik ve kol-
luğu eşanlamlı kavramlar haline getirmiştir (Özgür, 2019: 63).

Teknolojik gelişmeler otomasyonu artırmakla birlikte, güvenlik hizmetinde 
insan hala önemli bir varlık olarak görülmektedir. Çünkü kurumdaki teknolojik 
aletlerin davranışları öngörülebilmesine rağmen insan ve grupların davranışlarını 
öngörmek ya da yönlendirmek zordur (Turgut ve Beğenirbaş, 2015: 679). Oysaki 
bu davranışlar örgütün başarısında önemli bir etmendir. İşte bu noktada örgütsel 
davranış karşımıza çıkmaktadır. 
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Ülkemizde güvenlik sektöründeki değişim ve dönüşüm bağlamında 2016 
yılında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki dönüşüm önem arz etmektedir. Bu 
dönüşümle askeri ve kolluk yönetim alanı yeniden yapılandırılarak, demokra-
tik ve sivil gözetim sağlanmış, İçişleri Bakanlığına bağlı olan Jandarma Genel 
Komutanlığının Genelkurmay Başkanlığı ile olan bağı sonlandırılmıştır. Ayrıca 
profesyonelleşmeye ve sözleşmeli personel istihdamına ağırlık verilerek, Jandar-
ma personelinin JSGA (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi) de eğitilmesine 
başlanmıştır (Özgür, 2019: 73-74)

Profesyonelleşme, son dönemde güvenlik yönetişiminde vurgulanan önemli 
olgulardan birisidir. Bu kapsamda; güvenlik kuruluşlarının işlevlerine yönelik rol-
lerin açıkça belirlenmesi, stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışının benimse-
nerek uygulamaya konulması, personelin görev tanımlarında belirtilen görevleri 
performans merkezli, etkin ve etkili bir şekilde yerine getirmek maksadıyla uzman-
laşma ve profesyonellik sisteminin kurulması gerekmektedir (Ball vd., 2003; Özgür, 
2019: 68-69). Bu bağlamda ülkemizde Jandarma teşkilatının son dönemde tama-
men profesyonelleşmeye ağırlık vermesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
Özgür (2019: 162) güvenlik alanında yaşanan değişimlerin jandarmanın profesyo-
nellik anlayışını da etkilediğini ve “radikal profesyonellik anlayışından pragmatist 
profesyonelliğe doğru hızlı ve kısmen kontrolsüz bir geçiş” yaşandığını belirtmek-
tedir. Böylece Jandarma teşkilatının insan kaynağının değer uyumunda değişimler 
görülmeye başlanmıştır. Güvenlik sektöründeki dönüşümle birlikte Jandarma per-
sonelinin kurumsal kültürel özellikleri bir yana bırakarak mesleğini sadece bir “iş” 
olarak görmeye başladığı ve bunda yeni istihdam şekli olarak sözleşmeli olarak te-
min edilen personelin sivil sektörde de işine yarayacak kariyere yönelimin etkisinin 
bulunduğu dile getirilmekte; dolayısıyla bu dönüşümün sonucu olarak meslekten 
ayrılmalarda artış yaşanmaya başladığı ifade edilmektedir (Özgür, 2019: 162-163). 
Bu bağlamda kurumların amacı açısından kurum personelinin kurumdan ayrıl-
ma oranının azaltılarak, kuruma bağlılığının arttırılması önemli olduğundan, bu 
amaca ulaşmada yönetim becerileri ve örgütsel davranışın öne çıktığı belirtilebilir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Örgütlerin en değerli varlığı olan çalışanlarının bireysel özellikleri, potansiyel-
leri ve yeteneklerinin dikkate alınarak etkili ve verimli şekilde değerlendirilmeleri 
örgütlerin belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlamaktadır. Örgütlerin çalışanların 
tutum ve davranışlarını etkileyen faktörleri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini dik-
kate almaları önemlidir. Dolayısıyla örgüt üzerinde etkili olan birey, grup ve örgüt 
düzeyindeki davranışları inceleme konusu yapan örgütsel davranış alanının, örgüt-
lerin yönetimde dikkate alması gereken bir disiplin olduğu değerlendirilmektedir.
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Bu kapsamda güvenlik sektöründe örgütsel davranış alanında yönetim açısın-
dan dikkate alınması gereken ilk husus uygun bir kariyer yönetim sistemi oluştur-
maktır. Kolluk içinde kariyer sistemi olarak “yarı vasıflı, vasıflı ve teknik işgücü” 
kademelerinde belirli alanlarda uzmanlaşmaya ağırlık verilirken, yönetici kade-
melerinde “yönetimde uzmanlaşma” şeklinde tanımlanan bir profesyonelleşmeye 
yönelmek gerektiği ifade edilebilir (Özgür, 2019: 168). Hiçbir örgütte üst yönetici 
konumunda bulunan bir yetkilinin bulunduğu alandaki tüm her şeyi bilmesi ve bu 
alanda en iyisi olması mümkün değildir. Bu nedenle en optimal çözüm; sorumlu 
olduğu alandaki önceliklerin neler olduğunu doğru bir şekilde ortaya koyabilen ve 
örgütlenmeyi en iyi şekilde planlayarak yönetebilen bir lider yönetici olmak, yani 
yönetim konusunda uzmanlaşmaktır (Özgür, 2019: 202). 

Dikkate alınması gereken diğer bir husus uygun bir kariyer sistemi belirleme-
dir. Kariyer sisteminden beklenen terfi etme, profesyonelleşme, çalışanın ilgisini 
çeken alanda bilgiye ve yeteneğe ulaşabilmesi, görev esnasında ortaya koyduğu 
performansın karşılığını elde edebilme ve çalışanın örgüte bağlılığının artırılarak 
yapmış olduğu görevdeki iş tatminin yükseltilmesidir (Özgür, 2019: 210). Kurum-
sal olarak ise etkinlik ve verimlilik prensibi doğrultusuna uygun şekilde, yapılan 
görevin uygun maliyetle ve etkinlikle icra edilmesi beklenmektedir. Güvenlik sek-
töründe faaliyet gösteren kurumlar açısından yaklaşıldığında kurumsal hedeflere 
ulaşmanın en önemli hedef olması gerektiği belirtilebilir; fakat, kurumda çalışan 
personelin şahsi hedeflerine ulaşmasının dolaylı yoldan kurumun belirlediği he-
deflere de ulaşmasını kolaylaştırabileceği değerlendirilmektedir (Özgür, 2019: 
210). Bu nedenle örgütsel davranış açısından uygun bir kariyer yönetim sistemi 
belirlenmesinde çalışanların şahsi hedeflerinin dikkate alınmasının gerektiği ifade 
edilebilir. Aksi takdirde işe yabancılaşma, mesleki doyumsuzluk, işten ayrılma gibi 
kurumların arzu etmediği sonuçlarla karşılaşılabilinmektedir. Bu nedenle yapıla-
cak olan kurum tarafından yapılacak olan kariyer planlamasında kurum perso-
neline şahsi kariyer planlamalarında ihtiyaç duyacaklarını belirlemede yardımcı 
olmalı, örgütlerdeki mevcut kariyer fırsatlarını ve basamaklarını çalışanlara erişi-
lebilir kılmalı ve geliştirmek için çaba sarf etmeli, personelin ihtiyaçları ile sahip 
oldukları becerilerini kariyer elde etmeye imkan tanıyacak şekilde düzenlemelidir 
(Aytaç, 1997: 190; Özgür, 2019: 211). Askeri nitelikli bir genel kolluk kuvveti olan 
jandarma kurumunda yaşanan dönüşümde profesyonelleşmeye ağırlık verilerek 
çalışanların her türlü koşul ve şartlarda görev yapabilecek görev anlayışına sahip 
olması gerekmektedir. Yönetimde uzmanlaşılması, icra edilen meslek boyunca de-
ğişik kadro ve görevlere atanıldığında yeni göreve adapte olmayı kolaylaştırmak-
tadır.  Bu bağlamda personelin belirlediği kariyer yolu imkânını sağlamaya çalışır-
ken subaylar açısından değerlendirildiğinde subayların spesifik olarak belirlenmiş 
alanlarda uzmanlaşmaktansa asli görevine yani yönetim ve liderlik yeteneğini ge-
liştirmeye ağırlık verilmesi gerektiği belirtilebilir. 

130 Tematik Güvenlik Çalışmaları



Dikkate alınması gereken diğer bir husus bireysel performansın önemsene-
rek ödüllendirilmesi ve başarılı İKY uygulamalarıdır. Bireysel performans örgütsel 
hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Başarılı İKY uygulamaları (işe alma/seç-
me, eğitim, ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer, performans değerlendirme vb.) 
ile çalışanların tatmin ve bağlılığı artırılarak pozitif örgütsel davranış göstermesi 
sağlanabilir ve çalışanların bireysel performansı yükseltilebilir (Uysal, 2015: 328). 
Böylece kurumsal hedeflere ulaşılabilir.

Dikkate alınması gereken diğer bir husus hedef belirlemedir. Kurumsal ai-
diyeti ve bağlılığı sağlamak kurumlar açısından önemlidir. Çalışanlara ulaşılması 
zor hedefler ortaya koymak ve onları başarmaları yönünde motive etmek, çalışan-
ların yüksek performans göstermelerini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda özellikle 
hedef belirlemede ortaklaşa karar vermek çalışanın bunu kendi yönetimi olarak 
algılamasına yol açmakta, böylece birey ve grup düzeyinde performans ve moti-
vasyonu artırmaktadır (Rousseau, 1997). 

Dikkate alınması gereken diğer bir husus işyeri fiziksel koşullarının iyileşti-
rilmesidir. Yüksek gürültü, aşırı ışık, rutubet gibi iş yerindeki fiziksel faktörlerin 
olumsuz olması ya da çalışanlar arasındaki ilişkilerin olumsuz olması, yönetici-
lerin astlarına baskı yapması ya da mobbing uygulaması, fiziksel saldırıya varan 
saldırgan davranış göstermesi çalışanların enerjisini olumsuz yönde etkileyerek 
bireyin verimliliğini azaltmasına, iş ve kurumdan soğumasına ve işten ayrılma-
sına yol açabilir (Özdevecioğlu, İnce, Karaca ve Bayram, 2015: 729). Böylesi bir 
durumda da kurumsal hedeflere ulaşmak doğal olarak zorlaşacaktır. Bu nedenle 
iş yeri fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, iş ortamının iyi olması, çalışanın işine 
daha kolay motive olmasını sağlayarak, yüksek enerji ile daha verimli çalışması 
ve işine karşı pozitif tutumlar geliştirmesine böylece yüksek bireysel performans 
sergilemesine yol açacaktır (Özdevecioğlu, İnce, Karaca ve Bayram, 2015: 733). 

Dikkate alınması gereken diğer bir husus doğru liderlik yaklaşımını uygula-
maktır. Olaya liderlik açısından yaklaşıldığında otokratik liderlik ya da etkileşim-
ci liderlikten dönüştürücü liderlik, katılımcı liderlik, babacan liderlik, öz liderlik 
gibi liderlik tarzlarına doğru bir evrilme yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda 
yönetimde klasik liderlikten ziyade liderlerin de astlarına daha fazla yetki ve inisi-
yatif veren, onların sorunlarını dinleyerek empati yapabilen, ademi merkeziyetçi 
bir yönetim anlayışıyla hareket eden yöneticiler olmasının, astların nezdinde ka-
bulünü sağlayacağı ve astların da örgütsel adalet anlayışı içerisinde kuruma olan 
aidiyet ve bağlılığını artırarak motivasyon ve performanslarını yükselteceği; bu 
etkinlik ve verimlilik artışının da kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracağı 
ifade edilebilir. 
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Bu kapsamda sonuç olarak özetlemek gerekirse; başkalarına havale edile-
meyecek ve devletlerin bekasında hayati öneme haiz bir kavram olan güvenliğin 
devamlılığını sağlamada; güvenlik sektöründe çalışan personelin kurumsal hedef-
lere ulaşmada kurumsal aidiyetlerini ve bağlılıklarını yükseltmede yapılacak işe 
uygun nitelikli personel seçiminin, kurum kültürü ve değerlerinin başlangıçta ka-
zandırılmasının, çalışanların işte ve yönetimde profesyonelleşmelerine ve uzman-
laşmalarına yönelik somut bir kariyer yolu planlaması yapılmasının ve yönetici 
konumunda bulunanların yönetimde örgütsel davranış konularına önem vererek 
uygun liderlik tarzını uygulamasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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Öz
Seri cinayet failleri son 40-50 yıldır kriminoloji dünyasının ve toplumun ilgisini çok fazla 

çeken suçlu tipini oluşturmaktadırlar. Bu bölümde konu üzerindeki çeşitli çalışmalara ve mesleki 
deneyimlere dayanarak hazırlanmış kısa bir gözden geçirme sunulacaktır. Derin psikolojik moti-
vasyonların daha iyi anlaşılmasına öncelik verildiği için bu konudaki deneyimler ön planda tutul-
muştur. Tanımlama ve sınıflandırmadan kısaca bahsedilmiş, örneklere sosyal gerekçeler öncelikli 
tutularak hiç yer verilmemiştir.
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GİRİŞ

Kriminal psikolojik (adli) profil, suç kabul edilen saldırgan eylemden sorum-
lu kişinin kişiliğini olay anındaki ruhsal durumunu ve sosyo-demografik özellik-
lerini belirlemek amaçlı çalışmaları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Aynı 
zamanda Adli Tıp ve Adli Bilim profesyonellerinden oluşan bir ekip çalışmasıdır. 
Çözümlenmemiş olgularda soruşturmanın sonuç vermediği ya da sınırlı sonuç 
verdiği durumlarda kullanılır. Burada amaç, saldırganı bulmayı kolaylaştırabile-
cek kişilik özelliklerini tahmin etmektir.

Bu tahminler

•	 Kişilik temel özellikleri neler olabilir?
•	 Temel davranış ve tutum özellikleri nelerdir?
•	 Beklenen bir sonraki saldırgan davranış nedir?
•	 Sosyo-demografik karakteristikler nelerdir?
•	 Derin psikolojik yapı nasıldır?
•	 Gelişimsel ve/veya psikiyatrik bir bozukluğu var mıdır? gibi soruların 

cevaplarını bulmak için yapılır. Bunun sonucunda elde edeceğimiz ya-
nıtlar seri suçlarda; muhtemel suçu engellemeye, saldırganlık ve şiddetin 
doğasını daha iyi anlamaya, saldırgan davranış gösteren kişilerde tedavi, 
terapi ve rehabilitasyon prensiplerini geliştirmeye, gereksiz gözaltı iş-
lemlerine engel olarak temel hak ve hürriyetlerin ihlaline mani olmaya, 
saldırganlık ve saldırgan birey konusundaki önyargıları değiştirmeye, 
viktimolojik bilgi birikimini arttırmaya, bilirkişinin objektif-nötral tutu-
munun pekiştirilmesine, ceza ve infazla ilgili yasal hükümler ve uygula-
malarda önemli değişiklikler yapılmasına yarayabilir. 

Ayrıca olay yeri, otopsi, fiziki muayene bulguları, kurban-tanık ifadeleri, tıbbi 
kayıt ve belgelerden elde edilen verileri kullanarak olayın meydana geliş biçimi 
(modus operendi), orijin ve saldırganın motivasyonu ile saldırganın psikolojik-
psikiyatrik, sosyo-demografik özellikleri hakkında araştırma-değerlendirme yap-
mamıza olanak tanır. 

Şayet olayı tümevarım-tümdengelim (induktif-deduktif) olgusuyla ele alacak 
olursak, temel polisiye araştırma ilkeleri ile profil çalışma ilkeleri farklıdır. Teknik 
araştırma ve fiziki deliller farklı boyutları ile değerlendirilir. Mağdur bilimin kul-
lanılması farklıdır. Bilinen motivasyonlar dışındaki derin yapı incelenir (pedofilik, 
kanibalistik, voyöristik v.s)
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1. CİNSEL ŞİDDET EYLEMCİLERİNİ DEĞERLENDİRME

Cinsel suç failleri hakkındaki genel toplumsal inanç; çoğunlukla genetik kö-
kenli olup nadiren çevresel faktörlerle ilişkilendirilmesi yönündedir, ahlaki geli-
şimlerinin zayıf, görülme sıklığının da seyrek olduğu yönündedir. Sosyal perfor-
mansları kötü bulunur. Gerçekte ise fantezilerin önemli bir rol oynadığı ve erken 
yaşlarda keşfedildiği, parafili dışı cinsel bir hayatları pek olmayan kişilerdir.  Yaş-
landıkça eylem sıklığı giderek daha da azalır. Psikiyatrik olarak bir hastalık-bo-
zukluk ya da komorbitide olarak görülür strüktüel-çevresel-biyolojiktir. Psikolojik 
açıdan değerlendirildiğinde ise gelişimsel arrest, öğrenme sonucu çevresel faktör-
lerin de etkisiyle ortaya çıkmış ve görülme sıklığı pek de seyrek olmayan bir du-
rumdur. Genel inanç sisteminden farklı olarak psikolojik açıdan değerlendirince 
parafili dışı cinsel hayat vardır ya da azalmıştır. Kriminolojik öyküye baktığımızda 
da bizleri davranış ve motivasyon odaklı bir tipleme karşılayacaktır alt tiplere has 
farklı etyolojileri kendi içerisinde barındırır. Genellikle kadınlarda daha az erkek-
lerde daha fazla görülür. 

2. SERİ CİNAYET FAİLİ PROFİL ÇIKARMA

Öncelikli olarak profille ilgili genel veriler ve olay yeri bulguları bir araya 
toplanır bunun sonucunda bir kriminal profil oluşturulmaya çalışılır. Oluşturu-
lan profil kapsamında bir soruşturma başlatılır geri bildirimlerde bulunulur ve bu 
sayede karar süreci başlar. Soruşturma sürecinden sonra tutuklama süreci gelir. 

Profil oluşturmada 1.adım her zaman veri toplamadır. Olay yeri ve zamanı, 
özel veriler, şahit ve kurbanla yapılan görüşme, mağdur profilleri, ilişkili materya-
lin değerlendirilmesi ve fiziki bulgular 1.adımda yer alır. İlk ayırıcı tanı kurban ile 
saldırganın ilişkisi, sosyal ortam ve ilişkileri aynı zamanda da motifler üzerine ku-
ruludur. Derin analizde ise statik risk faktörleri oluşturan madde-alkol kullanımı, 
kişilik bozuklukları, mental retardasyon ve organik mental bozukluklar, dinamik 
faktörleri oluşturan agresyon, bireysel motifler, yakınlaşma derecesi, çevresel etki-
leşmeler, tetikleyen faktörler, dramatik elemanlar olmak üzere kabaca iki grup ve 
alt başlıklara ayrılır.

Adli profil çalışması sonrası bazı özellikler üzerine yorum yapmak kolaylaşır 
bunlar yaş, cinsiyet, etnisite, sosyo-ekonomik durum, medeni durum ve evlilik 
performansı, kognitif yetiler, öğrenim durumu, gündelik yaşam özellikleri, yetiş-
tiği çevre özellikleri, sosyal ve mesleki uyum performansı, kişiliği ve karakteristik 
özellikleri, genel davranış ve tutum özellikleri, özbakım, mental yeterlilik/yeter-
sizlik, patolojik davranış özellikleri, iş alışkanlıkları, olay yeri-yaşadığı yer ilişkisi, 
cinsel uyum ve parafilik özellikler ve motivasyon üzerinedir. 
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Seri cinayet tiplemeleri kendi içerisinde birkaç gruba ayrılır. Bunlar-
dan sadistik tip pedofilik seri cinayet faillerini ele alacak olursak bu grup cin-
sel acı vererek uyarılır, öldürmeye kadar giden eylemler uygular ve sado-ma-
zohistik ve çocuk pornografisini yaygın olarak gözlemlemek mümkündür, 
ayartıcıların bir kısmı bu form’a dönüşebilirler, polipervert seri cinayet failleri-
nin bir kısmı bu gruptandır, aynı zamanda kaçırma ve alıkoyma da gözlenir…. 
Tiplemeler kısaca organize tip, dezorganize tip ve mikst tip olarak üç gruba ayrılır. 
Lunatikler (akıl hastalığı olanlar), kontrol yönelimli olanlar, görev yönelimli olan-
lar, polimorf seri cinayetler olarak da dört grupta sınıflandırılır.

3. KAYDI İHTİYAT

Yapılandırılması çok yeni ve bilimsel tartıdan yeterince geçmemiş olmasıyla 
birlikte, psikolojik kuramların çoğu açıklayıcı olsa da hala spekülatif, kötüye kulla-
nım riski (yeni stigmatizasyonlar, hedef şaşırtma, hastalık-bozukluk modeli ısrarı 
v.s) olan bir durumdur.

Psikiyatri, adli tıp, psikoloji, kriminoloji, viktimoloji ve sosyal psikoloji-antropo-
loji bilimsel verileri birbiriyle yeterince entegre değildir, araştırma yöntemleri farklı 
ve iş birliği içinde çalışma zemini bağımsız bilimsel kuruluşlarda yapılamamaktadır.

Cinayet ve parafilik eylemler hariç saldırgan eylemin özellikleri hızlı değiş-
mektedir. Saldırganların verdiği bilgiler güvenilir değil ya da iş birliği içinde de-
ğillerdir. Saldırgan eylem sorumlularının ne kadarının tespit edildiği ise henüz 
bilinememektedir. 

4. SERİ CİNAYET FAİLLERİNDE ORTAK ÖZELLİKLER

Seri cinayet katillerinin ortak özellikleri göz önünde bulundurulacak olur-
sa öncelikli olarak her birinin geçmiş yaşantılarında travmatik bir öyküden söz 
etmek gerekir. Ortak özellikler arasında var olan travmatik öykünün dikkatle ele 
alınması gerekir. Kimi tecavüze veya tacize uğramış, kimi işkenceye maruz kalmış, 
kimi istismar ya da ihmal edilmiştir, kimi ise görmemesi gereken birçok şeye ta-
nıklık etmek durumunda kalmış kişilerdir. İnsan ruhunu karmaşık kılan ise bu tip 
durumlar karşısında yaşanılan olaylar ile başa çıkabilmek adına durumu kontrol 
altına almak için ortaya konan davranış örüntüleridir. Birçok travmanın sonucu 
olarak kişi hayatına devam edebilmek, kimi zaman akli dengesini koruyabilmek 
adına farkında olmadan kendince birkaç tip savunma mekanizması geliştire-
rek içinde bulunduğu ortama entegre olmaya çalışır. İçinde bulunduğu durumu  
yahut yapılan akıl almaz eylemleri normalize etmek/mantığa uydurmak bu sa-
vunma mekanizmalarından biridir. Faillere göre mağdur/kurbanların birçoğu bir 
nedenden dolayı başlarına gelen şeyi hak etmişlerdir ve bu durum sayesinde ilahi 
adalet yerini bulmuştur. 
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Karşısındakini nesneleştirme bu tip durumlar için sık görülür. Muhatap ol-
duğu kişiyi canlı bir varlıkmış gibi kabul etmez ve karşısındakine cansız bir nesne 
gibi yaklaşır. Çoğu zaman karşısındakinin canının acıyabileceğini dahi zihninde 
tasavvur edemez. Faillerin birçoğu geçmiş zamanda yaşadıkları bir ya da birkaç 
olayın etkisinden kurtulamamış ve bu tip davranış örüntüleriyle başa çıkamadık-
ları kişi ve ya durumu kontrol altına almaya çalışmışlardır. Zamanında asıl olayın 
failine göstermek istedikleri tepkiyi gösteremeyen o dönemin mağdurları/mağ-
lupları, yansıtma mekanizmalarından yer değiştirmeye kadar birçok savunma 
düzeneğini kullanarak bugünün faillerine dönüşmüşlerdir. Geçmişin mağlubiye-
tini bugünün zaferine dönüştürmeye çalışırlar. Tıpkı perversiyonda olduğu gibi 
tekrarlayan ritüelik davranışlar kendiliğin (selfin) kohezyonu için zorunlu hale 
gelir. Kendi içlerinde var olan ama toplum tarafından kabul görmediği gerekçe-
siyle bastırılan arzuların yansıtma savunma mekanizması ile gün yüzüne çıktığı 
bilinmektedir. Faillerin kurbanlarını anlatırken ki yaptıkları suçlamalarda bunun 
örneklerini görmek mümkündür. 

Savunma mekanizmalarının dışında birçoğunun dini uğraşlarının olduğu bi-
linmektedir. Bunun dışında büyük bir kısmında sapkın cinsel davranış örüntüleri 
de gözlemlenir. Faillerin cinayetleri işleme nedenleri arasında mağdurların gerekli 
dini ritüellere uygun davranmadıkları gerekçesi yer alır ya da failler kendi cinsel 
ihtiyaçları doğrultusunda hareket edip daha sonrasında işi bir nedenden dolayı 
cinayet boyutuna taşımışlardır.  Kendilerini olduklarından daha güçlü gösterme-
ye ihtiyaç duydukları için faillerin cinayetleriyle ilgili anlattıkları çoğu zaman ya 
abartılır ya da yeni baştan yazılır. Aslında şunu da biliyoruz ki: “korkan korkutur”. 
Etrafa sürekli olarak bir korku salma ihtiyacı güden saldırgan tavırlar sergileyen 
yahut kendisini olduğundan çok daha güçlü ya da çok daha azılı göstermeye çalı-
şan insanların aslında çözümlenmemiş ve korku duydukları bir takım meseleleri 
vardır. Kendi korkularının üstesinden gelebilmek adına korktuğu şeyin yerini alır 
o nesne ya da kişiyle özdeşim kurarak kendi benliğinde ona da yer açar. 

Bu durum güçsüz pozisyondan güçlü pozisyona geçme çabası nedeni ile olur. 
Bu nedenle seri cinayet failleri hüküm giydikten sonraki süreçte haklarında iddia 
edilen bütün suçlamaları bir anda kabul ederler ve asıl itiraf süreci bu aşamada 
başlar. Çoğu zaman bu noktada gerçek olmayan hikâyeler de dinlenir. Bu yüz-
den tespiti yapılan seri katillerin sadece anlattıkları hikâyelere bakılarak bilim-
sel bir değerlendirmede bulunmak geçersiz sayılacaktır. Alınan ifadelerin hangi  
koşullar altında alındığı bilinmeden, failin uzun süreli bir ruh sağlığı muayene-
sinden geçmeden durumu hakkında söylenebilecek sözler sınırlı olmakla birlikte 
sadece birtakım varsayımlar üzerinedir.
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5. SERİ KATİL PROFİLLEME ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ VE AMACI

Seri katil profilleme çalışmaları işlenen suçun hangi şartlar altında nasıl ve 
kabaca kim tarafından işlenebilme ihtimali olduğuna dair bize ipuçları veren çalış-
malardır. Bu çalışmaların başlangıç aşaması öncelikli olarak olay yeri ve bulguları 
olmakla birlikte aynı zamanda olay yeri ve civarında var olan kişilerin ifadelerini 
de içerir. Olay yeri suçun malini yani suçun işlendiği yeri ifade eder. Olay yeri 
bulguları ise mekânın içerisinde var olan eşyaları, mağdurun olay yerinde bulunan 
postürünü, mağdurun fiziksel özelliklerini, mekânın krokisini, olay yerinin farklı 
açılardan çekilmiş fotoğraflarını ve olay yerinde rastlanabilecek diğer önemli bul-
guları içerir. 

6. PROFİL OLUŞTURMA

Suçlu profili oluşturma en başta olay ile ilgili suç işleme potansiyeli var olan 
kişilerin tespitinin yapılmasına, bu tespit doğrultusunda elde edilen kişilerin bazı 
özellikler dikkate alınarak sayılarının azaltılmasına, kabaca suçu işleyen kişiyi işle-
diği suçun niteliği ve varsa arkasında bıraktığı izlerle tanımlamaya kim olduğunu 
anlamaya çalışma çabasıdır. 

Suçlu profili oluştururken dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar vardır. 
Bunlar suç fiilinin ortaya çıktığı yer, zaman, suçun işlendiği alet, kullanılan yön-
tem, mağdurun üzerinden alınan örnekler ve suçun failini tanımlayabileceğine 
inanılan diğer şeylerdir. 

Seri cinayet faili tanımlaması oldukça yeni sayılır. Bu durum tanımlama ön-
cesi seri cinayet faillerinin olmadığını göstermez. Suçlar hem işleniş biçimleri hem 
de işleyen kişilerin özellikleri itibariyle toplumun değişimi ile birlikte farklılaşır. 
Hatta yeni suç işleme biçimleri de ortaya çıkabilir. Sokakta soygun yapmaya kalkı-
şan kişilerin suç işleme biçimi ve suçlu profili 1950’lerde oldukça farklıydı. Oysa-
ki geçtiğimiz 2000’li yılların başında hem suçu işleme biçimi hızlanmaya başladı 
hem de suçu işleyenlerin profili farklılık gösterdi. Ve hatta suçun adına Türkçede 
kapkaç kondu. Aslında bu suç tipi İtalya’da ve uzak doğuda zaten yaygındı. Suç-
lu genel özellikleri de birbirine benzer vasıflar taşımaktaydı. Seri cinayet failleri 
içinde benzer bir şey söz konusudur. Tanımlandığı ve ayrı bir suç tipiymiş gibi 
ortaya atıldığı (1960’lı) yıllarda birden fazla cinayet işleyen insanların varlığını  
zaten biliyorduk. Bu suçlarda ortaya çıkan ortak özellikler böyle bir tanımı gerekli 
kıldı ve hatta kapkaç kelimesi gibi “serial killer” kelimesi de medya-halk etkileşimi 
içerisinde üretilmiş bir sözcük olarak yerini aldı. Bu duruma göre yapılmış olan bu 
isimlendirmenin akademik bir vasıf taşımadığı söylenebilir. 
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Bir seri cinayet tanımlaması için çeşitli ortak özellikler aranmış bazı ortaklık-
lar bulunarak bu tanımın içi doldurulmaya çalışılmıştır. Evden hırsızlık, dolandı-
rıcılık vs gibi basit tanımlamaları olan bir suç tipi olmadığı için ve hatta bir çoğu 
gözden kaçırılabildiği için tüm seri cinayet faillerinin ortak özellikleri ve karak-
terlerindeki bazı vasıfları tanımlamak fazla iddialı olacaktır. Üstelik bu özellikler 
ülkelere ve kültürlere göre de bazı farklılıklar gösterebilmektedir. İşin bir diğer zor 
tarafı seri katil tanımı altına koyduğumuz faillerin sayısının çok da fazla olmama-
sıdır. En iddia edici çalışmalarda bile vaka serilerinin rakamı onlu sayıları aşma-
maktadır. Yani bir suç için yapılan oldukça küçük niceliksel sayılar (30-40 gibi) 
genel özelliklerini ve bazı ortaklıklarını tanımlamakta yetersiz olabilir. Ampirik 
gözlemler zaten bunu doğrulamaktadır. Söz gelimi seri cinayet failleri genellikle 
tanımadıkları insanlara yönelik cinayet işledikleri iddia edilse de cinayetlerden en 
az birinin çok yakınındaki bir kişi olduğunu (mesela annesi) ilk cinayetin ve bazen 
de son cinayetin bu olabileceğini bildiren yazarlar da vardır. 

Az çok tanıdıkları kişilere yönelik derin psikolojik motivasyonu olan cinayet-
ler işlenir. cinayetin işlenmesi, planlanması ve motivasyonun ilk anda belirlene-
meyen derin psikolojik çatışmalarla ilişkilendirilmiş cinayetlerin bir kısmı, tanıdı-
ğı insanlara yönelik olarak belli aralıklarla işlenmiştir. Üstelik bazı ortak özellikler 
yurtdışında (bilhassa ABD’de) yapılan araştırmalarda aynı sonuçlar veriyor olsa da 
bir çok özellik te farklıdır. O yüzden de böyle bir başlık altında seri cinayet failleri-
ne ortak özellikler atfetmek çok dikkatli yapılması gereken bir şeydir. 

Yeterince titiz yapılan çalışmalarda bile ortaya çıkan ortak özelliklerin sadece 
seri cinayet faillerine ait olduğunu söylemek de güçtür. Mesela seri katillerin birço-
ğunda bilhassa aile dışı sosyal ilişkilerde çok rahat gözlenebilen çekingenlik ve be-
ceriksizlik vardır. Birçoğu sessiz ve çekingen tavırlı kişilerdir fazla konuşmazlar ve 
gözünüze batmazlar ama bu özellikler birçok insan için geçerlidir ve aynı zamanda 
başka bir çok suçlu profilinde de rahatlıkla görebileceğiniz (bazı seri tecavüzcü ti-
polojisinde ve pervertlerde) tavırlar sergilerler. Tüm bunlara rağmen şimdiye kadar 
tespit edilmiş özellikler sınıflandığında ortaya çıkan bazı sonuçlar da vardır. 

Seri cinayet faillerinin yaklaşık ¾’ünün cezai sorumluluğu etkileyecek dere-
cede ciddi bir akıl hastalığı yoktur. Burada kastedilen akıl hastalıkları şizofreni, 
paranoya, psikotik özellikli mâni gibi kişilerin gerçeklikle ilişkisinin ağır derece-
de bozulduğu akıl hastalıklarıdır. Yoksa geçici bazı psikotik durumlara ve ciddi 
davranış bozukluklarına rastlamak mümkündür. Bilhassa anti-sosyal kişilik örün-
tüsüyle önemli derecede bağlantıları olduğu düşünülmektedir. Zekâ seviyeleri 
vakaların ancak çok küçük bir kısmında ortalamanın altında ya da sınırda bu-
lunmuştur. Ve yaklaşık %25-30’unda ortalamanın üstünde bulunmuştur. Sonuç 
olarak tüm vakaların %80’inde zeka seviyesi normal ya da normalin üstündedir. 
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Genel olarak davranışları, seri cinayet failine giden davranış örüntülerinin 
öncül davranışlarına ergenlik döneminde rastlamak mümkündür. Bu davranış-
lar ya erişkin hayatta kalkışacakları cinayetlerin neredeyse birer denemesi dahi 
olabilir. Bilhassa hayvanlara yönelik eziyetler, çeşitli bağlama türlerini sayısız de-
nemeler, belirli konulara gösterilen aşırı ilgi (bazı polisiye, tıbbi, hukuki konular) 
gibi tutumlara hayat öykülerinde sık rastlanır ama yine de bu davranışı gösteren 
çocukların ilerde seri cinayet faili olacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira birçok 
ergen türlü sebeplerle bu tür ilgiler gösterebilirler. Yine birçok seri cinayet failinin 
ergenlik döneminde çeşitli pervert davranışlar gösterdikleri iletilmiştir. Teşhirci-
lik ve fetişizm en sık rastlananlardandır. Ancak belirtmeliyiz ki teşhircilik en sık 
rastlanan perversiyondur. Fetişizme de sık rastlandığı bilinmektedir. Neredeyse 
erişkin yaşta parafilik cinsel hayatı olan bireylerin hemen hepsi bu davranışları 
ergenlik çağında göstermeye başlarlar. Yani bu saydıklarımızın sıradan bir para-
filik için de geçerlidir. Bazı yazarlar bazen ergenlik döneminde devam eden ama 
çoğunlukla erken çocukluk döneminde gözlenen enürezis nocturna (gece yatağa 
kaçırma) davranışının sık görüldüğünü belirtirler. Enürezis hayvanlara eziyet ve 
pervert davranışlar üçlüsünün (triad) seri cinayet failleri için yeterli olduğunu id-
dia edenler olmuşsa da bu üçlü birçok kriminalin profilinde zaten yer almaktadır. 
Yani seri cinayet faillerine has bir durum değildir. Benzer bir özellik olarak birço-
ğunun çocukluğunun travmatize öykülerle dolu olması yine seri cinayet faillerine 
ait bir özellik olarak kabul edilemez. 

Travmatik öykülerin içinde evlat edinme ve çocuk istismarı, terk edilme, 
çocuk yurtlarında yaşama, savaş, çatışma kıtlık, göç gibi şartlarda hayatta kalma 
ve olağan dışı deneyimlere şahit olma unsurlarının gözükmesi de çok sıktır. Say-
dığımız bu özellikler ağırlıklı olarak çocukluk dönemine ait özelliklerdir ve ayrı 
ayrı birçok insanda olağan bir hayat sürüyor olsa bile gözlenebilmektedir. Burada 
dikkatleri çekebilecek olan en önemli şey seri cinayet faillerinin birçoğunda bu 
sayılan özelliklerin bir arada ya da büyük bir çoğunluğunun aynı anda tespit edi-
lebilmiş olmasıdır. Birçok öykü bu sayılanların birçoğunu barındırır. Erken yaştan 
itibaren başlayan, mahrumiyet de içeren travmatik öyküler kişiliklerinde önemli 
defektler oluştururlar. Yavaş ve sinsi gelişen birçok sorunlu davranış ilk anda fark 
edilmeyecek kadar uzunca süre saklı kalır. 

Psikanalitik bakımdan ego işlevleri oldukça sınırlı ve ilkel savunmalarla 
(projeksiyon, sıklıkla yansıtmalı özdeşim, saldırganla özdeşleşme vs.) ayakta ka-
labilmekte kendilik algısının devamlılığı ancak ciddi patolojik eyleme vurmalar 
(akting-out) ve hayal kurmalarla devam ettirilebilir hale gelir. Çocukluk çağında 
beklenen performans görece daha sınırlıdır. Seneler geçince erişkin hayatın bek-
lentileri artar ve bunlara çeşitli hayal kırıklıkları, performansı sabit sürdürmede 
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güçlükler, insanlar arası ilişkilerdeki sorunlar eklenir. Erken dönemlerde kulla-
nılan savunmalar daha az işe yarar ve kişilik savrulmaya, dengesini sağlamakta 
zorlanmaya, iyi kötü kurduğu sistemde dekompanse olmaya başlar. Geçmişte ku-
rulan agresif içerikli fanteziler, tatmin etmek bir tarafa kişiliklerini ayakta tutma-
ya yetmez hale gelir. Büyük bir çoğunluğu sabit ve doyurucu duygusal ilişkiler 
kurmaktan uzak oldukları için sosyal ve duygusal destekler de oldukça zayıftır. 
Sağlıksız ve verimsiz yöntemlerle başa çıkılmaya çalışılan ve üstü kapatılan birçok 
mesele ruhsal dünyada hareketlenmeye başlar. Kişi gittikçe daha uyumsuz, daha 
fazla kendi dünyasına çekilmiş bir haldedir. Tüm bunları dengeleyebilmek için 
fanatik düşüncelere, abartılı yaşanan cinsel ritüellere ve marjinal bazı inançlara 
belirgin bir şekilde ilgi duymaya yönelir. 

Bu süreç uygun şartlarda birkaç ayda gelişebilirken bazen de yıllar alabilir 
ve birey orta yaşlar ve hatta yaşlılık diyebileceğimiz yaşlarda cinayetlerini işleme-
ye koyulabilir. Vakalar teker teker değerlendirildiğinde neyin, nasıl, nerede baş-
ladığıyla ilgili bazı yorumlar yapmak mümkün olabilmektedir. Ancak insandaki 
davranışların ortaya çıkışındaki temel bir özellik olarak bunu önceden kestirebil-
mek ve belirleyebilmek mevcut bilgilerimin ışığında halen neredeyse imkânsızdır. 
Görünüşte çok ağır tetikleyici bir olay (terk edilmek, dolandırılmak, iş kaybı vs.) 
her şeyi alt üst edecekmiş gibi görünse de bu her zaman böyle olmaz ve dışarıdan 
sıradan bir şeymiş gibi gözüken basit bir reddedilme kişiliğin çatlaklarından içeri-
ye sızar ve çok derindeki çatışmaları geri dönüşümsüz bir şekilde harekete geçirir. 
Yine de belli başlı olayları gözlemleyebilmemiz sonradan betimlemelerle dahi olsa 
mümkün olabilmektedir. 

Öldürme eylemi uzun yıllardır tasarlanmış fantezide yaşanmış bu fanteziyi 
kurarken çeşitli enstrümanların kullanıldığı mastürbasyon da içeren tekrarlarla 
yıllardır devam etse de bir hayalin gerçeğe dönüştürülmesi zor bir şeydir. Bu sık-
lıkla aniden olmaz. Belirli bir süre alır ve bazı denemelere kalkışılır. İşte bu dene-
meler konuyla ilgili soruşturmayı yöneten kolluğun dikkatini çeker ve yeterince 
sorgulanırsa sonrasında önüne geçilemez hale gelecek olan davranışların engelle-
nebilmesi mümkün olur. Mesela bir apartman aralığında yaşlı kadınları çekiştirip 
ısırmaya kalkma davranışı kâğıt üstünde önemli bir suç oluşturmadığı için olayın 
tuhaflığı ikinci plana atılıp, soruşturma sıklıkla derinleştirilmez. Oysa dikkatlice 
alınmış bir anamnezde ve iyi yürütülmüş bir soruşturmada ağır fiziksel şiddete 
ve ölüme yol açacak hezeyanların ve ciddi derecede bir akıl sağlığı bozukluğunun 
varlığı tespit edilebilir. Cinsel sarkıntılıklar, insan kaçırmaya teşebbüsler ve hay-
vanlara yönelik hunharca eziyetler, tuhaf cinsel ritüeller bir seri cinayet failinin ilk 
denemelerini oluşturabilir. İnsanları kendi uygum bulduğu yerlere götürerek ken-
di yöntemiyle hareketsiz hale getirip daha sonra da eylemlerini gerçekleştirmek 
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için yola çıkan biri bazen ilk adım olan kaçırmaya kalkışmada beceriksizlikler gös-
terebilir. Olay yerinden uzaklaşan ve yakalanamayan bu bireyler eninde sonunda 
tekrar deneyeceklerdir. Bu sefer yöntemlerinin zayıf taraflarını düzeltecek daha 
kurnaz metodlar oluşturacaklardır. 

Bir diğer ortak özellik de bazı seri tecavüzcüler ve pedofilik tecavüzcülerin 
başlarda kurbanlarını öldürmezken zamanla eğer yakalanmazlarsa öldürmeye 
başlamalarının beklenen bir şey olduğudur. Hem pedofili hem de erişkine teca-
vüz doğası gereği sadistik bir eylemdir. Ancak bazı tecavüzcüler cinsel birleşmeyi 
sağlamak için kullandıkları fiziksel zorlamanın çok daha ötesine geçerler ve ağır 
fiziksel şiddet uygularlar. Bariz sadistik uygulamalar cinsel olarak uyarılmaları 
için zorunludur. Tecavüzün sadistik boyutu zaman geçtikçe abartılı bir hale ve 
öldürmeye kadar varmaya başlar. O yüzden de sadistik tecavüzcüler ve pedofi-
lik tecavüzcülerin zaman içinde kurbanlarını öldüren diğer seri katillere dönüşe-
bilecekleri unutulmamalıdır. Burada sadistik davranış faili uyarmak konusunda 
zaman geçtikçe eşik altı kalmakta gittikçe arttırdığı dozla öldürmeye kadar vara-
cak davranışlar sergilemeye başlamaktadır. Kadına ve çocuğa yönelik ağır şiddet 
uygulayanlarda öldürme riskinin çok yüksek olabileceği unutulmamalı meseleyi 
sıradan bir istismar vakası gibi algılamakta acele edilmemelidir. 

Bilgisayar kayıtları, pornografik materyalin özellikleri çeşitli ritüelle-
rin kendi başına uygulandığını gösteren enstrümanlar abartılı koleksiyon-
lar gibi birçok şey soruşturmayı derinleştirmenin gerekliliğini ortaya koyar.  
Genel olarak unutulmamalıdır ki ortak bir özellik olarak tüm seri katiller görünüş-
te eylemlerine bir günde başlamış gibi görünseler de bunun mutlaka bir geçmişi 
vardır ve tüm eylemler binlerce kez zihinde canlandırılmıştır.  Bazıları için konu-
şulacak kelimeler ve cümleler bile seçilir ve hatta kurbandan talep edilecek olan 
cümlelere bile önceden karar verilir. Bunlar ritüelin birer parçasıdır ve başka türlü 
uygulanamazlar. Daha sonra bahsedeceğimiz eylemin kendi özellikleri de benzer 
vasıflar taşır, baştan sona kadar adeta bir ayin gibi sürdürülen davranış aynılığı ve 
ritüelik havasıyla parafilik eylemlerle ortak özellik taşır. Kurbanı hareketsiz hale 
getirdikten sonra her hareket ya da sözün derin psikolojik bir anlamı vardır. Bu 
anlamdan kendisi haberdar olmaya bileceği gibi hatta hiçbir fikir yürütecek du-
rumda da olmayabilir. Ancak uzun ve dikkatli incelemelerle buradaki bağlantılar 
keşfedilir, tıpkı perversiyonda olduğu gibi geçmişteki ağır mağlubiyetlerin acısının 
bu hunhar eylemlerle sözde zaferlere dönüştürülme çabası ortak bir özellik olarak 
ortaya çıkar.
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7. GENEL KİŞİLİK PROFİLLERİ VE ORTAK DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Sıklıkla çevresindekiler tarafından dışlanmış, yalnız ve istenmeyen kişi olarak 
tarif edilirler. İletişim becerileri zayıf olmakla birlikte aynı zamanda öfke ve dürtü 
kontrolünde birtakım sorunlar yaşamaktadırlar. Kendisini tanıyan kişiler tara-
fından sıklıkla tuhaf, acayip, garip olarak tanımlanırlar. Yakın arkadaşları yoktur. 
Gerçekle uyumlu olmayan düşünceleri ve anlamlandırılamayan davranış örüntü-
leri vardır. Cinsel yönden yetersiz olup aynı zamanda hiç cinsel bir birliktelik de 
yaşamamış olabilirler. Cinsel ilişkiler yerine konmuş fetişist, sadistik, pornografik 
davranış örüntüleri geliştirirler. Mastürbasyon gibi tek başlarına yapabilecekle-
ri, kendilerine yetebilecekleri eylemler içerisindedirler. Kendi aile yaşantılarında 
baba figürünü ya çok otoriter ya da sabit bir mesleği olmayan kişiler olarak gör-
mek mümkündür. İstenmeyen bir gebelik sonucu dünyaya gelmiş olabilirler. Kur-
naz oldukları söylenemez ve güncel olaylara karşı ilgisizdirler. Karışmış oldukları 
suçlarda dikkatsiz ve özensiz davranışlar sergiledikleri gözlemlenir, arkalarında 
kanıt bırakırlar. Bu kanıtlar törensellik içerebilir. 

Tüm aktardıklarımızı kısaca özetlemiş olursak seri cinayet failleri şöyle in-
sanlardır çocuklukları şöyle geçmiştir gibi bir tanımlama yapmak etiketleyici ve 
yanlış şeyler ifade eden bir durum haline gelir. Unutmayalım ki seri katil tanımı 
medya ve sosyal eksende konmuş bir suç adlandırmasıdır. Kendi başına bir bilim-
sel tanım değildir. Sadece davranışlar üzerinden bu adlandırma yapılmıştır ortak 
bir tanımlama da oldukça güçtür. Bu yüzden de sadece davranış üzerinden yapılan 
bir tanımda derin psikolojik motivasyonları ve kişilik özelliklerini bir paketin içi-
ne koymak neredeyse imkânsızdır. 

Niceliksel araştırma yöntemleri ile tanımlanan induktif (tümevarım) analiz-
ler profil çalışmalarında ve suçluyu yakalamada çok düşük oranda işe yaramakta-
dırlar. Ve unutmayalım ki suç toplumla birlikte değişen özellikler taşır ve sadece 
davranış özellikleri üzerinden tanımlamak bazı hatalara sürükler. Bu konuda bil-
gilerimiz arttıkça genel davranış özellikleri ile ilgili daha fazla akıl yürüteceğiz ama 
seri katil olduğunu düşündüğümüz bir failin işlediği bir cinayet herhangi bir biyo-
lojik ya da fiziksel bir delil bulamasak bile bizatihi davranışın bütününü gösteren 
birçok delil içerir. Hatta bu delillerin bir kısmını imza veya bir işaret olarak failin 
kendisi bırakır. Yani seri katillerin genel özelliklerini düşünmek yerine cinayetle 
ilgili delilleri ve olay yeri incelemesini iyi yaparak kendine has davranış biçimleri-
ni belirlemek daha yararlıdır. Aksi durumda ciddi zaman ve emek kaybı olacaktır. 
Hepsi kendine hastır, hepsi kendine has özellikler taşır.
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Holmes ve Holmes seri cinayet faillerinin genellikle 25-30 yaşları arasında er-
kek ve beyaz olduklarını ortalama veya biraz üzerinde bir zekâya sahip olduklarını 
iddia etmektedirler. Genellikle çekici ve karizmatik fiziksel özelliklere sahip ol-
duklarını, polisiye konulara özellikle merak gösterdiklerini, suç davranışı arttıkça, 
zaman geçtikçe kişiliğinde önemli bozulmalar (planlama becerisinde azalma ve 
şiddet davranışında artma) ortaya çıktığını belirtmektedirler. Mitchell suç öyküle-
rinin genellikle 20’lerinde başladığını ve yaklaşık %70’inin çocukluk döneminde 
psikiyatrik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu söylemektedir. 

Ressler ve arkadaşları % 69 ailede alkol sorunu, % 33 ailede uyuşturucu so-
runu, yarısında kriminalite, yaklaşık % 40’ında fiziksel istismara maruz kalma, 
yine yaklaşık % 40’ında cinsel istismara maruz kalma ve yarısına yakısında ise 18 
yaşında gelmeden aile evinden ayrılma ve % 70’inde babasıyla arasında kötü ilişki 
ve vakaların yaklaşık yarısında babanın çocuk 12 yaşından evvel evi terk ettiği, 
anneyle ilişkilerin kötü, mesafeli ve soğuk olduğu, 1/3’ünün cinsel şiddete tanık-
lık ettiği, % 70’inde voyorizm olduğu, %82’sinde pornografinin sık kullanıldığı 
(ağırlıklı olarak şiddet içerikli sadistik pornografik davranışlar), % 70’i fetişist, % 
60’ında tecavüz fantezisinin var olduğu, % 45’inde ise cinsel olarak çok becerik-
li olduğu, %50’nin üzerinde beden algısında bozukluk, diğer çocuklara zalimlik, 
ateş yakmak, yatağa kaçırmak, kâbus görmek, kronik yalan söylemek, kompulsif 
mastürbasyon ve hayvanlara işkence olduğu tespit edilmiştir. Dietz ve arkadaşları 
hepsi erkek % 96’sı beyaz olan seri katillerle yaptıkları çalışmada suç sırasında % 
43’ünün evli olduğunu ve bir o kadarının da lise üzerinde bir eğitimi olduğunu 
söylemektedir. Yaklaşık yarısında ebeveynlerde aldatma ve boşanma 1/3’ünde de 
ensestiyöz ilişki, % 43’ünde eşcinsel cinsel deneyim, % 20’sinde çocukluk çağında 
cinsel taciz ve yine %20’sinde karşı cinsin kıyafetlerini giyme, cinsel organ teşhiri 
ve cinsel içerikli telefon tacizi olduğunu aktarmaktadırlar. % 30’nun ise yakın çev-
resi tarafından iyi bir insan olduğu bilinmekte ve aynı zamanda da polis hayranlığı 
gözlenmektedir.  Hickey çoğu seri cinayet failinin tek başına saldırdığını söyler-
ken, %44’ünde seri suç öncesinde cinsel saldırı olmakta, yaklaşık yarısının ailesin-
de psikiyatrik bir vaka ve % 20’sinin de geçmişinde psikiyatrik bir tedavi öyküsü 
bulunmaktadır. Cinayete başlama yaşları 27-28 olup çoğu beyaz olmakla birlikte 
hemen hemen yarısı cinayetleri yaşadığı bölge sınırları içerisinde işlemekte ve aynı 
zamanda da eğitim durumları pek de parlak olmamakla birlikte lise ya ortaokul 
mezunu oldukları sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple meziyet gerektirmeyen iş-
lerde çalıştıkları tespit edilmiştir. 

Sadece erkekleri öldürenlerinse çoğunlukta bekâr, düşük-orta veya orta sınıf 
mensubu oldukları ve çok fazla sorunuyla birlikte geçmiş öyküleri bulunduğu da 
söylenenler arasındadır. Sadece kadınları öldürenlerin ise genellikle mağdurun 
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yakın çevresinden tercih edildiğini, failinse sapkın ve sadist davranışları daha sık 
sergilediklerini ortaya koyar. Hem kadın hem erkek öldürenlerde ise cinsel dav-
ranışa daha seyrek rastlanır ve arkasında intikam, öfke, kahramanlık fikirleri gibi 
motifler vardır. Çocuk öldüren erkekler çoğu kurbanları ile ölü ya da diri iken cin-
sel bir yakınlık kurmuş olmaktadırlar. Kurban üzerinde güç hissetme ve kontrol 
ihtiyacı belirgin olarak ortaya çıkar ve bir kısmında çok ciddi nefret söylemleriyle 
sadistik davranışlar gözlemlenir ve kendilerini düzgün, normal, güvenilir insan-
lar olarak tanımlayıp öyle takdim ederler. Yaşlı öldüren erkekler genellikle yaşlı 
kadınları tercih ederler ve ağırlıklı olarak motivasyonları cinsellik yerine kontrol 
etme dürtüsü ile şekillenir. 

8. MODUS OPERENTI

Cinayetin işlenme biçimi, kurbanın kimliği ve özellikleri, cinayetin yeri, kul-
lanılan alet ve yöntem, olaydan sonra failin tutum ve davranışı gibi temel özellikler 
hadisenin nasıl cereyan ettiğine (modus operendi) dair bizlere ipuçları verir. Bazı 
seri cinayet faillerinin olayı işleyiş biçimi oldukça savruk dikkatsiz bolca delil bı-
raktığı ve neredeyse tesadüfen birden bire hazırlıksız bir şekilde işlenmiş bir cina-
yet intibaı uyandırır. Kurbanla boğuşma izleri bol miktarda DNA ve diğer deliller 
ve hatta cinayet aleti bile olay yerinde bulunabilir. Böylesine dağınık bir olay yeri 
eğer seri cinayet faili düşünülüyorsa faile ulaşmakta önemli deliller ve ipuçları ve-
rir. Zira suç davranışı dezorganizedir ve birçok delil mevcuttur. 

Bir seri cinayet failinin böyle davranmasının arkasında daha ağır bir psikopa-
toloji (ciddi psikotik bozukluklar, şizofreni gibi) aranması gerekir. Kendi gündelik 
hayatında da savruk, dağınık bir hayat süren halüsine, bizar hezeyanları olan bir 
psikotiğin ağırlıklı olarak sanrısal motivasyonla cinayet işlemeye kalkışması çok 
sık olmasa da beklenen davranışlar arasındadır. Burada birden fazla cinayet işle-
mesini gerektiren özel bir sanrı vardır. (Başka insanların kanları ya da organlarını 
yiyerek hayatta kalacağına inanması gibi.) Bu türden bir seri katilin yakalanması 
genellikle çok kolaydır. Katilin oturduğu yer bile olay yerine çok yakın olabilir. 
Basit bir aramayla yaşadığı mekânda birçok delile de rastlamak mümkündür. Bu 
yüzden FBI sınıflandırmasında bu türden cinayetleri dezorganize (organize olma-
yan, dağınık) cinayetler olarak adlandırılmıştır.

9. ORGANİZE OLMAYAN (DEZORGANİZE) SUÇLU PROFİLİ 

Fiziksel özellikleri açısından diğer insanlardan ayrılan bir görüntüye sahiptir. 
Yapı itibariyle daha zayıf ve sivilceli olabilir ya da bilinen bir hastalık öyküsü var-
dır. Psikolojik olarak şizoid yapıda yer alır. Öz bakım becerileri pek parlak değildir. 
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Genellikle yalnız ya da yaşlı bir kadın akraba ile yaşadığı tespit edilmiştir. Mental 
yeterlilik açısından normal seviyenin altında yer alır. Çalışma yaşamına bakıldı-
ğında ya işsizdir ya da işçilik/meziyet gerektirmeyen birtakım işlerde düzensiz 
olarak çalışabilir. Askerlik öyküsü ele alındığında ise çoğu askerlik yapmamış olup 
askerlik yapanların da kara ordusunda çalışıp ve de ihraç edildiği tespit edilmiştir. 
Sabıka kaydı varsa bu fetişist birtakım eylemleri sonucu oluşmuş olabilir, teşhirci-
lik ya da hırsızlık gibi suçların da sabıka kaydında yer alması muhtemeldir.

Dezorganize cinayetlerin tam aksine organize cinayetler gayet planlı, dikkatli 
bir şekilde belirli bir ritüele sadık kalınarak işlenmiş cinayetler olduğundan cese-
din bulunduğu yerde herhangi bir fiziksel delil neredeyse yoktur. Kurban ustalıkla 
işkence edilerek öldürülmüş ve olay yerinden başka bir yere taşınmış, parçalanmış, 
kimliği tanınmaz hale getirilmiş, parmak izleri dahi silinmiş hale getirilebilir. Yani 
hem failin hem de kurbanın kimliklerinin tespit edilmesinin neredeyse imkânsız 
olduğu bir halde bulunabilir. Tecavüz edilse dahi sperm yoktur, faile ait kıl, saç, 
tükürük gibi örneklere rastlanmaz ve hatta yanıltıcı ayak izleri ve tekerlek izleri 
bırakılmış olabilir. Kurban bir süredir kayıp olan birisidir ve sıklıkla olay yerinden 
farklı bir yerde bırakılmıştır. Bırakıldığı yer bazen özellikle bulunması istenen bir 
yerdir (otoyol kenarı gibi). Bazen de bulunması neredeyse imkânsız bir şekilde 
gömülür ya da derin bir çukura bırakılır. Ne şekilde bulunmuş olunursa olunsun 
cinayetlerin işleniş biçiminde birçok ortak özellik vardır. 

Genel yaygın olan görüşün aksine kurbanlar farklı özelliklere sahip olabilir-
ler. Bazıları hep aynı profildeki çocuk, kumral genç kadın gibi kurbanları seçerken 
bazılarının seri cinayetlerinde hem çocuklar hem eşcinseller hem de yaşlı kadın-
ları seçebilir. Nerede oldukları bilinmeyen kayıp ilanı verilmiş birçok insanın hiç 
olmazsa bir kısmının seri cinayet faillerinin kurbanı olabileceğine dair düşünce-
ler oldukça yaygındır. Sıklıkla kurbanlar önceden kaçırılır ve failce bilinen ya da 
uygun görülen bir yere götürülür bazen kısa bir sürede bazen günler ve haftalar 
boyunca ritüelik işkencelerle öldürülür. Bir kısmında cinsel saldırı izlerine rast-
lamamız mümkündür ama bu saldırının kurban öldükten sonra mı ya da öldü 
zannedildiği anda mı (nekrofilik) yoksa işkence sırasındaki belirli sürelerde mi 
saldırıya maruz kaldığını ayırt etmek çok zor olabilir. 

Cinayetin hep aynı yöntemle işlenmiş olması ve bazen cesedin yanında özel-
likle bırakılmış işaretler aynı seri katilin cinayetleri olduğunu düşündürtür. İyi 
düşünülmüş ve tasarlanmış neredeyse hiçbir iz bırakmadan gerçekleştirilmiş ve 
yıllar boyunca devam ettirilmiş bu cinayetlerin dezorganize gruptaki gibi bir akıl 
hastası tarafından işlenmesi imkânsızdır. Gerçekten de yakalanan faillerde cezai 
sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığına rastlanmaz ve hatta bun-
ların azımsanmayacak düzeyde olan bir kısmı normalin üstü bir zekaya sahiptir.  
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Hayat biçimleri ve çevre ile ilişkileri hiç şüphe uyandırmayacak derecede uyumlu 
gözükebilir. Eş ve çocuklarıyla yaşayanlar olduğu gibi bunların arasında ebeveyn-
leriyle sıklıkla anneleriyle hayatlarını sürdüren ortalama bireylere rastlamak sık-
lıkla mümkündür. Böylesine ağır bir davranış silsilesinin kimse tarafından fark 
edilmeden yıllarca sürdürülmesi şaşırtıcı gelebilir. Burada da perversiyona benzer 
bir durum vardır. Mesela teşhirci veya pedofilik olan pervertlerin birçoğu evlidir ve 
eşleri yıllar boyunca bu davranışı fark etmez. Cinsel hayatlarında bir şeylerin tam 
olarak yolunda gitmediğini tam olarak bilirler ancak böyle bir sapkınlığın varlığını 
tam olarak fark etmezler. Olay ortaya çıktıktan sonra bazı ayrıntıları hatırlayıp 
taşları yerlerine oturtan aile yakınları genellikle böyle bir durumun tarafı olmayı 
reddedip mahkeme süreci gibi şeylerden kaçınmaya çalışırlar. Burada anlatmaya 
çalıştığımız görünüşte normal ve hatta sempatik tavırlı, beğenilebilecek özelliklere 
sahip veya çekici bir çok bireyin tıpkı özel hayatlarındaki düzenlilik gibi cinayetle-
rinde de aynı düzenlilik devam etmektedir. Bazıları obsesif denebilecek kadar aşırı 
titiz ve düzenlidir ve çevrelerinde iyi ve sevilen bir insan olarak tanınabilirler. Biraz 
içe dönük kendine has meşguliyetleri olan tuhaf yapıları kolaylıkla gözden kaçar.  
Unutulmamalıdır ki bir suçun organize olması durumu yaşanılan olayın 
veya işlenilen suçun planlanarak, üzerinde birtakım araştırmalar ve çalış-
malar yapılarak, belli bir mesai harcanarak ortaya çıkmış olması demektir.  
Planlı ve programlı hareket edilerek işlenmiş olan suçların faillerini organize suçlu 
sınıflamasına almak mümkündür.

Bu tip failler ortalamanın daha aşağısında olan bir zekâya sahip değillerdir. 
Akademik hayatları lise bazen de üniversiteye kadar devam etmiş olabilir lakin 
disiplin konusunda birtakım sıkıntılar yaşarlar. Arkadaşlık ilişkileri normal sey-
rinde gitmez. Çevresinde var olan insanlarla oluşabilecek sorunlarında şiddete 
başvurma eğilimi yüksek, çoğu zaman gergin ve sinirli bir hal içerisinde tanımla-
nan kişilerdir. Bu tip insanlar çevrelerine korku salmayı ve çevrelerinde var olan 
insanlar üzerinde hâkimiyet kurmayı severler. Öz bakım yeterlilikleri kabaca nor-
mal düzeydedir. Cinsel yaşamları olağan seyrinde ilerler. Çok eşli olmakla birlikte 
cinsel ve ev yaşamında çoğunlukla var olan sabit değişmeyen bir nesne/kişi vardır. 
Kurbanlarını genellikle kendi yaş grubuna yakın, kendi ırkından ve çevresinden 
seçer. Stalk/Stalking durumu sık gözlenen bir durumdur.
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10.  HEM ORGANİZE HEM DE DEZORGANİZE ÖZELLİK TAŞIYAN 
TİP CİNAYETLER

Vaka serileri arttıkça seri katiller hakkındaki fikirlerimiz daha da artmakta-
dır. Cinayetlerin organize olup olmaması üstünden yapılan sınıflandırmanın ye-
tersiz olduğu bazı durumlar ortaya çıkmıştır. Bu tür cinayetlerde hem organize 
hem de dezorganize özellikler bir arada görülebilir. Söz gelimi cinayet gayet or-
ganize bir şekilde işlenmiş gözükürken olay sonrası suç delillerinin yok edilmesi 
aceleye getirilmiş gibidir ya da bunun tam tersi olur. Cinayet itkisel bir şekilde hiç 
tasarlanmadan işlenmiş bir cinayet gibi gözükür ancak olayla ilgili suç delilleri us-
taca yok edilmiştir. Bu tür cinayetlere hem organize hem de dezorganize (organize 
olmayan) tip cinayet demeyi denemişlerdir. 

11. MOTİVASYON

Seri katillerin suç işlemesinin ardında yatan bir takım itici güçler mevcuttur. 
Bu dürtüsel nedensellik sayesinde nasıl bir motivasyonla suç işleme olgusunun 
gün yüzüne çıktığını anlamamızı sağlar. Bu itici güçler kendi içerisinde farklılaşır. 
Hayalperest, görev güdümlü, zevk düşkünü (şehvet) ve güç veya kontrol olarak 
dört ana başlık altında kategorize etmek mümkündür. Hayalperestler genellikle 
gerçeği yansıtmalı olarak algılama eğilimindedirler. Psikotik bir tablonun varlığı-
nı bu grup içerisinde rahatlıkla gözlemlemek mümkündür. Gerçekle olan bağları 
kopmuş ya da son derece zarar görmüş olup var olan gerçekliği de çarpıtmalı bir 
şekilde algılama eğilimi gösterirler. Ve hatta hayal âleminde yaşadıkları söylemek 
mümkündür. Bu grupta en sık rastlanılan tablolardan ikisi ise ilahi güç güdümlü 
ve şeytani güç güdümlüdür. 

Görev güdümlü katiller kendilerini bir çeşit kurtarıcı ya da adalet dağıtan, 
dengeyi sağlayan bir çeşit görev adamı olarak tanımlarlar. Toplum tarafından hoş 
karşılanmayan ve toplumun kıyı kesimlerine itilmiş grupları kendilerine hedef 
olarak alıp onlardan kurtulmak adına seri cinayetler işlerler ve böylelikle kendi-
lerini insan ırkını sosyal hastalıklarından kurtarmış özel kişilikler olarak tasvir 
ederler. Sanılanın aksine psikotik değillerdir. Bu davranış örüntülerini kendi içle-
rinde sağlam temellere dayandırdıkları bir amaç uğruna gerçekleştirirler. 

Zevk düşkünü seri katiller ise heyecan peşindedir ve öldürmekten son derece 
zevk alırlar. Burada asıl motivasyon heyecan dürtüsüdür. Heyecanlanmak, bu duy-
guyu hissedebilmek adına bir takım davranış modelleri ortaya koyarlar ve bunu 
yaparken heyecan hissedebilmek her şeyin önündedir. Bu grup kendi içerisinde 
üç alt kategoriye ayrılır. Bunlar sırayla şehvet, heyecan ve rahatlıktır. Şehvet gru-
bundaki katillerin temel dürtüleri sekstir. İşledikleri seri cinayetleri cinsel yönden 
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uyarılmak yada cinsel ihtiyaçlarını karşılamak adına işlerler. Burada cinsel yön-
den uyarılmak kurbanlarına çektirmiş oldukları acı ile doğru orantılıdır. Genel-
likle kurbanları ile yakın temas halindedirler ve kullanılan araç gereçler de yakın 
teması bozmayacak şekilde seçilmiştir (bıçak veya çıplak el gibi). Heyecan arayan 
seri katillerin asıl amacı kurbanlarını korkutmaktır. Burada önemli olan öldürme 
eylemidir. Bu eylemin arkasında yatan cinsel bir takım hazlar ya da işkenceden haz 
alma gibi motivasyonlar yoktur. Önemli olan sonuç ve adrenalini hissedebilmek-
tir. Maddi kazanım ve rahat bir yaşam şekli rahatlık grubundaki katillerin temel 
dürtüleridir. Kurbanlarını genellikle aile üyeleri ya da yakın çevrelerinden seçerler. 
Zehir ve arsenik işlenilen cinayetlerde en çok kullanılan yöntem olup katiller aynı 
zamanda da yakalanmamak adına bir süre işleyecekleri cinayetlere ara verebilirler. 

Kadın seri katiller uygulanılan metot sayesinde genellikle bu gruba girerler la-
kin bu grupta yer alan her seri katil kadın değildir. Güç/kontrol grubunda yer alan 
seri katiller de adından anlaşılacağı üzere kurbanları üzerinde güç veya kontrol 
kurmak amacıyla suç işleme eğilimindedirler. Kurbanlarının üzerinde hâkimiyet 
kurma isteği onlar için temel haz kaynağını oluşturur. Geçmişlerinde istismar gibi 
bir duruma maruz kalan bireylerin ileriki yaşlarda bu durumu tersine çevirmek 
adına yani güçsüz oldukları bir pozisyondan güçlü olan başka bir pozisyona geç-
mek, kendilerini güçsüz hissettikleri zamanı tersine çevirip kendilerini güçlü his-
sedebilmek adına bu tip seri cinayetler işledikleri bilinmektedir. Bu tip seri katiller 
güç/kontrol grubunda yer alır.

12. İMZA

Seri cinayetlerin büyük bir çoğunluğunda ritüelik bir özellik olduğunu ve 
benzer şeyleri tekrarladıklarını söylemiştik. Motivasyon ister zevk orjinli olsun 
isterse görev yönelimli olsun kişi agresif itkilerin hakimiyetindeki bu tatmin duy-
gusunu sağlayabilmek için hemen hemen değişmeyen davranışlarda bulunur. Bu 
değişmezlik ilkesine bazı özellikler eklenebilir. Fail eylemi değiştirmez ancak ge-
liştirebilir. Gittikçe daha ustaca davrandığını gösteren işaretler ortaya çıkar. Mese-
la ritüelini daha mükemmel hale getirecek çeşitli enstrümanlar geliştirebilir ya da 
yöntemde bazı ilavelerle cinayeti kendine göre mükemmelleştirir. Bu türden deği-
şikliklere rağmen davranış temelde aynı kalır. Genelde inanılan biçimiyle öldürme 
sayısı arttıkça öldürme sonra mütilasyon sayısında ve derinliğinde artış gözlenir. 

Bu yaralamalar her katilin kendine has olduğundan imza diye adlandırılır. 
Tümüyle saldırganın hayal dünyasının ürünüdürler ve değişik vakalar arasında 
bağ kurmaya yararlar. Tespit edilmesi halinde oldukça önemlidirler. Katilin hayal 
dünyasını ve motivasyonunu anlamakta çok önemli ipucudurlar. Aynı kişi tara-
fından işlenmiş cinayetlerde her olayda ya da olay yerinde imza gözlenmeyebilir. 
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Burada bazı şeylere dikkat etmek gerekir. En önemli sebeplerinden bir tanesi 
olay sırasında ya da sonrasında hesapta olmayan karşılaşılmış tersliklerdir. Ayrıca 
başlangıçta katilin sapkın fantezilerinin bir ürünü olan “imzanın” gerçekten bir 
imza olup olmadığını anlamak kolay olmayabilir. Bunu tayin ederken en önemli 
kriter saldırganın suçu işlemesi için gerekli ve/veya şart olmayan bir şey yapıp yap-
madığıdır. Cinayeti gerçekleştirmek için yapılması gerek olmayan şeyler “imza”dır 
ve buradaki amaç bir işaret bırakmak arzusundan ziyade kendi düşlemlerini ger-
çekleştirmektir. Gereğinden fazla güç kullanılmış olması da imza olarak kabul edi-
lebilir ya da kurban eğer sağ kurtulmayı becerebilmişse saldırganın söylemesini 
ısrarla istediği şeyi söyletme çabası (cinsel birliktelik esnasında ezberletilmiş bir 
takım cümlelerin devamlı olarak söylenmesinin istenmesi) da imza yerine geçe-
bilir. 

13.  KİTLE CİNAYETİ/ KATLİAM (MASS MORDER) VE TESADÜFİ 
CİNAYETLER (SPREE KİLLER)

Burada kitle; sözlük tanımıyla bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan top-
luluğu olarak kullanılmaktadır. Burada belirli bir işlevsellik, ortak bir amaç olabi-
leceği gibi bunun tam aksi durum da söz konusu olabilir. Kitleyi oluşturan temel 
yapı taşı insandır. Birçok insanın belirli bir alanda bir arada bulunması durumu 
kitlesel bir hareketliliktir.

Kitle cinayetleri ise Ervin Staun tarafından kabaca “niyet olmadan bir grubun 
üyelerini öldürme, bütün bir grubu ortadan kaldırmak ya da grup üyeliğinin kesin 
tanımı olmadan çok sayıda insanı öldürmek” olarak tanımlanır.Kitle cinayetleri 
kısmen seri organize cinayetlerle benzerlik göstermektedir. Planlı ve programlı bir 
şekilde işlenip, uygulanmaktadır. Seri organize cinayetlerden farklı olarak kitle ci-
nayetlerinde kurbanlar belli zaman aralıklarında değil aynı zaman diliminde toplu 
halde öldürülmektedirler. 

Tesadüfi cinayetler ise kitle cinayetlerinden neredeyse taban tabana zıt ola-
rak işlenen cinayetlerdir. Tesadüfi olarak sınıflandırılmasındaki sebep işlenen ci-
nayetlerin arkasında daha öncesinden tasarlanan bir planın olmayışıdır. İmpulsif 
cinayetler bu kategoride yer alırlar. Fail fevri bir şekilde dürtü kontrolünü sağ-
layamayıp o an içerisinde cinayet işlemeye karar verir ve çok kısa bir süre zarfı 
içerisinde de cinayeti işlemeye koyulur. Bu tip cinayetler tesadüfi cinayetler olarak 
kayda geçer.
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SONUÇ

Görüldüğü üzere seri katil tanımı her ne kadar toplumun yaratmış olduğu bir 
kalıp olsa bile her toplumda var olan bir gerçekliği gözler önüne serer. Bu çalış-
mada seri katil sınıflandırması altında toplanan profiller incelenmiş olup seri katil 
profillemesi yapılmaya çalışılmıştır. Ancak görünen o ki bu tanımlama seri katille-
ri ayırt etmemize yetecek özellikte bilgileri bizlere sunmamaktadır. Her toplumda 
var olan bir gerçeklik olduğu gibi seri katil, tanımı itibariyle de aynı zamanda asıl 
hikâyenin perdelenmesine sebebiyet verir. Bu tanımın etrafta çok fazla ses getir-
mesi gerçek hikâyenin bu tanımın arkasında gizli kalmasına ve hatta kaybolması-
na yol açar. Bu durum ise toplumun atfettiği narsistik projeksiyonun bir ürünüdür. 

Seri katiller ve işledikleri cinayetler gibi suçların varlığı ve bu suçların gözler 
önüne serilmesi insan zihninde anlamlandırması zor bir takım karışıklıklara yol 
açar. Ne olduğunu tam anlayamadığı bilgiyle başa çıkmaya çalışan beyin meka-
nizması durumu anlamlandırabilmek adına bir takım savunma mekanizmaları 
geliştirir. Bu savunma mekanizmalarından en çok karşımıza çıkan ise “saldırganla 
özdeşleşme”dir. Yaşanılan, varlığı bilinen, duyulan ya da görülmüş olan olay o ka-
dar travmatiktir ki kişi farkında olmadan başa çıkamadığı bu bilginin bir an önce 
üzerini örtmeye ve hatta unutmaya çalışır. Bunu yapmak kolay olmadığı gibi bunu 
yapabilmek adına farkında olmadan geliştirilen mekanizmalardan biri olan saldır-
ganla özdeşleşmeyi kullanır. Bir anda kendi kişiliğinde saldırgana yer açar ve bu 
sayede kurbana saldırganın bakış açısıyla bakıp o şekilde yaklaşır. Benzer bir du-
rum çocuk istismarında da sık görülür. Nesillerdir bize öğretilen değerlerin dışına 
çıkan bir durum olan çocuk istismarı da zihinlerde bu tip bir karışıklığa yol açar. 
Çocuğun bakıma muhtaç, savunmasız, masum, korunup kollanması, sevilmesi, 
gözetilmesi gereken bir varlık olarak tanımlandığı bu coğrafyalarda aynı zamanda 
bunun aksini gösteren çocuğa yönelik bir hareketin varlığı ile karşı karşıya kalmak 
anlamlandırılması güç, baş etmesi son derece zor bir durum oluşturur. Çocuğun 
çocuk olduğunun bir anda unutulması ya da ne olduğuna tam olarak anlam veri-
lememesi de bu yüzdendir. Bu nedenle bir anda gösterilen tepkiler, olması gere-
kenden çok farklı bir boyut kazanır. Sebebi ise zihinlerde yaşanılan bu karışıklığın 
bir ürünüdür. 
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Öz
Suç işlemeyi meslek haline getiren kişiler ve başkasının can ve malına zarar vermekten haz 

duyanlar ile suç veya terör örgütü üyelerinin birbiri ardına suç işleme eylemlerini tekrarladıkla-
rı, seri suçlar işledikleri görülmektedir. Hem suçların aydınlatılması hem de yapılacak analizlerle 
ileride işlenecek suçlara karşı tedbirlerin alınması kolluk ve yargı teşkilatlarının başlıca görevidir.

Seri suçların birbirleriyle ve faille irtibatının sağlanmasında davranış bilimi teknikleriyle ka-
lıp analizinin yapılması ve olay yerlerinden elde edilen bulguların adli bilim teknikleri kullanılarak 
delillendirilmelerini müteakip veri bankalarında yer alan diğer olaylara ait delillerle karşılaştırıl-
maları gerekmektedir. Söz konusu incelemelerin gerçekleştirileceği adli bilim veri bankalarının ku-
rulması, işletilmesi, veri paylaşımının yapılması, numunelerin imhası ve denetlenmesi konularının 
ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır.

Çalışma kapsamında adli bilimlerin gelişimi ve Türkiye’deki adli bilimler yapılanması ile seri 
suç tanımı ve seri suçların aydınlatılmasında adli bilim veri bankalarının kullanımı açıklanmıştır.
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GİRİŞ

Tarihi M.Ö. 44 yılında Jules César’ın, Antistius tarafından bıçaklanarak öldü-
rülmesi olayının soruşturulmasına kadar dayanan adli bilimler, gelişen teknolo-
jiyle olay yerlerinden elde edilen biyometrik verilerin sağladığı yüksek doğrulukla 
kimliklendirme imkanları sayesinde adalet sisteminin en önemli unsurlarından 
biri halini almıştır. Türkiye’de adli bilimler alanında ilk çalışmalar, adli tıp incele-
meleri kapsamında 1827 yılında Mektebi fünun Tıbbiyei şahanede “Meclisi Umu-
ru Mülkiye-i Tıbbiye”nin kurulmasıyla başlamıştır (Öztürel, 1979). Günümüzde 
Türkiye adli bilimler alanında uluslararası standartlarda kurumsal yeterliliğe sa-
hiptir. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, ISO 
/ IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar 
Standardına göre uluslararası akreditasyona uygun olarak hizmet vermektedir 
(Öğünç, 2019). 

Suç işlemeyi meslek haline getiren kişiler ve başkasının can ve malına zarar 
vermekten haz duyanlar ile suç veya terör örgütü üyelerinin birbiri ardına suç işle-
me eylemlerini tekrarladıkları görülmektedir. Seri suç tanımı içerisinde seri katil-
ler, seri tecavüzcüler, seri kundakçılar, seri tacizciler ve seri soyguncular girmekte-
dir. Terör örgütü mensupları tarafından işlenen suçlar, terör tanımının içerisinde 
barındırdığı “ideoloji” kavramı nedeniyle diğer seri suçlardan farklılık göstermek-
tedir. Seri suçlarla mücadelede suçluların kalıp davranışlarını tespit etmek hem 
işlenen suçların aydınlatılması hem de yeni suçların önlenmesi açısından önemli 
bir aşamadır (Patrick, 2009). 

İşlenmiş suçların birbirileriyle ve faille olan ilişkisini ortaya çıkartmada, dav-
ranış bilimi analizlerinin yanı sıra olay yerinde bulunan fiziki bulguların bilimsel 
metotlarla incelenerek delillendirilmesi ve birbirleriyle irtibatlarının ispat edilme-
si, adil yargılama için önemli bir gerekliliktir. Bu gerekliliğin yerine ifa edilmesinde 
de en önemli enstrüman Adli Bilim Veri Bankalarıdır. Adli bilim veri bankalarının 
kurulması, işletilmesi, ulusal ve uluslararası kurumlarla veri paylaşımının yapıl-
ması, numunelerin imhası ve denetlenmesi konuları, içerdikleri hassas nitelikli 
kişisel verilerden dolayı ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine tabi olmalıdır. 
Ayrıca soruşturma ve kovuşturma makamlarından bağımsız bir otorite tarafından 
yönetilmesi, objektiflik, şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından kıymetlidir.
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1. ADLİ BİLİMLER

1.1. Adli Bilimlerin Tanımı ve Gelişimi

Adli bilimlere ilişkin literatürde farklı tanımlar yer almaktadır. Bu tanımlar 
içerisinde en öz tanım; hukuk sisteminin karşılaştığı sorunların çözümünde bi-
limsel metotların kullanılması veya yargı sürecinde kullanılan pozitif bilim alan-
larının tamamıdır (Brenner, 2002). Bu çerçevede adli bilimlerin farklı bilim alan-
larının birlikte çalıştığı, farklı alanlardan gelen bilgilerin sentezlendiği disiplinler 
arası bir bilim dalı olduğu ifade edilebilir. 2005 yılında Oxford İngilizce sözlüğü 
adli bilimler için “Karışık/Birbiri içine geçen bilim” tanımlaması yapmıştır (Ho-
uck ve Siegel, 2010).

Literatürde yer alan birçok eserde “Adli Bilimler” (Forensic Science) tanımı 
ile “Adli Tıp” (Forensic Medicine) tanımı karıştırıldığı ve birbirinin yerine hata-
lı şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu karmaşanın başlıca nedeni, adli bilimler 
alanında yapılan çalışmaların adli tıp uygulamalarıyla başlamasıdır. Adli tıp bili-
minin ilk uygulamaları, M.Ö. 3000 yılında eski Mısır’da görülmektedir. Dönemin 
baş yargıcı Pharaoh Zoserin’in özel doktoru olan İmhotep, ölüm nedeni hakkın-
daki araştırmalarından dolayı ilk adli tıp uzmanı olarak kabul edilmektedir (Koç 
ve Biçer, 2011).

Daha önce de ifade edildiği gibi adli bilimler ve kriminalistik alanında ki 
gelişmelerin başlangıcı milattan önceki dönemlere kadar gitmektedir. Bu itibarla 
dünyada ve Türkiye’de adli bilimler alanında yaşanan gelişmelerin başlıca örnekle-
ri kronolojik olarak aşağıda belirtilmiştir (Özden, 1997), (Inman ve Rudin, 2001), 
(Söylemez, 1977), (Öztürel, 1979), (EGM, 1995), (Koç ve Biçer, 2011), (EGM KDB, 
2012), (Emsley, 2012), (JGK KDB, 2019), (TÜRKAK, 2019): 

•	 M.Ö. 44 yılında Jules César’ın, Antistius tarafından bıçaklanarak öldü-
rülmesi olayına ait tutulan Roma kayıtlarında Jules César’ın vücudunda 
23 bıçak darbesi olduğu ve ölümüne göğüs kafesine giren bıçak yarasının 
neden olduğunu ifade eden doktor raporu yer almaktadır. Bu rapor ta-
rihteki ilk adli tıp raporudur. 

•	 M.S. 700’lerde Çin’de belgelerin altında imza olarak ve heykellerde ya-
pan kişinin kimliğini göstermek amacıyla parmak izlerinin kullanıldığı 
görülmektedir. 

•	 İlk otopsi ise 1111 yılında yapılmıştır. Fransa’nın Monpelier Tıp Fakülte-
sinde adli amaçlı yapılan ilk otopsi gerçekleştirilmiştir. 
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•	 1248 yılında “Hsi Duan Yu” isimli kitap suçun çözülmesinde tıp bilimin-
den nasıl faydalanılacağını yazan ilk eser olmuştur. 

•	 Avrupa’da adli tıp alanındaki ilk bilimsel yayın 1507 yılında Almanya’da 
yapılmıştır. 

•	 Bir belge sistematik olarak ilk defa 1609 yılında Fransa’da incelenmiştir. 
•	 1650 yılında Almanya’nın Leipzig Tıp Fakültesinde ilk sistematik adli tıp 

dersi verilmeye başlanmıştır. 
•	 1810 yılında Almanya’da belge incelemesinde ilk defa mürekkep karşı-

laştırması metodu uygulanmıştır. 
•	 1813 yılında modern toksikolojinin kurucusu olarak da kabul edilen 

Mathiew Orfila “Traite des Poisons Tires des Regnes Mineral, Vegetal et 
Animal, ou Toxicologie General l” isimli kitabıyla toksikolojin temelleri-
ni atmıştır. Ayrıca, kan ve meni lekelerinin tespit edilmesinde mikrosko-
bik yöntemlerin kullanılmasına ilişkin ilk çalışmaları yapmıştır.

•	 1823 yılında anatomi profesörü olan John Evangelist Purkinji parmak 
izlerinin sistematik olarak incelenmesini sağlayan çalışmayı yapmıştır. 

•	 1827 yılında Mektebi fünun Tıbbiyei şahanede kurulan, Adlî Tıp incele-
melerini düzenleyen “Meclisi Umuru Mülkiye-i Tıbbiye”nin oluşumu ile 
resmi nitelik almıştır.

•	 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray’da açılan Mekteb-
i-Tıbbiyye-i Şahane’de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilme-
sine dayanır.

•	 1835 yılında Henry Goddard ilk mermi çekirdeği incelemesini gerçek-
leştirmiştir.

•	 1841 yılında Osmanlı Devleti’nde ilk adli otopsi Profesör Bernarde tara-
fından yapılmıştır.

•	 1857 yılında Sultan Abdülmecid tarafından verilen bir fermanla için-
de Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni de bulunan “Meclis-i Umur-u Tıbbiyye-i 
Mülkiye ve Sıhhiyye-i Umumiyye Teşkilatı” kurulmuştur

•	 1862 yılında J. (Izaak) Van Deen kanın tespit edilmesi için reaktif geliş-
tirdi. Avuç içi izlerin suç aydınlatılmasında kullanılabileceği 

•	 1877 yılında Thomas Taylor tarafından yaptığı çalışmalarda ortaya ko-
nuluştur. 

•	 1879’da ilk kez yürürlüğe giren Usulü Muhakematı Cezaiye Kanunu 
(Ceza Muhakemeleri Kanunu) ile adli otopsilerin kuralları belirlenmiş 
ve ilk kez resmi bilirkişilik tanımlaması yapılmış; Polis Müdürlüğüne 
bağlı Zabıta Tababet-i Adliye Şubesi kurularak, başına Dr. Ali Rüştü Paşa 
getirilmiştir.
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•	 1883 yılında Alphonse Bertillon, kimliklendirme çalışmalarında antro-
polojik yöntemlerin genel prensiplerini belirlemiştir. 

•	 1889 yılında Alexandre Lacassagne tarafından bir mermi çekirdeği ile 
atıldığı silah arasında ilişki, mermi çekirdeği üzerindeki yiv-set sayısı ile 
incelenen silah namlusundaki yiv-set sayısının karşılaştırılmasıyla ku-
rulmuştur. 

•	 1891 yılında Hans Gross, suç soruşturmalarında bilimsel metotların kul-
lanılmasının anlatıldığı “Criminal Investigation” isimli kitabını yazmış 
ve “Kriminalistik” kavramını ilk defa eserlerinde kullanmıştır. 1892 yı-
lında Francis Galton, parmak izlerinin doğasını ve suç soruşturmaların-
daki önemini açıkladığı “Fingerprints” isimli kitabını yayınlamıştır. Aynı 
yıl Juan Vucetich, Latin Amerika’da kullanılan ve kendi ismiyle anılan 
parmak izi tasnif sistemini geliştirmiştir. 

•	 1896 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika’da günümüzde de kullanılan 
parmak izi tasnif sistemini, Edward Richard Henry geliştirmiş ve “Clas-
sification and Uses of Finger Prints” isimli kitabı yayınlamıştır. 

•	 1898 yılında Paul Jeserich iki mermi çekirdeğini, fotoğraflarını kullan-
mak suretiyle karşılaştırmış ve aynı silahtan atıldıklarını bulmuştur. Bu 
iki mermi çekirdeğinin aynı silahtan atıldığını görsel olarak ortaya ko-
yan ilk çalışmadır. 

•	 1899 yılında Alphonso Bertillon tarafından geliştirilen Bertillion adli 
antropometri teknikleri Osmanlı’da Zaptiye Nezaretinde kullanılmaya 
başlanmıştır.

•	 1900 yılında Karl Landsteiner kan gruplarını bulmuş ve 1930 yılında bu 
çalışmasıyla Nobel ödülünü kazanmıştır. Aynı yıl Max Richter kan grup-
larının adli bilimler alanında kullanılmasının prensiplerini belirlemiştir. 

•	 1900 yılında Viyana Polis Teşkilatında kullanılan parmak izi tasnif siste-
mine göre parmak izleri toplanmaya başlanmıştır.

•	 1901 yılında Scotland Yard’ın başına atanan Edward Richard Henry, 
kimliklendirme çalışmalarında Bertillon’un antropoloji yöntemleri yeri-
ne parmak izlerinin kullanılmasını talimatını vermiştir.

•	 1902 yılında ilk defa adli bilimlere yönelik özel bir eğitim müfredatı Lo-
zan Üniversitesinde R.A. Reiss tarafından geliştirildi. İlerleyen dönemde 
Lozan Üniversitesinde kurduğu adli fotoğrafçılık bölümü, Lozan Polis 
Bilimleri Enstitüsüne dönüşmüştür.
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•	 1904 yılında “L’enquete criminelle et les methodes scientifique” isimli ki-
tabında Edmund Locard, ismiyle bütünleşen “Her Temas Bir İz Bırakır” 
prensibini açıklamıştır.

•	 Sorbone Üniversitesinde adli tıp profesörü olan Victor Balthazard, 1910 
yılında saç kılı karşılaştırma incelemesine ilişkin ilk çalışmayı yapmıştır.

•	 1908 yılında İstanbul’da ilk morg kurulmuştur.
•	 1910 yılında Edmund Locard tarafından ilk Polis Adli Bilim Laboratu-

varı kurulmuştur.
•	 1910 yılında Albert S. Osborne tarafından belge incelemeler alanında 

önemli referanslardan biri olan “Questioned Document” isimli kitap ya-
zılmıştır.

•	 1910 yılında Macar asıllı Müslüman mülteci Yusuf Cemil Bey tarafından 
İstanbul’da “Daktiloskopi Dairesi” adında bir birimin kurulması için ça-
lışmış ve bu konudaki çalışmaların sistemli bir şekilde yapılmasını sağ-
lamıştır.

•	 1910 yılında İstanbul’da parmak izi kullanılarak bir cinayet olayı aydınla-
tılmıştır. Bu parmak izi incelemesinin adli davada kullanıldığı ilk olaydır.

•	 1913 yılında Victor Balthazard, mermi çekirdeği üzerinde bulunan yiv-
set izlerinin kati teşhise elverişli olduğunu ispatlayan makalesini yayın-
lamıştır.

•	 1915 yılında Leone Lattes tarafından ABO antikor testi kuru bir kan le-
kesinin incelenmesinde ve şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinde kul-
lanılmıştır.

•	 1917 tarihinde 225 sayılı kanunla Adli Tıp Kurumu Adalet Bakanlığı’na 
bağlanarak bugünkü yapısının temelleri atılmıştır.

•	 1918 yılında Edmund Locard, iki parmak izinin birbirleriyle irtibatlan-
dırılması ve kişinin kimliklendirilmesi için en az 12 noktanın aynı olma-
sı gerektiğini öne sürmüştür.

•	 1920’li yılarda George Popp adli botanik çalışmalarına başlamıştır.
•	 1920 yılında Luke May istatistiki geçerlilik metotlarını da kullanarak alet 

izi incelemelerinin temelini atmıştır.
•	 1920’li yıllarda Calvin Goddard, Charles Waite, Phillip O. Gravelle, ve 

John H Fisher, mermi çekirdeği incelemesinde karşılaştırma mikrosko-
bunu mükemmelleştirmiştir.

•	 1924 yılında August Vollmer tarafından Kaliforniya’da ABD’nin ilk Polis 
Laboratuvarı kurulmuştur.
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•	 1926 yılında 813 sayılı Adlî Tıp Müessesesi Kanunu çıkarılmıştır.
•	 1928 yılında Meüller tarafından tükürük analizlerinde ilk defa tükürük 

amilazının testini kullanmıştır.
•	 1931 yılında Franz Josef Holzer, adli bilim laboratuvarlarında yaygın 

olarak kullanılanın emilimi inhibisyon ABO tipleme tekniğini geliştirdi.
•	 1931 yılında Parmak İzi, Ayakkabı, araç lastik ve alet izlerinin kalıpları-

nın çıkartılması ve kimlik incelemesi ve tespiti için İstanbul İl Emniyet 
Müdürlüğü bünyesinde Beşinci Fen Şubesi kurulmuştur.

•	 1932 yılında FBI Adli Bilim Laboratuvarı Kuruldu.
•	 1937 yılında silinmiş veya gözle tespit edilemeyen kan lekelerinin tes-

pitinde kullanılan Luminol maddesi Walter Specht tarafından geliştiril-
miştir.

•	 1937 yılında Paul Kirk tarafından Kaliforniya Üniversitesinde Krimino-
loji eğitim programı açılmıştır.

•	 1938 yılında Türkiye’de Polis Akademisi bünyesinde öğrencilerin tek-
nik yönden bilgi ve görgüsünün arttırılması amacıyla küçük çapta bir 
“Kriminalistik Laboratuvarı” kurulmuş ve günümüzün Kriminal Polis 
Laboratuvarları’nın temeli atılmıştır.

•	 1939 yılında İsviçre’den gelen Jean-Marc Payod Kriminalistik alanın-
da Türk Uzmanların yetiştirilmesinde önemli faaliyetlerde bulunmuş 
ve Almanca ’da “Suç” manasına gelen “Kriminal” kelimesi o dönemde 
Türkçe’ye girmiş ve “Kriminal Polis Laboratuvarı” isminin de temelini 
oluşturmuştur.

•	 1940 yılında birçok ilde Teknik Bürolar oluşturulmuş, parmak izi, iz 
kalıbı alma, ayak izi ve delil olabilecek diğer nesnelerin olay yerinden 
alınmasına başlanmıştır.

•	 1941 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk adli otopsi yapılmıştır.
•	 1941 yılında Murray Hill tarafından ilk defa “Ses İzi” incelemesi üzerine 

çalışma yapılmıştır.
•	 1942 yılında Ankara’da Alman büyükelçisi Franz Von Popen’e yapılan 

suikast girişimi (24 Şubat 1942) sırasında ele geçen silahın kazınmış olan 
seri numarası, hidroklorik asit uygulanarak görünür hale getirilmiştir. 
Bu olay kriminalistik alanında yapılan çalışmaların tanıtılmasını ve yay-
gınlaşmasını sağlamıştır.

•	 1950 yılında iz delillerin olay yerinden toplanması için “Yapışkan Bant” 
uygulaması Max Frei-Sulzer tarafından geliştirilmiştir.
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•	 1950 yılında American Academy of Forensic Science Şikago’da kurul-
muştur.

•	 1962 yılında İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı adli incelemelere baş-
lamıştır.

•	 1964 yılında “Polis Kriminalistik Laboratuvarı Teknik Hizmet Yönetme-
liği” ile ekspertiz raporları tanzim edilmeye başlanmıştır.

•	 1966 yılına kadar Ankara’da Polis Enstitüsü bünyesinde ve il emni-
yet müdürlüklerinde bulunan Kriminalistik Laboratuvarları, Emniyet 
Umum (Genel) Müdürlüğü bünyesinde kurulan 5.Şube’de INTERPOL 
ve Parmak İzi ile birleştirilmiştir.

•	 1974 yılında atış artıklarının analizinde SEM-EDX cihazının kullanıl-
masına ilişkin metot J. E. Wessel, P. F. Jones, Q. Y. Kwan, R. S. Nesbitt ve 
E. J. Rattin tarafından geliştirilmiştir.

•	 1976 yılında Bomba İmha faaliyetlerine başlanılmıştır.
•	 1977 yılında Fuseo Matsumur tarafından görünmez parmak izlerinin 

geliştirilmesi (görünür hale getirilmesi) amacıya “Super Glue” tekniği 
geliştirilmiştir.

•	 1977 yılında FBI tarafından otomatik parmak izi sistemi (AFIS) geliştir-
me çalışmalarına başlanmıştır.

•	 1978 yılında Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı kurulmuştur.
•	 1979 yılında Kriminal Polis Laboratuvarı Daire Başkanlığına bağlı ola-

rak Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
•	 1984 yılında Alec Jeffreys tarafından ilk DNA profil testi gerçekleştiril-

miştir.
•	 1986 yılında Alec Jeffreys tarafından geliştirilen DNA profil testi kulla-

nılarak ilk defa bir suç aydınlatılmıştır.
•	 1986 yılında Henry Erlich tarafından DNA analizlerinden önemli bir sü-

reç olan PCR tekniği geliştirilmiştir.
•	 1986 yılında ilk adli davada Edward Blake tarafından PCR metodu kul-

lanılarak adli DNA analizi kullanılmıştır.
•	 1987 yılında DNA Profilleme çalışması ilk defa seri tecavüz davasında 

kullanılmıştır.
•	 1992 yılında adli DNA analizlerinde STR kullanımına başlanlmıştır.
•	 1991 yılında bilgisayarlı kovan ve mermi çekirdeği inceleme sistemi 

IBIS, ATF tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
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•	 1993 yılında 11 Laboratuvarın katılımıyla Avrupa Adli Bilim Enstitüleri 
Ağı (ENFSI) kurulmuştur.

•	 1993 yılında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Jandarma Kriminal 
Daire Başkanlığı kurulmuştur.

•	 1993 yılında Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı Merkez 
(Ankara) Laboratuvarında Kimya – Biyoloji Şube Müdürlüğü kurulmuş-
tur.

•	 1994 yılında Kriminal Polis Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı Merkez 
(Ankara) Laboratuvarında DNA analizleri yapılmaya başlanmıştır.

•	 1996 yılında FBI tarafından geliştirilen otomatik parmak izi sistemi 
(AFIS), canlı parmak izi alama imkanıyla kullanılmaya başlanmıştır.

•	 1996 yılında mitokondrial DNA ilk defa bir davada kanıt olarak sunul-
muştur.

•	 1998 yılında FBI ilk DNA veri bankası ağını (NIDIS) ülke sathında kur-
muştur.

•	 1998 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Avrupa Adli Bilim 
Kurumları Birliği (ENFSI – European Network of Forensic Science Ins-
titutes) üyesi olmuştur.

•	 1998 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK Bilten 
(şimdiki adı TÜBİTAK Uzay) Enstitüsü tarafından milli bilgisayarlı ko-
van ve mermi çekirdeği inceleme sistemi BALİSTİKA sisteminin geliş-
tirme çalışmalarına başlanılmış ve ilk versiyon 1999 yılında Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığına teslim edilmiştir.

•	 1999 yılında FBI otomatik parmak izi sistemini (AFIS), ülke sathına ya-
yarak anlık veri paylaşımı ve karşılaştırma imkanına sahip olan entegre 
otomatik parmak izi sistemi (IAFIS) sistemini kurmuştur.

•	 1999 yılında FBI ülke çapında bulunan IBIS sistemlerini ortak ağda bir-
leştirerek ulusal balistik veri tabanını (NIBIN) kurmuştur.

•	 2002 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Polis Labo-
ratuvarı Daire Başkanlığı Avrupa Adli Bilim Kurumları Birliği (ENFSI) 
üyesi olmuştur.

•	 2002 yılında ilk versiyon BALİSTİKA Sistemi temel alınarak mevcut 
BALİSTİKA sisteminin geliştirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlü-
ğü Kriminal Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK Bilten Enstitüsü tarafından 
proje çalışmalarına başlanılmıştır. 
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•	 2004 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Polis Labora-
tuvarı Daire Başkanlığına bağlı Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü 
sayısı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İz-
mir, Kayseri, Samsun olmak üzere 10’a çıkmıştır. 

•	 2005 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Avrupa Adli Bilim Ku-
rumları Birliği (ENFSI) üyesi olmuştur.

•	 2007 yılında Ankara’da Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvar Amir-
liği TS/EN ISO17025 – Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeter-
liliği için Genel Şartlar Standardına göre Uluslararası Akreditasyon sağ-
lanmıştır.

•	 2007 yılında İngiltere’de ayakkabı izlerini otomatik olarak inceleyen ve 
veri tabanıyla eşleştiren Footwear Intelligence Technology sistem geliş-
tirilmiştir.

•	 2008 yılında günümüzde Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da kullanılan BA-
LİSTİKA Sisteminin geliştirilmesi için EGM Kriminal Daire Başkanlığı 
ile TÜBİTAK Uzay Enstitüsü, BALİSTİKA 2010 projesine başlamıştır.

•	 2009 yılında Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü TS/EN 
ISO17025 – Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeterliliği için Ge-
nel Şartlar Standardına göre Uluslararası Akreditasyon sağlanmıştır.

•	 2009 yılında Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu TS/EN ISO17025 – De-
ney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Stan-
dardına göre Uluslararası Akreditasyon sağlanmıştır.

•	 2011 yılında BALİSTİKA 2010 Sistemi EGM Kriminal Daire Başkanlığı 
bünyesindeki Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinde kullanılma-
ya başlanmıştır.

•	 2011 yılında Japonya’da geliştirilen odontoloji röntgeni teknolojisi ile 4 
saniye içerisinde diş kayıtları veri bankasında kimliklendirilmesi yapıl-
ması mümkün hale gelmiştir.

•	 2014 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı’na Kriminal Labora-
tuvar Amirliği sayısı Ankara, İstanbul, Söke ve Van olmak üzere dörde 
çıkmıştır.

•	 2016 yılında EGM Kriminal Daire Başkanlığı Parmak İzi Geliştirme La-
boratuvarı TS/EN ISO17025 – Deney ve Kalibrasyon laboratuvarlarının 
Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına göre Uluslararası Akreditasyon 
sağlanmıştır.
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•	 2016 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı moderatörlüğünde, 
Türk Dil Kurumu (TDK) ile koordineli olarak “Ulusal Kriminal Terim-
leri Sözlüğü” hazırlanmıştır.

•	 2018 yılı Eylül ayında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve EGM Kri-
minal Daire Başkanlığı Kriminal Daire Başkanlığında kullanılan otoma-
tik parmak ve avuç izi inceleme sistemlerinin (OPTİS-APFİS) entegras-
yonu sağlanmıştır.

•	 2020 yılında Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ve EGM Kriminal 
Daire Başkanlığı Kriminal Daire Başkanlığında kullanılan BALİSTİKA 
sistemlerinin entegrasyonu sağlanmıştır.

1.2. Adli Bilimlerde Başlıca İnceleme Alanları

Adli bilimler, hukuk sorunlarının çözümü ve suçların aydınlatılmasında kul-
lanılan doğa ve tıp bilim dallarının tamamını kapsayan, dinamik yapıda olan bi-
limsel çalışma alanıdır. Her bir hukuki sorununun çözümünde konusu itibariyle 
farklı bilim dallarının, meslek veya sanatın uzmanlığına ihtiyaç duyulabilir. Bu 
nedenle adli bilimler çatısı altındaki bilim dalları listesinin statik olmadığı ve sü-
rekli olarak genişlediğinden bahsetmek mümkündür. Bununla birlikte günümüz-
de yoğun olarak başvurulan bilim dalları Tablo-1’de listelenmiştir (Öztürel, 1979), 
(Houck ve Siegel, 2010):

Tablo 1. Başlıca Adli Bilim Dalları

•	 Adli Tıp •	 Adli Otomotiv

•	 Adli Patoloji •	 Adli Meteoroloji

•	 Adli Antropoloji •	 Adli Palinoloji

•	 Adli Psikiyatri •	 Adli Muhasebe

•	 Adli Entomoloji •	 Adli Tafonomi

•	 Adli Odontoloji •	 Toksikoloji

•	 Adli Mühendislik •	 Kriminoloji

•	 Davranış Bilimi •	 Adli Balistik

•	 Yazı ve Belge İnceleme •	 Adli Kimya

•	 Adli Biyoloji •	 Konuşma Ve Ses İnceleme

•	 Görüntü İnceleme •	 Veri İnceleme

•	 İz İnceleme •	 Adli Jeoloji
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1.3. Türkiye’de Adli Bilim Yapılanması

Her hukuk sistemi ihtiyaçlarına ve yapılanmasına uygun olarak kendi adli bi-
lim teşkilatlanmasını kurmuştur. Adli bilim teşkilatlanmalarında devlet birimleri-
ne doğrudan bağlı olan resmî kurumların yanı sıra üniversite, enstitü ve araştırma 
merkezlerine bağlı laboratuvarlar ile ticari firma statüsünde olan laboratuvarların 
yer aldığı karma yapılanmalar görülmektedir.

Adli bilim kurumların yapılanmasında en radikal değişikliği devlete bağlı Fo-
rensic Science Service adli bilim laboratuvarlarını 2012 yılında kapatan ve ülke-
deki tüm adli bilim hizmetlerini Metropolitan Polis’e bağlı olan hariç özelleştiren 
İngiltere gerçekleştirmiştir (Obe, 2012).

Türkiye’deki mevcut adli bilim kurumları yapılanması, resmi ve özel bilirkişi-
lik kurumları şeklidendir. Kuruluşları, görev, yetki ve sorumlulukları kanunla be-
lirlenen ve kamu kurumu statüsünde olan resmi bilirkişi kurumlarından Jandar-
ma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kriminal Daire Başkanlığı soruşturma aşamasında; Adalet Bakanlığına bağlı Adli 
Tıp Kurumu kovuşturma aşamasında yetkilidir. Ayrıca üniversitelere bağlı adli 
bilim anabilim dalları ve enstitüleri ile TÜBİTAK bünyesindeki araştırma mer-
kezleri de kendilerine tevdi edilen inceleme dosyalarında adli bilirkişilik görevi ifa 
etmektedir. Üçüncü yapılanma olarak da “Özel Bilirkişilik” kurumunun çalışma 
esasları ise 03.11.2016 tarih ve 6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu tarafından düzenlen-
miştir (Öğünç, 2019).

1.3.1. Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu (ATK), Adalet Bakanlığına bağlı olarak 19.02.2003 tarih, 
4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanun’la kurulmuştur 
(ATK, 2020).

ATK’nın görevleri; Mahkemeler, hâkimlikler ve savcılıklar ile Kurumun uy-
gun gördüğü alanlarda kamu kurum ve kuruluşları tarafından gönderilen adlî tıp-
la ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek, Adlî tıp uzmanlığı ve yan 
dal uzmanlığı eğitimini tıpta uzmanlık mevzuatına uygun olarak vermek, Adlî 
tıp ve adlî bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, 
konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkin eğitim programları 
uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adlî tıpla ilgi-
li eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak, Adlî tıp 
hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek 
olarak tanımlanmaktadır (ATK, 2020).
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ATK tarafından adli tıp hizmetlerinin Türkiye sathında verilmesi amacıyla 
bölge yapılanması teşkil edilmiştir. Bu çerçevede Adli Tıp Kurumuna bağlı Ada-
na, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Malatya, Trabzon olmak 
üzere toplam 9 Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kurulmuştur. Adlî Tıp Kurumu 
Grup Başkanlıklarının her birinde adli bilim incelemelerin yapıldığı uzmanlık bi-
rimleri statüsünde “İhtisas Daireleri” bulunmaktadır (Tablo-2). 

Tablo 2. ATK İhtisas Dairelerinin Teşkilatlanması (ATK, 2020), (Öğünç ,2019)

İhtisas Daireleri Morg 
İhtisas D.

Kimya 
İhtisas D.

Fiziki 
İhtisas D.

Biyoloji 
İhtisas D.

Trafik 
İhtisas D.

Gözlem 
İhtisas D.

Adli Bilişim 
İhtisas D.

İstanbul Merkez

Adana  
Grup Başk.lığı

Ankara  
Grup Başk.lığı

Antalya  
Grup Başk.lığı

Bursa  
Grup Başk.lığı

Diyarbakır  
Grup Başk.lığı

Erzurum  
Grup Başk.lığı

İzmir  
Grup Başk.lığı

Malatya  
Grup Başk.lığı

Trabzon  
Grup Başk.lığı

ATK grup başkanlıklarında Morg, Kimya, Fizik, Biyoloji, Trafik ve Adli Bi-
lişim İhtisas Daireleri bulunmaktadır. İhtiyaçlara göre grup başkanlıklarında 
kurulacak ihtisas dairelerinin sayıları ve kapasiteleri değişmektedir. İstanbul’da 
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bulunan Adli Tıp Kurumunda, ATK grup başkanlıklarında bulunan ihtisas daire-
lerinin tamamına ek olarak Fiziki İhtisas ve Gözlem İhtisas daireleri yer almakta-
dır (ATK,2020), (Öğünç, 2019).

1.3.2. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı

Günümüzde Türkiye sathında 10 bölgede kendisine bağlı Kriminal Polis La-
boratuvarı Müdürlükleriyle adli bilim hizmeti veren Emniyet Genel Müdürlüğü 
(EGM) Kriminal Daire Başkanlığı’nın temelleri 1938 yılında Polis Akademisinde 
(Polis Enstitüsünde) kurulan ve öğrencilere parmak izi ile temel olay yeri incele-
me eğitimlerinin verildiği eğitim laboratuvarına dayanmaktadır (Öğünç, 2019). 
Türkiye’de adli bilim çalışmalarının ilk olarak 1899 yılında adli antropometri ve 
parmak izi inceleme uygulamalarıyla başladığı görülmektedir. 1910 yılında Macar 
asıllı Müslüman mülteci Yusuf Cemil Bey tarafından İstanbul’da Daktiloskopi Da-
iresini kurulması ve bir cinayet olayının parmak izi incelemesiyle aydınlatılması, 
kolluk ve yargı teşkilatlarında kriminalistik tekniklerinin önemine yönelik farkın-
dalığı arttırmıştır (Söylemez, 1977).

EGM Kriminal Daire Başkanlığının merkez ve bölge kuruluşu, inceleme 
alanları ile görevleri 05.03.2019 tarihinde yayınlanan yönetmelikle bugünkü ha-
lini almıştır (EGM, 2019). EGM Kriminal Daire Başkanlığına bağlı olarak Adana, 
Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Sam-
sun olmak üzere 10 Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü hizmet vermektedir. 
Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüklerinde Adli Antropoloji, Balistik, Belge, 
Biyoloji, Kimya, İz, Ses, Görüntü ve Veri İnceleme olmak üzere toplam 9 farklı 
uzmanlık alanında incelemeler yapılmaktadır (Tablo 3.). Laboratuvar Müdürlüğü-
nün hizmet verdiği bölgedeki inceleme talebi yoğunluğuna göre uzmanlık alanla-
rının kuruluşları yapılmaktadır (EGM, 2019).
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Tablo 3. EGM Kriminal Daire Başkanlığı Teşkilatlanması (EGM KDB, 2012), (Öğünç, 2019)

KPL  
Müdürlükleri

Balistik 
İnceleme

Belge 
İnceleme

İz 
İnceleme

Kimyasal 
İnceleme

Biyolojik 
İnceleme

Adli 
Antropoloji

Ses ve 
Konuşma İnc.

Görüntü 
İnceleme

Veri 
İnceleme

Ankara KPL

Adana KPL

Antalya KPL

Bursa KPL

Diyarbakır 
KPL

Erzurum 
KPL

İstanbul KPL

İzmir KPL

Kayseri KPL

Samsun KPL

1.3.3. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Kriminal Daire Başkanlığı, 1991 yı-
lında Resmî Gazetede yayınlanan Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal La-
boratuvarları Daire Başkanlığı Teknik Hizmetler Yönetmeliğiyle kuruluşunu 
gerçekleştirmiştir (Resmi Gazete, 21020, 1991). Teknik cihaz, sistem ve sarf mal-
zemelerin tedariki ile uzman personelin yetiştirilmesi çalışmalarının tamamlan-
masıyla 10.04.1993 tarihinde Jandarma Kriminal Laboratuvarları Daire Başkanlığı 
adli bilimler alanında incelemelere başlamıştır (JGK KDB, 2020).

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Narkotik Madde Analiz 
Şube Müdürlüğü ile Türkiye sathında hizmet veren Ankara, Aydın, İstanbul ve Van 
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Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvar Amirliklerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme 
ve Patlayıcı Madde birimlerini de barındırmaktadır (Tablo 4.) (Öğünç, 2019).

Tablo 4. Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Teşkilatlanması (JGK KDB, 2020), (Öğünç, 
2019)

Jandarma 
Kriminal 

Lab. 
Amirlikleri

Balistik 
İnceleme

El Yazısı 
ve 

Doküman 
İnceleeme

İz 
İnceleme

Kimyasal 
İnceleme

Biyolojik 
İnceleme

Parmak 
ve Avuç 

İzi

Ses  
İnceleme

Görüntü 
İnceleme

Veri  
İnceleme

Narkotik 
Madde 

İnceleme

Patlayıcı 
Madde 

ve Yangın 
İnceleme

Ankara

Van

Aydın

İstanbul

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında Balistik, Biyolojik, El Yazısı ve Do-
küman, Görüntü, Kimyasal, İz, Narkotik Madde, Parmak ve Avuç İzi, Patlayıcı 
Madde ve Yangın, Ses, Veri incelemeleri yapılmaktadır (JGK KDB, 2020).

1.3.4. Özel Bilirkişilik

Hukuk sistemlerinde resmi adli bilim kurumlarının genellikle inceleme alan-
ları dışında kalan konularda teknik, özel bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden veya 
kurumlardan özel bilirkişilik hizmeti alınabilmektedir. Hassasiyeti nedeniyle bu 
müessesenin çalışma usul ve esasları yasalarla belirlenmektedir. Türk hukuk sis-
teminde 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) ve 5271 Sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu (CMK) ile 6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu (BK), bu alanı dü-
zenlemektedir.

Bilirkişi tanımı 6754 Sayılı Bilirkişi Kanununda “Çözümü uzmanlığı, özel 
veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak ver-
mesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi” olarak yapılmaktadır 
(6754 SK, 2016). Bu durumda hâkimin bilirkişiye başvurması üç şekilde müm-
kündür; ilki dava konusu hakkında sadece teknik veya özel bilginin mahkemeye 
sunulmasıdır, ikincisi bilirkişinin ilgili olaya ait veriler üzerinde yapacağı bilimsel 
analiz, deney ve değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçların mahkemeye su-
nulması ve üçüncü olarak bilirkişi özel veya teknik bilgisi ile sadece bir gerçeğin 
veya durumun tespit edilmesidir (Erdoğan, 2017). Bilirkişi, raporunda çözümü 
uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; 
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hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz, ayrıca bilirkişiden genel 
bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çö-
zümlenmesi mümkün olan konularda inceleme talep edilemez (6754 SK, 2016).

2. ADLİ BİLİM VERİ BANKALARI

Konusu fark etmeksizin arşivler, içerisinde bulunulan veya çalışılan durum 
ve konum ile gerçekleşmesi muhtemel olan durumların incelenmesinde ve ana-
liz edilmesinde paha biçilemez kaynaklardır. Ancak, kolluk teşkilatları için arşiv 
başarılı bir soruşturmanın anahtarı ve ilk basamağını teşkil eder (Şenel, 1973). 
Bilgi, bulgu ve delil sayısının artması, bu bilgilerin sistematik olarak arşivlenmesi-
ni, işlenmesini ve analiz edilmesini zorunlu kılmıştır. Bir arşiv, içerisindeki bilgi-
nin miktarı ve sistematikliğiyle değer kazanmaktadır. Ancak, arşivlenen bilginin 
miktarının ve çeşidinin artması, bilgilerin tasnif edilmesi, kıymetlendirilmesi ve 
analiz edilmesi süreçlerinin maliyetlerini arttırmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki 
gelişmeler, hantallaşan arşivlerin etkin şekilde kullanılabilmesi için ihtiyaç duyu-
lan teknik altyapıyı sağlamakta, manuel arşivlerden veri bankalarına dönüşümün 
gerçekleşmesini sağlamakta ve maliyetleri de aşağıya indirmektedir.

Suç soruşturmalarında olaylar arasındaki ilişkilerinin ortaya çıkartılmasında, 
seri olarak işlenen suçların ve suçluların tespit edilmesinde veri bankaları öncelik-
li enstrümanlardır. Kolluk teşkilatları açısından işlenmiş bir suçun aydınlatılması 
kadar, suç işlenmesinin önlenmesi de önemlidir. Suç analizi çalışmalarında da en 
önemli bilgi kaynağı kolluk teşkilatları ve ilgili kurumlar tarafından oluşturulan 
veri bankalarıdır. Günümüzde çok farklı kaynaklardan çok çeşitli veriler toplan-
makta ve veri bankalarında arşivlenmektedir. Bunların bir kısmı yasalar tarafın-
dan kolluk teşkilatlarının kullanımına açık olsa da verilerin büyüklüğü, yapay zekâ 
destekli büyük veri yönetimini zorunlu kılmaktadır. Kolluk teşkilatlarında büyük 
verinin kullanım alanları, Adli Bilim Veri Banklarının yönetimi (özellikle DNA 
veri bankası), toplu gözetim (görüntü, ses ve dijital takip verileri) ile öngörülü 
polislik faaliyetleri (suç analizi çalışmaları) olmak üzere üç grup altında toplan-
maktadır (Babuta, 2017).

Büyük veri ve adli bilim veri bankalarında yer alan demografik bilgiler ile suç 
bilgilerinin analiz edilmesiyle, suç ve suçlu kalıplarının çıkartılması, dağılımları-
nın tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu sayede hem seri suçların birbir-
leriyle ve faillerle ilişkilendirilmesi hem de gelecekte işlenmesi muhtemel suçlarla 
ilgili analizlerin yapılması sağlanacaktır (Patrick, 2009). 

Kolluk teşkilatları tarafından, adres, kimlik, pasaport, araç plakası, silah ruh-
satı, konaklama kayıtları, cep telefonu baz istasyon verileri, her türlü resim, ses ve 
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video kayıtları, kredi kartı kayıtları, navigasyon cihazları ve GPS verileri gibi çok 
faklı veri bankalarına erişim sağlanmakta ve soruşturmalar kapsamında kullanıl-
maktadır (Babuta, 2017). Bu veri bankalarının yanı sıra, olayların birbirleriyle, 
failin olay/olaylar ve mağdur/mağdurlar arasındaki ilişkileri açığa çıkartma nokta-
sında en etkili olanlar adli bilim kurumları tarafından oluşturulmuş olan veri ban-
kalarıdır; parmak ve avuç izi veri bankası, DNA veri bankası, balistik veri bankası, 
el yazısı ve imza veri bankası, mürekkep veri bankası, boya veri bankası, motorlu 
araç tekerlek izi veri bankası, ayakkabı izi veri bankası, alet izi veri bankası, araç 
plaka tescil mührü veri bankası, yüz veri bankası, odontoloji veri bankası ve polen 
veri bankası gibi.

Özellikle son yıllarda tüm dünyada dijital hale gelen parmak-avuç izi arşivleri 
ile DNA arşivleri ve balistik arşivleri kolluk teşkilatları tarafından en yaygın şekil-
de kullanılan veri tabanlarıdır. Daha önceden günler hatta haftalar süren arşiv in-
celemeleri, dijital veri tabanları tarafından saatler hatta dakikalar içerisinde kimlik 
tespitine imkân tanır hale gelmiştir. Dahası, bu veri bankalarının tüm ülke sathın-
da hatta dünya çapında saatler içerisinde inceleme ve analiz yapılabilme imkânı 
sunmaktadır. Adli bilim veri bankalarında yer alan bilgileri kullanarak olaylar ara-
sındaki ilişkileri ortaya çıkartan basit algoritmalardan, bu verileri kullanarak ge-
leceğe yönelik analizler yapan yapay zekâ teknolojisi, “Adli İstihbarat” kavramının 
önemini arttırmıştır (Ribaux, ve diğerleri, 2003).

2.1. Adli Bilim Veri Bankaları 

Adli bilimlerde veri tabanları delillerin özelliklerine göre iki temel sınıfa ay-
rılmaktadır. Doğrudan olayın faili veya mağduru ile ilişkili olan bulgu/delillere 
“Aktif/Doğrudan” delil; suç eşyası ile olayın veya olay ile olayın irtibatını sağla-
yan bulgu/delillere “Pro-aktif/Dolaylı” delil olarak tanımlanmaktadır (Freckelton, 
2000). Bu doğrultuda adli bilim veri bankaları da Aktif/Doğrudan ve Pro-aktif/
Dolaylı olarak ikiye ayrılmaktadır. Adli bilim alanında yaygın olarak kullanılan 
adli bilim veri bankaları Tablo-5’de gösterilmiştir. Bu tabloda yer alan veri taban-
ları dışında da kolluk ve soruşturma birimleri tarafından da oluşturulmuş arşiv ve 
veri tabanları bulunmaktadır.

Adli bilimlerin çalışma alanlarının başında failin ve kurbanın kimliğinin 
tespiti gelmektedir. Bu noktada en önemli bilgi kaynağı biyometrik verilerdir. 
Biyometrik verinin en temel tanımı, bireyin kimliğinin fizyolojik, davranışsal ve 
biyolojik özelliklerine dayanarak doğrulamak ve tanımlamak için kullanılan bir 
sistemler bütünüdür (Chauhan, Aora, ve Kaul, 2010). Aktif/Doğrudan Veri Ban-
kalarının tamamı biyometrik veri içermektedir. 
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Tablo 5. Yaygın olarak kullanılan Adli Bilim Veri Bankaları

Aktif Veri Bankaları: Pro-Aktif Veri Bankaları:

 Parmak ve Avuç İzi,  Balistik,

 DNA,  Ayakkabı ve Araç  Tekerlek,

 El Yazısı,  Alet İzi,

 Yüz Tanıma,  Otomotiv, Tekstil ve Endüstri Boya,

 Ses-Konuşma,  Mürekkep,

 Odontoloji,  Polen,

Bir biyometrik verinin işlenebilir ve sisteminde çalışır nitelikte kabul edilmesi 
için yedi unsurun varlığından söz edilmektedir (UNICEF, 2019):

•	 Eşsiz ve Benzemez: Tüm nüfusun içerisinde diğer bireylerden ayrılma-
sını sağlayacak nitelikte olması.

•	 Değişmez: Bireyin biyometrik özelliklerinin zamana bağlı olarak ne 
oranda değiştiği.

•	 Evrensellik: Belirli bir hizmete ulaşmak isteyen bireylerde veya toplu-
mun genelinde farklı niteliklerde olmakla birlikte olan bir biyometrik 
özellik (parmak izi vb).

•	 Ölçülebilir ve İşlenebilirlik: Biyometrik veri tespit ve işleme sistemleri, 
bireye herhangi bir rahatsızlık vermeden ihtiyaç duyulan veriyi elde ede-
bilmeli ve dijital hale dönüştürebilmelidir. Ayrıca ham biyometrik veri-
ler, ileri analizler için gerekli olan veriyi barındırmalıdır.

•	 Performans: Biyometrik veri tabanında çalışan tanımlama algoritmala-
rının belirli şartlar ve kısıtlamalar altında başarı oranı yüksek olmalıdır.

•	 Kullanıcı Kabulü: Kullanıcıların kendi bireysel verilerini sisteme ver-
meye istekli olmalıdır.

•	 Güvenilirlik: Biyometrik sistemin sahtecilik ve atlatma çabalarına (şap-
ka takma, silikon parmak izi kalıbı vb.) yönelik karşı koyabilme kabili-
yetidir.

Adli Bilim Veri Bankaları ve Seri Suçlar 173



2.1.1. Aktif/Doğrudan Adli Bilim Veri Bankaları

a. Parmak ve Avuç İzi Veri Bankaları: Kişilere ait parmak ve avuç izlerinin 
arşivlendiği, karşılaştırma algoritması ile veri bankasındaki diğer parmak izleriyle 
karşılaştırıldığı sistemlerdir. 2018 yılı Ekim ayından itibaren Emniyet Genel Mü-
dürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Parmak ve Avuç İzi Arşivleri entegre 
olmuştur ve anlık sorgulama yapılmaktadır. Bir kişiye ait parmak izinde bulunan 
12 karakteristik noktanın başka bir kişinin parmak izinde bulunabilmesi için 
16.772.167 parmak izi, 17 karakteristik noktanın bulunması için ise 1,19 milyar 
parmak izinin incelenmesi gerekmektedir (Alonso-Fernandez ve Fierrez, 2015).

b. DNA Veri Bankaları: Kimliği bilinen şahıslar ile olay yeri bulgularından 
elde edilen hukuka uygun DNA profilleri üzerinde tarama yapılmasına ve farklı ku-
rumlar arasında veri paylaşımına imkân tanıyan dijital veri tabanıdır. Hiçbir şekil-
de adli amaçlar dışında kullanılmasına teknik ve hukuki düzenlemeler ile imkân ta-
nınmayan, DNA örneklerinden elde edilen sayısal veri dizisidir. 2020 yılı içerisinde 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı DNA Veri Bankaları 
Entegre edilecektir. 2016 yılı itibariyle INTERPOL’e üye olan 190 devletin 84’ünde 
kolluk teşkilatları DNA profilleme çalışması yapmakta, 69’unda ulusal DNA veri 
bankası bulunmakta ve dünya genelinde mevcut DNA veri bankalarında toplam 
35.413.155 DNA profili yer almaktadır (INTERPOL DNA Unit, 2016). İngiltere’de 
5 milyonun üzerinde profil DNA veri bankasında işlenmektedir (Babuta, 2017).

c. El Yazısı ve İmza Veri Bankaları: El yazısındaki aritmetik ve geometrik 
karakteristik özellikleri sayısal hale getiren ve inceleme konusu el yazısını, veri 
tabanında yer alan el yazısı örnekleri ile karşılaştıran sistemdir. En başarılı el yazısı 
inceleme veri bankası, ABD Gizli Servisi tarafından geliştirilen “Forensic Informa-
tion System for Handwriting: FISH” sistemidir (Martinez-Diaz ve Fierrez, 2015).

d. Yüz Tanıma Veri Bankaları: Fotoğraf ve videolarda yer alan yüzlerden 
biyometrik verileri elde eden, veri bankasında yer alan fotoğraflar ile karşılaştıran 
sistemlerdir. Güvenlik kameralarından sağlanan canlı görüntülerden yüz tanımla-
ması ve yapay zekâ destekli olarak anlık veri bankası karşılaştırması, son yıllarda 
önemli gelişmeler kat etmiştir (Gorodnichy, 2015).

e. Ses ve Konuşma Veri Bankaları: Gerçek zamanlı veya kayıtta yer alan 
konuşmadan konuşmacı tanımlaması yapan sistemlerdir. Ticari amaçlı kimlik-
lendirme sistemlerinde ses – konuşmacı tanımlama yazılımları kullanılmaktadır 
(Drygajlo, 2015).

f. Odontolojik Veri Bankaları: Dişlerin yapısı ve odontolojik müdahaleler 
sonucunda meydana gelen değişiklikler ile protezlerin kayıtlı olduğu sistemlerdir. 
Özellikle toplu ölümlerde kimlik tespiti ve cinsel saldırılarda failin tespiti amacıyla 
kullanılmaktadır (Chen ve Jain, 2015).
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2.1.2. Pro-Aktif/Dolaylı Adli Bilim Veri Bankaları 

a. Balistik Veri Bankası: Her bir ateşli silaha ait teşhise elverişli karakteris-
tik izlerini, tanımlayan ve veri bankasında bulunan diğer izler ile karşılaştırarak 
silah – olay ve olay – olay irtibatını sağlayan sistemlerdir. Türkiye’de TÜBİTAK 
tarafından geliştirilen BALİSTİKA Sistemi EGM ve JGK tarafından entegre olarak 
kullanılmaktadır.

b. Alet İzi Veri Bankası: Olay yerinde bulunan herhangi bir alete ait izlerin 3 
ay ile 12 ay arasında arşivlendiği ve şüpheli aletlerle karşılaştırmalarının yapıldığı 
veri bankalarıdır.

c. Mürekkep Veri Bankası: En geniş mürekkep veri bankası, ABD Gizli Servisi 
tarafına aittir ve bünyesinde 1920 yılından bu yana üretilen 9.500 farklı kimyasal 
formüle sahip mürekkep barındırmaktadır. Bir olay ile ilgili olarak inceleme konu-
su yazıda yer alan mürekkebin kimyasal profili veri bankasında kayıtlı profiller ile 
karşılaştırılarak hangi mürekkebin kullanıldığı tespit edilmektedir. Mürekkep tespi-
tinden sonra o mürekkebi kullanan kalem veya kartuş markalarına ulaşılmaktadır.

d. Otomotiv, Tekstil ve Endüstri Boya Veri Bankası: Özellikle tekstil ürün-
lerinde kullanılan boyalara ait kimyasal profillerin yer aldığı veri bankasıdır. Olay 
yerinde ve kurbanın üzerinde bulunan lif üzerindeki boyanın kimyasal profili çı-
kartıldıktan sonra veri bankasındaki boyalar ile karşılaştırılmaktadır. Bomba ya-
pım imalathanelerinde bulunan lifler üzerinde bu incelemeler yaygın olarak talep 
edilmektedir. Otomotiv sanayisinde kullanılan başta kaporta boyaları olmak üzere 
boyaların arşivlendiği iki önemli veri bankası bulunmaktadır: Kanada Atlı Polisi-
ne ait “Paint Data Query” ve ABD FBI ait “National Automotive Paint File” veri 
bankaları. Her iki veri bankasında da boyalara ait kimyasal profilleri bulunmakta-
dır ve özellikle araç kazalarının soruşturulmasında etkin olarak kullanılmaktadır.

e. Ayakkabı Tabanı İzi Veri Bankası: Ayakkabıların imalatında kullanılan 
taban kalıp ve şekillerinin arşivlenmesi ile oluşturulan temel veri bankalarından 
biridir. Olay yerinde bulunan ayakkabı izinin hangi marka ve modele ait olduğu 
hakkında bilgi verir.

f. Araç Tekerlek İzi Veri Bankası: Araç tekerleklerinin tabanında yer alan 
kalıp ve şekillerinin arşivlenmesi ile oluşturulan temel veri bankalarından biridir. 
Olay yerinde bulunan araç tekerlek izinin hangi marka ve modele ait olduğu hak-
kında bilgi verir.

g. Polen Veri Bankası: Botanik biliminin bir alt dalı olan palinoloji, polen 
sporlarını araştıran bilim dalıdır. Özellikle kırsal bölgelerde işlenen suçlara ilişkin 
olarak sıklıkla başvurulan bir inceleme alanıdır. Olay yerinde bulunan ve yerel 
habitata yabancı olan polenin menşeini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.
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2.2. Adli Bilim Veri Bankalarında Yasal Dayanağı 

Özellikle biyometrik verilerin yer aldığı veri bankaları, dünya çapında mil-
yarca kişinin kişisel verisini içerdiğinden diğer veri bankalarına göre çok daha 
hassastır (Dewa, 2017). Biyolojik verilerin yasalara uygun olarak elde edilmesi, 
işlenmesi ve paylaşılması ile numunelerin imha edilmesine ilişkin yasal düzenle-
meler yapılmalıdır (Wallace, Jackson, Gruber, ve Thibedeau, 2014). 

Türk hukuk sisteminde biyometrik özelliğe sahip olan ve hassas kişisel veri 
niteliğindeki parmak ve avuç izleri ile DNA profillerinin numunelerin alınması, 
işleme tabi tutulması, incelenmesi ve saklanmasına ilişkin başta Türkiye Cumhu-
riyeti Anayasası olmak üzere detaylı düzenlemeler bulunmaktadır.

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17. Maddesi “Vücut Bütün-
lüğü; Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 
sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütün-
lüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.” 
38/2. Maddesi “Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir 
beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.” 38. Madde (Ek 
fıkra: 3/10/2001-4709/15 md.) “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil 
olarak kabul edilemez.” hükümleri yer almaktadır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75. Maddesi “Şüpheli veya sanığın 
beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması; (1) Bir suça ilişkin delil elde etmek 
için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan 
kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesi-
ne; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, 
gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verile-
bilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmidört saat içinde hâkim veya mahkemenin 
onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmidört saat içinde kararını verir. Onay-
lanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. (2) İç beden 
muayenesi yapılabilmesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler alına-
bilmesi için müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması 
gerekir. (3) İç beden muayenesi veya vücuttan kan veya benzeri biyolojik örnekler 
alınması, ancak tabip veya sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabi-
lir. (4) Cinsel organlar veya anüs bölgesinde yapılan muayene de iç beden muayenesi 
sayılır. (5) Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üze-
rinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle 
saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.”.
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76. Maddesi “Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması; 
(1) Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç 
beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik ör-
neklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşür-
memek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının 
istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yir-
midört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahke-
me, yirmidört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve 
elde edilen deliller kullanılamaz. (2) Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlem-
lerin yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınmasına gerek yoktur. 
(3) Çocuğun soy bağının araştırılmasına gerek duyulması halinde; bu araştırmanın 
yapılabilmesi için birinci fıkra hükmüne göre karar alınması gerekir. (4) Tanıklıktan 
çekinme sebepleri ile muayeneden veya vücuttan örnek alınmasından kaçınılabilir. 
Çocuk ve akıl hastasının çekinmesi konusunda kanunî temsilcisi karar verir. Çocuk 
veya akıl hastasının, tanıklığın hukukî anlam ve sonuçlarını algılayabilecek durum-
da olması hâlinde, görüşü de alınır. Kanunî temsilci de şüpheli veya sanık ise bu 
konuda hâkim tarafından karar verilir. Ancak, bu hâlde elde edilen deliller davanın 
ileri aşamalarında şüpheli veya sanık olmayan kanunî temsilcinin izni olmadıkça 
kullanılamaz.”

78. Maddesi “Moleküler Genetik İncelemeler; (1) 75 ve 76 ncı maddelerde ön-
görülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soybağının veya elde edilen bulgu-
nun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu 
olması hâlinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde 
bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. (2) Birinci 
fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan 
beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de 
uygulanır”. 

79. Maddesi “Hâkimin kararı ve inceleme yapılması; (1) 78 inci madde uyarın-
ca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda 
inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir. (2) Yapılacak incelemeler için res-
men atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma veya kovuşturmayı 
yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuştur-
mayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir bi-
rimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, tek-
nik ve teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin 
yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. 
İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmek-
sizin verilir.”
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80. Maddesi “Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği; (1) 75, 76 ve 78 inci mad-
de hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri 
niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yetkisine 
sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez. (2) Bu bilgiler, kovuştur-
maya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza 
verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısı-
nın huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere 
tutanağa geçirilir”. 

Hükümlerini içermektedir. Özellikle 79. Maddenin 2. Bendinde moleküler 
genetik incelemeyi yapacak birimlerle, soruşturmayı veya kovuşturmayı yürüten 
makamların birbirlerinden farklı olmasının düzenlenmesi, biyometrik verilerin 
güvenliğine verilen hassasiyetin bir göstergesidir.

Parmak ve Avuç İzi Veri Bankalarıyla ilgili düzenlemeler, öncelikli olarak 
2559 Sayılı Polis Vazife Selahiyetleri Kanununda (PVSK) yer almaktadır. Kimlerin 
parmak, avuç ve fotoğraflarının alınacağı PVSK’nın 5. maddesinde ifade etmiştir. 
5. Maddesi “Parmak izi ve Fotoğrafların Alınması; Polis; a) Gönüllü, b) Her çeşit 
silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için 
başvuruda bulunan, c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya 
da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen, ç) Türk vatandaşlığına başvuruda 
bulunan, d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş 
yapan sair yabancı, e) Gözaltına alınan, kişilerin parmak izini alır. 

Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile 
birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü 
sisteme kaydedilerek saklanır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme 
kaydedilmez. Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen 
parmak izleri, kime ait olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruşturma dosya nu-
marası ile birlikte sisteme kaydedilir. Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, 
suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma kapsamın-
da maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mahkeme, hâkim, Cumhuriyet 
savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.

Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini 
karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir. Sistemde kayıtlı 
bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının denetlenebil-
mesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur. Sistemde yer alan kayıtlar giz-
lidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz. Sisteme 
kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde 
kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.”
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PVSK’nın 5. maddesi kapsamında parmak ve avuç izlerinin dijital veri taba-
nına kaydedileceği ifade edilmiş ve bu veri tabanını temel güvenlik kriterlerini 
belirlemiştir. Diğer önemli bir husus da kişisel verilerin korunması kaygısıyla dü-
zenlenen; alınan parmak ve avuç izlerinin sadece kimlik tespiti, suçun önlenmesi 
veya yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma kapsamında kullanılabilece-
ğinin hüküm altına alınmasıdır.

Önemli biyometrik veriler olan gerek DNA profilleri gerekse parmak ve avuç 
izlerinin ne zaman ve hangi durumlarda veri bankalarından çıkartılacağı da yine 
yasalarda tanımlanmıştır. Bu durum Türk Hukuk Sisteminde biyometrik veri içeren 
Aktif/Doğrudan Veri Bankalarının işletilmesi konusundaki özeni göstermektedir.

2.3. Avrupa Prüm Konvansiyonu (Rejimi)

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasındaki sınırların ve sınır kontrollerinin kalk-
ması, başta terör suçları olmak üzere diğer sınır aşan suçlar ve seri suç faillerinin 
tüm AB üyesi ülkelerde dolaşımına imkân sağlamıştır. Bu tip suçlarla etkili mü-
cadele için kolluk teşkilatları ve adli bilim veri bankaları arasında etkili bilgi alış-
verişinin olması gerekmektedir. Bu doğrultuda 27 Mayıs 2005 tarihinde Belçika, 
Almanya, İspanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya arasında terörle, 
sınır aşan suçlarla ve yasadışı göçle mücadele amacıyla ulusal DNA, parmak izi ve 
araç plakaları veri bankaları arasında veri alışverişini sağlanmasına yönelik olarak 
imzalanmıştır. 23 Haziran 2008 tarihinde Avrupa Konseyi, Prüm Konvansiyonu-
nu AB müktesebatına dahil etmiştir. Müktesebata katılım ile tüm AB üyesi ülkeleri 
arasında DNA, parmak izi ve araç plakalarına ilişkin veriler sorgulanabilir hale 
geldi. Bununla birlikte bazı AB üyesi ülkelerin teknik alt yapı, bütçe ve mevzuat 
sınırlamaları nedeniyle Prüm Konvansiyonunun hükümlerini ancak 2019 yılı ilk 
baharında uygulayabilecek seviyeye ulaştı (Toom, 2018).

Prüm Konvansiyonu (Rejimi) sadece adli bilim veri bankaları arasında veri 
alışverişini ve karşılıklı sorgulama yapma imkânı (1. Basamak) sağlamamak-
ta, ayrıca ulusal kolluk teşkilatları arasında kişisel bilgi, adli istihbaratında (faili 
meçhul olaylar, seri suçlar, bulgu ve delil irtibatları, şüpheli ve sanık bilgileri vb.) 
paylaşımını (2. Basamak) kapsamaktadır. Teknik bir konu olan birinci basamak 
kapsamındaki veriler üye devletler arasında kullanıma açılmışken; daha karmaşık 
süreçleri içerisinde barındıran ikinci aşama arzu edilen seviyede işletilememekte-
dir. Prüm Konvansiyonuna yönelik en önemli eleştiri, demokrasi ve yargı kontrol 
mekanizmaları yeterli seviyede olmayan ülkelerde konvansiyondan kaynaklanan 
verilerin suiistimal edilebileceğidir. Bu nedenle hassas kişisel veri niteliğinde olan 
parmak izi ile DNA profillerinin ancak yasal ve teknik alt yapı itibariyle veri gü-
venliğinin sağlanabildiği koşullarda paylaşılması benimsenmiştir. 
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Gelinen noktada Prüm Konvansiyonunun hedeflendiği kadar etkin olamadı-
ğı görülmektedir. Bunun başlıca nedenleri, devletlerin yargı sistemlerindeki fark-
lılıkları, ulusal seviyede izler arasındaki irtibat kriterlerinin farklı olması, ulusal 
davaların Prüm Konvansiyonu kapsamında sorgulanan olaylardan daha öncelikli 
olarak değerlendirilmesi olarak sıralanmaktadır. Etkinliğin arttırılması için 2019 
yılı itibariyle Prüm Rejimine dahil olan tüm devletlerin veri bankalarının moder-
nize etmeleri, standart hale getirmeleri, delillerin birbirleriyle irtibat kriterlerinin 
oluşturulması (ENFSI DNA Working Group, 2017) ve ateşli silah – patlayıcı mad-
de bilgileri, balistik, yüz/fotoğraf verileri, kayıp kişiler ile kimliği tespit edileme-
yen cesetlerin DNA verileri gibi diğer adli bilim veri bankalarında da entegrasyon 
hedeflenmiştir.

2.4. INTERPOL Adli Bilim Ver Bankaları

INTERPOL bünyesinde yaklaşık olarak 100 milyon adli kayıt bulunan top-
lam 18 veri bankası hizmet vermektedir. Genel Sekreterlik tarafından bu veri 
bankalarının Ulusal Temas Büroları (NCB) aracılığıyla üye devletlere I-24/7 Ağı 
üzerinden kullanımına açılmıştır. INTERPOL’ün veri bankalarına üye devletler 
tarafından tamamen gönüllülük esasına veri yüklenmesi yapılmaktadır. INTER-
POL tarafından sağlanan bu veri bankası hizmeti sayesinde 2018 yılı içerisinde 
irtibatlanan olay/şahıs sayısı 1,1 milyona ulaşmıştır (ICPO - INTERPOL, 2020).

INTERPOL tarafından işletilen veri bankaları (ICPO - INTERPOL, 2020):

1. Arananlar Bülteni: INTERPOL’ün renk kodlu bildirimleri, BM Güven-
lik Konseyi yaptırımlarına, potansiyel tehditlere, kayıp kişilere, ceset ve 
suç yöntemlerine, kaçak ve şüpheli kişiler ve kuruluşlar için uluslararası 
uyarılardır.

2. Nominal Veri Tabanı: Şüpheli kişilerin suç geçmişlerine ait bilgiler de 
INTERPOL tarafından üye devletlerden talep edilmektedir.

3. Çocuk İstismarcıları ve Kurbanlara Ait Görüntü Veri Tabanı: INTER-
POL tarafından geliştirilen algoritma sayesinde çocuk istismarı görüntü-
leri ve kurbanları veri tabanı ile istismarlar ve meydana geldikleri yerler 
arasında bağlantı kurulmaktadır.

4. DNA Veri Bankası: INTERPOL DNA Veri Bankası, 2002 yılında ku-
rulmuş ve günümüzde 84 üye devletten toplam 180.000 DNA profilinin 
muhafaza etmektedir. DNA veri bankasında nominal veriler yer alma-
maktadır. INTERPOL DNA veri bankası, farklı ülkelerde kurulmuş olan 
DNA veri bankaları arasında veri alışverişinin sağlanabilmesi için stan-
dart formatta oluşturmuştur.
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5. Parmak İzi Veri Bankası: INTERPOL tarafından kullanılan parmak izi 
irtibat standardına göre iki parmak izinin irtibatlı olduğunun kabul edil-
mesi için genel kural 12 karakteristik noktanın her iki izde de olmasıdır.

6. Yüz Tanımlama Sistemi: INTERPOL Yüz Tanımlama Sistemi 2016 yı-
lından itibaren üye devletlerin kullanımına sunulmuştur. 2017 yılında 
yüz karşılaştırma sorgusunda 60 irtibat sağlayan INTERPOL Yüz Ta-
nımlama Sistemi, yüz özellikleri ve konturlarına dayanan kalıpları karşı-
laştırarak otomatik analiz yapan biyometrik bir algoritmadır.

7. Kayıp ve Çalınan Seyahat Belgeleri: Kayıp veya çalınma sonucunda 
iptal edilen pasaport, kimlik kartları gibi seyahat belgelerinin bilgileri 
INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından veri bankasına girilmektedir.

8. Kayıp ve Çalınan İdari Belgeler: Kayıp veya çalınma sonucunda iptal edi-
len bir eşyayı tanımlayan araç ruhsatı veya silah ruhsatı gibi belgelere ait bil-
giler INTERPOL Genel Sekreterliği tarafından veri bankasına girilmektedir.

9. Belge Sahteciliği Veri Bankası: Sahtesinin hazırlandığı tespit edilen pa-
saportlar, kimlik belgeleri, doğum belgeleri, ehliyetler gibi belgeler hak-
kında uyarıların üye devletlere ulaştırılması için belge bilgileri, INTER-
POL Genel Sekreterliği bilgilendirilmektedir.

10. Sanat Hırsızlığı Veri Bankası: INTERPOL bünyesinde dünya çapında 
çalıntı ve kayıp olduğu rapor edilen 25 kategorideki sanat ve tarihi eser-
lerin takibinin yapıldığı veri bankasıdır.

11. Motorlu Kara Araçları Veri Bankası: Üye devletler tarafından çalındığı 
rapor edilen tüm kara araçlarının ve yedek parçaların teşhisine imkân 
verecek bilgilerin yer aldığı veri bankasıdır.

12. Deniz Araçları Veri Bankası: Çalındığı rapor edilen deniz araçlarının 
ve yedek parçaların teşhisine imkân verecek bilgilerin yer aldığı veri 
bankasıdır.

13. Ateşli Silah Ticareti: Ulusal ve uluslararası silah ticareti verilerini üye 
devletlerden toplayarak, yasadışı silah ticaretinin tespit ve analiz edilme-
si için geliştirilen bir veri bankasıdır.

14. Ateşli Silah Tanımlama Veri Bankası: INTERPOL tarafından interak-
tif çalışma imkânı sunan ve içerisinde 250.000 ateşli silaha ait 57.000 
resim, silah markalama ve tanımlama bilgileri, üretici bilgileri, kısalt-
maların açıklamaları, çalışma sistemleri hakkında bilgi bulunan dijital 
silah kütüphanesi geliştirilmiştir. Ateşli Silah Tanımlama Veri Bankası, 
INTERPOL tarafından geliştirilmiş olan Yasadışı Silah Ticareti Kayıtları 
ve İzleme Sistemi (Illicit Arms Records and tracing Management System 
– iARMS) ile entegre olarak çalışabilmektedir.
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15. Yasadışı Silah Ticareti Kayıtları ve İzleme Sistemi: INTERPOL tara-
fından geliştirilen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yasadı-
şı Silah Ticareti Kayıtları ve İzleme Sistemi (Illicit Arms Records and 
tracing Management System – iARMS), küresel ölçekte kayıp ve çalıntı 
ateşli silahlar ile yasadışı yollardan imalatı ve ticareti yapılan ateşli si-
lahların kaydedildiği ve izlenebildiği, kolluk birimleri arasında iş birliği 
için gereken alt teknik altyapıyı sağlayan tek platformdur. iARMS sistemi 
kullanılarak, şüpheli şahıs ile ateşli silah ve olay ilişkisi kurulabilmekte-
dir. Ayrıca potansiyel silah kaçakçılarının tespit edilmesi, ateşli silahlarla 
ilişkili suç eğilimlerini, terör örgütleri başta olmak üzere silah tedarik 
etmeye çalışan grupların tespit edilmesine imkân sağlamaktadır.

16. Balistik Karşılaştırma Veri Tabanı: INTERPOL Balistik Bilgi Ağını 
(INTERPOL Ballistic Information Network – IBIN) veri tabanı, Kana-
da – Amerika menşeili olan Ultra-Forensics firmasının ürünü olan IBIS 
(Integrated Ballistic Identification Systems) sisteminin alt yapısını kul-
lanmaktadır. Bu ağa dahil olmak isteyen tüm üye devletlerin IBIS siste-
mini kendi kriminal laboratuvarlarında satın alarak kullanmaları gerek-
mektedir. Türkiye gibi kendi milli balistik inceleme sistemini kullanan 
devletler ile hiç bilgisayarlı kovan ve mermi çekirdeği inceleme sistemi 
olmayan ve incelemeleri manuel olarak yapan devletler, IBIN veri ban-
kasında inceleme yapmak istediğinde mukayese veya kopya kovan ve 
mermi çekirdeklerini NCB aracılığıyla INTERPOL Genel Sekreterliğine 
ulaştırmakta ve buradan IBIN sistemine giriş yapılmasını sağlamaktadır.

17. Örgütlü Suç Ağı: Örgütlü suç şebekelerinin ilişkilerini, liderlerin ve 
üyelerinin haberleşme trafiklerini, narkotik madde, silah, mühimmat 
vb. nesnelerin trafiklerini takip etme imkânı sağlayan ve suç analizini 
çalışmaları ile aralarındaki ilişki ağını ortaya koyan teknik alt yapıdır.

18. Deniz Korsanlığı Veri Bankası: Deniz korsanlığı, silahlı soygun gibi 
olayların meydana geldiği konumlar, olay bilgileri paylaşılmaktadır. Ay-
rıca, deniz korsanlığı yapan gruplara ait detaylı bilgiler ile istihbarat ça-
lışmaları, mali analizler de veri bankasında yer almaktadır.
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3. SERİ SUÇLARDA ADLİ BİLİM VERİ BANKALARI

3.1. Seri Suç Tanımı

Seri suç tanımı, birbiriyle ilişkili iki veya daha fazla suç olayını ifade etmektedir. 
Bu suçların aynı türden olması zorunlu değildir. Farklı suçların arka arkaya aynı kişi 
veya kişiler tarafından işlenmesidir. Seri suç işleyen failler, suç işlemeyi meslek ola-
rak gören ya da turistik yerlerde turizm dönemlerinde işlenen hırsızlık suçları gibi 
belirli şartlar altında işlenen suçlardır (Petherick ve Ferguson, 2009). Seri suçlara 
ilişkin literatür ağırlıklı olarak “Seri Katil” olgusu üzerine oluşturulmuştur. Bununla 
birlikte seri suç tanımı içerisinde yer alan başlıca suçlar seri katiller, seri tecavüzcü-
ler, seri kundakçılar, seri tacizciler ve seri soygunculardır. Terör örgütü mensupla-
rı tarafından işlenen seri suçlar, terör tanımının içerisinde barındırdığı “ideoloji” 
kavramı nedeniyle diğer seri suçlardan farklılık göstermektedir. Seri suçlarda fail, 
başkasının canına ve malına zarar vermekten haz duymaktadır (Petherick, 2009). 

Seri suçlarda farklı mağdurlara yönelik olarak suçların işlenmesi esastır. Bu 
noktada seri cinayetler ile çoklu cinayet kavramlarının birbirleriyle karıştırılma-
ması gerekmektedir. Çoklu cinayetlerde tek bir saldırı olayı sonrasında çok sayıda 
kişinin ölümü gerçekleşmektedir. Seri cinayetlerde ise her bir saldırıda bir kurba-
nın öldürülmektedir (Fox ve Levin, 1999).

3.2.  Seri Suçların Soruşturulmasında Adli Bilim Veri Bankalarının 
Kullanımı

Seri suçların soruşturulmasında adli bilim veri bankaları, birbirinden ba-
ğımsız olarak gerçekleşen olay arasında, olay yerinde bulunan bulgular üzerinden 
veya olay yerinde elde edilecek sanığa ait bulgulardan ilişki kurulmaktadır. Seri 
suçların tespitinde ve incelenmesinde adli bilim veri bankalarının yanı sıra coğra-
fi bilgi sistemi ve Bayes istatistik analizleri de kullanılmaktadır (Stevenson ve Le 
Comber, 2014).

Seri suçların aydınlatılmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri, olaylar arasında ilişki-
nin kurulması, suçluların hareket güzergahları, suç türlerine göre suçların yoğunlaş-
tığı bölgeleri tespit etme imkânı verecektir (Petherick, 2009-b). Suç kalıbı teorisine 
göre suçlular kendi suç bölgelerinin dışına çok fazla çıkmamaktadır. Aynı bölgede 
işlenen suçlar arasında irtibatın sağlanmasıyla suçlunun kalıp davranışlarının tespit 
edilmesi de mümkün hale gelecektir (Sidebottom ve Wortley, 2016). Seri suçların 
tespit edilmesinde; benzer davranış kalıplarını gösteren suçların araştırılması, ben-
zer kalıpların tespit edildiği suçlarda benzerlikler ile farklılıkların tespit edilmesi, 
benzerlik ve farklılıkların oranının ve öneminin tespit edilmesi, suçlar arasındaki 
gerçek bağlantıların incelenmesi esastır. (Bennell, Woodhams ve Mugford, 2014)
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Günümüzde suç soruşturmalarında çok farklı dijital kaynaktan ve veri ta-
banından elde edilen veriler “Delilden à Sanığa” gitme prensibinin uygulamaya 
geçirilmesinde kritik öneme sahiptir. Olay yerinden bulunan ve fail veya mağdurla 
doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan aktif delil statüsünde bulunan parmak ve 
avuç izi veri bankası ve DNA veri bankası failinin kimliğinin tespit edilmesinde 
ağırlıklı olarak kullanılmaktadır (Resim 1.).

Resim 1. Seri Suç Soruşturmasında Adli Bilim Veri Bankalarının Kullanımı

Adli bilim veri banklarında bulunan veri miktarı ile veri tabanının mimarisi, 
veri bankasının etkinliğini arttıracaktır. Ayrıca, ülkede adli bilimler alanında faa-
liyet gösteren tüm kurumların adli bilim veri bankalarına anlık erişiminin olması 
soruşturmalarının başarısına olumlu katkı sağlayacaktır. Adli bilim veri banka-
larında kritik olan husus, kuruluşlarının, işletilmelerinin ve numunelerin imha 
prosedürlerinin yasalarda tanımlanması ve etkili bir kontrol mekanizmasının bu-
lunmasıdır.

SONUÇ

Failin birden fazla suç işlediği seri suçlarda, fail tarafından her bir olay ye-
rinde birçoğu aktif delil statüsünde olan deliller bırakmaktadır. Etkili bir olay yeri 
incelemesiyle söz konusu delillerin tespit edilmesi ve laboratuvara gönderilerek 
analize tabi tutulması, akabinde adli bilim veri tabanlarına kaydedilmesiyle farklı 
olayların birbiriyle irtibatının ortaya çıkartılması mümkündür. Özellikle Türki-
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ye gibi çoklu kolluk ve adli bilim teşkilatlanmasının olduğu devletlerde kurumlar 
bünyesinde kurulan adli bilimler veri tabanlarının birbirleriyle entegre olmaları, 
soruşturmaların ülke genelinde daha etkin ve hızlı yapılmasını sağlayacaktır. Zira, 
her bir adli bilim kurumu sadece kendi sorumluluk alanındaki olaylara ilişkin de-
lil ve bilgileri veri tabanına kaydetmekte ve sadece kendi sorumluluk alanından 
gelen deliller ile kendi veri tabanını karşılaştırmaktadır.

Diğer taraftan adli bilim kurumlarınca işletilen adli bilim veri tabanları ara-
sında anlık bilgi alış-verişine imkân sağlayacak nitelikte entegrasyon sağlandığın-
da suçun işlendiği bölge ve olaya müdahale eden kolluk birimi fark etmeksizin 
veri tabanlarında ihtiyaç duyulan sorgulamalar hızlı şekilde yapılabilecektir.

Adli bilim veri tabanları entegrasyonunun pratikteki faydalarını Jandarma 
Kriminal Daire Başkanlığı Otomatik Parmak ve Avuç İzi İnceleme Sistem (OPTİS) 
ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı’nın Otomatik Parmak ve 
Avuç İzi İnceleme Sistemi (APFİS) entegrasyonunda görmek mümkündür. İki veri 
bankası arasında 2018 yılının Eylül ayında kurulan entegrasyon ile anlık parmak 
ve avuç izi sorgulamaları karşılıklı olarak yapılır hale geldi. Bunun sonucunda da 
ilk 15 ay içerisinde 667’si terör suçlarıyla bağlantılı olmak üzere toplamda 12.950 
adet faili meçhul olayın faillerinin kimlikleri belirlendi (AA, 2019).
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Öz
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinin ilk on yılında (1984-1994) 

iç güvenlik yönetiminde başlıca sorunları, tartışmaları ve çözümleri incelemektir. Çalışma, ince-
leme dönemdeki sorunların, tartışmaların ve çözümlerin sonraki yıllarda iç güvenlik yönetimine 
ilişkin değişimi anlamak açısından faydalı olduğunu savunmaktadır. Türkiye’nin özgün koşulla-
rında PKK terörüyle mücadele politikası sürecinin nasıl geliştiği de böylece görülebilecektir. 1984’te 
Eruh ve Şemdinli ilçelerinde düzenlediği saldırılarla sistematik terör eylemlerine başlayan PKK, 
Türkiye’de iç güvenliğin başlıca sorunu haline gelmiştir. Bu yıldan itibaren, iç güvenlik yönetiminin 
yapısal ve işlevsel örgütlenmesinin PKK terörüyle mücadele çerçevesinde değiştiği gözlenmekte-
dir. Sıkıyönetim koşullarının hâkim olduğu koşullarda, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafın-
dan askeri operasyon düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayı zamanda, PKK mensuplarına eşkıya 
muamelesi yapılmış ve köy koruculuğu sisteminin tekrar canlandırılması yoluna gidilmiştir. Bu 
dönemde, merkezileştirilmiş bir köy koruculuğu uygulaması gelişmiştir. Daha sonra, eşgüdüm so-
runlarının gelişmesiyle birlikte olağanüstü hâl bölge valiliği uygulamasına geçilmiştir. 1990’ların 
başından itibaren iç güvenlik yönetiminde mülki idarenin güçlendirilmesine yönelik bir anlayışın 
geliştiği görülmektedir. Bu kapsamda, öncelikle Terörle Mücadele Kanunu’nun çıkarılması yoluyla 
eşkıya kavramından terör tanımına geçilmiştir. Daha sonra, il valilerinin iç güvenlik yetkileri art-
tırılması hedeflenmiştir. On yılın sonuna gelindiğinde, PKK terörüne karşı iç güvenlik yönetiminin 
eşgüdüm, sivil otorite ve etkili yetki kullanımı yanında demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çerçeve-
sinde gelişimine devam ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Terör, İç Güvenlik Yönetimi, Köy Koruculuğu, Mülki İdare, Eşgüdüm.
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GİRİŞ

Türkiye, 1970’lerin ikinci yarısından beri Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)1 
terörüne karşı mücadele etmektedir. 1984 Ağustos’tan itibaren2 PKK’nın doğru-
dan devlet otoritesine karşı sistematik ve kapsamlı terör eylemlerine (Özcan, 1999; 
Özdağ 1999) karşı mücadelenin ana bileşenini iç güvenlik yönetimi oluşturmuş-
tur. İç güvenlik, ülke içinde kamu düzeni ve güvenliği ile asayiş ve emniyet duru-
munu ifade ederken, iç güvenlik yönetimi, iç güvenlik sorunlarına yönelik politika 
ve stratejiler ile plan ve programların uygulanması için kamu yönetiminde oluştu-
rulan, yasama ve yargı süreçleriyle de bağlantılı çalışan yapısal ve işlevsel bütünü 
ifade etmektedir. PKK terörü, Türkiye’de iç güvenlik yönetiminin başa çıkması ge-
reken başlıca iç güvenlik sorunu olarak süregelmiş; iç güvenlik yönetimi mücadele 
sürecinde yapısal ve işlevsel değişikliklere konu olmuştur.

İç güvenlik yönetiminin tek başına PKK terörüyle mücadele amacıyla biçim-
lendirildiğini kesinlikle ileri sürmek mümkün değildir. Bu çalışmanın da inceleme 
dönemini oluşturan on yıllık sürede (1984-1994), ulusal güvenlik yönetimlerinin 
de içinde olduğu daha geniş siyasi-idari yapıların neoliberalizm, demokrasi ve 
Yeni Kamu İşletmeciliği gibi yaklaşımların etkisi altına girdiği bilinmektedir (Ata-
ay, 2018; Yıldırım, 2018; Barbak, 2018). Bununla birlikte, bu çalışma sosyo-eko-
nomik ve siyasal etkileri ile güvenlik ve diğer kamu politikası alanlarında tuttuğu 
başat yer dikkate alındığında, PKK terörüyle mücadele ile iç güvenlik yönetiminin 
yapısal ve işlevsel görünümü arasında nedensellik ilişkisi kurulabileceğini savun-
maktadır.

1 1974 yılında Ankara’da Abdullah Öcalan öncülüğünde örgütlenen ve 1978 yılına kadar 
“Apocular” olarak adlandırılan bir grubun eylem alanlarını, kapsamını ve yöntemini si-
lahlı şiddete dayalı olarak genişletme düşüncesiyle oluşturduğu PKK, 27 Kasım 1978 günü 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kurulmuştur.

2 PKK terörünün başladığı dönemin genel koşulları şöyle tarif edilebilir: 12 Eylül 1980 as-
keri darbesiyle birlikte ülke genelinde ilan edilen sıkıyönetim devam etmektedir. 1982 
Anayasası, 07 Kasım 1982 günü yapılan halkoylamasında % 91,27 katılım ve % 91,37 ka-
bul oranıyla yürürlüğe girmiş; 06 Kasım 1983 günü milletvekili genel seçimleri (17’nci 
Dönem) gerçekleştirilmiştir. Askeri darbenin liderleri tarafından 12 Eylül 1980 günü ku-
rularak yasama, yürütme ve yargı erklerini bünyesinde birleştiren ve Danışma Meclisi ile 
birlikte anayasa yapmaya esas kurucu meclisi oluşturan Milli Güvenlik Konseyi, 07 Aralık 
1983 günü kendini feshederek Cumhurbaşkanlığı Konseyine dönüşmüş ve yürütme yetki-
sinin bir kısmını seçilen sivil hükümete devretmiştir. Kamu kesimini küçültmeyi (sübvan-
siyonlar dâhil kamu harcamalarının azaltılması, ücretlerin düşürülmesi, özelleştirmeler) 
ve ekonomiyi serbestleştirmeyi (döviz hareketlerinin ve dış ticaretin serbestleştirilmesi, 
ihracatın teşviki vb.) amaçlayan 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik program uygulanmaya 
devam etmektedir.
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Çalışmada, Kamu Yönetimi disiplini bakış açısıyla PKK terörüyle mücadele-
nin ilk on yılında iç güvenlik yönetiminin nasıl biçimlendiği öne çıkan politika 
sorunları ve tercihleri üzerinden açıklanmaktadır. Bu kapsamda, iç güvenlik yö-
netimine ilişkin başlıca yapısal ve işlevsel değişiklikler PKK terörüyle mücadeleye 
ilişkin tartışmalarla birlikte ele alınmaktadır. Bu çerçevede inceleme, sırasıyla (1) 
Köy Koruculuğu ve Silahlı Kuvvetlerin Kullanımı, (2) Olağanüstü Hal Bölge Va-
liliği ve (3) Yasal Çerçeve (Terörle Mücadele Kanunu) ve Mülki (Sivil) İdarenin 
Güçlendirilmesi olmak üzere birbirini takip eden ancak iç içe geçmiş üç dönem ha-
linde yapılmaktadır. İnceleme neticesinde, iç güvenlik yönetiminin PKK terörüyle 
mücadelesinin ilk on yılında ortaya çıkan ve esasen süregelen sorun alanlarına ve 
bunlar karşısında yönetimin yapısal ve işlevsel tercihlerine ışık tutulmuş olacaktır.

1.  PKK TERÖRÜNE KARŞI YÖNETİMİN İLK TEPKİLERİ: KÖY  
KORUCULUĞU VE SİLAHLI KUVVETLER KULLANIMI (1984-1987)

1.1. Köy Koruculuğu: Eşkıya, İç Güvenlikte Kırsal Alan ve Yerel Destek

15 Ağustos 1984 günü akşamı, PKK’lı gruplar lojmanlar dâhil olmak üzere 
Siirt’in Eruh ilçesi Jandarma Bölük Komutanlığına ve Hakkâri’nin Şemdinli ilçe-
sinde ise Jandarma Bölük Komutanlığına ve Jandarma Sınır Tabur Komutanlığına 
uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve bombalarla terör eylemleri düzenlemiştir 
(“Ayrılıkçılar Saldırdı”, 1984; Özcan, 1999: 95). Eylemlerin ardından Diyarbakır’da 
konuşlu 7’nci Kolordu Komutanlığı tarafından askeri operasyon başlatılmıştır. Ay-
rıca, terör eylemlerinin güvenlik güçlerine hızlıca bildirilmesini sağlayacak ulaşım 
ve iletişim imkânları olmayan, bunun yanında jandarma gücü de bulunmayan 
köylerde yerel halktan bazılarına silah dağıtıldığı ve buna devam edileceği Cum-
hurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıklanmıştır (“Evren, Doğu’da Eşkıya”, 1984). 
Başbakan Turgut Özal, söz konusu terör eylemlerine ilişkin ilk açıklamasında; 
Türkiye’yi bölme gayretlerinin devam ettiğini, Türkiye’nin öncelikli amacının de-
mokrasiyi askeri idareye geri dönmeksizin kesintisiz bir şekilde sağlamlaştırmak 
olduğunu; ekonominin ise, bir yan hedef olduğunu belirtmiştir (“Ben 1984’ün 
Başbakanıyım”, 1984). Terör eylemlerini bölücülük bağlamında ele alan Özal, bun-
lara karşı mücadelenin sürekli olması gerektiğine vurgu yaparak hükümetin yak-
laşımını şöyle ortaya koymuştur (“Özal imar affı”, 1984):

“Bölücü gruplar artık kendilerine taraftar da bulamıyor. Böyle olunca da, 
sinirlenip arada bir baş gösteriyorlar, sonra da kaçıyorlar. Terör bugünün 
sorunu değildir. Terörle mücadeleyi kuvvetli yaparsanız sinerler, güçleri kal-
maz. Bir sonuç alamaz, taraftar da bulamazlar. Zaten taraftar bulamadıkları 
açık olarak gözüküyor. Arada bir böyle ufak hareketler yapıp kaçarlar. Ancak 
kaçanlar da yakalandıklarına göre mesele yok demektir.”
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Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Daire Başkanlığı ise, terör eylem-
leri sonrasında bölgede başlatılan askeri operasyonun devlet bütünlüğünü tahribe 
yönelen ve yöre halkının huzurunu bozmaya çalışan teröristleri yakalamak ve örgüt-
lerini etkisiz hale getirmek amacını taşıdığını açıklamıştır. Bu operasyonu yöneten 
ve aynı zamanda Diyarbakır’daki Sıkıyönetim Bölge Komutanı olan 7’nci Kolordu 
Komutanı (Korgeneral Kaya Yazgan) şöyle demiştir: “Bu çapulcuların kökü kazı-
nana kadar operasyonu sürdüreceğiz. 12 Eylül sonrasında sağlanan barış ve huzur 
ortamını bir avuç haine bozdurmayız.” (“Kaçmak isteyen teröristler”, 1984). Cum-
hurbaşkanı Kenan Evren, Eruh Hükümet Konağı önünde halka hitaben yaptığı ko-
nuşmada terör eylemcilerinin yerel halktan destek alacaklarını düşünerek geldik-
lerini belirterek, herhangi bir yardımda bulunmadıkları için halka teşekkür etmiş 
ve eylemi düzenleyenleri tanımlamak için eşkıya kavramını kullanmıştır (“Evren, 
Doğuda 7 yerde”, 1984). Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in Tatvan’da halka hitaben 
şu ifadeleri, PKK terörüne karşı benimsenen yaklaşımın ve kullanılacak yöntemin 
çerçevesini daha da açık olarak ortaya koymuştur (“Evren, Doğu’da eşkıya”, 1984):

“Atatürk zamanında çıkartılan ve eşkıyalığın ortadan kaldırılmasını öngören 
(…) İzale-i Şekavet Kanunu halen yürürlükte bulunuyor. (…) Kaymakamlar 
o kanuna göre, zorunluluk duydukları durumlarda muhtar, korucu ve bek-
çilere silah dağıtma yetkisine sahip bulunuyorlar. Böylece, silah verilenler, 
mecbur kaldıklarında, eşkıyaya karşı emniyet kuvvetleri gibi silahlarını kul-
lanabiliyorlar.”

Burada eşkıya ve terörist tanımlarının birbirlerinden farklı olduğuna ve eşkı-
ya kavramının kullanımının hem o dönemde mevcut olan mevzuat (ki bu dönem-
de bir terörle mücadele kanunu henüz yoktur) hem de terörün ortaya çıktığı yerin 
kırsal alan olmasının bu tercihe etkisine dikkat edilmelidir. Zira eşkıya, dağda, 
kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar olarak tanımlanırken terörist, yıldırma, cana 
kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma eylemlerini yapan kişi olarak tanımlan-
maktadır (www.sozluk.gov.tr, 18.05.2020). Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
tarafından 18 Ekim 1923 tarihinde kabul edilen 356 Sayılı İzale-i Şekavet (Eşkıya-
lığın Ortadan Kaldırılması) Kanununa göre, eşkıyalık yaptıkları İçişleri Bakanlığı 
tarafından tespit ve ilan edilen şahısların yine Bakanlık tarafından belirlenecek 
en az 10 (on) en fazla 30 (Otuz) gün içinde teslim olmaları gerekmektedir. Aksi 
takdirde, bu kişilerin kolluk güçleri tarafından yakalanıncaya kadar geçen sürede 
sivil halk tarafından yaralanması veya öldürülmesi durumunda, bu fiiller suç sa-
yılmayacağı gibi adli takibata da uğramayacaktır (Güven, 2016).3

3 356 Sayılı İzale-i Şekavet Kanununun 2’nci maddesine göre eşkıya (şakî), kırsal alanda (hane, 
çiftlik, ağıl, köy, değirmen) baskınlar yaparak cinayet, soygunculuk ve adam kaçırma yoluyla 
yerel halkın can ve mal güvenliğine kasteden ve bu fiilleri işledikleri için daha önce hapse 
mahkûm olmuş ancak hapishaneden firar ederek emniyet ve asayişi ihlal eden kimsedir.
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Buna ilave olarak, 18 Mart 1924 tarihli ve 442 Sayılı Köy Kanununun 36’ncı 
maddesinde de muhtarın göreceği devlet işleri sayılmıştır. Buna göre, “köyün sı-
nırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak)”, “köy civarında eşkıya 
görürse hükümete haber vermek ve elinden gelirse tutturmak”, “köylünün ırzına 
ve canına ve malına el uzatan ve hükümet kanunlarını dinlemeyen kimseleri köy 
korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak hükümete göndermek” köy muh-
tarının iç güvenliğe ilişkin yükümlülükleridir. 442 Sayılı Köy Kanununun 70’inci 
maddesine göre köy korucuları, ihtiyar meclisi tarafından tutulduktan sonra muh-
tarın bildirmesi üzerine kaymakamın emri ile işe başlamaktadırlar. 74’üncü mad-
dede ise, mahsul zamanlarında eşkıyanın ortaya çıkması durumunda köy muhtarı 
ve ihtiyar meclisi, köy halkını yağmadan korumak için köylünün eli silah tutanla-
rından lüzumu kadarını gönüllü korucu olarak belirleyip kaymakama bildirmekte 
ve bu korucular kaymakamın izni ile işe başlamaktadır.

Köy içerisinde eşkıyaya karşı silah dağıtılması ile ilgili söylemin dayanağını 
da 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 68-82’nci maddelerinde düzenlenen köy korucuları 
ve bunların göreceği işler arasında bulmak mümkündür. Buna göre, köy sınırları 
içerisinde herkesin ırzını, canını ve malını korumak için köy korucuları bulun-
durulması yasal bir zorunluluktur. Köy koruculuğu bu anlamda, en küçük iskân 
alanındaki kolluk kuvvetidir. Bu statü Kanunun 73’üncü maddesinde, korucuların 
silahlı oldukları ve koruculara karşı gelenlerin jandarmaya karşı gelmiş gibi ceza gö-
receği hükmü ile açık bir biçimde ifade edilmiştir. Bunun, idare hukuku yönünden, 
il özel idaresi ya da belediyenin silahlı kolluk kuvvetine sahip olmasından bir farkı 
bulunmamaktadır. Böyle bir kuvvetin sadece köye verilmesi, yani kolluk hizmet-
lerinin doğrudan merkezi yönetimin elinde olması yönündeki tarihsel eğilimin 
tersine idari vesayet altında olsa da bir yerel yönetim birimine verilmesi, ülke-
nin kendine özgü koşullarına dayalı olarak kırsal alan yönetimine farklı bir bakışı 
yansıtmaktadır. Bu uygulamada, köy korucularına verilecek silah ve cephanenin 
kaymakam tarafından öncelikle ihtiyar meclisine verilmesi ve silah kullanma yet-
kilerine zorunlu hallerde başvurulabilmesi söz konusudur.4

Burada, PKK terörü ile mücadelenin yeni bir yasal düzenlemeye gidilmeksizin 
mevcut yasal çerçevede yürütülmesine yönelik bir politika tercihi görülmektedir. 
Hükümetin, Milli Güvenlik Kurulu (MGK)5 gündemi için hazırladığı şu öneriler, 

4 Bkz. 442 Sayılı Köy Kanunu’nun 77’nci maddesi.
5 MGK, 1982 Anayasası’nın 118’inci maddesinde düzenlenmiştir. MGK, kararların ortaklaşa 

alınması gerekli görülen durumlarda ve uzmanlığa dayalı bürokratik örgütlemede eşgüdüm 
gereksinmesi duyulan konularda kullanılan etkili bir düzeni ifade eden kurul tipi çalışma 
ve yapılanma örneğidir. İnceleme döneminde, MGK Cumhurbaşkanı dışında, beş asker 
(Genelkurmay Başkanı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel 
Komutanı) ve dört sivil üyeden (Başbakan ile Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanları) 
oluşmaktaydı. Bu dönemde, MGK’nun yönetim yapısı içindeki konumu ve işlevsel görünü-
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PKK terörüyle mücadelede izlenecek yöntem konusunda ilave veri sağlamaktadır 
(“Bakanlar Kurulu, önerilerini”, 1984):

•	 Askeri birliklerin ulaşması güç yerlerdeki köy ve mezralarda yerel halk-
tan uygun görülen bazılarına Köy Kanunu çerçevesinde ve Sıkıyönetim 
Komutanlıkları denetiminde silah ve cephane verilmesi,

•	 Bu yetersiz kalırsa, ayrılıkçı PKK güçlerinin yerel destek bulma 
imkânlarının yok edilmesi amacıyla İran ve Irak sınırına yakın köylerin 
boşaltılması,

•	 İstihbaratı güçlendirmek amacıyla, yerel halkın katılımıyla PKK güçleri 
ile bunların eylemleri ve sığındıkları yerler hakkında bilgi temin edilmesi,

•	 Bölgenin askeri birlikler tarafından kuşatılması ve gerekli önlemler alın-
masından sonra polis özel timlerinin operasyona girişmesi.

Başbakan Özal, 17 Ekim 1984 günü TBMM Genel Kurulu’nun Doğu ve Gü-
neydoğu’daki terör olaylarına ilişkin görüşmelerinde PKK terörüyle mücadelenin 
topyekûn bir devlet politikası olduğunu ve bu nedenle iç politika malzemesi yapıl-
maması gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda, Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik 
önlemleri yanında başta köylere yönelik altyapı imkânları olmak üzere bu bölgele-
re yönelik kamu yatırımlarının arttırılacağını da açıklamıştır (“Başbakan, Meclis’te 
Doğu”, 1984). Bu dönemde, Başbakan Özal, PKK mensuplarını eşkıya olarak ni-
telemekte ve öncelikli politika hedeflerinin iç güvenliğin sağlanması olduğunu; 
terör eylemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ni askeri rejime geri dönmeye 
zorlamak amacında olduğunu ileri sürmektedir (“Özal’ın öncelikli”, 1984).

442 Sayılı Kanun’da PKK terörüne karşı iç güvenliğe ilişkin ilk düzenleme, 
26 Mart 1985 tarihli ve 3175 Sayılı Kanun ile yapılmıştır. Buna göre, Bakanlar 
Kurulunca tespit edilecek illerde, olağanüstü hal ilanını gerektiren sebeplere ve 
şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin köyde veya çevrede ortaya çıkması veya 
ne sebeple olursa olsun köylünün canına ve malına tecavüz hareketlerinin artması 
hallerinde, Valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yeteri kadar geçici köy 
korucusu görevlendirilebilecektir.6 Güvenlik güçlerinden ve jandarma karakolla-
rından uzak yerleşim birimlerinde güvenlik güçlerine yardımcı olmaları öngö-
rülen geçici köy korucuları, İçişleri Bakanlığının ülkenin en ücra köşelerindeki 
eli konumuna gelmiştir. 26 Haziran 1985 tarihli ve 9632 Sayılı Bakanlar Kurulu 

mü Anayasa’nın 118’inci maddesiyle şöyle tarif edilebilir: “Milli Güvenlik Kurulu; Devletin 
milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili kararların alınması ve gerekli 
koordinasyonun sağlanması konusundaki görüşlerini Bakanlar Kuruluna bildirir.” “Kuru-
lun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur 
ve güvenliğinin korunması hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar 
Bakanlar Kurulunca öncelikle dikkate alınır.”

6 Bkz. 442 Sayılı Kanunun 74’üncü maddesi.
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Kararı’yla da, geçici köy koruculuğu ilk olarak 13 (on üç) ilde uygulanmaya baş-
lamıştır. Normal köy korucuları, muhtarın teklifi üzerine kaymakam tarafından 
görevlendirilirken, geçici köy korucularında hiyerarşik olarak mülki idarenin üze-
rine çıkılarak daha merkeziyetçi bir düzenleme tercih edildiği görülmektedir. Aynı 
yaklaşım, bu uygulamanın hangi illerde yapılacağının Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenmesinde de vardır.

Geçici köy koruculuğuna ilişkin ilk tartışmalardan biri bunların kamu görev-
lisi olup olmadıklarıdır. Anayasa Mahkemesi konuya ilişkin bir kararında geçici 
korucuların asıl köy korucularına ilişkin hükümlere tâbi olacaklarını belirtmekle 
birlikte, geçici köy korucularının görevlerini genel idare esaslarına göre yürütül-
mesi gereken aslî ve sürekli görev niteliğinde görmeyerek, geçici köy korucularını 
kamu görevlisi saymamıştır.7 Bu dönemde, korucuların asli ya da geçici olduk-
larına bakılmaması gerektiği, işçi niteliği taşımamaları ve kamu tüzel kişiliğine 
sahip bir yerel yönetim olan köy idaresinde çalıştırılmaları nedeniyle geçici köy 
korucularının 1982 Anayasasının 128’inci maddesi8 çerçevesinde kamu görevlisi 
tanımına girdikleri de savunulmuştur (Kanlıgöz, 1993). Köy korucularının yeterli 
denetim altında tutulamadığı ve özlük haklarına ilişkin gelişen sorunlar gerekçe-
siyle kaldırılması da gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, koruculuk sisteminin tasfi-
yesi ilke olarak benimsenmiş; ancak yaratacağı istihdam ve güvenlik sorunlarının 
çözümünün zaman gerektirdiği açıklanmıştır (“Koalisyon protokolünde”, 1993). 
Esasen yerel sahiplenme sağlanması açısından köy koruculuğu sisteminin her ne 
kadar geçici olarak adlandırılsa da bu dönemde kolluk kuvvetleri için önemli bir 
yardımcı kuvvet olarak görüldüğü açıktır.

1.2. Silahlı Kuvvetlerin Kullanılması Tercihi

Askeri darbeyi gerçekleştiren üst düzey askeri kişilerden (Genelkurmay Baş-
kanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı) kurulan Milli Güven-
lik Konseyi, olağanüstü durumların ve şartların olağanüstü tedbirleri gerektirdiği 
gerekçesiyle, 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte 1402 Sayılı Sıkıyönetim Ka-
nunu9 çerçevesinde sıkıyönetim (esasen askeri yönetim) ilan etmiştir (“Milli Gü-
venlik Konseyi’nin”, 1980). Sıkıyönetim koşullarında, Eruh ve Şemdinli’deki terör 
eylemlerinin hemen ardından TSK askeri operasyon başlatmıştır. Bu dönemde, 

7 Bkz. Anayasa Mahkemesi’nin 10.12.1985 tarihli ve E. 1985/5; K. 1985/23 sayılı kararı, RG: 
21.1.1986-18995.

8 1982 Anayasasının 128’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, “Devletin, kamu iktisadi te-
şebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 
oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 
görevlileri eliyle görülür.”

9 Bkz. 13 Mayıs 1971 tarihli ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu.
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5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesine göre vali, il sınırları içinde 
bulunan genel (yardımcı kuvvetler dâhil polis ve jandarma) ve özel (polis ve jan-
darma dışında kalan) bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiri olarak, kamu düze-
ni ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

Ancak sıkıyönetim koşullarında valilerin etkili olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Çünkü gerek Milli Güvenlik Konseyi’nin sıkıyönetime ilişkin kararları10 
gerekse 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa göre, sıkıyönetim altına alınan yerlerde 
genel kolluk kuvvetlerine ait görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığına geç-
mekte ve kolluk kuvvetleri bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanının emrine 
girmektedir.11 Görev ve yetkilerinden dolayı Genelkurmay Başkanına karşı so-
rumlu olan Sıkıyönetim Komutanı, kendi bölgesindeki her türlü kamu ve özel ku-
ruluşlara gerekli tedbirleri aldırmaya yetkilidir. Sıkıyönetim hizmetlerinin yürü-
tülmesi için gereken askeri birlikler Sıkıyönetim Komutanı emrine verilmektedir. 
Son tahlilde, sıkıyönetim koşullarında iç güvenliğin sağlanmasına ilişkin görev, 
yetki ve sorumluluklar sıkıyönetim komutanlıklarına ve dolayısıyla Genelkurmay 
Başkanlığı ait olmaktadır. Eruh ve Şemdinli olayları sonrasında askeri birliklere 
operasyon yaptırılması da böyle gelişmiştir.

Hatta 1986 yılında Uzman Erbaş Kanunu12 çıkarılarak terörle mücadelede 
uzman ekiplerin oluşturulması hedeflenmiştir. TSK açısından sözleşmeli perso-
nel rejimine dayanan uzman erbaş sisteminin gerekliliği, gelişen silah teknolojileri 
ve artan teknoloji kullanımıyla beraber TSK envanterine giren sistemlerin kulla-
nımında teknik uzmanlık bilgisinde ve kullanımda süreklilik sağlama ihtiyacıyla 
açıklanmıştır. Özellikle tank, telsiz, radar ve iş makinesi gibi sistem ve araçlarla 
ilişkili olarak, askerlik hizmetlerini yerine getirmek üzere gelen erlere kısa sürede 
bu teknolojileri etkili olarak öğrenme, kullanma ve bakım becerileri kazandırma-
da sorunlar yaşanmakta ve hatalı kullanımlar nedeniyle zararlar oluşmaktadır. Bu-
nun yanında, yetişmiş tecrübeli personel daha iyi imkânlar nedeniyle özel sanayi 
sektöründe çalışmak üzere TSK’nden ayrılmaktadır.

Bu dönemde, Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Güvenlik Konseyi Başkanlı-
ğının bir kişide birleşmesi nedeniyle de, genel yönetim yapısında iç güvenlik yö-
netimine ilişkin hiyerarşi de oluşturulmuş olmaktadır. Zira sıkıyönetim valilerin 

10 Bkz. 12 Eylül 1980 tarihli ve 17103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete.
11 Milli Güvenlik Konseyi’nin 2 numaralı bildirisinde şöyle belirtilmiştir: “Sıkıyönetim Ko-

mutanlıkları ülkede devlet otoritesinin tesisi, asayiş, emniyet, huzur, can ve mal güvenliği-
nin sağlanması için; lüzum görecekleri her türlü tertip ve tedbiri almaya yetkili kılınmış-
lardır.”

12 Bkz. 18 Mart 1986 tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu. Bu Kanun kapsamında 
daha yürürlükte olan ancak ihtiyacı karşılamadığı değerlendirilen 03 Mart 1954 tarihli ve 
6320 Sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun uzman çavuşlarla ilgili hükümleri yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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otoritesini sınırlamış, kolluk kuvvetleri ile kamu ve özel kesim kuruluşları askeri 
yetkililere tabi olmuştur. Bu durum, aynı zamanda Sıkıyönetim Komutanlığı olan 
7’nci Kolordu’nun bulunduğu Diyarbakır’ın Valisi Hayri Kozakçıoğlu’nun şu söz-
lerinde görülmektedir (“Güneydoğu’da güvenlik birimleri”, 1987):

“Sıkıyönetim kalkınca, sivil yönetime geçtiğimiz zaman, şimdiki imkânlar 
daha fazla tanınmazsa, şimdiden başarısız demektir. Veya sivil yönetim 
başarısız görünür. Yani ben istediğim zaman, buradan 3-5 tane helikopter 
kaldırıp operasyona gönderemezsem, helikopter göndermek için askeri yet-
kiliyi saatlerce beklersem olmaz.”

Bu dönemde, olağan koşullarda 5442 Sayılı Kanun’a göre devletin illerdeki 
siyasi ve idari yürütme vasıtası olan ve iç güvenlik bağlamında İçişleri Bakanına 
bağlı görev yapan vali yerine sıkıyönetim koşullarında sıkıyönetim komutanı 1402 
Sayılı Kanun çerçevesinde Genelkurmay Başkanına bağlı olarak siyasi, idari ve as-
keri yürütme vasıtası niteliğini kazanmaktadır. Sıkıyönetim13, PKK’nın terör ey-
lemlerini sürdürmesi üzerine en son Mardin, Siirt, Diyarbakır ve Hakkâri illerinde 
Temmuz 1987 ayına kadar devam etmiş ve 17 Temmuz 1987 günü Olağanüstü Hal 
(OHAL)14 yönetimine dönüştürülmüştür (Ünal, 1997: 68). Sıkıyönetim yanında 
sivil yönetimin karar verici olduğu OHAL yönetimi PKK terörüne karşı alınan 
bir önleme işaret etmektedir. Esasen, 1983 yılında sivil bir hükümetin kurulması 
ve Şubat 1985 ayında 3152 Sayılı Kanun’un yürürlüğe sokulmasıyla birlikte, iç gü-
venlik yönetiminin tedricen olsa da İçişleri Bakanlığına devredilmeye başlandığı 
söylenebilir. İçişleri Bakanlığı, ülkenin ve milletin bütünlüğünü, yurdun iç güven-
liğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı ve Anayasal hak ve hürriyetleri 
korumak ile yükümlü kılınmıştır.15

2.  OHAL BÖLGE VALİLİĞİ: EŞGÜDÜM SORUNSALINA KARŞI  
BÖLGE ÖLÇEĞİ (1987-1991)

Bu dönemde, başta eşgüdüm ve iş birliği sorunları nedeniyle OHAL bölgesi 
ölçeğinde bir valilik uygulamasının getirileceği yönünde politika gündemi oluştu-
rulurken, konuya ilişkin tartışmalar da başlamıştır. Öncelikle, devlet yöneticileri-
nin terörle mücadele konusunda uzun vadeli plan, hedef ve yöntemler belirle(ye)
mediği ve günlük karar ve tepkilerle hareket ettiği yönünde eleştiriler gelişmiştir 
(Birand, 1987). Aynı çerçevede, TSK’nin eğitimi ve uzmanlığı itibarıyla PKK te-
rörüyle mücadele için uygun olmadığı ve temel işlevinden (savunma) uzaklaştığı; 

13 Bkz. 1982 Anayasası’nın 122’nci maddesi.
14 Bkz. 1982 Anayasası’nın 120 ve 121’inci maddeleri
15 Bkz. 14 Şubat 1985 tarihli ve 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun.
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PKK’ya hedef olmaları veya PKK’yı görmezden gelmeleri nedeniyle geçici köy ko-
ruculuğunun etkili olarak uygulanamadığı; PKK’nın faaliyetleri konusunda doğru 
ve yeterli bilginin olmadığı ve mücadele yöntemleri konusunda devlet içinde gö-
rüş ayrılıklarının olduğu da dile getirilmiştir.

Ayrıca, sosyo-ekonomik ve kültürel önlemler yanında valiler arasında iş birli-
ğinin gerektiği; sıkıyönetimin iç güvenlik güçlerinin sorumluluk üstlenmesini en-
gellediği ve askeri birliklerin kullanımı yoluyla sıkıyönetimin sürekli hale geleceği; 
jandarma sayısının arttırılması ve köy jandarma karakolları arasında eşgüdüm 
ve iletişim sağlanarak etkili olunabileceği de savunulmuştur (“Sorun etnik değil”, 
1987). Başbakan Özal da tartışmaların devam ettiği günlerde, bölge valileri ile 
toplantı yapmış ve Milli Güvenlik Kurulu’nun son toplantısında alınan kararlara 
göre, asayişi sağlamak amacıyla OHAL bölgesinin eşgüdümünü sağlayacak ve tüm 
güvenlik güçlerinin emrinde olacağı esasen güvenlikten sorumlu bir koordinatör 
valilik kurulacağını açıklamıştır (“Koordinatör vali”, 1987). Böylece, OHAL böl-
gesinde PKK terörüyle mücadelede iç güvenlik yönetiminden sorumlu, merkezi 
idarenin tek bir makamının oluşturulması amaçlanmıştır.

OHAL Bölge Valiliği, 1982 Anayasasının 121’inci maddesi ile 2935 Sayılı 
OHAL Kanununun 3(b) maddesine dayanarak 10 Temmuz 1987 tarihli ve 285 sa-
yılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(KHK) ile kurulmuştur. Bu KHK kapsamında belirlenen olağanüstü hâl bölgesi 
(Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli, Van), Bakanlar Ku-
rulu tarafından atanacak ve İçişleri Bakanına bağlı olarak görev yapacak bir Bölge 
Valisi tarafından yönetilecektir. Tüm özel ve genel kolluk güçleri, OHAL Bölge 
Valisinin emrine verilmiştir. OHAL Bölge Valisine karşı sorumlu Jandarma Asayiş 
Komutanlığının emrinde veya harekât kontrolünde görev yapacak Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetleri birliklerine de emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanma-
sında genel kolluk kuvvetlerinin sahip olduğu yetkiler verilmiştir.16 OHAL Bölge 
Valisinin yerel yönetimlerle ilişkisi de idari vesayet üzerinden kurulmuş; Bölge Va-
lisi yerel yönetimlerin yetkili organlarının karar ve uygulamalarında onay makamı 
olarak belirlenmiştir. Görevdeki Diyarbakır Valisi Hayri Kozakçıoğlu ise, Bakanlar 
Kurulu’nun 14 Temmuz 1987 tarihli kararıyla (Karar Sayısı: 87/11946) OHAL Böl-
ge Valisi olarak atanmıştır.17

Bununla birlikte, Bölge Valiliği uygulaması, sürekli bir eleştiri konusu ol-
muştur. Örneğin, Duran (1996: 143-144), bölge valiliğinin 2935 Sayılı OHAL 
Kanununda yeri olmamasına rağmen kurulduğunu ve kanunda öngörülmeyen 
16 Bkz. 10 Temmuz 1987 tarihli ve 286 Sayılı ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkın-

da 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (d) 
Bendine Bir Hüküm Eklenmesine Dair KHK.

17 Bkz. 15 Temmuz 1987 tarihli ve 19518 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
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çok geniş ve yargısal denetim dışında bırakılan görev ve yetkilere sahip olduğunu 
işaret etmiştir. OHAL ve Bölge Valiliği, 1982 Anayasası’nın “Kamu hizmetlerinin 
görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan mer-
kezi idare teşkilatı kurulabilir.” hükmünü içeren 126’ncı maddesi ile 2935 Sayılı 
OHAL Kanunu’nun, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde olağanüstü hâl ilan 
edilebileceği hükmüne dayanmaktadır. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre, bah-
sedilen merkezi idare teşkilatları yetki genişliği esasına göre kurulacaktır.18 İl idare-
sinde valiler, her Bakanlığa karşı sorumlu olmakla birlikte, Bölge Valisinin İçişleri 
Bakanı’na bağlı olarak görev yapması esası getirilmiştir. Bu bağlılık hiyerarşik bir 
bağı ifade etmektedir. Bölge içindeki il valileri ise iç güvenlik ve asayişin sağlan-
masından Bölge Valisine karşı sorumlu kılınmıştır. Ancak, Bölge Valisi özel ve 
genel kolluk kuvvetlerinin bölge içinde il sınırından bağımsız olarak kullanılma-
sı yoluyla il valilerinin üzerinde konumlandırılmıştır.19 Bölge Valisi, il valilerinin 
emri altındaki kamu personelinin yerlerinin değiştirilmesi veya görev alanı dışın-
da geçici veya sürekli olarak görevlendirilmesi konusunda da yetkili kılınmıştır.

İç güvenlik yönetiminde bölge ölçeğinde yetki yoğunlaşması anlamına gelen 
Bölge Valiliği uygulamasında, askeri birliklerin kullanımına ilişkin bir yaklaşım 
ve yöntem değişikliğinin de geliştiği görülmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi, 286 
Sayılı KHK kapsamında OHAL Bölge Valisine karşı sorumlu Jandarma Asayiş 
Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak jandarma sınır birlikleri dâhil diğer 
kuvvet birlikleri de OHAL Bölge Valisi emrine alınmıştır. Böylece askeri birlikler, 
PKK terör ile mücadele kapsamında jandarma üzerinden Bölge Valisine ve do-
layısıyla İçişleri Bakanına bağlı ve sorumlu hale gelmiştir. Bunun yanında, Bölge 
Valisine bağlı polis özel harekât timleri oluşturulmaya başlanmıştır (“Sıkıyönetim 
kalktı”, 1987). PKK terörüyle mücadeleye yönelik emniyet teşkilatında yapılan bir 
dizi değişikliğin (Bölge Emniyet Müdürlüğü ve Hava Ulaştırma Filosu kurulması) 
parçası olan bu uygulama, PKK terörüyle mücadelede iç güvenliğe polisin katılı-
mının güçlendirilmesini amaçlamıştır (“Bahar eylemlerine önlem”, 1988).

OHAL Bölge Valiliğine, bütçenin yanında mali kaynak olarak, dış ticaretin 
düzenlenmesi için kurulan Geliştirme ve Destekleme Fonu da tanımlanmıştır. 
Bu fonun, diğer fonlardan kaynak alması nedeniyle, kurulu bütün fonların farklı 
derecelerde Bölge Valisinin kullanımına verildiği söylenebilir. Ancak bu uygula-
manın maliye cephesinden eleştirilerle karşılaştığı görülmektedir. Örneğin, Ma-
liye Bakanlığı uzmanları Geliştirme ve Destekleme Fonu’nun amaçları arasında 
terörle mücadelenin olmadığını, hükümetin bütçe yetersizliği ve resmi harcama 
usullerinin kısıtları karşısında bu yola başvurduğunu açıklamışlardır. Uzmanlar, 

18 Bkz. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 3’üncü maddesi.
19 Olağanüstü Hal Bölge Valisinin görev ve yetkileri için bkz. 285 Sayılı Olağanüstü Hal Bölge 

Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 4’üncü maddesi.
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bunun yerine Bölge Valisinin yetkili olacağı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Fonu 
adıyla bir fon kurulabileceğini; ancak bu durumda bu harcamaların mali denetim 
muafiyetleri nedeniyle, örtülü ödenekten yapılacak harcamalara göre bile daha 
geniş serbestlik taşıyacağını, böylece yasama denetiminin de olumsuz etkilenece-
ğini savunmuşlardır. Uzmanlara göre, anayasal ve yasal uygunluk açısından Bölge 
Valiliği harcamaları Başbakanlığa verilen örtülü ödenekten yapılmalı veya örtülü 
ödenek esaslarıyla çalışmalıdır (“Büyük Vali için fon”, 1987). Bölgesel ölçekte güç-
lü bir valilik kurulmasına, bu valiliğin emrinde kolluk kuvvetleri ve çoğunlukla 
askeri birliklerin görev yapmasına ve bu faaliyetlerin finansmanında kullanımı 
devlet bütçesine göre bağımsız bir fon öngörülmesine rağmen, yönetsel ve örgüt-
sel sorunların devam ettiği görülmektedir. Bölügiray (1993: 94), konuya ilişkin şu 
tasviri yapmaktadır:

“Bölgede İçişleri Bakanlığına bağlı Bölge Valisi ve valiler, onların emrinde 
emniyet müdürlükleri, Genelkurmay Başkanlığına bağlı Jandarma Genel Ko-
mutanlığı birlikleriyle askeri birlikler ve korucular bulunuyordu. Bunlar ara-
sında güçlü bir eşgüdüm sağlanamadığı için bir yetki ve sorumluluk kargaşası 
yaşanıyor ve bu da terörle savaşımda olumsuz bir rol oynuyordu. Valiler dur-
madan kendilerinin devre dışı kaldığını söylerken, yetkili komutanlar da tüm 
asayiş görevini alan birliklerin sivil otorite emrinde olduğunu belirtiyorlardı. 
Tüm güvenlikten, Bölge Valisi ve onun hemen altındaki valiler sorumlu ve 
güvenlik önlemlerini almakta yetkiliydiler, ama uygulamalara bakılınca kar-
şımıza ya jandarma komutanları ya da askeri birlik komutanları çıkıyordu.”

Bununla birlikte, jandarma teşkilatının terörle mücadelede uzmanlaşmasına 
dayalı bir yasal düzenleme 1988 yılında gündeme gelmiştir. Bu kapsamda, İçişle-
ri Bakanlığı tarafından Nisan 1988 ayında TBMM’ne sunulan Uzman Jandarma 
Kanunu tasarısı yasalaşarak Haziran 1988 ayında yürürlüğe girmiştir.20 Uzman 
jandarmaların görev ve yetkileri kadro ve görev yerlerine bağlı olarak hem askeri 
(TSK İç Hizmet Kanunu) hem de zabıta memuru olarak (2803 Sayılı Kanun) dü-
zenlenmiştir. Kanun tasarısının genel gerekçesinde, jandarma er ve erbaşlarının 
askerlik sürelerinin (özellikle acemi eğitiminin) zabıta hizmetlerini etkin olarak 
öğrenme ve uygulama becerisini kazanmak için yetersiz olduğu, suç ve suçlula-
rın niteliğinde özellikle teknik bilgi ve örgütlü suçlar bağlamında ortaya çıkan 
değişim karşısında nitelikli personel ihtiyacının daha fazla olduğu belirtilmiştir 
(TBMM, 1988). Bunun yanı sıra, karakol ya da takım olarak örgütlenmiş küçük ve 
konuşlanma yerleri itibarıyla (kırsal alanlarda) denetimden uzak kalan jandarma 

20 Bkz. 28 Mayıs 1988 tarihli ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu. 3466 Sayılı Kanun, 04 
Haziran 1988 tarihli ve 19832 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 
Kanun kapsamında, daha önce yürürlükte bulunan 24 Haziran 1965 tarihli ve 635 sayılı 
Uzman Jandarma Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
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sınır ve iç güvenlik birimlerindeki emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerek kısıtlı 
hizmet süresine sahip gerekse yeterli tecrübe ve uzmanlıktan yoksun er ve erbaş-
larla yürütülmesinin mümkün olmadığının anlaşıldığı ifade edilmiştir. Burada, 
önceki 635 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun ihtiyacı karşılamadığı belirtilerek, 
müstakil görev yapabilecek ve karar verebilecek, yeterli uzmanlık bilgisine sahip, 
görev yerlerinde uzun süre hizmet ederek bölgesini ve bölge halkını yakından ta-
nıyabilecek personelin istihdamı amaçlanmıştır. Jandarma teşkilatının devletin 
bütünlüğüne karşı örgütlenmiş suçlarla mücadele edebilecek bir teşkilata dönüş-
türülmeye çalışıldığı ve ilk aşamada 26 bin uzman jandarma kadrosunun planlan-
dığı da komisyon görüşmelerinden anlaşılmaktadır (TBMM, 1988).

Bu kapsamda, İçişleri Komisyonu, uzman jandarmaların sicilleri, atanmaları 
ve mülki idare amirleriyle kurumsal ilişkileri olmak üzere üç konuda Hükümetten 
(İçişleri Bakanlığı) ve Milli Savunma Komisyonundan farklı olarak merkezi si-
vil idarenin ve mülki idarenin belirleyici olduğu süreçleri tanımlamıştır (TBMM, 
1988).21 Bu kapsamda, İçişleri Komisyonu, jandarma teşkilatının asli görevinin 
emniyet ve asayişin sağlanması olduğunu; emniyet ve asayişten birinci derecede 
sorumlu olanların ise mülkî idare amirleri olduğunu; bu nedenle uzman jan-
darmalara askeri sicil yanında mülki sicil de verilmesi gerektiğini savunmuştur. 
Bunun yanı sıra, Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı bir 
kuruluş olduğu, bu nedenle uzman jandarmaların Hükümetin teklif ettiği gibi 
doğrudan Jandarma Genel Komutanı yerine Jandarma Genel Komutanının teklifi 
ve İçişleri Bakanlığının onayıyla (il emrine atama uygulamasının ise 5442 Sayı-
lı İl İdaresi Kanunu gereği olduğu) atanması gerektiği belirtilmiştir. İçişleri Ko-
misyonu, bunun yanında, illerde emniyet ve asayiş ile can ve mal güvenliğinden 
vali ve kaymakamların sorumlu olduğunu; bu nedenle, mülki idare amirlerinin 
zabıta görevlileri üzerinde yetkili olduğunun Kanun metninde açıkça görülme-
sini istemiştir (TBMM, 1988). Kanun metni, İçişleri Bakanlığının değişiklikleri 
doğrultusunda yasalaşmıştır. İçişleri Komisyonunun bu gerekçeleri, iç güvenlik 
yönetimine ilişkin devam eden mülki idare yetkileri ve mülki idare-jandarma (ve 
TSK) tartışmalarını göstermesi bakımından önemlidir. Bu çerçevede, PKK terö-
rüyle mücadelede deneyimsiz er ve yedek subaylar yerine jandarma komandoların 
kullanılacağı basına yansımıştır (Doğan, 1991; “PKK’yla savaş taktiği”, 1991).

Bu tartışmalar çerçevesinde, 1990 yılına gelindiğinde üç yıllık bir uygula-
ma sonucunda OHAL ve Bölge Valiliğine ilişkin yoğun düzenlemelerin yapıldığı 
görülmektedir. 15 Aralık 1990 tarihli ve 430 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında KHK 
çerçevesinde Bölge Valisinin PKK terörüyle mücadeleye ilişkin yetkiler Milli  

21 Bkz. 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun 13, 19 ve 34’üncü maddeleri.
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Güvenlik Kurulu ve hükümetin belirlediği esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla arttı-
rılmıştır. Bu kapsamda, OHAL bölgesinde gerçek dışı yayın ve haberleri engelleme, 
kamu düzeni ve güvenliği için sakıncalı görülen kişi veya toplulukları bölge dışına 
çıkarma, çalışma ve sendikal faaliyetleri kısıtlama, kamu personelinin yerini resen 
değiştirme, adli makamlar nezdinde doğrudan kovuşturma başlatma, kamusal ve 
özel alanlarda doğrudan arama yaptırabilme konularında yetki verilmiştir. Ayrıca, 
Bölge Valisi sosyal ve ekonomik yatırım teklifi yapabilecek ve Bölge Valiliği faali-
yetlerini ulusal yayın kanalları (esasen TRT) vasıtasıyla yayımlatabilecektir.

3.  YASAL ÇERÇEVE VE MÜLKİ (SİVİL) İDARENİN GÜÇLENDİRİLMESİ 
(1991-1994)

1990’ların başında, terörle mücadelede TSK’nin gerek MGK yoluyla gerekse 
sahada belirleyici ve etken rol almasına, bunun hem demokrasi hem de TSK’nin 
kendinin asli işlevine yönelik olumsuz etkilerine yönelik ülke içi eleştiriler, 12 Ey-
lül 1980 askeri darbesi sonrasındaki sıkıyönetim ve takiben OHAL koşullarında 
gelişerek devam etmekteydi. Diğer taraftan, Soğuk Savaş döneminin Avrupa’da 
bitişini ilan eden, ulusal güvenlik politikalarının merkezine demokrasi ile insan 
haklarını koyan ve aynı zamanda terörizmle mücadelede22 iş birliğini öngören Av-
rupa Güvenlik ve İş birliği Konferansı (AGİK) Paris Şartı Türkiye tarafından imza-
lanmış (Civelek, 2006) ve iç güvenlik yönetimine ilişkin tartışmalarda yer bulmaya 
başlamıştı. Terörle mücadele yasası ve mülki idarenin güçlendirilmesine ilişkin 
düzenlemeler, bu genel koşullarda Türkiye’de ulusal politika gündemine gelmiştir.

1991 Nisan ayında TBMM gündemine gelen Terörle Mücadele Kanunu tasarı-
sı, öncelikle eşkıyalık bakışından terörist bakışına geçişi temsil ettiği söylenebilir. O 
güne kadar esasen 356 Sayılı İzale-i Şekavet Kanunu23 ya da 442 Sayılı Köy Kanunu 
kapsamında kırsal alan yönetimi ve eşkıyaya karşı mücadele çerçevesinde ele alınan 
PKK terörüyle mücadele konusu, Terörle Mücadele Kanunu tasarısı ile birlikte doğ-
rudan bir terör konusu kapsamına alınmıştır. Kanun tasarısının genel gerekçesinde, 
diğer ülke örneklerinde görüldüğü gibi doğrudan terörle mücadele konusunda bir 
yasa ihtiyacının ortaya çıktığına vurgu yapılmıştır (TBMM, 1991a). Kanun tasarısı 
PKK terörü gibi ayrılıkçı olanlar dâhil tüm terör çeşitlerini kapsayıcı olarak hazır-
lanmışsa da 1984’ten beri sistematik olarak devam eden ve iç güvenlik yönetimini 
değiştiren PKK terörünün belirleyici etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

22 Paris Şartı, terörle mücadeleye ilişkin şu ifadeleri içermekteydi: “Her türlü terörist eylem-
leri, yöntemleri ve uygulamaları açıkça suç olarak kınıyoruz ve bunları hem iki taraflı hem 
çok taraflı işbirliğiyle ortadan kaldırmak için çalışmaya azimli olduğumuzu ifade ediyoruz.”

23 Bu Kanun, 27 Ekim 1988 tarihli ve 3488 Sayılı Uygulama İmkânı Kalmamış Olan Kanun-
ların Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun.
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Esasen, Kanun tasarısında iç güvenlik yönetimi ve örgütlenmesine ilişkin bir 
düzenleme yapılmamış olsa da terör tanımı ve güvenlik kuvvetleri personeline 
sağlanan güvenceler (kimlik gizleme, tutuksuz yargılama/müdafi-avukat tayini, 
koruma tedbirleri, yardım) iç güvenlik yönetimini etkileyecek belirli düzenleme-
lerdir. Kanun tasarısında terör şu şekilde tanımlanmıştır (TBMM, 1991a):

“Terör; baskı, cebir ve şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yön-
temlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, 
hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve mil-
leti ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin 
varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak 
veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış 
güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte 
mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.”

Kanun tasarısının TBMM Genel Kurul görüşmelerine bakıldığında, öncelikle 
terörün tanımı üzerinde tartışmaların geliştiği görülmektedir. Burada, temel ola-
rak terör tanımının kanunilik ilkesi yönünden uygun olmadığı dile getirilmiştir. 
Buna göre, Ceza Kanunu ve 1982 Anayasası açısından kanunilik için fiilin kanunda 
öngörülmüş olması yanında meşru olanla olmayanı birbirinden açıkça ayırması 
gerekmekte; bu bağlamda, terör tanımı içerik, anlam ve amaçlar yönünden sınır-
ları belirsiz bir görünüm vermektedir (TBMM, 1991b). Bunun yanında, güvenlik 
kuvvetleri personeline sağlanması öngörülen güvencelerin tartışmaları yönlendir-
diği görülmektedir. Burada, OHAL bölgesinde yetki kullanımına ilişkin yaşanan 
sorunlar karşısında yöneticiler dâhil güvenlik kuvvetleri personeline görevini icrası 
aşamasında ve sonrasında güvenceler sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Öncelikle, terörle mücadele görev alan güvenlik kuvveti personelinin kimli-
ğinin gizlenmesine yönelik düzenlemenin bu kişilerin icraatlarını kamunun bilgisi 
ve denetimi dışında tutacağı, hatta işkence gibi olayları teşvik edeceği belirtilmiştir 
(TBMM, 1991b). Bunun yanında, güvenlik kuvvetleri personelinin tutuksuz yar-
gılanması24, avukat giderlerinin kamu bütçesinden karşılanmasının ve öldürme 
dışında soruşturmaların izne bağlanmasının sanıklara imtiyaz sağlaması ve devlet 
korumasına alındıkları şeklinde bir bakışa yol açacak olması nedeniyle anayasal 
eşitlik ilkesine aykırı olduğu; bunun güvenlik personelinin görev suiistimallerini 
teşvik edeceği öncelikle dile getirilmiştir (TBMM, 1991b). Kanun tasarısı kapsa-
mında, terörle mücadelede yer alan adli ve yargı, istihbarat, idari, askeri ve kolluk 
personeli ile terör örgütlerinin açık hedefi olanlar ile suçların aydınlatılmasında 
yardımcı olanlar için Devlet tarafından koruma tedbirleri alınması öngörülmüş-

24 29 Haziran 2006 tarihli ve 5532 Sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle yapılan değişiklikle, 
maddeye “TSK personeli” ve “mülki idare amirleri” de eklenmiş; tutuksuz yargılama da 
kaldırılmıştır.
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tür. Koruma tedbirleri, fizyolojik görünümün değiştirilmesi yanında nüfus, eh-
liyet, medeni durum, öğrenim, askerlik durumu, mal varlığı, sosyal güvenlik ve 
diğer haklarına ilişkin kayıtların değiştirilmesini ve gizli ikamet yeri sağlanmasını 
ve bunlara silah kullanma yetkisi verilmesini içermektedir. TBMM Genel Kurul 
görüşmelerinde, koruma tedbirleri olarak sıralananların sahte belge düzenleme 
anlamına geldiği ve anayasanın hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu şeklinde eleş-
tiriler gündeme gelmiştir (TBMM, 1991b).

Kanun tasarısı kapsamında terörle mücadelede yaralanan, engelli hale gelen 
ya da hayatını kaybeden kamu görevlilerine (dul ve yetimleri dâhil) yönelik yar-
dım uygulaması da yer almış; bu uygulamanın, esasen 2330 Sayılı Nakdi Tazminat 
ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun25 kapsamında yapılması öngörülmüştür. 
Buna ilave olarak, kamu görevlilerinin gerekli tedavi ve barınma ihtiyaçlarının da 
Millî Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı bütçe ve imkânlarından karşıla-
nacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemenin TBMM Genel Kuru-
lunda tartışma konusu olmadığı ve oybirliği ile kabul edildiği Genel Kurul tuta-
naklarından görülmektedir. Genel olarak, TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde 
terörle mücadelenin hukukun içinde kalınarak yapılması gerektiği ve 1984’ten beri 
devam eden terörle mücadele, asli görevi yurttaşlarının güvenliğini sağlamak olan 
devletin işlevselliği konusunda yetersizlikler olduğu, bunun da yurttaşların devlete 
olan güvenini olumsuz etkilediği dile getirilmiştir (TBMM, 1991b).

Bu dönemde, bir idari reform çalışması olarak Türkiye ve Ortadoğu Amme 
İdaresi Enstitüsü (TODAİE) tarafından gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Araştırması 
(KAYA) Genel Raporu yayımlanmıştır (TODAİE, 1991). Raporda, mülki idarecile-
rin jandarma birimleri üzerindeki sicil yetkisinin olmamasının gerek jandarmanın 
yönetiminde gerekse polis-jandarma iş birliğinin sağlanmasında güçlükler yarattığı; 
ayrıca, sıkıyönetim ve OHAL bölgelerinde askeri birliklerin sivil yönetime yardımcı 
olmalarına ilişkin yöntem ve yetkilerin sınırlarının açık olmaması nedeniyle hizme-
tin görülmesinde karışıklıklar yaşandığı dile getirilmiştir. Raporda, valilerin taşra 
kuruluşları ile ilişkilerindeki sorunlara çözüm amacıyla; öncelikle polis-jandarma 

25 03 Kasım 1980 tarihli ve 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-
nunun bu dönemde amacı, “barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve 
tahkikle görevli olanların bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile 
yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya has-
talık sonucu ölmeleri veya sakat kalmaları halinde ödenecek nakdi tazminat ile birlikte 
bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları halinde ödenecek nakdi tazminatın esas 
ve yöntemlerinin düzenlenmesidir.” Kanun; iç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçak-
çılığın men, takip ve tahkiki konularında görevlendirilen jandarma, polis, silahlı kuvvetler, 
istihbarat, çarşı, mahalle ve kır bekçileri, gümrük muhafaza, ilgili hâkim ve savcıları, mülki 
idare amirleri, ceza ve tutukevleri güvenlik personeli ile görev verilen diğer kamu görevli-
leri ve sivilleri kapsamaktadır.
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ilişkilerinin ve iş birliğinin açık olarak belirlenmiş görev, yetki ve sorumluluklar üze-
rinden düzenlenmesi, mülki idare amirlerinin jandarma birimleri üzerindeki sicil 
verme yetkisinin geri getirilmesi önerilmiştir. Ceza ve tutukevlerinin dış koruması-
nın jandarmadan alınarak Adalet Bakanlığına verilmesi ve askeri birliklerin sivil yö-
netime yardımcı olmalarını gerektiren durumlara ilişkin yöntem ve yetkilerin sınır-
larının açıkça belirlenmesi öneriler arasında yer almıştır (TODAİE, 1991: 160; 164).

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından26, 
halk arasında süper valilik olarak da adlandırılan OHAL Bölge Valiliğinin yetkile-
rinin azaldığına yönelik eleştiriler basına yansımıştır (“Süper Valilik’te”, 1991). Bu 
kapsamda, PKK terörüne karşı sınır ötesi dâhil operasyonlarla ilgili resmî açık-
lamaların Bölge Valisi yerine askeri makamlar tarafından yapıldığı, Bölge Vali-
sine bağlı Asayiş Kolordu Komutanlığının Diyarbakır’dan Batman’a taşınarak ta-
mamen Genelkurmay Başkanlığı emir komuta zincirine gireceği ve Bölge Valiliği 
ile sadece istişareden ibaret bir ilişkisinin kalacağı ifade edilmiştir. Askerin, mü-
cadelenin ekonomik ve sosyal yönleriyle valiliklerin ilgilenmesi gerektiği silahlı 
mücadelenin ise TSK tarafından yerine getirilmesi konusunda bir görüşe sahip 
olduğu da kamuoyuna yansımıştır. Bu sırada, OHAL Bölge Valiliği uygulamasının 
kaldırılması dâhil konuya ilişkin hassasiyetler dönemin Milli Savunma Bakanının 
şu açıklamasında görülebilmektedir (“5-6 bin PKK’lı var”, 1991):

“Valilik 1987’de faaliyete geçti, ama olaylarda artma görüldü. Bu sistem içinde 
böyle artışlar olunca acaba sistemde eksiklik mi var, mevcut haliyle devam mı 
etmeli yoksa kaldırılmalı mı henüz kesin karara varılmadı ama sıkıyönetime 
geçilmesi kesinlikle söz konusu değil. Sonunda Valiliğe daha geniş yetki veril-
mesi kararı alınsa bile bu, vatandaşı rahatsız eden yetkiler olmayacak. Bölgeye 
konuşlandıracağımız güvenlik güçleri hem terörü önleyecek hem de vatan-
daşa güven ve koruma sağlayacak, devletin varlığını bu şekilde hissettirecek.”

Bu dönemde, Bölge valisi güçlü, belirleyici ve kapsayıcı bir niteliğe sahip olsa 
da il valilerinin kendi illerinde tamamen etkisiz olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Çünkü il valilerinin olayları öncelikle, emirlerindeki kolluk kuvvetleri ile 
önlemeye ve bastırmaya çalışmaları, bu mümkün olmazsa Bölge Valisine başvur-
maları öngörülmüştür. Bu durumda da gönderilen kolluk kuvvetleri il valisinin 
emrine girmektedir. Bunun yanı sıra il valisi, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaş-
ması halinde veya bölge valisinin göndereceği güçler gelinceye kadar görev yap-
mak üzere en yakın askeri komutanlıktan yardım isteyebilmektedir. Ancak bu du-
rumda, Bölge Valisine ve İçişleri Bakanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.27 OHAL 
Bölge Valiliği uygulamasına ilişkin devam eden tartışmalarda, Bölge Valisinin bazı 
yetkilerinin bölgedeki il valilerine devredilmesi gündeme gelmiştir.

26 Bkz. 12 Nisan 1991 tarihli ve 20843 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete.
27 Bkz. 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 22’inci maddesi.
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Aralık 1991’deki MGK toplantısında, OHAL bölgesinde yetki karmaşası ve 
bunun sonucunda eşgüdüm sorunları yaşandığı, tüm yetkilerin Bölge Valisinde 
toplanmasının da sakıncalı olduğu görüşleri öne çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Özal, 
yöneticilerin yetkilerini kullanamadığını ve bu nedenle terörün önlenemediğini 
belirtmiştir. Böylece, OHAL bölgesindeki 13 il valisinin yetkilerinin arttırılması 
ve illerinde tam yetkili olarak askeri personel dâhil tüm güvenlik birimlerini yön-
lendirmeleri öngörülmüştür (“13 valinin yetkisi”, 1991). İçişleri Bakanı da, OHAL 
bölgesinde devletin otorite boşluğundan bahsetmiş; 285 Sayılı KHK kapsamında 
güvenlik güçlerinin bir kısmı askeri otoriteye tabi olduğu için mülki idare amir-
lerinin yetkilerini yeterince kullanamadığını, OHAL Bölge Valisinin de iç siya-
si çekişme ve belirsizlikler nedeniyle yetkilerini kullanırken tereddüt yaşadığını 
açıklamıştır.

Buna ilave olarak, İçişleri Bakanlığı bütçesinde ilave tedbirler alınarak OHAL 
bölgesinde polis, jandarma ve askeri personel sayısının ve terör olaylarına mü-
dahalede bulunan birlik komutanlarının da yetkilerinin arttırılacağı belirtilmiştir 
(“İçişleri bütçesinde terör”, 1992). Dönemin Emniyet Genel Müdürü de, terörle 
mücadelede başarılı olunması için terörle mücadele konusunda özel olarak yetişti-
rilmiş ve aynı zamanda tecrübeli polis personelin yetiştirilmesinin öncelikli bir ih-
tiyaç olduğunu ortaya koymuştur (“İçişleri bütçesinde terör”, 1992). Özellikle, te-
rörle mücadeleye yönelik iç güvenlik görevlerinin TSK sorumluluğundan alınarak 
kolluk kuvvetlerine devredilmesine yönelik tartışmaların olduğu bir dönemde, bu 
ifadeler önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, Mayıs 1992 ayı MGK toplantısında 
terörle mücadelede yaklaşım ve yöntem değişikliği gündeme getirilmiştir (Do-
ğan, 1992). Burada, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda 
değişiklik yapılarak28 Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına (il ve 
ilçelerde de jandarma komutanlıklarının atama ve sicil dâhil mülki idare amirle-
rine) tamamen bağlanması gündeme gelmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak29 il valilerinin iç güvenlik yetkilerinin arttırılması da gündem-
de yer almıştır. Ayrıca, İçişleri Bakanlığında, terörle mücadelede değerlendirmeler 
yapmak, ilkeleri belirlemek ve yönlendirici önlemler saptamakla görevli ve Millî 
İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı ile işbirliği içinde çalışacak bir Terör, Gü-
venlik ve Asayiş Müsteşarlığı kurulması ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bu müsteşarlığa bağlanma-
sı da öngörülmüştür. Böylece, OHAL Bölge Valiliği uygulamasına seçenek olarak 
merkez teşkilatında bu yeni müsteşarlığın görev alması ve terörle mücadelede sivil 
yönetimin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

28 Bu değişiklik, 2803 Sayılı Kanunun “Bağlılık” başlıklı 4’üncü maddesi ile ilgilidir.
29 Bu değişiklik, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile ilgilidir.
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Bölgede görev yapan bir üst düzey yetkilinin, “Vali ve kaymakamlara daha 
çok yetki verilseydi PKK bu kadar güçlenemezdi. Bölgede görev yapan güvenlik ve 
istihbarat teşkilatları da birbirinden kopuk faaliyet gösteriyor.” sözleri de terörle 
mücadelede mülki idarenin önemini ortaya koymaktadır. Aynı yetkili, emniyet ve 
asayişi sağlama görevinin kent yerleşim alanında polis, kırsal alanda ise jandarma 
tarafından yerine getirilmesinin terörle mücadelede engel oluşturduğunu; mülki 
amir ile jandarma arasındaki ilişkinin bir benzerinin de MİT ile icracı birimler 
arasında yaşandığını söylemiştir (“PKK’ya karşı”, 1992):

“Bir bakıma, Polis ve Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu ile mülki 
amirlerin kolları kırılmıştır. Buna göre, mülki amir jandarmaya emir vere-
mez, istekte bulunur. Sicil veremez, disiplin cezası veremez, görev yerlerini 
değiştiremez, tayin ve nakil yapamaz. Böyle şey olmaz. Vali ve kaymakam-
ların yetkileri arttırılmalıdır.(…) Mevcut hata hiç değilse Atatürk zamanı 
ilişkileri düzeyine getirilerek düzeltilmeli. Hatta uzun vadede ikili güvenlik 
teşkilatı yapısı kaldırılarak taşrada tek bir güvenlik teşkilatı oluşturulmalı ve 
bu amaçla jandarma teşkilatı dağıtılmalıdır.(…) Taşradaki valinin istihbarat 
birimleri ile arasındaki ilişkileri de pamuk ipliği ile bağlıdır. MİT’in yararlı 
çalışmaları inkâr edilemez. Ancak bugün MİT yanında Dışişleri Bakanlı-
ğı, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın her birinin ayrı ayrı istihbarat birimleri vardır ve bu bi-
rimler birbirinden kopuk çalışmaktadır. Diğer pek çok Batılı ülkede olduğu 
gibi iç ve dış istihbarat teşkilatı ayrılmalıdır. Merkeziyetçilik esasına göre  
teşkilatlandırılmış, devlet güvenliğini ilgilendiren konularla mücadele et-
mek üzere kurulmuş hem istihbarat hem de operasyon yaparak sonuç alan 
özel görevli bir güvenlik teşkilatı kurulmalıdır.”

Tartışmalar devam ederken, dönemin Genelkurmay Başkanı’nın “Orada-
ki mücadele Valilik ve İçişleri Bakanlığına aittir. Genelkurmay’ı işin sahibi gibi 
göstermek yanlış ve maksatlıdır. Benim buradaki görevim, Valilik’ten istenen 
askeri birlikleri eğitip bölge asayiş komutanlığı emrine vermektir. Bundan son-
ra bu birliklerin Kara Kuvvetleri’yle ilişkileri kalmaz. Bizi bu işin içine sokmaya 
çalışmak anlamsız.” sözleri (“Güneydoğu sorununda yeni”, 1992; “PKK’nın amacı 
tahrik”, 1992), TSK’nin de tutumunu ortaya koymuştur. Bundan kısa bir süre son-
ra, dönemin Başbakanı da MİT Müsteşarlığı’na sivil bir yöneticinin atanacağını 
ve bu konuyu ilk MGK toplantısına götüreceğini açıklamıştır. Başbakan, “MİT’in 
başında askeri yöneticiler bugüne kadar önemli hizmetler yapmışlardır. Ama 
asker yöneticiler tabii Genelkurmay’a bağlı oluyor. Adam rütbeli. Sicili, dosyası 
Genelkurmay’da, dolayısıyla askerliği ön planda tutuyor. Daha çok Genelkurmay’a 
göre çalışıyor. Bu da normaldir. Bu nedenlerle biz sivil bir yönetim ve idare dü-
şünüyoruz. Bu daha uygun olur.” diyerek bunun gerekçesini de ortaya koymuştur 
(“Gerekirse sıkıyönetim”, 1992).
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1993 Nisan ayında, devam eden çalışmaların öne çıkan noktaları basına 
yansımıştır. Buna göre, OHAL uygulaması kaldırılarak il valilerine ilave yetkiler 
verilecek; Asayiş Bölge Komutanlığı kaldırılarak yerine İçişleri Bakanlığı bünye-
sinde Güvenlik Müsteşarlığı kurulacak; polis özel timleri yanı sıra 30 bin uzman 
jandarma bu müsteşarlığa bağlı olarak görev yapacak ve böylece Kara Kuvvetleri 
birliklerinin terörle mücadelede kullanılmaması sağlanacaktır (“ANAP’ın Güney-
doğu”, 1993). İçişleri Bakanlığı, 13 ilde uygulanan OHAL’in sona ermesi halinde, 
terörle mücadele için Bakanlık bünyesinde Müsteşarlık yerine sadece terör olayları 
ile ilgilenecek bir koordinatör vali görevlendirilmesini ve tüm illerle irtibat halinde 
olacak ve koordinatör valinin başkanlığında bir Güvenlik Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmasını öngörmüştür. Ancak bunların yerine İçişleri Bakanlığında bir İç 
Güvenlik Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. OHAL ise, MGK görüşü çerçeve-
sinde, koşullar imkân vermediği gerekçesiyle kaldırılmamıştır (“Genelkurmay’da 
yoğun”, 1993). 

İllerde jandarma birimlerinin mülki görevleriyle ilgili eylem ve işlemlerinin 
İçişleri Bakanlığı ile valiler tarafından denetlenmesi ve teftiş edilmesi; jandarma 
birimlerinin en üst komutanları hakkında mesleki sicillerinden başka, valilerce 
askeri olmayan görevler için mülki amir değerlendirme raporu düzenlenmesi; 
izin verilmesinde ise mahalli mülki amirin uygun görüşünün alınması esasları  
getirilmiştir.30 Burada, değerlendirme esaslarını belirleme yetkisinin İçişleri Ba-
kanlığına verilmesi ve değerlendirme raporlarının atama, terfi, ödüllendirme ve 
yer değiştirme gibi jandarma personel rejimi alanında dikkate alınacak olması si-
vil (mülki) idarenin güçlendirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca, önceden sadece 
Bölge Valisi’nin, kolluk kuvvetlerinin amir ve komutanları hakkında değerlendir-
me yetkisi varken31 il valilerine de bu yetki verilmiş, böylece başta vali olmak üze-
re illerde mülki idare amirlerinin jandarma üzerindeki yönetsel otoritesinin tesis 
edilmesi amaçlanmıştır.

Aslında, mülki idare-jandarma ve polis-jandarma ilişkileri 1970’lerden itiba-
ren yönetimler tarafından bir kamu politikası sorunu olarak tanımlanmıştır. Bu 
durum, iç güvenliğe yönelik ilke, amaç ve hedefleri içermeye başlayan Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planından (1979-1983) itibaren görülebilir. Bu Planda, artan 
nüfus ve suç oranları ile hizmet alanları karşısında emniyet teşkilatının personel, 
eğitim ve donanım yönlerinden nitelik ve nicelik olarak yetersiz kaldığı; bunun 
yanında, emniyet ve jandarma teşkilatları arasında etkin bir işbirliği ve eşgüdü-
mün de sağlanamadığı belirtilmiştir (DPT, 1979). 1980 askeri darbesini, 1982 
Anayasasının kabulünü, sivil hükümetin göreve başlamasını ve PKK’nın Eruh ve 

30 Bkz. 20 Ağustos 1993 tarihli ve 507 Sayılı KHK’nin 3’üncü maddesi.
31 285 Sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname-

nin 5’inci maddesi.
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Şemdinli’de terör eylemlerini takip eden ilk kalkınma planı olan Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı (1985-1989), iç güvenlik hizmetleri alanında personelin (özellikle 
emniyet teşkilatının) niteliğine, eğitimine, donanımına ve toplumla olan ilişkilerin 
iyileştirilmesine odaklanmıştır. Bunun yanında, bir taraftan kolluk kuvvetleri ara-
sında eşgüdüm için, diğer taraftan görev esnasında işledikleri iddia edilen suçlara 
ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde polislere sağlanan kamusal güven-
celerin arttırılması hedeflenmiştir (DPT, 1984). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla-
nında (1990-1994) ise, iç güvenlik hizmetlerinde ana hedefin caydırıcılık olacağı 
ve önleyici zabıta hizmetlerinin geliştirileceği; polis ve jandarma içinde işe dönük 
uzmanlaşma ve yükselme sisteminin oluşturulacağı açıklanmıştır. Ayrıca, genel 
kolluk kuvvetlerinin İçişleri Bakanlığı bünyesinde bütünleştirileceği; il ve ilçelerde 
ise, polis ve jandarmanın mülki idare amirinin yönetim ve gözetimi altında hizmet 
sunacağı belirtilmiştir (DPT, 1989). Kalkınma planlarında terörle mücadeleden 
bahsedilmemekle birlikte, iç güvenlik yönetiminin terörle mücadele bağlamında 
bahsedilen sorun alanlarına işaret edildiği de görülmektedir. Zira takip eden yıl-
larda iç güvenlik yönetimine ilişkin düzenlemeler esasen mülki idare-jandarma 
ilişkisine odaklanmış, polis-jandarma iş birliği ve eşgüdümü ele alınmakla birlikte, 
bu çalışmanın inceleme dönemi içinde polis ve jandarma teşkilatlarının İçişleri 
Bakanlığı bünyesinde birleştirilmesine yönelik bir yeniden örgütlenmeye gidile-
memiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Türkiye, 1984’te PKK’nın Eruh ve Şemdinli ilçelerinde düzenlediği terör ey-
lemlerinden itibaren iç güvenlik yönetimini zamanla artan bir şekilde PKK te-
rörüyle mücadeleye odaklamıştır. Bu odaklanma, doğal olarak iç güvenlik yöne-
timinin bahsedilen mücadelede gelişen sorun alanlarına cevap vermeye yönelik 
tartışmaları ve çözüm önerilerini beraberinde getirmiştir. PKK terörünün çok bo-
yutlu nedenleri ile sahip olduğu dış destekleri bir tarafa bırakılırsa, sadece yöne-
tim ve örgütlenme pratiği açısından bir kamu politikası sorunu olarak iç güvenlik 
yönetiminin ana sorunsalı olarak süregeldiği söylenebilir. Bu kapsamda çalışma, 
Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinde iç güvenlik yönetimini ilk on yılına 
(1984-1994) odaklanarak Kamu Yönetimi disiplini bakış açısıyla ele almış ve bu 
dönemde iç güvenlik yönetimini biçimlendiren başlıca sorun alanlarını, gelişen 
tartışmaları ve politika tercihlerini derinlemesine incelemiştir. Burada, bahsedilen 
dönemin incelenmesi yoluyla hem gelişen bir güvenlik sorununun (PKK terörü-
nün) Türkiye’nin özgün koşullarında iç güvenlik yönetimine etkisini ortaya koy-
mak hem de takip eden yıllarda iç güvenlik yönetiminin PKK terörüyle mücadele 
sürecinde gelişiminin kökenlerini gösterebilmek amaçlanmıştır.
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İnceleme göstermektedir ki, (1) Mülki idare ve güvenlik kuvvetlerinin terörle 
mücadeleye ilişkin yetki ve sorumlulukları32, (2) güvenlik kuvvetleri arasındaki 
işbirliği ve eşgüdüm, (3) mülki idare ve güvenlik kuvvetleri arasındaki ilişkiler, (4) 
güvenlik kuvvetleri personelinin terörle mücadeleye yönelik nitelik (uzmanlaşma 
derecesi) ve niceliği, (5) terörle mücadeleye ilişkin yasal çerçeve ve (6) uluslara-
rası alanda gelişen anlayış değişimlerinin (Soğuk Savaşın bitişi, demokrasi, insan 
hakları vb.) etkileri, Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesinin ilk on yılında iç 
güvenlik yönetimine ilişkin politika gündemini biçimlendirmiştir. Bunun yanın-
da, siyasal partiler arasındaki iç siyasi çekişmelerin PKK terörüyle mücadelede 
iç güvenlik yönetimini olumsuz etkilediği sıklıkla dile getirilmiş ve bu mücadele 
siyasal partiler üstü bir devlet politikası olarak nitelenmiştir. Yukarıda bahsedilen 
etmenler karşısında genel olarak yetki ve sorumluluklar ile iş birliği ve eşgüdüm 
eksikliğinden doğan otorite boşluğuna işaret edilmiş, TSK’nin iç güvenlik görev-
lerinde kullanılmaması, güvenlik kuvvetlerinin mülki idare emrine verilmesi gibi 
politika tercihleri gündeme gelmiştir. 1980 askeri darbesi sonrasındaki sıkıyöne-
tim ve OHAL koşulları iç güvenlik yönetiminin PKK terörüyle mücadelesinin ilk 
on yılında içinde olduğu belirleyici koşulları tanımlamaktadır.

PKK terörüyle mücadele öncelikle kırsal alan yönetimine odaklanmış ve eş-
kıyalık üzerinden meseleye yaklaşılmıştır. Bu yaklaşımda, özellikle ulaşım ve ileti-
şim kısıtları nedeniyle erişim imkânları sınırlı olan kırsal alanlarda yerel desteğin 
sağlanması, halkın kendi kendini savunması ve kolluk kuvvetlerinin de desteklen-
mesi amaçlanmıştır. Hâlihazırda sıkıyönetim koşulları çerçevesinde eşkıyalık kav-
ramı üzerine kurulu mevcut mevzuattan yararlanılmaya çalışıldığı da görülmek-
tedir. PKK’nın bu dönemden itibaren bölücü veya ayrılıkçı bir terör örgütü olarak 
tanımlanmaya başladığı da görülmektedir. Sıkıyönetim koşulları, aynı zamanda 
PKK terörüne karşı TSK’nin kullanılmasının da önünü açmıştır. 12 Eylül 1980 
askeri darbesi sonrasında devam eden askeri yönetimin bu bağlamda iç güvenlik 
dâhil yönetimin genelinde belirleyici olduğu açıktır. Bununla birlikte, iç güven-
lik yönetiminin sivilleşmesi yönünde tartışmaların ve düzenlemelerin de zaman 
içinde geliştiği görülmektedir. Bu çerçevede, mülki idarenin PKK ile mücadelede 
iç güvenlik yönetimindeki yetkilerinin arttırılması hedeflenmiş; bunun yanında 
PKK ile mücadelenin nasıl finanse edileceğine yönelik tartışmalar da gelişmiştir.” 
Burada, kısıtlara tabi olmayan daha esnek kaynak kullanımına imkân veren fon 
yönteminin kullanılmasının amaçlandığı söylenebilir.

32 Buna örnek olarak güvenlik kuvvetleri personelinin silah kullanma yetkileri verilebilir. Bu 
maksatla, ancak 1996 yılında bir düzenleme yapılabilmiştir: 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanununun Ek 2’nci maddesine göre, “Terör örgütlerine karşı icra edilecek operasyonlar-
da “teslim ol” emrine itaat edilmemesi veya silah kullanmaya teşebbüs edilmesi halinde 
kolluk görevlileri, tehlikeyi etkisiz kılabilecek ölçü ve orantıda, doğrudan ve duraksama-
dan hedefe karşı silah kullanmaya yetkilidirler.”
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PKK ile mücadelede eşgüdüm ve iş birliği sorunu, iç güvenlik yönetiminin 
örgütlenme biçimini etkileyen ana etmenlerden biri olmuştur. İlk başta bölge öl-
çeğinde eşgüdüm sağlanması öngörülürken, aynı zamanda merkez teşkilatında da 
(İçişleri Bakanlığı) benzeri bir ihtiyaç olduğu sıklıkla dile getirilmiştir. Ancak böl-
ge ölçeği korunmakla birlikte mülki idarenin yetkilerinin arttırılmasına yönelik 
düzenlemelerin yapıldığı ve OHAL bölgesinde görev yapan valilerin güçlendiril-
diği söylenebilir. Bu kapsamda, sivilleşme tartışmalarının da bir kısmını oluşturan 
mülki idare-jandarma ilişkilerinde mülki idare amirlerinin belirleyici olduğu bir 
iç güvenlik yönetimine gidildiği de görülmektedir. Sivilleşme tartışmaları, demok-
ratikleşme ve hukuk devleti tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Bu anlamda, 
bir taraftan PKK ile mücadelede iç güvenlik yönetiminin güçlendirilmesi hedef-
lenirken diğer taraftan bunun demokratik hak ve özgürlükler ile sivil idarenin üs-
tünlüğü, şeffaflık ve hesapverebilirlik bağlamında olumsuz etkilerinin önlenmesi 
gerektiğine işaret edilmiştir. Son tahlilde, PKK terörüyle mücadelesinin ilk on yı-
lında (1984-1994) iç güvenlik yönetimi yukarıda bahsedilen sorunlar, tartışmalar 
ve çözümler çerçevesinde değişim göstermiş; sivil idarenin yetkileri arttırılmakla 
birlikte, TSK merkezde MGK yoluyla, sahada ise mülki idare-TSK ilişkileri çerçe-
vesinde ve askeri birlikler yoluyla belirleyici olmuştur. Bu dönemde, mücadelenin 
sosyo-ekonomik yönü de göz önünde bulundurulmakla birlikte esasen askeri mü-
cadeleye odaklanıldığı görülmektedir.

KAYNAKÇA
Anayasa Mahkemesi’nin 10.12.1985 tarihli ve E. 1985/5; K. 1985/23 sayılı kararı. (1986, 21 

Ocak). Resmî Gazete (Sayı: 18995). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/ar-
siv/18995.pdf

Ataay, F. (2018). Neoliberalizm, düzenleyici devlet ve yönetişim. V. Erat, C. Ekiz, İ. Arap (Ed.), 
Quo vadis: Kamu yönetimi (s. 275-293) içinde. Ankara: Nika Yayınevi.

Barbak, A. (2018). Devlet ve değişen güvenlik anlayışı. V. Erat, C. Ekiz, İ. Arap (Ed.), Quo vadis: 
Kamu yönetimi (s. 309-352) içinde. Ankara: Nika Yayınevi.

Birand, M. A. (1987, 27 Haziran). Son gelişmelerin sonucu: Değişmek vakti gelmedi mi? Mil-
liyet, s.14.

Bölügiray, N. (1993). Özal döneminde (1983-1991) bölücü terör (Kürtçülük). 2. basım, İstanbul: 
Tekin Yayınevi.

Civelek, J. (2006). Helsinki son senedi, Paris şartı ve AGİT. Avrupa Araştırmaları Dergisi, 14(2), 
1-32.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) (1979). Dördüncü beş yıllık kalkınma planı (1979-
1983). Ankara: DPT.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) (1984). Beşinci beş yıllık kalkınma planı (1985-
1989). Ankara: DPT.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) (1989). Altıncı beş yıllık kalkınma planı (1990-
1994). Ankara: DPT.

Türkiye’nin PKK Terörü İle Mücadelesinde İç Güvenlik Yönetiminin İlk On Yılı… 211



Doğan, Y. (1991, 02 Kasım). Güneydoğu’ya tarihsel karar. Milliyet, s. 14.
Doğan, Y. (1992, 26 Mayıs). Teröre karşı yeni model. Milliyet, s. 16.
Duran, L. (1996). Bunalım kararnameleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 

50(3), 141-158.
Güven, C. (2016). Anayasalar, kanunlar ve TBMM kararları (1876-2016). Konya: Eğitim Yayı-

nevi.
Kanlıgöz, C. (1993). 1982 Anayasası’na göre kamu görevlisi kavramının anlam ve kapsamı. An-

kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 43(1), 169-197.
Milli Güvenlik Konseyi’nin 1 Numaralı Bildirisi. (1980, 12 Eylül). Resmî Gazete (Sayı: 17103 

Mükerrer). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17103_1.pdf
Ayrılıkçılar Saldırdı: 1 Şehit 12 Yaralı. (1984, 18 Ağustos). Milliyet, s.1. Erişim adresi: http://

gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Ben 1984’ün Başbakanıyım. (1984, 17 Ağustos). Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://gazetearsivi.

milliyet.com.tr/
Özal imar affı için anket yaptırdı. (1984, 28 Ağustos). Milliyet s.6. Erişim adresi: http://gazete-

arsivi.milliyet.com.tr/
Kaçmak isteyen teröristler kıstırıldı. (1984, 02 Eylül). Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://gazete-

arsivi.milliyet.com.tr/
Evren, Doğuda 7 yerde konuştu: Devlet, üç beş çapulcuya pabuç bırakmaz. (1984, 03 Ekim). 

Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Evren, Doğu’da eşkıya ile en etkin şekilde savaşılacağını söyledi: Köylüye Silah. (1984, 04 Ekim). 

Milliyet, s.7. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Bakanlar Kurulu, önerilerini MGK’ye sundu: Eşkıya için 6 acil önlem. (1984, 13 Ekim). Milliyet, 

s.7. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Başbakan, Meclis’te Doğu olaylarını anlattı. (1984, 18 Ekim). Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://

gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Özal’ın öncelikli 4 hedefi. (1984, 27 Ekim). Milliyet, s.7. Erişim adresi: http://gazetearsivi.mil-

liyet.com.tr/
Güneydoğu’da güvenlik birimleri, teröre karşı hazırlıklı değil: Polis, sıkıyönetimden yana. (1987, 

26 Haziran). Milliyet, s. 13. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Sorun etnik değil, ekonomik. (1987, 01 Temmuz). Milliyet, s.8. Erişim adresi: http://gazetearsivi.

milliyet.com.tr/
Koordinatör vali. (1987, 10 Temmuz). Milliyet, s.8. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.

com.tr/
Sıkıyönetim kalktı, yetkiler Kozakçıoğlu’nda. (1987, 20 Temmuz). Milliyet, s.6. Erişim adresi: 

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Süper anti-terör timleri. (1987, 20 Temmuz). Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://gazetearsivi.mil-

liyet.com.tr/
Büyük Vali için fon tartışması. (1987, 23 Temmuz). Milliyet, s.6. Erişim adresi: http://gazetear-

sivi.milliyet.com.tr/
Bahar eylemlerine önlem: Polise hava filosu. (1988, 02 Şubat). Milliyet, s.3. Erişim adresi: http://

gazetearsivi.milliyet.com.tr/
Süper Valilik’te ‘süper yetki’ erozyonu. (1991, 29 Ekim). Milliyet, s.14. Erişim adresi: http://ga-

zetearsivi.milliyet.com.tr/
PKK’yla savaş taktiği değişti. (1991, 02 Kasım). Milliyet, s.1. Erişim adresi: http://gazetearsivi.

milliyet.com.tr/

212 Tematik Güvenlik Çalışmaları



5-6 bin PKK’lı var. (1991, 08 Aralık). Milliyet, s.12. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.
com.tr/

13 valinin yetkisi artacak. (1991, 28 Aralık). Milliyet, s.1. Erişim adresi: http://gazetearsivi.mil-
liyet.com.tr/

İçişleri bütçesinde terör. (1992, 11 Şubat). Milliyet, s.17. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milli-
yet.com.tr/

Terörle, terör şartlarında mücadele. (1992, 04 Mart). Milliyet, s.13. Erişim adresi: http://gazete-
arsivi.milliyet.com.tr/

PKK’ya karşı FBI modeli. (1992, 09 Haziran). Milliyet, s.13. Erişim adresi: http://gazetearsivi.
milliyet.com.tr/

Güneydoğu sorununda yeni eğilimler anketi. (1992, 06 Eylül). Milliyet, s.17. Erişim adresi: 
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/

PKK’nın amacı tahrik (1992, 06 Eylül). Milliyet, s.17. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.
com.tr/

Gerekirse sıkıyönetim. (1992, 07 Ekim). Milliyet, s.11. Erişim adresi: http://gazetearsivi.milliyet.
com.tr/

ANAP’ın Güneydoğu paketi. (1993, 12 Nisan). Milliyet, s.12. Erişim adresi: http://gazetearsivi.
milliyet.com.tr/

Koalisyon protokolünde neler var?. (1993, 24 Haziran). Milliyet, s.21. Erişim adresi: http://ga-
zetearsivi.milliyet.com.tr/

Genelkurmay’da yoğun saatler. (1993, 12 Temmuz). Milliyet, s.13. Erişim adresi: http://gazete-
arsivi.milliyet.com.tr/

Özcan, N. A. (1999). PKK (Kürdistan İşçi Partisi): Tarihi, ideolojisi ve yöntemi. Ankara: Avrasya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.

Özdağ, Ü. (1999). Türkiye Kuzey Irak ve PKK: Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi. Ankara: 
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları.

Millî Güvenlik Konseyi’nin Bildirileri. (1980, 12 Eylül). Resmi Gazete (Sayı: 17103 Mükerrer). 
Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/17103_1.pdf

Atama Kararı. (1987, 15 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 19518 Mükerrer). Erişim adresi: https://
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19518_1.pdf

Terörle Mücadele Kanunu. (1991, 12 Nisan). Resmi Gazete (Sayı: 20843 Mükerrer). Erişim adre-
si: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/20843_1.pdf

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (1986a). Uzman erbaş kanunu tasarısı ve millî savunma; 
plan ve bütçe komisyonları raporları (1/732). Ankara: TBMM.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (1986b). Tutanak dergisi. Dönem: 17, Cilt: 26, Yasama 
Yılı: 3, 80’inci Birleşim, 18 Mart 1986. Ankara: TBMM.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (1988). Uzman jandarma kanunu tasarısı ve millî savun-
ma; içişleri; plan ve bütçe komisyonları raporları (1/433). Ankara: TBMM.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (1991a). Terörle mücadele kanunu tasarısı ve adalet ko-
misyonu raporu (1/802). Ankara: TBMM.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) (1991b). Tutanak dergisi. Dönem: 18, Cilt: 59, Yasama 
Yılı: 4, 106’ncı Birleşim, 11 Nisan 1991. Ankara: TBMM.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) (1991). Kamu yönetimi araştırması 
genel raporu. Ankara: TODAİE.

Ünal, Ş. (1997). Milletlerarası hukuk açısından güneydoğu sorunu ve terörle mücadele. Ankara: 
TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.

Türkiye’nin PKK Terörü İle Mücadelesinde İç Güvenlik Yönetiminin İlk On Yılı… 213



Yıldırım, E. (2018). Devletin dönüşümü ve yönetişim paradigması. V. Erat, C. Ekiz, İ. Arap (Ed.), 
Quo vadis: Kamu yönetimi (s. 253-273) içinde. Ankara: Nika Yayınevi.

https://sozluk.gov.tr/, Erişim: 18.05.2020

214 Tematik Güvenlik Çalışmaları



Öz
Bu çalışmanın konusunu İngiltere’deki güvenlik politikasının dinamikleri ve bunların istih-

barat ile olan ilişkisi oluşturmaktadır. İngiltere’nin siyasal yapısı uzun süreçten geçerek siyasal hak 
arama mücadelesi sonucunda oluşmuştur. Bu siyasal hak mücadelesinin merkezinde Monarşi ve 
Parlamento bulunmaktadır. Sonraları bu mücadelenin içine Başbakanlık makamı da katılmıştır. 
İngiltere anayasal monarşinin en bilinen örneklerinden birini oluşturur. İngiltere’nin güvenlik po-
litikalarının dinamikleri tarihsel perspektif, merkezi yönetim ve güvenlik güçleri ve güvenlik stra-
teji belgeleri oluşturmaktadır. Güvenlik güçleri kolluk kuvvetleri ve ordu olarak teşkilatlanmıştır. 
Kolluk kuvvetleri Avrupa ve Türkiye’dekine benzer bir şekilde teşkilatlanmamış, kendine özgü bir 
teşkilatlanma tipine sahiptir.  Bunların yanında özellikle de karar alma mekanizmasını her aşama-
sında etkinliği olan istihbarat topluluğu bulunur. İngiltere istihbarat topluluğu fonksiyonel görev 
dağılımı ilkesi ile uzmanlaşmış birimlerden oluşur ve bu birimler MI5, MI6, GCHQ ve Askeri 
İstihbarat’tır. Güvenlik politikaları ve istihbarat topluluğu arasındaki ilişkiyi karar alma mekaniz-
masındaki bilgi akışının etkinliği bağlamında görmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Güvenlik Politikaları, Kolluk Kuvvetleri, İstihbarat Toplulu-
ğu, Fonksiyonel Görev Dağılımı, Güvenlik Stratejileri Belgeleri.
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10. BÖLÜM

İNGİLTERE’NİN GÜVENLİK POLİTİKASI 
VE İSTİHBARAT TOPLULUĞU

Mehmet ŞENCAN*



GİRİŞ

Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan anaya-
sal monarşinin en belirgin örneğine sahip olan ve teamüller temelli siyasi ve huku-
ki yapısı olan ülkenin adıdır. İngiltere, gerek nüfus yoğunluğu gerekse siyasal etkisi 
sebebiyle Birleşik Krallık ve deniz aşırı sömürgelere hâkim bir rol üstlenmiştir. 
Bu yönüyle de küresel siyasetin önemli aktörlerinden biridir. İngiltere; siyasal ve 
yönetsel gelenekleri, kendine özgü güçler ayrılığı anlayışı ve bu anlayışın odağında 
olan “parlamento egemenliği” ilkesi ile dikkat çekici bir ülkedir. 

İngiltere’nin güvenlik politikaları tarihsel ve emperyal tecrübeler ile donatıl-
mış merkezi yönetim, güvenlik güçleri ve istihbarat toplulukları bulunmaktadır. 
Ayrıca bu organlarının yönünü belirleyen güvenlik stratejileri de ülkenin güvenlik 
çerçevesinin oluşturulmasında önemlidir. Merkezi yönetim ve güvenlik güçleri 
ülkenin siyasi ve uygulama kapasitelerini, güvenlik strateji belgeleri ise küresel ve 
yerel siyasetteki ülkenin güvenlik algısı göstermesi adına önemlidir. 

Uluslararası ilişkiler sürekli değişimin olduğu dinamik bir yapıdır. Güvenlik 
politikaları da devletlerin küresel siyasetine, bölgesel ilişkilerine ve yerel dinamik-
lerine göre tasarlanan bir çerçeve içindedir ve gerek devlet kurumlarıyla gerekse 
de hükümet şekliyle uygulamada farklılıklar doğurabilir. İstihbarat ve güvenlik 
politikaları arasındaki ilişki de içinde bulunulan çağa uygun olarak değişim gös-
termektedir. İstihbarat topluluğu ve güvenlik politikalarının arasındaki ilişkinin 
en belirleyici kısmı karar alma mekanizmaları ile istihbarat organları arasındaki 
yön ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çabalar oluşturmaktadır.

1. İNGİLTERE’NİN GÜVENLİK POLİTİKASININ DİNAMİKLERİ 

Güvenlik kavramı; Soğuk Savaş sonrasında sadece askeri konulara odaklan-
maktan uzaklaşarak bir taraftan çevre, ekonomik, siyasi, toplumsal konuların ek-
lenmesi ile genişlemiş, diğer taraftan devletin yanına birey, uluslararası toplum 
gibi yeni aktörlerin dahil olması ile de derinleşmeye başlamıştır (Sarı, 2020: 4). 
Güvenlik ulusal anlamda mili menfaatlere odaklı iken, bireysel anlamda kişisel 
menfaatlere odaklanır. Dolayısıyla kaynaklar ile güvenlik arasındaki ilişki doğru-
saldır (Dedeoğlu, 2018: 35). 

Uluslararası ilişkiler açısından güvenlik olgusuna bakıldığında güvenlik po-
litikalarının iki ana unsur çerçevesinde biçimlendiği görülmektedir: tehditler ve 
ulusal çıkarlar (Birdişli, 2019: 27). İki unsurun da olmadığı bir güvenlik politika-
sının etkinliğinden söz etmek mümkün değildir. Ayrıca küreselleşme de güvenlik 
politikasının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. 
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Güvenliğe ait bu temel parametreler İngiltere içinde geçerli olmakla birlikte 
siyasal sisteminin hala geleneksel çizgide devam ediyor olduğu da görülür.  İngilte-
re’deki sistemin adı “Westminster Modeli”1 olarak kaynaklara geçmiştir. İngiltere’de-
ki bu sistem, yazılı olmayan bir anayasaya dayanan ve Magna Carta2, The Petition 
of Rights3, The Bill of Rights4, The Act of Settlement5 ve Habeas Corpus Act6 (1679) 
gibi belgelerin üzerine kurgulanarak gelmiş bir sistemdir. Özellikle de Magna Car-
ta gerek İngiliz toplumunun hukuksal düzeninde gerekse uluslararası düzende atıf 
yapılan yegâne kaynak olarak dikkatleri çeker (Danzier ve Gilligham, 2004: 278).  
İngiliz güvenlik politikasının temelleri bu belgelerin oluşturduğu devlet sistemi ile 
doğrudan ilişkilidir. Bu belgeler anayasal anlamda hakların kullanımı anlamın-
da bir kazanım skalası olarak belirdiğinde bireysel hakların kazanılmasına doğru 
yönelen bir dengemeden bahsetmek mümkündür. İngiltere’de geleneklere dayalı 
olarak ortaya çıkan dinamikler düşünüldüğü zaman başta teamüller olmak üzere, 
hukukun üstünlüğü ve monarşi kurumuna karşı parlamentonun üstünlüğü siyasal 
sistem içinde önemli derecede hissedilmektedir.  

İngiltere, tarihsel süreçte emperyal gücünün sağladığı olanak ile küresel si-
yasete önemli etkisi olmuş bir devlet hüviyetindedir. Tarihsel perspektif kavramı, 
sadece devlet kurumlarının şekillenmesinde ve son halini almasında rol oynama-
mış bunun yanında güvenlik politikasının muhtevasına ve güvenlik algısına da 
etki etmiştir. Yani İngiltere’nin güvenlik politikası da bu geleneksel sistemin bir 
ürünüdür.  

1 Merkezin yerel hükümetler üzerinde belirgin bir üstünlüğü vardır. Westminster modeli-
nin birbiri ile ilişkili özelliklerini sıralamak gerekirse; yürütme gücünün merkezde toplan-
ması (güçlü iktidar-güçlü başbakan), asimetrik iki meclis, iki partili sistem, çoğunlukçu 
seçim sistemi, tekçi-merkeziyetçi yönetim, yazılı olmayan anayasa, parlamento egemenli-
ği, temsili demokrasi söylenebilir.

2 1215 tarihinde imzalanmış olan İngiltere’nin anayasal belgeleri arasında yer alır. bu belge 
sayesinde kral ve feodalite arasındaki, güç skalasının yönü biraz daha feodaliteye doğru 
dönmüştür. İnsan hakları anlamında ilk belge olarak kabul edilmiştir.

3 1628 yılında imzalanmış İngiltere’nin en önemli anayasal kaynaklarının arasında yer alır. 
Parlamento tarafından Kral I. Charles’ın aşkın otoritesine bir itiraz olarak görülmüştür. 
Parlamentonun izin vermediği vergilendiremeye karşı Kralın yetkilerinin sınırlandırılması, 
sebepsiz yere hapis ve sıkı yönetim gibi konularda kralın yetkilerini sınırlayan bir belgedir. 

4 1689 yılında yayınlanmış bir tür meclis kararıdır. Belirli sivil haklarının düzenlenmesi kra-
liyet tacının hangi usule göre bir sonrakine geçeceği konularında düzenlenmiştir.

5 1701’de imzalanmıştır. Bu kanun, daha önce The Bill of Rights tarafından tesis edilen hak-
ların güçlendirilmesini sağlamış ve aynı zamanda II. Mary’nin varis sıralamasını belirle-
mesi açısından önemlidir.

6 Kral I. Charles zamanında 1679 yılında Parlamentonun çıkardığı bu kanun ile idarenin 
tüm eylemlerinin hukuka uygun hale getirilmesini taahhüt eden bir yasa çıkarılmıştır. 
Yani, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin önü açılmıştır. Ayrıca tutuklanan bir kişinin 
en fazla 48 saat içinde hâkim önüne çıkarılması gerektiğini söyler. İnsan haklarının gelişi-
minde çok önemli bir belge olarak uluslararası ve iç hukukta yer edinmiştir.
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Dolayısıyla İngiltere’nin güvenlik politikası tarihsel bir perspektifte oluşmuş, 
merkezi yönetim ve güvenlik güçleri tarafında yapılandırılıp yürütülen ve politi-
kanın görünürlüğünün güvenlik strateji belgeleri (white papers) vasıtasıyla sağlan-
dığı dinamik bir sistemi ifade eder.

1.1. Tarihsel Perspektif

İngiltere’nin emperyal geçmişinin kısa bir değerlendirilmesi yapıldığında, 
İngiltere’nin Ortadoğu’dan ve Hindistan’dan çekilmesinden sonra küresel etki ka-
pasitesinin azaldığından bahsetmek mümkündür. Özellikle 21’inci yüzyıl itibariy-
le İskoçya’nın bağımsızlığı veya Galler bölgesinin sahip olduğu haklar konusun-
daki eleştiriler imparatorluğun küçülmesinin halen devam ettiğini göstermektedir 
(Terzi, 2014: 214). 

Birleşik Krallık’ı oluşturan kurucu ülkelerden İskoçya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’da yetki devrine (devolution) dayalı bir siyasi yapılanma bulunmaktadır. Bu 
yetki devri uyarınca, egemen devletin sahip olduğu yasama ve yürütme yetkilerinin 
bir bölümü, Londra’daki Birleşik Krallık Parlamentosu (Westminster) tarafından 
farklı ölçülerde olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki ulusal parlamen-
tolara ve bunların seçtiği yürütme organlarına devredilmiştir (http://www.mfa.gov.
tr). Tarihsel süreç içinde oluşmuş bu sistemin en önemli özelliği üniter devlet ilke-
sini koruyor olması ve devredilen yetkinin Merkez Westminster Parlamentosu tara-
fından gerekli göründüğünde geri alınabilir olmasıdır (https://www.parliament.uk).

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz devlet yapısının en önemli görevi, bürok-
rasinin başı Sir William Armstrong’un dile getirdiği gibi, İmparatorluğun “düşü-
şünü düzgün bir şekilde idare edebilmekti” (Pham, 2010: 1). Bu süreç İngiltere’nin 
imparatorluk sisteminden devletler topluluğu olarak adlandırılan Commonwe-
alth7 sistemine geçişi olarak aktarılmaktadır (Terzi, 2014:215).  Bir küçülme eği-
limi içinde olan ülkenin bu durumunun engellenmesi adına Margaret Thatcher 
döneminde bazı çabalar olduğu görülmektedir. Falkland Savaşı da bu kapsamda 
yapılmış bir hamle olarak da değerlendirilmektedir. Bu çabalara rağmen Asya, 
Amerika ve Afrika kıtalarındaki sömürgelerinin kaybedilmesi, Süveyş Krizi ve 
sonrasında yaşananlar8 İngiltere’nin eski küresel gücünün artık olmadığını da gös-
termiştir (Göktepe ve Bilgiç, 2014: 145). 

7 İngiliz Milletler Topluluğu, geçmişte 37 ülkeden oluşan Britanya İmparatorluğu’nun, gü-
nümüzde de Birleşik Krallığı’n parçası olan 16 ülkenin oluşturduğu uluslararası bir top-
luluk olarak dikkat çeker. Üyeler halen Britanya Kraliyetinin himayesindedir. Ve kraliçe 
devlet başkanlarıdır ve atadığı valiler marifetiyle üye ülkeyi kontrolü altında tutmaktadır. 

8 Krizin sonunda Nasr Arap dünyasının en etkili lideri olarak prestijini arttırırken İngiltere’de 
Anthony Eden’in başarısızlık sebebiyle istifa etmesi İngiltere’nin zayıflığının bir göstergesi 
olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Roussou (2001: 25)’nun belirttiği gibi İngilizlerin Orta-
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Bu bağlamda İngiltere ve ABD arasında olan “özel ilişki”9den söz etmek ge-
rekmektedir. Patrick Porter’ın dile getirdiği gibi bu özel ilişki sadece yararlı bir 
transatlantik ilişkiler yumağına sebep olmamakta bunun yanında küresel bazda 
bir müstesna/olağanüstü etkiye de neden olmaktadır. Mumford, bu ilişkiyi anla-
tırken İngiltere ve ABD arasındaki özel ilişkinin aslında daha çok İngiltere kay-
naklı olduğu ve bunun nedeninin bu ilişkiye Dünya Savaşlarında görüldüğü üzere 
İngiltere’nin ABD’ye ihtiyacının ABD’nin İngiltere’ye olan ihtiyacından daha yo-
ğun olmasına dayandırmaktadır (Mumford, 2017: 2-7).  Bahse konu özel ilişkinin 
daha çok istihbarat ve savunma odaklı olduğu düşünülmektedir. 

Tarihsel perspektiften bakıldığında, İngiltere’nin güvenlik politikaları bu sü-
reç içinde kurumsal ve algısal değişime uğramıştır. Tarihsel süreç içinde değişen 
geleneksel devlet mekanizması üç ana başlık altında incelebilir: Deniz aşırı sö-
mürgeler yoluyla etki alanını koruma ve genişletme, Thatcher’ın yeniden Büyük 
Britanya özlemi ve ABD ile olan “özel ilişki”.

1.2. İngiltere Merkezi Yönetimi ve Güvenlik Güçleri

Basitçe ifade etmek gerekirse uluslararası ilişkilerde hiçbir kavram güvenliğin 
sahip olduğu disiplin etkisine sahip değildir ve aynı zamanda hiçbir kavram onun 
kadar devlet kurumlarına tesir eden psikolojik bir etki içermez (Der Derian, 1995: 
24-25). Bu özellikli durumunun yanında güvenlik kavramının tanımlanması yö-
nünde bir uzlaşı olmadığı da sıklıkla dile getirilmektedir (Booth, 2007: 97; Morgan, 
1992: 466; Buzan, 1990: 16). Ulusal anlamda güvenlik politikalarının oluşumu ve 
uygulanması safhasında karşımıza iki önemli unsur çıkmaktadır. Bunlardan ilki 
güvenlik politikalarının oluşturulmasındaki rolü ile “merkezi yönetim” ve diğeri 
politikaların uygulama aracı olarak “güvenlik güçleri”dir. Bu iki unsur arasındaki 
bağlantıyı karar alma ve uygulama alanında değerlendirmek gerekir. 

doğu siyasetinde etkin olabilmeleri için Filsitin ve Mısır’daki sömürge varlıkları önemlidir 
ve Süveyş Krizi sonucunda İngiltere’nin Mısır’daki varlığını da kaybetmesi Ortadoğu poli-
tikasındaki başarısızlığına bir göstergedir. Bu krizin İngiltere açısından başarısızlık dışın-
daki en etkili sonuçlarından biri ise, Filistin ve Mısır’daki etki alanını kaybetmesinden do-
layı, krizin sonunda ABD ile yapacağı iş birliği ile küresel siyasette ABD’nin etki alanının 
artması tehlikesi ile başbaşa kalmıştır. 

9 Özel ilişki kavramı, resmi olmayan bir terim olmakla birlikte ABD ve İngiltere arasındaki 
kültürel, ekonomik, diplomatik, savunma gibi konularda beraber hareket edilmesi anla-
mında kullanılmaktadır. Bu ilişki ilk defa II. Dünya Savaşı’nın hemen sonunda Winston 
Churchill tarafından bir konuşmada söylenmiştir. Bunun yanında İngiltere tarafı ise bu 
özel ilişkiyi şöyle düşünmektedir: “Avrupa politikası ve kıta içi rekabetinde olduğu kadar 
Rusya’dan Ortadoğu’ya kadar olan coğrafyada İngilizlerin ABD’lilere göre daha sağlıklı dü-
şündükleri ve ABD’ye de yol göstermeleri gerektiğine inanılmaktadır (Terzi, 2014: 2018).
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Güvenlik, merkezi yönetimin çoğunlukla en önemli gündemi ve yüksek politi-
ka konusudur (Collins, 2017: 1). Güvenlik politikalarının öznesini merkezi yönetim 
oluşturuyorsa yüklemini de güvenlik güçleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda güven-
lik politikalarının ana çerçevesi merkezi yönetim tarafından oluşturulmaktadır. 

İngiltere’de seçimle gelmiş ve yürütmeyi elinde bulunduran partilerin de 
güvenlik unsuruna bakış açıları, ideolojileri, liderlik tipolojileri ve siyasi algıları 
birbirleriyle uyuşmayabilmektedir. Fakat bunun yanında, günümüzde neredeyse 
tüm ülkeler tarafından benimsenmiş olan güvenlik politikaları, ülkelerin kendi 
toplumsal, iktisadi ve siyasal özellikleri çerçevesinde bir takım ideolojik ve operas-
yonel unsurlar taşımaktadır (Birdişli, 2019: 43). İngiltere’nin güvenlik politikaları, 
İngiliz merkezi yönetiminin kendilerine küresel arenada nasıl bir rol biçtiği ve bu 
rolü ne amaçla oynadığı gibi belirli amaçlar etrafında şekillenir. Güvenlik güçle-
ri ise karar alıcı birimlerin uygulama safhasındaki en önemli araçlarından birini 
oluşturur.

1.2.1. Merkezi Yönetim

İngiliz güvenlik politikalarının öznesini oluşturan merkezi yönetim, güvenlik 
politikalarının yörüngesini ve kavramsal çerçevesini belirleyen unsurların başında 
gelmektedir. Merkezi yönetimin içindeki unsurlar da bu öznenin genel hatları-
nı oluşturmaktadır. Resmi devlet başkanı olarak Kraliçe (taç/monarşi), yürütme 
gücünü elinde tutan Başbakan önderliğindeki kabine ve yasama gücünü elinde 
tutan ve Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası’ndan oluşan parlamento merkezi 
yönetimin parçalarını oluşturur. İngiltere’nin merkezi yönetimi ve bu unsurların 
yetkileri zaman içinde monarşiye karşı hak kazanımı şeklinde devinimleşen tarih-
sel bir süreçte belirlenmiştir. İngiltere’de hükümet konusunda monarşinin yanında 
her zaman belirli meclisler bulunmuştur ve monarşi hükmetme yetkisini hiçbir 
zaman tek başına kullanamamıştır (Özbudun, 1957: 59). 

Mutlak monarşiden insan hak ve özgürlüklerine dayanan demokrasiye geçiş 
sürecini en tipik biçimiyle İngiltere’de izlemek olanaklıdır ve bu süreç feodal iliş-
kiler içinde başlamış; ancak genel çizgisiyle mutlak monarşiye karşı giderek güçle-
nen burjuvazi arasında egemenlik savaşı olarak belirmiştir (Sencer, 1990: 4). İngil-
tere gerek yönetim şekli ile gerek küresel sisteme bakış tarzı ile Kıta Avrupası’ndan 
ayrılmaktadır. Bu yüzden klasik ulus-devlet kavramı bağlamında incelenmesi 
mümkün değildir.

Monarşinin10, yetki sahası anayasal anlamda sınırlanmıştır. Monarşinin siya-
sal yetkilerine bakıldığında tek başına icra edebildiği yetkilerin oldukça sınırlan-

10 Monarşi İngiltere’de en eski hükümet biçimidir. Anayasal monarşinin temelinde yegâne 
bir unsur olarak yer alan monarşi, siyasi yaşamda eskisi gibi bir role sahip olamasa da 
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dırılmış olduğu görülür. Yani monarkın yaptığı siyasi işlemler ancak kabinenin 
kontrolünden geçerek yürürlüğe girebilmektedir. “Parlamentodaki Kraliçe” ibare-
sinin resmi bir tanımlaması vardır. Bu ibare Monarşi, Lordlar Kamarası, Avam Ka-
marasından oluşan yasama organını tanımlamak için kullanılmaktadır. Başbakanı 
atama yetkisi Monarşiye/Kraliçeye aittir. Düzenli olarak görüşme hakkını elinde 
bulundurmasından dolayı Kraliçe’nin Başbakan ile arasında özel bir siyasi ilişkisi 
vardır. Londra parlamentosunda resmi rollerinin olmasının dışında İskoçya, Gal-
ler ve Kuzey İrlanda Parlamentosunda da resmi görevleri bulunmaktadır (https://
www.royal.uk).

Başbakan ve Kabine, yürütmenin asıl ve görünen yüzü olarak İngiliz siya-
setinde yer alır. Başbakanlık makamı geleneksel süreç içinde siyasi hakların halk 
tarafından kazanılması anlamında önemli bir makam olarak görülmektedir. De-
mokrasi ve monarşi arasındaki egemenlik savaşımının en belirgin göstergesi Baş-
bakanlık makamıdır. Başbakanlık müessesesi 18’inci yüzyılda ihdas edilmiş bir 
makamdır. Kral I. George’un Bakanlar Kuruluna katılmayı durdurmasıyla hükü-
metin başı olarak atadığı Sir Robert Walpole ilk başbakan olarak kayıtlara geç-
miştir. Başbakan hükümetin başıdır ve monarşi tarafından kabineyi kurmakla 
görevlendirilir. Kabine bakanlardan oluşur ve bu bakanlar savunma, dışişleri, içiş-
leri, maliye gibi önemli görevlerde yer alırlar. Böylelikle güvenlik politikalarının 
merkezi Başbakan ve Kabine olarak bilinir. Başbakanın Monarşi ve Kabine ile olan 
ilişkileri İngiltere’nin bütün bir hukuk ve siyasal sistemine tesir etmiş yazılı ol-
mayan geleneklerle oluşmuş teamüllerde yer almaktadır. Başbakanlık makamı ilk 
defa 1917 yılındaki Chequers Estate Act’de11 geçmektedir. Bu yasa ile de monarşi 
karşısında bir belge marifetiyle tanınmış olduğunu belirtmek gerekir. Sadece bir 
konut ihdas edilmesiyle alakalı bir kanun olmasına rağmen belgesel teamüllerin 
İngiliz hukuk ve siyasal sisteminde derin bir öneme sahip olduğu düşünüldüğün-
de önemi ortaya çıkmaktadır. 

Yasama gücünü elinde tutan parlamento, İngiltere’nin en önemli kurumları 
arasında yer alır. Büyük Britanya’nın en üst anayasal gücü şeklinde örgütlenmiştir. 
Lordlar Kamarası ve Avam Kamarası olmak üzere çift meclisli bir yapısı vardır ve 

toplum hayatında önemli bir role sahiptir (https://www.royal.uk). Bu bağlamda Duguit’e 
göre İngiltere bir cumhuriyettir ve en etkili organı, devlet başkanı olarak monark görülse 
de aslında merkezi yönetimde yasama konusunda asıl söz sahibi olan seçim ile gelen Avam 
Kamarasıdır (Aktaran Gözler, 1999: 54).

11 İngiltere parlamentosu tarafından çıkarılan ve İngiltere Başbakanının resmi konutu olarak 
kabul edildiğini onaylayan bir yasadır. Yasa, Başbakanın Monarşinin tanıması anlamında 
önem arz etmekte olup, Başbakanın resmi konutu Londra’da Whitehall Caddesi üzerin-
deki Birleşik Krallık Başbakanlık ofisi (Downing Street, 10) ve ayrıca İngiltere’nin 40 mil 
kuzey batısındaki Ellesborough köyünde Başbakanların 1921’den beri kır konutu da bu-
lunmaktadır.
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bu iki unsura çok sınırlı da olsa monarşiyi de eklemek mümkündür. Westminster 
Sarayında toplanır. Parlamento, 1707 yılında Birleşme Yasasına binaen oluşturul-
muştur ve böylelikle bütün bir adanın yasama gücünü temsil etmesi planlanmıştır; 
fakat 1999’da İskoçya’da ayrı bir parlamento kurulmuştur. Parlamentonun hizmet 
süresi beş yıldır. Seçimle kurulan ve 650 kişiden oluşan Avam Kamarası ve 750 
kişiden oluşan Lordlar Kamarası parlamentonun iki önemli unsurudur. Parla-
mentonun güçlü kanadını oluşturan ve genel seçimlerle gelen parlamenterlerin 
oluşturduğu Avam Kamarasının; toplum hayatını düzenleyici kurallar yapmak, 
topluluk ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç duyulan fonları uygulanabilir kılmak ve 
hükümeti eleştirmek yetkileri bulunmaktadır (Baydar, 2004: 76). Parlamentonun 
önemi ise Monarşi ile yürütmenin başında olan Başbakan arasındaki ilişkide ara 
bulucu rol oynamasıdır. Fakat Monarşi, Başbakan ve Parlamento arasındaki yetki 
ilişkisinin ekseni Parlamento ve Başbakanın yörüngesine doğru kaymıştır. 

1.2.2. Güvenlik Güçleri: Kolluk Kuvvetleri ve Ordu

Güvenlik güçleri konusu güvenlik politikalarının geneline, yörüngesine 
ve kavramlaştırılmasına ulaşmak adına önemli bir adım olarak belirmektedir. 
İngiltere’nin güvenlik güçlerini kolluk güçleri ve ordu birlikleri olarak iki ana baş-
lık altında incelemek mümkündür. 

Özellikle de kolluk kuvvetleri bağlamında Birleşik Krallık olarak konu ele 
alındığında ülke; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. 
Kolluk kuvvetlerindeki örgütlenmede İngiltere ve Galler bölgelerinde aynı tip bir 
kolluk sistemi görülürken İskoçya ve Kuzey İrlanda’da farklı bir teşkilatlanma gö-
rülmektedir (Yavuzdoğan, 2010: 1234). Bunun en önemli nedenlerinden biri Ku-
zey İrlanda ve İskoçya’nın egemenlik konusundaki farklı statüleridir. 

Kolluk kuvvetleri olarak sadece polis teşkilatlanması vardır. İngiltere’de Avru-
pa ve Türkiye’deki jandarma yapılanmasına benzer bir polis örgütlenmesi vardır. 
İngiltere’de Jandarma teşkilatı olmadığından dolayı ülkenin genel kolluk hizmeti 
polis tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetlere destek olmak ve bunları tamam-
lamak adına Ulusal Suç Ajansı (National Crime Agency) gibi geniş çaplı ve ülkenin 
tamamına etki edebilen teşkilatlanmalar da bulunmaktadır. Birleşik Krallık’taki 
kolluk kuvvetleri çeşitlerine bakıldığında üç tip kolluk ile karşılaşılır: Bölgesel Po-
lis Kuvvetleri (Territorial Police Forces), Ulusal Kolluk Birlikleri (National Law En-
forcement Bodies) ve Muhtelif Polis Kuvvetleri (Miscellaneous Polis Forces). 

Bölgesel Polis Kuvvetleri, polislik faaliyetlerinin çoğunluğunu yüklenen kol-
luk kuvvetleri olarak bilinir. Kırsal alanda görev ve yetkileri bulunduğundan jan-
darma faaliyetlerini de üstlenir. Belirli bir bölgede ve bağımsız polis otoritesine 
sahiptir. Bu kolluk kuvvetlerinin dayandığı yasalar ise 1996 Polis Yasası (Police Act 
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1996), 1967 İskoçya Polis Yasası (Police (Scotland) Act 1967) ve 2000 Kuzey İrlanda 
Polis Yasası (Police (Northern Ireland) Act 2000)’dır. Ülkenin genelinde bu yasa-
ların bir kombinasyonu ile hareket edilmektedir. Farklı yasaların çıkmasının en 
önemli nedenlerinden biri İngiltere ve Galler bölgesindeki polis teşkilatlanması ile 
İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki polis teşkilatlanmasının yapılarının farklı olmasıdır. 
Örneğin İngiltere ve Galler’de 43 bölgede ayrı ayrı polis kuvvetleri varken İskoçya 
ve Kuzey İrlanda’da merkezde teşkilatlanmış, Türkiye ve Avrupa’dakine benzer bir 
polis ağından söz etmek mümkündür (https://petition.parliament.uk). 

Bu yasalara uygun bir şekilde faaliyetlerin yürütülmesi için emniyet müdür-
leri (chief constable) atanır ve müdürlerin yetki sınırları ve sorumlulukları belir-
lenir. Ülkedeki ikinci kategorideki polis hizmetlerinin sağlayıcıları olarak Ulusal 
Kolluk Birlikleri ile karşılaşılır. Ulusal Suç Ajansı ve Britanya Ulaşım Polisi (British 
Transportation Police) örneğinde olduğu gibi sadece belirlenmiş bir bölgede değil 
ülkenin bütününde yetkileri bulunmaktadır. 

2003 Demiryolları ve Ulaşım Güvenliği Yasası (Railways and Transport Safety 
Act 2003) ile Britanya Ulaşım Polisi özelleşmiş kuvvet hüviyetini kazanmıştır. Bah-
si geçen bu kolluk kuvvetlerinin referans aldığı yasa ise 2005 Organize Suç ve Polis 
Yasası (Serious Organised Crime and Police Act 2005)’dır. Bu yasa bu birlikleri/
kuvvetleri özelleşmiş polis kuvvetleri olarak tanımlamaktadır (http://www.legis-
lation.gov.uk). Bunun en önemli sebeplerinden birisi ise yurt genelinde sorum-
luluklarının ve yetkilerinin olmasıdır. Muhtelif Polis Kuvvetleri gibi eski yasama 
faaliyetlerinden kaynaklanan kuruluşları bulunmaktadır. Bu polis kuvvetleri belir-
li yerel alanlarda ve faaliyetlerde sorumlulukları vardır. Muhtelif Polis Kuvvetleri 
2005’teki Organize Suç ve Polis Yasasından önce özelleşmiş polis kuvvetleri olarak 
tanımlanıyordu; fakat şimdiki durum bu yasayla beraber kaldırılmıştır. 

Kamu Güvenliği kapsamında önemli diğer bir unsur da ordudur. Britanya 
Silahlı Kuvvetleri’nin (British Armed Forces/Her Majesty’s Armed Forces)12 asli gö-
revi bütün bir krallığı kapsayacak şekilde Büyük Britanya Krallığı’nın deniz aşırı 
topraklarını ve çıkarlarını korumaktır. Kara, deniz ve hava kuvvetlerini oluşturan 
Britanya Silahlı Kuvvetleri Polis teşkilatından farklı olarak yetki alanları çoğunluk-
la yurtdışındadır. Dünya üzerinde 48,7 milyar dolar ile sekizinci büyük askeri büt-
çeye sahip olan bu kuvvetin (https://www.statista.com) görevleri arasında; Birleşik 
Krallığın çıkarlarını korumak, uluslararası barış faaliyetlerine destek vermek ve 
insani yardımda bulunmak gibi konular bulunmaktadır (https://www.army.mod.
uk). Küresel ilişkileri ilgilendiren birçok savaşta da yer almıştır. Örneğin Yedi Yıl 
Savaşları, Napolyon Savaşları, Dünya Savaşları ve Kırım Savaşında etkin bir rol 

12 Ordu Savunma Bakanlığına bağlıdır. Başbakan Savunma Bakanlığı marifetiyle ordu üze-
rinde söz hakkına sahiptir.
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oynamıştır. Başkomutan olarak monarşinin başındaki monark/kraliçe/kral bulun-
maktadır. Silahlı kuvvetler olarak ordunun görevi yurt dışındaki İngiliz çıkarlarını 
korumak ve ülkenin askeri anlamdaki gücünü daha iyi yerlere taşımaktır. Ülke ça-
pındaki kolluk faaliyetleri bakımından görevleri oldukça sınırlıdır ve doğal afet ve 
salgın gibi alarm durumlarında kolluk gücü olarak sahaya inebilmektedir (https://
www.army.mod.uk).

Sonuç olarak, Birleşik Krallık’taki kolluk faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu 
“bölgesel polis kuvvetleri” yüklenmiştir ve onun kontrolünün altındadır. Yurtdışı 
askeri operasyonlara ve ülkeye gelebilecek tehlikelere karşı bir görevi olan Bri-
tanya Silahlı Kuvvetleri, güvenlik güçlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
İngiltere’deki kolluk kuvvetlerinin özellikleri diğer ülkelerden farklı ve kendine 
münhasır bir yapı arz etmektedir. Öyleki diğer ülkelerede gerçekleştirilen jandar-
ma faaliyetlerini de polis hizmeti veren birimler tarafından yüklenilmiştir.

Buraya kadar ki bölümde güvenlik güçlerinin fonksiyonlarının tanımlanması 
ve görev dağılımının nasıl bir merhalede gerçekleştiği anlatılmıştır. Güvenlik hiz-
metini sadece kamu güvenliği anlamında düşünmek ise güvenlik kavramını bu 
çalışmadaki konu birlikteliği bakımından alakasız bir duruma sevketmek olacağı 
için ordunun ve kolluk kuvvetlerinin yapısının ve kendi içindeki teşkilatlanmarına 
özellikle dikkat çekilmiştir. Özetle, kolluk kuvvetlerinin tamamını kapsayan polis 
kuvvetleri ülke çapındaki kolluk faaliyetlerinden sorumludur. Güvenlik güçlerinin 
yurt dışı faaliyetlerini ise silahlı kuvvetler yüklenmiştir. 

1.3. İngiltere Güvenlik Stratejisi Belgeleri (White Papers)

İngiltere’nin güvenlik algısı ve güvenlik politikalarını güvenlik strateji belge-
lerinde görülebilir. Belirli aralıklarda güncellenen bu belgeler İngiltere’nin karşı 
karşıya gelebileceği riskleri ve yürütme fonksiyonunu elinde bulunduran hüküme-
tin bu riskleri nasıl tanımladığını gösterir. 

Bu belgelerin ilki 2008 yılında yayınlanan “Birbirine Bağımlı Bir Dünyada 
Güvenlik” başlıklı güvenlik strateji belgesidir  (https://assets.publishing. service.
gov.uk). Bu belge özellikle de terörizm konusuna eğilerek terörizmin küresel bir 
tehdit olduğunu vurgulamaktadır. Tehditlerin ve bunları yönlendiren unsurların 
uluslar üstü olduğu ve buna verilecek cevabın ise uluslar üstü olması gerektiği ve 
küreselleşmenin ise bu çabaları hızlandırdığı yer almaktadır. Bunun yanında ve-
rilecek cevabın ise sadece askeri anlamda olmaması, toplumsal, iktisadi ve kül-
türel bağlar kullanılarak daha geniş çaplı olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 
Özellikle savunma dışı konulardaki çabaların BM, IMF, NATO, Dünya Bankası 
gibi uluslararası kuruluşlar marifetiyle desteklenmesine de yer verilmiştir. Belgede 
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ilk bahsedilen unsur olarak terörizm görülmektedir. Bunların dışında ise nükleer 
silahlar, kitle imha silahlanması, uluslar üstü organize suçlar, küresel istikrarsızlık 
ve çatışmalar, başarısız devletler ve hassas bölgeler, İngiltere’ye yöneltilen düşman-
lıklar gibi unsurlar belgenin ana güvenlik konuları arasında yer almaktadır. Ek 
olarak, güvensizlik etmenlerinin listesi belgenin içerisinde yer almaktadır. İklim 
değişikliği, enerji kaynakları için yarış, yoksulluk, eşitsizlik ve zayıf idare belli başlı 
güvensizliğin etmenleri olarak kayda geçmiştir. Bu belgenin en belirgin özellikle-
rinden birisi ise güvenliği sadece savunma kaynaklı bir unsur olarak görmemesi 
ve ekonomik, kültürel ve toplumsal etmenler bağlamında da incelemesidir. Ayrıca 
Yalçın (2017: 87-88)’a göre bu belge liberal uluslararası dünya görüşünü ön plana 
çıkararak geniş bir güvenlik tanımlaması yapmıştır. Ek olarak, bu belgenin bir baş-
ka önemi ise İngiltere’nin emperyal tarihinden kaynaklanan küresel siyasete yön 
verme misyonunun da bir çıktısı olarak görülmesidir. Bunun en bariz kanıtları 
arasında küresel ilişkilere, yoksulluk, bölgesel çatışmalar, başarısız devletler ve ik-
lim gibi sorunlara değinmesi gösterilebilir. 

2010 yılında “Belirsizlik Çağında Güçlü Bir Britanya” başlıklı güvenlik strateji 
belgesinde ise; güvenlik içeriği hakkında özellikle terörizm kaynaklı bir güven-
sizlik ortamından bahsedilmiştir. Sorunların çözümü için ise uluslararası iş bir-
liği, casusluk faaliyetlerinin İngiltere’nin çıkarları doğrultusunda devamı, Kuzey 
İrlanda’dan gelebilecek terörist saldırıların önlenmesine dair tedbirlerin arttırıl-
ması gibi unsurların üzerinde durulmuştur (https://webarchive.nationalarchives.
gov.uk). Bu belgede yer alan değişimler ise; bilimsel teknoloji yenilikleri, toplum-
sal ve demografik eğilimler, çevresel faktörler, enerji güvenliği, iklim değişikliği 
ve doğal kaynakların kıtlığı ekseninde ele alınmaktadır. Ulusal güvenliğe yönelik 
tehditlerin olduğu bölümde ise öncelikli tehdit olarak terörizm konusu vurgulan-
maktadır. Terörizmin tırmandırılmasına ve verdiği zararlara dikkat çekilmiştir. 
Buna göre;

•	 Başarısız devletler ve çatışma bölgeleri, teröristler için uygun bir çevre 
teşkil etmektedir. Özellikle de yönetilemeyen veya kötü yönetilen alan-
larda teröristler hükümlerini sürdürmektedirler.

•	 Farklı şekilde tasarlanmış terörist saldırılarına karşı hazırlıklı olma-
nın önemi çok büyüktür. Çünkü bu saldırıların büyük çoğunluğu 
İngiltere’nin yurtiçi ve deniz aşırı çıkarlarına zarar vermektedir.

•	 Kuzey İrlanda ile bağlantılı olan yerleşik terörist grupların faaliyetleri 
son 18 ay içerisinde artmıştır. Bu nedenle kolluk kuvvetlerinin alan ha-
kimiyetini genişletmesi gerekmektedir.
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Siber saldırılar, uluslararası askeri kriz ve doğal afetler, güvenlik konusun-
da “diğer tehditler” olarak belgede yer almaktadır. Yalçın (2017: 94-95-96) 2010 
belgesinde 2008’dekinden farklı olarak reelpolitik bir yaklaşımın hâkim olduğunu 
dile getirmiştir. Ayrıca 2010 belgesindeki kavramlaştırmalar daha ince detaylarıyla 
söylenmişken 2008’de bu durumdan bahsetmek olanaksızdır. Güvenlik mesele-
sinde devletlerin tarihsel ve toplumsal tecrübeleri, bölgesel etmenler ve küresel 
gelişmeler rol oynamaktadır. İngiltere’nin emperyal tecrübesinden edindiği ka-
zanımları güvenlik politikaları açısından değerlendirerek ve mevcut durumunu 
da denklemin içine koyarak hareket ettiği görülmektedir. Hem 2008 belgesinde 
olduğu gibi genişletilmiş güvenlik kavramı etrafında dönen hem de 2010 belgesin-
de olduğu gibi daha gerçekçi bir yapıda hazırlanan güvenlik politikaları bütüncül 
bir yapı içinde incelendiğinde güvenlik politikalarının sadece savunma ve devlet 
odaklı olmadığı bunun yanında bireysel, toplumsal ve kriminal bir boyutunun da 
olduğu ortaya çıkmaktadır.

2. İNGİLTERE’NİN İSTİHBARAT TOPLULUĞU

İstihbarat ve politika yapımı birbiriyle ilişkili olan ve birbirini destekleyici bir 
yörüngede ilerleyen iki konu olarak uluslararası ilişkilerin merkezinde yer almak-
tadır. Genel bir ifade ile istihbarat topluluğu teşkilatlanması küresel ve bölgesel si-
yasi ve askeri olaylardan etkilenen bir yapı içerisinde varlığını sürdüren kurumlar 
arasında yer almaktadır. İngiltere, emperyal güç tecrübesinden dolayı kurumsal-
laşmış istihbarat yapısına ve derin bir istihbarat tecrübesine sahiptir. 

21’inci yüzyıl itibariyle istihbarat topluluğunun en önemli güvenlik konu-
larından birisi terörizm olmuştur. 2000 Yasasından sonra terör olaylarına karşı 
kanuni tutumun sertleşmesine rağmen 7 Temmuz 2005 tarihinde Londra met-
rosunda 50 saniye aralarla patlatılan üç yüksek tesirli bombanın ardından İngi-
liz istihbaratının zafiyeti söz konusu olmuştur (Karataş, 2017:220). Bu durum ise 
istihbarat topluluğunun tekrar gözden geçirilmesine neden olmuştur. İstihbarat 
kavramını yalın bir şekilde haber alma faaliyeti olarak düşünmek ve kurumların 
isimlerindeki “intelligence” ibaresini sadece “haber alma” olarak değerlendirmek 
yanıltıcı bir yaklaşım olacaktır. İstihbarat; toplama, analiz, değerlendirme, yorum-
lama ve kurgulama işlemleri sonucunda ortaya çıkan bir sonuçtur ve istihbaratın 
asıl görevi karar alma mekanizmasına hizmet etmektir. Bu yönüyle de bir zekâ 
olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Bundan dolayı istihbarat topluluğu, güven-
lik politikalarına karar alma mekanizmasının en önemli fonksiyonlarından biri 
olarak katılır.
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İngiliz istihbarat topluluğunun içindeki istihbarat teşkilatlarının görevle-
rine bakılacak olursa iç ve dış istihbaratı yönetme ve sağlama, askeri istihbarat 
sağlama, casusluk ve karşı-casusluk faaliyetlerini düzenleme diye ayrılmaktadır 
(https://www.gov.uk). Başka bir ifade ile İngiltere’nin istihbarat topluluğu iç-dış-
teknik olarak fonksiyonel sınıflar altında incelenmektedir. İngiliz istihbaratının en 
önemli kuruluşları Gizli İstihbarat Teşkilatı (Secret Intelligence Service, SIS, MI6), 
Güvenlik Teşkilatı (Security Service, MI5), Hükümet İletişim Merkezi (Goverment 
Communication Headquarters, GCHQ) ve Askeri İstihbarat (Defence Intelligence, 
DI)’tır. İngiliz istihbaratının genel görünümüne bakıldığında fonksiyonel görev 
dağılımı ilkesine göre ayrılmış bir teşkilatlanmadan bahsetmek mümkündür. 
Daha açık bir ifade ile iç-dış-teknik istihbarat olarak ayrılmış teşkilatlanma örneği 
bulunmaktadır. 

İstihbarat topluluğu ve güvenlik politikaları ilişkisinin en önemli boyutların-
dan bir tanesini istihbaratın karar alma mekanizmasındaki fonksiyonu oluştur-
maktadır. Politika yapıcısı görevini üstlenen merkezi yönetim ve istihbarat toplu-
luğu ilişkisindeki bu fonksiyonun en temel işlevi bilgi akışının etkinliği konusudur.  
Bu bilgiler doğrultusunda istihbarat topluluğunu sadece “haber alma” anlamında 
değerlendirmek, istihbarat topluluğu birimlerinin karar alma mekanizmasındaki 
önemini azaltmaktadır. Böylelikle, İngiltere’nin istihbarat topluluğu birimlerinin 
görev ve sorumluluklarının açıklanması ve üzerinde durulması istihbarat ve gü-
venlik politikları arasındaki ilişkiyi somut hale getirmektedir.

2.1. Gizli İstihbarat Teşkilatı (Secret Intelligence Service, SIS, MI6)

1909 yılında Londra Thames Nehrinin karşısında kurulan MI6, İngiltere’nin 
dış istihbarat sağlamadan sorumlu istihbarat teşkilatıdır. Dışişleri Bakanına karşı 
bir sorumluluğu vardır. MI6’in tarihsel gelişimine baktığımızda iki dünya savaşında 
rol oynaması ve özellikle bu savaşlar sırasında askeri/savunma istihbaratına yakın 
olması geniş anlamda operasyonel faaliyet tecrübesi kazandırmıştır (https://www.
sis.gov.uk). Bunun yanında istihbarat teşkilatının görevli olduğu konuların başın-
da denizaşırı gizli bilgi toplanması ve insani istihbaratın değerlendirilmesi yoluyla 
ülkenin güvenlik politikalarına destek vermesi gelmektedir. MI6, MI5, Silahlı Kuv-
vetler, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi birçok kurum 
ve kuruluş ile ilgi alanları bağlamında ilişkiler kurmaktadır (Karataş, 2017: 222). 

İngiltere, özellikle II. Dünya Savaşından hemen sonra ortaya çıkan kutup-
laşma mevsiminde sadece ideolojik anlamda değil, istihbarat anlamında da ABD 
ile iş birliği içinde olarak Sovyetler Birliği ülkelerinde casusluk faaliyetlerinde bu-
lunmuş ve bu durumda MI6 ve CIA arasında bir ortaklık oluştuğu ileri sürülmüş-
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tür (Vilasi, 2013: 19). İstihbarat teşkilatının ilgi alanlarına gelindiği zaman üç ana 
odak noktası ile karşılaşılmaktadır. Bunları terörle mücadele, düşman devletlerin 
faaliyetlerine karşı koymak ve siber olarak sıralamak mümkündür (https://www.
sis.gov.uk). İstihbarat alanlarının birbiriyle bütünleşik bir yapı arz etmesinden do-
layı bu odak noktalarında icra edilen operasyonlar ve elde edilen başarılı sonuçlar 
organize suçlarla mücadele, nükleer ve kimyasal silahsızlandırma, müttefiklerle 
ilişkiler gibi alanlarda da etkinliğin artmasına sebep olmaktadır. Görev kapsamına 
bakıldığında ise şu ana hatlar ortaya çıkmaktadır:

•	 Silahlanmayı önleme
•	 Terörizm ile mücadele
•	 Siber güvenlik
•	 Denizaşırı istikrarsızlık ve çatışma

2.2. Güvenlik Teşkilatı (Security Service, MI5)  

Karşı iç istihbarattan sorumlu olan teşkilat, MI6 ile birlikte 1909 yılında 
Thames Nehrinin karşısında kurulmuştur. İlk biçimlenmesi Gizli Hizmet Bürosu 
(Secret Servis Bureau) adıyla olmuştur. Ortak İstihbarat Komitesi (Joint Intelligence 
Committee) tarafından kontrol edilen teşkilat, İçişleri Bakanına karşı sorumluluğu 
vardır. Teşkilatın görev alanı, kendi adıyla da anılan,1989 Güvenlik Teşkilatı Yasası 
ile şekillenmiş ve yetki sınırları çizilmiştir. 

Ülkeler, MI5’ın sorumlulukları arasında yer alan, dışarıdan gelebilecek sal-
dırılara, tehditlere ve kara propagandalara karşı özellikle güvenlik politikalarının 
etkinliğini sağlaması açısından karşı koymak zorundadırlar. MI5’ın önemi burada 
ortaya çıkmaktadır. Güvenlik politikaları bağlamında tehdit ve siyasi mücadele 
birbiriyle senkronize hareket eden bir unsuru içinde barındırır. Clausewitz (2003: 
30)’in savaşın sadece politikanın araç değiştirmiş hali olduğunu vurguladığı gibi 
Dedeoğlu (2018: 197) da 20’nci yüzyıl ile birlikte ulusal moralin çökertilmesi, eko-
nominin mahvedilmesi ve siyasal istikrarın dağıtılması gibi unsurların kullanıl-
dığı savaş taktikleri dünyanın bütününde birçok cephede ve çok araçlı çatışmalar 
içinde kullanılarak güvenlik tehdidi anlamında siyasete girdiğini belirtmiş ve is-
tihbarat ve bilgi akışının önemine vurgu yapmıştır. Bu bilgilerin ışığında MI5’ın 
görev alanlarına bakıldığı zaman demokrasiye yapılacak saldırıları önleme, iktisa-
di çıkarlar, karşı terörizm, casusluk ve sabotaj, yabancı güçlerin istihbari faaliyet-
leri ile karşılaşılır. Clausewitz ve Dedeoğlu’nun güvenlik konusundaki görüşleri 
MI5’ın üzerine aldığı sorumluluklarına vurgu yaparak MI5’ın ürettiği istihbaratı 
İngiltere’nin güvenlik politikalarında etkinlik sağlanmasındaki önemini belirt-
mektedir. 
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Faaliyet alanlarının ana hatlarını iç güvenlik (ulusal güvenlik) ile alakalı 
meseleler oluşturmaktadır. Bu faaliyet alanlarını şu şekilde saymak mümkündür 
(https: //www.mi5.gov.uk):

•	 Terörizm,
•	 Espiyonaj-İstihbarat Karşı Koyma,
•	 Siber Güvenlik,
•	 Kitlesel İmha Silahları.

2.3.  Hükümet İletişim Merkezi (Goverment Communication  
Headquarters, GCHQ)

Gerek küreselleşmenin gerekse teknolojik değişimlerin ve ilerlemelerin hat 
safhada olduğu bir yüzyıl olması hasebiyle siber güvenlik ulusal güvenlik konuları 
içinde giderek öne çıkmaktadır. GCHQ’nun kuruluşu I. Dünya Savaşının sonuna 
rastlamaktadır ve kurulma amacının ve nedeninin gelişen iletişim teknolojileri sa-
yesinde ülkelerin bilgi anlamında güçlenmesi ve bu gücün karşı saldırı anlamında 
kullanılması gelmektedir. İlk kuruluşundaki ismi Hükümet Kod ve Şifre Okulu 
(Government Code and Cybher School, GC-CS)’dur. MI6’e bağlı bir birim olarak 
kurulan ve ardından ondan ayrılarak 1946’dan sonra GCHQ ismini alan teşkilat 
özellikle de sinyal, iletişim ve görüntü istihbaratı konusunda büyük öneme sahip-
tir. GC-CS iken en önemli başarılarının arasında ise II. Dünya Savaşı sırasında Al-
man Enigma13 şifrelerinin çözülmesi gösterilmektedir. II. Dünya Savaşından önce 
epey küçük bir kuruluş olmasına rağmen ABD istihbaratı ile paylaştığı bilgilerin 
doğruluğu ve etkinliği anlamında önemi artmıştır. 

Teşkilatın önceliği Ulusal Güvenlik Stratejisine uygun hareket ederek bilgi-
ler toplamaktır. GCHQ, İngiltere’nin daha güvenli bir yer olması amacıyla siber 
güvenlik ve sinyal istihbarat birimi olarak görev yapar ve önceliği İngiltere iç gü-
venlik stratejisine ve Ulusal Güvenlik Kurulunun kararlarına uygun hareket etmek 
olarak belirlenmiştir (https: //www.gchq.gov.uk). GCHQ’nun diğer istihbarat teş-
kilatının paydaşlarından farkı ise bütüncül bir şekilde çalışıyor olmasıdır. Çünkü 
GCHQ tarafından elde edilen ham ve istihbari bilgiler bütün İngiltere istihbarat 
topluluğu ile paylaşmaktadır. Örneğin Küba Füze Krizindeki elde ettiği bilgileri 
Beyaz Saray ile paylaşması İngiliz istihbarat topluluğunun ortak faaliyetidir. 

13 Müttefik Devletler tarafından II. Dünya Savaşı sırasında elde edilen radyo dalgalarıyla ile-
tilen Mors alfabesiyle oluşturulan mesajların arşivlenmesi, tasnif edilmesi ve çözülmesi 
Ultra adı verilen program kapsamında yürütülmüştür. Müttefik Devletler Başkomutanı 
Dwight Eisenhower yapılan çalışmaları zafere giden yolda belirleyici bir hamle olarak ta-
nımlamıştır (https://www.theguardian.com).
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Teşkilat faaliyetlerini her türlü elektronik, iletişim ve sinyal sistemleri aracılı-
ğıyla yürütür. Değişen küresel dengeler, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme olgusu 
anlamında ilgi alanlarına eklemeler yapılmıştır. Bunların başında kimyasal ve nük-
leer silahlanma gelmektedir. Faaliyet alanlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

•	 Terörizmle Mücadele
•	 Siber Güvenlik
•	 Stratejik Avantaj14
•	 Ciddi ve Organize suçlar
•	 Askeri Savunmaya Destek.
Özellikle güvenlik politikaları bağlamında düşünüldüğünde başta sinyal is-

tihbaratı kapsamında önemli girdilerin elde edildiği merkezde kriptoloji, matema-
tiksel analizler, şifre analizi gibi diğer alanlarda da bir uzmanlaşmadan bahsetmek 
mümkündür. Özellikle GHCQ adını aldıktan sonra askeri istihbarat ile de ilişkileri 
artan birimin başına, 1996 yılında Savunma Bakanlığında da çalışmış olan David 
Omand getirilmiştir ve bu tarihten sonra teknolojik gelişmeler doğrultusunda bi-
rim yeniden bir yapılanmaya girmiştir (Karataş, 2017: 246).

2.4. Askeri İstihbarat (Defence Intelligence, DI)

İngiliz istihbarat topluluğu, askeri istihbaratın toplanmasına ve değerlendi-
rilmesine odaklanmış bir istihbarat teşkilatıdır. Askeri istihbaratın diğer istihbarat 
teşkilatlarından ve çeşitlerinden farkı ise bütünleşmiş kaynak istihbarat analizine 
(all-source intelligence analysis)15 yönelik faaliyetlerinin olmasıdır. Savunma Ba-
kanlığın çok önemli bir parçasıdır. Dört direktörlük temelinde teşkilatlanmıştır: 

•	 Stratejik Değerlendirme
•	 Kapasite Değerlendirmesi
•	 Silahlanmayı Önleme
•	 İstihbarata Karşı Koyma.

14 Düşman ülkelerden gelebilecek tehditlerin savrulması ve yönetilmesi, Birleşik Krallığın 
zenginliğinin arttırılması ve uluslararası çevreyi ülke menfaatleri doğrultusunda şekillen-
mesi anlamında faaliyetlerin yapıldığı bir konuyu arz eder. Bütüncül bir konu olmakla 
beraber diğer konuların da ilgi alanına girdiğinden dolayı çok taraflı çözümün üretildiği 
ve istihbari bilginin kayıtlara geçirildiği bir alandır.

15 Bütünleşmiş kaynaklı istihbarat analizi kaynak, teşkilat, analiz ayırt etmeden ilgili bütün 
noktalardan ve birimlerden gelen istihbarat toplama bilgisidir. 
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2.5. İngiltere’nin İstihbarat Topluluğu Değerlendirmesi

İstihbarat, kavramsal olarak politika yapım sürecinde önemli boyutlarda etkisi 
olan ve süreç için bilgi akışını sağlayan bir olgu olduğu için birebir karar alma süreciy-
le ilintilidir. İstihbarat topluluğunun etkinliğinin derecesini karar alma mekanizma-
sı ile olan ilişkisi belirler. İngiliz istihbarat topluluğunun fonksiyonel görev dağılımı 
ilkesiyle iç-dış-teknik istihbarat olarak ayrılması güvenlik politikalarının uygulama 
safhasında etkisini gösterebilmektedir. Ayrıca istihbarat topluluğunun bütün paydaş-
larının belirli bakanlıklar altında faaliyet göstermesini “tam fonksiyonel görev dağılı-
mı” olarak adlandırmak mümkündür. Böylelikle istihbarat teşkilatlanması ülkelerin 
oluşturacağı güvenlik stratejilerinin uygulanma safhasının kilit unsurlardan birini 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bilgi akışının etkinlik içinde sağlanabilmesi ve çeşitli 
ham bilgilerin istihbari bilgiye ve ardından istihbari faaliyete dönüştürülmesi anla-
mında istihbarat topluluğu, politika çarkının önemli dişlileri arasında yer alır. Buna 
rağmen, iyi teşkilatlanmış bir istihbarat birimi, dahil olduğu politika yapım sürecinde 
bireysel, çevresel ve konjonktürel nedenlerden dolayı iyi sonuçları garanti edememek-
tedir; fakat kötü teşkilatlanmış istihbarat birimi kötü politikayı garanti etmektedir. 
Gerek teşkilatlanma biçimi gerekse tarihsel ve emperyal argümanları, İngilz istahba-
rat topluğunun iyi teşkilatlanmış bir istihbarat topluluğu olduğunu göstermektedir.

İngiliz istihbarat topluluğu gerek tarihsel geçmişi gerekse de emperyal tecrü-
besiyle istihbarat anlamında önemli verilerin elde edildiği bir konudur. İstihbarat 
topluluğunun zaman içinde ihtiyaçlar çerçevesinde oluştuğunu ve faaliyetlerini 
yönetmedeki tavırlarının bütünleşik hareket etme noktasında olduğu söylenebilir. 
MI6, MI5 ve GCHQ’in konumsal olarak birbirlerine uzak olmadıkları, hepsinin 
Thames Nehri civarında konumlandığı ve bir bütün halinde hareket ettikleri gö-
rülmektedir. Bunu sağlayan en önemli birim ise 1936 yılında kurulan Ortak İstih-
barat Komitesidir (Joint Intelligence Committee, JIC). JIC’ın en önemli görevi ise 
istihbarat koordinasyonu ve eşgüdümünü sağlamasıdır.

İngiliz istihbarat topluluğu incelemesi yapılırken fonksiyonel görev dağılımı 
ilkesi ile karşılaşılır. Fonksiyonel görev dağılımı ilkesi, istihbarat topluluğunda-
ki teşkilatların görev alanları marifetiyle sınıflandırılması ile ilgili bir unsurdur. 
Fonksiyonel görev dağılımı uzmanlaşma alanlarına göre teşkilanmış ve ayrıştırıl-
mış bir istihbarat topluluğu için kullanılmaktadır. Örneğin, İngiltere’nin istihbarat 
topluluğu iç-dış-teknik istihbarat, sırasıyla MI5, MI6 ve GCHQ anlamında bir-
birinden ayrılmış istihbarat teşkilatlarından oluşmaktadır. Bu kıstas çerçevesinde 
İngiliz istihbarat topluluğunda iç istihbarat sağlamakla yükümlü olan ve İçişleri 
Bakanına karşı sorumluluğu olan birim olarak MI5, dış istihbarat sağlamaya yö-
nelik faaliyetlerin yapıldığı ve Dışişleri Bakanına sorumlu olan birim olarak MI6 
ve içerisine sinyal, görüntü, iletişim istihbaratı gibi unsurların katıldığı teknik is-
tihbarattan sorumlu olan birim olarak GCHQ bulunmaktadır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Uluslararası ilişkiler düzlemi sürekli değişen bir sistem üzerine kurulu ola-
rak hareket etmektedir. Nye ve Welch (2011: 432), her yeni yüzyılın kendi dina-
miklerini bir önceki yüzyılın tecrübelerinin ışığında oluşmasına rağmen kendi 
dinamiklerini de uluslararası ilişkiler içinde oluşturduğunu ve hem ulusal hem de 
uluslararası arenada siyaset ortamının sürekli kabul değiştirdiğini vurgulamakta-
dır. Güvenlik mefhumu ise sadece savunma ve devlet ile ilişkili değildir. Böylesine 
bir ortamda istihbarat olgusunun önemi özellikle de karar alma mekanizmasının 
işleyişinde ve politikaların uygulanmasındaki bilgi akışının etkinliğinde görül-
mektedir. Bu bağlamda, güvenlik politikaları ve istihbarat topluluğu birbiriyle ya-
kından ilişkilidir. 

İngiltere gerek hükümet şekli gerek de güvenlik güçlerinin teşkilatlanması 
bakımında Kıta Avrupası’ndan farklı bir düzlemde yer almaktadır. Anayasal mo-
narşinin en etkin örneklerinden biridir. İngiltere’nin siyasal dinamiklerinde ve 
yasal dayanaklarında teamüllerin yeri çok fazladır. Bunun en önemli nedeni ise 
yazılı bir anayasaya sahip olmamasıdır. 

Güvenlik politikaları özellikle de parlamento ve kabine tarafından şekillen-
mektedir. Özellikle de güvenlik politikalarının dinamiklerinin tarihsel perspektif, 
merkezi yönetim ve güvenlik güçleri ve güvenlik strateji belgelerdeki kavramsal-
laştırmalar oluşturmaktadır. Tarihsel perspektif unsurunun içerdiği argümanlar 
arasında tarihsel süreç içinde oluşan sömürgeler yoluyla etki alanını koruma, 
Thatcher’ın yeniden Büyük Britanya özlemi ve ABD ile İngiltere arasındaki özel 
ilişki yer almaktadır. İngiltere’nin merkezi yönetiminde üç temel unsur bulunmak-
tadır: Monarşi, Başbakan liderliğinde Kabine ve Parlamento. Monarşi geleneksel 
bir kurum olmakla birlikte zaman içinde çeşitli belgeler ile yetkilerini parlamento 
ve kabineye devretmiştir. İngiliz siyasal sisteminde monarşi hiçbir zaman yürütme 
ve yasama yetkisini tek başına kullanmamıştır. 

Güvenlik güçlerini iki ana başlık altında incelemek gerekir: kolluk kuvvetle-
ri ve ordu. Kolluk kuvveti faaliyetlerini yürüten birimlerin polis teşkilatlanması 
şeklinde örgütlendiği görülmektedir. Kolluk kuvvetleri Bölgesel Polis Kuvvetleri, 
Ulusal Kolluk Birlikleri ve Çeşitli Polis Kuvvetleri olarak teşkilatlanmışlardır. İn-
giltere ve Galler’de toplamda 43 tane emniyet müdürlükleri şeklinde teşkilatlan-
mıştır. İskoçya ve Kuzey İrlanda’da kendi içlerinde tek bir teşkilatlanma bulunur. 
Avrupa ve Türkiye’dekine benzer yapıda bir jandarma kolluğu bulunmamaktadır. 
Jandarmanın görevlerini Bölgesel Polis Kuvvetleri yapmaktadır. Ordu ise Britanya 
Silahlı Kuvvetleri adıyla faaliyetlerini göstermektedir ve sadece yurt içinde değil 
küresel çapta görevler üstlenmektedir.
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İngiltere istihbarat topluluğunun teşkilatlanma yapısı uzun yıllardan sonra 
çeşitli siyasi ve askeri tecrübeler bağlamında oluşmuş bir yapıdır. Özellikle de teş-
kilatlanmasının fonksiyonel görev dağılımı ilkesine bağlı kalarak oluştuğu görül-
mektedir. Bu ilkenin temelinde uzmanlaşmış birimlerin kendi uzmanlık alanla-
rına göre sorumluluklarının ve yetki alanlarının olması yatmaktadır. Böylelikle 
İngiltere istihbarat topluluğunun iç-dış-teknik-askeri istihbarat şeklinde teşkilat-
landığı görülmektedir. Bu bağlamda, iç istihbarattan sorum olan birim MI5, dış 
istihbarattan sorumlu olan birim MI6, teknik istihbarattan sorumlu birim olan 
GCHQ ve askeri istihbarattan sorum birim olarak DI, İngiltere istihbarat toplulu-
ğunun temel birimleridir. 

İngiltere güvenlik politikaları ve istihbarat topluluğu arasındaki ilişki kendi-
sini karar alma mekanizmasında ve politikaların uygulanma safhasında özellikle 
de bilgi akışının etkili bir şekilde sağlanması konusunda kendini göstermektedir. 
Bu durumda özellikle güvenlik politikasının dinamikleri olarak tarihsel perspek-
tif, merkezi yönetim ve güvenlik güçleri ve güvenlik stratejisi belgeleri tarafından 
oluşturulmaktadır. Tarihsel perspektif İngiltere’nin siyasi tecrübelerinin ışığında 
oluşmuş bir unsuru teşkil etmektedir. Özellikle tarihsel perspektifi, İngiltere’nin 
emperyal tecrübesi dolayısıyla güvenlik politikalarının dinamiklerine etki etmiş 
önemli bir değişken olarak ele almak gerekir. Merkezi yönetim ve güvenlik güçleri 
ise güvenlik politikalarının öznesini ve yüklemini oluşturur. Öyleki, siyasi müca-
deleler sonucunda bugünkü yapısını almış olan merkezi yönetim güvenlik poli-
tikalarının baş aktörü olarak görülmektedir. Bunun yanında güvenlik güçleri ise 
merkezi yönetimin icrai yönünü gösteren bir unsur olarak belirir. Nihayetinde, 
güvenlik strateji belgeleri ile İngiltere’nin güvenlik politikalarının kavramsallaşmış 
unsurlarını açığa çıkarmak adına adımlar atılmıştır. Bu süreç içindeki en önemli 
unsurların başında gelen istihbarat topluluğunun önemi ve karar alma mekaniz-
masına etkisi güvenlik politikalarının görünen diğer unsuru olarak belirir. İstih-
barat ve güvenlik politikalarındaki ilişkinin asli fonksiyonuna bakıldığında karar 
alma mekanizmasındaki bilgi akışının sağlıklı ve etkili işlemesi açısından önemi 
dikkatleri çeker.
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Öz
Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal güvenlik politikaları 2001 yılında yaşanan terör sal-

dırılarının etkisiyle önemli değişiklikler geçirmiştir. Amerikan güvenlik politikalarındaki değişim-
ler yasal değişikliklere neden olmuş ve 2002 yılında yayımlanan İç Güvenlik Kanunu ile ulusal 
güvenlik politikalarının tek elden uygulanmasını sağlamak amacıyla İç Güvenlik Bakanlığı adı 
altında yeni bir bakanlık kurulmuştur. Böylece anayasal düzenin korunması, terörle mücadele, do-
ğal afetlerden korunma ve iyileştirme faaliyetleri ile sınır muhafaza ve sivil savunma gibi görevler 
yeni kurulan bakanlığın çatısı altında toplanmıştır. Bu bölümde Amerikan güvenlik politikalarının 
tarihsel süreci, güvenlik kavramı, güvenlik stratejileri ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın yapılanması 
hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: ABD Güvenlik Politikaları, İç Güvenlik, Güvenlik Stratejisi, Güvenlik 
Yönetimi.
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GİRİŞ

Güvenliğin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi modern dev-
letin temel görevleri arasında kabul edilmektedir. ABD güvenlik politikalarının 
gelişimi incelendiğinde, önceleri ‘savunma’ kavramı ile eşdeğer tutulan güvenliğin 
sağlanması anlayışının, II. Dünya Savaşı sonrasında ‘ulusal güvenlik’ kavramı ile 
yer değiştirdiği görülmektedir. Böylece güvenlik kavramı savaş ve savunma terim-
leri ile birlikte anılmaktan uzaklaşarak, bireylerin iç ve dış tehlikelere karşı korun-
ması ve güvenliklerinin sağlanması olarak anlaşılmaya başlanmıştır. Bu anlamda 
güvenliğin sağlanmasının, savunmadan daha geniş ve barışçıl bir süreç olduğu 
izlenen politikalar düzeyinde kabul görmüştür. Bununla birlikte, 11 Eylül terör 
saldırısı ABD güvenlik anlayışını radikal bir biçimde değişikliğe uğratmıştır. 2001 
yılı sonrasında toplumda meydana gelen tepki, iç güvenlik kavramını, az sayıda 
politika belirleyicisi ve stratejik düşünür tarafından tartışılan bir konu olmaktan 
çıkararak toplumsal bir mesele haline getirmiştir. ABD toplumundaki saldırı ön-
cesindeki kolektif anlayış bireysel hak ve özgürlüklerin her ne pahasına olursa 
olsun sınırlanamayacağı yönünde iken, terör saldırıları sonrasında iç güvenliğin 
korunması için bireysel özgürlüklerin kısıtlanabileceği çoğunluk tarafından kabul 
edilmeye başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde artan, iç güvenliğin federal düzey-
de koordinesi ve iç güvenlik politikalarının ne şekilde uygulanacağı tartışmaları, 
2002 tarihli İç Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesine ve İç Güvenlik Bakanlı-
ğının oluşturulmasına neden olmuştur. ABD’nin bir anlamda terörist tehditlere 
cevabı niteliğini taşıyan bu türden politikalar, kamuoyunun da desteğini kazana-
rak, farklı Başkanlık dönemlerinde de içeriği genişletilerek uygulanmaya devam 
etmiştir (Painter, 2016, ss.1). 

11 Eylül terör saldırısı öncesinde, ABD’nin özgür ve bağımsız bir ülke olarak 
kalmasının temel güvenlik hedefi olduğu strateji belgelerinde yer almaktadır. Sal-
dırılar sonrasında, Başkan Bush döneminde bu strateji kökten değiştirilmiş ve iç 
güvenliğin korunması terörle mücadele ile eşleştirilmiştir (Akçay, Akbal, 2013: 19-
20 ve Erhan, 2001: 83). Bu anlamda federal devletin yetkileri genişletilmiş ve bu 
politika sonraki yıllarda da istikrarlı bir şekilde devam ettirilmiştir. Başkan Trump 
döneminde terör ile mücadelenin ABD’nin en önemli güvenlik hedefi olduğunu 
vurgulanmıştır (Kanat, Michalke, Hannon, 2018, ss.30). ABD güvenlik politika-
ları, 2002 yılı ve sonrasında yayımlanan İç Güvenlik Strateji Planı ve Ulusal Gü-
venlik Belgeleri gibi raporlar ile şekillendirilmeye devam etmiştir. ABD kolluk ya-
pılanması, federal düzeyde yapılan düzenlemeler sonrasında, iç güvenlik ile ilgili 
görevlerini İç Güvenlik Bakanlığının çatısı altında devam ettirmektedir.  
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1. FEDERAL YÖNETİM YAPILANMASI VE GÜVENLİK

ABD Anayasası, Amerikan devlet yönetimini yasama, yürütme ve yargı ola-
rak birbirinden bağımsız üç ayrı anayasal organ üzerine kurmuştur. Bu organların 
her birinin gücü diğer ikisi tarafından dengelenebilir ve denetlenebilir şekilde ta-
sarlanmıştır. Anayasada yer alan güçler ayrılığı prensibi, bu erklerin birbiri ile de-
netim ve dengesinin sağlanmasına ve aynı zamanda devlet işleyişinin işlerliğinin 
yasaya uygunluğunun korunmasını sağlamaktadır. Yönetsel yapıyı oluşturan bu üç 
organ, yasaya bağlılık prensibi gereğince, yine yasama organının bir ürünü olarak 
anlaşılmaktadır (Vile, 1998, s.167).

ABD anayasası kamu yönetiminin örgütlenmesine dair doğrudan bir dü-
zenleme içermemekle birlikte, “devlet organlarının birbirinden bağımsız ve eşit 
koşullarda” uygulanması kuralını getirmektedir. Anayasal güçler ayrılığı ilkesi ge-
reği, Amerikan kamu yönetimi federal düzeyde olduğu gibi eyaletler bazında da 
üç farklı ve eşit alanda yapılandırılmaktadır. Yönetsel yapının ana unsurları olan 
bu üç alan, kanun yapma, kanuna dayalı yönetimin sağlanmasını ve denetlenme-
sini içermektedir. Yerel yönetimler alanında ise güçler ayrılığı belirsizdir ve de-
netim yetkisi sınırlandırılmıştır. Her ne kadar erklerin eşitliği ve organların yetki 
ve görev alanlarının belirliliği ilkesi prensipte mevcut olsa da Başkan ve Kongre 
arasında federal düzeyde kullanılan yetkilerin geçişkenlik kazanabildiği gözlem-
lenmektedir. Özellikle içişlerini ilgilendiren ulusal güvenlik ile ilgili meselelerde 
yürütmenin başı olan Başkan lehine yetkilerin genişlemesi söz konusu olurken; 
dışişlerini ilgilendiren güvenlik konularında Kongre lehine yetkilerin genişleye-
bildiği görülmektedir (Bruff, 2014, s.209).

ABD federal yönetim yapısında, güvenlik politikalarının geliştirilmesi ve ge-
rek ulusal gerekse eyaletler bazında koordinasyon ve iş birliğinin oluşturulması 
politikası görece olarak yenidir. Ulusal güvenliğin ülke genelinde koordinasyonu 
açısından, federal devlet ve eyaletler düzeyinde ortak politika ve yapılanmanın 
oluşturulması, federal yönetim yapısında eyalet ve federal düzeyde yetki paylaşı-
mındaki belirsizlik nedeniyle sorunlara yol açabilmektedir. 

ABD anayasasında federalizmin tanımı yapılmamaktadır. Buna karşın ana-
yasa federal bir yönetim sistemi oluşturmakta ve yetki dengesinde federal devletin 
yetkilerini açıkça tanımlayarak, federal devletin eyaletlerden daha baskın bir yapı 
olduğunu açıklamaktadır. Anayasada getirilen genel bir hükümle kamu yararının 
sağlanması amacıyla Kongrenin gerekli görülen tüm alanlarda yasa çıkarabileceği 
ifade edilerek, federal devlete geniş bir alanda düzenleme yetkisi tanınmaktadır. 
Anayasal hükümde geçen kamu yararı kavramı oldukça esnek ve kapsamlı bir kav-
ram olduğundan federal devlet uygun gördüğü alanlarda çıkardığı yasalar ile yet-
kisini genişletebilmektedir. Bununla birlikte Anayasaya eklenen 10 uncu değişik-
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lik ile eyaletlerin, anayasada açıkça federal devletin alanında olduğu belirtilmeyen 
tüm konularda yetki sahibi oldukları kabul edilmektedirler. Bu anayasal hüküm-
lerin birlikte yorumlanması, eyaletler ve federal devlet arasındaki yetki paylaşımı-
nın farklı türlerde yeniden tanımlanmasına ve uygulamada alınacak kararların ve 
politika yapım sürecinin karmaşıklaşmasına yol açmaktadır (Soifer, Hoffman ve 
Voss, 2001, s.14).

19 uncu yüzyıl ABD federal yönetim yapısında, iki ayrı seviyede teşkilatlanmış 
ve birbiri ile yetki paylaşımı yapmayan çift katmanlı devlet örgütlenmesi mevcut-
tur. Her bir düzeyde yapılanan devlet örgütlenmesi o düzeyde kendisine tanımlan-
mış olan görev ve yetkileri kullanmaktadır. ABD anayasası ilk oluşturulduğunda 
ikili federalizm yapısı benimsenmiştir. Buna göre, federal devlete tanımlanmış olan 
yetkilerin sınırlı sayıda olması ve federal devletin bu sayılan alanlar dışına çıkma-
ması esastır. Sayılan alanlar dışında kalan tüm yetkiler ise eyaletlere has kılınmıştır. 
Bu anlamda, federal ve eyalet düzeyinde birbiri ile kesişmeyen iki ayrı yetki ve ege-
menlik alanı tanımlanmış olmaktadır (Jillson, 2008, ss.59). Bununla birlikte, 20’nci 
ve 21 inci yüzyılda, federal devletin yetkilerinin çıkarılan yeni yasalar ve yüksek 
mahkeme kararları ile oldukça genişletildiği görülmektedir. Bu genişleme federal 
devlet örgütlenmesinin de değişim geçirmesine yol açmıştır. Güvenlik alanında da 
genişleyen federal devlet yetkilerinin bir kısmının yeniden eyaletlere tanımlanması 
ve eyaletler ile federal devlet arasındaki yetki paylaşımının yeniden belirlenme-
si gerektiği yönündeki tartışmalar günümüzde artarak devam etmektedir (Soifer, 
Hoffman ve Voss, 2001, Ss.14). Tüm bu tartışmalara rağmen, ABD federal yönetim 
sisteminde iç güvenlik anlayışının değişken bir kavram olduğu kabul görmektedir. 
Zira tarihsel süreçte, federal devlet ve eyaletler arasındaki ilişki ekonomik kararlar, 
değişen yasalar ve yargı kararları ile yeniden tanımlanmaktadır. 

ABD federal yönetim sisteminde, 2001 ve 2008 yılları arasında uygulanan 
politikalar sonucu, eyaletlerin yönetim ve yetki alanlarına federal devlet düzeyin-
deki müdahaleler yeniden çoğalmıştır. Başkan Bush döneminde özellikle, ulusal 
güvenliğin sağlanması ve iç güvenlik kuvvetlerinin terör saldırılarına karşı mü-
cadele güçlerinin artırılması saikiyle çıkarılan 23 Ekim 2001 tarihli ‘Vatanseverlik 
Kanunu’ ile getirilen detaylı düzenlemeler ile federal devletin vatandaşlar üzerin-
deki otoritesi ve düzenleyici yetkileri oldukça artırılmıştır (Ford, Bardes, Schmidt 
ve Shelley II, 2018, s.100). Günümüzde, güvenlik politikalarının ve güvenlik ile 
ilgili uygulamaların federal devletin doğrudan yetkileri arasında olduğu kabul 
edilmektedir. Güvenlik politikalarındaki değişimler yasal değişikliklere yol açmış 
ve ulusal güvenlik politikalarının tek elden uygulanmasını sağlamak amacıyla İç 
Güvenlik Kanunu çıkarılmıştır. İç Güvenli Kanunu ile ulusal düzeyde güvenlik ile 
görevli olan tüm devlet birimlerinin her düzeyde koordinasyonunun sağlanması 
ve tek bir çatı altında iş birliği halinde hareket etmeleri hedeflenmiştir.
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2. GÜVENLİK KAVRAMI

ABD’de güvenlik kavramının ortaya çıkışı ve iç güvenlik teriminin kulla-
nılması tarihsel olarak yeni sayılabilir. 1999 yılında Başkan Clinton döneminde 
yayımlanan Gilmore Komisyonu Raporları’nda, ülke genelinde etkili olan suç ey-
lemleri ile mücadele konusunda, kamu kurumları arasında ulusal düzeyde koor-
dinasyon eksikliğinin bulunduğundan söz edilmektedir. Raporlarda terörle ilgili 
istihbari nitelikteki bilgilerin tek bir merkezde toplanması gerektiğinin önemine 
dikkat çekilerek, güvenlik konusunda federal düzeyde bir yapılanmaya ihtiyaç du-
yulduğu belirtilmektedir (White, 2019, ss. 9 ve Silva, 2019, ss.14). 

31 Ocak 2001 tarihinde yayımlanan, 21. Yüzyılda Ulusal Güvenliğe dair Ame-
rikan Komisyonu Raporu’nda1 ilk kez iç güvenlik kavramı kullanılmaktadır. Rapor, 
soğuk savaş sonrasındaki dönemde yükselen terör tehdidine karşı ulusal güvenlik 
politikalarının gözden geçirilmesi ve iç güvenlik kavramının geliştirilmesi ihtiya-
cını tartışmaya açmaktadır (Shawn, 2013, ss.2). Komisyon Raporunda, iç güvenlik 
ile ilgili tüm devlet faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve bir araya ge-
tirilmesi sorumluluğunu üstlenmek üzere, bağımsız bir kurum olarak, Ulusal İç 
Güvenlik Kurumu’nun oluşturulmasını önerilmektedir. 

21. Yüzyılda Ulusal Güvenliğe dair Amerikan Komisyonu Raporu, iç güven-
lik kavramının Amerikan ulusal güvenlik stratejisinin temelini oluşturduğu ifade 
etmektedir. Raporda, iç güvenlik konusunda ABD Başkanı düzeyinde henüz açık 
bir strateji geliştirilmemiş olmasının önemli bir noksanlık olduğu belirtilmektedir 
(US Commission on National Security, 2001, ss.11). Raporda bu durumun ortadan 
kaldırılması amacıyla Başkana, devletin iç güvenlik ile ilgili faaliyetlerinin plan-
lanması ve birleştirilmesi için yeni oluşturulacak Ulusal İç Güvenlik Kurumu’nun 
kurulmasını Kongreye teklif etmesi tavsiye edilmektedir (US Commission on Na-
tional Security, 2001, ss.15-19). Kurulması tavsiye edilen İç Güvenlik Kurumunun 
oluşturulmasında, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA)’nın yapılanma-
sının temel alınması önerilmekte ve yeni Kurumun Savunma Bakanlığı, CIA ve 
FBI gibi federal örgütler ile iş birliği halinde çalışması gerektiği ifade edilmektedir. 
Bu anlamda, 2001 yılında yayımlanan Komisyon Raporu’nun Amerikan iç güven-
lik politikalarının oluşturulması konusunda bir yol haritası sunduğu söylenebilir. 

İç güvenlik kavramının politika ve düzenlemelerde yaygınlaşarak yer alma-
ya başlaması 11 Eylül 2001 terör olayları sonrasındadır. Politika belirleyiciler, 11 
Eylül saldırıları sonrasında, büyük ölçekli terör saldırılarından ABD’nin korun-
ması için, mevcut tedbirlerin yetersiz kaldığı ve yeni yaklaşımların benimsenme-
si gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Saldırılar sonrasında Başkan Bush 

1 ABD Anayasası Madde 1 Bölüm 8.
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döneminde, çok sayıda İç Güvenlik başlıklı Başkanlık Yönergesi yayımlanmıştır. 
2002 yılında yayımlanan İç Güvenlik Başkanlık Yönergesi, federal, eyalet, yerel 
düzeydeki kamu idarelerine ve Amerikan vatandaşlarına terör eylemleri ve riskleri 
hakkında etkin ve etkili bilgi iletimi yapabilecek ve alınacak tedbirleri belirli kıla-
cak bir ‘İç Güvenlik İkaz Sistemi’nin oluşturulmasına gereksinim olduğunu karara 
bağlamaktadır. Terör tehdit ve saldırıları konusunda, Yönerge kapsamında belir-
lenen beş renk üzerinden, en düşükten en yüksek risk alanına kademeli şekilde, 
ikaz kodları oluşturulmuştur. Buna göre; Yeşil: düşük risk, Mavi: ihtiyat gerektiren 
risk, Sarı: önemli risk, Turuncu: yüksek risk, Kırmızı: ciddi tehlike içeren risk alan-
larını temsil etmektedir. Her bir ikaz kodu karşılığında federal, eyalet ve yerel yö-
netim birimleri düzeyinde alınması gereken korunma tedbirleri belirlenmiş olup, 
yönetim birimlerinin korunma tedbirlerinin uygulanması için önceden hazırlıklı 
bulunmaları gerekmektedir. Tehlikenin niteliği ve uygulanacak ikaz kodu Adalet 
Bakanı tarafından belirlenmektedir. Bu anlamda, iç güvenliğin ulusal düzeyde ko-
ordinasyonun etkin şekilde yapılandırılması amaçlanmıştır. 

3. GÜVENLİK POLİTİKALARININ GELİŞİMİ

Ülkelerin izledikleri güvenlik politikaları çerçevesinde, güvenlik yönetiminin 
yapısal görünümüne dair teşkilatlanmaları ve hizmetlerin örgütlenmesi farklılık 
gösterebilmektedir (Avaner, Çiner, 2019, ss.viii). ABD’de uygulanan güvenlik poli-
tikaları ve güvenlik hizmetinin örgütlenmesi de zaman içerisinde değişim göster-
mektedir. Bununla bağlantılı olarak iç güvenlik kavramının içeriği de değişmek-
tedir. Önceleri daha dar kapsamda ve sadece terörle mücadele olarak algılanan 
güvenlik kavramı, doğal afetlerin ve önemli kamu sağlığı tehdidi yaratan olayların 
yaşanmasının ardından genişleme eğilimi göstermiştir. Bunun sonucunda, ülke 
ekonomisini, kamu hizmetlerinin sunulmasını veya devlet kurumlarının işlemesi-
ni etkileyen her tür tehdidin iç güvenlik kavramının kapsamına dahil olduğu ka-
bul edilmeye başlanmıştır (Shawn, 2013, ss.2-4). Bu anlamda, sınırları net olarak 
çizilmemiş ve somut olaya göre değişen bir güvenlik anlayışı benimsenmektedir.

ABD’de tarihsel olarak savunma ve iç güvenliğin sağlanması görevi, kuru-
luş döneminde kara ve deniz kuvvetleri tarafından yerine getirilmiştir. Bu amaçla, 
ABD Kongresi tarafından, 1800’lü yıllarda askeri kuvvetlerin iç limanların korun-
ması ve gözetimi görevini yerine getirmesi için bütçe tahsis edilmiştir. Buna kar-
şın, zamanla askeri kuvvetlerin iç güvenliği sağlaması anlayışından uzaklaşılmıştır. 
Devamında, 1878 yılında çıkarılan kanun ile askeri kuvvetlerin iç güvenliğin sağ-
lanmasında kolluk kuvveti olarak görev alması, anayasa veya Kongre tarafından 
açıkça görevlendirilmiş olmaları halleri istisna tutulmak kaydıyla, yasaklanmıştır 
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(Noftsinger, Newbold ve Wheeler, 2007, ss.28). Günümüzde ABD federal yönetim 
yapılanmasında kolluk kuvvetleri parçalı bir yapıda örgütlenmiştir. İç güvenliğin 
sağlanması amacıyla federal, eyalet, yerel düzeyde örgütlenmiş polis teşkilatları ve 
kolluk kuvveti olarak tanımlanmış yapılar mevcuttur. Bunla birlikte ulusal güven-
lik anlayışının yerleşmesi yakın tarihlerdedir.

ABD’de ulusal güvenlik konusunda toplumsal anlayışı değiştiren olaylar 
1990’lı yıllarda gerçekleşen terör saldırıları ile ilintilidir. 1993 yılındaki Dünya Ti-
caret Merkezi saldırıları, 1995 yılındaki Oklahama Murray Binası bombalı saldı-
rısı, 1996 yılındaki Atlanta Olimpiyatları terör saldırıları sonrasında ülkenin terör 
saldırılarına açık ve kırılgan olduğu yönündeki kamuoyu düşüncesi yaygınlaşmış-
tır. 1995 yılında yapılan araştırmalarda terörle mücadele amacıyla bireysel hak ve 
özgürlüklerin sınırlandırılabileceğine dair inancın %45 oaranında olumlu bulun-
duğu yönünde kamuyoyu görüşü ortaya çıkmıştır. Toplumsal algıdaki bu değişim 
sonucunda çeşitli federal komisyonlar oluşturularak güvenlik politikaları ve iç gü-
venlik konusu ele alınmıştır. Bunlar arasında, iç güvenlik ile ilgili federal kurum-
ların yeniden teşkilatlanmasını ve bir araya toplanmasını öngören Hart–Rudman 
Komisyonu Raporu öne çıkmaktadır. Raporda öne sürülen tavsiyeler o dönemde 
uygulamaya alınmamış ve yasalaşma imkânı bulamamıştır (Noftsinger, Newbold, 
Wheeler, 2007, ss.31,32). Bu dönemde çıkarılan ve ulusal düzeydeki güvenlik po-
litikalarının değişimine yol açan temel yasalardan biri olan Anti Terör Yasası2 te-
rörle mücadele konusundaki önemli adımlardan biri olarak kabul edilmektedir. 
Bu yasa ile federal düzeyde kolluk kuvvetlerine terörle mücadele konusunda geniş 
yetkiler tanınmıştır. 2001 yılında Çıkarılan Vatanseverlik Kanunu ile federal kol-
luk kuvvetlerine tanınan yetkiler genişletilmiştir (Beckman, 2007, ss.25). Bununla 
birlikte, ABD’de güvenlik politikalarının kökten değişmesine neden olan olay, 11 
Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör saldırısıdır. Bu tarihten sonra, federal dü-
zeyde radikal ve kapsamlı düzenlemeler ile iç güvenlik tedbirleri getirilmiş ve iç 
güvenlik faaliyetlerinde kullanılmak üzere yaklaşık olarak 10 milyar dolar federal 
bütçe ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, saldırıdan kısa bir süre sonra çıkarılan kanunla, 
iç güvenliğin korunmasının eyalet ve yerel düzeydeki kolluk kuvvetlerinin temel 
görevleri arasında olduğu belirlenmiş ve federal bütçeden 400 milyon dolar yerel 
kolluk kuvvetlerinin kullanımı için tahsis edilmiştir. Ayrıca, eyalet ve yerel dü-
zeydeki polis kuvvetleri örgütlenmesinde iç güvenlik ile ilgili konularda istihbarat 
birimleri oluşturmuş ve teşkilatlanmaları genişletilmiştir (Alizadeh, 2020, ss.2).

ABD güvenlik politikaları, 2002 yılı ve sonrasında yayımlanan İç Güvenlik 
Strateji Planı ve Ulusal Güvenlik Belgeleri gibi raporlar ile şekillendirilmeye de-
vam etmiştir. İç Güvenlik konulu ilk Strateji Belgesi 2003 yılında yayımlanmıştır.  

2 Hart–Rudman Komisyonu Raporu.
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Strateji Belgesinde iç güvenlik kavramının kapsamı terör ile eşleştirilmiş ve te-
rör saldırılarından korunma amaçlı iç güvenlik politikalarının uygulanması bu 
dönemde bir devlet politikası olarak benimsenmiştir. 2008 yılı sonrasında ise, iç 
güvenlik politikalarında tüm tehlikeler yaklaşımının kabul görmeye başlamıştır. 
Bu yaklaşım sonucunda iç güvenlik kavramının kapsamı genişlemiş ve ülke sı-
nırlarının güvenliğinin korunması öncelikli olarak ele alınmıştır (Shawn, 2013, 
ss.4). 2010 yılında yayımlanan Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde, doğal afet ve 
tehditlerden korunmanın iç güvenlik konseptine dâhil olduğu ifade edilmektedir. 
(The White House, 2010, ss.2). 2015 yılında, yayımlanan Ulusal Güvenlik Strateji 
Belgesi ile uluslararası organize suçların, kimyasal, nükleer ve biyolojik tehditlerin 
engellenmesi ile siber güvenliğin sağlanmasının iç güvenlik kapsamında olduğu 
belirtilmektedir (The White House, 2015, ss.8-9, 29). Bu açıdan, 2012 yılından 
sonra iç güvenlik konusunda risk yaklaşımı politikası benimsenmiştir. Diğer bir 
ifade ile iç güvenlik riski teşkil edecek durumların bir tehdide dönüşmeden orta-
dan kaldırılmasını amaçlayan bir politika izlenmeye başlanmıştır. 

ABD’de 21. yüzyıl başlarından itibaren, önceleri terörle mücadele olarak algı-
lanan iç güvenlik kavramının kapsamının toplumsal güvenlik ihtiyaçları dikkate 
alınarak genişletildiği görülmektedir. Bu anlamda, izlenen güvenlik politikasının, 
iç güvenlik ile ilgili görevli birimlerin bir araya getirilerek, belirli bir ulusal strateji 
dahilinde ve örgütlü bir şekilde kamu yönetiminin parçası haline getirilmesi ola-
rak anlaşıldığı değerlendirilebilir (Yılmaz, 2012, ss.20). ABD’de iç güvenlik anla-
yışı, günümüzde kolluk kuvvetleri, istihbarat servisleri, askeri kuvvetler ve bakan-
lık yapılanmasının birlikte hareket etmesi kadar toplumun çeşitli kesimlerinden 
bireysel katılımları da kapsamına almaktadır (Kienscherf, 2013, s.11). Güvenlik 
politikalarında benimsenen katılımcı yaklaşım, iç güvenliğin korunmasının, sa-
dece devlet kurumlarının değil, toplumun her kesiminin sorumluğunda bulunan, 
proaktif ve sivil bir hareket olduğunun kabul edildiğinin göstergesi sayılmaktadır 
(Yılmaz, 2013, ss.98). 

4. GÜVENLİK İLE İLGİLİ KURUMLAR VE YETKİLERİ

Tarihsel süreçte ABD federal devlet teşkilatlanmasının büyümesi, 1930’lar-
da iç ihtiyaçların karşılanması zorunluluğunu, 1940’larda ise özellikle savunma 
gibi dış ihtiyaçların karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kuruluşta ilk ba-
kanlıklar Hazine, Savaş (sonradan Savunma Bakanlığı) ve Dışişleri Bakanlıkları 
iken bu sayı özellikle 1950’lerin ortalarına kadar hızla artmış ve yeni bakanlıklar 
teşkilata eklenmiştir. Bunlar arasında en son 2002 yılında İç Güvenlik Bakanlığı 
yapılandırılmıştır (Landy ve Milkis, 2008, ss.397-380). ABD yönetim sisteminde 
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Bakanlıklar Başkana bağlı olarak görev yapmaktadır ve federal programların yü-
rütülmesinden sorumludurlar. Bakanlıkların oluşturulması ve teşkilata eklenme-
si kurumların görev alanı ile ilgili politika yapım sürecinin öne çıkması veya o 
alanların önemsenmesi düşüncesinin baskın hale gelmesinin bir sonucudur (Co-
leman, Goldstein ve Howell 2009, ss.506). 

İç Güvenlik Bakanlığı, Amerikan kamu yönetiminde, son yıllarda gerçek-
leşen yeniden yapılanmanın neticesinde, birbirinden farklı yirmi iki ayrı kamu 
kuruluşunun ve 179 binden fazla federal çalışanın iç güvenlik fonksiyonu etrafın-
da birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 24 Ocak 2003 tarihinde faaliyete geçen İç 
Güvenlik Bakanlığı, sıklıkla organizasyonel değişiklikler geçirmektedir (Bullock, 
Haddow, Coppola, Ergin, Westerman ve Yeletaysi, 2006, ss.11). Bakanlığın çatısı 
altında birleştirilen bazı kurumlar yeni oluşturulmuş ofislerdir, bazıları ise tarihsel 
olarak oldukça yerleşik ve kurumsal yapılardır. 2015 yılından sonra İç Güvenlik 
Bakanlığı, yaklaşık 240 bin personel istihdam eden Amerikan kabinesindeki en 
büyük üçüncü bakanlığı haline gelmiştir. 

İç Güvenlik Bakanlığın görevleri; (1) Terörizmin önlemesi ve ülke güvenliğinin 
artırılması, (2) Ülke sınırlarının idaresi ve güvenliğinin sağlanması, (3) Amerikan 
Göçmenlik Yasalarının uygulanmasının sağlanması, (4) Siber saldırılardan korun-
ma ve siber güvenliğin tesisi olmak üzere dört ana başlık altında ele alınabilir. Te-
rörizmin önlenmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması, İç güvenlik Bakanlığı’nın en 
temel görevi olarak kabul görmektedir. Bu kapsamda, terör saldırıların önlenmesi, 
biyolojik, radyolojik, kimyasal veya nükleer tehditlerin yetkili kurumlar dışındaki 
kişi ve gruplar tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi, ulusal altyapıların korun-
ması hedeflenmektedir. Özellikle, saldırıya uğramaları halinde yeniden oluşturul-
maları önemli zaman ve maliyete neden olacak olan, petrol rafinerileri, kimyasal 
tesisler, tren yolları gibi üretim ve ticaretin devamlılığını sağlayan türden altyapı-
ların terör saldırısına karşı en kırılgan altyapılar olduğu kabul edilmektedir (Vans-
ton, Elliott, 2004, s.5). Bakanlığın sınırların idaresi ve korunması görevi, sınırların 
dış tehditlerden korunmasının yanında, ticaret ve seyahatlerin yasal ve güvenli bir 
şekilde yapılmasının sağlanmasını ve uluslararası suç örgütlerinin etkisiz hale ge-
tirilmesini de kapsamaktadır. (DHS, 07.04.2019). Bakanlığın görev alanı, ülkenin 
iç güvenlik tehditlerine direncinin artırılması ve beklenmedik tehditlere hazırlıklı 
olmasının sağlanması olarak belirlenmiştir. Özellikle aniden ortaya çıkabilecek 
türden iç güvenlik tehditlerinin etkilerinin azaltılması ve hissedilmez hale getiri-
lebilmesi için sistemli yatırımlar yapılması, coğrafi yapı gözetilerek ulusal altyapı-
nın fonksiyonel kapasitesinin tespit edilmesi, sınırlı kaynakların en etkin şekilde 
kullanılabilmesi ve optimizasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda fe-
deral bir yapılanmanın varlığı gerekli görülmektedir (Egli, 2014: 109). 
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İç Güvenlik Bakanlığı 25 Kasım 2002 tarihinde yayımlanan İç Güvenlik Ka-
nunu ile kurulmuştur. Anılan Kanunda, iç güvenlik kavramının tanımı yapılma-
mıştır. Bu tarih öncesinde, farklı Bakanlıklara veya Kurumlara bağlı olmakla bir-
likte iç güvenlik ile ilgili görevleri olan birimler 2003 yılından sonra İç Güvenlik 
Bakanlığı çatısı altında birleştirilmiştir. Bunlardan biri olan, Federal Kolluk Eğitim 
Merkezi, 46 yıllık bir geçmişe sahip bir kurum olup, iç güvenlik alanında, eyalet 
ve yerel düzeydekiler dahil her düzeyde görev alan kolluk kuvvetlerinin kariyer-
leri boyunca eğitimlerini ve eğitimlerindeki standardizasyonu sağlamaktadır. Fe-
deral Kolluk Eğitim Merkezi önceden Hazine Bakanlığına bağlı bir yapı iken 1 
Mart 2003 tarihinde İç Güvenlik Bakanlığı bünyesine dahil edilmiştir (FLETC, 
01.04.2019). Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Servisi; ABD’ye ya-
sal yollardan göçmen kabulünü ve denetimini sağlayan 19 binden fazla personeli 
ve dünya genelinde 200’den fazla ofisi olan bir kamu kurumudur. Kurum bu gö-
revlerini yerine getirirken aynı zamanda, ABD’nin bütünlüğünün ve değerlerinin 
korunması ile Amerikan vatandaşlarının menfaatlerinin sağlanması ve iç güven-
liğin tesisini misyon edindiğini açıklamaktadır (USCIS, 01.04.2019). İç Güvenlik 
Bakanlığı öncesinde farklı kurum ve organizasyonların görev alanında bulunan 
bazı sorumluluklar da, Bakanlığa bağlı ve yeni oluşturulan birimlerin görev ala-
nında tanımlanarak tek elde toplanmıştır. Amerikan Gümrük ve Sınır Güvenliği 
Servisi ise, 1 Mart 2003 tarihinde kurulmuş olup, Amerikan sınırlarının bütünlüğü 
ve güvenliği ile görevlendirilmiş ulusal düzeyde ilk kamu kurumudur. Önceden, 
sınırların güvenliği, uluslararası ticaret ve seyahat amaçlı sınır geçişleri, ayrı ayrı 
kurumlar tarafından idare edilmekte iken, Amerikan Gümrük ve Sınır Güvenliği 
Servisinin oluşturulması sonrasında, bu kurumun görev alanında tanımlanmıştır. 
Böylece, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra gündeme gelen ve eleştiri konusu 
olan, Amerikan sınırlarındaki geçişler konusundaki dağınık kamu yapılanması-
na son verilmiştir. Kurumun, 60 binden fazla personeli mevcuttur ve uluslararası 
ticaret ve seyahatlerin hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlarken, terö-
rizmi Amerikan sınırlarının dışında tutmak ve Amerikan halkının güvenliğini ko-
rumayı hedeflemektedir (CBP, 01.04.2019). 

1 Mart 2003 tarihinde İç Güvenlik Bakanlığı’nın çatısı altında toplanan 
kurumlardan biri de faaliyetine 1865 yıllarında başlamış olan Amerikan Gizli 
Servisi’dir. Federal düzeyde bir kamu kurumu olan Amerikan Gizli Servisi, ön-
ceden Hazine Bakanlığı bünyesinde iken, İç Güvenlik Bakanlığının kurulması 
sonrasında, görevleri yeniden tanımlanarak İç Güvenlik Bakanlığına bağlan-
mıştır. Yerel ve federal kolluk kuvvetleri ile yakın iş birliği içinde olan Amerikan 
Gizli Servisi’nin merkezi Washington’dadır ve Amerika genelinde ve yurt dışında 
başta Kanada, Meksika, Güney Amerika, Avrupa olmak üzere 150’den fazla ofisi 
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mevcuttur. Amerikan Gizli Servisinin en temel görevi Amerikan Başkanlarının, 
Başkan Yardımcılarının ve aile fertlerinin korunmasıdır. Bunun yanı sıra, ülkenin 
kritik altyapısının güvenliğinin temini ile nihai olarak Amerikan halkına zarar ve-
rilmesinin önlenmesi görevleri arasındadır (USSS, 01.04.2019).

Ulaştırma Güvenliği İdaresi, kişilerin dolaşım serbestisi ve ticaret özgürlüğü-
nün temini için ulusal ulaştırma sistemin güvenliğinin sağlanması ile görevlidir 
(DHS, 05.04.2019). Ulaştırma Güvenliği İdaresi önceden Amerikan Ulaştırma 
Bakanlığı’na bağlı iken 2003 yılından sonra İç Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesine 
dahil edilmiştir. Görevleri arasında, ulaşım güvenliğinin artırılması, toplu ula-
şım güvenliğinin sağlanması, havaalanlarında yolcu taraması, demiryolu, otobüs, 
kamyon, boru hattı ve tehlikeli madde taşımacılığının güvenli şekilde gerçekleşti-
rilmesi de yer almaktadır (Ellis, 2014 ss.39). 

Bakanlığın iç yapılanmasında yer alan İstihbarat ve İnceleme Ofisi, Bakanlığın 
ihtiyacı olan istihbari bilgileri zamanında elde etmek ile görevli birimdir. İstih-
barat ve İnceleme Ofisi, Amerikan İstihbarat Teşkilatının bir parçasıdır ve yasal 
olarak, federal, eyalet, bölgesel ve yerel birimlerden, çeşitli cemaatlerden ve özel 
sektörden; bu yapılar ile iş birliği yaparak, İç Güvenlik Bakanlığına ve Amerikan 
Devletine istihbarat elde etmekle yasal olarak görevlendirilmiş tek kamu kurumu-
dur. İstihbarat ve İnceleme Ofisi, iç güvenlik aktörlerinden biri olarak, İç Güvenlik 
Bakanlığının yekpare halde ve sonuç odaklı operasyonlar ile hedeflerine ulaşması-
na destek olan bir birimdir. Ofis, bu görevini yerine getirirken, ülke genelinde her 
düzeyden bazı anahtar paydaşlar ile stratejik bağlantılar kurar, paydaşlar ile kar-
şılıklı fayda ilişkisi çerçevesinde, bilgi ağının oluşturulmasını, istihbarat bağlantı-
larının geliştirilmesini sağlar. Ayrıca, tehdit içerikli istihbari bilgilerin Bakanlığa 
kolay aktarılmasını sağlamak amacıyla eyaletlerde ve mücavir alanlarda füzyon 
merkezleri kurar, saha elemanları istihdam eder ve paydaşlarının Ofis kaynakla-
rına ulaşımını ve iç güvenlik görevlerinin yerine getirilmesinde gerekli desteği al-
malarını temin etmektedir (DHS, 05.04.2019). 

Amerikan Sahil Güvenlik Komutanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde gö-
rev alan tek askeri kurumdur. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Amerikan deniz hu-
dutlarının savunulması, deniz ticaretinin güvenliğinin sağlanması ve denizlerin 
çevresel olarak korunması, tehlikede olanlara yardım ulaştırılması alanlarında gö-
rev yapmaktadır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, askeri bir birim olarak tanımlanmış 
olup, savaş durumunda Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta iken, 
barış zamanlarında İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev almaktadır (Ellis, 
2014, ss.40-41). Sahil Güvenlik Komutanlığına, 2002 tarihli İç Güvenlik Kanunu 
ile tevdi edilmiş 11 görev alanından, ‘Limanlar, Su Yolları ve Kıyı Güvenliğinin 
Sağlanması, Uyuşturucu Trafiğinin Engellenmesi, Yasadışı Göç Trafiğinin Önüne 
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Geçilmesi, Savunmaya Hazırlıklı Olma ve diğer kolluk faaliyetleri’nin iç güvenlik 
ile ilgili görevler olduğu belirtilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 
kıyı güvenliğinin sağlanması amacıyla sorumluluk alanları; Atlantik Alan Komu-
tanlığı ve Pasifik Alan Komutanlığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her bir Alan ise 
kendi içerisinde Bölge Komutanlıklarına ayrılmaktadır. Atlantik Alan Komutan-
lığı; Doğu ABD, Atlantik Okyanusu, Büyük Göller ve Meksika Körfezi bölgele-
rini kapsayan beş Bölge Komutanlığına ayrılmaktadır. Pasifik Alan Komutanlığı 
bünyesinde ise, Batı ABD ve Pasifik Okyanusu bölgelerini içine alan dört Bölge 
Komutanlığı bulunmaktadır (DHS, US Coast Guard, 2016: 2-6). 2019 yılında ya-
yımlanan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2019 yılında yayımlanan Arktik 
Bölgesi Stratejik Vizyon belgesinde, İç Güvenlik Bakanlığı’nın hedef ve öncelikleri 
çerçevesinde kuzey kutup bölgesinde de ABD’nin ulusal çıkarlarının savunulacağı, 
ABD kıyı güvenliğinin sağlanacağı, tehdit ve risklerin en aza indirgeneceği ve bu 
bölgede ABD liderliğinin devam ettirileceğini ifade edilmektedir (USCG, 2019, 
ss.19-22). Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2018-2002 Stratejik Planında; terörizmin 
engellenmesi, sınırların korunması ve siber güvenlik konularında kolluk kuvveti 
gibi hareket ederek, İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak operasyonlar yürüttüklerini ve 
ulusal güvenliğin sağlanmasına hizmet ettiklerini açıklamaktadır. Ayrıca, büyük 
çaplı doğal afetler halinde kriz yönetimi ve acil durum müdahalelerinde İç Gü-
venlik Bakanlığına doğrudan destek sağladıklarını ifade etmektedir (USCG, 2018, 
ss.5-6, 23).

ABD’de federal düzeyde kolluk kuvveti faaliyeti gösteren Federal Soruşturma 
Bürosu (FBI) ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İç Güvenlik Bakanlığı’na 
bağlı kurumlardan değillerdir. Bununla birlikte, ABD İstihbarat Topluluğunu 
oluşturan kurumlar arasında, FBI ve CIA’nin yanı sıra İç Güvenlik Bakanlığı da 
bulunmaktadır. Bu kurumlar, ulusal güvenliğin ve ABD vatandaşlarının korun-
ması anlamında yürüttükleri görev ve sorumluluk alanları itibariyle yakın iş birliği 
içerisinde hareket etmektedirler. 

Adalet Bakanlığına bağlı olarak görev yapan FBI’ın, terör eylemlerinin so-
ruşturulması, istihbarat toplanması, şüpheli teröristlerin tutuklanması gibi yetki-
leri bulunmaktadır. FBI’ın iç güvenlik ile ilgili sorumluluk alanları bulunmakla 
birlikte, İç güvenlik Bakanlığının doğrudan görev alanında olmayan konularda 
ve İç Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda görev yapmaktadır. FBI’ın özel-
likle ABD içindeki casusluk faaliyetlerinin izlenmesi rolü İç Güvenlik Bakanlığı 
İstihbarat Ofisinin görev alanıyla ilgilidir. İç Güvenlik Bakanlığı, federal ve yerel 
düzeydeki kolluk kuvvetleri ile ABD genelinde iletişim halindedir. FBI’ın ve yerel 
kolluk kuvvetlerinin rolü ise, daha çok İç Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü ope-
rasyonlara destek sağlamak şeklinde ortaya çıkmaktadır (White, 2017, ss.11). 
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İç Güvenlik Bakanlığı kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması ve özel sektör 
ile ortak çalışma gerektiren hallerde, altyapı güvenliği için iş birliğinin sağlanama-
ması gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu iş birliğinin sağlanamamasında, Bakan-
lığın hassas içerikli bazı bilgileri, altyapı işletmeleri ile paylaşımındaki sorunların 
öne çıktığı anlaşılmaktadır (Coburn, 2015, ss.4). Bu sorunların aşılabilmesi ama-
cıyla FBI tarafından, terörizm ve diğer tehditlerden özellikle siber altyapıların ko-
runması amacıyla kamu-özel sektör ortaklığı şeklinde oluşturulan InfraGard orga-
nizasyonu sayesinde özel sektör, üniversiteler, federal ve yerel düzeydeki kurumlar 
arasında bilgi paylaşımı ağı kurmuştur (Ellis, 2014, ss.48, 64). ABD genelinde kritik 
altyapı olarak kabul edilen 17 hassas sektör belirlenmiştir. Bu sektörlerden en öne 
çıkanları kimyasal, nükleer enerji ve endüstri tesisleri, petrol rafinerileri, ulaşım, 
iletişim, su sistemleri, yiyecek ve savunma endüstrisi tesisleri gibi saldırıya uğra-
maları halinde ekonomik ve sosyolojik olarak en büyük zarara yol açabilecek olan 
sektörlerdir. ABD’de hassas altyapıların yaklaşık olarak %85’inin mülkiyeti özel 
sektöre ait olduğu için bu türden bir oluşum ve bilgi paylaşımı altyapıların güvenli-
ğinin sağlanması açısından elzem kabul edilmektedir (Lee, 2009, ss.16). 

İç Güvenlik Bakanlığı, terörle mücadele başta olmak üzere iç güvenlik ile il-
gili konularda, federal ve eyalet kolluk kuvvetleri ile ortak çalışmalar yürütmek-
te ve istihbarat toplamaktadır. İç güvenlik ile ilgili görev tanımları bulunan ve İç 
Güvenlik Bakanlığına bağlı olmayan kurumlar Bakanlığın koordinesinde görev 
almakta ve Bakanlığa destek sağlamaktadırlar. Bu amaçla, kurumlar arasındaki 
bilgi paylaşımı ve iş birliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar sürdürülmekte-
dir. Bununla birlikte, görev alanlarının örtüşmesi kurumlar arası yetki çatışmasını 
gündeme getirebilmektedir. 

İç Güvenlik Bakanlığı kurulduktan sonra, federal düzeyde iç güvenlik fonksi-
yonlarının önemli bir kısmını üstlenmiştir. Buna karşın, iç güvenlik ile ilgili bazı 
konular, Dışişleri, Ulaştırma, Savunma veya Adalet Bakanlıkları gibi asli görevli 
olan kurumlarda kalmaya devam etmiştir. Yanısıra, ABD Başkanına kurumsal gö-
revlerinde destek olmakla görevli olan Başkanlık Yönetim Ofisi büyesinde; güven-
lik politikasının oluşturulması konusunda en öne çıkan birimler arasında Ulusal 
Güvenlik Konseyi yer almaktadır (Bowles ve McMahon, 2014, ss.146-149). Ulusal 
Güvenlik Konseyi, Başkana ulusal güvenlik politikaları, kriz durumlarının yöneti-
mi gibi konularda danışmanlık yapmaktadır. Konsey, Başkanın en güvendiği, aske-
ri ve dış politika danışmanlarından oluşmaktadır. Bu konseyin resmi temsilcileri, 
Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanıdır. Buna karşın, Konse-
yin gayri resmi birçok üyesi bulunmaktadır. Başkanın, Ulusal Güvenlik İlişkileri 
yardımcısı Ulusal Güvenlik Konseyinin önemli bir parçasıdır ve Başkana ulusal 
güvenlik ile ilgili her tür konuda öneriler sunmakta ve güvenlik uygulamalarında 
etkili rol oynamaktadır (Edwards, Wattenberg ve Lineberry, 2011, ss.395,396). 
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SONUÇ

Günümüzde modern devletin temel görevleri arasında olduğu kabul edilen 
güvenliğin sağlanması ve güvenlik hizmetlerinin örgütlenmesi ABD açısından 
tarihsel süreçte görece olarak yakın tarihlidir. ABD güvenlik politikalarının ge-
lişimi izlendiğinde, ulusal savunma kavramının, 1950’lerden sonra yerini ulusal 
güvenlik kavramına bıraktığı görülmektedir. Bu anlamda, güvenlik anlayışının 
bireylerin iç ve dış tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması ola-
rak değişmeye başladığı düşünülebilir. Bununla birlikte ABD’de ulusal güvenlik 
konusunda toplumsal anlayışı ve uygulanan politikaları değiştiren olaylar terör 
saldırıları ile ilintilidir. 1990’lı yıllarda gerçekleşen çeşitli saldırılar ülkenin gü-
venlik sisteminin terör saldırılarına karşı kırılgan olduğu yönündeki kamuoyu 
düşüncesini perçinlemiştir. Toplumsal algıda bireysel özgürlüklerin ulusal üvenli-
ğin sağlanması amacıyla sınırlanabileceği düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır. Bu 
değişim sonucunda çeşitli komisyonlar oluşturularak ulusal güvenlik politikaları 
ve iç güvenlik konusu federal düzeyde ele alınmıştır. Bunlar arasında, iç güvenlik 
ile görevli devlet kurumların yeniden teşkilatlandırılmasını öngören Hart–Rud-
man Komisyonu Raporu öne çıksa uygulamaya yansımamıştır. Buna karşın fe-
deral devletin güvenlik alanındaki otoritesi giderek artırılarak Anti Terör Yasası, 
Vatanseverlik Kanunu gibi düzenlemeler ile kolluk kuvvetlerine tanınan yetkiler 
genişletilmiştir. 

ABD’de güvenlik politikalarının kökten değişmesine neden olan olay, 11 Eylül 
terör saldırısıdır. Bu tarihten sonra, oldukça radikal ve kapsamlı düzenlemeler ile 
iç güvenlik alanına yoğunlaşılmıştır. Önceleri daha dar kapsamda ve sadece terör-
le mücadele olarak algılanan iç güvenlik kavramı, sonradan doğal afetlerin, ülke 
ekonomisini, kamu hizmetlerinin sunulmasını veya devlet kurumlarının işlemesi-
ni etkileyen her tür tehdidin iç güvenlik kavramının kapsamına dahil edilmesi ile 
genişleme eğilimi göstermiştir. Bu anlamda, somut olaya göre değişen bir güvenlik 
anlayışı benimsenmiştir. İç güvenliğin federal düzeyde yapılanması ve organizasel 
olarak örgitlenmesi İç Güvenlik Yasası ile güvenlik ile görevli olan farklı devlet 
kurumlarının İç Güvenlik Bakanlığı çatısı altında toplanması mümkün olmuştur. 
ABD güvenlik politikaları, İç Güvenlik Strateji Planları ve Ulusal Güvenlik Belge-
leri gibi dokümanlar ile kapsamı günün ihtiyaçlarına göre genişletilerek şekillen-
dirilmeye devam etmektedir. 
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