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ÖN SÖZ

Güvenlik kavramı genel anlamda toplumun ve onu oluşturan bireylerin kişilik haklarını, tehlike ve kazalardan 
korumayı ifade etmektedir. İnsanların bir arada yaşamaya başladıkları ilk dönemlerden bugüne kadar geçen 
süreçte insanın temel ihtiyaçları arasında yer alan güvenlik, birey hayatının ve bireyin mal ve mülkünün korun-
masını gerektirmektedir. Güvenliğin kapsamı da zaman içerisinde sürekli değişim göstermekle birlikte güvenlik 
kavramı insan güvenliği, toplum güvenliği, devlet güvenliği, çevre güvenliği ve uluslararası güvenlik gibi pek 
çok kategoriye ayrılmaktadır. Güvenlik kavramı ve güvenlik yönetimi hususu, değişen ihtiyaçlar çerçevesinde 
dönemden döneme farklılık göstermektedir. Özellikle küreselleşmeyle birlikte, güvenlikle ilgili konular, teknolojik 
gelişmelere paralel olarak değişmiştir. Dönemsel gelişmelerinin yanında ülkelerin güvenlik anlayışları da bulun-
dukları jeopolitik pozisyon ve benimsedikleri jeostratejik planlara göre gelişmiştir. Bu durum güvenlik politikaları 
alanında çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Güvenlik yönetimi de bu bağlamda küresel çapta üzerinde 
önemle durulan bir konu hâline gelmiştir.  

Ülkemizde güvenlik yönetiminin pratikte önemli uygulayıcıları arasında Jandarma Teşkilatı yer almaktadır. 
Köklü bir maziye sahip olan Jandarma, iç güvenlik politikaları gereği, kurulduğu günden itibaren asayişin temi-
nini, halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için sorumluluk üstlenmiş ve bu sorumluluğu günümüze kadar 
yüksek özveri içerisinde sürdürmüştür. Jandarma Teşkilatı, emniyet ve asayişin sağlanmasının yanında farklı 
mevzuatlarla verilen pek çok görevi yerine getiren bir iç güvenlik birimidir. Güvenlik yönetiminin stratejik önemi-
nin daha da arttığı günümüzde, nitelikli jandarma personelinin bu konuda gerekli bilgi ve donanıma sahip olması 
için eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır. 2016 yılında kurulan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kolluk 
eğitimi noktasında modern anlamda teşkilatlandırılarak iç güvenlik ihtiyaçlarına cevap verebilecek subay ve 
astsubay yetiştirme düsturuyla faaliyetlerine devam etmektedir. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde jandarma subay ve astsubay adayları için planlanan müfredat, 
onlara bilimsel düşünme temelli bir eğitim anlayışı kazandırmayı hedeflemektedir. Bilimsel düşünce; bilimi öncü 
alan, nesnel, eleştirel, araştırmacı ve bağımsız yaklaşımı esas alır. Bu çerçevede Jandarma subay ve astsubay 
öğrencilerinin bilimsel düşünce beceresine yönelik programlar geliştirilmekte, kongre ve sempozyum gibi faali-
yetlerle bu kazanımın verilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda; 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından güvenlik yönetimi konusunda lisans ve 

lisansüstü öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak ve suç araştırmaları, güvenlik, kolluk teşkilatları ve güvenlik 
güçleri üzerine çalışan öğrencileri ve farklı disiplinlerdeki uzmanları bir araya getirmek, tecrübe paylaşımlarına 
aracılık etmek, gençlerin ilgili alanlardaki çalışmalarını uzman akademisyenlerin danışmanlığında sunmalarını 
sağlayacak bir platform meydana getirmek amacıyla JSGA I. Lisans ve Lisansüstü Güvenlik Yönetimi Öğrenci 
Kongresi faaliyeti icra edilmiştir. Bu kitapta da kongre sonucu ortaya konulan bildirilerin okuyucuyla buluşturul-
ması planlanmıştır. Eserde; güvenlik yönetimi teması çerçevesindeki araştırmalara yer verilmiştir. Tarih, edebi-
yat, ulusal güvenlik ve terörizmle mücadele, suçla mücadele ve suç önleme, teknoloji ve güvenlik, güvenlik algısı 
ve medya, yönetim ve liderlik, ulusal ve uluslararası güvenlik kuruluşları gibi alt konu başlıklarının yer aldığı 
çalışmada toplam 29 makale bulunmaktadır. 

Kitap, güvenlik konusuna ilgi duyan ve bu alanda çalışma yapmak isteyen genç araştırmacıların yazılardan 
meydana gelmiştir. Eser içerisinde bir standart oluşturabilmesi için dil, imlâ ve gramer kurallarına azami hassasi-
yet gösterilmiştir. Takdir edilmelidir ki güvenlik gibi önemli ve geniş çalışma sahasını ele alan ve lisans-lisansüstü 
öğrencilerin yer aldığı bir çalışmada eksik bırakılan kısımlar ve bazı kusurlar olacaktır. 

Son olarak eserin basılma sürecinde bizlere her türlü desteği sağlayan ve teşvik eden Jandarma ve Sahil 
Güvenlik Akademisi Başkanı Sayın Tuğgeneral Murat BULUT’a müteşekkiriz. Birincisini düzenlediğimiz JSGA 
Güvenlik Yönetimi Öğrenci Kongresinin önümüzdeki süreçte ikincisini düzenlemek ve bu eserin, bilim camiasına 
ve güvenlik çalışmalarına faydalı olması temennisiyle...

İncek/ANKARA
Prof.Dr. İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU
Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı
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ADLİ BİLİŞİMİN SUÇ VE SUÇLU HAREKET TARZLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Eyüp Yalçın AYCAN

Öz

El yazmaları veya çeşitli makinelerin kullanımı ile ortaya konan verilerin yerini, hızlı bir şekilde bilişim teknolojileri almak-
tadır. Tıpkı veriler gibi, fiziki delillerin yerini dijital deliller ve fiziki suç eylemlerinin yerini de siber suç eylemleri almaktadır. Bilişim 
teknolojilerinin süratle gerçekleşen değişimi ve gelişimi; insan hayatına kolaylık sağlamaktadır. Ancak sağladığı kolaylıkların 
yanında, birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. İnternetin ve bilişim teknolojilerinin sosyal hayattan iş hayatına ve hatta 
eğlence dünyamıza kadar her alana hâkim hale gelmesi, sanal alanda gerçekleşen ve işlenen suçların etkinliğini arttırmakta 
ve kapsamını genişlettiği düşünülmektedir. Siber suçlar veya diğer adıyla bilişim suçları, kötü fikir ve amaç besleyen kişiler 
tarafından internet ve bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklıkları kullanılarak işlenmekte; şahıslara, kurum ve kuruluşlara 
hatta devletlere maddi veya manevi büyük zararlar verebilmektedir. Özellikle sosyal medyanın gelişimiyle birlikte bireyler şahsi 
düşüncelerini, görüntülerini ve özel hayatlarına dair birçok veriyi sanal ortamda paylaşmaktadır. Bu durum devletleri ve büyük 
şirketleri tedbir almaya yönlendirmiş; sanal alanda ki hukuki boşlukların giderilmesi için çalışmalar yürütülmüş ve bu suçlarla 
mücadele edebilecek eğitim ve donanıma sahip yetkin kişilerin yetiştirilebilmesi için eğitim ve öğretim kurumlarında çeşitli prog-
ramlar ve müfredatlar oluşturulmuştur. İşlenen bu suçlara karşı önleyici, etkin ve proaktif savunma oluşturabilmek için, hukuk ve 
bilişimin birlikte hareket edeceği alanlarda donanımlı personellerin ve gerekli araç gereçlerin geliştirilmesi ve yeni kavramların 
ortaya konması gerekmektedir. Ancak çoğunlukla bu alanlardaki çalışmaların geciktiği, güncel sorunları ve muhtemel tehditleri 
çözmek için yetersiz kalındığı düşünülmektedir. Bu durum ise suç kavramını gerçek dünyadan süratle sanal ortama doğru 
hareketlendirmektedir. Sanal ortamdaki suç kavramının ise yeni suç ve suçlu hareket tarzları meydana getirdiği değerlendiril-
mektedir. Bu çalışmada; suç kavramının gerçek dünyadan sanal ortama doğru hareketlenmesinin açıklanması ve adli bilişim 
kavramının suç ve suçlu hareket tarzları açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, Suç, Dijital Delil, Siber, Güvenlik

EVALUATION OF FORENSIC INFORMATICS IN TERMS OF CRIME AND CRIMINAL 
MOVEMENTS

Abstract

Information technologies are rapidly replacing the data obtained through manuscripts or the use of various machines. 
Just like data, tangible evidences are replaced by digital evidences whereas criminal acts branch into various forms such as 
cyber-criminal acts. Rapid change and development which can be observed in information technologies provide a considerable 
convenience to human life. However, in addition to the convenience which is provided by this sort of change, also many dangers 
can be brought. It is thought that the dominance of the internet and information technologies in every field from social life to 
business life and even to the entertainment world increases the effectiveness and expands the scope of crimes in daily-basis 
life and in virtual space. IT crimes, also known as cyber-crimes, are committed by people who have malice intentions and goals 
via using security vulnerabilities on the internet and computer systems and third parties, institutions and organizations and even 
government may face a great amount of damage. Especially with the development of social media, individuals share their per-
sonal thoughts, images and many data about their private lives in a virtual environment. This situation has led states and large 
companies to take measures in cyberspace. Also studies have been carried out to eliminate the legal gaps in the cyber field, 
and various programs and curriculums have been created in education and training institutions to train experts who are trained 
and equipped to deal with those type of crimes. In order to create a preventive, effective and proactive defence system against 
cybercrimes, it is compulsory to have a creation of a competent workforce and necessary tools in the areas where law and 
informatics will act together and introduce new concepts. Nonetheless, it is thought that studies in these areas are delayed and 
insufficient to solve current main topics and problems. This situation rapidly mobilizes the concept of crime from the real world 
to the virtual environment, and it is evaluated that the concept of crime in the virtual environment has created new crime and 
criminal behaviours. In this study; It is aimed to explain the movement of the concept of crime from the real world to the virtual 
environment and to evaluate the concept of forensic informatics in terms of crime and criminal behaviour.

Keywords: Computer Forensics, Crime, Digital Evidence, Cyber, Security
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GİRİŞ
Yazılım ve donanım gelişimlerine bağlı olarak gelişimini sürekli güncelleyen teknoloji, insanoğlunun elinde bulundurduğu 

imkân ve şartları güçlendirmiştir. Bu imkân ve şartlar neticesinde insanoğlu geleneksel tüm faaliyetlerini hatta duygularını bile 
teknoloji ile birleştirmeye başlamıştır. 2020 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
(BT) Kullanım Araştırması” isimli rapor, bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması hakkında bizlere yol göstericilik yapmıştır. Bu veri-
lere göre; “internet kullanım oranı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde %79,0 olmuş, hanelerin %90,7’sinin evden inter-
nete erişim imkânına sahip olduğu gözlenmiş ve internet üzerinden ürün siparişi verme ya da satın alma oranı %36,5 olmuştur.” 
(Türkiye İstatistik Kurumu, 2020) Bu verilere göre neredeyse tüm Türkiye halkının bilişim teknolojilerine bir şekilde eriştiği ve aktif 
olarak kullandığı gözlemlenmiştir. Bu durum sosyal hayatımıza kolaylık sağladığı kadar engellerede yol açmaya başlamıştır. 
Halkın sosyal yaşamının siber alana yöneldiğinin farkına varan suçluların, suç alanlarını gerçek dünyadan siber dünyaya kay-
dırmaya başladığı gözlemlenmiştir. Örneğin banka soygunları yerini, internet bankacılığı kullanan bireylerin banka hesaplarına 
saldırıya bırakmıştır. Dolandırıcılar ev ev dolaşıp insanları etkilemek yerine sosyal medya hesaplarından yemleme (Phishing) 
yöntemini kullanarak daha kolay suç işleyebilmektedirler. Ancak günümüzde tanımlanan ve tasnif edilen bilişim suçları bu kadar-
la sınırlı değildir. Tüm bunların yanında bireylerin izni olmadan haklarında bilgi edinme, elektronik cihazlarını yahut telefonlarını 
dinleme, var olan bir bilişim sistemini farklı amaçlarla kullanılmaz hale getirme, farklı düşüncelere sahip olan devlet, kurum, 
kuruluş vs. web sitelerini ele geçirip propaganda veya protesto yapmakta bilişim suçu olarak sayılabilir (Şamlı, 2010).

Adli Bilişim (Computer Forensic) ve Dijital Delil (Digital Evidence)
Adli bilişim (Computer Forensic) kavramı tahmin edildiği gibi “adli” ve “bilişim” sözcüklerinin birleştirilmesi sonucunda mey-

dana getirilmiş bir anlam yükü değildir. Adli Bilişim kavramı Türkçeye, “computer forensics” sözcüklerinden çevrilmiştir ve yeni 
bir anlam kazandırılarak, geniş bir manaya ait olan “bilişim” kelimesi temel alınarak “computer forensics”in Türkçe karşılığı olan 
“bilgisayar adli bilimi” adlandırılmasının yerine kullanılmaktadır (Başlar, Y. 2019). Adli Bilişim; dijital verilerin korunması, tanım-
lanması, belgelendirilmesi, yorumlanması sanal ortamda ki verilerin toplanıp incelenerek, derlenmesine, değerlendirilmesine ve 
saklanmasına yarayan bir bilim dalıdır. Adli Bilişimin ifası esnasında; elektronik, sanal, siber vb. ortamlardan sağlanan delil belir-
tileri teknik araç ve donanımlar ile yazılımlar kullanılarak hukuka uygun nitelikte delillere dönüştürülmektedir. Dijital delilin elde 
edilmesi esnasında, delil belirtilerinin teknik çerçevede doğru bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilebilmesi adli bilişimin en 
önemli ana görevidir. Bir suçun ispatı için elle tutulamayan ve toplum nezdinde kolay bir şekilde anlaşılmayan sanal verilerin de 
delil unsuru oluşturmaya başlaması, teknolojinin ve sanal ortamın insan yaşamına her manada dâhil olması sonucunu ortaya 
çıkarttığı gözlemlenmiştir. Bu durum sonucunda dijital delil, içerisinde bilgi saklayabilen her çeşit elektronik aygıt veya siber 
ortamda bulunabilmektedir. Sözcük anlamı olarak; elektronik ve dijital aygıtlar ile depolanabilen veya gönderilebilen, üzerine 
araştırma yapılabilen veya incelenebilen her türlü veriye ve bilgiye dijital delil denir (M. B. Mukasey, J. L. Sedgwick, D. W. Hagy. 
2005). Diğer bir anlatımla; bilişim programlarının veya bilgiyi işleyebilme yeteneğine sahip olan elektronik cihazların veya dijital 
cihazların veri depolama sistemleri üzerinde bulunan, suç ile ilgili delil niteliklerine sahip olabilecek ve suçun çözümlenmesini 
sağlayabilecek veriler, dijital delil olarak adlandırılmaktadır (L. Volonino, R. Anzaldua, J. Godwin 2006).
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1. Problemı̇n Tanımı
İnternetin yaygınlaşması ve sosyal medya platformlarının çeşitlenmesi ile beraber, suçun işlenmesine zemin oluşturacak 

mekân kavramı hem değişime uğramış hem de çoğalmıştır. Dijital ortamların yaygınlaşması ile yeni iletişim yöntemleri ortaya 
çıkmış, insanlar gerçek hayatta yan yana gelmeden de, sohbet etme, tanışma ve arkadaşlık kurma kabiliyeti kazanmıştır. Bu 
durum, suçlular için, kolayca suç işleme ve kimliğini rahatlıkla gizleme imkânı da yaratmıştır. Sınır aşırı ağ verilerine erişim vb. 
gibi çeşitli yöntem ve hareket tarzları ile icra edilen bilgi ve veri hırsızlıkları çoğunlukta olmak üzere, taciz, hakaret ve tehdit 
gibi eski dönemlerde de var olan suçlar da devam etmiştir (Ateş, E. C. ve Ateş, A.P. , 2020). Ancak sanal dünyada işlenen suç 
ile gerçek dünyada işlenen suçlar arasında çeşitli farklar vardır. Klasik manada suç eyleminin ortaya çıkması için; Şekil 1’de 
gösterildiği üzere suçlu, mekân ve mağdur bilgilerinin karşılıklı etkileşiminin sonucu meydana gelmektedir (Clarke ve Eck, 2014).

Suçlu Mağdur

Mekân

Şekil 1 Suç Üçgeni 

Gerçek dünyada işlenen suçun çözümlenmesi için, suçun gerçekleştiği mekânın incelenmesi, fiilin işleniş biçiminin saptan-
ması ve delillerin ele geçirilmesi oldukça önemlidir. Gerçek dünyada suçun işlendiği mekân kısıtlı bir alandır, kuytu bir sokak, 
kalabalıktan uzak bir arazi veya bir dükkân gibi. Aynı zamanda suç delilleri de çoğunlukla elle tutulur ve gözle görülür bir 
nesneden ibarettir. Ancak dijital suç için, geleneksel manada bir mekândan, gerçek manada bir fiilden ve somut bir delilden söz 
edilememektedir. Bu durum kolluğu harekete geçirmiş ve sanal mecrada suç ve suçluyla kolaylıkla mücadele edebilmek adına 
adli bilişim meydana getirilmiştir. Bu sebeple adli bilişim bu problemi aşarak sanal mekânı, suçun işlenme şeklini ve dijital delili 
teknik araç ve donanımlar ile çeşitli yazılımlar kullanarak kolluğun işine yarayacak şekilde ve hukuka uygun nitelikte somut 
kayıtlara dönüştürmektedir.

2. Araştırmanın Önemi  
Milenyum çağının başlaması ile birlikte teknolojide, özellikle bilişim teknolojileri alanında gerçekleşen gelişmeler, klasik 

yaşantımızdaki birçok bilgiyi ve veriyi dijitalleştirmiş ve bu verilerin kolay bir şekilde toplanmasını, işlenmesini ve iletilmesini 
sağlayarak yaşantımızın da dijitalleşmesini sağlamıştır. Bilgisayar teknolojilerinin ortaya çıkması, gelişmesi ve kullanıcılarının 
çoğalması ile birlikte genel olarak sosyal yaşamda ve özellikle bilimin birçok farklı dalında deyim yerindeyse yeni bir çağ açılmış, 
bilişim ve işletim sistemleri zaman içerisinde kendine has bir iletişim dili oluşturmuştur (Ersoy, 1994). Bu iletişim dilinin çözümü 
ve gerçek hayatta kullanımı için siber suç ve siber suçluyla mücadelede adli bilişim önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Bu suç 
türlerinin çeşitliliği kolluk ve hukuk için bazı tasniflere tabi tutulmuştur. Artık tüm dünyanın hızla küreselleştiği günümüzde; suç 
ve suçlu ile mücadelede reaktif yaklaşımların yanı sıra proaktif çözümlere de ihtiyaç olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Suçluların 
ve organize suç örgütlerinin, bilgi akışının hızlanması ve internet ağları sayesinde sınıraşan bir ivme kazanması, yeni mücadele 
yöntemlerinin ortaya çıkmasını zorunlu kılmaktadır. Suç ve suçluyla mücadelede başarı sağlamak için bu konuda ülkemizde ki 
kanuni düzenlemeler hakkında örnek verecek olursak (Budak, 2015);

-  İntihara yönlendirme (TCK madde 84)
-  Çocukları cinsel istismarı (TCK madde 103)
-  Cinsel taciz (TCK madde 105)
-  Tehdit (TCK madde 106)
-  Şantaj (TCK madde 107)
-  Haberleşmenin engellenmesi (TCK madde 124)
-  Hakaret (TCK madde 125)
-  Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK madde 132)
-  Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (TCK madde 133)
-  Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK madde 134)
-  Kişisel verileri kaydedilmesi (TCK madde 135)
-  Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK madde 136)
-  Nitelikli hırsızlık (TCK madde 142)



4

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “I. Lisans ve Lisansüstü Güvenlik Yönetimi Öğrenci Kongresi” Bildiri Kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

-  Nitelikli hırsızlık (TCK madde 142)
-  Nitelikli dolandırıcılık (TCK madde 158)
-  Müstehcenlik (TCK madde 226)
-  Fuhuş (TCK madde 227)
-  Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (TCK madde 228)
-  Maddi-manevi haklara tecavüz (FSEK madde 71)
-  Bilgisayar koruma programlarını etkisizleştirmeye yönelik eylemler (FSEK madde 72)
-  İmza oluşturma verilerine habersiz ulaşım (EİK madde 16)

Elektronik ortamda verilen sertifikalarda yapılan sahtekârlık (EİK Madde 17) dijital suç sınıfına giren suç ve suçlu hareket 
tarzlarından bazıları olabilecektir. Günümüzde, bilişim alanındaki gelişmelerle birlikte çeşitli suç işleme şekilleri ortaya çıkmıştır. 
Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkân ve kabiliyetler suç işleme amacıyla hareket eden kişilere yeni suç yöntemleri kazandırmış 
ve kazandırmaya da devam edecektir. Bu bilgilerin ışığında Ateş ve Tokay (2018, s.15) tarafından, üniversite öğrencileri temel 
alınarak hazırlanan sosyal ağlarda karşılaşılan suç oranları analiz edildiğinde, araştırmanın ehemmiyeti Tablo.1’de görülmektedir.

Tablo 1 Sosyal Ağ Sitelerinde Karşılaşılan Suçlar (Ateş ve Tokay, 2018)
Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere sanal suçlar çığ gibi büyümeye, değişmeye ve gelişmeye devam edecektir. Bilişim 

teknolojileri ve sosyal medya hakkında ki araştırmalar ışığında; hukuki düzenlemeler ve reaktif kolluk tedbirleri, sadece suç 
ve suçluya yönelik caydırıcı bir etki alanı oluşturmaktadır. Ancak hız kesmeden sürekli gelişen ve değişen bu sanal ortamdaki 
olumsuzluklar için, bu platformlar hakkında yetkin bilgi ve donanıma sahip, ilgili kurumlar ve uzmanlar tarafından siber suçlar ve 
siber suçlular ile mücadele de daha çok proaktif imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

3. Bulgular ve Tartışma  
Suçun gerçek dünyadan sanal dünyaya taşınması ile geleneksel suçlar da dijitalleşmeye başlamıştır. Ancak gerçek dünya-

da proaktif bir şekilde asayiş ve emniyet ortamı sağlamaya çalışan kolluk, sanal dünyada yeniden reaktif suçla mücadele yön-
temine geçmiştir. Japonya merkezli bir bilgisayar yazılımı şirketi olan Tren Micro’nun siber suç raporuna göre 2020 yılı boyunca 
yalnızca bulut tabanlı e-posta üzerinden işlenen suçların vahameti Tablo 2’de gösterilmektedir.

Suç Türleri İşlenme Sayıları

Kötü amaçlı yazılım eklenmiş e-postalar 1,119,504

İş E-Postası Güvenlik İhlali 317,574

Oltalama 6,924,324

Kimlik avı 5,465,969

Diğer 2,884,171

Toplam: 16,711,542
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Suçluların kimliğini gizleme kolaylığı kazanması ile suç kavramı sanal dünyada basite indirgenmiştir. Özellikle sınırötesi 
suçların işlenmesi büyük bir kolaylık ve ivme kazanmıştır. Bu konuda uluslararası herhangi bir bağlayıcı mevzuat olmamasından 
ötürü, bir ülkede suç sayılan olay diğer ülke için suç sayılmamaktadır. Uluslararası ölçekte ülkeler arası ve bu ülkelerin kolluk 
teşkilatları arasında iş birliği sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Yurt içi sanal asayiş ve emniyetin sağlanması açısından 
geliştirilebilecek en iyi yöntemlerden birinin sanal devriyeler olduğu düşünülmektedir. Bu alanda yetiştirilecek sanal kolluk görev-
lilerinin yurttaşların yoğun olarak kullandığı ve suç işlene bilirlik potansiyelinin yüksek olduğu web siteleri ve sosyal medya 
platformlarına düzenli girişler sağlayarak önleyici sanal devriyeler düzenleyerek sanal mananda da emniyet ve asayişin sağlana-
bileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yurt içi ve küresel ölçekte suç ve suçluyla mücadele için proaktif imkân ve kabiliyetlerin 
gelişimi ancak adli bilişimin gelişimi, yeni suç ve suçlu hareket tarzlarının hızlıca ortaya çıkarılması ve tasnifinin iyi yapılması 
ile mümkündür.

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Bilişim sistemlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör için üstlendiği rol, sosyal yaşamımıza sağladığı kolaylıklar 

ve yaygın kullanımı göz önüne alındığında bu sistemlerin siber suç ve suçlulara karşı korunması ve karşı mücadele edilmesi 
büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında, adli bilişim sistemlerinin sahip olması gereken gelişmişlik seviyesine ulaşması için 
gereken tüm işlemlerin titizlikle sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda adli bilişim sistemlerinin dünya çapında ve ülkemizde 
geliştirilmesi ve büyük bir kamuoyu oluşturularak gereken farkındalığın sağlanması hayati öneme sahiptir. Bilişim suçları dur 
durak bilmeyecek bir şekilde gelişen ve değişen şekliyle elde bulunan ceza hukuku sistemlerine ve kolluk yaklaşımlarına karşı 
bir meydan okuma sergilemektedir. Gelişmiş yenidünya ülkelerinde 70’li yıllarla başlayan bilişim suçları ile mücadele ne yazık 
ki yasama organlarımız açısından 1991 yılında 765 Sayılı TCK’ya “…bilgileri otomatik işleme tabi tutan sistem” ibaresinin dâhil 
edilmesi ile başlamıştır (Ermeydan, 2018). Ülkemizde ki bu geç kalınmışlığa karşı yeni bir farkındalık hareketi başlatılmasının, 
milli yazılımlar ve sistemler üretilmesinin, var olan yazılım ve sistemlerin dünya çapında güncelliğinin yitirmemesinin göz ardı 
edilmemesi gerektiği düşünülmektedir. Bu sayede var olan veya var olabilecek yeni siber suçların ve siber suçluların tespiti ve 
tasnifinin kolaylaşacağı değerlendirilmektedir.
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TARİHSEL SÜREÇTE GÜVENLİK KAVRAMI
Alihan AK

Öz

Güvenlik, bir araya gelmiş insan topluluklarının, onu oluşturan kişilerin, bireylerin kişilik hakları ve insanlık onurlarının, 
kamusal ve bireysel malların, her türlü tehdit ve kötü olgulardan korunması anlamına gelmektedir. Modern insanın ortaya çık-
masından itibaren her daim daha ileri giden insanoğlunun, bulunduğu konum ve zamana göre şekil almak durumunda kaldığı ve 
bu sayede gelişimini bu günlere kadar durmaksızın devam ettirdiği ve gelecekte de devam ettireceği düşünülmektedir. Doğası 
gereği aciz bir canlı olan insanoğlu her zaman bilmediği şeylerden korkmuş ve bu korkularının önüne geçebilmek için mücadele 
etmiştir. Bu mücadelenin sonucunda güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır. Tehdidin olmaması olarak da kısa bir şekilde belirtilebi-
lecek olan güvenlik kavramı, içinde bulunulan çağın gerekliliklerine göre biçim almıştır. Çağın ihtiyaçlarının yanı sıra bir ülkenin 
bulunduğu coğrafya, jeopolitik konumu ve bu konumda yaşayan insanların genel özellikleri de güvenlik kavramının şekillenme-
sinde önemli bir rol oynamıştır. Bu sayede geçmişte ve günümüzde ülkelerin güvenliği sağlamak adına yapılan uygulamalar 
farklılık göstermiştir. Bu uygulamalardaki farklılıklarının sebebinin ise her ülkenin kendi ulusal güvenlik anlayışı ile paralellik 
gösterdiği düşünülmektedir. Ulusal güvenlik anlayışı, geleneksel güvenlik anlayışı kavramının çerçevesinde şekillenmiştir. Bu 
çalışmada güvenlik kavramının ortaya çıkışına ve gelişmesine, ulusal güvenlik kavramına, geleneksel güvenlik yaklaşımına, 
güvenlik kavramın gelişimini etkileyen fikir akımlarına ve güvenlik algısının değişmesine neden olan olaylara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ulusal Güvenlik, Fikir Akımları, Güvenlik, Geleneksel Güvenlik

THE CONCEPT OF SECURITY IN THE HISTORICAL PROCESS
Abstract

Security means that the human communities that have come together, the people who make it up, the personal rights of 
human and dignity of individuals, public and individual goods, are protected from all kinds of threats and bad facts. It is thought 
that human beings, who have always gone further since the emergence of modern man, have to take shape according to the 
position and time they are in, and thus continue their development without stopping until these days and will continue in the 
future. Human beings, who are inherently incapable of living things, have always been afraid of what they do not know and have 
struggled to overcome these fears. As a result of this struggle, the concept of security emerged. The concept of security, which 
can also be briefly stated as the absence of threats, has taken shape according to the requirements of the current era. In addition 
to the needs of the age, the geography of a country, its geopolitical position and the general characteristics of the people living 
in this position also played an important role in shaping the concept of security. In this way, the practices made to ensure the 
security of countries in the past and present have differed. It is thought that the reason for their differences in these practices 
is in parallel with each country’s own understanding of national security. The concept of national security is shaped within the 
framework of the traditional concept of security. In this study, the emergence and development of the concept of security, the 
concept of national security, the traditional approach to security, the currents of ideas affecting the development of the concept 
of security and the events that caused the perception of security to change were discussed.

Keywords: National Security, Stream of Ideas, Security, Traditional Security
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GİRİŞ
Tarih incelendiği zaman insanlığın her zaman bir arayış içerisinde olduğu görülmektedir. İnsan, bu arayışlar ile kendisini 

daha iyi noktalara taşımanın amacını gütmüştür ve bu arayışlar insanoğlunun gelişiminin sürekli devam etmesini sağlamıştır. 
İnsanın arayışının temelini, en temel ihtiyaçları oluşturmaktadır.

İnsanın en temel ihtiyaçları arasında barınma, beslenme, güvenlik sayılabilir. İnsanın güvenlik ihtiyacı da tarihsel süreç 
içerisinde içinde bulunulan dönemin şartlarına göre farklılıklar göstermiştir. Bu farklılıkların esas sebebi de güvenliği teh-
dit eden unsurların zaman içerinde şekillenmesinden kaynaklanmaktadır. Güvenlik fikrinin manasına ve anlam yüküne bağlı 
olan yaklaşımlar ve insanoğlunun güvenliğine zarar verebilecek durumlar zaman zaman büyük farklılıklar göstermiştir (Haser, 
2018). Bu duruma örnek olarak, 15. yüzyılda yaşayan insanların nükleer silahlar açısından bir endişesi yok iken, 21. yüzyılda 
yaşayan insanlar bu noktada hayatlarının tehlikede olduğunu bilmesi verilebilir. Çağın teknoloji koşulları bu noktada belirleyici 
faktör olarak belirtilebilir. Farklılıkların bir diğer sebebi de coğrafi koşullardır. Fay hatlarının yoğun olduğu okyanus ülkelerinde 
ne zaman geleceği belli olmayan ve yıkıcı etkisinin çok yüksek olma potansiyeli bulunan tsunami gibi büyük bir problemleri var 
iken, benzer bir coğrafyada olmayan ülkelerin böyle bir problemleri yoktur. İnsanlık çağlar boyunca kendilerine tehdit oluşturan 
diğer gruplardan korunmak, bu gruplarla oluşabilecek olası rekabetlerden zarara uğramamak ve en önemlisi de sürekli gü-
cünü en iyi şekilde muhafaza etmek için güvenliği her zaman birinci önceliği olarak değerlendirmiştir (Haser, 2018). Güvenlik 
olgusunun, farklı bakış açılarıyla türlü anlatımları var olmuş, yerel ve küresel disiplinde mevcut olan öğeleriyle tarihsel zaman 
içerisinde gelişen siyasi, ekonomik, sosyal olaylar çerçevesinde kapsayıcılığı artmıştır (Bakan ve Şahin, 2018). Geleneksel 
güvenlik anlayışının özünü oluşturan harp ve düşman kavramları günümüzde terörizmle mücadele, siber savaş vb. yeni biçim-
lere evrilmiştir (Haser, 2018).

İçinde bulunulan döneme göre değişen güvenlik konseptlerinin değişimin temel noktasında coğrafya ve çağın teknolo-
jik koşulları bulunmaktadır. Bugüne kadar edinilen tecrübeler doğrultusunda, ilerleyen zamanlarda da güvenlik konseptlerinin 
değişiminde bu esasların önemli bir rol oynayacağı öngörülmektedir.

     1. Problemı̇n Tanımı 
Güvenliğin idrak edilmesi ve tehlikelerin farkına varılmasında oluşan değişimler, kısmen psikolojik idrak ve hatalı idrak 

sürecinden çoğalır, ancak bununla kısıtlanamaz (Bilgin, 2010).

Birinci ve ikinci dünya savaşlarının son bulmasıyla devletler güvenliklerini sağlamak amacıyla türlü değişikliklere gitmiştir. 
İkiz kuleler faciasının yaşanmasıyla güvenlik algısı üzerindeki çalışmalara daha da önem verilmeye başlanmıştır. Devletin 
güvenliğini sağlamaya yoğunlaşan askeri güç önemini yitirmiş, toplumsal değerler ve çevresel etmenler gibi öğeler daha da 
önemli hale gelmiştir. Bu kapsamda var olmaya başlayan yeni anlayışlarla birlikte yalnızca askeri durumlarda önemsenen 
güvenlik anlayışının da hızla genişlemesi kaçınılmaz olmuştur. Tüm bu durumlardan ötürü devletlerin güvenlik anlayışı sadece 
düşman tehlikesi ile kısıtlı kalmamakla birlikte, artan çeşitli tehlikeler üzerinden de belirlenmeye başlanmıştır (Haser, 2018).

     2. Araştırmanın Önemi  
Zamanla yeniden şekillenen tüm bu olgular ve yeni tehlikeler, küreselleşmenin de etkisiyle teknolojik, sosyal, ekonomik 

hudutların da ortadan kaldırılması ile birlikte çözümü daha da zorlaşan bir dünya sorunu haline gelmiştir (Bakan ve Şahin, 2018).

Güvenlik kavramının yalnızca askerî tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin etkisiz hale getirilmesinden oluşmadığını, 
güvenlik yöntemleriyle de asıl amaçlananın sadece olası bir savaşı engellemek değil tüm bunlarla birlikte toplumun huzur ve 
mutluluğunu da sağlamanın gerekliliğini hedefleyen “yeni güvenlik” anlayışı daha çok kabul görmektedir (Bilgin, 2010). Güvenli-
ğin var oluş amacı “neye karşı ve ne için güvenlik” tartışmasını da beraberinde getirmiştir. Küreselleşme arttıkça bu konuda etkin 
olanların güvenlik anlayışları da değişiklik göstermiş ve her bir devlet diğeri devlet için tehlike durumu yaratmaya başlamıştır. 
Tüm bunların sonucunda küresel ölçekte, sistem daha da güvensiz bir ortamın oluşmasına neden olmuştur (Haser, 2018). 
Güvenlik kavramı için yapılan çalışmalar sonucu ortak görüş bildirilen esas nokta; insanların, bireylere, toplumlara, devletlere 
ya da diğer etmenlere yönelik tehditlerden zarar görmeyecek kadar özgür hissetmesidir (Haser, 2018). Bugünlerde ise güvenlik 
kavramı hakkında yapılan tartışmalar iki farklı görüş altında toplanmış vaziyettedir. İlki küresel sistemin yapısının anarşik du-
rumda bulunduğunu savunan ve büyümeye karşı gelen geleneksel-realist gruptur. İkincisi ise küreselleşme sonucu güvenlik 
kavramının değiştiğini savunan, yani yeni güvenlik anlayışını savunan gruptur. Geleneksel güvenlik anlayışına göre devlet 
ve güvenlik birbirleriyle iç içe geçmiş kavramlardır. Geleneksel güvenliğe göre devlet temel nokta olarak belirlenmiş ve askeri 
güvenlikle kısıtlı kalacak şekilde belirlenmektedir. Devlet odaklı geleneksel güvenlik anlayışına göre güvenliğin odak noktası top-
rak bütünlüğünü, hâkimiyetini ve siyasi özgürlüğünü muhafaza etmektir. Buradan yola çıkarak geleneksel güvenlik anlayışının 
devletlerarası çatışma ve rekabet ile ilgili olduğu sonucuna varıldığı düşünülmektedir (Haser, 2018).
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 3. Kuramsal Çerçeve
 3.1 Kavramın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

Güvenlik olgusunun, farklı bakış açılarıyla türlü anlatımları var olmuş, yerel ve küresel disiplinde mevcut olan öğeleriyle 
tarihsel zaman içerisinde gelişen siyasi, ekonomik, sosyal olaylar çerçevesinde kapsayıcılığı artmıştır. Güvenlik olgusunun 
öncelikli olarak kişilerin barındığı çevrenin ihtiyaçlarına cevap vermek suretiyle yerel ve küresel kurum ve kuruluşlara göre de 
değişiklik gösterdiği düşünülmektedir (Bakan ve Şahin, 2018). Yerel güvenlikte öne sürülen diğer önemli iki kavram ise “ulusal 
çıkarlar” ve “tehditler”dir (Baylis, 2008). Güvenlik anlayışının temel odak noktasında olan şey ise canlı olan her varlığın mekân 
ve durum gözetmeksizin güvenliğe ihtiyacının var olduğudur. Güvenlik ile amaç arasında bire bir ilişkinin var olduğu bir gerçektir 
ve var olan bu amacın temelinde yeni güvenlik arayışlarımız belirmektedir (Haser, 2018).

 3.2 Geleneksel Güvenlik Anlayışı 

Geleneksel güvenlik anlayışının merkezinde devlet bulunmaktadır. Buna göre güvenliğin amacı devleti korumaktır ve bu 
bağlamda geleneksel güvenliğin devletlerarasındaki mücadele ile ilgili olduğu ifade edilebilir. 1648’deki Vestfalya Antlaşması’n-
dan bu yana, ülkeler küresel sistemin en güçlü üyeleri olarak kabul edilmektedir. Ülkeler arası temasları düzenleyecek üst bir 
otoritenin olmadığı bir düzende devlet, siyasal yasal zemininin evrensel ölçüsünü oluşturur (Baylis, 2008).

 3.3 Ulusal Güvenlik

Ulusal güvenliği, devletlerin kendilerine tehdit sayılabilecek her şeyin dışında kalması olarak nitelendirebiliriz. Geleneksel 
güvenlik anlayışı çerçevesinde ulusal güvenlik bağımsızlığın ve yurt bütünlüğünün müdafaası olarak tanımlandırılır. Öte yandan 
yerel güvenliğe yönelik tehdit her zaman bağıntılı ve anlaşılmaz bir hal almıştır. Gerçekte ise neyin tehlike olduğu veya neyin 
tehlike olacağı değer merkezindeki korunacak kavrama göre değişiklik göstermiştir (Baylis, 2008). Ulusal güvenliğin tarihsel 
süreçte şekillenmesinde bazı fikir akımları etkili olmuştur.

 3.4 Fikir Akımları (İdealizm, Realizm, Neo-realizm)

İdealizm

Platon ve Aristoteles, siyaseti; erdemli bir yaşamı ve bu yaşamı mümkün kılan toplumsal düzeni sağlamanın bir aracı olarak 
gördüklerinden idealizmin ilk düşünürleri olarak kabul edilmişlerdir. Bu düşüncenin güvenlik teorisine yansımasının idealizm 
olduğu düşünülmektedir. Yani gerçekte tehdit ve düşmanlık yoktur, tehditler insan davranışının sonucudur ve insan davranışı 
çevreden etkilenir. Dolayısıyla çevre koşulları ve eğitim yoluyla insan davranışı değiştirilebilir (Birdişli, 2011).

Realizm

Realizm en kolay şekilde idealizmin karşıtı olarak değerlendirilebilir. Bu kısa açıklamanın nedeni realistlerin idealist yöntem 
ve hedeflerini reddetmesidir. İdealistler, her şeyin önce insanları değiştirerek elde edilebileceğine inansalar da, realistler buna 
karşı çıkar ve bunun birkaç kişi için bile olsa çoğu insan için imkânsız olduğuna inanırlar. Realizmin en seçkin isimlerinden biri 
Machiavelli’dir. Ona göre ülkenin varlığını sürdürmesinin yolu iyi yasalardan ve kuvvetli bir ordudan geçiyor. Bir diğer tanınmış 
realist düşünür Hobbes’tur. Hobbes’a göre devletin amacı kişisel güvenliktir ve Leviathan güvenliği sağlayabilir (Birdişli, 2011).

Neo-realizm

Neo-realistler, ülkenin kendi güvenliğinin ilk sıraya koyulduğu, insan doğasından ziyade küresel sistemin yapısının önem-
sendiği bir yaklaşımı benimsemiştirler. Başka bir deyişle, ülkelerin bekasını sağlamak, geriye kalan tüm amaçlar için gerekli bir 
ön koşul olarak kabul edilmiştir. Küresel sistemdeki güç her zaman eşit olarak dağıtılmamıştır, güçlü ülkeler her zaman kendi 
çıkarlarını ön planda tutmuş ve ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılık, uluslararası sistemdeki ilişki yapılarını belirlemiştir. Küre-
sel sistemdeki rekabet ve anarşi ortamında, bir ülkenin temel amacı kendi güvenliğini sağlamaktır ve uluslararası ilişkilerin bu 
durumunun temel sonucu, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını azaltmaktır (Haser, 2018).

 3.5 Değişen Dünyada Genişleyen ve Derinleşen Güvenlik Algısı

İçinde bulunduğumuz asırda, küresel ölçekte ve dünyamız için tehdit oluşturan, hava kirliliği, tatlı ve tuzlu suların kirlen-
mesi, toprak kayması, ziraat alanlarının işlevsiz hale getirilmesi ve betonlaştırılması, toprak verimliliğinin azalması, ormanların 
zarar görmesi, biyolojik çeşitliliğin hızla azalması, gürültü kirliliği, doğal afetlerin artması, hızlı nüfus artışı, kıtlık, çatışma, terör 
olaylarının artması, kimyasal silahların kullanılması gibi ekolojik-toplumsal ve ekonomik sorunlar artarak devam etmektedir. 
Ekoloji çevredeki değişiklikler risk algısını yeniden şekillendirmektedir. Doğal afetlerin artması devletleri bu alanda yeni güvenlik 
tedbirleri almaya zorlamaktadır. Küreselleşen dünyada güvenlik anlayışı içerisinde hızla artan farklı risk ve tehlike öğeleri, dünya 
savaşlarıyla sonuçlanmasa da gerilim ve krizlere neden olabilmektedir. Özellikle Soğuk Savaş sonrası hızla artmaya devam 
eden bu risk ve tehlike öğeleri güvenlik anlayışının kapsamlı bir boyutta büyümesine sebebiyet vermiştir (Bakan ve Şahin, 2018). 
Küresel ortamda artan terör faaliyetleri, devletler arasındaki bölgesel krizler güvenlik alanında her devletin kendi potansiyel 
sorunlarına göre önlem almasına ve aramasına sebebiyet vermiştir.
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 3.6 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem

1980’lerde başlayan ve Sovyetlerin çöküşü ile sonuçlanan Soğuk Savaş dönemi sonrasında iki kutuptan oluşan dünya 
düzeni yerini tek kutuptan oluşan bir yapıya bırakmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesi küresel sistemde var olan tüm ülkeler için 
değişik sonuçlara yol açmış ve yeni siyasal etkenler ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde güvenlik anlayışı nükleer silah-
ların yaratacağı zararlar üzerine kurulmuşken, savaşın son bulması ile birlikte tehlike öğeleri da değişik boyutlar kazanmıştır. 
Soğuk savaştan sonra ortaya çıkan dönemde küreselleşme ve değişen teknolojinin hızla gelişmesiyle küresel sistemde siyasal, 
ekonomik toplumsal ilişkilerde değişiklik sürecine girilmiştir. Küreselleşme ve karşılıklı bağımlılığın artması ile geleneksel askeri 
güç dengesi anlayışı yerini ekonomik menfaat dengesi anlayışına bırakmıştır. Buna bağlı olarak da küresel ilişkilerde aktörler 
birbirlerine hasım olmaktan ziyade rakip konumuna gelmişlerdir. Devletlerin stratejilerinin belirlenmesinde süper güçlerin doğru-
dan tesiri azaldığı için güvenlik anlayışı konusunda devletler ulusallaşmışlarıdır. Çünkü ülkeler kendi halk güvenliklerinin sağlan-
masında daha çok söz hakkına sahip olmuşlardır ve aralarında bulundukları blokların stratejilerinden çıkmışlardır (Haser, 2018).

 3.7 11 Eylül ve Değişen Güvenlik Algısı

21. asrın ilk zamanlarından itibaren yenidünya düzeni ile birlikte küreselleşme tüm dünyayı etkisi altına almaya başlarken 11 
Eylül terörist saldırıları ile küresel sistem önemli bir değişim ve dönüşüm noktasına gelmiştir. Saldırının önemi meydana getirdiği 
zararın büyüklüğünden çok saldırının hedef aldığı noktanın niteliğinden kaynaklanmaktadır. 11 Eylül saldırılarının küresel sis-
temde bu denli ses getirmesinin sebebi, Soğuk Savaşın ardından meydana gelen en önemli saldırılardan birisi olması dolayısıy-
la ve süper güçlerden birisi olan ABD‘ye karşı yapılan bir saldırı olması hasebiyle kaynaklanmaktadır. Bu saldırı sonucunda 
tüm dünya Amerika’nın dokunulamaz olmadığını görmüştür. 11 Eylül terör saldırısı ile beraber görülmüştür ki küresel terörizm 
ABD’nin dış politika güvenlik anlayışında yeni bir etken olarak yerini almıştır. 11 Eylül ile beraber yeni güvenlik tehlikeleri kendi 
güvenlik ortamlarından, daha çok terörizmin sebep olduğu güvenlik anlayışına evrilmiştir. Bu nedenle 11 Eylül terör saldırısı, 
büyük bir güvenlikleştirmenin belirli bir sonuca ulaşım evresinin başlamasına yol açmıştır (Haser, 2018). Bu noktadan sonra 
küresel anlamda terörle mücadele öncelikli bir hâl almıştır dünyada.

 3.8 Yeni Güvenlik Teorileri

Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ve küreselleşmenin artan bir hızla neredeyse tüm devletlere yayılması büyük bir 
evrilme sürecini de birlikte getirmiştir. Bu dönüşüm sonucunda da tehlikelerin çeşitliliğinde de artış meydana gelmiştir. Yeni 
tehlike çeşitlerinin meydana gelmesi yeni sorunları ve güvenlik problemlerini de birlikte getirdiğinden yeni stratejilerin ortaya 
çıkması da gerekli olacaktır (Haser, 2018). Ortaya çıkan bu stratejiler devletler arasında farklılık göstermiştir, bu farklılığın ana 
sebebi de her devletin güvelik endişesinin ayrı ayrı olmasıdır.

 3.9 Kopenhag Okulu

Güvenlik kaygılarının her dönem değişimi ve dönüşümü sonucunda insanlar güvenlik konusunda yeni yaklaşımlar geliştir-
miştir. Kopenhag Ekolü, geleneksel/realist güvenlik kavramının eleştirilmesi ile yeni bir güvenlik anlayışı ortaya çıkaran bir gü-
venlik yaklaşımı olarak meydana gelmiştir. Buna göre Kopenhag Okulu’nun güvenlik konusunda ki çalışmalara kattığı en önemli 
faydalardan bir tanesi insan topluluklarının güvenliğinin etkilendiği beş ana sektörü güvenlikleştirme teorisine uyarlamasıdır. Bu 
beş ana sektör askeri, politik, toplumsal, çevresel, ekonomik güvenlik olarak sınıflandırılmaktadır. Okulun burada öne çıkardığı 
husus devletler için askeri tehlikelerin tek güvensizlik nedeni olmadığıdır. Buna göre de diğer sektörlerdeki güvensizlikler de bir 
tehlike nedeni olarak hem kendi başına hem de askeri sektöre taşınarak bir güvensizlik nedeni oluşturmaktadır (Nebi, 2011). 
Bu da güvenlik konusunda tek bir noktada endişe etmenin güvenliği tehlikeye attığını ortaya çıkarmaktadır. Güvenlikleştirme 
teorisine göre, bir problem o andaki durumda bir tehlike olarak kabul edilir ve böylece bu problem diğer problemler üzerinde 
tamamıyla bir öncelik kazanır. Öncelikli problem eğer çözülemez ise diğer tüm problemlerin herhangi bir öneminin kalmayacağı 
algısı oluşur (Baysal ve Lüleci, 2015). Bu yaklaşım Kopenhag Okulu’nun güvenlik konusunda ortaya koymuş olduğu yeni güven-
lik anlayışının ortaya çıkış noktasını oluşturmaktadır.

     SONUÇ VE ÖNERİLER
Kavram olarak değerlendirildiği zaman güvenlik, 20. yüzyılın sonralarından itibaren genişlemiş ve daha da anlaşılmaz bir 

hal almıştır. Küreselleşen dünyada geleneksel güvenlik yaklaşımları başkalaşarak, yerlerini yeni güvenlik yaklaşımlarına bıraktı.
Küreselleşmenin dünya üzerinde daha etkin bir hal alması sonucunda, güvenliği tehlikeye atan sorunların ortaya çıkması-

nın sebeplerini anlamak da daha zor bir hal almıştır. Bunun sonucunda devletler bir araya gelerek, küresel sorunların çözümü 
için ortak çalışmalar yürütmektedir. Bugünün dünyasında, problemlerin büyük bir kısmı direkt olarak devletlerle ilgili olmaktan 
ziyade kişilerin kendisiyle ilgilidir. Bunun temel sebebi tehdit unsurlarının farklı olmasıdır. Geleneksel güvenlik yaklaşımına göre 
güvenlikten sadece devletler sorumluyken, güncel güvenlik anlayışlarına göre güvenlik herkes içindir. Fakat burada değişen 
güvenlik anlayışı sonucunda her bireyin sorumluluğunun olduğunu belirtmek gerekir.
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Tehditlerin çeşitliliğinin artması sonucunda güvenlik kavramı boyut değiştirmiştir. Farklı türden konular güvenlik tehdidi 
haline gelmiştir ve bunun sonucunda güvenlik önce farklılaşmış, sonrasında ise geleneksel yaklaşımın sonunu getirmiştir. Alter-
natif güvenlik yaklaşımları bu sayede ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde, merkezine devleti alan güvenlik yaklaşımları, yerlerini 
kişi merkezli uluslararası güvenliğe bırakmıştır. 
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TERÖRİZMLE MÜCADELEDE İSTİHBARATIN ÖNEMİ
Bayram Görkem KÜÇÜK

                   Öz

Çeşitli motivasyonlara sahip terörist gruplar, gerçekleştirdikleri saldırılar ile binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Te-
röristlerin sürekli olarak yeni eylem taktik ve teknikleri geliştirmeleri ve teknolojik imkanlardan yararlanmaları güvenlik güçlerinin 
daha kapsamlı tedbirler almasını zorunlu kılmıştır. Bu kadar etkin bir yapıya bürünebilen terörist hareketler ile mücadele edebil-
mek ancak sistematik olarak uygulanabilecek karşı terörizm ve anti terörizm faaliyetleri ile mümkün olabilir. Bu faaliyetlerin ba-
şında da istihbarat faaliyetleri gelmektedir. İstihbarat kurumlarının ana görevleri tehdidin önceden tanımlanması, analiz edilmesi 
ve değerlendirilmesidir. Düzenli ve gelişmiş bir istihbarat ağına ulaşmış devletler kimi zaman terör faaliyetlerinden zarar görmüş 
olsalar da, uyguladıkları istihbarat operasyonları ile birçok terör faaliyetinin önüne geçmeyi başarmışlardır. Bu çalışmanın te-
mel amacı terörizmle mücadelede istihbaratın önemini ortaya koymaktır. Çalışmada ilk olarak terörizm, karşı terörizm ve anti 
terörizm faaliyetlerinde kullanılan istihbarat unsurlarının terörizmle mücadeleye katkılarından bahsetmek ve müteakiben ön alıcı 
işleviyle öne çıkan istihbaratın terörizmle mücadeledeki önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İstihbarat, Terörizm, Terörizmle Mücadele, Karşı Terörizm, Anti Terörizm

THE IMPORTANCE OF INTELLIGENCE IN THE FIGHT AGAINST TERRORIZM 
Abstract

Terrorist groups with various motivations caused the deaths of thousands of people with the attacks they carried out. The 
fact that terrorists constantly develop new action tactics and techniques and take advantage of technological opportunities and 
this situation required the security forces have to take more comprehensive measures. Fighting against terrorist movements 
that can take on such an effective structure can only be possible with counter-terrorism and anti-terrorism activities that can be 
implemented systematically. Intelligence activities are at the top of these activities. The main tasks of intelligence agencies are 
to predict, analyze and evaluate the threat. Although states that have reached a regular and developed intelligence network 
have sometimes suffered from terrorist activities but, they have managed to prevent many terrorist activities with the intelligence 
operations they have done. The main purpose of this study is to demonstrate the importance of intelligence in the fight against 
terrorism. In the study, first thing is mention the contribution of intelligence elements used in terrorism, counter-terrorism and 
anti-terrorism activities to the fight against terrorism, and then to reveal the importance of intelligence, which stands out with its 
proactive function, in combating terrorism.

Keywords: Intelligence, Terrorism, Fight Against Terrorizm, Counter Terrorism, Anti Terrorism
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GİRİŞ
Terörizm, 2000 yıldır insanlık tarihinin merkezinde yer alan bir kavramdır. 20 asır önce Sicariiler’den bugüne dek tarihin gün-

dem maddelerinden biri olmuştur. İnsanlarda yarattığı korku ve panik hali büyük bir tehdit olarak algılanmış ve müdahale edilmesi 
kaçınılmaz olan bir konuya dönüşmüştür. Terörün stratejisini ve felsefi boyutunu oluşturan terörizmin ortaya çıkmasında toplumsal, 
kültürel, ekonomik ve askeri birçok faktör bulunmaktadır. Bu sebeple, terörizmle mücadele konusunda tek bir çözüm yolu bulun-
mamakta, toplumsal, kültürel, ekonomik, askeri ve siyasi çözüm yolları olan çok yönlü bir rota izlenmesi gerekmektedir (Karağaç, 
2018: 240). Terörizmle mücadele noktasında çizilen bu rotanın beynini istihbarat olgusu oluşturmaktadır. Haberdar olma, bilgi 
toplama ve zekâ kavramlarıyla açıklanan istihbarat olgusu, oluşabilecek tehlikeleri önlemek, görünmeyeni görmek, bilinmeyeni 
bilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek için, güçlü devletlerin önem verdiği ve ciddi miktarlarda bütçe ayırdığı bir faaliyet sahasıdır. 
Bu çalışmada; terörizm ve istihbarat olguları tanımlanarak, terörizmle mücadelede istihbaratın önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

     1. Problemı̇n Tanımı  
Toplum üzerinde korku yaratmayı kendine amaç edinen terörist grupların yapmış olduğu eylemler ile mücadele eden güven-

lik güçlerinin elindeki en önemli kozlardan biri de istihbarattır. Terörizmle mücadele kapsamında kullanılan istihbaratın temel 
hedefi, taktik ve operasyonel seviyede gerçekleşecek terörist faaliyetlerin ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleşeceğini tespit 
etmektir. İstihbarat faaliyetlerinin önemi göz önünde bulundurulduğunda, devletlerin terörizmle mücadelede izledikleri politika, 
terör tehdit ve tehlikesinin tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınıp uygulamaya konması şeklinde iki konjonktür üzerinde şekil 
almaktadır (Beşe ve Seren, 2011: 137).

Grafik-1. Rusya Federasyonu 2003-2019 Terör Suç Durumu

Rusya Federasyonu’nun 17 yıllık toplam terör olayı sayılarına (Grafik 1) bakıldığında 2006 yılında bir kırılma gerçekleşmiş-
tir. Bu kırılmanın sebebi yeni terörle mücadele yasası çıkarılması ve Terörle Mücadele Komitesi’nin oluşturulmasıdır (Alkan ve 
Karamanoğlu, 2020: 398). Bu yıldan itibaren terör olaylarında hızlı bir azalma başlamıştır. Bu azalmanın sebepleri incelendiğin-
de, oluşturulan yasa ve komitenin faaliyetlerinin çoğunluğunun ön alıcı kolluk yaklaşımına uygun olarak koordinasyon ve haber 
alma faaliyetleri olması görülmüştür. Bu da yine bu çalışmanın konusu olan istihbarat faaliyetlerinin terör suçları üzerindeki 
etkisinin azımsanamayacak derecede olduğu göstermektedir. İstihbarat faaliyetlerini gerektiği ölçüde kullanmayan devletlerin 
terörizmle mücadelede başarısız olması muhtemeldir ve bunun büyük bir problem olarak karşımıza çıkacağı aşikârdır.

     2. Araştırmanın Önemi  
İstihbarat, genel anlamıyla haber ve bilgi alma kelimelerinin çoğuludur (Özdağ, 2011: 17). Terörizmle mücadelede istihbara-

tın amacı ise gerekli veya gereksiz her bilgiyi toplamaktır. Terör örgütlerinin bir araya gelme nedenlerini ve güdülerini belirlemek, 
örgütün ideolojisini derinlemesine analiz etmek, örgüte katılma nedenlerini belirlemek, liderlerinin psikolojik ve biyografik özel-
liklerini belirlemek, milis yapısının ortak yönlerini ve aralarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak, terörizmle mücadele 
noktasının temel taşlarını oluşturmakta ve istihbarat unsurunun ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır (Önenli, 2015: 
291). Bu doğrultuda bu çalışmanın önemi, terörist grupların geçmişte yaptığı veya yapabileceği her türlü faaliyetten toplanan 
verilerin bir bütünü olan istihbarat unsurunun, terörist ve terörizmle mücadelede ne kadar kritik bir konuma sahip olduğunu vur-
gulamak ve istihbarat unsuru olmadan terörizmle mücadelenin çok güç olacağını belirtmektir.
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     3. Kuramsal Çerçeve  
Korku yaratmak için tasarlanmış terörizm, şiddet veya şiddetin sonucu olarak ortaya çıkan tehdittir. Teröristlerin toplumsal 

korku yaratmaya yönelik eylemlerinin sonucu terörizmi oluşturmaktadır. Bu eylemler, teröristlerin sahip olduğu medya kanalları 
aracılığıyla daha hızlı yayılarak toplumu korkutmayı amaçlamaktadır. Terörizmle mücadele dendiğinde anlaşılması gereken 
terörün neden ve koşullarının analiz edilmesi olmalıdır. Terörü oluşturan sebep ve şartların bilinmesi, terörizmin boyutunun 
anlaşılması ve mücadele stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Bir ülkede veya toplumda terörün ortaya çıkmasının 
temel nedenleri olarak; siyasal, ekonomik ve sosyokültürel faktörler gösterilebilir (Baharçiçek ve Tuncel, 2011: 4). ABD Ulusal 
Güvenlik Konseyi eski Başkanı Daniel Banjami’ye göre terörizmle mücadelenin taktik ve ideolojik olmak üzere iki aşaması bu-
lunmaktadır. Taktik aşamada askerî harekâtlar yapılmakta ve sürekli bir istihbarat desteği sağlanmakta, ideolojik aşamada ise 
“kalplere ve zihinlere” hitap edilmektedir (Gezgin, 2004: 14). Kalplere ve zihinlere hitap ederken Joseph Nye tarafından ilk kez 
1990 yılında bahsedilen yumuşak güç kavramı kullanılmalıdır. Basit şekliyle yumuşak güç; işbirliği, ikna ve cazibe yöntemleri 
kullanılarak karşı tarafın gönüllerinin kazanılması şeklinde açıklanabilir (Nye, 2005: 7).

Terörle mücadeledeki en önemli hususlardan birisi sahip olunan istihbaratın ne denli kapsamlı olduğudur. Doğru ve eşza-
manlı elde edilen ve dağıtılan istihbarat olmadan uygulanan mücadele biçimlerinin başarı elde etme şansı oldukça düşüktür. 
Terörist veya mücadele eden taraf açısından değerlendirildiğinde, doğru ve eşzamanlı istihbarat toplayan, bir analiz süzgecin-
den geçiren ve ihtiyaç sahiplerine ulaştıran tarafın, hedef ve amaçlarına daha erken ulaşacağı söylenebilir. Herhangi bir sorunla 
mücadele etmeden önce, sorunun ortaya çıkmasının neden ve koşullarının anlaşılması gerekmektedir. Terörizmle mücadele 
edebilmek için de terörü ortaya çıkaran neden ve koşulların anlaşılması gerekmekte ve bu gerekliliği yerine getirebilmek için 
doğru, eşzamanlı ve etkili elde edilmiş istihbarata ihtiyaç duyulmaktadır (Cline, 2011: 194).

Terörizmle mücadele esnasında elde edilen istihbarat teknikleri genel askeri istihbarattan farklılık göstermektedir. Konvan-
siyonel harpte kullanılan geleneksel askeri istihbaratta asıl önem teşkil eden düşman unsurların kapasitesi ve savaş düzeninin 
ortaya çıkarılmasıdır. Fakat terörizmle mücadele istihbaratının temel hedefi, daha çok taktik seviyede gerçekleşecek terörist 
eylemlerin “ne zaman, nerede ve nasıl” gerçekleşeceğinin tespit edilmesidir. Buna ek olarak teröristlerin asıl amaçlarının ve bu 
amaçları gerçekleştirme potansiyellerinin olup olmadığının anlaşılmasıdır.

Terörizm riskinin en aza indirilmesi için yalnızca saldırıların önlenmesi yeterli değildir, insanların terörist olmalarının ve şid-
deti desteklemelerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu tür önlemlerin yeterli bir süre içerisinde alınabilmesi için, aktif, doğru 
ve eşzamanlı bir istihbaratın üretimi ve dağıtımına duyulan ihtiyaç oldukça fazladır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Terörizmle mücadelede en kritik konulardan biri elde edilen istihbarattır. Eş zamanlı olarak, bütün insan kaynaklarının ve tek-

nolojik imkanların kullanılmasıyla toplanan, terör tehdit ve tehlikesinin teşhis edilmesi ve önleyici tedbirlerin alınmasıyla icra edilen 
istihbarat operasyonlarının, aynı zamanda yumuşak güç kullanımına dikkat edilerek uygulandığında birçok terör faaliyetinin önüne 
geçmeyi mümkün kıldığı söylenebilir.
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IŞİD VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
Ramazan KİRAZ

Öz

Bu çalışmada ilk olarak IŞİD’in kuruluşu ve bulunduğu noktaya nasıl ulaştığı incelenecektir. İkinci olarak ülkemize doğrudan 
etkileri ele alınacak ve son olarak bölgede yarattığı karışıklık sonrası göç faktörü incelenecektir. Irak ve Suriye’nin içerisinde 
bulunduğu mevcut durum, bu bölgede radikal dinî örgütlerin ortaya çıkmasını ve varlığını devam ettirmesini kolaylaştırmaktadır. 
Bu örgütlerden biri olan IŞİD, ilk olarak Tevhit ve Cihat Örgütü ismiyle kurulmuştu. 2004 Ekim ayında Irak el Kaide’si ismini 
kullanmıştır. 2006 Ekim ayında ismini “Irak İslam Devleti” (IİD) olarak değiştirmiştir. 8 Nisan 2013’te “Irak ve Şam İslam Dev-
leti” (IŞİD) adını almıştır. IŞİD’in hâkim olduğu bölgede bir otorite boşluğu mevcuttur ve böyle bir ortamda terör örgütlerinin bu 
boşluğu doldurması olası bir durumdur. IŞİD terör örgütü de bölgedeki bu istikrarsızlığı kendi imkânları açısından iyi bir şekilde 
değerlendirmiştir. Bu durumu militan ve halk desteği sağlamak için lehine çevirmiş ve istismar etmiştir. IŞİD, gerçekleştirdiği kanlı 
eylemleri ile hem bölgesel hem de küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir. IŞİD’in küresel bir tehdit olarak ortaya 
çıkması sonucu, örgütle mücadele maksadıyla ABD öncülüğünde bir koalisyon oluşturulmuştur. Bu koalisyon tarafından, IŞİD’in 
Suriye ve Irak’ta “zayıflatılması ve sonunda yok edilmesine” dayalı bir mücadele yöntemi benimsenmiş ve uygulanmaya baş-
lanmıştır. IŞİD’in merkez coğrafi halkası olarak tanımlanan Irak ve Suriye’den sonra Türkiye, örgütün yakın coğrafi halka olarak 
tasnif ettiği ikincil düzeydeki hedefleri arasında yer almıştır. 2014 yılında IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi sonrasında Türkiye’nin 
Musul Başkonsolosluğunda bulunan 49 kişiyi rehin almasıyla örgüt ciddi bir tehdit haline gelmiştir. Sınır ötesinde IŞİD ile mü-
cadele için Koalisyon tarafından desteklenen ve güçlenen PKK uzantısı olan YPG terör örgütü de Türkiye’nin tehdit gündeminde 
yer almaya başlamıştır. Türkiye’ye yönelik IŞİD tehdidi ilerleyen yıllarda dışardan yurtiçine taşındı.  IŞİD 18 Mayıs 2015 HDP 
parti bürolarına bombalı saldırı, 10 Ekim 2015’de Ankara’da bombalı saldırı ve 1 Ocak 2017’de İstanbul’da bir gece kulübüne 
saldırı ile Türkiye’de birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açan büyük terör eylemleri gerçekleştirmiştir. IŞİD Sınırımıza 
yakınlığı, yurtiçinde gerçekleştirdiği büyük eylemler ve Irak ve Suriye’de oluşturduğu karışıklıktan doğan göç ile ülkemizi birçok 
konuda etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Terör, IŞİD, Türkiye, Örgüt

ISIS AND ITS EFFECTS ON TÜRKİYE 
Abstract

In this study, we will first examine the foundation of ISIS and how it reached the point where it was located. Second, the 
direct effects of our country will be discussed and finally, the migration factor after the confusion it created in the region will be 
examined. The current situation in Iraq and Syria makes it easier for radical religious organizations to emerge and continue 
their existence in this region. ISIS, one of these organizations, was first established as the Organization of Tevhit and Jihad. In 
October 2004, Iraq used the name al-Qaeda. In October 2006, it changed its name to the “Islamic State of Iraq” (ISI). On April 
8, 2013, it was named “Islamic State of Iraq and Damascus” (ISIS). There is an authority gap in the region dominated by ISIS, 
and in such an environment, it is possible for terrorist organizations to fill this gap. The ISIS terrorist organization has also made 
a good assessment of this instability in the region in terms of its own capabilities. ISIS has turned this situation in its favor and 
is exploiting it to provide militant and popular support. ISIS has become a source of threat at both the regional and global levels 
thanks to its power and its bloody actions. As a result of the emergence of ISIS as a global threat, a US-led coalition has been 
formed to fight the organization. A method of fighting based on the “weakening and eventual destruction” of ISIS in Syria and 
Iraq has been adopted and implemented by this coalition. After Iraq and Syria, defined as the central geographical Ring of ISIS, 
Türkiye was among the secondary targets of the organization, which it classified as a close geographical ring. The organisation 
became a serious threat after ISIS seized Mosul in 2014, taking 49 people hostage in Türkiye’s Consulate General in Mosul. The 
YPG terrorist group, the PKK extension supported and strengthened by the Coalition to fight ISIS across the border, is also on 
Türkiye’s threat agenda. The ISIS threat to Türkiye has moved from the outside into the homeland in the following years. May 
January October 18, 2015 bomb attack on party offices, October 10, 2015 Ankara explosion and January 1, 2017 in Istanbul, a 
nightclub attack have been major acts in Türkiye. ISIS has affected our country on many issues with its proximity to our Border, 
its great actions at home and the migration caused by the confusion it has created in Iraq and Syria.

Keywords: Terror, ISIS, Türkiye, Organization
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GİRİŞ
Dini motivasyonlu terör örgütlerinin kurulması, 1979 İran Devrimi ve Sovyetler’in Afganistan işgali ile ortaya çıkmıştır. 11 Ey-

lül 2001’de El kaide ABD’de büyük bir saldırı düzenlemiş ve uluslararası terörizme kapsamında bir eylem uygulamıştır. ABD’nin 
Afganistan’a ve Irak’a konuşlanmasının temel sebebi din temelli örgütlerin otorite boşluğundan yararlanıp güçlenmesini engel-
lemektir. IŞİD, bölgedeki petrolünde getirdiği ekonomik güç ile birçok büyük kanlı eylem gerçekleştirmiştir. 2004 yılında Irak 
el-kaidesi ABD işgali ile eylemlerine başlamıştır. 2006 yılında ise Irak el-kaidesi Irak İslam Devleti adını almıştır. 2007 yılından iti-
baren ABD’nin, Irak İslam Devleti’ne muhalif Sünni aşiretlerin ve yerel unsurların desteğini sağlayarak operasyonlarını arttırması 
sonucunda Irak İslam Devleti’nin gücü kırılma sürecine girmiştir. Irak İslam Devleti bombalı saldırılarına devam etse de direniş 
yılları ile karşılaştırıldığında 2008 yılının sonundan itibaren eylemlerinin sayısında önemli ölçüde düşüş görülmüştür. Sünni 
Uyanış diğer adıyla Sahva Harekâtı da bu düşüş sürecini tetikleyen bir dönemde ortaya çıkması açısından önemlidir. Yakın 
coğrafyada patlak veren iç karışıklık ve savaşların çoğu zaman komşu ülkelere sıçrama eğiliminde olduğu bilinen bir gerçektir. 
Silahlı devlet dışı faktörlerin ve kural tanımaz oluşumların birbirleriyle veya rejimle savaştığı bir karışıklık ortamı Suriye’de 
görülmektedir. IŞİD’in uluslararası bir hal alan etkilerinin ülkemize ve kısmen Avrupa’ya sıçradığı görülmektedir. Türkiye’nin 
sınırında meydana gelen bu hareketlilik ve otorite boşluğu doğrudan ülkemize terör tehdidi ve kontrolsüz göç problemi oluştur-
maktadır. IŞİD’in ülkemize etkisini ilk olarak 2014’te Niğde’de görmekteyiz.  Bu eylem sonrasında IŞİD’in Ankara ve İstanbul’a 
yayıldığı iddiası ülke gündeminde sıklıkla yer almıştır. IŞİD’in ülkemize etkisi sadece sınırlarımız içerisinde yaptığı eylemlerle 
kalmamıştır. Bu anlamda IŞİD’in Türkiye Musul konsolosluğuna karşı gerçekleştirdiği saldırı öne çıkan eylemler arasındadır. IŞİD 
daha büyük bölgesel ve kimi zaman uluslararası etkiler yaratabilecek aşamaya gelmiş ve eylemlerini bu çerçevede sadece iç 
savaşın yaşandığı Suriye’de değil, çatışma yayılması faktörlerini aktif bir şekilde kullanarak sınır ötesi alanlarda gerçekleştirme 
boyutuna ulaşmıştır. Bu çerçevede büyüyen IŞİD tehdidi hem bölgesel hem de uluslararası manada ciddi bir karşılık bulmuş ve 
bu tehdidin önlenmesine dair görüşmeler, müzakereler gerçekleştirilmiş ve koalisyonlar kurulmaya başlanmıştır.

     1. IŞİD’ı̇n Yapısı ve Türkı̇ye’ye Doğrudan Etkı̇leri  
ABD 2011 yılının Aralık ayında Irak işgalini sonlandırırken geride parçalanmış, otoritesiz ve savaşın eşiğinde bir ülke 

bırakmıştır. Nüfusu otuz iki milyon olan Irak’ın %65’lik kısmını Şii nüfus oluşturmaktadır. ABD Irak’tan çekilirken Şii olan Maliki 
yönetimi tarafından Sünnilere uygulanan ayrıştırıcı politikalar da artmıştır. Üst düzey politikacılar terör suçundan ötürü ülke 
yönetiminden uzaklaştırılmıştır. Bu kararın ardından Sünniler başta Anbar olmak üzere Ninova, Selahaddin, Diyala, Kerkük ve 
Bağdat’ta büyük çaplı protesto gösterileri başlatmış ve bu durum Irak İslam Devleti’nin(IİD) aradığı taban desteğini bulmasına 
katkı sağlamıştır (Gürler ve Özdemir, 2014, s.113). 

Sünni protestolar artarken Anbar şehri Sünniler için ayrı bir öneme sahipti çünkü Irak genelinde Sünniler azınlıkta olsa 
da burada nüfusun %75’ini oluşturmaktaydılar. Dolayısıyla bölgede halk desteğini almak IİD için önemlidir. Mezhepçi politi-
kalar izleyerek Sünni-Şii ayrışmasının şiddetlenmesine zemin hazırlayan Maliki’nin 2012 yılında Sünnilerin başlattığı protesto 
gösterilerini zor kullanarak bastırması üzerine ülke genelindeki Maliki karşıtlığı daha da tırmanmış ve Maliki, IİD’nin istediği 
halk desteğini bir fırsat olarak örgütün önüne altın tepside sunmuştur (Gürler ve Özdemir, 2014, s.113). Halk desteğini alan IİD 
başarılı eylemleri sonucunda bölgenin yeraltı zenginlerinden altığı finansal kaynaklar ile güçlenmiştir. Irak El-kaidesine bağlı IİD 
2012 yılı duraksama dönemi ardından 2013’ün Haziran ayından itibaren Anbar,  Selahaddin, Ninova ve Diyala gibi bölgelerde 
gücü tamamıyla ele almıştır. IİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi Nisan 2013’de yayınladığı bir mesajda IİD’nin, Suriye El-Kaidesi 
olan Nusra Cephesi ile aynı gayede savaştığı için birleşerek örgütün adının “Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD)” olarak değiştirildiğini 
duyurmuştur (Yakın Doğu Haber, 2013). IŞİD, güçlendikçe yapısını daha sistematik hale getirmiştir.

IŞİD etkin olmak istediği coğrafyayı öncelik sırasına göre halka şeklinde yapılandırmıştır. Bu yapının birinci halkasını Irak ve 
Suriye oluştururken ikinci halkası ülkemizde bulunmaktadır. IŞİD’in bu sistemi açıklaması ülkemiz üzerinde etkili olmak için plan-
larının olduğunu göstermektedir. Bölgede güçlenen örgüt, zamanla ülkemizde de eylemler gerçekleştirmiştir. 20 Mart 2014’te 
Niğde’de üç örgüt militanı tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. 
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2014 Haziran ayında IŞİD tarafından Türkiye Musul Konsolosluğuna düzenlenen eylemde başkonsolos ile birlikte 49 görevli 
vatandaşımız rehin alınmıştır. Örgütün bu eylemi doğrultusunda Suriye iç karışıklığına karşı Türkiye’nin tutumu önemli oranda 
değişmiştir. Fakat Türkiye oluşturulan uluslararası koalisyona aktif bir şekilde dâhil olmamıştır.  Örgüt, 10 Ekim 2015’te Anka-
ra Garı’nda yaptığı saldırıda 104 kişinin ölümüne sebep olmuştur. IŞİD gerçekleştirdiği bu büyük eylemler dışında ülkemizi 
doğrudan hedef alan birçok kanlı eylem gerçekleştirmiştir.

     2. IŞİD’ı̇n Türkı̇ye’ye Dolaylı Etkı̇leri  
IŞİD’in Suriye’de ortaya çıkardığı karışıklık Türkiye’yi diğer terör örgütleri ve göç konusunda da etkilemiştir. Türkiye’yi 30 yıl-

dan aşkın süredir etkileyen PKK terör örgütü Suriye iç savaşında PYD-YPG adıyla da önemli ölçüde coğrafyaya konuşlanmıştır. 
Sınır içinde bizi etkilen terör örgütünün sınırımıza bu kadar yakın yerde güçlenmesi Türkiye için büyük tehdit oluşturmaktadır. 
Bölgede ki güç çatışmasından faydalanan PYD-YPG sınırlarımızı tehdit eden birçok saldırıda bulunmuştur. Bunun sonucunda 
TSK sırasıyla Fırat Kalkanı harekâtı, İdlib operasyonu, Zeytindalı harekâtı, Barış Pınarı harekâtı ile bölgede olası PYD-YPG 
tehdidine karşı güvenlik koridoru oluşturmuştur.

Suriye’de rejim güçlerine isyan edilmesi Arap baharı ile başlamıştır. Mezhep çatışmalarını temel alan isyanlar zamanla iç 
savaşa dönüşmüştür. 2011 yılında başlayan iç karışıklık ülkemize göçün başlamasına sebep olmuştur. Zamanla artan güç çatış-
maları IŞİD ve PYD-YPG’nin güçlenmesine ve Suriye halkının ilerleyen yıllarda artan göçüne sebep olmuştur. Suriyeli ilk mülteci 
kafilesi, Türkiye’ye 29 Nisan 2011 tarihinde giriş yapmıştır. Bu tarihten sonra Türkiye, Suriyelilere karşı “açık kapı politikası” iz-
lemiştir. Türkiye, Esad rejiminin uzun süre ayakta kalamayacağını öngörmüş, politikalarını bu strateji üzerinden şekillendirmiştir. 
Ancak Suriye’de kısa sürede bitmesi beklenen çatışmalar hâlihazırda bir iç savaşa dönüşmüştür. 2012 yazına doğru sığınmacı 
sayısının artmaya devam etmesi ve özellikle Halep ve çevresinde yaşanan çatışmaların yoğunlaşması sonucu Türkiye’deki 
kampların kapasitesi zorlanmaya başlamıştır (Dinçer vd., 2013: 5). Bu arada Suriye’nin kuzeyindeki şiddetten kaçan Suriyeliler 
de resmi ve gayri resmi yolları kullanarak Türkiye’ye girmeye başlamış, özellikle Ayn-el Arab’dan (Kobani) gelen sığınmacılar 
ikinci bir göç dalgası oluşturmuştur. Bu ikinci dalgada gelen sayısı 200 bine yakındır. Türkiye, sınır boyunca kötüleşen durum 
üzerine hem resmî hem de gayri resmi geçişler üzerinde kontrolünü artırmıştır. Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacı sayısı 2012 
yılında yalnızca 14 bin iken, 2014 yılında bu sayı 1,5 milyona ulaşmıştır. 2015 yılında sığınmacı sayısı 2,5 milyon, 2016 yılında 
2,7 milyondur.2017 itibariyle, Türkiye’deki toplam Suriyeli sığınmacı sayısı 3.181.537’dir. Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin 231 bin 
kadarı, 10 kentte kurulan 26 barınma merkezinde yaşamaktadır. Geri kalan 2,950 bin sığınmacı ise, Türkiye’nin farklı kentlerine 
dağılmış durumdadır (goc.gov.tr, 26.09.2017).

SONUÇ
Din temelli terör örgütleri yalnızca İslam motifli olmasa da birçoğu İslam coğrafyasında faaliyet göstermektedir. El-kaide uzantı-

sı olan IŞİD sınırımızda bulunan Irak ve Suriye’de gücünü artırmış ve Türkiye’ye sınır içinde ve dışında tehdit oluşturmuştur. Irakta 
mezhep çatışmaları ile ortaya çıkan örgütün yapılanmasını tasnif ettiği halka yapılanmasında Türkiye’yi ikinci halkada bulunmakta-
dır. Bölgenin yeraltı zenginliğinden finansal gücünü alan örgüt, bölgede söz sahibi olmuştur. Bölgede etnik örgüt olan PYD-YPG ile 
çatışma içinde olan IŞİD, ülkemizi bu bağlamda da etkilemiş ve yalnızca IŞİD ile değil PYD-YPG ile de temasa girmemize sebep 
olmuştur. Bu karışıklığın artması ve tehdidin büyümesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin birçok harekât düzenlemesine sebep olmuştur. 
Her geçen yıl ülkede artan karışıklık, ülkemize gelen sığınmacıları da arttırmış ve düzensiz göç oluşturmuştur.
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PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞU, GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI BOYUTLARI
Erdoğan BULUT

Öz

Türkiye uzun bir süre çeşitli terör örgütlerinin hedefindeki bir ülke olmuş ve olmaya devam etmektedir. Türkiye’ye saldırılar 
düzenleyen terör örgütlerinin başında PKK terör örgütü gelmektedir. Ülkemizin konumu sebebiyle dünyada stratejik bir mer-
kezde olması bahsi geçen bu saldırıların en önemli sebeplerinden biridir. PKK silahlı mücadeleye başladığı 1984’den itibaren 
gerçekleştirdiği terör örgütü eylemlerinde birçok sivil ve askeri kayıpların yaşanmasına sebep olmuştur. Terör örgütü PKK’nın 
amaçları, kullandığı stratejileri ve ideolojik yorumlarındaki değişimlere bağlı olarak gelişen şiddetin şekli, hedefleri ve seviyesine 
göre PKK’nın gelişimi ele alınacaktır. Nitekim örgütün faaliyet alanları 1990-91 yıllarında operasyonel anlamda Suriye İran’da 
yoğunlaşırken organizasyonel anlamda Avrupa devletlerine kadar uzanmıştır. Real politik çerçevesinde hareket eden örgüt 
çeşitli devlet ve gruplar ile ilişkiler kurmuş ve devletler ile gruplar arası dengeleri olabildiğince lehine kullanmaya çalışmıştır. 
Devletlerin PKK terör örgütüne yaklaşımları ve uluslararası politikaları büyük oranda Türkiye ile olan ilişkileri doğrultusunda 
şekillenmiş ve zaman içerisinde gelişen durumlara göre değişiklik göstermiştir. Bu şekilde bazı devletler, terörist örgüt PKK’yı 
dış politikaların aracı olarak kullanmaya çalışırken bazı devletler de örgütü nasıl algıladıklarına bağlı olarak faaliyetlerine göz 
yumma veya değişik şekillerde destek sağlama şeklinde çeşitli barınma alanları sağlamıştır. Bu kapsamda ilk olarak PKK’nın 
kuruluşu ve gelişimi ele alınmıştır. Daha sonra ise PKK’nın yoğun olarak görüldüğü Suriye, İran, Irak ve Avrupa devletleri ile olan 
faaliyetleri incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: PKK, Terör, TÜRKİYE, Terörist Örgütler, Uluslararası Terörizm

DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL DIMENSIONS OF THE ESTABLISHMENT 
OF THE PKK TERRORIST ORGANIZATION

Abstract

Türkiye has been and continues to be a target of various terrorist organizations for a long time. At the beginning of the 
terrorist organizations that carry out attacks on Türkiye is the PKK terrorist organization. Because of the location of our country in 
a strategic center in the world, this is one of the most important reasons for these attacks. Since 1984, when the PKK began its 
armed struggle, it has caused many civilian and military casualties in the actions of a terrorist organization. The development of 
the PKK will be discussed according to the form, goals and level of violence that develops due to changes in the goals, strategies 
and ideological, interpretations of the PKK terrorist organization. As a matter of fact, in 1990-91, the organization’s areas of 
activity were concentrated in Syria Iran in an operational sense, while in an organizational sense it extended to European states. 
Acting within the framework of Real politics, the organization established relations with various states and groups and tried to 
use the balance between states and groups as much as possible to its advantage. The approaches and international policies of 
the states to the PKK terrorist organization have been largely shaped in accordance with their relations with Türkiye and have 
changed depending on the situations that have developed over time. In this way, some states have tried to use the terrorist 
organization PKK as a tool of foreign policy, while others have provided various shelters in the form of condoning its activities 
or providing support in different ways, depending on how they perceive the organization. In this context, the establishment 
and development of the PKK was first discussed. Later, the PKK’s activities with Syria, Iran, Iraq and European states will be 
examined.

Keywords: PKK, Terrorism, Türkiye,Terrorist Organizations, International Terrorism
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GİRİŞ
Güvenlik kavramının insanlık tarihi boyunca farklı anlamlar ve boyutlar kazandığı görülmektedir. İnsanlık açısından farklı 

bir öneme sahip olan güvenlik kavramı tarih boyunca birçok akademisyenin, düşünürün ve farklı kurum ve okulların incelediği 
önemli konular arasında yer almıştır (Erdem, 2018: 16). Devletlerin ulusal ve uluslararası güvenlik kaygılarının başında terör 
ve terörizm kavramları gelmektedir. Terör kavramı terörizmden oldukça farklıdır. Terör; belirli bir irade olmadan ortaya çıkan, 
düzensiz, örgüte gerek duymayan kısa süreli şiddet eğilimini anlatırken; terörizm ise terörün sistematik, iradi, çoğu kez uzun 
süre şiddet kullanımını ifade etmektedir. Ülkemizi yıllardır en çok zorlamaya çalışan ve eylemlerinde devamlılık gösteren terör 
örgütü PKK olmuştur. Aynı zamanda o bölgede yaşayan insanları kendilerine yardım etmeleri konusunda baskı ve korku ile ikna 
etmeye çalışmaktadır. PKK terör örgütünün devlet kurma düşüncesi ülkemizin terör ve terörizm ile mücadelesini ve uluslararası 
seviyede alacağı tedbirleri ilgilendirmektedir. Ülkemizin terörizmle mücadele kapsamında örgütlerin merkezi yapılarını güçsü-
zleştirmek ve terör eylemlerini sekteye uğratmak için tedbirler alması gerekmektedir. 

     1. Problemı̇n Tanımı  
PKK terör örgütünün amacı eylem gösterilen bölgenin kültürel ve etnik yapısına göre değişiklik göstermektedir. Fakat terör 

örgütlerinin genel amacı hedef aldığı düzeni parçalayarak, onun yerine kendi savundukları düşünceleri kabul ettirmek ve aynı 
zamanda kendi sistem ve düzenlerini oluşturmaktır. Bununla birlikte PKK terör örgütü kendi sistem ve düzeninin yanında dev-
letin birliğini ve bütünlüğünü yok ederek toprak kazanmak ve kendi bağımsız devletini kurmayı amaçlamaktadır (Kurum, 2015: 
264). Terör örgütünün bu amaca ulaşmasındaki ki en büyük engel eleman temin etme konusunda büyük sıkıntılar yaşamasıdır. 
PKK terör örgütünün kısa ve uzun vadede ulaşmak istediği birtakım hedefler bulunmaktadır. Terör örgütünün uzun vadede 
hedefi sivil ve uluslararası alanda devrimlere sebep olmak; kısa vadede planı ise korku ve panik ortamı yaratmaktır. Terör 
örgütün PKK’nın kısa ve uzun vadede hedeflerine ulaşmak için ekonomik anlamda da kaynak bulma ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar 
sağlanırken bazı devletler PKK terör örgütünü bir maşa gibi kullanıp örgütün gerçekleştireceği eylemler ile uluslararası düzeyde 
sesini duyurup, devletlerin zarara uğratılması amacıyla kullanılmaktadırlar. 

     2. Lı̇teratür Taraması
 2.1 Kuruluşu ve Gelişimi

Terörist örgütü PKK’nın temel amacı Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bağımsız Kürt devleti kurmak ve ardından 
Türkiye, İran ve Suriye’de bölgenin hakimiyetinin sağlanmasıdır. Hedefine yönelik eylemlerinde PKK terör örgütü suçsuz bölge 
halkını da hedef almıştır. PKK’nın kuruluşuna bakıldığında Diyarbakır Fis köyünde gerçekleşen toplantıda örgütün ilk adımları 
atılmaya başlanmıştır. Kurulacak bu örgüt kendi eylem planlarını hazırlamaya ve çalışmaya başlamıştı. Ağustos 1984’e kadar 
örgüt Hakkâri ve Şırnak gibi illerde kendi yapısını ve düşüncesini oluşturmak amacıyla eylemlerde bulundu. Örgüt 27-28 Kasım 
1978 tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıda siyasileşme amacıyla hareket etmeye başlanacağı kararını aldı ve bu doğrultuda 
Kürdistan Devrimcileri adı ile tanınan ismini PKK olarak belirledi. Terör örgütü PKK kurulduğu günden itibaren belli bir çerçeve 
doğrultusunda hareket etmiştir. Terör örgütü PKK Marksist-Leninst ideoloji temelli kurulmuş olan ve daha sonrasında ise etnik 
terör eylemlerine geçmiştir.1985-1991 yılları arasındaki dönem örgütün kendi gücünü daha da arttırmaya çalıştığı bir dönem ol-
muştur. Bu yıllarda PKK terör örgütü eylemlerini çok fazla yoğunlaştırmıştır. 1991-1992 seneleri ise çatışmaların sokaklara taşın-
dığı ve eylemlerin bölgedeki insanların desteğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirdiği bir dönemdir. 1992-1993 seneleri PKK‟-
nın kontrolü tamamen ele geçirmeyi amaçladığı bir dönemdir. Bu dönemde PKK terör örgütü hem halk desteğini almaya çalışmış 
hem de hükümet görevlilerine karşı eylemler gerçekleştirmeye başlamıştır. Hükümete karşı güç gösteri gerçekleştirmeye çalışsa 
da istediği desteği göremediğinden başarısız olmuştur. 1993-1995 seneleri dengelerin değiştiği görülmüştür, faaliyetlerinin batı 
bölgelerinde ve Türkiye’nin büyük şehirlerinde gerçekleştirmeye çalışan PKK terör örgütü dilediği başarıyı yakalayamamıştır. 
1998-1999 PKK terör örgütü elebaşı olan Abdullah Öcalan‟ın yakalandığı dönemdir. Örgüt elebaşının yakalanmasının ardından 
kendi içinde eylemsizlik kararı almıştır.1999-2010 örgüt, elebaşının yakalanması sebebiyle arayış içine girmeye başlamış ve 
2004 yılında eylemsizlik kararını kaldırarak devamlılığını sağlamaya çalışmıştır. PKK terör örgütü eylemlerini asla bırakmamış 
zaman zaman farklı stratejiler ortaya koymaya çalışmıştır.

2.2 Uluslararası Boyutları

Terör örgütü PKK’nın ortaya çıkışında ve varlığını devam ettirmesinde uluslararası politikaların etkisi büyüktür. Nitekim örgüt 
faaliyetlerini operasyonel anlamda İran, Suriye ve Irak bölgelerinde gerçekleştirirken organizasyonel anlamda Avrupa’da yapı-
lanmıştır. PKK terör örgütü finans kaynağı bulmak ve uluslararası çerçevede kendini tanıtmak amacıyla olabildiğince kendisine 
karşı olmayan her devlet ile ilişki kurmuş ve bu doğrultuda devletler arasındaki dengeleri lehine kullanmaya çalışmıştır. Devlet-
lerin PKK terör örgütüne uluslararası anlamda yaklaşması devletlerin Türkiye ile olan ilişkileri çerçevesinde gerçekleşmiştir ve 
zaman zaman farklılıklar göstermiştir. Bazı devletler PKK terör örgütünü dış politikalarının aracı olarak kullanırken bazı devletler 
ise PKK terör örgütüne barınma alanları sağlamıştır. Terör örgütü PKK’nın yurt dışı faaliyetleri, çoğunlukla Türkiye’nin doğu ve 
güneydoğusundaki bölgelerde Kürt nüfusunun yoğun olarak bulunduğu komşu devletler ile Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Terör ve Terörizm kavramları dünya üzerinde önem arz eden problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör sadece bulun-

duğu bölgede yaptığı eylemler, verdiği zararlar sadece o bölge kapsamında değerlendirilmeli bu konu uluslararası boyutta 
incelenmelidir. Terör amacı insanlarda korku ve panik uyandırmak olmasından kaynaklı dünyanın her bölgesinde genel bir 
problem olarak ele alınması gerekmektedir (Yıldırımoğlu,2019:116). Resmi olarak onaylanmasa da dünyanın her yerinde bir 
kişi ve gruplar tarafından reddedilmesi bir zorunluluktur. PKK’nın Türkiye’de yapmış olduğu faaliyetleri engellemek için ilk önce 
kendisine gelen finans kaynağını kesmek, aynı zamanda insan desteğini ortadan kaldırmak için belirli politikalar belirlenmelidir. 
PKK terör örgütü lehine yapılan radyo, televizyon vb. ihtiyaç duyulan önlemler alınarak kaldırılmalıdır. Türkiye, terörizmi ortadan 
kaldırmak için ülkelerin ortak bir çaba sarf etmesi gerektiğini katıldığı toplantılarda ifade etmiştir. Türkiye, terör örgütüne yapılan 
desteklerin durdurulmasını ve bu konu ile ilgili diğer ülkelerin de sorumlulukları olduğunu ve ikili devlet ilişkileri açısından  yerine 
getirmesi talebinde bulunmuştur.
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GAYRİ NİZAMİ HARP NEDİR? UYGULANDIĞI HAREKÂT VE SAVAŞLARDA 
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELERDİR?

İsa ESMER - Mustafa Doğan ŞANAL

Öz

Araştırmamızda harbin ortaya çıkmasından beri kullanılan ancak soğuk savaş sonrası dönemde bazı devletlerin yaşadığı 
teknolojik gelişmelerle birlikte, elde ettikleri teknolojileri askeri donanım, ekipman ve teçhizata döndürmesiyle birlikte diğer dev-
letlere nazaran daha güçlü ordulara sahip olmuştur. Bu teknolojik gelişmeleri takip edemeyen ve satın alma gücüne sahip 
olamamasından dolayı askeri alandaki gelişmeleri takip edemeyen devletler harp alanından kendilerine nazaran daha güçlü 
ordulara sahip olan devletlerle mücadele etmek amacıyla yeni taktik ve strateji arayasına girişmiştir. Girişilen bu taktik ve strateji 
arayışının sonucu olarak aslında harbin ilk ortaya çıktığı andan beri kullanılan ancak üzerinde gerek taktik ve strateji alanında 
gerekse bilimsel yönde araştırma yapılmayan GNH teknikleri kullanılmıştır. GNH teknikleri manevra ve sürat üzerine kurulu 
olduğu için kullanılmasıyla birlikte büyük orduların cevap verme süresini kısaltarak ani saldırılarla sonuçlanmıştır. Elde edilen 
başarılarla birlikte diğer ordulara nazaran daha az güçlü olan ordular bu teknik ve taktikler üzerinde araştırmalar yapıp güncel-
leyerek harp alanına bu teknikleri taşımışlardır. Araştırmamızda GNH tekniklerinin uygulayan devletlere sağladığı avantajlar 
alan yazın taraması yapılarak ve ikincil kaynaklar okunarak orduların GNH’yi kullanma sebepleri ve GNH kullanarak savaş veya 
operasyonlarda elde ettikleri başarılar örneklerle sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Harp, Gayri Nizami Harp, Harekât

WHAT IS AN UNCONVENTIONAL WARFARE? WHAT ARE THE ADVANTAGES IT 
PROVIDES IN THE OPERATIONS AND WARS IT IS APPLIED?

Abstract

In our research, it has had stronger armies than other states, which have been used since the beginning of the war, but with 
the technological developments experienced by some states in the post-cold war era, they turned the technologies they obtained 
into military equipment, kit and equipage. The states, which could not follow these technological developments and could not 
follow the developments in the military field due to their inability to purchase power, embarked on a search for new tactics and 
strategies in order to fight the states with stronger armies than themselves. GNH techniques, which have been used since its 
release but have not been researched both in the field of tactics and strategy and in scientific direction, have been used. Since 
GNH techniques are based on maneuver and speed, its use has resulted in sudden attacks by shortening the response time 
of large armies. powerful armies carried these techniques to the field of war by researching and updating these techniques and 
tactics. The reasons for the armies to use GNH and the successes they have achieved in war or operations using GNH will be 
presented with examples.

Keywords: Warfare, Unconventional Warfare, Operation
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GİRİŞ
Gayri Nizami Harbi (GNH) tanımlayabilmek için öncelikle harbin tanımını yapmak gerekmektedir. Harp, iki devletin büyük 

birliklerden oluşan ordularıyla belirli strateji ve taktikler doğrultusunda belirlenmiş amaçlara ulaşmak ve dezavantajlı konumda 
olan ordunun savaşma azmini kırmak suretiyle isteklerini dikte ettirme amacıdır (Levent Z.2019). GNH ise büyük birlikler ve 
düzenli orduların aksine küçük ve manevra kabiliyeti yüksek birliklerle düşmanı topyekün yenmek ve yok etmektense düş-
mana zayiatlar verdirerek zaman kazanma amacıyla düşmanın savaşma azim ve direncini kırmayı amaçlamaktadır. GNH; 
Yeraltı teşkilatlanması, Milisler ve Özel Kuvvetler olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. Yeraltı teşkilatlanması, üzüm salkımı denilen 
taktik içerisinde gizli harekât teknikleri içerir ve daha çok meskûn mahaller içerisinde gerçekleştirilir (Erensu M. 1968). Milisler 
ise, profesyonel savaşçılardansa gönüllülük esasına dayanan, kısa sürede oluşturulan ve oluşturulması safhasında herhangi 
maliyete sebep olmaz ve asıl amaç düşmanı oyalayarak ana birliklere zaman kazandırmaktır. FM 3-05 ABD Özel Kuvvetler 
Talimnamesi’ne göre “Özel kuvvetler ise özel olarak eğitilmiş ve manevra kabiliyeti yüksek olan seçkin personellerden oluşur”. 
Gayri Nizami Harp, küçük ve hareket kabiliyeti yüksek birliklerden oluştuğu için düşmanın alan etkili silahlarının etkisini azaltır 
ve düşmana nazaran daha az zayiat verme noktasında avantaj sağlar ve düzenli harbe nazaran toplu hedefe teşkil etmez. Bu 
yönleriyle GNH, harbe göre harp sahasında daha fazla avantaj sağlamaktadır ve diğer devletlere göre daha küçük ordulara 
sahip olan ordulara güçlü ordularla mücadele etmekte kolaylıklar sağlamaktadır. Artık sadece güçsüz ordular değil süper güç 
olarak adlandırılan ordularda daha az zayiat vermek veya harbin gerçekleştiği coğrafyadan dolayı GNH tekniklerini kullan-
maktadır. Araştırmamız  süresince gerçekleştirmiş olduğumuz literatür taramaları sonucu aşağıda sıralanacak olan örneklere 
rastlamış bulunmaktayız ;

a. ABD - VİETNAM (1963-1973) : 10 yıllık savaş süresinde dönemin süper gücü olarak nitelendirilen ABD 60.000 askerini 
kaybetmiştir ve istediği başarıya ulaşamamıştır. Vietnam tarafından GNH tekniklerinin verimli olarak kullanıldığı örneklerdendir 
(Greiner, B. :2010).

b. Rusya Federasyonu-Çeçenistan (1994-1996) : Çeçenistan, GNH kuvvetlerinden Yeraltı Teşkilatlanmasını başarı ile kul-
lanarak kendisine göre donanım ve teçhizat bakımından güçlü konumda olan Rusya Federasyonu karşısında direniş göstere-
bilmiştir (Dannreuther, R., & March, L. 2008).

c. Kırım’ın İlhakı(2014) : Rusya’ya bağlı olan Wagner şirketinin paralı askerleri GNH tekniklerini kullanarak Ukrayna’ya sivil 
olarak giriş yapıp ele geçirmiştir (Goldfrank, D. M. 2014).

ç. Yeni savaş ortamında meydana gelen değişiklikleri takip etmesi ve gerekli birlikleri kurarak GNH teknikleriyle eğitmeleri 
amacıyla araştırmamızda da GNH tanımı ve savaş alanında kullanıldığında, GNH’i kullanan devlete sağlayacağı avantajlar 
literatür taraması yapılarak ortaya konulacaktır. Çalışmanın sonucunda ise GNH tekniklerinin gerek kendilerini süper güç olarak 
adlandırılan devletler hem de güçlü devletlere nazaran daha güçsüz konumda kalan devletlere savaş meydanında mucizevi 
sonuçlar ve başarılar kazandırabileceği ortaya konulacaktır. 

     1. Problemı̇n Tanımı  
GNH tekniklerini incelediğimizde, GNH tekniklerinin uygulanma oranı ile orduların verdiği zayiat oranı arasında ters orantılı 

bir korelasyon meydana gelmektedir. GNH soğuk savaş sonrası dönemde uygulama oranı olarak her ne kadar artmış olarak 
gözükse de kullanım alanında bazı yanlışlıklar bulunmaktadır. Yanlışlıklardan bir tanesi ve en önemlisi GNH tekniklerinin sade-
ce daha güçlü ordulara karşı kullanılması gerektiği inancıdır. GNH teknikleri artık ordunun güçlülük durumu ile alakalı değildir. 
Süper güç olarak adlandırılan devletler ve onlara ait olan son nesil ekipman ve teçhizatla donatılmış ordular da GNH tekniklerini 
öğrenmeli ve değişen savaş ortamında ordularını GNH tekniklerine göre eğitmeleri gerekmektedir. Özetlemek gerekirse araş-
tırmamızdaki problemimiz süper güç olarak adlandırılan orduların GNH tekniklerine gereken önemi vermemeleri ve ordularını 
GNH teknikleriyle eğitmemelerinden kaynaklı olarak savaş alanında GNH tekniklerini kullanmamaları sonucu kendilerine naza-
ran daha zayıf orduya sahip olan devletlere karşı zayiat vermeleri ve ulaşmak istedikleri amaçlara ulaşamamalarından dolayı 
harekât veya operasyonun başarısızlıkla sonuçlanmasıdır.

     2. Araştırmanın Önemi  
GNH topyekûn savaştan daha çok küçük ve hareket kabiliyeti yüksek birlikler ile uygulandığı için karşı devleti savaş ala-

nında büyük hezimete uğratmaktan çok mücadele azmini ve direncini kırmayı amaçlamaktadır. Soğuk Savaş Sonrası dönemde 
yaşanan teknolojik gelişmeler doğrultusunda askeri alanda da yenilikler ortaya çıkmıştır. Çıkan bu yenilikleri takip edemeyen 
ve alma imkânı olmayan devletler sebebiyle savaşlar, artık eski yıllardaki savaşlardaki gibi değildir ve devletlerarasındaki teç-
hizat ve donanım farklılıkları devasa boyutlara taşınmıştır. Ayrıca iki devletin ordusunun bir meydanda karşılaşıp birbirlerini yok 
etmesi sonucu savaşı kazananın belirlenmesi yönteminin uygulanması çok güçtür. Çünkü süper güçlü ordu olarak adlandırılan 
orduların ellerinde bulunan teknolojik imkân ve alan etkili silahlar tek kurşun atılmadan diğer orduyu yok etme imkânına sahiptir. 
Buna ek olarak da kullanılan son nesil silahlar sadece savaş meydanındaki askerleri değil sivil halk, arazi yapısı, tüm ekosistemi 
tehlikeye sokacağı ve harp hukukunu da ihlal edeceğinden dolayı her ne kadar ordular arası makas açılsa da ordular ellerinde 
bulundurduğu son nesil silahları kullanamamaktadır. Yeni savaş ortamında orduyu yok etmekten çok psikolojik olarak üstün 
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gelerek, düşmana zayiat vermeden zayiat verdirerek düşmanın savaşma azmini kırmak daha ön plandadır. Bu sebeple son nesil 
teknoloji ile donatılan orduların bile ellerindeki bulundurdukları teçhizatları kullanamayacağı ortamlar oluşabilmektedir. Bunun 
sonucu olarak savaş meydanında düşmana karşı GNH teknikleri kullanarak zayiat verdirerek düşmanı psikolojik olarak yenebil-
mek için orduları GNH teknikleri ile eğitmek ve daha küçük ve hareket kabiliyeti yüksek birlikler oluşturmak gerekmektedir. GNH 
teknikleri başarı ile uygulandığında, uygulayan ordulara mucizevi zaferler veya başarılar kazandırabilmektedir.

     3. Yöntem  
Araştırmamda GNH ele alınırken tanımlayıcı yöntem metodu kullanılmıştır. Araştırmada yer alan literatür taramasında ta-

rihsel metot kullanılarak Soğuk Savaş Sonrası dönemde meydana gelen savaşlarda devletlerin GNH’i kullanıp kullanmadığı 
ve kullanılan savaşlarda GNH’in savaşın sonucuna etkisi araştırılmıştır. Kullanmış olduğum tanımlayıcı ve tarihsel metodl ile 
GNH’nin savaş sonunda GNH’i kullanan devlete sağladığı avantajlar incelenecek ve analiz edilip sonuca etkisi araştırılacaktır.

     4. Kuramsal Çerçeve  
Büyük birliklere istinaden daha küçük ve hareket kabiliyeti yüksek birlikler ile büyük taarruzlardansa daha küçük ve düşman 

üzerinde psikolojik yıpranmaya sebep olacak saldırıların kullanıldığı ve ana amacın düşmana nazaran daha az zaiyat vermek 
suretiyle düşmanın savaşma azim ve direncini kırmayı amaçlayan; Yeraltı Teşkilatlanması, Özel Kuvvetler ve Milis Güçleri’ni 
kuvvetleri olarak içinde barındıran tekniğe GNH denir. Bu çalışmada GNH tüm şekliyle incelenecek ve temel unsurları ortaya 
konulacaktır. Ayrıca diğer alanlarda incelenerek kuramsal bir farklılığı olup olmadığı tespit edilecektir.

 4.1. Ayaklanma ve Ayaklanmaya Karşı Koyma

Ayaklanma belli bir bölgede ya da devlette meşru hükümeti müdahale ile devirmek ve bölge halkını siyasi otorite olarak 
tesis etmektir. Bu sebeple GNH ayaklanma karşıtı unsurlardan en önemlilerindedir. David Gaula’ya göre ‘‘Siyasi ve ideolojik 
sebepleri ne olursa olsun herhangi bir ayaklanmada en başta hasım güç olarak aktif bir azınlık vardır. Ayaklanmaya karşı koy-
madaki başarı bu aktif azınlık henüz büyümeden ve tarafsız çoğunluğun desteğini almadan aktif azınlığın politik söyleminin yok 
edilmesidir’’.

 4.2. Terörizm ve Terörizme Karşı Harekât

Lind ve arkadaşları(1989)’a göre ‘’ilk üç nesil savaşın aksine 4. nesil savaşta düşmandan hem nicel hem de nitel anlam-
da daha güçlü olmak yerine düşmanın savaşma azmini kırmak için doğrudan düşman ordusu değil ordunun içinden çıktığı 
toplumun kendisi hedef seçilebilir’’.

 4.3. Dost Ülke İç Savunmasına Yardım

Dost ülkede bulunan ve ayaklanma maksadı taşıyan gruba karşı önlem almak amacıyla dost ülkenin güvenlik güçlerine 
eğitim, lojistik destek ve bütçe sağlamaktır. FM 3- 05‟e göre bu harekât “dost ülke içinde beliren siyasi-şiddet hareketlerine karşı 
dost ülke hükümetinin halk nezdindeki meşruiyetini korumak için yapılan askeri ve sivil faaliyetlerin tümü” olarak tanımlanmak-
tadır.

 4.4.Bilgi Harekâtı

FM 3- 05 Talimnamesi’ne göre’’ Bilgi Harekâtı, bilginin stratejik yönetimi maksadıyla psikolojik harekât, sivil-asker işbirliği, 
siber savaş, komuta kontrol ve en önemlisi stratejik iletişim faaliyetlerinin tümünün birleşiminden oluşmaktadır. Bu faaliyetler 
eşgüdüm içerisinde, dost harekâtının etkinliğini arttıracak, hasımın harekâtının etkinliğini azaltacak şekilde Bilgi Harekâtı çatısı 
altında kullanılmaktadır.’’

     SONUÇ  
GNH, harbin ilk ortaya çıktığı tarihten beri aslında profesyonel olarak üzerinde çalışılmasa bile her ordu veya komutan 

tarafından kullanılmıştır. Ancak GNH tekniklerinin üzerinde gerek bilimsel gerekse askeri alanda stratejik ve taktiksel çalışmalar 
özellikle 2.Dünya Savaşı sonrası dönemde yoğunlaşmaya başlamış ve bunun bir sonucu olarak GNH teknikleri 2.Dünya Savaşı 
sonrası dönemde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. GNH tekniklerinin harp sahasında kullanılmasıyla birlikte çatışmaların 
ve savaşların da şiddetleri ve olumsuz yönlerinde azalmalar oluşmuştur. GNH, büyük taarruzdan daha çok ufak çaplı çatışmaları 
amaçladığı ve düşmanı fiziki olarak yenmektense psikolojik üstünlüğü alıp düşmanın savaşma azmini kırmayı amaçlar böylelikle 
düzenli harbe göre savaşmakta olan iki ordunun da zayiatları daha az, tabiri caizse savaşlarda daha az kanlı sonuçlanmaktadır. 
Bu yüzden gelişmemiş ve bu noktalarda araştırma yapmamış bazı devletler ile bunun aksine çok geliştiği için ve elinde son nesil 
silahlar bulunduğundan dolayı kendilerini süper güç olarak adlandıran ülkeler GNH tekniklerine gerekli önemi vermemişlerdir. 
GNH tekniklerinin savaş meydanlarına dahil olmasıyla birlikte savaşların sonları da sürprizlere ve mucizevi zaferlere gebe 
olmuştur. Böylelikle ordular arasında teknolojik ve askeri alanda gerçekleşen farkları savaş alanında aza indiren ve hatta farkı 
kapatıp diğer devleti avantajlı konuma geçirecek fırsatlar yaratmıştır. Araştırmamız  da GNH ile değişen harp sahası ve onu takip 
etmekten mahrum kalan ve farkında olmayan devletlere GNH’in kendisinin tanımlanmasını ve avantajlarının neler olduğunun 
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örneklerle açıklayarak GNH tekniklerine gereken önemin verilmesini sağlamayı amaçladık.Gelişen ve değişen harp teknikleri ile 
birlikte devletlerin ve orduların bu tekniklere ayak uydurması gerekmektedir. GNH ile birlikte artık ordular arasındaki teknolojik 
veya askeri alandaki farkların yok sayılabildiği görülmektedir. Böylelikle harp sahasında her ordunun her ordu karşısında zafer 
alma ihtimali olduğu ortaya koyulmuştur. Araştırmamızın sonucu olarak GNH tekniklerinin artık harbin değişilmez bir parçası 
olduğu ve ordunun gücünden bağımsız olarak her seviyedeki ordular tarafından kullanılması gerektiği verilen örnekler ile ortaya 
konulmuştur. Değişen ve güncelleşen harp alanında artık her seviyedeki ordunun birliklerini GNH tekniklerine göre eğitmesi ve 
GNH kuvvetlerinin de içinde barındığı küçük birliklerin ve kuvvetlerin oluşturmaları durumunda daha az zayiat vererek savaşların 
sonuçlanacağı ve kendileri için mucizevi olabilecek başarıların elde edilebileceği görülmektedir.
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KOLLUK YÖNETİMİNDE KOÇLUK TEKNİKLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ 
Adem DİKİCİ

Öz

Bu çalışmada etkin bir kolluk yönetiminde koçluk tekniklerinin uygulanabilirliği jandarma özelinde incelenmiştir. Kolluk hiz-
metlerinde görevlendirilmiş olan özellikle de yönetici kademesinde yer alan personelin, rütbe farkı ayırt etmeksizin bağlı olan 
her ast personele gereken yardımı ve yönlendirmeyi yapabilmesi adına kendisinin koçluk yapabilir seviyede olması önem arz 
etmektedir. Yönetici personelin koçluk yapabilmesi için de öncelikle personelin koçluk eğitimi alanında gereken desteği ve 
eğitimi alması gerekmektedir. Çalışmada nitel analiz yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Mülki, adli ve askeri olarak 
görev alanı üçe ayrılmış olan jandarmada koçluk tekniklerinin uygulanabilirliği benzer görevleri icra eden ülkemiz ve yurtdışın-
daki kurumlardaki koçluk uygulamalarına yönelik çalışmalarla birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda özel 
sektörde başarılı koçluk uygulamalarının Emniyet Genel Müdürlüğünde de faydalı olabileceğine yönelik önerilerin bulunduğu 
çalışmalar ile Emniyet teşkilatında görev başı eğitimini koçluk teknikleri ile uygulamanın olumlu yansımalarının olduğu sonucuna 
ulaşılan çalışmalar incelenmiştir. Çalışmada jandarma ile benzer faaliyet gösteren kurumlardaki koçluk uygulamaları ışığında 
jandarmada da kolluk yönetimi kapsamında koçluk tekniklerinin uygulanabilirliği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında 
gelecekte yapılacak çalışmalara yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Koçluk Teknikleri, Liderlik, Kolluk Yönetimi, Kolluk Eğitimi

APPLICABILITY OF COACHING TECHNIQUES IN LAW ENFORCEMENT MANAGEMENT 
Abstract

In this study, the applicability of coaching techniques in an effective law enforcement management was examined specifically 
for the gendarmerie. It is important that the personnel assigned in law enforcement services, especially those at the managerial 
level, are at a level where they can coach themselves in order to provide the necessary assistance and guidance to each 
subordinate personnel, regardless of rank. In order for the executive personnel to be able to coach, first of all, the personnel 
should receive the necessary support and training in the field of coaching training. Document analysis, one of the qualitative 
analysis methods, was used in the study. The applicability of coaching techniques in the gendarmerie, whose duties as civil, 
judicial and military, is divided into three, has been evaluated together with studies on coaching practices in institutions in our 
country and abroad that perform similar tasks. In this context, studies in which there are suggestions that successful coaching 
practices in the private sector can also be beneficial in the General Directorate of Police, and studies that have concluded 
that there are positive reflections of practicing on-the-job training with coaching techniques in the army and law enforcement 
agencies in the United States have been examined. In the study, in the light of coaching practices in institutions operating similar 
to the gendarmerie, the applicability of coaching techniques within the scope of law enforcement management was reached in 
the gendarmerie. Within the scope of the study, recommendations were made for future studies.

Keywords: Coaching Techniques, Leadership, Law Enforcement Management, Law Enforcement Training
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GİRİŞ
Koçluk literatüre yeni giren bir kavram olarak görülse de aslında uygulamaları çok eski zamanlara kadar uzanabilmektedir. 

Yönetimin içinde olduğu her alanda sürekli gündemde olan koçluk, geliştirici bir kavram olmuş ve yönetim ile ilgili yol gösteri 
olmuştur. Bu açıdan büyüyen ve gelişen dünyada koçluk kavramı tüm organizasyonlar için önemli bir kavram haline gelmiş ve 
örgütlerin gelişim süreçlerinde önemli bir stratejik araç olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır (Kalkavan, 2014:6 aktaran Bayram 
vd., 2017).

Koçluk mevzusunu eğitim alanında değerlendirdiğimizde asıl motivasyonun, öğrencinin bilmesinde ve öğrenmesinde fark 
oluşturmak olduğunu, eğiticilerin mesleki gelişimi ve kişisel gelişiminin asıl motivasyonun arkasından geldiği anlaşılmaktadır. 
Koçluk tutumları gösteren okul müdürlerinin okullarındaki öğretmenleri cesaretlendirici, destekleyici ve geliştirici tesirli idarecilik 
tutumları gösterdikleri görülmektedir (Pürçek, 2014:2 aktaran Vardarlıer ve Özsürünç, 2019).

Koçluk kavramı geçmişten günümüze kadar var olan bir kavram olmuştur. Koç öbür ismi ile uzman günümüze kadar her çağ 
içerisinde yerini almıştır bunun da en doğru göstergesi insanın öğretilmeye gereksinim dinlemesidir. İnsan hayatını sürdürmek 
için geçmişte avcılık, tarım gibi mevzularda bilmeye gereksinim dinliyor iken günümüzün büyüyen teknolojisi ve iş standartları 
gereği değişik alanlarda bilmeye ve kendini geliştirmeye gereksinim dinlemektedir. 

Koçluk uygulamalar teşkilatta muhtelif biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Hangi cins koçluk uygulanırsa uygulansın koçluk 
ilişkisinin çok noktası çalışandır. Bu uygulamanın zafer derecesi ise çalışanın “isteklilik” seviyesine bağlıdır. Esasen koçluk 
uygulamalar çalışanlarının iş performanslarını geliştirmeyi hedef almaktadır. Koçluk uygulamalarından performans koçluğu, 
çalışanın mevcut performansını çoğaltmak istemesi ya da mesuliyetlerini yerine getirmede yaşadığı performans meseleler ne-
deniyle uygulanabilmektedir. Performans koçluğu devamlı, sarih ve yapıcı bir bağlantıyı desteklemektedir. Bunun neticeyi olarak 
çalan, yargılardan uzak olarak kendini değerlendirebilmektedir. Koçluk uygulaması çalışan temelli; ancak çift güzergâhı olan 
bir kalite taşımaktadır. Çalışan danışan ve koç profesyonel koç ya da amir ilişkinin taraflarını oluşturmakta ve ilişki zamanınca 
koçtan danana bilgi ve marifet transferi gerçeklemektedir. Bu anlamda, koçun kaliteleri ön tasarıya çıkmakta ve koçun koçluk 
yeteneklerine sahip bir koç olması kaçınılmaz olmaktadır (Yıldırım, 2011).

     1. Problemı̇n Tanımı  
Kolluk kuvvetlerinde verilmekte olan kolluk yönetimi eğitimleri incelenmiş ve amacının kurumun vizyon ve misyonu doğrul-

tusunda yönetimi en doğru şekilde yerine getirecek olan yönetici kadronun yetiştirilmesi prensibinin benimsendiğini görülmekte-
dir. Bu çalışmada kolluk kuvvetlerinde kurumun yönetilmesinde ast ve üst gözetmeksiniz koçluk tekniklerinin uygulanabilirliğinin 
personel özelinde yapılan araştırmalar ile incelenmiştir.

     2. Araştırmanın Önemi  
Ülkenin güvenlik alanın başta olmak üzere çok önemli bir kısmı kapsamakta olan kolluk kuvvetlerinin her açıdan yeterliliği 

çok önemlidir. Özellikle kolluk personelinin almış oldukları eğitimin kalitesinin yansımasını bir ayna olarak milletin kolluğa bakış 
açısı ve yaklaşımından anlaşılmaktadır. Kolluğun asli amaçlarından biri olan halka hizmet konusunda yetişmişliğinin en üst 
seviyede olması gerekmektedir. Bu çalışmada ise etkin bir kolluk yönetiminde koçluk tekniklerinin uygulanabilirliği incelenmiştir. 
Yönetici personelin koçluk yapabilmesi içinde öncelikle personelin koçluk eğitimi alanında gereken desteği ve eğitimi alması 
gerekmektedir. Bu kapsam içerisinde gerekli araştırmalar incelenmiş ve uygulanabilirliğin ne seviyede olduğu saptanmaya 
çalışılmıştır.

     3. Kurumsal Çerçeve   
 3.1 Koçluk

Koçluk, bireyin performansında çoğalış sağlamayı hedefleyen ve bireyin kendi potansiyelini had safhaya çıkarmayı amaçla-
yan bir usuldür. En temel tanımıyla koçluk, danışanın performans, bilme ve gelişim süreçlerinin basitleştirilmesi sanatıdır. Koçluk 
kavramı basketbolda ve buna benzer spor dallarında popüler bir kavramken artık işletme literatüründe de popüler olmaya başla-
mıştır. Koçlar, öğretmenin ve eğitmenin ötesinde bireyin bilmesine dayanak olmaktadır (Whitmore, 2003:121 aktaran Vardarlıer 
ve Özsürünç, 2019).

Baltaş (2011:6)’a göre koçluk; “müessesenin entelektüel birikimini kazandırarak iş tatmini oluşturmak ve faydalılığı artırmak 
için kullanılan ve süratli netice veren bilme ve büyüme projesidir”. Köktürk (2006:39) ise koçluğu, “şahısların iş ya da özel hayat-
larında kendilerinin seçtiği ve gereksinim dinlediği alanlarda kendi potansiyellerini harekete geçirip yüksek performanslı başka-
laşma ortaya koyabilmeleri için kurdukları ilişki şekli olarak belirlemiştir”. Başka bir ifadeyle koçluk kavramı, fertlere kendilerini 
geliştirme, yeni marifetler kazanma, yeterliliklerin farkına varma, maksatlarına erişme ve kendi yaşamlarını istedikleri doğrultuda 
manipülasyon üzerinde dayanak olacak biçiminde ifade edilmektedir (Uçkun ve Kılınç, 2007: 44).

Koçluk mecazi anlamda bir şahsı bir yerden bir yere götürme anlamına gelmektedir. Gerçek anlamda “Koçluk” ise insan-
ların performanslarını istenilen güzergâhta geliştirebilen, misyonlarını yapmasına, iş tercihine, yeni bir kabiliyet geliştirmesine, 
problemlerini çözmesine takviyeci olan, insanlara yol gösteren fakat doğrultu vermeyen şahıs olarak belirlenmektedir. Koçluk 
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kavramını değişik sektörler kendi bakış açıları ile belirlemekle beraber koçluk “özel geçim” olarak ifade edilmektedir. İşbirlikçi 
süreçte şuurlu planlanan insanları emin bir gayeye eriştirmede motive eden ve performanslarını geliştirerek yaşam niteliklerini 
zenginleştiren bir etkinliktir. Koç’un işlevi, alkışlayıcı, destekleyici, motive edici, geri bildirim sağlayıcı, kuvvetlendirici ve erişilen 
niyetlere şahsın kararlı kalmasına dayanak eden ve pes etmemesine dayanak sağlayarak şahsın bireysel almış olduğu dü-
şüncelerde mesuliyet tanıyan şahıstır. Koçlar beceri öğretimi sırasında diğer durumlardaki koçluktan daha yönlendirici olabilir 
(Sezer ve Şahin, 2015).

“Koçluk” çoğunlukla sporda karşımıza çıkan bir olgudur. Ancak son zamanlarda işletme literatüründe de çok karşılaşılan bir 
kavram olmuştur. Bununla beraber koçluk kişisel nitelik yönetimi, öz yeterlilik, personel güçlendirme  gibi kavramlarla da kullanıl-
maktadır. Aslında koçluk “ferdin içindeki en iyiyi ortaya çıkarma süreci”  olarak tanımlanmaktadır (Aydoğdu, 2004).

 3.2 Koçluğun Önemi

Koçluk, son 10 senenin en süratli büyüyen ancak en karışık meşguliyetlerinden biridir. Koçluk, evvelden büyük şirketlerde, 
idarecilerin, teşkilat ismine daha iyi kararlar almasını sağlamak için “ek idareci dayanağı” olarak kullanılmaktaydı. Bugün koçluk, 
teşkilatların sahip olabileceği en stratejik silahlarından biri olarak belirlenmektedir. Koçluk, fertlerin ve teşkilatların daha iyisini 
yapmaları ve iş hayatında ve kariyerlerinde had safhada memnuniyet tutmaları, fertlerin ve grupların bireysel ve profesyonel 
hünerlerini, tavırlarını, inanç, düşünce, değer motivasyonlarının hudutlarını değiştirmek için ehemmiyetli ve lüzumlu bir süreçtir 
(Anonymous, 2006:1; aktaran Aydın, 2007).

Alışıla gelmiş olan bilgi aktarmayla beraber dönüşüm yeteneklerinden bağımsız olan, koçluk kavramı, aralıksız olarak bilme 
olanak verir ve bireyleri bugün ki ve yarın ki zamanda belirlenen lüzumlara dayanarak ileri seviyelere taşır. Koç, kilit kavram olan 
bireyin kendi gelişimine ve büyümesine olanak sunarak teşkilat adına belli yarıyılda bereketlilik hedeflemesine yol açan tesirli 
işlemdir (O’neil, 2007:2; aktaran Aydın, 2007).

 3.3 Yöneticilerin Koçluğa Bakışı 

İdarecilerin görevi yüksek oranda karışık olmakla beraber eforludur. İdarecilerin yüksek oranlı kısmı farklı bireylere görevi 
yükleyebilecek iş tanımlamalarının ucunda, kesintisiz devam etmekle olan mobing altında yaşamına devam ederler. Doğallıkla 
bir hayli görevi üstünkörü olarak sunabilirler. İdarecinin yapmış bulunmakta olduğu görevlerin, mini, parça parça ile laflı bağlan-
tıya dayandığı anlaşılır (Aydın, 2007). 

Asılda, idarecinin delege edemeyeceği iki iş vardır : “Performans değerlendirme” ve “koçluk”. Koçluk için de, performans 
kriterlerinin tanımlanmış olması gerekir. Sanıldığı ve yaygın olarak uygulandığı gibi koçluk, kusurları düzenlemek değil, per-
formansı aralıksız olarak geliştirme mücadelesidir. Koçluk, insanların içindeki potansiyelin, anlamlı ve ehemmiyetli emellere 
erişmek için ortaya çıkmasını basitleştirmektir (Baltaş, 2001; aktaran Aydın, 2007).

 3.4 Koçluğun Amacı 

Koçluğun ilk emeli insanlara daha tesirli olmaları için destekçi olmaktır. Koçlar, fertlerin şahsi manilerini aşmaları, eforlarını 
maksimize etmeleri, potansiyellerinin doruğunda olmalarını sağlamak için çalışırlar. Koçluğun gerçek kıymeti, yalnızca teşkilat 
meselelerinin analiz edilmesi değil, bireysel bedellerin gelişimidir. Bir fert bir koç kiralamanın giderlerini artıracağını düşünebilir, 
fakat eninde sonunda görecektir ki büyük oranda ortamı, etrafı idrak etme ve farkında olma gidişatının kendinde sağladığı getiriyi 
de görecektir (Aydın, 2007).

Koçluk temel olarak beş ana hedefe hizmeti ifade eder (Anonymous, 2007:1; aktaran Aydın, 2007);

• Koçluk, çalışanların tutum kalıplarını ve mesleksel marifetlerini hem ferdin hem de teşkilatın bereketine olacak biçimde 
şekillendirir.

• Kişinin performansını ve tutum biçimlerini gözden geçirerek, nasıl ilerleme ve gelişim süreci izlendiğini ferde gösterir.

• Kendilerine bağlı çalışanların güçlü ve cılız istikametlerinin atamayı ve belirlenmesi için her kademede idareye daya-
nak olur.

• Çalışanlara kendilerini ne istikamette geliştirmeleri gerektiğini gösterir ve ehemmiyetli zaferler elde etmek için gerçekçi 
emeller tanımlama mevzusunda destekçi olur.

• Çalışanların ortaya çıkabilecek bir meseleyi belirlemelerinde önemli ölçüde takviyeci olur.
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 3.5 Koçluk Türleri
 3.5.1 Performans Koçluğu 

Performans koçluğu, çalışanların iş amaçlarını geliştirmeye müteveccih ve performans seviyelerini çoğaltmayı temel alan 
koçluk cinsidir. Performans koçluğu ile çalışanın potansiyeline erişilmekte, bu potansiyeli kullanabilmesi için lüzumlu olan fark-
lılıklar tahlil edilmekte, çalışanın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak mevcut performans seviyesini çoğaltılması 
kastedilmektedir (Whitmore; aktaran Yıldırım, 2011).

Çalışanlar performans koçluğu sayesinde, problemlerini ve büyümeye sarih doğrultularını nesnel bir şekilde tespit etme ve 
belirleme ihtimali bulmaktadır. İş görenler aldıkları geri bildirimlerle kendi performanslarına objektif görüş ile analiz etme yetene-
ğine sahip olurlar. Çalışma verimliliği çoğaldıkça istekliliği yükselen personel, değişik Değişik fikir üretme modellemesine sahip 
olarak hayal gücü ve ütopya dünyalarını genişletmektedirler. Personel için harcanan imkân ve sermaye sayesinde teşkilata aidi-
yet duygusu çoğalmaktadır. İş görenler tavırlarıyla beraber görev anlayış biçimlerini denetlemeye ayırarak, kusurlarını ayrıcalık 
olarak dönüşüm sağlamayı bilmektedir (Kaufman, 2006; aktaran Özbay, 2008).

 3.5.2 Kariyer Koçluğu 

Kariyer koçluğu, iş hayatında teşkilatın ve çalışanın mesullük kavrayışının bir mahsulüdür. Çalanlar ve teşkilatlar mevcut 
pozisyonların göz önünde bulundurarak ve eğitim imkânlarından yararlanarak daha fazla büyümek isterler (Sabuncuoğlu; akta-
ran Yıldırım, 2011). Bu noktada çalanlara bereket sağlayan kariyer koçluğu, çalışanların kendi yetkinlikleri mevzusunda bilinç-
lenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve amaçlarına ulamak için lüzum dinledikleri yol haritaları oluşturmalarını 
sağlar (Uyar ve Bayraktaroğlu; aktaran Yıldırım, 2011). 

Kariyer koçluğu bazı teşkilatlar tarafından gelişim destekleyici bir faktör olarak kullanılsa da kariyer koçluğu ferdi rekabete 
hazırlayıcı bir sistem olarak çalışır. Gerçekçi odak noktası ferdin büyüyen kariyer tasarısını desteklemek, kritik iş kararları alma-
sını sağlamaktır (Stevenson, 2007:15; aktaran Aydın, 2007).

Galibiyetlerini devam ettirmek adına hünerlerini daha iyi seviyeye getirmeyi amaçlayan idareciler, kariyer koçlarına gereksi-
nim duymaktadırlar. Belirtilen koçluk, pozitif verimliliği olan idarecileri örgüt içerisinde azami düzeye yükseltmektedir. İdareciler 
şahsi incelemelerinin neticesinde gelişmiş ve büyümesi gerekli olan özelliklerinin şuurunu anlamaktadır. Akademik geleceğinin 
alternatifleri adına niyetlerini tanımlar, bu maksatlara erişmek adına tasarı planlayarak uygulamaya koymaktadır. Belirtilenlerin 
neticesinde idareciler, meslek geleceğinin güzergâhın belirleyerek parasal ve aynı zamanda duygusal doyum seviyesine ulaşır-
lar (Mcadam, 2005; aktaran Özbay, 2008).

 3.5.3 Yönetici Koçluğu 

Yönetici alanındaki koçlar, üst düzey idarecilere koçluk etmekte uzmandırlar. Bir teşkilatta yetki ve eforu elinde bulunduran-
larla ilgilenirler. Üst düzey yönetici alanı koçları bu dünyaya bilinmektedirler ve geçimlidirler. Bu koçlar, kendileri koçluk eğitimi 
almış, dolayısıyla da üst düzey idarecilerin ne cins baskılara maruz kaldıklarını ve ne cins kararlar vermek zorunda olduklarını 
bilen müdürlerden olabilirler (Aydın, 2007).

İş yaşamında teknik olarak görevinde iyi olanı yapmış çalışanları müessesede yakalayabilmek adına çalışanların örgütte 
bulundukları makamın derecesinin artması yönünde verilmiş olan atamaların neticeyi gözle görülür şekilde işin nasıl yapılması 
gerektiğini öğrenmiş olan fakat faal birey idare etmek noktasında bilgi dolgunluğu ve marifetleri büyümemiş idareciler meyda-
na gelmektedir. Konunun belli zaman sonrasında motivasyonu düşük olan personel ile idare edilmesi kurumu yerinde sayan 
bir sarmala götürmektedir. Durumun farkına varan idareci kendisine verilmiş olan görevi hangi kısımdan başlayıp ilerleteceği 
konusunda bilgisinin olmamasından dolayı idareciye koçluk eğitimi verilirse yapmış olduğu görevi basitleştirmekte, ayrıca mü-
essesenin iş çalışma azmini olumlu yönde değiştirmektedir. İdareci kendisi başta olmakla beraber takımının çalışma verimliliğini 
geliştirmek adına zorunlu olduğu maharetlerini arttırıp ek olarak kendisi hakkında daha çok şey bilir. Koçluk adı altında verilen 
eğitimde idareci futbol oyununda olduğu gibi sıradaki adımın ne olacağı konusunda kaptandan aldıkları yönlendirme gibi koçun 
bilgi birikiminden ve duruma olan görüşünden yararlanmaktadır (Gladis, 2007; aktaran Özbay, 2008).

 3.5.4 Yaşam Koçluğu  

Yaşam koçluğu; yaşamında klasik tutumlar sergileyen ve psikolojik problemi olmayan fertlerin, gelimi bağlantı kabiliyetlerine 
ve daha üst yaşam seviyesine sahip bir koç taşıtıyla, yaşam seviyelerini ve bağlantı yeteneklerini geliştirerek daha mutlu ve 
üretken bir yaşam sürmelerini sağlayan koçluk çeşididir (Nelson-Jones, 2007; aktaran Yıldırım, 2011).

Kişiyi yönlendiren yaşam koçu, bireye verilen işte yazı ile kayıt edilen, elle tutulabilir, süre tasarlı niyetler belirlemesi ve 
yaşamdaki değişik doğrultulardaki gayelerin erişilebilir niyetler olmasını sağlayabilmektedir. İdareci ve akademik yaşamını yön-
lendiren (kariyer koçu) den farklı olmakla beraber şahısların yalnızca gelecek gayelerine müteveccih olmamakla, kişisel hayat-
larıyla alakalı gayelerine müteveccih iş yaparlar. Birey maksatlarını belirlediğinde kendine güveni çoğalır, yalnızca kendilerini 
değil, etraflarındaki insanları da mutluluk seviyelerini yükseltirler (Brockbank, 2006; aktaran Özbay, 2008).

Belirtilen koçluk şeklinde bireylerin inandıkları değerleri, mesullerini, münasebetlerini, durumlarını, niyetlerini araştırarak ki-
şilere doğrultu çizmektedirler (Braham, 2000; aktaran Özbay, 2008). Ayrıca koç, bireylere kapsamlı tasarı planlayarak “biz kimiz” 
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diğer değişle “biz ne yapıyoruz” sualini incelerler. Kişilere takviye etkenin değişik biçimi olarak ifade edilen koçluk cinsi, fertleri 
anlamlandırarak, sıhhatli fikir verme ve sonuca varma değerleri edinmesi sağlanır (Sparrow, 2007; aktaran).

 3.5.5 Eğitim Koçluğu  

Eğitim koçluğu talebenin eğitimiyle sürekli ilgilenen ve onu zafere götüren, uzman koçlarla uygulanan yeni bir eğitim sistemi 
olarak belirlenebilir. Talebe koçluğu da denilen eğitim koçluğu talebeyi ezbercilikten kurtararak yüzleşmeyi bilmelerine dayanak 
olur. Koç, fertsel ya da ekip çalışmasıyla mektep, imtihan stresi, sosyal etkinlik, aile bağlantıyı, mesleksel yönelme, zaman yö-
netimi vb. mevzularda talebe gereksinimlerine destek sağlamaktadır (Özbay, 2008).

Talebelerin istedikleri gibi her şeye müddet ayırmaları ve galibiyetli olabilmeleri için koçun dayanağına gereksinimleri var-
dır. Koç talebenin neden ders çalışmadığıyla ya da neden ders çalışırken bunaldığıyla ilgilenmez; talebenin bunalmadan ders 
çalışmasını nelerin sağlayabileceği ve bunu nasıl yapabileceğiyle ilgilenir. Aynı zamanda anne ve babanın da çocuğuna bir koç 
gibi yanaşmasını sağlar. Dolayısıyla daha güçlü bir bağlantıyla ebeveyn ve evlat arasında etkili bir iletişim kurulması söz konusu 
olur (Özbay, 2008).

Koç, gereksinim güzergâhında objektif biçimde kişisel olan talebe, ebeveyn ile hocalarla konuşabileceği gibi ayrıca ekip 
örgütlenmesi de planlanabilir. Hazırlanan sunumlar panel ve konferanslarda sunum olarak aktarılabilir (Joyce ve Showers, 1998; 
aktaran Özbay, 2008).

 3.6 Koçluğun Özellikleri  

Yetkin bir koçluk, doğru yetenekleri, yaklaşımları ve şahsi özellikleri kullanarak bu süreci uygulamayı gerektirir. Yetenekleri 
göstermek, uygulamak ve kollamak görece daha basittir. Ama kalite ve özellikler, insanların şahsi kumpaslarına içkindir. Dav-
ranışlar, kabiliyetlerden daha meselelidir ve netice olarak standartlaştırılmaları ve erişilebilmeleri daha güçtür. Ama her ikisi de 
yetkin bir koçluk için ehemmiyetlidir (Aydoğdu, 2004).

İş görenlere galibiyetin doğrultusunu belirlemeyi amaçlayan koçun şahsiyetinde bulundurması gerekli olan yetenekler; ken-
dini karşıda ki kişi yerine koyma, hassasiyet, faal işitme ile feedback dönüşü, lafsız irtibat donanımı, aklıselim, elastiklik, gerçek-
lik, sarihlik, bilgi donanımlı ego, itimat, pespaye istekliliktir (Baltaş, 2003; aktaran Özbay, 2008).

Parsloe’ ye göre ise koçun bulundurması gereken yetenek ve değerleri, metanetli, espri anlayışı olan, özgüvenli, azimli, 
akıllı, marifetli, dalgın, analiz edici, kendini ifade edebilme, insanın duygu ve hislerini anlamlandırabilen, isteklendirmek, doğru 
birer yol göstericisi olarak kedini gösterendir (Parsloe, 1997; aktaran Özbay, 2008).

Cook’a göre de koçun özellikleri Parsloe’ye yakındır: yüksek irade, istekli, destek veren, güvenilir, odak noktası oluşturabi-
len, amaca yönelik, bilgi sahibi, azimli, efendi, metanetli, açık ve karalı olmaktır (Cook, 1998; aktaran Özbay, 2008).

Koçluk sürecinden azami bereketin alınabilmesi için öncelikle koçun sahip olması gereken bazı maharetler bulunmaktadır. 
Performans gelişimine destek olabilecek manipülasyonları yapabilmek için koçta bu maharetlerin bulunması ehemmiyet taşı-
maktadır. Koçluk yetenekleri koçluk sürecinde belirtilen adımlar birbiri ile ilişkilendiren bir bağdır. Bu bağın olmaması gidişatında 
koçluk süreci ilişkilendirilemeyecektir (Homan ve Miller; aktaran Yıldırım, 2011).

     4. Yöntem 
Araştırmada doküman analizi/incelemesi yöntemi uygulanmıştır. Belge incelemeyi, basılı ve elektronik materyaller olmak 

üzere tüm dokümanları araştırmak ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir usuldür. Nitel araştırmada kullanılan değişik 
usuller gibi belge tahlili de anlam çıkarmak, alakalı mevzu hakkında bir kavrayış oluşturmak, deneysel bilgi geliştirmek için 
bilgilerin araştırılmasını ve açıklanmasını gerektirmektedir (Corbin ve Strauss, 2008).

     5. Bulgular
 5.1 Koçluğun Örgütlere Faydası  

Koçluk sürecinin teşkilatlara sağladığı verimleri fertlere sağladığı yararlardan ayırmak pek de olası görünmemektedir. Zira 
ikisi karşılıklı olarak birbirini tesirler. Çalışanlar, teşkilatın en büyük varlığıdır. Onlara sağlanan her ihtimal, onların kat ettikleri her 
yol, bildikleri her şey, kesinlikle teşkilata aşırısıyla geri dönecek, teşkilata hizmet edecektir. Çalışanlar ne kadar ekipmanlı ise, 
teşkilat da galibiyeti elde eden, güçlü ve devamlı büyüyen çizgisini o kadar gözetecektir. Yeniden de fertten çok teşkilatın daha 
fazla etkilendiği noktalar olduğu da söylenebilir. Belirtilenler:

• Personel yaptıkları görevi benimser. Personelin göreve ilişkin aidiyet hissi ön plana çıkarken, yapılan görevin işe yarar-
lığı yükselişe geçer.

•  Sorunlar ve tartışmalar minumum düzeye indirgenir ve olumsuz bir durum meydana gelmeden önü kesilir. Tartışmala-
rın sonuç yoluna ulaşmak için harcanan belgeler verimliliği yükseltme noktasına ayrılmaktadır.

•  Personel adına amaç ve taktiklerin belirlenmesi ve konuya dikkatlerini arttırmaları sağlanır. Personelin kendisinin daha 
kaliteli olması yönünde artçı bir güç olur. 

•  Personelin etkinliği ve morali olumlu yönde artar. Feedback aşaması ile personel kendisi hakkında bilgi sahibi olur; 
etkisiz kaldıkları taraflarını düzeltmek konusunda bilinç sahibi olurlar.

• Kuruluşun bireysel alanda ne hedefledikleri belirlenir ve personele bu güzergahta öncü olunur. Performans ve kişisel 
sorunları belirlenir ve ortadan kaldırılır.

• Kurum içerisinde iletişim güçleniyor; ast ve üst makam arasındaki iletişim kopukluğu azaltılıyor.
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• Personelin kuruma aidiyeti kuvvetleniyor. Potansiyeli fazla olan personelin iş yerinde kalıcı olmasını sağlamak kolayla-
şıyor. 

• Personel kişisel gelişim ve eğitiminde sorumlu olur.
• Amaç ve belirlenen stratejiye odağın artması sağlanır.
• Daha az maddi gereksinimi olan bir yükseliş modelidir.
• Dönüşüme ayak uydurmada esneklik ve sürat ortaya konur.
•  Personelin becerilerini arttırır, çalışma motivasyonlarını ve problem karşısında çözüm bulma aşamasındaki yerini ge-

liştirir.
•  Koç ile personel arasında olan bağ yüksek seviyede olur. 
• Bireylerin gelişimiyle kurumun performansı da artar (Aydoğdu, 2004).

 5.2 Kolluk Teşkilatlarında Koçluk  

Değişen şartlarla birlikte polis birimlerinden özellikle de polis yöneticilerinden beklentiler artmakta ve bu yeni durum yönetim 
kadrolarında yer alanların işe bağlı streslerini artırmaktadır. Her ne kadar emniyet teşkilatı birçok kamu kurumuna kıyasla hizmet 
içi eğitimi bakımından iyi bir noktada olduğu görülse de profesyonel Güvenlik Sektöründe Operasyonel Yöneticiliğin anlamına 
ihtiyaç duyulduğunda koçluk hizmeti almak noktasında yetersiz olduğu düşünülmektedir. Koçluk hizmetleri konusunda özel sek-
tör kamu sektörüne nazaran oldukça etkin davranmaktadır. Bu tip hizmet alımlarını büyük bir teşkilat olan emniyet teşkilatında 
yaygınlaştırmak zor gibi gözükse de en azından yönetici makamlarında bulunan personele ihtiyaç duyulduğunda koçluk hizmeti 
sağlanmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Profesyonel destek almış yöneticiler bunu personeline yeri geldiğinde yansıta-
rak verimliliği negatif anlamda etkileyen birçok sorunun önüne geçilebilir (Buçak, vd., 2013).

 5.3 Koçluk Programının Kurulması   

Teşkilatlar koçluk sistemini kurmakta ve çalışanların lüzumlarına göre uygulanmaktadırlar. Çalışanların lüzumlar ile koçluk 
sisteminin emeller doğru orantılıdır. Bu bağlamda koçluk sistemi altta yer alan emeller göz önünde bulundurularak teşkilatlarda 
uyarlanmaktadır (Jersey, 2005; aktaran Yıldırım, 2011).

• Personelin bireysel alanda geliştirilmesine ayrıca performansının yükselmesine imkan hazırlayan bir iş ortamı sağlanır. 
• Personelin ihtiyaçlarını kendi başlarına üstesinden gelmesi adına yol gösterilmesi.
• Personelin bireysel potansiyellerini ortaya çıkarması amaçlanır.
•  Personel ile alakalı olmakla beraber etkili çözümlere ulaşmasını sağlamaya yönelik fiil tasarı planları hazırlanması.
• Personele özgün kendisinde olmayan yeteneklerin benimsendirilmesi.
• Personele sorun çözme araçlarının açıklaması yapılarak hayal gücünün ortaya çıkarılması amaçlanır.
• Örgütlerde kurulan koçluk sisteminde koç rolünü amir üstlenmektedir. Amirin koçluk sistemi kapsamında koçluk rolünü 

yerine getirmesinden örgütün ve çalışanın sağladığı avantajlar şöyledir (Somers; aktaran Yıldırım, 2011).
• Üst, amir veya müdürün örgüt teşkilatlanması ve astlar hakkında “öncü açıklama” elde etmektedir.
• Koçluk sisteminde ehemmiyet noktası yüksek olmakta olan “güven ortamının amaçlanması” seri bir şekilde sağlan-

maktadır.
• Veri güvenliği noktasından “iyi noktaya getirilen yetenekler” örgüt ve teşkilata ait bir özellik bulundurmaktadır.

     SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada araştırılan konu sonucunda genel kolluğun amacını ve bu amaç doğrultusunda koçluk tekniklerinin uygula-

nabilir olup olmadığı konusu değerlendirilmiştir. Koçluğun ilk amacı, insanlara daha etkili olabilmesi için yardımcı olmaktır ve bu 
husus kolluk eğitiminde de esas alınan bir konu olup ortak amaç doğrultusunda ilerlemektedir. Kolluk eğitimi sonucunda eğitilen 
öğrenciden spor, ders, kültürel, kişisel gelişim, mevzuat bilgisi, atış vb. alanlarda en üst düzeyde gelişmişlik ister ve bu gelişim 
için gereken eğitim bu eğitim sonucunda öğrenciye verilir. Verilen bu kolluk eğitimi içerisinde koçluk teknikleri uygulandığı zaman 
yetiştirilen personel sadece fiziki ya da sadece psikolojik olarak değil her ikisinde de üst düzey gelişmiş olacaktır. Bunun yanı 
sıra bir durum karşısında karşılaşılan engeller ve durum içerisinde ortaya çıkan problemlere karşı alınacak olan tedbirler ve du-
rumun aşılması, çözülmesi konusunda, en iyi eğitimin alınması amaçlanacaktır. Yapılan bu araştırma ile kolluk eğitiminde koçluk 
tekniklerinin kullanılması eğitim kalitesini arttıracaktır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda da kolluk ve koçluk eğitimi konusunun 
hangi spesifik alanlarda geliştirilmesi gerektiği ile ilgili çalışmalar literatürü daha da zenginleştirecektir.
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DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİĞİN, GÜVENLİK KURULUŞLARINDAKİ DEĞİŞİM YÖNETİMİ 
UYGULAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ    

Hüseyin TURHAL

Öz

Bu çalışmada dönüştürücü liderliğin güvenlik kuruluşlarındaki değişim yönetiminde etkinlik düzeyi ve uygulanabilirliği de-
ğerlendirilmiştir. Araştırma konusu gerek Türkiye’deki örnekler gerekse yabancı güvenlik kuruluşlarındaki örnekler üzerinden 
açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 
özel sektörde etkin bir şekilde uygulanan dönüştürücü liderliğin güvenlik kuruluşlarında da uygulanabileceği tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte dönüştürücü liderliğin her kuruluşta değişim yönetimini hızlandırdığı ve desteklediği gibi güvenlik kuruluşlarında 
da olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Fakat her kurumun kendine has özellikleri olduğundan değişime aynı tepkiler ve-
rilmediği görülmüştür. Değişim, hayatımızda bulunan her şey için kaçınılmaz bir gerçek olduğundan değişimin yönetilmesi de 
kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten dolayı değişim yönetimine odaklanmak da kurumların önce-
lik sıralamasında ilk sıralarda yerini alması gereken bir konu haline gelmektedir. Değişen koşullar altında personelin bilgilendi-
rilmesi ve liderlik özelliği olarak farklı liderlik vasıflarının kullanılması dışında önceliğin dönüştürücü liderliğe verilmesi güvenlik 
kuruluşlarının etkin yönetimlerinde önemli role sahip olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik kuruluşlarında değişim yönetiminin etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesi ise personelin bilgilendirilmesi, farkındalığının artırılması ve dönüştürücü liderliğe verilecek önem 
ile mümkün olabilecektir. Ayrıca çalışmada güvenlik kuruluşları açısından dönüştürücü liderliğin değişim yönetiminde uygulan-
ması konusunda gelecekte yapılacak çalışmalara tavsiyelerde bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Dönüştürücü liderlik, değişim yönetimi, güvenlik kuruluşları. 

EFFECTS OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON CHANGE MANAGEMENT 
PRACTICES IN SECURITY ORGANIZATIONS 

Abstract

In this study, the effectiveness and applicability of transformative leadership in change management in security organizations 
were evaluated. The research subject has been tried to be explained through the examples in both Türkiye and foreign security 
institutions. In the research, document analysis method, one of the qualitative analysis methods, was used. Within the scope 
of the study, it has been determined that transformative leadership, which is effectively applied in the private sector, can also 
be applied in security organizations. However, it has been observed that transformative leadership accelerates and supports 
change management in every organization, as well as positively affects security organizations. However, since each institution 
has its own characteristics, it has been observed that the same reactions to change are not given. Since change is an inevitable 
reality for everything in our lives, managing change is an inevitable necessity. For this reason, focusing on change management 
becomes a subject that should take its place at the top of the priority list of institutions. It has been determined that giving priority 
to transformative leadership, apart from informing the personnel under changing conditions and using different leadership 
qualities as leadership characteristics, has an important role in the effective management of security organizations. The effective 
implementation of change management in security organizations will only be possible by informing the personnel, increasing 
their awareness and giving importance to transformative leadership. In addition, in the study, recommendations were made for 
future studies on the application of transformative leadership in change management in terms of security organizations.

Keywords: Transformational leadership, change management, security organizations. 
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GİRİŞ
Toplumlar her zaman olduğu gibi günümüzde de gelişmeye ve değişmeye açık bir yapıdadır. Şu sözde belirtildiği gibi 

“değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” çünkü değişen zaman değişen teknolojiler insanların nelere ihtiyaç duyduğu ve duy-
madığı konusunda her zaman bir etken oluşturduğu aşikârdır.  

Bu durumlar bizlere gösteriyor ki gelişmeyen toplumlar nasıl yok olup gidiyorsa, değişime ayak uyduramayan kurum ve 
kuruluşlarında yok olmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu durum da hem özel sektör olsun hem de kamu sektöründeki 
kuruluşlar olsun hayatta kalmaları için değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. Kamu da değişen koşuların getirdiği yeni 
kamu yönetimi anlayışları değişimlere olan uyumu hızlandırmıştır. Ancak polis, jandarma ve ordu gibi güvenlik kuruluşları sahip 
olduğu hiyerarşik yapı ve katılaşmış yapıları nedeniyle diğer kamu kuruluşlarına ve özel sektöre göre daha yavaş şekilde deği-
şimlere tepki verdikleri bilinmektedir.  

Liderlik de değişimlerin yönetilmesinde büyük bir role sahiptir. Çünkü ne kadar katılaşmış bir yapıda da olsa değişen koşul-
larda düzensizliklerin belirlenmesinde veya gelişimlerde kurum içindeki personelin kontrollerinin yapılması ve motivasyonlarının 
sağlanması gibi ufak görünen ama aslında çok büyük etkiye sahip olan bir takım ve daha fazlası olan görevlerin icrasında 
liderliğin etkisi çok büyüktür. Bu etkileri de ast-üst ilişkisinin daha çok yaşandığı güvenlik kuruluşlarında daha kuvvetli şekilde 
hissedilmektedir.  

Bu çalışmada dönüştürücü liderliğin güvenlik kuruluşlarındaki değişimlerin yönetilmesinde bulunan etkilerini incelemek he-
deflenmiştir. Öncelikler liderliğin ne anlama geldiği ve özelliklerine kısaca değinilmiş olup ardından sırasıyla örgütsel değişim, 
değişim yönetimi, güvenlik kuruluşlarındaki etkileri ve güvenlik kuruluşlarındaki değişim yönetiminde dönüştürücü liderlik konu-
ları hakkında literatür taraması yapılmıştır.

     1. Problemı̇n Tanımı  
Güvenlik kuruluşlarında, dönüştürücü liderliğin değişim yönetimi üzerine birçok etkisinin bulunduğu, bu etkilerin istenilen 

hedeflere ulaşmakta ve verilen görevleri yerine getirmekte önem arz ettiği görülmüştür. Güvenlik kuruluşlarında değişimin yöne-
tilmesinde etkili olduğu düşünülen dönüştürücü liderliğin, güvenlik kuruluşlarında nasıl kullanıldığı, askeri ve polis teşkilatlarında 
nasıl uygulandığı ve uygulanması sonucunda ne gibi sonuçlara sebep olduğu farklı ülkelerden alınan örnekler ile araştırmaya 
konu edilmiştir.

     2. Araştırmanın Önemi  
Güvenlik kuruluşları, vatandaşların güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her daim değişen koşullara ayak uydurabi-

lecek yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Dönüştürücü liderliğin güvenlik kuruluşlarındaki değişim yönetimi uygulamalarında 
istenilen hedeflere ulaşmak için kullanılan liderlik metotları arasında yer almaktadır. Dönüştürücü liderlik, değişen koşulların 
istenilen şekilde güvenlik kuruluşlarına entegre edilmesinde ve değişimlerin yönetilmesinde büyük bir öneme sahip olduğu 
görülmektedir. Bu açıdan dönüştürücü liderliğin güvenlik kuruluşlarında uygulanması hem genel açıdan halkın ihtiyaçlarının kar-
şılanması için uygun bir güvenlik yapısının sağlanması hem de kurum içerisindeki değişim yönetimi uygulamalarının en verimli 
şekilde gerçekleştirilmesi için sahip olunması gereken ve öğrenilmesi gereken bir liderlik biçimidir.

     3. Kuramsal Çerçeve
 3.1. Liderlik    

İnsanların örgütsel, toplumsal ve siyasal yaşamında önemli bir yer tutan liderlik olgusunun tanımı konusunda, henüz belirli 
bir görüş birliği sağlanamamıştır. Son 75 yıl içinde liderlik üzerine birçok kitap ve makale yayınlanmış, çok sayıda liderlik teo-
rileri sunulmuştur (Özalp vd., 1992: 162). Bütün organizasyona can veren ve onu başarıya götüren unsur ruhtur. Mekanik bir 
organizasyona can veren ve onu başarıya götüren bu ruhu aşılayan kişi ise liderdir (Hicks, 1978: 249). Lider-izleyici arasındaki 
ilişkiden hareketle yapılan bir tanıma göre de lider; “izleyicilerin davranışlarını etkileyen sosyal etkileşim sürecini yöneten kişidir 
(Dasborough ve Ashkanasy, 2002: 615–634).  

Genel olarak liderlik, bir kişiyle bir grup arasında güç ve otoriteye dayalı bir ilişkidir. Lider, gücünü kullanarak grubu bir 
hedefe yönlendirir. Bir başka tanıma göre de liderlik; grubun diğer üyelerinden karizma, zeka, yetenek gibi özellikler açısından 
sahip olunan üstünlüktür (Fiedler ve Garcia, 2005: 187).

3.1.1. Dönüştürücü Liderlik 

Organizasyonların karşılaştığı sürekli değişim ortamındaki çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla izlenen etkin bir 
liderlik tarzı olarak değerlendirilmektedir (Bass ve Bass, 2008; Turner vd., 2002; Nielsen ve Cleal, 2011: 344).  

Dönüştürücü liderlik, ilk olarak Downton (1973) tarafından kullanılmasına rağmen bir liderlik tarzı olarak MacGregor Burns 
tarafından 1978 yılında yayımlanan “Leadership” adlı kitapta, lider ve astların birbirlerini daha yüksek bir ahlak ve motivasyon 
düzeyine yükselttiği ilişki olarak tanımlanmıştır (Swindell, 2014). dönüştürücü liderliği geliştiren çalışmaları ile bilinen Bass ise, 
dönüştürücü lideri örgüt için ulaşılabilir bir vizyon belirleyen ve astların güvenini kazanan kişi olarak tanımlamaktadır (Bass, 
1990).  
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Dönüştürücü liderlik, lider tarafından önderlik edilen grubun amaçlarına yönelik yeni bir anlayış ortaya koyma ve bu çerçe-
vede takipçilerini harekete geçirme süreci olarak değerlendirilmektedir (Kılıç vd., 2014: 251; Koparal, 2007: 150).  

Burns dönüştürücü liderin değişimi tetikleyerek örgütün hedeflerini gerçekleştirebileceğini, bunun yanında örgüt ve astla-
rını geliştirme ve değiştirme kapasitesine sahip olduğunu, hem örgüt hem de çalışanlar lehine faydalar sağlatabileceğini öne 
sürmektedir (Kent ve Chelladurai, 2001). Burns (1978) yılında dönüştürücü liderliği ilk kez tanımlarken, dönüştürücü liderlerin 
özgeci (yardımsever ve başkalarını daha fazla düşünen) ve ahlak timsali olduğunu ifade etmiştir. dönüştürücü liderler, astların 
daha fazla performans sergileyebilecek kapasitesi olduğu düşüncesinden hareketle astların içindeki potansiyeli ortaya çıkarma-
yı hedeflemektedir. Bir takım yöntemler uygulayarak bireysel ve grup motivasyonunu, örgütün etkinliği ve verimliliğini artırmaya 
çalışmaktadır. Bu yöntemler; örgütsel kimlik ile çalışanların kişilikleri arasında bağlantı kurulması, rol model olunması, örgütsel 
hedefler ve bunları gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyulan görevlerin sahiplenilmesinin teşvik edilmesini kapsamaktadır (Swin-
dell, 2014). dönüştürücü liderler bunlara ilave olarak astların önceki görüşlerini dönüştürerek onların istekleri ile örgütün hedef-
leri arasında uyumu sağlamaya çalışmaktadır. Örneğin, Bass ve arkadaşları (2003), astların hedefleri ile dönüştürücü liderin 
vizyonu ile özdeşleştiğini belirtmektedir (Burch ve Guarana, 2014).   

3.2. Değişim Yönetimi 

Örgütsel değişimin etkin yönetimi; mevcut durumun anlaşılması, arzulanan gelecek durumun düşlenmesi ve örgütün mev-
cut durumdan arzulanan geleceğe hareketinin sağlanması ve bu yolda ilerlemesinin izlenmesini içerir. Değişimlerin yönetilmesi, 
olağan durumların ötesinde liderlik yaklaşım ve becerilerini gerekli kılmaktadır (Keçecioğlu, 2001: 1).  

Değişim yönetimi süreç işidir. Örgütsel değişim süreci; mevcut yapının, iş süreçlerinin ve teknolojinin etkin olmaması, çalı-
şan yetkinliklerinin ve örgüt vizyonunun istenilen hedeflere ulaşmada yetersiz kalmasından kaynaklanır. Değişim bu ihtiyaçları 
karşılama yönünde iş odaklı süreçleri beraber içerecek şekilde planlanır.  

Değişimi başarıyla gerçekleştirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak sadece değişim ihtiyacının hissedilmesi ile değil bunu bir 
süreç olarak ele alıp, uygulamada bu kritere her daim göz önünde bulundurmaktan geçer. Bu süreçte unutulmaması gereken 
diğer bir faktörde üst yönetimin desteği ve çalışanların değişime istekliliğidir. 

Örgüt hedeflerine ulaşma yönünde vizyon yaratılarak, çalışanların aynı yöne doğru bakmaları sağlanır. Vizyon örgütün 
gelecekte varmak istediği noktanın genel görüşünü zihinlerde canlandırmaktır. Uzun dönemli başarı söz konusu olduğunda kritik 
başarı faktörlerinin belirlenmesi ve çalışanları tarafından kavranması vizyona ulaşmak için önemli katkı sağlamaktadır (Güven, 
2006: 77).

     4. Yöntem  
Araştırmada doküman analizi – incelemesi yöntemi uygulanmıştır. 
Doküman analizi, basılı ve elektronik materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan 

sistemli bir yöntemdir. Nitel araştırmada kullanılan diğer yöntemler gibi doküman analizi de anlam çıkarmak, ilgili konu hakkında 
bir anlayış oluşturmak, deneysel bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir (Corbin ve 
Strauss, 2008).

     5. Bulgular  
5.1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde Dönüştürücü Liderlik 

Doğu Anadolu Bölgesindeki; Van, Hakkâri, Bitlis, Siirt, Ağrı ve Muş illerindeki askeri yöneticilerin (random metodu ile seçilen 
70 subay) dönüştürücü liderlik özellikleri üzerine yapılan bir araştırmada (Coşkun, 2005: 197).  Araştırmada elde edilen sonuçlara 
değerlendirildiğinde askeri yöneticilerin dönüştürücü liderlik vasıflarının üstün seviyede olduğu gözlemlenmiştir. Daha iyi düzeye 
ulaşabilmek için gayret gösterilmelidir. Ve de sahip olunan dönüştürücü liderlik vasfında değişen şartlar altında değişimlerin fark 
edilip daha kolay bir şekilde personelleriyle birlikte üstesinden gelindiği ortaya çıkartılmıştır. 

Heraklitos’un “Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir.” deyişi ile insanlığın değişimi anlama, algılama ve ona uyum 
sağlama sürecinin başladığı kabul edilir. Değişim denen bu karmaşık olgu, günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaşama ilişkin 
kültürlerini ve yönetim biçimlerini hızlı bilgi artışı, hızlı gelişme ve hızlı iletişim ile birlikte derinden etkilemektedir. Bu değişim 
sürecinin yükümlülüğü oluşturmak ve bunu başarmak için “liderlik” olgusu önemli bir rol oynamaktadır. Dönüşümü sağlamada 
geleneksel liderlik anlayışının yeterli olmadığının bilinmesi de, değişimin etkisinin yoğun olarak hissedildiği 160 günümüzde, 
değişim temelli bir liderlik anlayışının yapılandırılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu liderlik anlayışının da “dönüştürücü Li-
derlik” olduğu ileri sürülmektedir. Aralıksız devam eden değişim sürecinde, dönüştürücü liderliğin tüm sektörlerde önemi gittikçe 
artmaktadır. Dönüştürücü liderler, vizyon yaratarak ve bu vizyonu paylaşarak izleyenleri ile sürekli iletişim kuran, güvenilir, saygı 
duyulan sosyal mimarlardır. Yeni zorlukların yaşanacağı yeni çağda; “dönüştürücü liderlik” bu zorlukların aşılmasında en iyi 
çözüm yolu olarak kabul edilmektedir. Tarihsel sürece baktığımızda ise dönüştürücü liderliğe verilecek en büyük örneğin Türkiye 
Cumhuriyetinin Kurucusu M. Kemal Atatürk olduğunu görmekteyiz ( Coşkun, 2005: 197).  

 Ayrıca, dönüştürücü liderliğin dört boyutunu da bir arada görebileceğimiz eşsiz bir örnek ise Atatürk’ün TBMM’de milletve-
killerine: “Efendiler bazı arkadaşların yoksulluk içinde bu büyük davanın başarılamayacağını zannederek memleketlerine dönme 
arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar! Ben sizleri bu milli davaya silah zoruyla davet etmedim görüyorsunuz ki, sizi burada 
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tutmak için de silahım da yoktur. Dilediğiniz gibi memleketlerinize dönebilirsiniz fakat şunu biliniz ki, bütün arkadaşlarım beni 
yalnız bırakıp gitseler ben bu Meclis-i Ali’de tek başıma kalsam da mücadeleye ahdettim. Düşman adım adım her tarafı işgal 
ederek Ankara’ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silahımı bir elime de Türk Bayrağını alıp Elmadağ’ına çıkacağım. Burada 
tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Bu bayrak kanımı sindire sindire emerken ben de Milletim uğruna 
hayata veda edeceğim. Huzurunuzda buna ant içiyorum” şeklinde konuşmasında belirttiği bu cümlelerde yer almaktadır (Aktaş 
vd., 2015).   

5.2. Alman Polisi Örneğinde Dönüştürücü Liderlik 

Değişim yönetiminde başarı getiren faktörleri anlamak için Jacobs vd. (2006), Alman polis memurlarının değişim projelerin-
deki tutumlarını araştırmış. 2006 yılında Alman Polis Teşkilatı’nın gelecekteki yüksek potansiyelli yöneticileriyle 92 yarı yapılan-
dırılmış görüşme gerçekleştirdiler. Değişim projelerinde başarı sağlayan beş faktör buldular: 

a.  Destek (en önemlisi), 
b.  Hedefler, 
c.  İletişim, 
ç.  Çalışma koşulu, 
d.  Yetkinlik.  
Ayrıca değişim süreçlerinin sosyal davranışsal yönlerine odaklandılar ve değişim yönetimi sürecindeki önemlerini vurgu-

ladılar. Jacobs vd. (2013) bu beş başarı faktörünü kullandı ve bireysel davranış ile örgütsel kimliği tek bir örgütsel değişim 
teorisine entegre edebilecek bir çerçeve geliştirdi. Bu çerçevenin kültürel ve kurumsal boyutları vardı. Üç ana varsayım vardı: 
Birincisi, örgütsel değişim örgütsel kimliği ihlal edebilir; İkinci olarak, belirli dış ve iç koşullar bir değişim sürecinde hem başarı 
hem de başarısızlık getirebilir; ve son olarak, genel kalıplar ve mekanizmalar tüm değişim süreçlerine uygulanabilir. Modellerini 
bu üç varsayıma göre şekillendirdiler ve teorik çerçevelerini on Avrupa polis kurumunda test ettiler. Çalışma sonunda kurumların 
değişim sürecinde temkinli olması için önerilerde bulundular, çünkü değişim sürecinde kuruluşların dış çevresi ve iç dinamikleri 
uyum içinde olmalıdır. Aksi takdirde, değişiklik yönetiminde başarısızlığa neden olabilir. Bu çalışma, bir değişim sürecinde iç ve 
dış faktörleri bütünleştirerek literatüre katkı sağlamıştır. Ayrıca kültürel boyutları ve örgütsel kimliği dikkate almanın bir değişim 
uygulamasının başarı oranını artıracağı sonucuna vardılar (Erciyes, 2019: 2).  

5.3. New York City’de Polis ve Dönüştürücü Liderlik 

Kim ve Mauborgne (2003), 1994’ten 1996’ya William New York City’nin eski polis komiseri 
Bratton, polis departmanının bütçesini artırmadan metropolü Amerika Birleşik Devletleri’nin en güvenli belediyesine dönüş-

türmeyi başardı. Bratton’ın değişim yönetimi şemasının başarısını Tipping Point Leadership Theory ile açıkladılar. Bu teoriye 
göre, herhangi bir organizasyonda insanların inançları ve enerjileri birbirine bağlandığında yeni bir fikir salgın gibi yayılacak ve 
bu da köklü ve hızlı bir değişim sağlayacaktır. Bu teoride dört adım vardır:  

a.  Bilişsel engeli aşın: Bir kuruluştaki kilit yöneticiler, kuruluşun sorunlarını yaşamalıdır;  
b.  Kaynak engelini aşın: Mevcut kaynaklar çoğunlukla en çok değişmesi gereken alanlarda kullanılmalıdır;  
c.  Motivasyon engelini aşın: Organizasyondaki kilit etkileyiciler motive edilmelidir; 
ç.  Siyasi engeli aşın: Değişime karşı direncin üstesinden gelmek için, saygın bir kıdemli içeriden ekibinizde olmaya ikna 

etmek önemlidir (Aynı kaynak).  
Bu çalışma liderlik literatürünün bir örneği olsa da, güvenlik güçlerindeki değişime karşı direnişin nasıl üstesinden gelinece-

ği konusunda fikir vermektedir (Erciyes, 2019: 2). 

5.4. Amerikan ve Rus Ordusunda Dönüştürücü Liderlik  

Bass ve arkadaşları tarafından Amerikan ordusunda yapılan diğer bir araştırmada, komutanların genel liderlik davranışları 
tespit edilmiş ve müteakiben birlikler zor koşulları temsilen savaş ortamına uygun olacak şekilde arazi tatbikatına çıkarılmıştır. Arazi 
tatbikatında birlikler değerlendirilerek komutanların liderlik özelliklerinin birliklerinin başarısını ne kadar etkilediği ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Yapılan bu değerlendirmelerin sonucunda normalde dönüştürücü liderlik özellikleri sergileyen komutanların savaş 
zamanında da daha başarılı ve birlik performanslarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (Bass ve diğ.,2003). Özet olarak dönüştü-
rücü liderlik astların liderin hedefleri ile özdeşleşmesini sağlamaktadır (Walumbwa vd., 2008). Bunlarda askeri liderlerin etkileşimsel 
liderlikten ziyade dönüştürücü liderlik tarzı sergilemesi durumunda başarılı olacağını göstermektedir (Şahin, 2016). 

Rus birliklerinde yapılan bir araştırmada ise, komutanların dönüştürücü liderlik tarzının birliğin performansını artırdığı ve 
başarı için belirleyici unsur olarak kabul edilebileceği belirtilmiştir (Elenkov, 2002).  

Dönüştürücü liderlik davranışlarının kullanımı ve başarıya götürme durumları savaş ve barış ortamlarında birbirlerinden 
farklı olacaktır. Barış zamanı başarı için daha fazla bireysel ilgi ve zihinsel teşvik davranışlarına ihtiyaç duyarken, savaş ortamı 
her zamankinden daha fazla idealleştirilmiş etki ve ilham verici motivasyon gerektirir (Bass, 1997).   

5.5. Ordu ve Poliste Dönüştürücü Liderlik  

Ordu örgütsel yapıları polis örgütlerinden daha hiyerarşiktir. Bu nedenle, değişim yönetiminde stratejik liderlik, değişim yöneti-
minde daha fazla önem kazanmaktadır (Wright, 2013). Pascale ve ark. Ordu kültürünü dört farklı gösterge ışığında değerlendirdi: 
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a.  Güç 
b.  Kimlik 
c.  Çatışma 
ç.  Öğrenme.
Bulgularına göre, değişim sürecini yönetmek için, dönüştürücü liderlik ordudaki en uygun liderlik tipiydi (Pascale ve ark., 2007). 
Güvenlik organizasyonları, oldukça yapılandırılmış hiyerarşik organizasyonel ilişkilere sahiptir. Bu hiyerarşik yönetim yakla-

şımı nedeniyle, bu tür organizasyonlarda personellerin rolleri çoğunlukla göz ardı edilir. Bazı yöneticiler değişime karşı direnişi 
aşarken, personele karşı ceza ve zorlama gibi olumsuz yöntemleri tercih etmektedir. Ne yazık ki, bu tür bir yönetim yaklaşımı, 
güvenlik organizasyonlarında değişim yönetiminin gelişimini engellemektedir (Erciyes, 2019: 2).

     SONUÇ VE ÖNERİLER   
Dönüştürücü liderlik, güvenlik kuruluşların iç ve dış çevresinden kaynaklı ve sürekli değişen koşullara büyük oranda uyum 

sağlanmasında dönüştürücü liderliğin özellikleri itibariyle uygun bir liderlik tarzı olduğu görülmüştür. Diğer bir deyişle dönüştürü-
cü liderlik diğer liderlik tarzlarından ayıt edilmesini sağlayan karizma, ilham verme, entelektüel uyarma ve bireysel ilgi özellikleri 
ile örgütlerdeki değişim ihtiyaçların fark edilmesinde, değişime yönelik yapının oluşturulmasında ve bu yapının yönetilmesinde 
önemli roller üstlenerek bu süreçlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini kolaylaştıracaktır.  

Bu da güvenlik kuruluşlarındaki değişimlerin yönetilmesinde kurumlar içerisinde hızlı gelişmeler ve sistem içerisinde bozul-
malara sebep olmadan gerçekleşmelerine olanak sağlayacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı’nda da değişen koşullarda gerek 
komando birliklerinde gerek asayiş birliklerinde dönüştürücü liderlik vasfının öne çıkartılarak zamanın getirdiği değişimlerin far-
kına varıp bir tetikleyici kuvvet beklemeden proaktif davranılarak değişimlerin yönetilmesine ön ayak olacağı düşünülmektedir. 

Değişim yönetiminde dönüştürücü liderliği tercih edilmesi ve de personellerin bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması 
değişen koşullara uyum sağlamaya fayda sağlayacaktır. 
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YETENEK YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ    
Engincan PAK

Öz

Örgütlerin maddi varlıklarının önceki dönemlere kıyasla önemini yitirdiği, buna karşın maddi olmayan varlıklarının öneminin 
arttığı günümüzde örgütlerin insan sermayeleri sürdürülebilir rekabet ve rekabet üstünlüğü konularında belirgin şekilde ön plana 
çıkmaktadır. Stratejik insan kaynakları yönetiminin bir uygulaması olarak ortaya çıkan yetenek yönetiminin gündemde yerini 
alması 1990’ların sonlarına dayanmaktadır. Bu bakımdan oldukça yeni bir uygulamadır. Yetenek yönetimi, yeni bir kavram 
olmasına karşın günümüzde örgütler büyük ölçüde öneminin farkına varmışlar ve insan kaynakları sistemlerini buna uygun hale 
getirmeye çalışmışlardır.  İçinde bulunduğumuz yüzyılda, işletmelerin rekabetçi üstünlüklerini korumada taklidi güç kaynaklara, 
diğer bir ifadeyle yetenekli işgücüne sahip olması, onları elde tutması ve işletme hedefleri doğrultusunda kullanabilmesi kritik 
önemdedir, Bu nedenle günümüz rekabet şartlarında işletmelerin başarısında belirleyici unsur, sahip olunan yetenekli iş gücüdür 
(Alayoğlu 2010). Bu durum bir yandan yetenek savaşlarını beraberinde getirirken, diğer yandan yeteneklerin etkili yönetimini de 
zorunlu kılmaktadır. Gelinen bu noktada, yetenek yönetiminde yeni bir döneme girilmiş, insanların yönetiminden yeteneklerin 
yönetimine doğru bir dönüşme başlamıştır. Bu çalışmada yetenek yönetiminin insan kaynakları ve işletmeler açısından önemi 
jandarma teşkilatı açısından ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yetenek yönetimi, Yetenek yönetimi süreci, İnsan kaynakları yönetimi 

A LITERATURE REVIEW ON TALENT MANAGEMENT 
Abstract

Currently, the human capital of organizations stands out prominently in the issues of sustainable competition and competitive 
superiority, where the material assets of organizations lose their importance compared to previous periods, while the importance 
of their intangible assets increases. Talent Management, which emerged as an application of Strategic Human Resources 
Management, dates back to the late 1990s. In this respect, it is quite a new application. Although talent management is a new 
concept, organizations today have largely recognized its importance and have tried to adapt their human resources systems to 
it. In the current century, it is critical that businesses have the resources to emulate in maintaining their competitive superiority, 
in other words, have a skilled workforce, retain them and use them in line with business goals. Therefore, the determining factor 
in the success of enterprises in today’s competitive conditions is the skilled workforce. On the one hand, this brings with IT talent 
wars, and on the other hand, it also requires effective management of abilities. At this point, a new era has been entered in talent 
management, and a transformation has begun from the management of people to the management of talent. In this study, the 
importance of talent management from the point of view of human resources and businesses was discussed from thepoint of 
view of the gendarmerie organization.

Keywords: Talent management, talent management process, Human Resources Management 
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GİRİŞ
Yetenek yönetimi günümüzde stratejik bir olgu olarak ele alınmalıdır. Yetenek yönetimi; iş gücü planlamasını,  yetenek 

çatışma analizini,  işe alma sürecini,  eğitim ve geliştirme faaliyetlerini, elde tutma faaliyetlerini, yetenek özetlerini ve yedekleme 
planlarını kapsar, bu sebeple yetenek yönetiminin her alanda önemli bir rol oynadığı söylenebilir. Bu  durum işletmelerdeki insan 
kaynakları yöneticilerinin, stratejileri uygulamaya taşıyacak kilit pozisyondaki kişileri bulmak, işe almak, eğitim ve geliştirme im-
kânı sunma, kariyer planlamasını sağlamak, çalışanın moralini arttırmak, bağlılıklarının arttırıcı iş-yaşam dengesini oluşturmak 
gibi faktörlerin, yetenekli insanlara yapılan bu yatırımlar olduğunu ve insan kaynakları fonksiyonlarının uygulama ve aktivitesinin 
son derece önem arz etmektedir. Kritik öneme sahip olan yeteneği elde tutma, örgüte kazandırılmış yeteneğin kaybetmemek için 
yürütülen çabaları ifade eder (Çelik, 2019).  Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde yetenek yönetimi ve teorik bilgiler ele alına-
cak, temel kavramlar tanımlanacak, ikinci bölümde araştırmanın önemine değinilecek, üçüncü ve dördüncü bölümde araştırma 
araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilip sonuç kısmında elde edilen bulgulara yer verilecektir.

     1. Problemı̇n Tanımı  
Her gün insan kaynakları terimini ve bu insanları kendi bünyelerine kazandırmak isteyen yöneticilerin rekabetini daha çok 

duyuyoruz.  Ancak yetenekli personelin etkilenmesi ve bulunması kolay değildir. Günümüzde, işgücü devrine neden olan ve 
şirketlerin kontrolü dışında gelişen birçok neden bulunmuştur,  ancak kök neden olarak doğru işe doğru insanın alınmaması 
görülmektedir. Bu çalışmada yetenekli personel seçiminin Jandarma teşkilatı açısında önemine vurgu yapılacaktır.

     2. Araştırmanın Önemi  
Yetenek yönetiminin Jandarma teşkilatı başta olmak üzere diğer devlet ve özel kuruluşlarda da kullanımının, işletmelerde 

ve çalışanlarda en yüksek verimi elde etme işlevi olması üzerine yapılan bu araştırma yetenek yönetiminin varlığının sürekli ve 
zorunlu olması gerektiğini ortaya koymaktadır.

     3. Kurumsal Çerçeve              
Jandarma teşkilatında belirli sınıflar ve bölümler vardır. Bununla beraber yetenek yönetimi kavramı da Jandarma teşkilatı-

na girmiştir. Yetenek yönetimi Jandarma teşkilatı bünyesine dahil edilen personelin yeteneğine uygun görev alması açısından 
önemlidir bu sebeple çalışmada yer almaktadır.

     4. Jandarma Teşkı̇latı ve Yetenek Yönetı̇mi              
Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cum-

hurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvvetidir. Jandarma teşkilatında belirli sınıf-
lar ve bölümler vardır. Bununla beraber yetenek yönetimi kavramı da Jandarma teşkilatına girmiştir. Yetenek yönetimi Jandarma 
teşkilatı bünyesine dahil edilen personelin yeteneğine uygun görev alması açısından önemlidir. Yetenek yönetimi modelinin 
işleyişine bakıldığında Jandarma Teşkilatı ile bağdaştığı görülmektedir. Bu modelin ilk aşaması işe alım sürecidir. İşe alım sü-
reci, yetenek yönetimi yaklaşımının ilk basamağı olup en önemli adımlarından biridir. İşletmenin mevcut çalışanlarının nitelikleri 
büyük ölçüde işe alım sistemine bağlıdır. Yüksek potansiyeli olan, gelecek vadeden, yenilikçi, yaratıcı, parlak kişileri kuruluşa 
çekebilmek ve bunlar arasından en yetenekli olanları keşfederek doğru yerlerde görevlendirmek başarılı bir alım sürecinin 
vazgeçilmez koşuludur. Çünkü yetenekli çalışanlar olmazsa yetenek yönetimi yaklaşımını kurmanın da bir anlamı yoktur. İkinci 
aşaması ise oryantasyon sürecidir. İşe alım süreci tamamlandıktan sonra çalışan oryantasyon sürecine sokulur. Hem teşkilatın 
kültürü ve felsefesine hem de yeni çevre ve yeni işe uyumlu hale gelebilmek için bu süreç çalışan ve teşkilat için hayati derece 
önemlidir. Çünkü bu durum çalışanın başarısını ve verimliliğini direkt etkileyen bir modüldür. Bu sebeple de teşkilat tarafından bir 
lüks veya formalite olarak görülmez. Başarılı bir işe alıştırma ise şu aşamalardan oluşur; işletmenin tanıtımı, personel haklarının 
açıklanması, tanıştırma, işle ilgili bilgilerin açıklanması (Çelik,2011). Üçüncü aşama ise yerleştirme aşamasıdır. Bu aşama işe 
alımın sonuçlandığı aşama olarak ifade edilir. Oryantasyon sürecin başarı ile tamamlanması sonucunda kişi görev yapacağı 
pozisyona yerleştirilir. Böylece işe alım süreci tamamlanmış olur. Dördüncü ve son aşama kişi ve çevre uyumudur. Bu aşamada 
yetenek yönetimi yaklaşımının başarılı ve doğru bir şekilde uygulanması için doğru kişinin doğru işlere atanması gereklidir. Bu 
atanma sürecinde yeteneğe uygun görev yerleştirmesi en iyi şekilde uygulanmalı ve çalışan görev hakkında bilgilendirilmelidir. 
Çünkü bu süreç yetenek yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biridir, yetenek örgüte kazandırılmış olsa dahi elde tutulması bir 
o kadar stratejik öneme sahiptir (Atlı, 2012).

     5. Yöntem  
Jandarma teşkilatının mevzuatlarının incelenmesi ve yetenek yönetimi kavramının literatür araştırması yöntemine başvu-

rulmuştur.
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     6. Bulgular  
Jandarma teşkilatının personel seçim ve eğitim aşamasının yetenek yönetimi fonksiyonları ile oluştuğu ortaya çıkmıştı.

     SONUÇ VE ÖNERİLER  
Yetenek yönetimi günümüzde stratejik bir olgu olarak ele alınmalıdır. Yetenek yönetimi; iş gücü planlamasını, yetenek ça-

tışma analizini,  işe alma sürecini,  eğitim ve geliştirme faaliyetlerini, elde tutma faaliyetlerini, yetenek özetlerini ve yedekleme 
planlarını kapsar. Bu sebeple jandarma teşkilatının personel temininde ve çalışan personelin yeteneğini değerlendirme açısın-
dan yetenek yönetimi ana unsuru oluşturur. Bu durum sadece Jandarma teşkilatı ile sınırlı değil varlığını sürdüren tüm işletmeler 
ve teşkilatlar için geçerlidir. Yetenek yönetiminin önemi fark edilmeli ve hakkında daha çok çalışma yapılmalıdır. 
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE KAMU KURUM VE
KURULUŞLARININ YÖNETİCİ PERSONELLERİNİN LİDERLİK

YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI  
Mert DAŞTEMİR

Öz

Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı’nda komuta etme yetkisi bulunan yönetici personelin liderlik yaklaşımı ile diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticilerin liderlik yaklaşımları karşılaştırılmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı’nın ka-
nunlarla kendisine verilen mülki, adli ve askeri görevleri olmasından dolayı kendine özgü özel yapısı bulunmaktadır ve bu özel 
durum diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan yöneticilerin liderlik yaklaşımlarına göre farklılaşmaya sebep olmaktadır. 
Çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Jandarma personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli 
personel hakkında yapılan araştırmalarda liderlik, kamu liderliği, komutanlık, askeri liderlik, lider yönetici konu başlıklı çalışmalar 
doküman analizine tabi tutulmuştur. Çalışma neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli yönetici pozisyonundaki per-
sonelin liderlik yaklaşımları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici personelin liderlik yaklaşımlarının farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel ve yöneticilerine baktığımızda ise liderlik vasıflarını sergileme-
sine engel teşkil eden durumların olduğu görülmektedir. Araştırma ışığında komutanlık sıfatı bulunan liderlerin bazı alanlarda 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticilerden farklı uygulamalar yapmak zorunda olduğu anlaşılmıştır.  Araştırma sonucu 
elde edilen bilgiler ile Jandarma personelinin emri altındaki birlikleri sevk ve idare edebilmesi ile peşinden sürükleyebilmesi için 
diğer liderlerden uygulama boyutunda davranışlarının farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Liderlik Yaklaşımları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları 

COMPARISON OF LEADERSHIP APPROACHES OF THE GENDARMERIE
GENERAL COMMAND AND THE EXECUTIVE STAFF OF PUBLIC INSTITUTIONS AND 

ORGANIZATIONS 
Abstract

In this study, the leadership approach of the executive personnel authorized to command in the Gendarmerie General 
Command and the leadership approaches of the managers working in other public institutions and organizations were compared. 
The Gendarmerie General Command has its own special structure due to the civil, judicial and military duties assigned to it by 
laws, and this special situation causes differentiation according to the leadership approaches of the managers in other public 
institutions and organizations. The qualitative analysis method was used in the study. In this context, studies on leadership, public 
leadership, command, military leadership, and leader manager were subjected to document analysis in researches conducted 
on Gendarmerie personnel and personnel working in other public institutions and organizations. As a result of the study, it was 
determined that the leadership approaches of the personnel in the management position in the Gendarmerie General Command 
differed from the leadership approaches of the administrative personnel in other public institutions and organizations. When we 
look at the personnel and managers working in other public institutions and organizations, it is seen that there are situations 
that prevent them from exhibiting their leadership qualities. In the light of the research, it has been understood that leaders with 
command titles have to perform different practices in some areas than managers in other public institutions and organizations. 
With the information obtained as a result of the research, it was determined that the behaviors of the Gendarmerie personnel 
differed from other leaders in order to be able to lead and manage the units under their command and to drag them after them.

Keywords: Leadership, Leadership Approaches, Gendarmerie General Command, Other Public Institutions and Organi-
zation
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GİRİŞ
Geçmişten günümüze kadar insanoğlunun değişmesi, çoğalması, toplumlar oluşturması, teknoloji elde etmesi gibi baş dön-

dürücü gelişme hızı, insanları yönetmek ve yönlendirmenin ne kadar önemli olduğu tecrübelerle ortaya konulmuştur. Ülkemizin 
jeopolitik yapısı nedeni ile geniş bir alanda görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve aynı zamanda devletimizin 
diğer kamu kurumlarında görev yapan personelin liderlik yeteneklerine sahip olması gerekmektedir. Liderlik yeteneklerine sahip 
olan personel, coğrafyasında ve bölgesinde her türlü tehdit ve sorunlara karşı hazırlıklı olacaktır.

Kamu personelinin devletin vazife olarak verdiği çeşitli görevleri kişi ayrımı yapmadan gerçekleştirmesi bir zorunluluktur. 
Devlet memuru karşılaştığı sorunlara göğüs gererek görevini en iyi şekilde yapması vatandaşın devletine olan güvenini ve 
bağlılığını artıracaktır. Jandarma Genel Komutanlığı personelinin görev yaptığı alanın geniş olması, ülkemizin güvenlik ihtiyacı-
nın daima yüksek olması ve jeopolitik yapısı nedeniyle liderlik özellikleri yüksek olarak yetişen kadroların varlığı teşkilatı güçlü 
kılacaktır.

Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapan personelin liderlik özellikleri değerlendirilirken aynı zamanda 
kamu kurumlarının liderlik özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde liderlik konusu ve genel kavramlar üzerinde 
durulmuş ve liderlik yaklaşımları günümüze kadar ele alınmıştır. İkinci bölümünde Jandarma Genel Komutanlığı’nın da liderlik 
kavramı ve yönetim anlayışları incelenmiştir. Üçüncü bölümünde kamu liderliği kavramı ve tanımları ele alınarak kamudaki 
liderlik yönleri incelenmiştir. Dördüncü bölümünde Jandarma Genel Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki liderlik anlayışları 
karşılaştırma yapılmıştır. Sonuç bölümünde ise elde edilen bilgiler değerlendirilmiştir.

     1. Problemı̇n Tanımı              
J.Gn.K.lığı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yönetici Personellerinin Liderlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması konu başlığı 

altında liderlik kavramı ve liderlik bakımından kurumlar incelenmiştir. Liderlik özelliklerine ve uygulamalarına göre yönetim stra-
tejisinin nasıl değiştiği ve kurumların uygulamalarının ne derece değişiklik gösterdiği çalışmada gösterilmiştir.

     2. Araştırmanın Önemi              
Liderlik, doğuştan gelebileceği gibi sonradan da öğrenilebilecek bir özelliktir. Liderlik özelliklerine sahip yöneticilerin çalış-

tıkları kurumu veya özel işletmeleri daha ileriye taşıdığı ve çalıştığı yere birçok katkı sağladığı kaçınılmaz bir gerçektir. Liderlik 
özelliklerine sahip yöneticiler yetiştirmek bir devlet açısından oldukça önemlidir. Bir devletin kurumları ne kadar güçlüyse devlet 
de o kadar güçlü olur. Bu nedenle kurumlardaki yöneticilerin liderlik özelliği taşıyıp taşımadıkları konusu takip edilmeli ve eksik-
likler süratle tespit edilerek tamamlanmalıdır. 

Çalışmada Jandarma Genel Komutanlığı yönetici personeli ve diğer kamu ve kuruluşlarındaki yönetici personel liderlik 
özelliği kapsamında daha önce yapılan çalışmalar ışığında incelenmiştir. Bu incelemeler yapılan hataların veya doğru yapılan 
uygulamaların tespiti ve daha sonra yapılacak çalışmalara ön ayak olması açısından büyük önem arz etmektedir.

     3. Kuramsal Çerçeve              
3.1 Yönetim ve Liderlik

Yönetim, belirli bir amacı gerçekleştirmek ve belli kurallar çerçevesinde bir araya gelmiş kişilerin meydana getirdiği iktisadi 
veya iktisadi olmayan organizasyonlardır. Bu yapılar içinde çeşitli yapılar ve organizasyonlar bulunmaktadır. Yönetim içinde olu-
şan yapıları veya organizasyonları belli amaçlar doğrultusunda uyumlu bir şekilde hareket etmesi ile oluşan yapı içinde yöneten 
ve yönetilen ilişkisi ortaya çıkmaktadır. 

Yöneten ve yönetilen ilişkisinin ortaya çıkması ile birlikte yöneten kavramı çerçevesinde liderlik olgusu ortaya çıkmaktadır. 
Liderlik olgusu çeşitli milletler ve kültürlere bakılmaksızın bütün toplumlarda olan bir olgudur. Lider bu yönetim içinde belirlenen 
görevleri veya planlara uygun olarak yönetilecek kişi ya da gruplara örnek olmak, yol göstermek, yönetilenlerin duygularına reh-
ber olmak gibi bir takım eylemler için çaba gösteren kişidir. Lider, toplumun üstlenmiş olduğu görevleri koordine eden, planlayan, 
ön görüsü açık ve toplumda sinerji yaratarak ortak hedeflere yönlendiren kişidir (Eraslan, 2004).

Dünya üzerinde insanoğlunun ortaya çıkmasından sonra çok farklı lider ve lider tipleri görülmüştür. Toplumlar yaşamlarını 
devam ettirmek zorundadırlar. Bu nedenle kendilerine liderlik yapısı ve hiyerarşik sistem oluşturmuşlardır. Hiyerarşik yapıları 
ile birlikte liderler ve lider tipleri oluşmuş, oluşan bu liderler hitap ettiği insanları amaçlarına ikna etmiş, insanları motive ederek 
toplumları ileri seviyelere ulaştırmayı başarmıştır. Toplumlar yaşamlarını daha refah, güvenli bir ortamda geçirmek ve diğer 
toplumlardan farklı olmak için kendi bünyelerinden çıkan liderlere her zaman tabi olmuşlardır. Toplumlar farklı ihtiyaçları olması 
nedeniyle farklı lider tanımları ve lider tipleri oluşturmuşlardır (Dilek, 2005).

Liderler, kişileri belli bir amaç etrafında toplayabilme, yönlendirebilme, insanları motive edebilme ve konuştuğu insanları 
ikna edebilme becerisine sahiptirler (Tunçer, 2011). Liderler hedef belirler ve toplulukları bu hedefe yönlendirirler. Liderler farklı 
toplumlarda ve farklı amaçlar için ortaya çıktığı için liderlik kavramında tam bir tanım üzerinde mutabık kalınamamıştır. Bazı 
araştırmacılar liderliğin doğuştan geldiğini söylerken, bazı araştırmacılar da insanların hayatları boyunca elde ettiği tecrübeler-
den ve kazanımlardan ortaya çıktığını söylemektedirler (Yıldız, 2002).
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Yöneticilik, bir organizasyon içinde bulunan tüm kaynakları ve insan gruplarını yönetme becerisidir. Yöneticilik kavramı 
yönetme kavramıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. Yönetme, bir teşkilatın amaçlarını, kaynaklarını, hedeflerini belirleyerek bu 
teşkilatın kaynaklarını teşkilat amaçları doğrultusunda eşgüdümlü bir şekilde harekete geçirme olarak tanımlanan bir kavramdır. 
İçerisinde yönetme, planlama, denetleme, kontrol etme gibi kavramların bulunduğu yöneticilik kişiye miras yolu ile geçecek bir 
kavram olmayıp, kişinin aldığı eğitim, kendini yetiştirme, deneyim, yaptığı hatalardan ders çıkarma, kendini sürekli yenileme gibi 
adımlar ile kazanabilecek bir meslek olarak kabul edilmektedir (Tunçer, 2011).

 3.2 Yöneticilik ve Liderlik Arasındaki Farklar

Yöneticilik ve liderlik kavramlarına baktığımızda iki kavram arasında bir takım farklar önümüze çıkmaktadır. Yönetici duru-
mu korurken; liderlik, gelecek planları olan ve toplumu bu yönde kanalize eden bir kavram olarak görülmektedir. Elbette her bir 
yöneticiden lider olması beklenmez ancak bir yöneticinin liderlik özellikleri göstermesi astlarına büyük faydalar sağlayacaktır. 
Liderlerin toplumu geleceğe hazırlamak gibi bir amacı bulunurken yönetici durağan ve günü korumak amacıyla olduğu konumda 
bulunur diyebiliriz (Eraslan, 2004).

3.3 Liderliğe Temel Oluşturan Kavramlar

Liderler, topluma öncü olabilmek için bir takım vasıfları bünyesinde barındırması gerekir. Tüm liderlerde ortak olarak görü-
nen vasıflara bakarsak aşağıdaki üç vasıf sıralanabilir. Bunlar;

• Etkileme
• Güç
• Otorite (Yetki)

3.4 Liderin Güç Kaynakları

Liderler, bir grup insanı belli amaçlar çerçevesinde toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçir-
me, etkileyebilme, bilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaran kişilerdir. Bu vasıfları yerine getirmek için liderlerin faydalandıkları beş 
farklı güç kaynağı bulunmaktadır (Meydan, 2010). Bu kaynaklar aşağıdaki gibidir.

• Ödüllendirme gücü
• Yasal güç
• Zorlayıcı güç
• Uzmanlık gücü
• Benzeşim gücü 

Sayılan bu maddeleri şekilde gösterirsek aşağıdaki şekil gibi olacaktır.

3.5 Liderliğin Güç Kaynakları

Lider Davranışları

Etkileme Çabaları

Sonuç

Yüksek Memnuniyet

Yüksek Kalite

Yüksek Performans

 Uzmanlık
 Karizma

 Zorlayıcı
 Yasal
 Ödül

Bireysel Güç

Örgütsel Güç

Şekil 1 (Kaynak: (Eraslan, 2004)

Şekil-1 de gösterilen güç kaynaklarını eğer lider doğru kullanırsa yüksek performans elde edecektir.

     4. Yöntem              
Çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Jandarma personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 

görevli personel hakkında yapılan araştırmalarda liderlik, kamu liderliği, komutanlık, askeri liderlik, lider yönetici konu başlıklı 
çalışmalar doküman analizine tabi tutulmuştur.

     5. Bulgular              
5.1 Jandarma Genel Komutanlığı’nda Liderlik

Jandarma Genel Komutanlığı geniş bir sorumluluk alanında birçok hizmet yapmaktadır. Bu hizmetler kısaca; asayiş hizmet-
leri, silah ve ruhsat işlemleri, aile içi şiddet ve çocuk suçlarıyla mücadele, çevre koruma faaliyetleri, arama kurtarma faaliyetleri, 
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri, terörle mücadele faaliyetleri, koruma faaliyetleri, siber suçlarla mücadele 
faaliyetleri, dış ilişkiler kapsamında yapılan faaliyetler, insan kaynakları alanında yürütülen faaliyetler, lojistik alanında yürütülen 
faaliyetler gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bu kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren J.Gn.K.lığı farklı liderlik tipleri ve 
yaklaşımları kullanarak görevini sürdürmektedir (J.Gn.K.lığı, 2021).
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Jandarma Genel Komutanlığında astlar ve üstlerin terfi etme yıl esasına bağlanmış, belirli görev süresini dolduran tüm 
personel aynı anda bir üst rütbeye terfi edebilme esasına bağlanmış hiyerarşik bir yapıdadır. Bu hiyerarşik yapı içinde persone-
linden bir takım görevlerin yapılması istenmektedir. Bunlar arasında spor, atış, eğitim, bakım, lojistik faaliyetler, idari yapı, arama 
kurtarma, bilişim suçlar mücadele gibi bir takım görevleri ve vazifeleri sayabiliriz. Bu faaliyetleri yaparken astından üstüne kadar 
komuta kontrol yapısı oluşturulmuştur. Bu emir komuta içinde bulunan personeline vazifenin niteliğine göre bir takım roller ve-
rilmiştir. Bu roller personelin iyi bir komutan olması, yöneticilik vasfının olması, eğitimci olması ve vazifesinde iyi bir lider olması 
beklenmektedir (Erenel, 2006). 

Özelikle teşkilat içinde yetişen personelin iyi bir komutan ve yönetici olması yanında, altında bulunan kişilere de belli 
aralıklarda bu vasıfları tecrübe ile aktarması yani personeline eğitim vermesi gerekmektedir. Komutan, komuta eden kişidir ve 
vazifenin hukuki yanını ortaya koymaktadır. Komutan rütbe ve makamı gereği alt kademeler üzerinde yasal olarak bir yetki kul-
lanır. Yöneticilik ise komutanın sevk ve idare içinde kullandığı işlemler bütünüdür. Yani yapının fiili yanını oluşturmaktadır. İyi bir 
komutan, iyi bir yönetici ve elde ettiği bu beceriyi aldığı vazife doğrultusunda kullanan kişidir diyebiliriz (Erenel, 2006).

Komutanlar hiyerarşi alanında görevlendirilir ve tanımlanmış bir takım görevleri yapmaları beklenir. Bu sebeple komutan ve 
lider aynı anlamda kullanılamaz. Bir komutanın lider olabilmesi için emrine verilmiş astlarını etkileyebilmesi, her durumda onları 
gönül rızası ile peşinden sürükleyebilmesi ve astlarının gönülden bağlanmasını sağlayabilen biri olması gerekir.

5.2 Jandarma Genel Komutanlığı Personelinin Liderlik Yaklaşımı  

Günümüzde yönetici dediğimiz zaman aklımıza, tanımlanmış kurallar altında kendisine verilen kaynakları en uygun şekilde 
kullanarak iyi sonuçlar elde etmeye çalışan atanmış ve belli kuralların veya yöntemlerin takipçisi olan kişidir. Bu tanımlama 
barış zamanında komutanlar içinde söz konusu olabilir. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı hizmetlerinden birisi de terörle 
mücadeledir. Görevleri ve yapısı nedeniyle devamlı muharebe ortamındadır. Muharebe ortamında farklı bir durum oluşmakta-
dır. Herkesin bildiği gibi savaşın ilk birkaç saniyesinde hiçbir planın geçerliliği olmaz. Bu durumda temas anında ikinci bir şans 
olmaz. O yüzden komutanın tek bir şansı ve bunu iyi değerlendirmesi gerekir. Komutan elinde bulunduğu durumu iyi analiz 
edip oluşan riski göğüsleyerek oluşan ortamdan bir çıkış yolu bulması gerekmektedir. Bunu yapabilmesi için komutanın iyi bir 
eğitim alması, bilgi birikimine sahip olması ve liderlik becerilerine sahip olması gerekir. Lider komutanlar astlarına birçok özellik 
katarlar. Bu özelliklerde özellikle çatışma ortamlarında ve diğer alanlarda personelin birçok zorluktan kolay bir şekilde çıkma-
sını sağlamaktadır. Çatışma ortamları, tehlikeli ortamlar olduğu için komutanın alacağı kararlar emrindeki astlarının hayatlarını 
kurtaracak ya da hayatlarını kaybedecek durumlarla karşılaştırabilir. Komutan, liderlik ve yönetim becerilerini kendi kişiliğinde 
toplayarak komuta yetkisini kullanarak yaparsa iyi bir komutan olabilir. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapan 
tüm personelin görev ve hizmetlerine bakarsak yapmış olduğu görevin hassasiyetine binaen komutanların iyi bir lider olması 
gerekmektedir (Şahin, 2016).

Komutan iyi bir lider olursa astların moralini, cesaretini, eğitim seviyesinin yükseltilmesi, çatışma ortamına hazırlanmasını, 
yapmış olduğu görevlere hazır olmasını ve astın kendine güven duymasını sağlayabilir. Aynı zamanda savaşma azmini, bedeni 
ve ruhi durumu, verilen emrin sorgulanmamasını sağlayabilirler. Sadece komutanlık yaparak hukuktan aldığı yetki ile bazı görev-
leri yaptırabilir fakat astların savaşma azmini ve vatan sevgisinin artırılmasını sağlayamaz (Şahin, 2016).

İyi bir komutanın lider olabilmesi için bazı yeteneklere sahip olması gerekir. Bunlar askeri anlamda lider olması, barış 
zamanında astlarını savaşa hazır etmesi, kişisel inisiyatife sahip olması, birlik ruhunu yerleştirebilmesi ve görevin gerektiği 
durumlarda merkezi idareden kaçınmasını bilmesi gerekir (Erenel, 2006).

 5.3 Kamu Liderliği

Yönetim tarzları ve liderlik tipleri ile oluşturulan birçok örgüt tiplemesi geliştirilerek insanların oluşturduğu kamu düzeninde 
görev ve yetkiler oluşturulur. Bir kamu hiyerarşisi oluşturularak buralarda görev yapacak kişiler hukuki yetkiler ile görevlendirme 
yapılarak oluşturulan kamu düzenini sağlamaya çalışırlar. Bazı memurlar, görevde yükselme sınavı ile terfi alarak çeşitli kadro-
larda görev almaktadırlar. Devletin açmış olduğu kadrolara da günümüzde KPSS’de başarılı olan kişiler kadrolara yerleştirerek 
hizmet etmesi istenmektedir. Sonuç olarak devlet kademesinin bütün birimlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, tali-
matname gibi bir takım yazılı kurallar çerçevesinde ataması yapılan devlet memurları görev yapmaktadır. Devlet kademelerine 
atanan memurlar, aldıkları eğitim ve tecrübe ile görev yapmaktadırlar (Yıldız, 2002).

 5.4 J.Gn.K.lığı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yönetici Personellerinin Liderlik Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Liderlik uygulamaları kurumlara göre değişmektedir. Kurumların üstlendikleri vazifelerin farklı olmasından dolayı çeşitli li-
derlik tipleri görülmektedir. Ancak kamu kurumlarına yönetici veya çalışan olarak görev yapan kişiler lider olmak istemeyebilir. 
Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri yüksek sorumluluk taşıyamayacağı düşüncesidir (Avcı, 2016).

Kamunun yöneticileri kamuda hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve olumsuz çalışma ortamının giderilmesi ile çalışanın mesleki 
gelişiminden sorumludur. Kamu yöneticisinin lider olarak kabul edilmesi için kamu çalışanı ile iletişimin açık olması, bilgisi, so-
runları çözmedeki yaklaşımı, kararlılığı, çok yönlü düşünme, anlama, açıklama ve karar verme özelliğinin birleştiği yönetimsel 
ve kişisel etkisinin çalışanlar tarafından kabul edilmesine bağlıdır. Liderin temel görevlerinden biri çalışanların lidere ve teşkilata 
karşı yaklaşımlarının olumlu olmasını sağlamaktır. Bu konuda yöneticiler kurumun başarıya ulaşması açısından meselenin odak 
noktasında yer alırlar (Tunçer, 2011). “Liderliğin Türkiye’de kamu sektöründeki rolü ele alındığında durumun iç açıcı olmadığı 
görülür Lider yöneticiliğine yönelim maalesef arzulanan düzeyde değildir” (Tengilimoğlu, 2005) (Avcı, 2016).
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“Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ‘’motivasyon, iş tatmini, stresle başa çıkma yolları, kalite geliştirme, yönetim bilgi 
sistemi, bilgi teknolojilerini kamu yönetiminde uygulama becerileri ve tatbiki, eşgüdüm, takım çalışması, iletişime önem verme, 
toplantılara ve kararlara her düzeyden personelin katılımı’’ vb. yönetim uygulamaları açısından değerlendirildiğinde birçok özel 
sektör kurum ve kuruluşlarının gerisinde kalmış bulunmaktadır” (Avcı, 2016) (Özsamanlı, 2005) (Tengilimoğlu, 2005). “Bu doğ-
rultuda kamu kurumlarının geleneksel anlayışlara göre yönetildiği gözlenmektedir” (Eren, 2002).

İstanbul Üniversitesi’nde yapılan Fahri ERENEL’in Doktora Tezinde “Askeri Örgütlerde Muvazzaf Muharip Personelin Per-
formansının Değerlendirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yapılan Araştırma” sonuçlarına baktığımızda askerlere sorulan bazı 
sorular ve alınan cevaplar aslında Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan personelinde liderlik özelliklerini yansıtmak-
tadır (Erenel, 2006).

Sorulan Sorular ve Alınan Sonuçlar Şöyledir:

• Mesleki Etkinlik: %92 Oranında Uygundur

• Sorun Çözme: %84 Oranında Uygundur

• Karar Verme: %95 Oranında Uygundur

• Planlama ve Organizasyon: %90 oranında uygundur

• Kendisini ve Astlarını Geliştirme Çabası: %94 Oranında Uygundur

• Kararlılık: %93 Oranında Uygundur

• İnsiyatif (Proaktiflik): %86 Oranında Uygundur

• Liderlik: %90 Oranında Uygundur

• Ekip Çalışması: %89 oranında Uygundur

• Sözlü ve Yazılı İletişim: %89 Oranında uygundur

• Görev Hazırlık: %88 oranında uygundur

• Cesaret: %91 oranında uygundur

• Bağlılık: %95 Oranında Uygundur

• Disiplin: %95 Oranında uygundur (Erenel, 2006).

Yapılan bu çalışmadan sonra ortaya çıkan sonuçta muvazzaf subay olarak çalışan personelin liderlik özelliklerinin oranla-
rının yüksek olduğu görülmektedir.

Kamu kurumlarında çalışan personelin liderlik araştırmalarına baktığımız zaman çok fazla bir araştırmaya yer verilmediği 
görülmektedir. Yapılan araştırmalar deneysel verilere dayanmaktan çok yazarların bireysel gözlemlerini yansıtmaktadır” (Yıldız, 
2002).

“Türkiye’de bir süre çeşitli kamu kuruluşlarında danışman ve uzman olarak çalışmış olan Amerikalı Richard Podol (1963), 
Türk kamu yöneticileri hakkındaki gözlemlerini şöyle yansıtmaktadır: Türk yöneticisinin bireysel özellikleri; inisiyatifi olmaması, 
resmi gizliliğin anlamını bilmemesi, bilgi alış verişinin zayıf olması, statükocu olması olarak belirginleşmektedir. Bu olumsuz 
nitelikler yanında, Türk yöneticisinin batılı olduğuna inanması, öğrenme ve gelişme isteği, yazar tarafından olumlu olarak değer-
lendirilmiştir” (Yıldız, 2002).

“Yapılan tüm çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular ışığında şu sonuçlara ulaşılmıştır; Türk yöneticisi astlarına yetki 
devretmekte kıskanç davranmakta, bu yüzden de merkezci bir eğilimli olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, bu eğilimin sonucu ortaya, 
katı otoriter bir yönetici tipi çıkmamaktadır. Üstler kendilerini otoriter tanımlamakla birlikte, astlarının gözünde onlar hiçbir zaman 
tam anlamıyla otoriter kişiler değildirler. Yüksek yönetici, astlarına danışmadan işini görür, ama astlarının işlerine de pek karış-
maz” (Yıldız, 2002). “Türk kamu yöneticisi ile ilgili varsayımlardan birisi, iletişim davranışının (özellikle aşağıdan yukarıya doğru 
iletişim) olumsuz olmasıdır. Ancak, araştırma sonucunda, yüksek yöneticilerin bilgi alış verişine açık kişiler olduğu görülmüştür. 
Bununla birlikte, yöneticiler, örgüt üyelerinin amaçları ve gereksinmeleri ile örgütün amaç ve gereksinimleri arasında uyumu 
sağlamakta başarılı olamamaktadırlar” (Yıldız, 2002).

Kuşkusuz örgütler özellikle kamu örgütleri açık sistemlerdir, çevreyle girdi-dönüşüm-çıktı ilişkisi içindedirler. Bu bakımdan 
yöneticilerin örgüt içi davranışları çevresel etmenlerce de büyük ölçüde etkilenmektedir. Kamu yöneticileri için dış çevre, ka-
muoyu, çıkar grupları, hükümet, yasama, yargı ve siyasal partiler gibi etkili güçlerden oluşmaktadır. Siyasal nitelikli atama ve 
yer değiştirmelerin sıklaşması yöneticileri tedirgin etmektedir. Yönetici geldiği yöneticilik görevlerinde örgütle kaynaşmasını 
sağlayacak kadar uzun süre görevde kalamamaktadır. Bu durum örgüt içi ilişkileri de olumsuz yönde etkilemektedir. Örgütsel ve 
bireysel amaç bütünleştirilmesi tam anlamıyla gerçekleştirilememektedir. Yönetici çoğu kez örgütün başında uzun süre kalma-
dığını (kalamayacağını) da bildiği için örgütte üretimin arttırılması için gerekli girişimlere zaman bulamamaktadır (Yıldız, 2002).

Yukarıda verdiğimiz araştırma sonuçlarına baktığımız zaman Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan personelin 
liderlik yönlerinin güçlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin ise çeşitli sebeplerden dolayı liderlik yö-
nünün zayıf olduğu görülmektedir. Jandarma Genel Komutanlığında personelin yaptıkları hizmetlerde ve görevlerde her zaman 
liderlik özeliklerinin olması gerekmektedir. Liderlik özelliği ve komutanlık vasfı ile emrindeki personele gün gelip ölmeyi emreden 
bir yapıya sahip olduğu için emrinde bulundurduğu kişilerin sürekli gelişmesini ve fedakârca görev yapmasını sağlamaktadır.
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     SONUÇ VE ÖNERİLER              
Bu çalışmada çeşitli liderlik yaklaşımları anlatılmıştır. Bu liderlik yaklaşımları ilk zamanlardan günümüze kadar olan yakla-

şımlar olup, yönetimsel liderlik yaklaşımları ile çağdaş liderlik yaklaşımları olarak ayrılan liderlik yaklaşımlarıdır. 
Çalışma neticesinde Jandarma Genel Komutanlığında görevli yönetici pozisyonundaki personelin liderlik yaklaşımları ile 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yönetici personelin liderlik yaklaşımlarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarında görevli personel ve yöneticilerine baktığımızda ise liderlik vasıflarını sergilemesine engel teşkil eden durum-
ların olduğu görülmektedir.

Türkiye’de yapılan çalışmalara baktığımızda Jandarma Genel Komutanlığı, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi belli bir 
eğitim ve çalışma esası olan ve uygulayan kurumlar hakkında liderlik, liderlik uygulamaları, komutanlık vb. başlıklı birçok araştır-
maya rastlıyoruz. Ancak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan liderlik başlıklı araştırmaların azlığı ya da yeterli düzeyde 
olmadığı görülmektedir. Liderlik konu başlıklı kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik yapılacak çalışmalar literatüre katkı sağla-
yacaktır.
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FIEP FAALİYETLERİ VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI      
Mehmet Uğurcan TAYAR

Öz

Bu çalışmada Jandarma Genel Komutanlığının Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) 
içindeki görevi, sorumlulukları, ortak yapılan faaliyetlerdeki yeri ve FIEP’e üye olan diğer kolluk kuvvetleri ile ilişkisi araştırılmıştır. 
Jandarma, yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütül-
mesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kolluk kuvveti demektir. Jandarma 
Genel Komutanlığı Türkiye’de il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerler ile Sahil Güvenlik 
Komutanlığının bulunmadığı kıyı, deniz ve sahillerde görev yapan silahlı genel kolluk kuvvetidir. Sadece ülkemizde değil dünya 
üzerinde birçok ülkede jandarma teşkilatlanması bulunmaktadır. Birçok jandarma teşkilatının buluştuğu nokta ise FIEP olmuştur. 
FIEP bir iş birliği projesi olarak ilk defa 1992 yılında Fransa Ulusal Jandarma Genel Direktörlüğü tarafından önerilmiştir. Kuru-
luştaki amaç; ülkelerin kendi sınırları içerisindeki alanlardan sorumlu jandarma teşkilatları arasındaki iş birliğini güçlendirmek 
ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. Araştırma ilgili literatür ve uluslararası kuruluşların aldığı kararlar 
üzerinden yapılmıştır. Fakat literatürde FIEP hakkında güncel ve ayrıntılı bilgi bulmak zor olduğu için, çalışmada büyük ölçüde 
internet kaynaklarından faydalanılmıştır. Çalışmada Jandarma Genel Komutanlığının statüsü, rolü, diğer askeri statülü genel 
kolluk kuvvetleri ile olan ilişkileri, birlikte yapmış oldukları faaliyetleri detaylı olarak incelenmiş ve araştırmada sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Jandarma, Kolluk, FIEP, Faaliyet, Uluslararası.

FIEP ACTIVITIES AND GENDARMERIE GENERAL COMMAND
Abstract

In this study, the mission, responsibilities, location of joint activities of Gendarmerie General Command within the 
International Association of Gendarmeries and Law Enforcement Agencies with Military Status (FIEP) and its relationship with 
other law enforcement agencies that are members of the FIEP were investigated. The gendarmerie means an armed military 
law enforcement force tasked with maintaining general security and public order within the country, ensuring the implementation 
of the provisions established by laws and regulations and the execution of government orders based on them. Gendarmerie 
General Command is an armed general law enforcement force serving on the coast, sea, and coasts where there is no Coast 
Guard Command, as well as places outside the municipal borders of provinces and districts in Türkiye that do not have a police 
service, and there is no Coast Guard Command. There are gendarmerie organizations not only in our country but also in many 
countries around the world. FIEP has become a place where many gendarmerie organizations met and was first proposed as a 
cooperation project by the General Directorate of the French National Gendarmerie in 1992. The purpose of the organization is 
defined as strengthening cooperation between the gendarmerie organizations responsible for areas within their own borders and  
engaging in international activities. The research was carried out based on the relevant literature and the agreements taken by 
international organizations. However, since it is difficult to find up-to-date and detailed information about FIEP in the literature, 
internet resources were largely used in the study. In this research, the status of the Gendarmerie General Command, its role, its 
relations with other law enforcement agencies with military status, their activities that were carried out together were examined 
in detail and presented.

Keywords: Gendarmerie, Law Enforcement, FIEP, Activity, International.
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GİRİŞ
Jandarma, polis ve askeri nitelikli görevlerin bir karışımı olan güvenlik kuruluşudur. Jandarma personeli, coğrafi olarak çeşit-

li alanlarda terörle mücadele ve barışı koruma da dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirir.  Jandarma Teşkilatı, asimetrik 
çatışmalar, organize suçlar, bilgisayarla ilgili suçlar, doğal afetler ve kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer saldırılar şeklinde 
ortaya çıkabilecek terör eylemleri gibi 21.yüzyılın güvenlik riskleri ve zorluklarından kaynaklanan tehditleri ele almaya çalışmak-
tadır. Sonuç olarak, Türk jandarması, acil durum yönetimi için etkili bir araç olarak her koşulda kamu düzenini yeniden kurmak 
ve sürdürmek için gerekli uzmanlığa ve yeteneğe sahiptir (Sönmez, 2006). Jandarma Teşkilatı ile Polis Teşkilatının arasındaki 
fark 2803 sayılı kanunun 10. maddesinde “Jandarmanın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; Polis görev sahası dışı olup, 
bu alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir” (Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanunu, 1983) şeklinde belirtilmiştir.  Bu bağlamda Türk Jandarmasının görev alanı, ülke topraklarının yaklaşık %90’ını 
ve nüfusun %50’sinden fazlasını kapsamaktadır. Jandarmanın polisten farklı olarak ise benzer askeri görevlerde de rolü vardır, 
ancak bu günümüzde operasyonel faaliyetinin sadece küçük bir bölümünü temsil etmektedir. Savaş durumunda Jandarma, 
askeri polis olarak hareket edecek ve bazı hassas bölgeleri korumak ve istihbarat toplamak gibi daha doğrudan savaşla ilgili 
görevleri yerine getirecektir (Dieu, 2001). Barışı koruma misyonlarında askeri statüye sahip polis ve jandarma güçlerinin halk ta-
rafından artan bilinirliği, ikili bağımlılıkları ve dolayısıyla birlikte çalışabilirliği ile de ilgilidir. Çifte bağlılıkları göz önüne alındığında, 
jandarmalar hem sivil hem de askeri komuta altında konuşlandırılabilir ve aynı zamanda barışı destek operasyonlarında yer alan 
polis ve askeri güçler arasında ideal bir arayüz sağladıkları görülmektedir (Hansen, 2002: 71; Bigo, 2000: 189).

1. FIEP (Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği)

Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği “FIEP”, başlangıçta Avrupa ve Akdeniz Havzası Jandarma-
ları arasındaki iş birliğini derinleştirmek ve bütünleştirmek maksadıyla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz Jandarmalarının kurduğu 
uluslararası bir organizasyondur. FIEP, 1992 yılında Fransa Ulusal Jandarma Genel Direktörlüğü tarafından bir iş birliği çalışma 
tasarısı olarak teklif edilmiştir. Örgüt misyonu; ülkelerin yüzölçümü olarak büyük bir görev sahasına sahip olan jandarma teşkilatla-
rının arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak olarak belirlenmiştir. Fransa Ulusal Jandarma Genel 
Direktörlüğü, İtalya Karabinieri Komutanlığı ve İspanya Guardia Civil Genel Direktörlüğünün 18 Mayıs 1994 tarihinde İspanya’nın 
Başkenti Madrid’te bir araya gelmesiyle birlikte kurucu ülkelerin baş harflerinden oluşan FIE adında uluslararası bir yardımlaşma ve 
iş birliği teşkilatı kurulmuştur. İlerleyen süreçte Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı 2 Haziran 1995 tarihinde FIE’ye 
(France, Italia, Espana) katılmış ve örgüt, adını FIEP olarak değiştirmiştir. 23 Mayıs 1996 tarihinde gerçekleşen aynı zamanda 
örgütün ilk faaliyeti olarak tarihe geçen Genel Komutan/Direktörler toplantısında alınan bir kararla dönem başkanlığı görevinin birer 
senelik periyotlarla üye ülkeler arasında sırayla icra edilmesi kararlaştırılmıştır (Web Archive, 2016).

1.1.FIEP Yapısı 

FIEP Örgütünün 2020 yılı itibariyle 10’dan fazla üyesi bulunmaktadır.1994 yılından itibaren günümüze kadar her sene FIEP 
örgütüne gözlemci ve asil üyeler kabul edilmiştir.

       Resim 1: FIEP Örgütünün 2019 Tarihi İtibariyle Asil Üyeleri
Kaynak: (FIEP, 2019a)

Asl� Üyeler

Türk�ye (1998)Fransa (1994) İtalya (1994) İspanya (1994) Portek�z (1995)

Ş�l� (2005)Hollanda (2000) Fas (2000) Romanya (2001) Arjant�n (2005)

Ukrayna (2017)Ürdün (2011) Katar (2012) Brez�lya (2016) Tunus (2016)

C�but� (2017) F�l�st�n (2017) Senegal (2018) Kuveyt (2018)
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FIEP’in sabit bir başkanlığı veya sekretaryası yoktur. Üç adet FIEP organı bulunmaktadır;
• Dönem Başkanlığı,
• Sekretarya (FIEP Proje Sb.), 
• Genel Komutan/Direktörler Yüksek Konseyi (Zirve).
 23 Mayıs 1996 tarihli karar gereğince dönem başkanlığı üye ülkeler arasında sırayla yürütülmektedir. Dolayısıyla FIEP’te 

daimî bir başkanlık veya sekretarya sistemi yoktur. Bu görevler üye ülkeler arasında sırayla dönmektedir. Her yıl Ekim ayında 
yapılan Jandarma Genel Komutan ve Direktörler Zirve Toplantısıyla birlikte o dönemin başkanlık yapacağı ülke görevine başla-
maktadır. Bu görevler her yıl teslim edecek ülkenin ev sahipliğinde Genel Komutanlık ve Direktörler zirvesinde teşkilat, başkanlık 
ve sekretarya görevleri görev sırası gelen ülkeye teslim edilir. Asli üyeler arasında dönem başkanlığı bir yıl için sırayla yapılmak-
tadır. Dönem Başkanlığı görevini devralmış ülke, her yıl Ekim ayının sonlarında düzenlenen Direktörler ve Genel Komutanlar 
Yüksek Konseyi (Zirve) toplantılarının ve hazırlık etkinliklerini düzenlemekten ve toplantılara ev sahipliği yapmaktan sorumludur 
(Jandarma, 2020).

FIEP’i temsil etmekte olan dönem başkanı, Yüksek Konsey’in (Zirve) tayin ettiği programları koordine ve kontrol etmektedir. 
Bir yıl süren dönem başkanlığı süresince, ilgili Direktörlük/Komutanlık kendi karargâhında oluşturacakları Başkanlık Sekretar-
yası marifetiyle;

• Mutabakatın öngördüğü faaliyetleri yürütme,
• Komisyonlar arasındaki teması kolaylaştırma,
• Her üye kurumun belirlediği merkez büro ile irtibat görevini sürdürme,
• Gerekli tüm dokümanları hazırlama görevlerini yürütmektedir.

Üye Teşkilatının Adı Başkanlık Dönemi

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı Ekim 1996 - Ekim 1997

İspanya Polis ve Guardia Civil Genel Direktörlüğü Ekim 1997 - Ekim 1998

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı Ekim 1998 - Ekim 1999

Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü Ekim 1999 - Ekim 2000

Jandarma Genel Komutanlığı Ekim 2000 - Ekim 2001

Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı Ekim 2001 - Ekim 2002

Fas Kraliyet Mareşose Komutanlığı Ekim 2002 - Ekim 2003

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızlaru Komutanlığı Ekim 2003 - Ekim 2004

İspanya Polis ve Guardia Civil Genel Direktörlüğü Ekim 2004 - Ekim 2005

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı Ekim 2005 - Ekim 2006

Fransa Karabinieri Genel Komutanlığı Ekim 2006 - Ekim 2007

Fransa Millî Jandarma Genel Direktörlüğü Ekim 2007 - Ekim 2008

Romanya Jandarma Genel Müfettişliği Ekim 2008 - Ekim 2009

Jandarma Genel Komutanlığı Ekim 2009 - Ekim 2010

Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı Ekim 2010 - Ekim 2011

Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığı Ekim 2011 - Ekim 2012

Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı Ekim 2012 - Ekim 2013

İspanya Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı Ekim 2013 - Ekim 2014

İtalya Karabinieri Genel Komutanlığı Ekim 2014 - Ekim 2015

Fransa Millî Jandarma Genel Müfettişliği Ekim 2015 - Ekim 2016

Ürdün Jandarma Kuvvetleri Ekim 2016 - Ekim 2017

Jandarma Genel Komutanlığı Ekim 2017 - Ekim 2018

Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı Ekim 2018 - Ekim 2019

Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığı Ekim 2019 - Ekim 2020

Tablo 1: Teşkilatların Başkanlık Yapmış Olduğu Dönemler (Jandarma, 2020)
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Sekretaryanın görevi;
• Yapılacak olan faaliyetleri koordine ve organize etmek, 
• Raporların dağıtılması ve toplanması amacıyla irtibat noktası görevi ifa etmek,
• Direktörler/Komutanlar Yüksek Konseyi toplantısında belgeleri veya tutanakları hazırlayarak bu toplantılarda alınan 

kararların sonucu tüm faaliyetlerin basın açıklamasında eksiksiz ve doğru bir şekilde yer almasını sağlamak,
• Komisyonun aldığı kararların öngördüğü faaliyetleri, neticelerini ve önceden belirlenmiş konuları, toplantılara her yıl ev 

sahipliği yapan kurumlardan alacağı raporlar aracılığıyla takip etmek,
• Tarafların sunduğu özel veya genel teklifleri ve istekleri tetkik etmek,
• Üye ülkelerin yürüttükleri ve oluşturdukları değişim faaliyetleri ile ilgili başvuruları ve sorunları toplamak ve onlarla 

ilgilenmekle yükümlüdür (Web Archive, 2016).
O senenin dönem başkanının ev sahipliğinde yüksek konseyin ardından devir teslim yapılmaktadır. Ülkelerin Jandarma 

veya askeri statülü kolluk teşkilatlarının FIEP’e üye olabilmesi için FIEP tüzüğündeki ek madde 4’de yer alan bazı koşulları 
yerine getirebiliyor olması gerekmektedir. Bu koşullara göre;

• Ülkenin Avrupa Konseyine Üye olması veya Akdeniz Havzasında bulunması,
• Ulusal bir genel kolluk statüsünün ve askeri niteliğinin olması,
• Ülkesinde yetkili yargı otoritesinin kontrolünde suçları önleme ve soruşturma görevinin bulunması,
• Asgari yerel düzeyde kamu düzenini sağlama görevinin bulunması, adli ve mülki görevler haricinde idari görevleri icra 

edebilecek kapasitede olması gerekir (FIEP 2019b).
Jandarmalar veya askeri statülü kolluk kuvvetleri bu koşulları sağlamaları durumunda önce gözlemci ardından FIEP örgü-

tündeki asil üyelerin toplantıda aldıkları kararlar neticesinde asli üye olabilmektedirler.

1.2.Jandarma Genel Komutanlığı’nın Üye Olma Süreci

23 Mayıs 1996 tarihinde  Fransa’da ilk FIEP zirve toplantısı yapılmıştır. 30 Ağustos 1997 tarihinde J.Gn.K.lığınca, FIEP üye-
si ülkelerin Jandarma Genel Komutan ve Direktörlerine birer mektup gönderilmiş ve FIEP teşkilatına üye olma isteği bildirilmiştir. 
Türk Jandarmasının FIEP’e üye olma talebi, 21 Ekim 1997’de Lizbon’da yapılan Genel Komutan ve Direktörler Zirve Toplantısın-
da görüşülmüş ve Türk Jandarmasının “Gözlemci Üyeliği’’ kabul edilmiştir.  20 Ekim 1998 tarihinde Madrid’de yapılan Jandarma 
Genel Komutanlar ve Direktörler Zirve Toplantısında Jandarma Genel Komutanlığının FIEP’e aslî üyeliği onaylanmıştır. Aynı 
toplantıda, Hollanda Kraliyet Mareşose Komutanlığı ile Fas Kraliyet Jandarma Komutanlığının da FIEP teşkilatına gözlemci üye 
statüsü ile katılmaları kabul edilmiştir (Jandarma, 2020).

2. FIEP’de İcra Edilen Faaliyetler

Jandarma ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri kurulduğu ilk günden beri birçok faaliyet yapmış ilişkilerin güçlenmesi adına 
daha modern, çağdaş, teknolojik, özgüven sahibi birlikler elde etmek için müşterek faaliyetlerde bulunmuşlardır. FIEP örgütü, 
bir zirve toplantısı ve dört teknik komisyon etrafında düzenlenmiştir. Her yıl bir kez yapılan FIEP zirve toplantısına komutanlar, 
generaller ve FIEP’e üye olan Jandarma ve Kolluk Kuvvetleri’nin üyeleri katılmaktadır. Zirve toplantısı dışında ise dört adet 
birbirinden farklı komisyon toplanmaktadır. Bu komisyonlar yılda birer kez yapılmaktadır. Bu komisyonlara ‘Teknik Komisyon’ 
denmektedir. Teknik Komisyonlar ise şunlardır; 

• İnsan Kaynakları Komisyonu,
• Hizmet organizasyonu Komisyonu,
• Yeni teknolojiler ve Lojistik Komisyonu,
• Uluslararası İlişkiler Komisyonu.
Bu komisyonlar takvime dayalı olarak üyeler arasında dönüşümlü olacak şekilde yapılır. Her komisyon farklı ülkede ve farklı 

tarihlerde yapılır (FIEP, 2020). 

Sıra No Tarih Nerede Faalı̇yet / Toplantı Genel Tema

1. 19 Ekim 2010 Hollanda FIEP Zirvesi 
FIEP Başkanlığının Hollanda tarafından 
Fas’a teslimi

2. 23-26 Mayıs 2011 Romanya Avrupa İşleri Komisyonu
Olası Avrupa Projelerinin Hazırlanması ve 
FIEP web sitesi.

3. 22-25 Ağustos 2011 Şili Teknik Toplantı 
İnsan kaynakları ile ilgili olağanüstü teknik 
toplantı

4. 25 Ekim 2011 Fas FIEP Zirvesi
FIEP Başkanlığının Fas tarafından Portekiz’e 
teslimi

5. 15 Kasım 2011 İtalya İnsan Kaynakları Toplantısı
FIEP Üyeleri içindeki eğitim değişimini 
güçlendirme.
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6. 12-15 Mart 2012 Ürdün
Yeni Teknoloji ve Lojistik 
Komisyon Toplantısı 

Jandarma Kuvvetleri trendleri takip ediyor mu?

7. 16- 19 Ekim 2012 Portekiz FIEP Zirvesi 
FIEP Başkanlığının Portekiz tarafından İs-
panya'ya teslimi

8. 29-30 Ocak 2013 Portekiz FIEP Uluslarası Seminer Jandarma Eğitim Politikası

9. 28 Ekim 2013 İspanya FIEP Zirvesi 
FIEP Başkanlığının İspanya tarafından İt-
alya'ya teslimi

10. 3-6 Aralık 2013 Türkiye
İnsan Kaynakları Komi-
syon Toplantısı

Jandarma / Uluslararası Kriz Yönetimi’nde 
askeri statüye sahip polis kuvvetleri

11. 18-21 Şubat 2014 Katar
Yeni Teknoloji ve Lojistik 
Komisyon Toplantısı

Jandarma / Uluslararası Kriz Yönetimi’nde 
askeri statüye sahip polis kuvvetleri

12. 7-10 Nisan 2014 İspanya 
Avrupa İşleri Komisyon 
Toplantısı

Jandarma / Uluslararası Kriz Yönetimi’nde 
askeri statüye sahip polis kuvvetleri

13. 24-27 Haziran 2014 Portekiz 
Hizmet Organizasyonu 
Komisyon Toplantısı

Jandarma / Uluslararası Kriz Yönetimi’nde 
askeri statüye sahip polis kuvvetleri

14. 24-27 Haziran 2014 Portekiz
Kurumsal Dergiler Ar-
asındaki İlk Toplantı

Kurumsal Dergiler

15. 24-27 Eylül 2014 İtalya FIEP Zirvesi
FIEP Başkanlığının İtalya tarafından Fran-
sa’ya teslimi

16. 20-21 Ocak 2015 Fransa 
NTECH Komisyonu 
ve Uluslararası Siber 
Güvenlik Forumu

Siber Güvenlik

17. 3 Şubat 2015 Fransa Deontoloji Toplantısı

Üye kuvvetlerinde etik kuralların nasıl uygu-
landığı konusunda fikir alışverişinde bulun-
malarına olanak sağlayarak ortak bir zemin 
ve bir dizi en iyi uygulamanın ayrıntılı bir 
şekilde tartışılmasını sağladı.

18. 23-26 Mart 2015 Hollanda 
Avrupa İşleri Komisyon 
Toplantısı

AB siber savunma ve güvenlik teknolojik so-
runları.

19. 18-22 Mayıs 2015 Moldova Seminer Faaliyeti ‘Kentsel Suç ve Risk altındaki alanların Kontrolü’

20. 1-4 Haziran 2015 Türkiye
Hizmet Organizasyonu 
Ko-misyonu

FIEP Zirvesi’nin hazırlanması ve insansız 
hava araçları ve akıllı ulaşım sistemleri ile il-
gili çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konu-
larda ek tartışmalar yapıldı.

21. 9 -10 Eylül 2015 Fransa  Seminer Faaliyeti Dronelar ve Akıllı Araçlar

22. 7-8 Ekim 2015 Fransa FIEP Zirvesi 
FIEP Başkanlığının Fransa Tarafından Ro-
manya’ya teslimi

23. 25 -26 Kasım 2015 Fas
İnsan Kaynakları Komis-
yonu 

Radikalleşmenin önlenmesi, terörizm ve şid-
det yanlısı aşırılıkla mücadele, istihbarata 
karşı koyma.

24. 27-28 Ocak 2016 İspanya
Yeni Teknolojiler ve Lo-
jistik Komisyonu 

Radikalleşmenin önlenmesi, terörizm ve şid-
det yanlısı aşırılıkla mücadele, istihbarata 
karşı koyma.

25. 15-18 Şubat 2016 Katar Seminer 
Önemli Olayların Güvenliğinde Yeni Teknolo-
jilerin Kullanımı

26. 12-15 Nisan 2016 İtalya Avrupa İşleri Komisyonu
AB’nin radikalleşmeyle nasıl başa çıkabildiği 
ve “suç istihbaratı” hakkında tartışıldı.

27. 24-25 Mayıs 2016 Fransa
Akdeniz Bölgesindeki 
Deniz ve Liman Güven-
likleri Hakkında Toplantı

Akdeniz bölgesinde terörle mücadele, yas-
adışı göçler ve denizde kaçakçılık konuları 
tartışıldı.
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28. 24-25 Mayıs 2016 Fransa
Hizmet Organizasyonu 
Komisyonu

Operasyonel anlamda sosyal medya ve kriz 
durumlarında kitle iletişimi, dini aşırılık ve 
radikalleşme süreçleri, uluslar ötesi terörizm, 
Terörle Mücadele Birimlerinde istihbaratın 
rolü, terörizmin diğer suçlar arasındaki 
bağlantıları.

29. 12-13 Ekim 2016 Romanya FIEP Zirvesi
FIEP Başkanlığı Romanya tarafından 
Ürdün’e teslimi

30. 28-29 Kasım 2016 Ürdün
İnsan Kaynakları Komis-
yonu

Göçmenler Krizi- göçmenlerin korunması ve 
ulusal güvenlik arasında denge.

31. 10-11 Ocak 2017 Şili
Yeni Teknolojiler ve Lo-
jistik Komisyonu

Mültecilerin siber terörizmden korunmasın-
da bilgi ve iletişim sisteminin stratejik rolü, 
Göçmen Krizine Yönelik Yeni Mobil Teknolo-
jiler

32. 7-10 Mart 2017 Hollanda Avrupa İşleri Komisyonu
Toplantıda FIEP stratejisi, örgütün evrimi 
ve diğer önemli konular gibi farklı konular 
tartışıldı.

33. 24-25 Mayıs 2017 Portekiz
Hizmet Organizasyonu 
Komisyonu ve Seminer 
Faaliyeti

FIEP stratejisi ve evrimi, tüzük değişiklikleri, 
‘Uluslararası atıklar’ temalı seminer.

34. 16 Ekim 2017 Ürdün FIEP Zirvesi
FIEP Başkanlığının Ürdün tarafından Türki-
ye’ye teslimi

35. 13-17 Kasım 2017 Arjantin
İnsan Kaynakları
Komisyonu

Kamusal Alanlarda Terör Saldırılarının Ön-
lenmesi

36. 12-15 Şubat 2018 Fransa
Uluslararası İlişkiler Ko-
misyonu

Kamusal Alanlarda Terör Saldırılarının Ön-
lenmesi

37. 9-12 Nisan 2018 Katar
Yeni Teknolojiler ve Lo-
jistik Komisyonu

Kamusal Alanlarda Terör Saldırılarının Ön-
lenmesi

38. 24-27 Haziran 2018 Ürdün
Hizmet Organizasyonu 
Komisyonu

Akdeniz Üzerinden Yasadışı Göçte Güvenlik 
Riskleri ve İnsani Sorunlar

39. 25 Eylül 2018 Türkiye

Özel Operasyon Birimleri 
Arasında Bilgi Alışverişi 
ve Zirve için Hazırlık To-
plantısı

FIEP Tüzüğünde yapılan değişiklikler, iş 
birliği projeleri.

40. 23 Ekim 2018 Türkiye FIEP Türkiye Zirvesi
FIEP Başkanlığı Türkiye tarafından Hollan-
da’ya teslimi.

41. 18-21 Şubat 2019 Hollanda Seminer Faaliyeti
Gelecekteki uluslararası misyonlarda Jandar-
ma benzeri kuvvetler.

42. 11-14 Mart 2019 Portekiz
Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu

Gelecekteki uluslararası misyonlarda jandar-
ma benzeri kuvvetler.

43. 8 Ekim 2019 Hollanda FIEP Zirvesi
FIEP Başkanlığının Hollanda tarafından 
Fas’a teslimi.

44. 26-29 Kasım 2019 Romanya
İnsan Kaynakları Komis-
yonu

Sosyal protesto yönetimi: isyan kontrolü ve 
tepki

45. 23 Nisan 2020 İspanya
Uluslararası İlişkiler Ko-
misyonu ve Sunum Fa-
aliyeti

Guardia Civil Akademisi Ziyareti ve ‘Sosyal 
protesto yönetimi’ temalı sunum.

Tablo 2: Son 10 Yıl İçinde Gerçekleşen FIEP Faaliyetleri

Yapılan faaliyetler incelendiğinde FIEP üyelerinin gelişmesini sağlayacak olan çağdaş projeler, güncel konular olduğu ve 21.yy. 
sorunlarının çözümüne odaklı olduğu görülmektedir. Bu temaların belirlenişleri ise o yıl içerisinde başkanlık yapacak olan ülke-
nin FIEP Başkanlığı devir teslim zirvesinde duyurmuş olduğu temayla ilişkili biçimde hazırlanmaktadır.
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Sıra No Yıl Toplantı / Faaliyeti Toplantı / Faaliyet 
Sayısı

Başkanlık Eden 
Ülke

1. 2010 FIEP Zirvesi 1 Hollanda

2. 2011

a. Avrupa İşleri Komisyonu
b. Teknik Toplantı
c. FIEP Zirvesi
d. İnsan Kaynakları Toplantısı

4

Romanya
Şili
Fars
İtalya

3. 2012
a. Yeni Teknoloji ve Lojistik Toplantısı
b. FIEP Zirvesi

2
Ürdün
Portekiz

4. 2013
a. FIEP Uluslararası Seminer (Jandarma Eğitim Komutanlığı)
b. FIEP Zirvesi
c. İnsan Kaynakları Komisyon Toplantısı

3
Portekiz
İspanya
Türkiye

5. 2014

a. Yeni Teknoloji ve Lojistik Komisyon Toplantısı
b. Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı
c. Hizmet Organizasyonu Komisyon Toplantısı
d. Kurumsal Dergiler Arasındaki İlk Toplantı
e. FIEP Zirvesi 

5

Katar
İspanya
Portekiz
İtalya

6. 2015

a. NTCEH Komisyonu ve Uluslararası Siber Güvenlik Forumu 
b. Deontoloji Toplantısı
c. Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı
d. Seminer Faaliyeti (Kentsel Suç)
e. Hizmet Organizasyonu Komisyonu
f. Seminer Faaliyeti (Dronelar ve Akıllı Araçlar)
g. FIEP Zirvesi
h. İnsan Kaynakları Komisyonu

7

Fransa
Hollanda
Türkiye
Moldova
Fas

7. 2016

a. Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu
b. Seminer Faaliyeti (Yeni Teknolojilerin Kullanımı)
c. Avrupa İşleri Komisyonu
d. Akdeniz Bölgesindeki Deniz ve Liman Güvenlikleri Hak-
kında Toplantısı
e. Hizmet Organizasyonu Komisyonu
f. FIEP Zirvesi
e. İnsan Kaynakları Komisyonu

7

İspanya
Katar
İtalya
Fransa
Ürdün
Romanya

8. 2017

a. Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu
b. Avrupa İşleri Komisyonu
c. Hizmet Organizasyonu Komisyonu
d. Özel Operasyon Birimleri Arasında Bilgi Alışverişi ve Zirve 
için Hazırlık Toplantısı
e. FIEP Türkiye Zirvesi 

5

Şili
Hollanda
Portekiz
Ürdün
Arjantin

9. 2018

a. Seminer Faaliyeti
b. Yeni teknolojiler ve Lojistik Komisyonu
c. Hizmet Organizasyonu Komisyonu
d. Özel Operasyon Birimleri Arasında Bilgi Alışverişi ve Zirve 
için Hazırlık Toplantısı
e. FIEP Türkiye Zirvesi 

5

Fransa
Katar
Ürdün
Türkiye

10. 2019

a. Seminer Faaliyeti
b. Uluslararası İlişkiler Komisyonu
c. FIEP Zirvesi
d. İnsan Kaynakları Komisyonu 

4
Hollanda
Portekiz
Romanya

11. 2020 a. Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve Sunum Faaliyeti 1 İspanya

Tablo 3: 2010-2020 Yılları Arası Yapılan Faaliyetler ve Sayıları

Araştırmanın bundan sonra ki kısmında Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayan ve Ekim 2018’de son bulan Türkiye Başkanlı-
ğında ki FIEP örgütünün 1 yıl içinde neler yaptığı incelenmiştir.
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2.1. FIEP Zirvesi 2017 Toplantısı ve Türk Jandarma Genel Komutanlığı’nın Başkanlık Dönemi

Uluslararası askeri statüye sahip Jandarma ve Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) üst düzey Genel müdürler ve Komutanlar 
Konseyi toplantısı 16 Ekim 2017’de Ürdün’ün Amman kentinde yapıldı. Bu toplantıda, FIEP Başkanlığı, Ürdün Jandarma Kuv-
vetleri Genel Müdürü Tümgeneral Hüseyin el HAWATMEH tarafından Türk Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN’e 
teslim edildi (FIEP, 2017a).

Resim 2: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN, FIEP Başkanlığını
                   Ürdün Jandarma Genel Komutanından Devralıyor. Kaynak: (FIEP, 2017b)

Söz konusu zirvede J.Gn.K. Orgeneral Arif ÇETİN tarafından ‘Kamusal Alanlarda Terör Saldırılarının Önlenmesi’ ana tema-
sının komisyonlarda inceleneceği belirtildi. Türkiye başkanlığındaki FIEP komisyonlarının inceleme konusu böylece belirlenmiş 
oldu. Bu toplantıda başka bir önemli husus ise yeni üyelerdi. Bu zirve ile FIEP örgütüne Filistin Ulusal Güvenlik Kuvvetleri ile 
Ukrayna Ulusal Muhafızları asil üye olarak katıldı. Askeri Polis ve Askeri İtfaiye Teşkilatı’ndan Brezilya Ulusal Genel Komutanlar 
Konseyi ortak olacak şekilde üye oldu ve Cibuti Ulusal Jandarma’ya ise gözlemci üye statüsü verildi (FIEP, 2017c).

2.1.1. FIEP İnsan Kaynakları Komisyonu

Komisyon, 13-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapıldı. Komisyon sırasında, insan kay-
nakları perspektifinden “kamusal alanlarda terörist saldırıların önlenmesi” ana teması üzerine ulusal temsilciler tarafından su-
numlar yapıldı. Bu iş birliği proje önerileri, bu üyelerin okullar arasında, özel müdahale birimlerinin çalışma grubunun üyeleri 
arasında karşılıklı ders oluşturma ve eğitmen değişimi gibi konular üzerinde duruldu (FIEP, 2017d).

2.1.2. FIEP Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Komisyon toplantısı, 12-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda, 
“kamusal alanlarda terörist saldırıların önlenmesi” ana teması ile ilgili sunumlar ulusal temsilciler ve uluslararası kuruluşlardan 
gelen alanında uzman kişiler tarafından yapıldı. Buna ek olarak, kabul süreçleri, FIEP’in genişlemesinden kaynaklanan zorluklar, 
ortak üyeliğin iptali ve iş birliği projeleri tartışıldı (FIEP ,2018a).

2.1.3. FIEP Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyonu

Türkiye Başkanlığı altındaki üçüncü komisyon toplantısı, 9-12 Nisan 2018 tarihleri arasında Katar’ın Doha kentinde yapıldı. 
Ana tema olan “kamusal alanlarda terörist saldırıların önlenmesi”, üyeler tarafından kullanılan veya geliştirilen yeni teknolojiler, 
lojistik ve ekipman perspektifinde tartışıldı. Bu bağlamda, yeni teknolojilerin etkin kullanımı ve terör saldırılarının önlenmesin-
de önemli rol oynayan ülkeler arasında yakın iş birliği vurgulanmıştır. Ayrıca, yeni adayların kabul süreçleri, FIEP Örgütü’nün 
genişlemesinden kaynaklanan zorluklar, ortak üyeliğin iptali, FIEP internet sitesinin geliştirilmesi ve bazı iş birliği projeleri ele 
alınmıştır (FIEP, 2018b).

2.1.4. FIEP Hizmet Organizasyon Komisyonu

Türkiye Başkanlığı kapsamındaki dördüncü komisyon toplantısı ve “Akdeniz üzerinden yasadışı göç için güvenlik riskleri 
ve insan zorlukları” konulu seminer, 24-27 Haziran 2018 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirildi. Hizmet 
Organizasyonu Komisyonu sırasında kabul süreçleri, FIEP tüzüğündeki değişiklikler, FIEP örün sitesinin geliştirilmesi ve bazı iş 
birliği projeleri tartışıldı. Buna ek olarak, 2018 dönem başkanlığı için nihai faaliyetler ve 2019 Dönem Başkanlığı için hazırlıklar 
da dahil olmak üzere genel tema ve komisyonların organizasyonu önerileri de ele alındı. Komisyon ile eş zamanlı olarak göç 
uzmanları, “Akdeniz üzerinden yasadışı göç için güvenlik riskleri ve insan zorlukları” hakkında bilgi ve deneyim alışverişi için 
toplandılar (FIEP, 2018c).
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2.1.5. FIEP Üyelerinin Eski Foça Ziyareti 

FIEP üyeleri uluslararası temsilcileri mensubu oldukları kolluk kuvvetlerinin özel operasyon birimleri ve 2.Çalışma Grubu 
25 Eylül 2018’de İzmir şehrinin Foça ilçesinde bulunan Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nı ziya-
ret etmiş ve hazırlık toplantısı gerçekleştirmişlerdir. Hazırlık Toplantısı sırasında Kuveyt Ulusal Muhafızları ve Senegal Ulusal 
Jandarma Teşkilatı’nın kabul süreçleri, Cibuti Ulusal Jandarma Teşkilatı’nın statüsü, FIEP Tüzüğündeki değişiklikler, iş birliği 
projeleri, 2018 başkanlığı için nihai faaliyetler ve 2019 başkanlığı hazırlıkları tartışılmıştır (FIEP, 2018d).

Resim 3: Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Tarafından FIEP
         Örgütü Ulusal Temsilcilerine Yapılan Gösteri Kaynak: (FIEP, 2018d)

Özel Operasyon Birimleri arasında personel seçim süreçleri, eğitim sistemleri ve yapılan görevler hakkında bilgi alışverişi 
yapılmıştır. Meskûn Mahal Eğitim Sahası’nda yapılan gösteriler ve ardından canlı senaryo ile terörle mücadele tatbikatı FIEP 
üyelerinin Ulusal Temsilcilerine gösterilmiştir.

       

Resim 4: Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Tarafından FIEP
         Örgütü Ulusal Temsilcilerine Yapılan Gösteri Kaynak: (FIEP, 2018d)

2.2. FIEP Zirvesi 2018 Toplantısı  

Uluslararası askeri statüye sahip Jandarma ve Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Genel müdürler ve komutanlar üst düzey 
kurulu toplantısı 23 Ekim 2018 tarihinde Antalya’da yapıldı. Bu toplantıda, FIEP Başkanlığı Hollanda Kraliyet Marechaussee 
tarafından Türk Jandarmasından devralındı. Başkanlığı temsil eden çekiç, Türk Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇE-
TİN tarafından Hollanda Kraliyet Marechausse Komutanı Korgeneral Harry Van Den Brink’e teslim edildi. Hollanda Kraliyet Ko-
mutanlığı başkanlığında yapılacak komisyonların yeni yıl içerisinde ki teması “Gelecekteki Uluslararası Misyonlarda Jandarma 
Benzeri Güçler” olarak belirlendi (FIEP, 2018e).
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SONUÇ              
FIEP örgütü kolluk kuvvetlerinin yenilikçi ve çağdaş bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunmaktadır. Böylece jandarma ve 

askeri statülü kolluk kuvvetleri ortak yapılan faaliyetlerde diğer kolluk kuvvetleriyle yapılan tecrübe paylaşımı sonucunda eksik 
yanlarını keşfedebilecektir. Jandarma Genel Komutanlığı’nın FIEP örgütünde yapmış olduğu son başkanlık döneminde ana 
tema olan ‘Kamusal Alanlarda Terör Saldırılarının Önlenmesi’ incelenmiş ve son 10 yıl içerisinde ciddi oran da artan özellikle 
sivilleri hedef alan terör saldırılarının nasıl önlenebileceği konusunda fikir alışverişlerinde bulunulmuştur. Bu tema örnek olacak 
olursa FIEP’de icra edilen bu ve buna benzer temaların üye ülkelerin kendilerini savunmak, emniyet ve asayişi sağlama konu-
sunda fayda ve katkı sağlayacabileceği değerlendirilebilir. 
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TÜRKİYE’DE GENEL KOLLUK GÜÇLERİNİN ENTEGRE ÇALIŞMALARI VE ELDE 
EDİLEN KAZANIMLAR      

Berkay KIROĞLU

Öz

Devlet, insanların güvenli ortamda yaşama isteği sonucu ortaya çıkmış organik bir kurumdur. Kendi halkından topladığı 
vergiler yine kendi halkını korur. Devlet kendisini meydana getiren halkı korumak için ordu ve kolluk kuvvetlerini kullanır. Ordu, 
ülkeyi dış tehditlere karşı yüksek silah ve insan gücü ile korurken; iç güvenlik teşkilatı, başka bir deyişle kolluk kuvvetleri ise 
halkın yurt içerisindeki dirlik ve düzeninin sağlanmasında görevlidir. Kolluk kuvvetleri halka karşı kadife bir eldivenle yaklaşırken 
kötü niyetli insanlara karşı demir bir yumruk gibi olmalıdır. Sonuç olarak devletin hâkimiyetindeki silah ve cebir unsurları ordu ve 
kolluk kuvvetlerinden meydana gelirken ordu dış emniyetten, kolluk kuvvetleri iç emniyetin ve kamu düzeninin sağlanmasından 
sorumludurlar.

Ülke içerisindeki kolluk kuvvetlerinin birbirleriyle ortak çalışması emniyet ve asayişin sağlanması için gerekli ve şart unsur-
dur. 2016 yılında çıkarılan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına tam 
olarak bağlanmıştır. Daha öncesinde icra ettiği görevler bakımından ne tam bir askeri örgüt ne de tam bir kolluk kuvveti olan 
Jandarma 2016 dan sonra hiyerarşik olarak Genelkurmay ile olan bağlantısı son bularak tamamen İçişleri Bakanlığına bağlan-
mış ve askeri görevler icra eden bir kolluk kuvveti olmuştur. Bunun sonucu ülkenin iki kolluk kuvveti aynı bakanlığa bağlanmış 
ve entegre çalışma imkanı artmıştır. Jandarma ve polisin birbirleri ile veri paylaşımı, ortak operasyonlar düzenlemesi ve kamu 
güvenliği için ortak çalışması artık daha olağandır. Bu çalışmada Jandarma ve Polisin ne gibi ortak çalışmalarda olduğu ve 
bunun kamu emniyeti açısından ne gibi yararı olduğu irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kolluk Kuvveti

INTEGRATED OPERATION OF LAW ENFORCEMENT POWERS AND OBTAINED 
GAINS IN TÜRKİYE

Abstract

The state is an organic institution that emerged as a result of  live a healty life. The taxes collected from public to protect 
his own people. The state uses the army and law enforcement to protect the people who created it. While the army protected 
the country against foreign threats with high weapons and manpower; The internal security organization, in other words, the law 
enforcement agency, is responsible for the maintenance and order of the people in the country. As a result, while the weapons 
and coercive elements under the control of the state are composed of the army and law enforcement agencies, the army is 
responsible for external security, and law enforcement agencies are responsible for ensuring internal security and public order.

Cooperation of law enforcement officers in the country with each other is a necessary and essential element to ensure 
safety and order. With the Decree Law No. 668 enacted in 2016, the Gendarmerie General Command was fully attached to the 
Ministry of Interior. The Gendarmerie, which was neither a full military organization nor a full law enforcement agency in terms 
of its previous tasks, was hierarchically disconnected from the General Staff (TSK) after 2016, and became a law enforcement 
agency that was fully affiliated with the Ministry of Interior and performed military duties. As a result, two law enforcement officers 
of the country were affiliated to the same ministry and the opportunity to work integrated has increased. It is now more common 
for the gendarmerie and police to share data with each other, to organize joint operations and to work together for public safety. 
In this study, what kind of joint works the Gendarmerie and Police are in and what kind of benefit this has in terms of public 
safety will be examined.

Keywords: Gendarmerie General Command, General Directorate of Police, Law Enforcemenent
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GİRİŞ
Günümüz dünyasında suç her an ve her yerde karşımıza çıkabilmektedir. Suça karşı koymak ve kamuyu suç ve suçludan 

korumak devlet erkinin temel görevlerinden biridir. Ayrıca suç ve suçlu tarihi süreç boyunca evrimleşmesine devam etmiştir 
(Crenshaw M., 2000: 405-420).  Devlet suç ve suçluyla mücadele ederken kendini geliştirmesi ve zamana en uygun gereklilikleri 
sağlaması gerekir. Bu her ne kadar devletin köklü teşkilatlarının kimliğini değiştirmesi anlamına gelse de zaruridir.

Türkiye’de iç güvenliğin daha iyi sağlanması için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimler; iç güvenlik teşkilatlarını 
tek bir çatı altında toplamak, kamu güvenliğini sağlamak adına kurumlar arası iletişimi kuvvetlendirmek için yapılmıştır. Cum-
huriyetin kurulduğu tarihten itibaren kamu güvenliğini sağlamak için kolluk kuvvetleri ve ordunun el birliği bir şekilde çalıştıkları 
göz önüne alındığında hem asayişi sağlayan hem de terörle mücadele eden kurumlar ortak olarak çalışmışlardır. Bu durum 
beraberinde olumlu ve olumsuz etkiler getirmiştir. Günümüzde artık bu durum değişmekte ve kolluk kuvvetleri kendi içerisinde 
daha fazla ortak çalışma yapmaya yönelmektedir.

Bu çalışmada jandarma ve polis teşkilatlarının tarihi, genel yapısı ve görevleri incelenecek, 2016’da ki yasa değişikliği ön-
cesi irdelenecek, 2016’da ki yasa değişikliğinin ne gibi faydaları olduğuna bakılacak ve son olarak durum değerlendirmesi yapıp 
geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunulacaktır.

     1. Araştırma Konusu              
Türkiye Cumhuriyeti idari yapısı altında, cumhuriyetin kurulduğu günden itibaren İçişleri Bakanlığı iç güvenlik konusundan 

sorumludur. Fakat ülkenin terörle karşı karşıya gelmesi kuvvet çarpanı yüksek birlikler ile terörle mücadele etmek gerekliliği 
doğmuştur. Her ne kadar BM kararı ile terör konusunda açıkça sayılan nedenler dışında silahlı kuvvet kullanmak doğal karşı-
lanmasa da (Keskin, 2002: 249) içinde bulunulan durum bunu gerektirmiş ve TSK terörle mücadele konusunda daha etkin rol 
almaya başlamıştır. Ve hatta Türk kolluk tarihi kökeninde belli bir döneme kadar tamamen askeri tarih içinde değerlendirilebilir 
(Keskin, 2002: 249).

     2. Araştırmanın Önemi              
Kolluk Kuvveti tanımı ve neyi kapsadığı önem arz etmektedir. Kolluk kelimesi, idari bir faaliyeti tanımlamak için olduğu 

kadar, bu faaliyeti yürüten görevlileri tanımlamak için de kullanılmaktadır (Doğan, 2010). 
Bu tanıma göre jandarma ve polis birer kolluk kuvvetleridirler. Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlan-

ması öncesi ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmaları değerlendirilebilir. 
Bu ve bunun gibi araştırmalar sonucunda jandarma ve emniyet teşkilatların birbirleriyle olan iletişimi artırılması söz konusu 

olabilir. İleriye dönük, içinde bulunduğumuz dönemde yapılan eksiklikler göz önüne alınarak emniyet ve asayişi sağlama konu-
sunda kamu yararına daha fazla fayda sağlanabilir.

Genel kolluk kuvvetlerinin ortak ve entegre çalışması sonucu zaman, para ve insan gücü de ortak ve entegre çalışacak ve 
bunun sonucu zaman, para ve insan gücünden tasarruf yapılacaktır. Bu kaynaklar ülkenin milli kaynağı olup tasarrufu düşünül-
mesi zaruridirler.

     3. Kuramsal Çerçeve              
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kurumsal yapısının incelenmesi ve kurumlar arası benzer-

liklerin bulunması sonucunda araştırma daha da somut bir zemine ulaşacaktır.

3.1. Jandarma Genel Komutanlığı  

Jandarma; farklı tanımları olmasına rağmen en kabul göreni Fransa’da ortaya çıkmış bir kurum olup kırsal alanda devletin 
varlığını temsil ederek emniyet ve asayişi sağlayan silahlı kolluk kuvvetidir. Fransız kaynaklarında jandarma, “Gens” ve “D’ar-
mes” kelimelerinin birleştirilmesiyle meydana gelmiş olup, “silahlı adamlar” demektir. Meydan Larousse’da jandarma; silahlı kim-
seler olarak tanımlanmakta, Grand Larousse’de ise jandarma, ülkenin emniyet ve asayişini sağlayan, genel güvenlik ve kamu 
düzeninin korunmasını ve devamını temin eden, kanun nizam ve emir hükümlerinin uygulanması ile görevli silahlı ve askeri bir 
kuvvet olarak tanımlanmaktadır (Akman, 1991: 59).

1912 yılında Jandarma Muvakkat Kanunu’yla askerî eğitim ve disiplin yönünden Harbiye Nezaretine ve kolluk hizmetlerine 
ilişkin konular yönünden Dâhiliye Nezaretine bağlanan Umum Jandarma Komutanlığı’nın hem mülki hem de askeri iki ayrı ma-
kama bağlılık durumu ortaya çıkmıştır. Bu durum, Umum Jandarma Komutanlığının 1919 yılında yayımlanan bir kararnameyle 
“her türlü umur ve muamelatıyla” Dâhiliye Nezareti’ne bağlanmasına kadar sürmüştür (Alyot , 1947). 

1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclis’inin kurulmasıyla Ankara’da millî hükümet, İstanbul’da ise Osmanlı hükümetinden 
oluşan bir yapı meydana gelmiştir. Osmanlı Dönemi mevzuatı millî hükümet tarafından tamamıyla yürürlükten kaldırılmadığından, 
jandarmanın “her türlü umur ve muamelatıyla” bağlılığının millî hükümet içerisinde Dâhiliye Vekâletine geçtiği kabul edilebilir. 
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2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 3.maddesinde; Madde 3 – (Değişik: 25/7/2016-KHK-668/5 
md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/5 md.) Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 
sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvve-
tidir.

Jandarma Genel Komutanlığı iç güvenlik birimlerinin görev ve sorumluluk alanı iki önemli esasa bağlıdır. Birincisi “il ve 
ilçe belediye sınırları”, ikincisi ise “polis teşkilatıdır.” İl ve ilçe belediye sınırları dışında kalan coğrafi alandaki genel kolluk 
görevlerinin yürütülmesinden Jandarma Genel Komutanlığı sorumludur. Ayrıca, polis teşkilatı kurulamayan yerlerde jandarma 
il ve ilçe belediye sınırları içinde olsa bile, oradaki genel kolluk hizmetlerinin tümünü yürütmekle görevlidir. Bu konuda İçişleri 
Bakanlığı’nca emir verilmeksizin jandarma otomatik olarak bu görevi yürütür. Her ilçede bir Jandarma Bölük Komutanlığı ku-
rulması zorunludur. Ancak, emniyet amirliği bulunmayan ilçelerde de yasal olarak polisin görevlerini jandarma üstlenir. Diğer 
bir ifadeyle; kolluk teşkilatlarının görev yaptıkları bölge hususundaki kural jandarmanın polis teşkilatı bulunmayan bölgelerde 
görev yapmasıdır. Dolayısıyla şehirleşme ile birlikte polis teşkilatının görev alması ve jandarmanın belediye sınırları içerisine 
giren bu bölgelerde görevini polise devretmesi esastır. İçişleri Bakanlığı’nın uygun göreceği yerlerde polis teşkilatı kurulabilir 
(Doğan, 2010).

3.1.1 Jandarma Teşkilatının Yapısı  

Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği 5. maddesinde Jandarmanın teşkilatlanmasına yer verilmiştir. Buna göre Jandarma;

1. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ve Bağlı Birlikler

–  Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı

–  Jandarma Genel Komutanlığı’na doğrudan bağlı birlikler

2. Jandarma İç Güvenlik Birlikleri

–  Mülki teşkilata tabi olmayan jandarma birlikleri

–  Jandarma Komando Birlikleri

–  Jandarma Havacılık Birlikleri

–  Mülki teşkilata bağlı jandarma birlikleri

–  Jandarma Bölge Komutanlıkları

–  İl Jandarma Alay Komutanlıkları

–  İl Merkez ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlıkları

–  Jandarma Karakol Komutanlıkları

–  Jandarma Merkez Karakol Komutanlıkları

–  Jandarma Koruma Birlikleri

–  İl Jandarma Alay Komutanlığı’na bağlı Jandarma Asayiş

Komando Birlikleri

3. Jandarma Sınır Birlikleri

4. Jandarma Eğitim Birlikleri

5. Jandarma Okulları

6. Jandarma İdari ve Lojistik Birlikleri” şeklinde teşkilatlanmıştır.

3.1.2. Jandarman Teşkilatının Görev ve Yetkileri

3.1.2.1. Mülki görevler

Jandarmanın mülki görevleri arasında (Sönmez, 2005). Halkın can, ırz ve malını korumak; suç işlenmesini önlemek ve 
kamu düzenini sağlamak için gerekli önlemleri almak asayişi ve gerek kamunun gerekse kişilerin güvenliğini ve konut dokunul-
mazlığını korumak; Anayasada ve kanunlarda düzenlenen hak ve hürriyetlerin güvenli şekilde kullanılması için gerekli önemleri 
almak; kamunun huzur ve sükûnunu bozan; kanunlara, nizamlara ve kamu düzenine aykırı bütün eylemlerin işlenmesine yasa 
ve nizamlar gereğince engel olmak; yardım isteyenlere, korunmaya muhtaç çocuklara yardım gereken küçüklere, sakat, hasta, 
yaşlı kimselerle, düşkün ya da kimsesizlere ve yabancılara yardım etmek olarak sayılabilir. Bunun haricinde Jandarmanın mülki 
görevleri arasında sayılan ve konumuz açısından önem arz eden görevleri arasında; “Kendi sorumluluğuna verilmiş devlet sınır-
larının güvenliğini koruyucu önlemler almak ve her türlü kaçakçılığa engel olmak” ile “ceza infaz kurumlarının ve tutukevlerinin 
dış korumalarını sağlayıcı önlemler almak, tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleriyle muhafazalarını sağlamak” bulunmaktadır.
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3.1.2.2. Adli görevler

Jandarmanın adli görevlerini en kısa ifadesiyle; “İşlenmiş olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu ve diğer ka-
nunlarda yazılı görevleri yapmak, suç faili olarak aranan kişilerin, izlenmesi ve ele geçirilmesi amacıyla gerekli teşkilatı kurmak, 
kayıtları tutmamak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak” şeklinde saymak mümkündür.

3.1.2.3. Askeri görevler 

Jandarma; Genelkurmay Başkanlığı’nca gerek duyulan durumlarda sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde gerekli 
olan bölümüyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer. Ancak Kuvvet Komutanlıkları emrine giren bölüm dışındaki personel asli 
görevlerini devam ettirirler.

3.2 Emniyet Genel Müdürlüğü

Antik Yunan’da şehir devletlerini tanımlayan polis kelimesi (Yaşar, 1998: 2) günümüz medeniyetinde çoğu dilde Türkçe‘de 
olduğu gibi güvenliği sağlayan silahlı kolluk kuvvetini karşılamaktadır. Ancak tarih boyunca farklı anlam kaymaları yaşasa da son 
olarak şehir içi güvenliği sağlayan teşkilat olarak dilimize yerleşmiştir.

Emniyet Teşkilatının temel kuruluş kanunu 4 Haziran 1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’dur. Teşkilata 
görev ve yetki veren temel kanun da 4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyetleri kanunudur. Bu kanunların 
yanı sıra Emniyet Teşkilatına görev ve yetki veren birçok kanun bulunmaktadır. Bu kanunların sayısı güvenlik hizmetlerindeki 
gelişmeye paralel olarak artmaya devam etmektedir.

3.2.1. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Teşkilatlanması

3.2.1.1. Merkez Teşkilatı:

Teftiş kurulu, hukuk müşavirliği ve daire başkanlıklarından meydana gelir. Daire başkanlıkları, ihtiyaca göre kurulan en 
az üç şube müdürlüğü veya koruma müdürlüğünden, şube müdürlükleri veya koruma müdürlükleri en az üç büro amirliğinden 
meydana gelir.

3.2.1.2.Taşra Teşkilatı:

İllerde il emniyet müdürlükleri, ilçelerde ilçe emniyet müdürlükleri veya ilçe emniyet amirlikleri ile birlikte bağlı diğer birimler-
den oluşur. İçişleri Bakanlığı’nın uygun göreceği yerleşim alanlarında, polis teşkilatı birimi kurulabilir.

3.2.1.3. Yurtdışı Teşkilatı:

“İçişleri Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir” hükmünden hareketle kurulmuş birimlerden oluşur.

3.2.2. Emniyet Teşkilatının Görev ve Yetkileri

3.2.2.1. İdari Görevler

Genel anlamda kamu düzenine uygun olmayan eylemlerin işlenmesini önlemek polisin idari görevidir. Toplumda maddi 
nizamı bozacak hareketleri önlemek, cemiyet içinde nizam ve intizamı muhafaza etmek gayesini takip eden kolluk idari kolluk-
tur. Bu kolluk tamamen idari makamların emri altında bulunmak itibariyle idari kolluk adını taşır ve idari kudretin unsurunu ve 
vasıtasını teşkil eder (Onar, 1966).

3.2.2.2. Adli Görevleri

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu uyarınca adli işlerle ilgili soruşturmalar, yetkili adli otoritenin direktifleri altında ve 
kanunlarda belirtilen esaslara göre adli polis tarafından yürütülür. Kanunun bu hükmü görevin emniyet teşkilatı yönünden hukuki 
dayanağını teşkil eder. Kanuna göre; adli polis bir suç işlenerek kamu düzeni bozulduğunda faaliyete geçerek, suç delillerini top-
layan, suç faillerini tespit ederek yakalayan, Cumhuriyet Savcıları yerine ve malumatları altında gereken soruşturmayı yaparak 
sanık ve suç delillerini yargı mercilerine  teslim eden kuruluştur. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu ile tüzüğüne göre de polisin 
adli görevi suçu işlenmesi ile başlar. Ayrıca PVSK Tüzüğü’nün 1. maddesi polisin adli görevlerini işlenmiş bir suç hakkında CMK 
ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak olarak tanımlanmaktadır.
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3.2.2.3. Siyasi Görevleri

ETK md.9/B’ye göre; “Devletin umumi emniyetine yani ülkemizin milli bütünlük ve beraberliğine, anayasal düzenine ve 
genel güvenliğine ilişkin önleyici ve koruyucu görevleri yerine getirmekten sorumlu” siyasi polisin görevleri:

– Türk Ceza Kanunu’ndaki “Devletin Şahsiyetine Karşı Cürümler” babındaki suçların araştırılması ve önlenmesi, devletin 
şahsiyetini ve varlığını koruyucu tedbirlerin alınması, anayasa ile belirlenmiş devlet nizamının ve cumhuriyetin korunması

– Devlet büyüklerinin korunması ayrıca ülkemize gelen yabancı devlet başkanları ve misyon temsilcilerinin güvenliğinin 
sağlanması

– Pasaport verme, yurdumuza giriş ve çıkışın kontrolü.
– Vatandaşlık kanunun uygulanması, göçmen ve iltica işlemleri, yabancıların ülkemizde ikamet, seyahat ve çalışmaları ile 

ilgili işlemlerin takibi,
– Sendika ve siyasi partilerin yasalara uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin izlenmesi,
– Basın-yayın, film ve senaryolar ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,
– Grev ve lokavtların amacına uygun olarak yapılıp yapılmadığının izlenmesi,
– Atatürk’ün şahsiyetine, ilke ve inkılâplarına karşı yürütülen faaliyetlerin izlenmesi olarak sayabiliriz.

     4. Yöntem              
Türkiye’de jandarma ve sahil güvenlik örgütleri, 2016 yılındaki değişiklikten sonraki halleriyle mevcut teşkilat kanunlarına 

göre birer “silahlı genel kolluk kuvvetidir”. 2016 yılında yapılan değişikliğe kadar, kendi teşkilat kanunlarında jandarma silahlı 
askeri bir kolluk kuvveti olarak tanımlanmışken, Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde 
olan silahlı bir güvenlik kuvveti olarak tanımlanmıştı. Söz konusu değişiklikten sonra, jandarma ve sahil güvenlik örgütleri sadece 
ve tamamen İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görevini yürütmektedir.

Bu değişiklikten sonra jandarma teşkilatı kolluk kuvveti olarak daha etkin olmuş ve ülkenin bir diğer kolluk kuvveti olan 
polisle birlikte daha fazla entegre çalışmaya başlamıştır. 

Araştırmamızda jandarma, polis ve iç güvenlik teşkilatıyla alakalı gerekli literatür taraması yapılacak ve bilimsel veriler 
ışığında bulgular araştırılacaktır.

     5. Bulgular              
Türkiye’de polisin 3201 sayılı teşkilat kanununda, diğer iki genel kolluk örgütünün teşkilat kanunlarındakinin aksine, polis 

örgütünün İçişleri Bakanlığına doğrudan bağlılığına dair açık bir ifade konulmadığı görülmektedir. Ancak eğitim, görev ve çalış-
ma esasları ve şartlarıyla ilgili birçok konuda İçişleri Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere, bazı işlemlerin İçişleri Bakanlığının 
denetim, teftiş ve iznine tabi olduğu açıkça belirtilmekle yetinilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığının ve Sahil Güvenlik Komu-
tanlığının kendi teşkilat kanunlarında ise “İçişleri Bakanlığına bağlıdır” şeklinde açıkça belirtildiği görülmektedir. Bu durumun söz 
konusu askeri statülü genel kolluk örgütlerinin, Milli Savunma Bakanlığının değil İçişleri Bakanlığının düzenlemelerine tabi ol-
duğunu vurgulamak için tercih edilmiş olabileceği değerlendirilmektedir. Nihayetinde, Türkiye’de askeri nitelikli olan ve olmayan 
kolluk örgütlerinin birlikte kullanımına dayalı melez bir yapılanmayı temel alan çoklu kolluk sistemi uygulanmaktadır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’na göre kolluk genel ve özel olarak iki kısma ayrılmakla birlikte, bunlar dışında ve kendi 
kanunlarına göre teşkilatlandırılıp görevlendirilmiş olan, genel kolluğa yardımcı kuruluşlar olarak sınıflandırılabilecek kuruluş 
ve görevliler de bulunmaktadır. Türkiye’de görev ve yetki görev alanları açısından birbirinden farklı birden çok makamın farklı 
alanlarda kolluk yetkisi bulunduğu ve hatta bazı durumlarda birden çok makamın aynı alanda kolluk görev ve yetkisi olabileceği 
de görülmektedir. Başka bir ifadeyle, devletin merkez teşkilatı içindeki bir özel kolluk makamı, genel kolluk makamı tarafından 
düzenlenen bir kolluk alanında da düzenleme yapabilmektedir. Fakat özel kolluk makamları, genel kolluk makamlarının koydu-
ğu kurallardan daha hafif kurallar koyamazlar ve genel kolluk makamlarının koyduğu kuralları uygulamak zorundadırlar (Giritli, 
Bilgen & Akgüner, 2008: 929). 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu’na göre, genel kolluk kuvvetleri olan polis ve polis 
teşkilatı bulunmayan yerlerde jandarma ve aynı şekilde teşkilatı kurulan yerlerde de sahil güvenlik, “hizmet branşı, yeri ve 
zamanına bakılmaksızın, bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tespit, muhafaza ve yetkili 
zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir” ve özel kolluk teşkilatı olan işlerde dahi ilgili teşkilata mensup memur bulunmadığı 
yerlerde bunlara ait kolluk işlemlerini yapmaya yetkilidir. Kısacası, bir karmaşa yoktur ve genel kolluk makamlarının düzenle-
meleri esastır.

Türkiye’de genel kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan jandarma, sahil güvenlik ve polistir (Bilgiç, 
2019: 287-307.) . “Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkile-
rinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelik” hükümlerine göre, vali, kaymakam ve bucak mü-
dürleri il, ilçe ve bucakların emniyet ve asayişinden doğrudan doğruya sorumlu olup bu yükümlülüklerini icra vasıtaları olan jan-
darma, polis ve teşkilatı olan yerlerde de sahil güvenlik komutan, müdür, amir veya memurları eliyle yerine getirirler. Söz konusu 
yönetmelikte ifade edildiği gibi “aynı işle mükellef bulunan” jandarma ve emniyet ile ve teşkilatı olan yerlerde de sahil güvenlik 
asayiş hizmetlerinin yerine getirilmesi için sürekli eş güdüm halinde ve “tek teşkilat gibi çalışırlar.” Genel kolluk kuvvetleri ara-
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sında iş birliği ve eş güdüm esastır. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne (md.65) göre, genel kolluk kuvvetleri 
arasında suça müdahale ve yardımlaşma esasları dairesinde herhangi birinin sorumluluk alanında herhangi bir suçla karşılaşan 
diğer bir genel kolluk kuvveti olaya müdahale etmek ve alanın esas sorumlusuna da haber vermek, onun istemi üzerine gerekli 
yardımı yapmakla yükümlü tutulmaktadır. Söz konusu yönetmelik ve diğer mevzuatta yer aldığı şekilde, bu gibi bir durumda, 
yardımcı müdahil kuvvet, olay yerinde soruşturma yapamaz, ancak alanın esas sorumlusu gelinceye kadar, durumu olduğu gibi 
koruyarak delillerin kaybolmaması için gereken önlemleri alır. Yardımcı müdahil kuvvet, olay yerinde el koyduğu nesneleri olay 
yerine gelen esas kuvvete bir alındı belgesiyle teslim eder, ancak esas kuvvetin makul bir sürede gelememesi durumunda, adli 
kolluğun amiri olan ilgili Cumhuriyet Savcısına haber vererek, onun talimatına göre hareket eder. Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Yönetmeliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilat, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ne göre ilgili mülkî amir, genel kolluk 
kuvvetlerinin birlikte çalışmalarına gerek duyulan durumlarda, faaliyete katılan icracı birimlerin komutasının hangi genel kolluk 
kuvvetine ait olduğunu belirler.

 2803 sayılı Kanun’a göre jandarmanın genel görev alanı, polis görev alanı dışı olarak tanımlanmakla birlikte, temel olarak, 
il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan veya polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Fakat ana kentleşmeye yönelik hukuki düzen-
lemeler doğrultusunda, bazı illerde büyükşehir belediye sınırları ile il mülkî sınırlarının eşitlenmesi durumu doğmuştur. 2803 sayı 
Kanun’a göre, polis veya jandarma görev alanı bir ilin veya ilçenin tamamını kapsayacak şekilde İçişleri Bakanı’nın kararıyla 
belirlenebilmektedir. Bu kapsamda, genel kolluk teşkilatlarının görev alanları hizmet gerekleri ile teçhizat, donanım ve personel 
olanakları yönünden yapılan değerlendirmeyle belirlenmektedir. Belediye sınırları içinde de olsa bir kentin meskûn alanlarına 
uzak bazı alanlar jandarmanın görev alanı; belediye sınırları dışında da kalsa bazı alanlar polisin görev alanı olarak belirlenebil-
mektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre “il genel idaresinin başı ve mercii” olan vali, “ilin her yönden genel idare ve genel 
gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur”. Genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatı, ilde vali, ilçede kaymakam ve bu-
cakta bucak müdürleri gibi mülki idare amirlerinin emri altındadır (Giritli, Akgüner, 1987). Bu doğrultuda, karmaşaya yer yoktur ve 
gerektiğinde eş güdümü sağlama makamı ilde validir. Aynı kanuna göre, ilçe seviyesinde bunu sağlayacak olan kaymakamdır.

Jandarma ve Emniyet teşkilatlarının birbirleri ile bağımsız çalıştıklarında ortaya çıkan sorunlar:

1. Teşkilatlar arası istihbarat bilgisi paylaşılamaması ve kamu güvenliğinin bu sebep ile tam olarak sağlanamaması

2. Hiyerarşik yapı ve denklik farkı

3. Personelin kullandığı teçhizat ve personele verilen eğitimin farklı olması

     SONUÇ VE ÖNERİLER              
Adalet, savunma, diplomasi, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik gibi halkın gündelik faaliyetlerini huzur ve güvenlik orta-

mı içinde sürdürmelerine olanak veren kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında mükellef olan devletin ilgili kamusal 
hizmetleri ülkede terörün ortaya çıkmasının önünde bir engel oluşturmaktadır. Bu anlamda iç güvenliğin sağlanması da ulus 
devletlerin kamuya sunması gereken vazgeçilmez bir hizmettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin iç güvenlik yapısı da ordu-millet tabanlı 
güvenlik kültürünün etrafında şekillenmiş, Tanzimat döneminde Fransız etkisi altında polis ve jandarmadan oluşan iki başlı gü-
venlik yapısı oluşturulmuştur. Türkiye’nin iç güvenlik sorumluluğu 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 1. Maddesine göre 
İçişleri Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlık bu görevi Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı vasıtasıyla yerine getirmektedir. Ayrıca; gümrük kapılarında meydana gelen iç güvenlik olaylarına müdahale etme 
yetkisi Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bunların yanında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sınır birlikleri de 
sınırların güvenliği ve meydana gelen kaçakçılık, sınır ihlalleri vb. görevleri yönünden kolluk yetkilerine sahiptirler. Bu açıklama-
lardan da anlaşacağı üzere iç güvenlik hizmetlerinin çok başlı bir yapıya, karmaşık bir mevzuata, birbirinden farklı bir hiyerarşiye, 
sorumluluk alanına, personel yapısına ve eğitim standartlarına sahip olduğu görülmektedir (Mil 2014: 40-61.). Ülkemizde kamu 
düzenini sağlamak ve adli kolluk görevini yerine getirmek jandarma ve polisin görevi olmakla birlikte mevzuat ve uygulamalarda 
bazı çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Yasal düzenlemelere bakmak ve yeniden yapılandırmanın nasıl ve nerelerde olabileceğini iyi 
saptamak gerekmektedir (Zengin, 2014: 29). 

Jandarma ve Polisin istihbarat paylaşmasına yönelik:

Türkiye’de olduğu gibi iç güvenliğin jandarma ve polis teşkilatları tarafından sağlandığı Arjantin’de de federal polisin, eyalet 
polisinin ve jandarmanın görev sahasının tam olarak belirlenmemesi iç güvenlikte ve iç istihbaratta sıkıntılara neden olmaktadır 
(Özer, 2006: 99-112). Türkiye’nin iç güvenlik yapısına benzer bir teşkilatlanmaya sahip bir başka ülke olan Belçika’ya bakıldığın-
da, 1980’li yıllarda iç güvenlikle ilgili sorunlar yaşayan Belçika’nın 1991 yılında anayasada yapılan değişikliklerle jandarmanın 
askeri görünümünü kaldırdığı ve sivilleştirdiği görülmektedir. (Çevik,Özer,Gökçek, Hacıfazlıoğlu, 2005: 7). Toplumsal olaylarda 
hazır kuvvet polisi görev yapmaktadır. Bu tip olaylarda idari makamların polis olanaklarını yeterli görmediği durumda askeri 
unsurlardan yardım isteme yetkileri bulunmamaktadır. Askeri birliklere silahlı ayaklanmalar dışında toplumsal olaylara müdahale 
hakkı verilmemektedir. (Akar, Özer, Demirci, 2005: 69-99).

Jandarma ve Polisin 2016 yılında yapılan yasa değişikliğinden sonra bir arada çalışmaları kamu güvenliği açısından gayet 
yeterli olmuştur. Fakat bu birleşme şu an dahi istenilen seviyede işlememektedir. Bu iki teşkilatın birbirleriyle daha da etkileşimli 
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olması gerekmektedir. Gerekirse teşkilatlar birbirlerinden yararlanma sureti ile birbirlerinin teşkilat yapılarının bir kısmını kopya-
layabilir. Bu birleşme halka daha iyi anlatılmalı, jandarma ve polisin iç güvenlik teşkilatında ki durdukları yerler kamu tarafından 
iyi bir şekilde anlaşılmalıdır.

Günümüzde bu iki teşkilatın ülke iç güvenliği için birlikte çalışmalarının önemi nedenleri, sonuçları ve etkileri bilimsel araş-
tırmalar ile desteklenerek belirtilmiştir. Bu bilgiler ışığında görünmektedir ki jandarma ve polis teşkilatları geleceğe yönelik olarak 
daha fazla ortak çalışmalar yapacak ve birbirleriyle daha fazla benzeşecekler. Bu kaçınılmaz ve ülke yararına olan bir sondur.

Uzak bir gelecek olmasına ve yapılması zor olmasına rağmen, iç güvenliği sağlamak adına ülke bazında Jandarma Genel 
Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak paydada buluştuğu ve müşterek şekilde çalışılan 
daha üst bir kurum kurulması dahi olasıdır.
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JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NDA UYGULANAN KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİNİN ANALİZİ       

Doğukan BÜYÜKKÖPRÜ

Öz

Toplum, çevre ve insanla etkileşimli olan, bu kavramlara fayda sağlayacak şeklinde yürütülen Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
(KSS) uygulamaları; kurumların itibarlarını geliştirmeleri ve sürdürmeleri açısından da önemli ve gereklidir. Kurumların bulundu-
ğu pazarda, rakiplerinin önüne geçebilmek ve itibar kazanabilmek için KSS kavramı önemli bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. 
Günümüzde kurumlar tarafından para ve zaman kaybı olarak görülen KSS; uzun süreçte işletmeye ve topluma oldukça yarar 
sağlamaktadır. Jandarma, esas olarak emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin ön gördüğü görevleri 
yapmakla görevli bir teşkilattır. Jandarma kanunların verdiği kamusal görevleri yapabilmek için ülkenin her köşesinde halk ile 
iç içe konuşlanmıştır. Kanunların kendisine vermiş olduğu toplum ile ilgili görevleri sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yapmak 
durumundadır. Kanunların icrasında düzeni bozanları sadece cezalandırmak değil, düzensizlikten etkilenenlere yardımcı olmak 
mantığı ile hareket eder. Jandarmanın sosyal sorumluluk anlayışı, halka karşı sorumluluklarının yerine getirilmesine kolay-
laştıracak şekilde kurumsallaşmayı gerektirmektedir. Bir başka anlayış ise halkın güven ve itimadını kazanmakla ilgilidir. Bu 
araştırmanın amacı, Jandarma Genel Komutanlığının gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerinin ortaya konulmasıdır. Bu 
araştırmada, literatür taramasına ek olarak haber bültenleri, çeşitli internet siteleri, Jandarma dergileri taranarak incelenmiştir. 
Bu çalışma, jandarma personelini bir yandan kanun ve nizamların gereklerini yerine getirirken, diğer yandan toplumun ve birey-
lerin ihtiyaçlarını kavrayarak hareket edebilecek düzeyde olduğunu vurgulamaktadır. Bu kapsamda, pandemi sürecinde faaliyet 
gösteren Vefa Sosyal Destek Grupları, Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, çeşitli İl Jandarma Komutanlıklarının uyguladığı 
sosyal sorumluluk projeleri incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Jandarma Genel Komutanlığı, Toplum

ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IMPLEMENTED 
IN THE GENDARMERIE GENERAL COMMAND

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) practices that are interactive with the society, environment and people and that will 
benefit these concepts; It is also important and necessary for institutions to develop and maintain their reputation. The concept 
of CSR emerges as an important concept in order to get ahead of their competitors and gain reputation in the market where 
the institutions are located. CSR, which is seen as a waste of money and time by institutions today; It provides great benefits 
to the business and society in the long term. Gendarmerie is an organization that is mainly charged with performing the duties 
stipulated by laws and regulations regarding the provision of security and order. The gendarmerie has been deployed in every 
corner of the country, intertwined with the public in order to fulfill the public duties assigned by the law. It is obliged to perform 
the duties related to society assigned by the laws with the awareness of social responsibility. It acts with the logic of not only 
punishing those who break order in the enforcement of laws, but also helping those affected by disorder. The social responsibility 
understanding of the gendarmerie requires institutionalization to facilitate the fulfillment of its responsibilities towards the public. 
Another understanding is about gaining the trust and trust of the people. The purpose of this research is to reveal the social 
responsibility projects carried out by the Gendarmerie General Command. In this study, in addition to the literature review, news 
bulletins, various websites, Gendarmerie journals were scanned and examined. This study emphasizes that the gendarmerie 
personnel are able to act by understanding the needs of the society and individuals while fulfilling the requirements of the 
laws and regulations. In this context, Vefa Social Support Groups, Social Development Support Activities, social responsibility 
projects implemented by various Provincial Gendarmerie Commands were examined.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Gendarmerie General Command, Community
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GİRİŞ
KSS kavramının, bütün dünyada kabul gören ve önem verilen bir işletmecilik terimidir. Dünyanın hızla küreselleşmesiyle 

birlikte KSS, işletmelerin artık kaçınamayacakları bir faaliyetler bütünü haline gelmiştir. KSS faaliyetleri, işletmelerin kurumsal iti-
bar kazanımı ve mevcut itibar değerinin korunması ve artırılması konusunda da etkili olduğundan, günümüzde bilinçli işletmeler 
tarafından sıkça uygulanan projeler haline gelmiştir (Güleryüz, 2020:2).

İşletmeler sadece mal ve hizmet üreten kuruluşlar değil çalışanın refahını düşünen, toplumsal olaylara duyarlı, çevreyi ko-
ruyan, tüketiciye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan örgütler olarak düşünülmektedir. İşletmeler, ekonomik kuruluş olma özelliğine 
aynı zamanda sosyal olma özelliğini de eklemiştir (Sabuncuoğlu, 1992:13).

Günümüzde bir işletmenin başarısı sadece kar elde etmek değil, bu karı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun yararına ve 
gelişmesine yönelik faaliyetleri sürdürebilirliği ile bağlantılı hale gelmiştir. Bugün işletmelerin sosyal sorumluluklarının stratejik 
plan ve programlar çerçevesinde değerlendirildiği bir gelişme mevcuttur (Ural, 2005:41).

Jandarma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereğince; toplumun refahı huzur ve mutluluğunu sağlamak için var olan bir kol-
luk kuvvetidir. Sosyal devlet düşüncesi neticesinde kurulmuş bir kurumdur. Jandarmanın sosyal sorumluluk anlayışının önemli 
bir unsuru Jandarmanın halkla olan iletişimidir. Bu iletişim jandarmanın halkla ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Jandarmanın 
halkla ilişkileri “ halkla sağlam ve dürüst bir ilişki geliştirmek ve halkı jandarma hakkında olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek” 
düşüncesiyle yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Halkı olumlu inanç ve eylemlere yöneltmek ve dürüst ilişkiler oluşturmak an-
cak, halkın jandarma personeline güvendiği bir ortamda sağlanabilir. Bu güven ortamının sağlanabilmesi için jandarma personeli 
her gün değişik vesilelerle muhatap olduğu halka karşı dürüst, nazik davranmalı ve halkın gözünde olumlu bir imaj yaratmalıdır 
(Özkan, 2003:3).

Bu bağlamda Jandarma Genel Komutanlığı’nda uygulanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin Analizi çalışmasının 
amacı, jandarma teşkilatı tarafından ülkede ortaya konmuş olunan sosyal sorumluluk uygulamaları anlatılarak jandarma teş-
kilatının halkla ilişkilerini göstermektir. Bu amaçla çalışmada, önce sosyal sorumluluk kavramının ne olduğu açıklanmış sonra 
jandarmanın sosyal sorumluluk anlayışı açıklanıp ülke genelinde gerçekleştirdiği faaliyetler tanıtılmıştır.

1. Araştırmanın Tanımı              
J.Gn.K.lığında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri, görevin başarılması açısından önem arz etmektedir. Bu çerçe-

vede J.Gn.K.lığı birtakım sosyal sorumluluk projeleri ortaya koymaktadır. Bu projelerin incelenmesi ve icra ediliş şekillerinin 
ortaya konması gelecek projeler için örnek teşkil edecektir. Bu yüzden projeler titizlikle gerçekleştirilmelidir. J.Gn.K.lığı, icra ettiği 
bu projeler ile devleti temsil ettiği göz önünde bulundurulmalıdır. Kurulduğu ilk günden beri devletin vatandaşa açılan kapısı olan 
J.Gn.K.lığı, uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri ile güven ve olumlu ilişkiler aşılamaktadır. 

2. Araştırmanın Önemi              
Jandarma, esas olarak emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü görevleri yapmakla 

görevli bir teşkilattır. Bu görevlerin icrası için halk ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde bulunması gerekir. Bu durumdan dolayı 
her daim halk ile içe içe olmalı, güven sağlayıp birlik beraberlik ortamını oluşturmaya ve korumaya özen göstermelidir. Görevleri 
sırasında personelin toplumun hassas olduğu konularda dikkatli davranması gerekmektedir. Sosyal sorumluluk projeleri halk 
ile bütünleşme konusunda etkili rol oynamaktadır. Sosyal sorumluluk projelerinin niteliği ve niceliği oldukça önemlidir. Bu önem 
kadar projelerin devamlılığı da kilit rolü oynamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın önemi; J.Gn.K.lığının gerçekleştirdiği sosyal 
sorumluluk uygulamalarının tanıtımını yaparak ve uygulamaları teşvik ederek görevlerimizin bir numaralı kaynağı ve muhatabı 
olan halka en verimli şekilde ulaşmaktır.

3. Kavramsal Çerçeve              
3.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı

Kurumsal sosyal sorumluluğun tarihi gelişimi, Platon ile başlamaktadır. Platon, sosyal sorumluluğun topluma karşı bir ödev 
olarak görülmesi gerektiğini beyan eden ilk düşünürdür. Platon yönetimde görev alan bireylerin iktisadi meselelerde kişisel 
çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmamaları gerektiğini ifade ederek sorumluluk, bilinç ve etik vurgusu yapmıştır (Deneçli, 2015: 
316). Platon ayrıca yöneticilerin bu doğrultuda hareket etmeleri sonucu sempati ve itibar kazanacağını da belirtmiştir (Karatepe 
ve Ozan, 2017:85).

KSS kavramının ekonomik, sosyolojik ve çevresel taleplere göre zaman içerisinde birçok tanımı yapılmıştır. KSS kavramı 
ilk defa 1953 senesinde H. Bowen’e ait “İş adamlarının Sosyal Sorumlulukları (Social Responsibilities of the Businessman)” adlı 
eserde yer bulmuştur. Bu eserde işadamlarının toplumun amaç ve değerleriyle uyumlu olan sosyal sorumluluk faaliyetleri ile 
ilgilenmelerinin gerekli olduğu öne sürülmüştür (Carroll, 1999:270).
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Avrupa Komisyonu’nun yapmış olduğu tanımlamaya göre ise kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin gönüllülük esasına 
dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleri ile ve sosyal paydaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştire-
bildiği bir kavramdır (Commission of the European Communities, 2001:6). Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı 
(UNCTAD) işletmelerin KSS faaliyetlerini, toplumumuzun amaç ve gereksinimlerine yönelik olarak uygulanmasına göre değer-
lendirmektedir. İşletmelerle ve özellikle çokuluslu işletmelerle ilgili beklentiler, bu işletmelerin küreselleşen toplumda oynadıkları 
rollerin artmasıyla, alışılmamış bir biçimde hızlı değişime uğramaktadır. Bu yüzden çokuluslu işletmelerin sosyal sorumluluk 
standartları ve uygulamaları ile ilişkili tartışmalar bir küresel toplum geliştirme çabalarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır 
(UNCTAD, 1999:1).

Görüldüğü üzere çok boyutlu ve içinde pek çok bileşeni barındıran kurumsal sosyal sorumluluk kavramı farklı şekilde ince-
lenebilmekte ve kesin bir tanımı yapılamamaktadır (Hoşnut & Deren, 2016:149). Bu açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorum-
luluk kavramının, “kurumsal sorumluluk”, “kurumsal hesap verebilirlik”, “kurumsal ahlak”, “kurumsal vatandaşlık” gibi ifadelerle 
kullanıldığı anlaşılmaktadır (Canada, 2006:5). Başka bir açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorumluluğun bir toplumumuzun 
kendi içinde egemen olduğu yaşam alanında faaliyette bulunan özel ve ticari organizasyonlardan ortaya çıkan bir sosyal gerçek-
lik olarak düşünülmektedir. Bir toplumda kamu kurum ve kuruluşlarının “Sosyal Sorumluluk ”ları vardır. Bunun yanında toplumsal 
vicdan açısından devletin Sosyal Sorumluluk görevini yerine getirmesi gerekliliği kabul edilmektedir. Böylelikle toplumumuzun 
çıkarları korunmuş olacaktır (Urungu, 2010:99). 

Carroll, kurumsal sosyal sorumluluğun işletmelerin ekonomik bakımdan karlı, hukuk hükümlerine uygun, etik ve sosyal 
olarak destekleyici olduğunda yerine getirilmiş olacağını ifade etmiştir. Bu örgütler esasında içinde bulunduğu toplumumuzun 
ekonomik, hukuki, etik ve gönüllülüğe bağlı olan beklentilerini de içermektedir. Bu açıdan bakıldığında kurumsal sosyal sorum-
luluk kavramı, yalnızca maddi olarak karlı olmak değil hem de gönüllü olarak çok daha iyi bir toplum ve çevre için çaba sarf 
etmektir (Carroll, 1999).

Yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerin toplum duyarlılığı ve değerleriyle ilişkisinin bulunması, faaliyetin bölgeye ve coğraf-
yaya göre planlanması, gerektiğinde diğer örgütler ile işbirliğinin sağlanması gibi konular faaliyetlerin başarısına doğrudan etki 
eden önemli kriterlerdir (Kadıbeşegil, 2006: 325).

Kurumlar içinde yaşadıkları toplumun birer parçası olduğundan ötürü, her türlü işlev ve faaliyetlerinde toplum yararını 
gözetmeleri, kurum itibarına da olumlu yönde yansıyacaktır. Toplumsal fayda sağlama ya da iktisadi başarı, hizmetten yararla-
nanların sadakati, personel niteliği gibi faydalara ek olarak kurumsal itibarın geliştirilmesi, sosyal sorumluluk bilincine sahip olan 
kurumlara önemli katkılar sağlamaktadır. Topluma fayda sağlama amacıyla gerçekleştirilen sosyal projeler sayesinde kurumlar 
gayri-maddi bir boyut kazanmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk ile kurumsal itibar bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan fayda, 
örgütler için sürdürülebilirliği de olumlu anlamda etkilemektedir (Karatepe ve Ozan, 2017:93).

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk Türkiye’de de tıpkı dünyada olduğu gibi yükselen eğilimlerden bir tanesi haline 
gelmiştir. Her geçen gün de üretilen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı artmaktadır. İlk başlarda sadece hayırseverlik ya da bir 
takım kişi ve kurumlara bağış yapmak olarak algılansa da günümüz uygulamalarında işletme ile toplum arasındaki kazan-kazan 
mantığına dayanan bir iş etkinliği olduğunun farkına varılmış ve bağış yapmaktan ibaret olmayan bir kavram olduğu anlaşılmıştır 
(Çınar, 2011:35).

3.3. Jandarmanın Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Jandarma, ilk kurulduğu günden beri (14 Haziran 1839) daima halkla iç içe olmuş; suç işleyene karşı devlet gücünü yardı-
ma muhtaç olana karşı devlet şefkatini; halka karşı devlet ciddiyetini, tarafsızlığını, dürüstlüğünü ve saygınlığını en iyi şekilde 
sağlayan hizmet anlayışıyla bugünkü konumuna ulaşmıştır (Çınar, 2011:82).

Jandarmanın görev yaptığı bölgede halkla ilişkiler içerisine girerek görevini ve var oluş nedenini halka tanıtması, halkın ilgi, 
sempati, beğeni ve sevgisini kazanarak güven, destek ve işbirliğini sağlaması ve bu sonuca varabilmesi maksadıyla esas ve 
yöntemleri belirlemesi ile görevde uygulanması gereken planlı halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek, jandarmanın sosyal sorum-
luluk konusunda temel amaçlarından biridir (Özdemir, 2003:61).

Jandarmanın sosyal sorumluluk projelerinde ve halkla ilişkiler kapsamında bir amacı ise; emniyet ve asayiş konularında 
halkın istek, şikâyet ve önerilerinden istifade edilerek asayiş (güvenlik) hizmetlerine yön vermek ve Jandarma hakkında kamuda 
yaratılan veya yaratılmaya çalışılan yanlı ve yanlış haberler ile eksik bilgilerin oluşmasını önlemeye çalışmak, toplumun emni-
yet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması konularında doğru ve yeterli seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır (Çınar, 
2011:83).

Jandarma, esas olarak kamu düzeninin ve emniyetin sağlanması ile alakalı kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü görevleri 
yapmakla görevli bir teşkilattır. Bu esas görevinin yanında ve bununla alakalı olarak toplumsal düzenin daha sağlıklı yürümesi 
kapsamında pek çok mevzuat tarafından yetki ve yükümlülüklerle donatılmıştır. Bu yükümlülükler; toplumun can ve mal güven-
liği, genel ahlakın korunması, şiddetin önlenmesi, trafiğin düzenlenmesi, suçun önlenmesi, tabii afetlerde toplumun yanında 
olma, çevrenin ve tarihi eserlerin korunması, uyuşturucu maddeler ile mücadele gibi geniş ayrıntılı ve bütünüyle toplumsal içerikli 
konuları kapsamaktadır. 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda belirtilen mülki, adli ve askeri görevler de 
bunlara örnektir (JGYK, md.7).
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Jandarma yasaların vermiş olduğu kamusal görevleri yapmak için ülkenin her köşesinde halkla içi içe konuşlanmıştır. Ka-
nunların kendine verdiği toplumla ilgili görevleri sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yapmak durumundadır.

Jandarmanın sosyal sorumluluk anlayışı, halka karşı sorumluluklarını yerine getirilmesini kolaylaştıracak şekilde kurumsal-
laşmayı da gerektirmektedir. Bu kurumsallaşma, bir yönüyle Jandarma karakollarının halkın müracaat ve işlerinin yürütülmesini 
kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesini gerektirir. Diğer yönüyle ise Jandarmanın halkla iletişimini geliştirecek ve artıracak diğer 
yapılanmalara gidilmesini öngörür (Özkan, 2003:10).

3.4. Jandarmanın Sosyal Sorumluluk Projeleri

3.4.1. Hatıra Ormanları

Jandarma kurulduğu günden itibaren biyolojik çeşitliliği koruma, su üretimi, yaban hayatı için habitat sağlama gibi birçok 
ekosistem hizmeti sunan orman varlıkların korunması, arttırılması, ağaçlandırma konusunun önemini farkındalık haline getirmek 
için çabalamıştır. Çevreyi yeşillendirmek, erozyonu engellemek, yeni habitat alanları sağlamak vb. çeşitli nedenlerden hatıra 
ormanları oluşturan Jandarma, aynı zamanda şehitlerimizin isimlerini yaşatmak için oluşturulan bu hatıra ormanlarına şehitleri-
mizin isimlerini vermektedir. Üstelik bu ağaçlandırma işlemini gerçekleştirirken vatandaşla da kol kola vermektedir. Bu sayede 
birlik beraberlik ve güven duygusu topluma aşılanmaktadır. 

Örneğin, Kars’ın Kağızman ilçesinde Kapan-8 Harekâtı icrasında 18.05.2020 tarihinde şehit düşen Bölük Komutanı Yüz-
başı Ferhat Çiftçi’nin adı, Kars Jandarma Komutanlığı bahçesinde oluşturulan “hatıra ormanı”nda yaşatıldı (TRT Haber, 2020). 
Doğaya, toprağa, ağaca gerekli önemi veren jandarma teşkilatı her fırsatta hatıra ormanları ve ağaçlandırma faaliyetleri bunu 
pekiştirmektedir. Bu faaliyetler esnasında da kahraman şehitlerimizi unutmayarak onların isimlerini ilelebet yaşatmaktadır.

Haberler.com sitesinden ulaşılan 21.04.2014 tarihli haberde, Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Jandar-
manın Kuruluşunun 175’inci Yılı’ münasebetiyle Bilecik-Yeniköy Köyü İlkokulunda öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla okul 
bahçesinde fidan dikim faaliyeti gerçekleştirildiği belirtilmiştir (Haberler.com, 2014). Jandarma teşkilatı, ağaçlandırma faaliyetle-
rini çocuklarla, halkla birlikte yaparak hem vatandaş üzerinde ağaç ve doğa farkındalığı oluşturmaktadır hem de halkla ilişkilerini 
daha da sağlamlaştırmaktadır.

3.4.2. Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri, ihtiyaç duyulan bütün bölgelere, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, eldeki imkânlar 
nispetinde mümkün olan hizmetleri götürerek, vatandaşın mevcut koşullarının iyileştirilmesi, devlete, jandarmaya ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine güven ve bağlılığının artırılması, moralinin yükseltilmesi, ülke sevgisi kazandırmayı amaçlayan uygulamaların tü-
müne verilen addır. Halkla bütünleşmenin en önemli parçasıdır (MKS:338-1, 2005:1-2).

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri; ilk olarak 1990’lı yıllarda İç Güvenlik Harekât Bölgesinde, yani genel olarak Güney-
doğu Anadolu Bölgesinde “Köy Destek Uygulamaları” adıyla başlatılmış, sonraki yıllarda ise tüm yurt sathına yaygınlaştırılarak 
faaliyetlerin sadece yurdun bir bölümü ve/veya köylerle sınırlı kalmayıp yurdun tamamı TGDF kapsamına alınmıştır (JGY 116-1, 
2003: 3-3). Bu uygulamaların hedef kitlesine askerlik hizmetini yapmak üzere ülkenin her bölgesinden kışlalara gelen Mehmet-
çikler de dahil edilerek geniş bir kitleye ulaşılması hedeflenmiştir. Erbaş ve erlere yönelik olarak yapılan; Yurt Sevgisi Eğitimi, 
Meslek Edindirme Kursları, Okuma-Yazma Kursları gibi faaliyetler bu kapsamda değerlendirilmektedir (Çınar, 2011;105).

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF)’nin amacı, halk ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma arasındaki iyi ilişkileri 
güçlendirmek; eğitim, kültür, moral, sağlık, çevre gibi temel konularda halka destek olmak, halkın sorunlarına çözüm bulunma-
sına katkıda bulunmak, devletin ve TSK’nin her zaman halkının yanında olduğunu göstermek, halkın devlete ve TSK’ne olan 
güvenini artırmak, vatandaşlar arasında birlik ve beraberlik duygularını geliştirmek, kısaca, “halkla bütünleşmektir (Yüce, 2006: 
44).

Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri kapsamında 2003 yılında başlayan uygulamalar sonucunda:

• Köylerde kurslar açılmış, bilgilendirme ve bilinçlendirme konferansları düzenlenmiştir. “Köy Gelişim Takvimleri” doğ-
rultusunda, içme suyu ve kanalizasyon sistemi, köy çeşmesi, köy fırını, köy kütüphanesi, köy müzesi/kültür evi, köy 
durağı, sağlık evi, köy okulu, çocuk parkı ve çevre düzenlemesi, spor tesisleri, köy odası yapımı ve ağaçlandırma 
faaliyetleri uygulanmıştır (Yüce, 2006:69).

• Sağlık ve Veteriner Desteği ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğü çalışmalarına katkı sağlanarak destek verilmiştir. Mevcut 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanların veterinerler tarafından muayene edilmesi sağlanmıştır. Doğum kontrolü ve dengeli 
beslenme konularında seminerler verilmiştir.

• Sosyal yardımlaşma faaliyetleri çerçevesinde toplanan giyecek ve yiyecekler gösterişten uzak bir şekilde halka dağıtı-
mı sağlanmıştır. Yardımların dağıtımında çocuk, yaşlı ve fakir olanlara öncelikle gözetilmiş olup hazırlanmış paketlerle 
yardım malzemeleri çağdaş dağıtım tedbirleri alınmak suretiyle dağıtılarak da bu konuda da yardım dağıtan kişi veya 
kuruluşlara da örnek olunmaya özen gösterilmiştir (Çınar, 2011:116).

• Köylerde çeşme, köprü, yol gibi tesislerdeki önemli arızaların giderilmesine yardımcı olunmuştur. Alt yapı çalışmalarına 
vatandaşların da katılması teşvik edilerek yapılan tesislerin korunmasında ortak refleks oluşturulmuştur.
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• Halkın yaşam biçimi, değer yargıları ve hassas yönleri çok iyi tespit edilerek etik kurallar gözetilerek katılımında sa-
kınca bulunmayan törenlere (sünnet ve evlilik törenleri gibi) iştirak edilmeye çalışılmış, bu ziyaretlerde küçük hediyeler 
verilmek suretiyle gönül alınarak toplumsal huzura katkıda bulunulmuştur.

• “Maddi İmkânları Yetersiz Öğrencilerin Okutulması” adıyla 27 Ocak 2003 tarihinde bir proje başlatılmıştır. Lise öğren-
cilerinin Çağdaş Eğitim Vakfından burs almaları sağlanmıştır. İmkânlar oranında Jandarma Genel Komutanlığınca 
işletilen askeri gazino ve sosyal tesislerinin lokanta bölümü, berber, kuaför ve terzi gibi hizmetlerinden istifade etme-
leri sağlanmıştır. Çeşitli geziler, konferanslar düzenlenmiştir. Mehmetçik dershanelerinde ücretsiz üniversiteye hazırlık 
kursları açılmıştır (Çınar, 2011;117-120).

3.4.3. Vefa Sosyal Destek Grupları

2019 yılının son aylarında başlayan COVID-19 virüsü nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020 tarihinde yayın-
lanan 5762 genelge kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşların ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması yasaklan-
mıştır. Bu gelişmenin ardından valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonları ile “Vefa Sosyal Destek Grupları” kurulmuştur. Vefa 
Sosyal Destek Grupları, Jandarma, AFAD, Polis ve Bekçi personellerinden oluşmaktadır. Bu gruplar, evde tek başına yaşayan, 
ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayanlar vatandaşların emekli maaşı, market alışverişi, sağlık ihtiyaçları vb. ihtiyaçlarını 
karşılamıştır. Gruplara ulaşmak için 112, 155, 156 numaralı çağrı merkezlerine talepte bulunmak gerekiyor (Habertürk, 2020).

Evlerinden çıkamayan yaşlıları ziyaret eden jandarma ekipleri, bu kapsamda Van’ın Edremit ilçesinde ikamet eden 122 
yaşındaki Emine Baytar’ı ziyarete gitmiştir. Hazırlanan yardım kolileri ve “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı” 
kapsamında ödenen biner liralık sosyal destek yardımını da hak sahibine ulaştırılmıştır (Anadolu Ajansı, 2020).

Vefa Sosyal Destek Grupları sadece yardıma muhtaç kişilere yardım etmekle kalmamaktadır. Tunceli’de oluşturulan Vefa 
Sosyal Destek Grubu’ndaki jandarma personelleri şehitlikleri ziyaret edip bakım yaparak, dua etmiştir (Habertürk, 2020).

3.4.4. Aile İçi Şiddet ve Kadına Şiddet Kapsamında Projeler

3.4.4.1. “Bir Işık Da Sen Yak” Projesi

‘Bir Işık Da Sen Yak’ Projesi, 14 Kasım 2019 tarihinde Bitlis Valiliği himayesinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından 
hayata geçirilmiştir. Projenin amacı, çocuk istismarı, erken yaşta evlilik, okula gönderilmeyen çocukların durumu ile aile içi 
şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturarak başta kırsaldaki vatandaşlar olmak üzere toplumumuzun bu konuda bilinç-
lendirilmesini sağlamaktır. Projenin amacında yer alan sorun alanlarına yönelik Bitlis ilinin özelinde bir inceleme yapıldığında, 
il genelinde jandarma sorumluluk alanında 2019 yılının ilk 10 ayında şiddet mağduru olan 37 kadına koruma kararı verildiği, 
bunlardan 14’ünün ise sığınma evine yerleştirildiği, 40 şüpheli hakkında ise erken yaşta evlilik ile ilgili yasal işlem yapıldığı 
görülmüştür (İhlas Haber Ajansı, 2019).

‘Bir Işık Da Sen Yak’ Projesi kapsamında Jandarma personelleri köyleri dolaşarak, okula gitmeyen çocukları eğitime ka-
zandırıyor ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüyor. Aileleri broşür ve konuşmalar ile bilinçlendiren 
jandarma personelleri, okullara kırtasiye malzemeleri ile yardım yaparak da öğrencileri sevindiriyor (Anadolu Ajansı, 2019).

3.4.4.2. “Kadına Karşı Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi” Projesi

Ordu’nun Mesudiye İlçesinde kadına şiddet olayları yaşanması üzerine kaymakamlık tarafından 2013 yılında, ‘Kadına Karşı 
Şiddet ve Çocuk İstismarcılığının Önlenmesi’ projesi başlatılmıştır. Projenin koordinatörlüğüne ise Çavdar Jandarma Karakol 
Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar getirilmiştir. Projenin amacı, ilçede kadına şiddet ve çocuk istismarı olay-
larını tamamen bitirmektir. Proje ile ilçede sosyal etkinlik ve faaliyetler düzenlendi, camilerde vaazlar verilerek kadın ve erkekler 
bilgilendirildi, okullardaki kız ve erkek çocuklarda eğitilmiştir. İlçede husumetli olan kişiler arasında diyalog ortamı oluşturulup 
barışçıl çözümlerde üretilmiştir. Görev yaptığı zaman içerisinde projeye öncülük eden Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar, ilçede 
yüzde yüz başarı elde etmiştir. Bu başarısı dolayısıyla Fahri hemşirelik beratı da almıştır. 2015 yılında görev süresi bitmesi ile 
tayin olan Şenay Haydar’ın ayrıldığı ilçede 5 yıldır kadına şiddete dair tek bir olay olmamıştır (Hürriyet, 2020).

3.4.5. Doğal Afetlerde Jandarma

Jandarma teşkilatı, her doğal afette imkan ve kabiliyetlerinin uzanabildiği yere kadar halkın yardımına koşar. Bu afetlerden 
sonra başta arama ve kurtarma konusunda önde gelen ekipler, “Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK)” timleridir. 

Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, başta deprem, sel, çığ gibi doğal afetlerde arama ve kurtarma faaliyetlerinin yürütül-
mesi, olumsuz hava koşullarında hasta veyahut yaralılarının tahliyesi, kış turizm mekanlarında emniyet ve asayişin sağlanması, 
doğa sporları yapılan dağlık/ormanlık bölgelerde önleyici kolluk ve icra edilmesi maksadıyla kurulmuştur (jandarma.gov.tr).

Bir doğal afet sonrası JAK timleri arama ve kurtarma faaliyeti sürdürürken jandarma personeli ise doğal afetten dolayı 
mağdur olan vatandaş ile yakından ilgilenmektedir. Mağdurların her türlü imkanı için seferber olan jandarma personeli, afet 
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bölgesinde çadırlar kurmaktadır, erzak dağıtımı yapmaktadır ve yaptıkları çalışmalarla vatandaşın gönlüne dokunmaktadır (Trt 
Haber, 2020).

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası JÖAK emrindeki 58 JAK personeli 
ve 5 arama kurtarma köpeği ivedilik ile afet bölgesine ulaşmıştır. Aynı zamanda 7 helikopter, 1 Anka, 3 JİHA, 1 JİKU da görev-
lendirilerek,  depremden 25 dakika sonra bölgeye ait görüntüler canlı olarak Ankara ve ilgili komuta merkezlerine aktarılmış ve  
yardım faaliyetlerinin doğru bir şekilde koordine edilmesine katkı sağlanmıştır. bölgeye gönderilen gıda malzemeleri, çadırlar 
ve battaniyelerin, Jandarma ekiplerince  depremzedelere dağıtımına başlanmış, yaralı vatandaşlarımız hastahanelerde ve ev-
lerinde ziyaret edilmiştir. Deprem bölgesinde öncelik gerektiren her türlü faaliyetin sorunsuz yürütülmesi maksadıyla Tunceli ve 
Elazığ JÖH Birlikleri ile Ergani, Bingöl ve Elazığ J.Komando Taburlarından görevlendirilen personel de hızlı bir şekilde bölgeye 
intikal etmiştir (jandarma.gov.tr, 2020).

4. Yöntem              
Araştırmada, konu dahilinde daha önce yazılmış tezler ve makaleler incelenerek literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. 

Sadece sosyal sorumluluk konusunda kalınmayıp jandarmanın halkla ilişkileri konusuna da ait literatür taraması yapılıp araş-
tırmanın bazı noktalarında yer verilmiştir. Jandarma ile alakalı mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler incelenmiştir.

Araştırmanın daha somut olması adına çeşitli haber kaynakları internet üzerinden incelenmiş ve araştırmada yer almıştır. 
Hali hazırda icra edilen projelere ulaşmak için jandarmanın resmi internet sitesinden (jandarma.gov.tr) faydalanmıştır.

5. Bulgular              
Yapılan araştırma sonucunda jandarmanın sosyal sorumluluğa karşı gayet olumlu olduğu görülmüştür. Bu olumluluk halk 

ile ilişkiler konusunda doğru orantılı olup bu durumun da görevlerine yansıdığı görülmüştür. J.Gn.K.lığının hatıra ormanları ve 
yeşillendirme konusunda yeterince bilinçli olduğu ve ağaca, doğaya sevgisinin büyüklüğü görülmüştür. Toplumsal Gelişime 
Destek Faaliyetleri (TGDF) yaklaşık 17 yıl önce uygulanmaya başlamıştır. TGDF’nin uygulandığı zamanlarda halkın üzerindeki 
etkisi gayet verimli vaziyette görülmektedir. COVID-19 virüsü nedeniyle yaşlıları ve kronik hastaları bu virüsten korumak ama-
cıyla belirli kısıtlamalar getirilmesi sonucu jandarma personelinin “Vefa Sosyal Destek Grupları” adı ile vatandaşın hizmetine 
koşması bu zor dönemde çok büyük takdir toplamıştır. Devletin vatandaşa açılan kapısı olan J.Gn.K.lığının pandemi sürecinde 
ilerlettiği bu proje jandarma ve halkın gönül ilişkisini ilerletmiştir. Güven ve birlik beraberlik duygusu aşılanmıştır. Günümüzün en 
önemli sorunlarından olan aile içi ve kadına şiddet olaylarına dair yapılan sosyal sorumluluk projeleri de amacına büyük oranda 
ulaşmıştır. J.Gn.K.lığı genellikle halkı bilinçlendirerek soruna çözüm aramaya çalışmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER              
Jandarma’nın sosyal sorumluluk bilinci ile gerçekleştirdiği Sosyal Sorumluluk Projeleri, halkla kaynaşmak ve onlarla iletişimi 

güçlendirerek vatandaşın bazı sorunlarına çare olabilmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda da genel olarak 
halkın bu faaliyetten memnun olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü halkla ilişkilerde toplumun güvenini kazanmak, güvenlik 
hizmetinin üretilmesinde temel girdidir (Çınar, 2011:178).

Jandarma Genel Komutanlığı’nda uygulanan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini analiz etmemiz sonuncunda, çev-
resel, sosyal ve psikolojik açıdan vatandaşlarda olumlu etki bıraktığı görülmüştür. Jandarma teşkilatının insanlara güven ve 
samimi duygular aşıladığı görülmüştür. Özellikle çocuklara karşı yapılan sosyal sorumluluk projeleri sonucunda çocukların jan-
darmaya, devlete güveni artmış ve pekişmiştir. Bu tür faaliyetlerin devam etmesi toplum huzuru, birlik ve beraberlik, devlet-millet 
yakınlaşması açısından büyük önem arz etmektedir.

Jandarmanın halkla iletişimin sağlıklı olabilmesi için, halk üzerinde etkisi büyük olan sivil toplum örgütleri ve medya men-
suplarıyla iyi ilişkiler içerisinde olması gereklidir. Bu kurumlarla ilişkilerde esnek davranılmalı, geniş halk kitlelerine aynı anda 
ulaşmanın bu kurumlar aracılığıyla olabileceği dikkate alınmalıdır (Özkan, 2003:116).

2003 yılında başlatılan Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri uygulanmaya başlandığı andan itibaren meyvelerini ver-
meye başlamıştır. Özellikle kırsal kesimde halk ile bütünleşen jandarma teşkilatı, vatandaş için devlete ulaşılan önemli bir kapı 
olmuştur. Böylesine büyük ve kapsamlı projenin son zamanlarda uygulamaları azalmış, yok olma noktasına gelmiştir. Özellikle 
TGDF konusunda personel bilinçlendirilmeli ve teşvik edilmelidir. Eski aktif zamanlarına dönen TGDF, jandarmanın başlıca 
görevlerinden olan emniyet ve asayişi sağlamada oldukça etkin bir rol oynayacaktır. 

Artık teknoloji çağında olduğumuzdan dolayı yapılan projeler ve faaliyetler medyaya daha aktif servis edilmelidir. Her gün 
saatlerce zamanını sosyal medyada geçiren insanların haber öğrenme, gerçekleşen projeleri öğrenme yerleri de sosyal medya 
mecraları olmuştur. Bundan dolayı başta sosyal medya olmak üzere bu faaliyetler internet ortamında bolca yapılmalıdır. Jan-
darma halkla ilişkilerini geliştirmek için bölgesel sosyal sorumluluk projelerine sabit kalmayıp sosyal medyada geniş kapsamlı 
projelere de önem vermelidir.
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SİBER SUÇLARIN TÜRK HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK ALANINDAKİ YERİ       
Murat Furkan BAŞAR

Öz

Bu çalışma siber suçlarla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası hukuk açısından değişen ve gelişen dinamikleri 
ele alacaktır. Günümüzde güvenlik kavramının çeşitli konseptlerle karşımıza çıktığı aşikârdır. Bu duruma bağlı olarak güvenlik 
anlayışında yaşanan değişimler farklı güvenlik kaygılarının oluşmasına neden olmuştur. Bu güvenlik kaygılarını ihtiva eden 
alanlardan bir tanesi de siber güvenlik alanıdır. Bu çalışma ile siber güvenlik kapsamında ulusal mevzuat ve tarafı olduğumuz 
uluslararası sözleşmelerin incelemesini yaparak siber suçlarla mücadele kapsamında bir yol haritası oluşturmak amaçlanmak-
tadır. Bu yol haritası neticesinde siber suçlarla mücadele aşamasında kolluk personeline bilimsel esaslar çerçevesinde destek 
sağlamak ve kolluk personelinin siber suçlarla mücadele kapsamında bilinçlendirilmesini sağlamak hedeflenmiştir. Bu çalışma 
ile ayrıca siber suçları kriminolojik bakış açısı ile ele alarak bunların değerlendirilmesi yapılacaktır. Siber suçlarla mücadele için 
ulusal ve uluslararası alanda topyekûn mücadele edilmesi çok büyük bir öneme sahiptir. Çalışma ile hedeflenen bir diğer husus 
da ülkemiz açısından siber uzayda suçla mücadele kapsamında hukuki çalışmalar yapılarak stratejik çözümler üretilmesine 
küçük de olsa bir katkı sağlayabilmektir. 

Anahtar Kelimeler: Siber uzay, siber suç, Avrupa Siber Suç Sözleşmesi

THE PLACE OF CYBER CRIMES IN TURKISH LAW AND INTERNATIONAL LAW
Abstract

This study will examine the changing and developing dynamics in terms of national and international law within the scope 
of combating cybercrime. The concept of security today comes up with various concepts. Depending on this situation, changes 
in the understanding of security have led to the formation of different security concerns. One of the areas containing these 
security concerns in the field is cybersecurity. This study is purposed to create a roadmap within the scope of combating 
cybercrime by examining national legislation and international conventions to which we are a party within the scope of cyber 
security. As a result of this roadmap, it is aimed to provide support to law enforcement personnel within the framework of 
scientific principles at the level of combating cybercrime and to raise awareness of law enforcement personnel within the scope 
of combating cybercrime. This study will also be evaluated by considering cybercrime from a criminological point of view. It is 
of great importance to fighting cybercrime all-out at the national and international level. Another aspect targeted by the study is 
to make a small contribution to the production of strategic solutions by conducting legal studies within the scope of combating 
crime in cyberspace from the perspective of our country.

Keywords: Cyberspace, cybercrime, European Cyber Crime Convention
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GİRİŞ
21. yüzyılın başlamasıyla birlikte dünyamız birçok alanda değişimlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu alanların başında özel-

likle teknoloji ve güvenlik gelmektedir. Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanında aktif bir şekilde kullanılması gündelik 
hayatımızın kolaylaşması açısından çok büyük bir katkı sağlamıştır. Günümüzde teknoloji her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa 
da internet ve bilgisayar teknolojisinin her evde yer alması güvenlik açısından kaygılara da sebep olmaktadır. Bu kaygıların en 
başında siber suçla ilgili olanlar gelmektedir. Siber suçun işlendiği alan olan siber uzayda suçla mücadelenin aktif bir biçimde 
sağlanması için bu alanı tanımak ve siber suçun ne olduğunu kavramak gerekmektedir. Siber suçlar, devletler ve devlet dışı 
aktörler tarafından çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Bilişim alanında suçların en önemli özelliği suçlu ile mağdur arasında 
mekânsal mesafenin bulunmasıdır (Öztürk, 2007, s.16). Bu bağlamda siber uzayda meydana gelen suçların tespiti ve önlenmesi 
için ayrı bir çaba gerekmektedir. Siber suçların diğer suç türlerinden en önemli farkı sınır aşan suçlar kapsamında yer almasıdır. 
Sınır aşan suçlar dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yeri etkileyebilmektedir. Dolayısıyla sınır aşan suçlarla mücadele için 
sadece ulusal değil uluslararası kapsamda mücadele bir gereklilik haline gelmiştir. Bu bağlamda en çok dikkat çeken uluslara-
rası çalışma ise Avrupa Siber Suç Sözleşmesidir.

1. Problemı̇n Tanımı              
21.yüzyılın başlamasıyla birlikte teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerin güvenlik kaygıları oluşturması sonucunda 

siber suçun işlendiği siber uzayda meydana gelen suçların engellenmesi için gereken hukuki ve kriminolojik çözümler nelerdir?

2. Araştırmanın Önemi               
İçerisinde bulunduğumuz yüzyılda pek çok teknolojik gelişme yaşanmıştır. Bu gelişmeler gündelik hayatımızı çeşitli alan-

larda etkilemiş ve buna bağlı olarak çeşitli güvenlik kaygıları meydana gelmiştir. Bu kaygılar neticesinde siber suç kavramı 
hayatımıza girmiş ve siber suçun işlendiği siber uzayda suçla mücadele etme gerekliliği doğmuştur. Bu bağlamda siber uzayda 
meydana gelen suçların tespiti ve önlenmesi için ayrı bir çaba gerekir. Siber uzayda meydana gelen suçların sınırı aşan yönü 
dikkate alındığında siber suçlarla mücadele için sadece ulusal değil uluslararası boyutta mücadele bir gereklilik haline gelmiştir. 
Siber güvenlik anlamında en önemli eksiklik dünya genelinde kolektif bir mücadele tarzının tam olarak ortaya konulamamış 
olmasıdır. Bu çalışma ile söz konusu bu eksikliğe vurgu yapılarak siber suçla mücadelede ulusal ve uluslararası mevzuatın 
değerlendirilmesi ve kolluk personeline siber suçla mücadele kapsamında kriminolojik ve hukuki altyapı oluşturulması amaç-
lanmaktadır.

3. Kuramsal Çerçeve               
Siber suçun işlendiği alan olan siber uzayda meydana gelen siber suçlarla mücadele etmek için öncelikle siber suç tanımı-

nın ne olduğunu incelemek gerekir. Siber suçlar; “Bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını 
hedef alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır” şeklinde tanımlamıştır (EGM,2020).

Siber suç kavramını açıklamayı müteakip bu kavramın ülkemizde nasıl ele alındığı ve tarihsel gelişim açısından da ince-
lenmesi yapılacaktır. Tarihsel gelişim açısından bu alanda yaygın doktrin ve geçmişten günümüze bu kavramın değişimi ele 
alınacaktır. Diğer bir husus ise siber suçun kriminolojik bakış açısı ile değerlendirilmesi olacaktır. Bu hususta en çok öne çıkan 
kısım ise siber suçun sınır aşan boyutudur. Sınır aşan suçun tanımsal olarak ne olduğu ve siber suçlarla ile ilgili diğer hususlara 
değinildikten sonra ulusal ve uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Ulusal hukuk kapsamında 5237 Sayılı 
Türk Ceza Kanunu (TCK)’nu siber suç kavramı açısından ele aldığımızda TCK’nın Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı 
Suçlar ve Bilişim Alanında Suçlar başlığı altında bulunan suçlar siber suçun ülkemiz açısından düzenlenmiş en temel halini 
oluşturmaktadır. Bilişim alanında suçları esasen doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kategori içerisinde tasnif etmek mümkün-
dür. Uluslararası hukuk bakımından siber suçu ele aldığımızda ise devletlerin sınır aşan bu suçla mücadele edebilmesi için 
uluslararası bağlamda koordineyi sağlamaları gerektiği görülmektedir. Bunun gayenin temelini oluşturan ve 2004 yılında Avrupa 
Konseyi tarafından hazırlanmış uluslararası mevzuat ise Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesidir.

3.1 Tanım ve Tarihsel Gelişim Açısından Siber Suçlar:

Her geçen gün değişen ve gelişen teknolojik yenilikler çok farklı kavramların gündelik hayatımıza girmesine ve bu kavram-
ların tam olarak anlaşılamaması ile birlikte kavram karmaşasının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin 
Amerika’da ortaya çıkması ile siber suç kavramında yaygın doktrine hâkim olan Amerikan Doktrini oluşmuş ve “computer crime” 
kavramı ortaya çıkmıştır.  

Computer crime kavramın ortaya atılmasıyla birlikte doktrin açısından computer-assisted crime, crimes against computer, 
computer-related crime gibi terimler de kullanılmaya başlanmıştır. Türkçe karşılığı bilgisayar suçu olarak tercüme edilen computer 
crime kavramın geniş bir tanımı kapsamaması nedeniyle daha geniş ve kapsamlı bir tanımın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Bu 
sebeple ileri teknolojik cihazlarla işlenen suçlar olarak “hightech crime” veya “techno-crime” gibi terimler ortaya çıkmıştır.
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Ülkemiz açısından ise bilgisayar suçu, internet suçu, siber suç, bilişim suçu gibi çeşitli kavramlar yaygın olarak kullanıl-
makta olup bu çalışmada esas olarak siber suç kavramı olarak ele alınacaktır. Her geçen gün yaşanan teknolojik değişimlere 
bağlı olarak literatürde yaygın olarak bir siber suç tanımı oluşturmak zor olmakla birlikte, çeşitli ülkeler tarafından farklı tanımlar 
kullanılmaktadır. Siber suçu geniş anlamda; ‘‘Bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını hedef 
alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlar’’ olarak nitelendirmek mümkündür (EGM,2020).

Ceza hukukuna hakim olan suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereğince siber suç veyahut bilişim suçu kavramının mevcut 
kanunlar açısından düzenlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda bu düzenlemenin suçun önlenmesi açısından pro-aktif bir bakış 
açısı ile ele alınması ve kolluk olarak siber ortamda gerçekleşen veya gerçekleşme potansiyeli olan suçlarda gerekli önlemlerin 
alınması açısından kritik öneme sahip olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Ülkemiz açısından bu yolda yapılan hukuki düzenleme 
genel olarak TCK ve teknik kapsamda ise 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile yapılmıştır.

3.2 Siber Suçların  Kriminolojik Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi:

Siber suç kavramını zaman ve mekân unsurları açısından değerlendirdiğimizde bariz bir biçimde sınır aşan suçlar kapsa-
mına girdiği görülmektedir. Bu suçun dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerine siber uzay vasıtasıyla engelleme, zarar 
verme, faydalanma ve buna benzer unsurları barındıran bir takım faaliyetlerle yarar sağlama amacı güdülerek işlenmesi bunun 
ispatı niteliğindedir. Yine bu kapsamda siber suçlar her ne kadar dünyanın herhangi bir yerinden başka bir yerini etkilemek 
suretiyle meydana gelse de fiziki hareket söz konusu değildir. Bu sebeple bu suçların, geleneksel suç türlerine göre çok daha 
farklı bir boyutta ele alınması gerekmektedir. Bu suçlarının tespitinin zor olması neticesinde ve faillerinin de genelde beyaz yakalı 
olması çok fazla karanlık alan barındırmasının bir sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca siber suçların ekonomik boyutu 
da bilhassa kara para aklama ve terörizmin finansmanı anlamında çok fazla önem arz etmektedir.

3.3 Kimlik Hırsızlığı Mağduriyeti:

Kimlik hırsızlığı, bireylerin tanımlayıcı kimlik bilgileri (vatandaşlık numarası, doğum tarihi vb.) veya finansal bilgilerinin (kredi 
kartı numarası, bankacılık şifresi gibi) kişilerin bilgisi dışında elde edilmesidir (Copes ve Vieraitis, 2009, s.329-349; akt. Akdemir 
ve Tuncer, 2020, s.112). Burada esasen amaç bilgilerin kopyalanması suretiyle ele geçirilmesidir. Ayrıca bu şekilde elde edilen 
veriler şahısları itibarsızlaştırmak veya kamuoyu önünde küçük düşürmek maksatlarıyla da kullanılabilmektedir. Ayrıca ABD 
Federal Ticaret Komisyonunun 2020 yılı raporuna göre, kimlik hırsızlığı olaylarında 2010-2020 yılları arasında %117’lik bir artış 
meydana gelmiştir (FTK,2020).

3.4 Oltalama (Phishing):

Elektronik postaları (e-posta), kimlik hırsızlığı yapmak maksadıyla kullanmak en etkili yöntemlerden birisidir (Wang ve 
Girma, 2020, s.837-850; akt. Akdemir ve Tuncer, 2020, s.114). Burada özellikle dikkat çekici veyahut gündemi meşgul eden 
konulara yoğunlaşarak sosyal mühendislik yöntemleri ile bilgileri vermeye ikna etmek amaçlanmaktadır. Bireylerin karar verme 
süreçlerini inceleyen çalışmalar, insanlarda sezgisel ve sistematik olmak üzere iki türlü karar verme süreci olduğunu ortaya 
koymaktadır (Zhang,Burd ve Seazzu, 2013,s.28-38; akt. Akdemir ve Tuncer, 2020, s.116). Sezgisel karar verme süreci, yoğun 
bilişsel gayret gerektirmeyen ani kararlar vermekte kullanılırken (Schutten, Skotes ve Arnell,2017, s.8; akt. Akdemir ve Tuncer, 
2020, s.116), sistematik karar verme süreci, dikkatli bir analiz süreci sonunda daha sağlıklı kararlar vermekte kullanılmaktadır 
(Bate, Hutchinson, Underhill ve Maskery, 2012,s.614-620; akt. Akdemir ve Tuncer,2020, s.116). Oltalama, sosyal mühendislik 
yöntemleri kullanılarak ani karar verme sonucu bireyleri yanıltmaktır.

3.5 Zararlı Yazılım Bulaşması:

Tuş kaydedici (keyloggers), fidye yazılımı (ransomware) ve bilgisayar virüsü gibi bilgisayar sistemlerine zarar vermeyi veya 
bilgi çalmayı amaçlayan program kodlarına verilen genel addır (Mantoo ve Khurana,2020; akt. Akdemir ve Tuncer, 2020, s.118). 
Bu süreç aslında yapılacak olan bir sonraki saldırı için ön hazırlıktır. İnternet alışkanlığı ve günlük hayat tarzının bu tehdit için 
önemli olduğu değerlendirilmektedir. Yaşam Tarzı ve Rutin Aktiviteler Teorileri bireylerin yaşam tarzları ve günlük rutin davra-
nışlarının potansiyel suçlara maruz kalma ihtimali üzerinde etkili olduğunu öne sürmektedir Cohen ve Felson,1979,s.588-608; 
akt. Akdemir ve Tuncer,2020, s.119)  Bir başka deyişle bu teoriler insanların suçluların daha yoğun olarak bulunduğu ve sıcak 
noktalar (hot spots) olarak adlandırılan bölgelerde daha fazla vakit geçirmesinin mağduriyet riskini arttıracağını iddia etmektedir 
(Miethe, Strafford ve Long,1987, s.184; akt. Akdemir ve Tuncer,2020, s.119). Göze çarpan diğer bir husus ise istemsiz zararlı 
yazılım bulaşmasıdır. İstemsiz yazılım yükleme saldırısı güvenli olmayan internet sitelerine yerleştirilen zararlı dosyaların/yazı-
lımların, kullanıcılar bu siteyi ziyaret ettiğinde otomatik olarak (kullanıcının onayı istenmeden) hedef bilgisayara yüklenmesidir 
(Goldsborough, 2017, s.12). Kaspersky internet güvenlik firmasının yaptığı araştırmaya göre 2016-2018 yılları arasında fidye 
yazılıma en fazla maruz kalan 10.ülke %3.22 ile Türkiye’dir (Kaspersky, 2019).
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3.6 Türk Ceza Kanunu Açısından Siber Suçlar:    

Bilişim alanında suçlar doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki kategori içerisinde ele alınabilir. Birinci tasnif içerisinde doğru-
dan işleniş biçimine göre TCK M.243 bir bilişim sistemine girme, TCK M.244 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya 
değiştirme, TCK M.245 Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ile TCK M.245/A Yasak cihaz veya programlar şeklinde 
hükmolunmuştur. Yukarıda yazmış olduğumuz suçların tamamı doğrudan doğruya siber uzay içerisinde sisteme erişim sağlama, 
sistemi etkileme veya sisteme zarar vermek amacı güden suçlar olarak nitelendirilmektedir. İkinci tasnifini ise dolaylı yoldan 
veyahut siber uzay yardımı ile geleneksel suç türlerinin işlenmesi olarak ifade edebiliriz. Mevcut ceza kanunumuz açısından ise 
TCK M.142/2-e Nitelikli Hırsızlık suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi, TCK M.158/1-f Nitelikli Dolan-
dırıcılık suçunun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle işlenmesi, TCK M.228/3 
Kumar oynanması için yer ve imkân sağlanması suçunun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi şeklinde bazı 
suçların işlenmesinde bilişim sistemlerinin kullanılmasının nitelikli hali oluşturacak biçimde meydana gelmekle birlikte aynı za-
manda yine dolaylı olarak bilişim sisteminin kullanılmasının suçun işlenmesine aracı olduğu diğer bir tasnif daha bulunmaktadır. 
Bu kapsamda TCK çerçevesinde bu tasnife giren suçları açıklamamız gerekirse TCK M.124 Haberleşmenin engellenmesi suçu, 
TCK M.125 Hakaret suçu, TCK M.132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, TCK M.133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlen-
mesi ve kayda alınması, TCK M.134 Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve son olarak TCK M.226 Müstehcenlik suçunu bu kapsam 
içerisinde ele alabiliriz. Yukarda ele aldığımız suçlar bilişim sistemleri vasıtasıyla meydana gelebileceği gibi günlük hayatta da 
rast gelme ihtimalimizin olduğu geleneksel suç olarak tabir ettiğimiz suç türünü oluşturmaktadır.

3.7 Uluslararası Kapsamda  Değerlendirilmesi:

Öncelikle dünya genelinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması hususunda hassas bir yol haritası izlenmesi gerektiği 
açıktır. Bu bağlamda internet kullanımı önemlidir. Siber suç kapsamında meydana gelen suçların failin lokasyonu ve eylemin 
meydana geldiği yer bakımından farklılık göstermesi bu suç türünün tespitinin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Devletlere düşen 
görev bu suçları işleyen kişilerin tespitini yapmak ve mevcut ceza kanunları çerçevesinde bu suçların önüne geçmeyi amaç-
lamaktır. Siber suçların siber uzayda işlenmesinden dolayı önüne geçilmesinin zor olduğu değerlendirilmektedir. Bu durumu 
devletlerarası hukuk kapsamında ele almak gerekir. Bu da siber suçların önüne geçilmesi için devletlerin adli yardımlaşma veya 
küresel bir mücadele tarzını benimseyecek önlemler almalarını gerektirmektedir. Burada en önemli görev devletler açısından 
kanun koyuculara düşmektedir. Ortak bir mevzuat oluşturulması veyahut var olan mevzuatların uyumunun sağlanması gerek-
mektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin de taraf olduğu Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi önemlidir.

 
3.8 Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi:

1966 yılında Avrupa Komitesinin tavsiyesi üzerine Siber Suçlara yönelik uzman bir heyet kurulması ile ortaya çıkmıştır. Av-
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu öneriye göre 1977 yılında Siber-uzay Suçları Uzman Komitesi (SSAK)’ni kurdu. Bu komite 
hukuki çalışmalar yapmak üzere görevlendirildi ve 4 yıllık bir sürede sözleşme tasarısı hazırlamış olup, bu tasarı önce SSAK 
sonrada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 2001 yılında kabul edildi. Aynı yıl içinde devletlerin imzasına sunulmuş 
olup, 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. 68 devlet tarafından imzalanmıştır. İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu bu devletler sadece 
Avrupa Konseyi’ne dahil olan ülkeler tarafından değil konsey dışında kalan bazı ülkeler tarafından da kabul edilmiştir. Sözleşme 
Kapsamında temel amaçlar şu şekilde belirlenmiştir;

1. Bilişim suçlarıyla ilgili taraf devletlerin yasal mevzuatlarını ve bağlantılı hükümlerini uyumlu hale getirmek,
2. Siber suçların ve elektronik delil içeren diğer klasik suçların soruşturma ve kovuşturulması ile ilgili ulusal usul hukuku 

mevzuatına temel oluşturarak uluslararası muhakeme kurallarının yeknesaklaştırılmasını sağlamak,
3. Uluslararası adli yardım ve işbirliği alanında hızlı ve etkili bir sistem oluşturmak.

48 madde ve 4 Bölümden oluşan sözleşme uluslararası işbirliği kapsamında önemli bir adımın atılmasını sağlamış olup, 
güçlü ve zayıf bir takım yönler içermektedir. Sözleşmenin ikinci bölümünde Ulusal Düzeyde Alınacak Tedbirler başlığı altında 
hem bilgisayar aracılığıyla hem de bilgisayar sistemlerine karşı işlenen suçlarla ilgili tanımlamalar ve hükümler oluşturulmuştur. 
4 farklı kategoride 9 farklı suç tipini ele alan bu bölümde ilave hükümler de bulunmaktadır.

Sözleşmeye göre suç tipleri ise:
1. Bilgisayar veri veya sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine yönelik suçlar (yasadışı erişim, yasadışı 

araya girme, verilere müdahale, sisteme müdahale, cihazların kötüye kullanımı),
2. Bilgisayarla bağlantılı suçlar (bilgisayarla bağlantılı sahtecilik, bilgisayarla bağlantılı dolandırıcılık),
3. İçerikle bağlantılı suçlar (çocuk pornografisiyle bağlantılı suçlar),
4. Telif hakkı ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar şeklinde düzenlenmiş olup, sözleşmeye taraf olan her ülke 

mevcut mevzuatlarını bu kapsamda düzenlemekten sorumlu tutulmuştur.

4. Yöntem               
Ülkemizde internet teknolojilerinin gün geçerek arttığı saptanmıştır. İnternet teknolojilerinde yaşanan değişimlerin güvenlik 

kaygılarını beraberinde getirmesiyle birlikte siber suçun tarihsel gelişimi ve kriminolojik olarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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Dünya genelinde siber suçların tam olarak tespit edilememesi uluslararası hukuk açısından farklı çözümler üretme ihtiyacı 
oluşturmuştur. Bu araştırma tanımsal olarak bu suç türünün ele alındığı ve literatür taraması şeklinde hazırlanmıştır. İstatiksel 
olarak TÜİK tarafından 2009-2018 yıllarını kapsayan internet ve bilgisayar kullanımı oranları üzerinden bir değerlendirilmede 
bulunulmuştur. Siber suçla mücadelenin temel olarak 3 başlık altında yönetilebileceği değerlendirilerek birinci başlığı mevcut 
ulusal mevzuat hükümlerinin sadece geleneksel suçlarla mücadele için değil daha soyut olan siber uzayda suçla mücadele 
açısından ele alınması oluşturmaktadır. Bu kapsamda uluslararası alanda bu suç türünde başarılı olan ülke örneklerinin değer-
lendirilmesinin yapılması önem arz etmektedir. Bu örnek çerçevesinde mevzuatların yenilenmesi birinci basamaktır. İkinci başlık 
olarak suçla mücadeleyi bir süreç olarak ele aldığımızda bu süreç içerisinde siber uzayda delil tespiti yapılmasının zor olduğu 
ortadadır. Bunun sebebi ise siber suçların sınırları belli olmayan bir alanda meydana gelmesidir. Suçla mücadele süreci içerisin-
de faillerin belirlenmesi için ülkeler bazında müşterek bir süreç yürütülmesi ikinci adımı oluşturmaktadır. Son başlık olarak siber 
suçun tüm dünyayı tehdit ettiği göz önüne alındığında dünya genelini kapsayacak şekilde ortak bir mevzuatın düzenlenmesi yani 
adli işbirliği sağlanması veyahut ulusal mevzuat açısından ülkelerin birbiriyle koordinesini sağlayacak bir çözümü benimsemesi 
yoluna gidilmesi yönünde bir çalışma ortaya konulmalıdır.

5. Bulgular
2009-2018 Yılları Arasında İnternet ve Bilgisayar Kullanımı
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        Bkz: https://www.guvenliweb.org.tr/haber-detay/turkiyenin-internet-kullanim-aliskanliklari-tuik-2018

TÜİK tarafından yapılan hane halkının bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasında 2009 yılında 16-74 yaş arası bireylerde 
internet kullanımı yaklaşık %40 iken 2018 yılına gelindiğinde bu oran yaklaşık %72 olmuştur. Görüldüğü üzere ülkemizde her 
geçen gün bilişim temelli teknolojilerin kullanımı artmaktadır. Bu kullanım oranlarının artması siber güvenliğin sağlanmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu platformda meydana gelecek suçlarla mücadele açısından daha fazla hukuki 
çalışma yapılması ve bu alanda suçla yapılacak mücadelenin ulusal olarak yeterli olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu kapsamda koordineyi sağlayan Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi’nin bütün ülkeler tarafından kabul edilerek siber suçla 
mücadelede ilk adımın atılması önemlidir.
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KASPERSKY İNTERNET GÜVENLİK FİRMASININ YAPTIĞI ARAŞTIRMA NETİCESİNDE 2016-2018 YILLARINA GÖRE 
FİDYE YAZILIMA MARUZ KALAN ÜLKELER:

F�dye Yazılım Saldırılarına Maruz Kalma Oranları (Kaynak: Kaspersky)
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Araştırmaya göre 2016-2018 yılları arasında Türkiye %3.22 ile fidye yazılım saldırılarına maruz kalan 10.ülke olmuştur.

ENİGMA SİBER GÜVENLİK FİRMASININ DÜNYA GENELİ SİBER SUÇ RİSKİ TAŞIYAN ÜLKELER ARAŞTIRMASI:

ABD
%23

D�ğer Ülkeler
%40

Ç�n %9

Almanya %6

Br
ez

�ly
a %

4

İta
ly

a 
%

3

İs
pa

ny
a 

%
4

B�rle
ş�k

 Krallık

%5

Fr
an

sa
 %

3

Türk
�ye

 %
3

Diğer 
Ülkeler Türkiye Fransa İtalya İspanya Brezilya Birleşik

Krallık Almanya Çin ABD

Ülkelerin 
Siber 
Suç 

Oranları

%40 %3 %3 %3 %4 %4 %5 %6 %9 %23

Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Faaliyet Raporu:

Bkz: Jandarma Genel Komutanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu s.38



83

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “I. Lisans ve Lisansüstü Güvenlik Yönetimi Öğrenci Kongresi” Bildiri Kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Yine Jandarma Genel Komutanlığı’nın yayınlamış olduğu 2019 yılı faaliyet raporu çerçevesinde siber suçlarla mücadele 
kapsamında 2018 yılında 496, 2019 yılında 586 olay meydana gelmiştir. 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 18 artış görül-
müştür.

SONUÇ VE ÖNERİLER               
Gerek ülkemiz gerek diğer ülkeler açısından ele aldığımızda siber suçların siber uzayda işlenmesi dolayısıyla sınır aşan 

suçlar olduğu ve bu kapsamda ortak bir mevzuat oluşturulması veyahut mevcut mevzuatın uyumlu hale getirilmesi siber suçla 
mücadelenin kaçınılmaz bir gerekliliğini oluşturmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Siber Suç Sözleşme-
si’nin çok büyük bir önem ihtiva ettiği aşikârdır. Siber suçla mücadelede ortak adımların atılmasının önünü açan bu sözleşmeyi 
Avrupa Konseyi’nde yer almayan ülkelerin de imzalaması, bu sorunun çözümü açısından elbirliği ile bir çözüm arayışı içeri-
sinde olunduğunun bir göstergesidir. Ülkemiz açısından ise ulusal mevzuatın siber suç sözleşmesi ile tamı tamına uyumunun 
sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir. Unutulmamalıdır ki dünya üzerindeki bütün ülkeler için tehdit oluşturabilecek bir 
soruna çözüm oluşturulması gerekmektedir. Bu çözümlerin başında ortaklaşa oluşturulmuş yasal bir mevzuat ve adli işbirliği 
kaçınılmazdır. Müteakiben ise oluşturulan bu mevzuat çerçevesinde işbirliği ve koordineyi sağlayarak uygulama çalışmalarına 
başlanması gerekmektedir. Müşterek uygulama çalışmaları çözüm açısından çok kıymetli olup siber suçla mücadelede çok 
büyük bir adımın atılmasını sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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YÜKSEK GÜVENLİKLİ KURUMLARDA SİBER GÜVENLİK ALANINDA DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR      

Furkan ERTÜRK - Hakan YANIK - Semra AYDIN

Öz

Günümüzde internet teknolojisi insan yaşamının her alanına etki etmektedir. İnternet hayatımızı kolaylaştırmanın ötesinde 
kullanmak zorunda olduğumuz bir araç olmuştur. İnternetin hayatımızda bu derece önemli bir yer edinmiş olması çeşitli fay-
dalar sağlamanın yanı sıra, beraberinde birçok tehdit ve riski de barındırmaktadır. Çağımızda insanların bilinçli veya bilinçsiz 
bir şekilde kişisel bilgilerini paylaşması tehdit ve riskleri oluşturan ciddi bir zafiyettir. Çeşitli hacker gruplarının yanı sıra rakip 
veya hasım devletlerin bu bilgilere ulaşmak maksadıyla siber istihbarat çalışmaları yapmaları nedeniyle kritik bilgi ve belgeler 
barındıran kurumlarda bilgi güvenliği kavramı daha da önem kazanmaktadır.  Bu çalışmada açık kaynak tarama yöntemleri 
ve OSINT (Open Source Intelligence) açık kaynak istihbarat yöntemi kullanılarak internet ortamında Millî Savunma Bakanlığı 
personeli ile ilgili yayımlanan bilgilerin araştırılması ve analizi yapılmıştır. Çalışmada Google, Yandex, Linkedln, Twitter vb. 
platform ve arama motorlarında kurum personelleri tarafından paylaşılan bilgiler incelenmiştir. Yanı sıra hedef personele ait 
e-posta adreslerini bulma noktasında güçlü bir araç olan “The Harvester” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Millî Savunma 
Bakanlığı personeline ait çok sayıda T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kimlik numarasına, ad/ soyad bilgisine, e-posta adresine, te-
lefon numarasına ve ikamet adresine açık kaynaktan erişilebildiği görülmüş, bu tür kurumlarda çalışan personele ait bilgilerin 
kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı takdirde kurum/kuruluş veya şahıslar için ne tür zararlar oluşturabileceği konusunda 
farkındalık oluşturmak maksadıyla örnek senaryolar üzerinden, gerçekleştirilebilecek saldırı yöntemlerine değinilmiştir. Bununla 
birlikte kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde arşivlenebilmesi, kullanılabilmesi ve erişilebilmesi için yapılması gerekenler hakkında 
bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber, istihbarat, güvenlik, açık kaynak

ISSUES TO BE CONSIDERED IN THE FIELD OF CYBER SECURITY IN HIGH
SECURITY INSTITUTIONS

Abstract

Today, internet technology affects all areas of human life. The internet has become a tool that we have to use beyond 
making our lives easier. The fact that the Internet has such an important place in our lives provides not just various benefits, 
it also has many threats and risks. In our age, people’s conscious or unconscious sharing of their personal data is a serious 
weakness that creates threats and risks. The concept of information security gains more importance, especially in institutions 
that contain critical information and documents. Because various hacker groups, rival, or adversary states, carry out cyber 
intelligence studies to access this information. In this study, using OSINT (Open Source Intelligence) method, the information 
published on the Internet about the National Defense Department personnel was researched and analyzed. The information 
shared by the staff on the platforms such as Google, Yandex, LinkedIn, Twitter etc. has been studied. In addition, a powerful tool 
“The Harvester” was used to find the e-mail addresses of the target personnel. In this study, many information that belongs to the 
National Defense Department personnel such as identification number, name/surname information, e-mail address, telephone 
number and residence address have been accessed. It has been determined that the e-mail addresses of the employees 
are used for membership in platforms such as social media. In the study, to raise awareness about the consequences of the 
information sharing of personnel that works in high security institutions, sample scenarios of the attack methods that can be 
performed with using open source intelligence are mentioned. At the same time, it is aimed to provide information on how 
information can be safely archived, used, and accessed.

Keywords: Cyber, intelligence, security, open source
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GİRİŞ
İnsanların internet teknolojilerine bağlılıkları ve kullanma zorunlulukları her geçen gün artmaktadır. Şüphesiz internet tekno-

lojileri insan yaşamının daha kolay hale gelmesini sağlayan önemli bir argümandır. Fakat bununla birlikte bu teknolojilere olan 
ihtiyacın artması, ülkeler için hayati öneme haiz kurumların bilişim sistemlerini ve alt yapılarını çeşitli tehdit ve risklere açık hale 
getirmektedir. Bu tehdit ve risklerin ana sebeplerinden biri hiç şüphesiz insan faktörüdür. Çünkü birçok araştırma göstermektedir 
ki bir bilişim sisteminin en zayıf halkası insan unsurudur. Yüzyılımızda insanların artan sosyal medya ve internet kullanımı ile 
birlikte, kişisel bilgilerini istemli veya istemsiz olarak paylaşma eğilimleri zafiyetlerin başlıca nedenlerinden biridir. Günümüzde 
insanların cep telefonları çalındığında bunu hemen fark edebilmektedirler. Fakat bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçiril-
diğini genellikle çok sonradan öğrenmektedirler. Bilişim ortamında yaşanan bu gibi zafiyetler “siber güvenlik” gibi bir alanın 
doğmasına neden olmuştur. Hal böyleyken siber güvenlik, yüksek güvenlikli kurumlar için bir tehdit unsuru haline gelmiştir. 
Yüksek güvenlikli kurumlarda çalışan personelin internet platformlarında önemli görmeyip paylaştıkları hassas kişisel bilgileri 
(Telefon numarası, kurumsal e-mail adresleri, T.C. kimlik numaraları, ikamet adresleri vb.) ve kurumların internet sitelerinin 
sorumlularının eğitim eksikliği veya bir anlık dalgınlıkları ile personele ait bilgileri açık kaynaklardan paylaşmaları, önemli bilişim 
sistemlerini tehlikeye atmaktadır. Unutulmamalıdır ki internete yüklenen hiçbir bilgi kaybolmamakta ve silinmemektedir. İnternet 
üzerine bu bilgiler yüklenmeden önce, bu bilgileri kimlerin görebileceğinin düşünülmesi önem arz etmektedir. Dünya üzerinde 
yer alan çeşitli hacker ve cracker grupları ile ülkelerin siber alanda çalışma yapan kurumlarının kullanabileceği bu denli önemli 
zafiyetler, teknik bilgi ve donanıma sahip olmayan kişiler tarafından bile kolayca açık kaynaklar ve arama motorları taranarak 
elde edilebilmektedir.  Elde edilen bu bilgiler kullanılarak sosyal mühendislik, casus yazılımlar vb. gibi yöntemler ile kurumların 
ağlarına saldırılar düzenlenmekte ve telafisi mümkün olmayan zararlar verilebilmektedir. 

Bu çalışmada açık kaynak tarama yöntemleri ve OSINT (Open Source Intelligence) açık kaynak istihbarat yöntemi kulla-
nılarak internet ortamında Millî Savunma Bakanlığı personeli ile ilgili yayımlanan bilgilerin araştırılması ve analizi yapılmıştır. 
Çalışmada Google, Yandex, Linkedln, Twitter vb. platform ve arama motorlarında kurum personelleri tarafından paylaşılan 
bilgiler incelenmiştir. Yanı sıra hedef personele ait e-posta adreslerini bulma noktasında güçlü bir araç olan “The Harvester” 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, Millî Savunma Bakanlığı personeline ait çok sayıda T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kimlik numa-
rasına, ad/ soyad bilgisine, e-posta adresine, telefon numarasına ve ikamet adresine açık kaynaktan erişilebildiği görülmüş, bu 
tür kurumlarda çalışan personele ait bilgilerin kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığı takdirde kurum/kuruluş veya şahıslar için 
ne tür zararlar oluşturabileceği konusunda farkındalık oluşturmak maksadıyla örnek senaryolar üzerinden, gerçekleştirilebilecek 
saldırı yöntemlerine değinilmiştir. Bununla birlikte kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde arşivlenebilmesi, kullanılabilmesi ve erişile-
bilmesi için yapılması gerekenler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında ilk bölümde yüksek güvenlikli kurumlar için siber güvenliğin neden önemli olduğundan bahsedilmekte, 
ikinci bölümde sosyal mühendislik tanımı ve personelin sebebiyet verdiği zafiyetler ile sonucunda yaşanabilecek sosyal mü-
hendislik saldırıları ele alınmaktadır. Son bölümde ise yaşanabilecek bu zafiyetlerin önüne geçebilecek realist çözüm önerileri 
sunulmaktadır.

1. Problemı̇n Tanımı               
Siber güvenlik bir zincir olarak düşünüldüğünde, en önemli halkası donanım ve yazılımları komuta ve kontrol eden persone-

le ait bilgi güvenliği olduğu görülmektedir. Yüksek güvenlikli kurumlarda çalışan personellere ait bilgiler eğitim eksikliğinden veya 
bir anlık dalgınlık neticesinde kendileri veya kurumları tarafından web sitelerinde, sosyal medya platformlarında paylaşılmak-
tadır. Siyah şapkalı olarak nitelendirilen bilgisayar korsanları tarafından donanım ve yazılıma sızmadan önceki en önemli evre 
olan bilgi toplama evresinde hiçbir saldırı unsuruna ihtiyaç duyulmadan OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı) ile ulaşılmak istenilen 
birçok bilgi elde edilebilir. Hatta hiçbir bilgi birikimi olmayan insanlar bile internet üzerinden basit bir araştırma ile personellerin 
bilgilerine ulaşabilmektedirler. Ulaşılan bu bilgiler kullanılarak personele sosyal mühendislik saldırılarında bulunmak mümkün 
olmakta, kritik alt yapılara saldırı düzenlenebilmektedir.

2. Araştırmanın Önemi              
Bu çalışmayla 21.yüzyılın dünyasında vazgeçilmez bir ihtiyaç olan bilişim sistemlerini kullanan personelin neden olduğu 

zafiyetlerin önüne geçmek, personelin çağın getirdiği tehditlere karşı bilinç kazanmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

3. Kuramsal Çerçeve
3.1 Siber Güvenliğin Yüksek Güvenlikli Kurumlar Açısından Önemi

Ülkelerin güvenliğini sağlamakla görevli olan kurumlarda ulusal güvenliğin ilk adımlarından biri olan istihbarat faaliyetlerinin 
günümüz internet teknolojisinin gelişmesi neticesinde siber alana kayması ile ulusal savunma stratejilerine siber güvenlik kavra-
mı da eklenmiştir. Yapılan bir araştırma da şöyle denilmektedir:

 Endüstri Devrimi ile başlayan sanayileşme hareketlerinin sonucunda teknolojik gelişmelerle birlikte 19.yy. sonlarında artık 
devletler ulusal güvenlik politikalarını belirlerken bilişim teknolojilerini yaygın olarak kullanmaktadır. Özellikle kamu kurum ve 
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kuruluşlarının sahip oldukları kritik bilgilerin güvenli bir şekilde depolanması, değerlendirilmesi ve ülke çıkarları için kullanılması 
önemlidir (Özalp vd., 2019:1-7).

Yüksek güvenlikli kurumların barındırdığı bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanmasının yolu ise bilgi güvenliğinden geç-
mektedir. Bilgi güvenliği kavramı ise “bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan 
kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek” (Çelik,2020:1) olarak tanımlanmaktadır. Bilgi güvenliği kavramı; gizli-
lik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarından meydana gelmektedir (Çelik,2020:1). Erişilebilirlik(Availability), bilgiye erişme yetkisi 
olanların ona her koşulda ulaşabilmesidir. Gizlilik (Confidentiality), bilginin erişim izni olmayanlardan korunmasıdır. Bütünlük 
(Integrity) ise bilginin değiştirilmemesi ve bozulmamasının sağlanmasıdır (Özalp vd, 2019:1-6). Bu üç unsurdan herhangi birinin 
korunamaması durumunda bilgi güvenliği sağlanamamaktadır.

Silahlı kuvvetler için ise bu bilgi güvenliğini sağlamanın yolu siber güvenlik alanında çağını yakalamış bir bakış açısına 
sahip olmaktan geçmektedir. 

TSK’nın yürüttüğü askeri siber operasyonların temel sorunu asimetrik saldırılara simetrik ve hiyerarşik bir yapıyla karşılık 
verilmeye çalışılmasıdır. TSK, kara, deniz ve hava merkezli angajman stratejilerine odaklı bir yapılanma olması nedeniyle çeşitli 
sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bunun önüne geçilerek daha güçlü bir duruş sergilenebilmesi için TSK’nın hibrit tehditlere 
dinamik biçimde cevap verebilecek yeni bir yapılanmayı tasarlaması ve bununla uyumlu yeni stratejiler geliştirmesi gerekmek-
tedir. Bu bağlamda TSK Siber Savunma Komutanlığı’nın sorumluluklarının ve ulusal siber 19 güvenlik yapılanması içindeki 
rolünün açık bir biçimde tanımlanmamış olması da sorun yaratmaktadır (Bıçakçı,2015:1-35).

3.2 Sosyal Mühendisliğin Tanımı ve Personelin Sebep Olduğu Zafiyetler Sonucunda Yaşanabilecek Sosyal Mühen-
dislik Saldırıları

Dünyanın en modern bilişim sistemlerinin başında bile insanlar bulunmaktadır. “Bazı durumlarda bu insan(lar)ın kişisel 
zafiyetlerinden yararlanılarak sistemlere sızmak daha etkin bir yol olarak görülebilmektedir. Çünkü güvenlik, zincir halkalarının 
birleşiminden oluşan bir yapı olarak düşünüldüğünde, güvenlik sistemindeki en zayıf halka insandır” (Gündüz vd., 2016:1). 
Zincirin en zayıf halkası olan insanlar kullanılarak bilgi toplamak için sosyal mühendislik nosyonu türemiştir. Sosyal mühendisler 
insanların neden olduğu zafiyetleri bularak ve amaçları doğrultusunda kullanmak için çeşitli teknikler kullanmaktadırlar. 

Sosyal mühendislik kavramı çeşitli çalışmalarda şu şekilde tanımlanmaktadır;
- “Hassas/önemli bilgilere ve ağ sistemlerine, yasal kullanıcılar üzerinden erişim sağlama amacıyla saldırganlar tarafından 

kullanılan düşük teknolojili ve insan zafiyetlerine dayalı yöntemlerin tamamıdır” (Gündüz vd., 2016:1).
- “Etkileme, zorlama, aldatıcı ilişkiler geliştirme, sorumluluğu, etik değerleri, dürüstlüğü ya da bağlılığı azaltma amacını 

güden yöntemler kullanarak kişileri gizli bilgi vermeleri veya erişim sağlamaları için aldatma sürecidir” (Bağcı vd,2016:42-51).
Siber güvenlikte insan faktörünün önemli olmasının bir nedeni de bilgiyi ele geçirmede kriptografinin 3B’si dediğimiz bir kav-

ramın (bribe, burglary and blackmail; yani rüşvet, hırsızlık ve şantaj) olmasıdır. Yüksek güvenlikli kurumlarda görev yapanların 
isimleri ve görevleri bilindiğinde bu üç durumun gerçekleşmesine imkân sağlanmış olmaktadır. Yüksek güvenlikli kurumlarda 
çalışan personel çağımızın getirdiği vazgeçilmez bazı yeniliklerden olan çeşitli sosyal medya platformlarını kullanmaktadırlar. 
Bunların başında kurumlarda çalışan ve özellikle iyi kariyere sahip personelin Linkedin adı verilen; işverenler ve iş arayanlar 
tarafından kullanılan, iş hayatı ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı sosyal medya platformu gelmektedir. Bu platformu kullanan yaklaşık 
6 bin personel kendi kişisel hesaplarında hangi kurumda çalıştıklarını, hangi pozisyonda görev aldıklarını, daha önce hangi 
kurumda ve hangi pozisyonda çalıştıklarını paylaşmaktadırlar. Esasında, yapılan bu bilinçli şeklide bilgi akışı platformun istediği 
ve amaçladığı bir durumdur. Fakat bu durum yüksek güvenlikli bir kurumun bilişim sistemine sızmak veya saldırı düzenlemek 
isteyen çeşitli hacker ve cracker grupları ile rakip ve düşman ülkeler tarafından istismar edilebilmekte ve sadece bir arama 
motoru üzerinden personelin ad/soyad bilgilerine; hangi kurumda, hangi pozisyonda görev aldıklarına ulaşılmasına neden ola-
bilmektedir. Tespit edilen bu personelin ad/soyad bilgileri daha önceden sızmış veri tabanlarında taranarak geçmiş yılların adres 
bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bunu yanında Google Dorking olarak adlandırılan yöntemle, yine arama motorları kullanılarak 
(Google, Yandex vb.) açık kaynaklarda isim soy isim taraması ile hedefe ait daha önce bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde paylaşılan 
T.C. kimlik numarası, cep telefonu numarası, ikamet adresi vb. bilgilere ulaşılması mümkün olmaktadır. T.C. kimlik numarasının 
kurum içinde kullanılan çeşitli panellerde giriş bilgilerinin T.C. kimlik numarası içerecek şekilde tanımlanması kurum içinde bir 
zafiyete neden olmakta, bu bilgiye erişmiş birinin kullanıcı adına işlemler gerçekleştirebilmesine yol açmaktadır. Çünkü perso-
nel bu giriş bilgilerini çoğunlukla değiştirmemektedir. Bu nedenle kurumlarda ilk etapta verilen giriş bilgileri rastgele bir şekilde 
üretilmiş harf ve rakam birleşimleri verilerek oluşturulmalıdır. Örneğin günümüzde tüm dünya da etkisini gösteren Covid-19 ile 
eğitim-öğretimin bilişim sistemlerine taşınması ile eğitim sistemi bu yöne kaydırılmak zorunda kalınmıştır. Bu sistemlere giriş 
yapılarak öğrenci bilgilerine ulaşılabilmekte, hiyerarşik yapı kullanılarak önemli dokümanlar elde edilebilmektedir. Bununla be-
raber geçmişte kimlik numarası ile kimi hastanelerin web sitelerinde kişinin daha önce geçirdiği hastalık kayıtlarına ulaşılabildiği 
bilinmektedir. Kimi hastaneler bu zafiyeti ortadan kaldırmış olsa da halen birçok hastane web sitesinde bu zafiyet bulunmaktadır.

Yüksek güvenlikli kurumlarda çalışan personelin sebebiyet verdiği bir diğer zafiyet ise kurumsal e-posta adreslerinin kulla-
nılarak Linkedin, Twitter, Facebook gibi çeşitli sosyal medya platformlarına üye olunmasıdır. Hedef personele ait kurum e-pos-
taları, “The Harvester” aracı kullanılarak elde edilebilmektedir. Bunun yanında, birçok kurumda e-posta adreslerinin genellikle 
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isminbaşharfi+soyad@kurumkısaltması.edu.tr şeklinde dağıtılması neticesinde de bu e-posta adreslerine ulaşılabilmektedir. 
Bunun neticesinde yapılan analizler sonucu kimi personelin bu adresleri kullanarak sosyal medya platformlarına üye oldukları 
tespit edilebilmektedir. Yapılan bir diğer sosyal medya analizi sonucunda çeşitli platformlarda hedef personele ait profil fotoğraf-
larının resmi kıyafetli olduğu tespit edilmiştir. Bu profil fotoğrafları, kişinin adıyla açılacak bir e-posta adresinde kullanılabilmekte 
ve bu sayede bir sosyal mühendislik saldırısının gerçekleştirilmesine neden olabilmektedir. Bu saldırının kapsamında kurumda 
çalışan diğer kişilere, içinde virüs barındıran e-posta gönderilmesi olduğu gibi, mesajın gönderildiği kişinin yanlış yönlendiri-
lebilmesi yer almaktadır.  Bir diğer saldırı yöntemi ise e-posta adreslerinin herhangi bir sızıntıya karışıp karışmadığını bulan 
çeşitli internet siteleri kullanılarak, ilgili e-posta adresinin daha önceden sızıntıya maruz kalıp kalmadığını kontrol etmektir. Sızan veri 
tabanında bulunan parolalar kriptografik olarak güçlü bir özet algoritmasıyla saklanmamışsa parolalar bu veri tabanlarından kolaylıkla 
elde edilebilmektedir. Akabinde, insanların aynı parolaları çoğunlukla birbirinden farklı sistemler üzerinde tekrar tekrar kullanmasından 
istifade edilerek, kişinin üye olduğu diğer sistemler üzerinde denenebilmekte ve ilgili hesaplara erişim sağlanabilmektedir.

Bunun yanında birçok personelin kurumsal e-posta adreslerini hatta cep telefonlarını açık kaynakta yayınlanan makaleler-
de, sosyal medya platformlarında paylaştıkları tespit edilmiştir. Bu durum kötü niyetli kişiler tarafından çeşitli sosyal mühendislik 
saldırıları kullanılarak istismar edilebilmektedir. Kişinin paylaştığı bilgiler kullanılarak, kendisinin ilgi alanlarına yönelik habis bir 
link veya doküman hazırlanabilmekte ve internet üzerinden öğrenilen e-posta veya cep telefonuna gönderilebilmekte, bu yolla 
cihazına erişim sağlanabilmektedir. Kişiyle ilgili edinilen bilgiler, kişinin zararlı belge veya bağlantıyı açması ya da bilgi paylaş-
ması yolunda ikna ediciliği arttırmada kullanılabilmektedir.

Altyapı eksikliğinden dolayı, zaman zaman kurumların web sitelerinde paylaşılan personel temin listeleri de büyük bir veri 
kaynağı oluşturmak için kötü niyetli saldırganlara kolaylık sağlamaktadır. Bu bilgiler arasında T.C. kimlik numarası gibi, kişiyi 
birebir tanımlayan bilgiler de bulunduğu tespit edilmiştir. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereği kişiyi tanımlayan 
bilginin onun açık rızası olmadan paylaşılması suç teşkil etmekte dolayısıyla bunu paylaşan kurum da suç işlemiş sayılmaktadır.

4. Yöntem              
Bu çalışmada “Google Dorking” adı verilen yöntem yardımı ile MSB’ye bağlı kurum personeli için çeşitli aramalar ger-

çekleştirilmiştir. Google Dorking yöntemi, internet üzerinde yapılacak aramaların daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini 
sağlamaktadır. Bu yöntemde belirli parametreler kullanılarak çeşitli dosya formatları aratılmıştır. Akabinde kurumların paylaşmış 
olduğu bilgiler kullanılarak, başka indekslere deneme-yanılma yöntemi uygulanarak birçok personelin bilgisine ulaşılabilmiştir.

Kurumların paylaşmış oldukları personel temin listeleri incelenmiştir. Bu listelerden bazılarının kaldırılmış olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun üzerine web sayfalarını arşivleyen siteler aracılığıyla, silinmiş listelere yeniden ulaşılabildiği görülmüştür. 

Linux tabanlı Kali dağıtımında bulunan “The Harvester” adlı program kullanılarak kurumsal mail adreslerine erişilmiş ve bu 
adreslerin hangi sosyal medya platformlarında kullanıldığı tespit edilebilmiştir. Daha sonra bu e-posta adreslerinin, daha önce-
den gerçekleşmiş veri sızıntılarında yer alıp almadığı kontrol edilmiştir. EK’te bu konudaki tespitler belirtilmektedir.

Bir sosyal medya platformu olan Linkedin üzerinde arama yapılmış ve çalıştığı kurumu TSK, MSB, KHO, HHO, DHOY, KKK, 
HVKK, DZKK olarak belirten çok sayıda personel tespit edilebilmiştir.  Bu personel üzerinde Google Dorking yöntemi kullanılarak 
ilave taramalar gerçekleştirilmiştir. Bazı personelin isimleri ile bir web sitesinde yapılan taramalar sonucu ev adresleri ve cep 
telefonlarına ulaşılabilmiştir.

Google akademi aracılığıyla yayınlanan makaleler incelenmiş ve burada paylaşılan telefon, kurumsal mail gibi bilgilere 
ulaşılabilmiştir. 

Python programlama dilindeki Selenium kütüphanesini kullanarak yazmış olduğumuz program ile anahtar sözcüklere göre 
Linkedin’den arama gerçekleştirilmiş ve ilgili kamu kuruluşlarında çalıştığını beyan eden personel de ayrıca tespit edilebilmiştir.

5. Bulgular              
“6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereği çalışma boyunca elde edilen veriler açık bir şekilde gösterilmemiş ve 

yazarlar tarafından herhangi bir kaydı tutulmamıştır. Çalışma kapsamında, kurumsal e-posta sağlayıcıları ile sosyal medya 
platformlarından, Twitter ve Linkedin‘e kaydolan personelin tespiti yapılmıştır. Bazı personelin Linkedin’e farklı e-posta sağlayı-
cısı ile fakat kurum bilgilerini açık beyan ederek kayıt olduğu tespit edilmiştir. Bu personelin yaklaşık %21’lik bir kısmının resmi 
kıyafetli fotoğraflarını profil fotoğrafı olarak yükledikleri belirlenmiştir. Başka bir sitede, bir resmi kurumun, personel alımı için 
topladığı mülakat bilgilerini açık bir şekilde hiçbir önlem almadan web sitesindeki duyurular kısmına eklediği, aradan uzun bir 
zaman geçmesine rağmen bu bilgilerin olduğu listelerin web sitesinde halen kaldırılmadığı görülmüştür. Başka birkaç resmi ku-
rumda da yine personel temini için alınan personelin T.C. kimlik numaralarının tutulduğu listelerin açık bir şekilde web sitelerinde 
bulundurulmaya devam ettiği saptanmıştır. Tespit edilen isimler üzerinden kişi tabanlı olarak açık kaynak taraması yapıldığında 
o kişiye haiz kişisel bilgilere rahatlıkla erişilebildiği görülmüştür. 

Tespit edilen e-posta adresleri incelendiğinde hangi web sitelerinden sızdırıldığı ve hangi verilerin sızdığına dair tespitler 
yapılabilmiştir. Bu bilgiler; isim, soy isim, e-posta, parola, doğum tarihi, fiziksel adres, IP adresleri (her oturum açtığında elde edi-
len), cinsiyet bilgisi, telefon numarası ve iş unvanı gibi verilerden oluşmaktadır. Hali hazırda bu verilerin karanlık internet ağında 
belirli ücretler karşılığı paylaşıldığı bilgisine de ulaşılabilmektedir. EK’te bu konudaki tespitler belirtilmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER              
Siber alandaki gelişmeler göstermektedir ki bu alanın gelişmesiyle birlikte insanların bunu kullanma zorunluluğu da arta-

caktır. Siber sistemler, hayatımızın her anında bugün olduğundan daha fazla yer alacaktır. Bu alanda özellikle bilgi ve bilişim 
sistemlerinin güvenliğini sağlamanın yolu ise bu sistemleri kullanmamak ya da kullanılmasını engellemek gibi çağ dışı yöntemler 
değildir. Aksine,  personelin bu konu ile ilgili eğitim eksikliğini giderilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Bu maksatla, perso-
nelin yaşayabileceği siber saldırılar karşısında nasıl tepkiler verdiğinin görülmesi ve bu konudaki bilincin arttırılması amacıyla 
kontrollü saldırılar düzenlenmelidir. Bu kapsamda, çalışmada gösterilen örnek senaryolar dikkate alındığında, resmi kurum 
personelinin bilinçli veya bilinçsiz olarak yaptıkları her türlü kişisel bilgi paylaşımlarının ileride ön görülemeyecek sonuçlar do-
ğurabileceği personele anlatılmalıdır. Bu tür kişisel bilgiler küçümsenmemeli, bu bilgiler ile tamiri mümkün olmayan zararlar 
verilebileceğinin farkında olunmalı, bu bilgilerin dijital ortamda güvende olacağı düşünülmemelidir.  Çünkü bu bilgiler, tamamen 
açık kaynaklar kullanılarak kolaylıkla elde edilebilmekte ve bunun gerçekleştirilebilmesi için üst düzey bir bilgi birikimine ihtiyaç 
duyulmamaktadır. Örneğin, bu tarz zafiyetlerin kısmen de olsa önlenebilmesi için personelin kurumsal e-posta adresleriyle sos-
yal medya platformlarına kaydolmamaları gerektiği belirtilmelidir. Sosyal medya platformları kullanılacaksa; istenilen bilgilerin 
açık ve tam olarak verilmesi yerine daha genel ifadeler ile yazılması kişi hakkında bilgi toplanmasını zorlaştıracağından daha 
uygun olacaktır. Bununla birlikte, aynı parolanın birden fazla hesapta kullanılmaması, bir bağlantıya tıklanmadan önce kaynağı-
nın doğrulanması ve bir bilgiyi vermeden önce kaynağın doğrulanması gibi önlemlerin de alınabileceği personele anlatılmalı ve 
farkındalık eğitimleri verilmelidir. Personelde, uygulanması basit tedbirlerle birçok sosyal mühendislik saldırısının önüne geçile-
bileceği bilinci uyandırılmalı ve bunun bir sosyal ve kurumsal kültür haline getirilmesi gerektiği anlatılmalıdır.
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EK
Yapılan veri sızıntısı araştırması, tespit edilen eposta adresi yığınından seçilen 4 adet örneklem ile gerçekleştirilmiştir. Bu örnek eposta adres-

lerinin aşağıdaki adreslerde (Have I Been Pwned) paylaşıldığı ya da kullanıldığı tespit edilmiştir:

Evite: Nisan 2019’da, çevrimiçi davetiyeleri yönetmeye yönelik sosyal planlama web sitesi olan Evite sistemlerinde bir veri ihlali tespit edilmiştir. 
İnceleme sonucunda, 2013 yılına kadar uzanan bir veri tabanı arşivine yetkisiz erişim bulunmuştur. Açığa çıkan veriler içerisinde, çoğu davetiye alı-
cılarına ait olan toplam 101 milyon benzersiz e-posta adresinin bulunduğu görülmüştür. Site üyelerinin isim, telefon numarası, fiziksel adres, doğum 
tarihi, cinsiyet ve şifrelerinin açık metin olarak saklandığı ortaya çıkmıştır (Have I Been Pwned, par.148).

Güvenliği ihlal edilen veriler: İsimler, cinsiyetler, e-posta adresleri, telefon numaraları, parolalar, fiziksel adresler, doğum tarihleri

River City Media Spam Listesi: Ocak 2017’de, River City Media’nın barındırdığı büyük miktarda veri çevrimiçi olarak açığa çıkmıştır. Verilerin 
e-posta ve IP adresleri, isimler ve fiziksel adresler dâhil olmak üzere neredeyse 1,4 milyar kayıt içerdiği ve bunların tümünün muazzam bir spam 
işleminin parçası olarak kullanıldığı görülmüştür. Açığa çıkan veriler içinde 393 milyon e-posta adresi olduğu tespit edilmiştir (Have I Been Pwned).

Güvenliği ihlal edilmiş veriler: İsimler, IP adresleri, fiziksel adresler, e-posta adresleri

Verifications.io: E-posta adresi doğrulama konusunda hizmet veren web sitesinde, Şubat 2019’da bir veri ihlali yaşamıştır. Bu ihlal, 763 milyon 
e-posta adresinin ifşa edilmesiyle sonuçlanmıştır. Verilerdeki birçok kaydın şifrelenmeden saklandığı görülmüştür. Web sitesi, ifşa işlemi sırasında 
çevrimdışı hale gelmiş, ancak arşivlenmiş bir kopyası görüntülenebilir durumda kalmıştır (Have I Been Pwned).

Güvenliği ihlal edilen veriler: İşveren bilgileri, iş unvanları, IP adresleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, fiziksel adresler, doğum tarihleri, 
cinsiyetler

PDL Müşterisinden Veri Zenginleştirme Açığı: Ekim 2019’da 1,2 milyar kişisel veri kaydını tutan korumasız bir Elasticsearch sunucusu belir-
lenmiştir. Açığa çıkan veriler, veri zenginleştirme şirketi People Data Labs’tan (PDL) kaynaklandığını ve 622 milyon e-posta adresi içerdiğini belirten 
bir indeksi içermektedir. Sunucu, PDL’ye ait değildir ve bir müşterinin veri tabanını düzgün şekilde güvenli hale getiremediğine inanılmaktadır (Have 
I Been Pwned).
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Güvenliği ihlal edilmiş veriler: İşveren bilgileri, iş unvanları, e-posta adresleri, sosyal medya profilleri,  coğrafi konumlar, telefon numaraları

Exactis: Haziran 2018’de, pazarlama şirketi Exactis, 340 milyon kişisel veri kaydını yanlışlıkla kamuya açık olarak sızdırmıştır. Veriler, daha 
sonra profil oluşturma ve pazarlama amacıyla sattıkları “birinci sınıf iş ve tüketici verilerinin derleyicisi ve toplayıcısı” olarak Exactis’in hizmetinin bir 
parçası olarak toplanmıştır. 132 milyon benzersiz e-posta adresi içermektedir. (Have I Been Pwned, par.150)

Güvenliği ihlal edilen veriler: Kredi durumu bilgileri, doğum tarihleri, eğitim seviyeleri, e-posta adresleri, etnik kökenler, aile yapısı, finansal 
yatırımlar, cinsiyetler, ev sahipliği durumları, gelir seviyeleri, IP adresleri, medeni durumları, isimler, net değerler, meslekler, kişisel ilgi alanları, telefon 
numaraları, fiziksel adresler, dinler, konuşulan diller

LinkedIn: Mayıs 2016’da LinkedIn’in 164 milyon e-posta adresi ve parolası açığa çıkmıştır. İlk olarak 2012 yılında ele geçirilen veriler, 4 yıl sonra 
satışa sunulmuştur. (Have I Been Pwned, par.243)

Güvenliği ihlal edilmiş veriler: E-posta adresleri, parolalar

Trik Spam Botnet (spam listesi): Haziran 2018’de, “Trik Spam Botnet” olarak bilinen kötü niyetli bir botnetin komuta kontrol sunucusu, 43 
milyondan fazla kişinin e-posta adreslerini açığa çıkaracak şekilde yanlış yapılandırılmıştır. (Have I Been Pwned)

Güvenliği ihlal edilmiş veriler: E-posta adresleri

Adobe: Ekim 2013’te 153 milyon Adobe hesabına sızılmıştır. Hesaplardan kimlik, e-posta, kullanıcı adı, şifreli parola ve parola ipucu bilgilerine 
ulaşılmıştır. Parola kriptografisinin zayıf bir şekilde yapılması sonucu çoğu parola hızlı bir şekilde açık metne geri çevrilmiştir. Şifrelenmemiş ipuçları, 
yüz milyonlarca Adobe müşterisinin hâlihazırda karşı karşıya olduğu riske ek olarak parolalar hakkında da çok şey açığa çıkarmıştır. (Have I Been 
Pwned, par.16)

Güvenliği ihlal edilmiş veriler: E-posta adresleri, parola ipuçları, parolalar, kullanıcı adları
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ETİK HACKERLIK VE BİLGİSAYAR KORSANLIĞI     
Kasım ERDEM

Öz

Hackerlık kavramı insanlık tarihi içerisinde çok farklı kavramlara bürünerek günümüze kadar gelmiştir. İlk dönemler 
bilişim sistemleriyle hiç ilişkisi olmayan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Sonrasında MIT bünyesindeki öğrencilere mikro bilgisayar 
verilmesi sonucu bilişim sistemleriyle bağlantılı kullanılmaya başlamıştır. Bunlara ek olarak hackerlik kavramanın bütün insanlar 
tarafından kullanılması kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ve internetin buluşuyla olmuştur. Lakin bu gelişmeler hackerlik 
kavramı açısından negatif yönde etki etmiştir. İlk çıktığı zamanlar iyi anlamda kullanılırken sonrasında günümüze doğru kötü 
anlamda kullanılmaya başlamıştır. Çünkü kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasından sonra normal dünya üzerinde olduğu gibi 
siber alem üzerinden de suç işleyen insanla çıkmıştır. Bu insanların yaptığı suç nitelikli faaliyetlere hacklemek, bunu yapan 
kişiye de hacker denilmiştir. Hatta uluslararası örgütler ve medya da hackerlik kavramını bu şekilde kullanmıştır. Hackerlar bunu 
karşı çıkmış ve suç nitelikli faaliyetleri yapanları cracker olarak adlandırarak kendilerinden ayırmaya çalışmışlardır. Hackerlerin 
bu çabasına rağmen hacker kavramı kötü kullanılmaya devam edilmiş ve suç işlemeyen gerçek hackerleri ayırt etmek için 
literatürde etik hacker kavramı kullanılmaya başlamıştır. Görüldüğü üzere kavramların gerçek manasının bilinmemesi sonucu 
ortaya anlam karmaşası çıkmıştır. Bunun en büyük sebebi insanların siber alem ve bununla birlikte ortaya çıkan kavramlara 
yabancı olmalarıdır. Ek olarak siber alemin gelişmesi ve tüm insanlığın bu kavram tanışması yeni olmuştur. Bu yüzden bu 
çalışma da hackerlik, cracker ve bilgisayar korsanlığı terimleri tanımlanacaktır. Ayrıca hackerliğin daha iyi anlaşılması için 
tarihi ve düşünce yapısı incelenecektir. Böylece çalışma sonucunda insanlar siber alem ve bununla birlikte çıkan kavramları 
kavrayacak ve anlam karmaşası giderilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Hackerlık, Cracker, Bilgisayar Korsanlığı, Siber Alem, İnternet 

ETHICAL HACKING AND COMPUTER PIRACY
Abstract

The concept of hacking has come to the present day by taking on many different concepts in human history. The first 
periods emerged in a way that had nothing to do with information systems. Afterwards, as a result of giving microcomputers to 
MIT students, it started to be used in connection with information systems. In addition to these, the use of the concept of hacker 
by all people has been with the spread of personal computers and the invention of the internet. However, these developments 
had a negative impact on the concept of hacker. While it was used in a good sense when it first appeared, it has started to 
be used in a bad sense towards the present day. Because after the widespread use of personal computers, he started dating 
people who committed crimes over the cyber world as well as in the normal world. The criminal activities of these people are 
called hacking, and the person who does this is called a hacker. In fact, international organizations and the media have used the 
concept of hacking in this way. Hackers objected to this and tried to distinguish those who do criminal activities by calling them 
crackers. Despite this effort of hackers, the concept of hacking continued to be misused and the concept of ethical hacking has 
been used in the literature to distinguish real hackers who do not commit crimes. As it can be seen, semantic confusion has 
emerged as a result of not knowing the real meaning of the concepts. The biggest reason for this is that people are unfamiliar 
with the cyber world and the concepts that come with it. In addition, the development of the cyber world and the meeting of 
all humanity with this concept has been new. Therefore, in this study, the terms piracy, cracker and hacker will be defined. In 
addition, the history and mentality of piracy will be examined for a better understanding. Thus, as a result of the study, people will 
understand the cyber world and the concepts that come with it, and the confusion of meaning will be eliminated.

Keywords: Piracy, Cracker, Hacking, Cyberspace, Internet
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GİRİŞ
İnsanlık tarihi teknolojik gelişimlerle birlikte hızlı gelişimler yaşamış ve bunun sonucunda büyük dönüşümler yaşamıştır. 

Bu dönüşümlerle birlikte insanların hayatlarına yeni mekanizmalar, aletler ve eşyalar girmiştir. Sanayi devrimiyle birlikte bilimin 
gelişmesi ve paralel olarak teknolojinin gelişmesiyle değişim baş döndürücü bir hal almıştır. Sanayi devrimi ve sonrasında 
insanlık tarihini etkileyecek birçok icat filizlenmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin icat edilmesiyle birlikte insanlık tarihi daha 
karmaşık değişim ve dönüşümler içine girmiştir. Bilgisayar teknolojisinin değişim ve dönüşüm üzerindeki etkili olmasının önemli 
nedenlerinden birisi de internetin keşfedilmesidir. İnternetin icadı ile birlikte insanlık için yaşadıkları dünyasında farklı bir boyut 
açılmıştır. İnternet üzerinden girebildiğimiz bu boyut siber alan, siber dünya, siber alem vb. adlanmalarla ifade edilmiştir. Siber 
alan bilgisayarların 90’lı yıllarda her eve girmesiyle insan hayatının bir parçası olmuştur. Bunun sonucunda sanayi toplumundan 
ağ toplumuna geçiş yapılmıştır. Manuel Castells, yaşanan teknolojik gelişmeler nedeniyle enformasyon çağı bize “Ağ Toplumu” 
nu hediye ettiğini ifade etmiştir (Sandiliç, 2020).

Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle internet tabanlı sistemler kullanılmaya başlamıştır. Bu sistemler sayesinde insanların 
bilgiyi işlemesi hızlanmış, depolama kolaylaşmıştır. Bu yüzden bütün şirketler, kamu kurumları örgüt altyapılarını sanal olarak 
kurmuştur. Lakin siber alanın faydalarından yararlanan insanlar olduğu gibi kötü amaçla kullanan kişilerde ortaya çıkmıştır. Bu 
kişiler için günümüzde birçok kavramla hitap edilmektedir. Bu kavramlar; hacker, cracker veya bilgisayar korsanlarıdır.

1. Problem Tanımı              
İnternetin icat edilmesi ve tüm dünya genelinde yaygınlaşmasıyla bütün insanlar kullanmaya başlamıştır. Birçok faydası ve 

getirisi olmuş ve insanlar, devletler ve özel şirketler tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlamıştır. Fakat interneti kötü niyetli 
kullanan kişilerin ortaya çıkmasıyla bu kişileri ifade etmek için birçok kavram ortaya çıkmış ve birbirine karışmıştır. Bunun en 
büyük sebebi bilgisayar teknolojilerinin insanlar için yeni olması ve detaylı bilinmemesidir. Bunun sonucunda hacker, bilgisayar 
korsanlığı ve cracker kavramları kötü niyetle interneti kullanan insanlar için kullanılmakta lakin kavramların ayrımı tam olarak bi-
linmediği için insanlar tarafından yanlış kullanılmaktadır. Kavramların detayına inildiğinde bilinenin aksine çok farklı kökenlerden 
gelmekte ve birbirlerine karşıt kavramlar olmasına rağmen aynı anlamda kullanılmaktadır. Genel internet kullanıcılarının yanı 
sıra resmi kurumlar ve medya kuruluşları da bu kavramları zaman zaman yanlış kullanabilmektedir. Örneğin haber başlıkları 
incelendiğinde hacker kavramı negatif anlamda olarak kullanıldığı görülmektedir (Çoban, 2020). Bu nedenle çalışmada bilgi-
sayar korsanlığı, etik hackerlik ve bilgisayar korsanlığı terimlerinin kökeni incelenecek ve aralarındaki farklar belirginleştirilerek 
konunun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

2. Araştırmanın Önemi              
Günümüzde siber alan hayatımızın büyük bir kısmını kapsamaktadır. Özellikle teknolojinin mobilize olmasıyla insanlar 

işlerini internet üzerinden yapmaktadır. İnternetin kolaylık sağlamasından dolayı da birçok işlem sanal tabanlı hale getirilmiştir. 
Lakin hayatımızın bu kadar büyük bir kısmını oluşturmasına rağmen insanların çoğu siber alana yabancılık çekmekte ve anlaya-
mamaktadır. Siber alanı anlayamamalarından dolayı bu alanla birlikte hayatımıza gelen kavramlarda bilinmemekte ve birbirine 
karıştırılmaktadır. Bunun sonucunda siber alana yönelik farkındalık oluşturmada ve problemleri çözümlemede sıkıntılar yarat-
maktadır. Literatür taraması sonucunda kavramların doğru kullanımına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

3. Kurumsal Çerçeve             
Sanal alanın yaygınlaşmasıyla bu alanda işlenen suçlarda da artış meydana gelmiştir. Özellikle son zamanlarda araştır-

malara da bakıldığında siber suçların maliyetleri de ağırlaşmaya başlamıştır (Matt Ahlgren). Bu suçları işleyen kişileri belirgin-
leştirmek için belli kavramlar kullanılmıştır. Bu kavramsallaştırma uğraşının sebebi internet üzerinde faaliyet yapan kişilerin 
eylemlerine ve amaçlarına göre tanımlamalar yapılması gerekmektedir. Çünkü kavramların karışmasından ötürü hacker olarak 
kendini tanımlayan kişi ve topluluklar sürekli negatif olarak lanse edilmekte ve herhangi bir suç faaliyetine yeltenmemiş olsalar 
da kötü algılanmaktadır. Bu sebepten ötürü siber alanın daha iyi anlaşılması için bu kavramlar irdelenecektir.

3.1 Siber Güvenlik

Günümüzde siber güvenlik, beşinci savaş ortamı olarak kabul edilmenin ötesinde tüm ülkeler için ulusal güvenliğin ayrılmaz 
ve en önemli bileşeni olarak değerlendirilmektedir (Sağıroğlu, Alkan, 2018:16). Çünkü siber alan üzerinden kişiler, topluluklar, 
terör örgütleri ve devletler birbirlerine siber saldırılar düzenlemektedir. Bu sebepten ötürü siber güvenlik kavramı ortaya çıkmış 
ve her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. 

Siber güvenlik; siber ortamda, kurum, kuruluş ve kullanıcıların varlıklarını korumak amacıyla kullanılan araçlar, politikalar, 
güvenlik kavramları, güvenlik teminatları, kılavuzlar, risk yönetimi yaklaşımları, faaliyetler, eğitimler, en iyi uygulamalar ve tekno-
lojiler bütününe “Siber Güvenlik” denilir (Onan, 2018:3).
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3.2. Enformasyon Çağı ve Ağ Toplumu

Enformasyon çağı iletişim ve bilgi teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumda yaşanan değişimler sonucu ortaya çıkan bir 
dönemdir. Enformasyon çağıyla birlikte ağ toplumu da meydana gelmiştir. Ağ toplumu dijital gelişmeler sonucu toplumdaki birey-
lerin birbirlerine bağımlı hale gelmesi durumudur.

3.3. Hack Tarihi

Hack kavramının ortaya çıkışı 1960’lı yıllara tekabül etmektedir. Çıkış yeri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’dür (MIT). 
MIT’de çıkma sebebi üniversite bünyesinde kurulan Tech Model Railroad Kulübü’dür. Bu kulübün özelliği demiryolu ağı temelli 
elektromekanik yaratıcı düzenekler yapmaya çalışan bir topluluktur. Bu özelliklerinden dolayı 1970 yıllarda mikro bilgisayarların 
üretilmesiyle MIT satın almış ve Tech Model Railroad Kulübüne teslim etmiştir. Bunun üzerine öğrenciler bilgisayar sistemi üzeri-
ne yoğunlaşmış ve kendilerini geliştirmeye çalışmışlardır. Fakat ilginçtir ki hack kavramı ilk olarak MIT öğrencilerinin kendi arala-
rında yaptıkları şakaları için kullanılmıştır. “Dekanın lojmanının tuvalet kâğıtları ile sarılması” veya “yatakhanedeki yatağınızdaki 
ahşap lataların çıkarılması” gibi şakalar MIT öğrencileri arasında “hack” olarak tanımlanır (Akdeniz,2013:9). MIT öğrencilerine 
mikro bilgisayarların sonrasında bilgisayarlar üzerinde yaratıcı işlemler ve kodlamalar yapan kişiler için bu terim kullanılmaya 
başlamıştır. Yapılan işin ne kadar başarılı ve beğenildiğini ifade eden “hack” kavramı yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Akdeniz, 2013, s. 10).

3.4. Hacker, Cracker ve Bilgisayar Korsanlığı Tanımı

Hacker: Raymond’(2003)’a göre “Teknik bilgiye sahip, problem çözmekten zevk alan ve sınırları aşan kişidir” Büyük heves-
le (hatta takıntıyla) program yazan ya da programlamanın yalnızca kuramı yerine programlamanın pratiğinden zevk alan kişidir 
(Eriş, 2011,58).

Cracker: Hedefe aldıkları sistemleri izinsiz şekilde kıran kişilere denir. Genel olarak amaçları yaptıkları eylemlerle menfaat 
elde etmeye çalışırlar. Bu sebepten dolayı internet üzerinde yaptıkları faaliyetler suç kapsamlı olmaktadır.

Bilgisayar Korsanlığı: Bilgisayar teknolojileri ve haberleşme sitemlerine izinsiz şekilde girerek sistemi bozma, engelleme 
veya silme faaliyetleri yürütmektedirler. Yaptıkları eylemlerle kendileri için menfaat elde etmeye çalışırlar. Genel olarak faaliyet-
leri suç tanımı içerisindedir.

Bilgisayar sistemleri üzerinden belirli işlemler yapan kişiler tanımlamalardan görüldüğü gibi üç farklı terimle ifade edilmekte-
dir. Günümüzde hacker terimi negatif bir anlam kazandığı için cracker ile aynı anlamda kullanılmakta ve birbirine karışmaktadır. 
Bu yüzden hackerler her seferinde kendilerinin farklı olduklarını ve cracker tanımlama çabalarına girmektedirler. 

Bilgisayar korsanlığı da internet ortamı üzerinde suç işleyen kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Hackerlerden farklıdır. 
Crackerlerle benzer suçları işlemektedirler.

3.5. Hackerlerin 3 Değişim Süreci

Hackerlık kavramını anlamamız için kökenine inmemiz gerekmektedir. Çünkü ilk çıktığı dönemden günümüze kadar anlam 
kayması yaşamıştır. Literatür de hacker kavramı 3 döneme ayrılmıştır. Bu dönemler incelendiğinde hackerlik kavramı daha iyi 
kavranacaktır.

3.5.1. Üstat Hackerler (1. Nesil Hackerlar)

Üstat hackerler dönemi 1970-1980 yılları arasına tekabül etmektedir. MIT’deki öğrencilere mikro bilgisayarların verilmesiyle 
öğrenciler kendilerini bilgisayar teknolojisi üzerine geliştirmeye çalışmışlardır. Özellikle kodlama üzerine yoğunlaşmışlardır. O 
yıllarda profesyonel programlama şirketleri olmadığı için üniversite öğrencileri kendileri yazılım yazıyor ve birbirlerinin program-
larını geliştirmeye ve hataları tespit etmeye çalışıyorlardı. Kodlama ve programlamanın herkese açık olmasından ötürü Açık 
Akademik Model anlayışı ortaya çıkmıştır (Torvalds, 2005). Bu model hackerlerin düşünce sistematiğinin temelini oluşturmuş ve 
bilginin saklanması, gizlenmesi ve ticari bir amaç uğruna paralı yapılmasına karşı çıkmışlardır. Bazı yazılımcılar programlarının 
kodlarını kapatarak bu kodlara ulaşmayı, bu kodlar üzerinde değişiklik yapmayı cezalandırma yoluna gitti ya da kodlara ulaşma-
yı bazı şartlara bağladı. Bu durum hackerlerin tepkisini çekerek özgür yazılım, açık kaynak kodlu yazılım, Creaitive Commons 
lisansı gibi farklı sistemlerin oluşmasına neden oldu (Sabancı, 2013, s. 18-19).

3.5.2.2. Nesil Hackerlar

2. nesil hackerler döneminde bilgisayar teknolojisinde hızlı bir değişim görülmüştür. Çünkü 2. Nesil hackerler 1980-1990 
yılları arasında ortaya çıkmışlar ve bu dönemde mikro bilgisayarlardan kişisel bilgisayarlara geçiş yapılmıştır. Bu dönemde belli 
bir ücret karşılığında profesyonel program yapan şirketlerde ortaya çıkmıştır. Ücretli programları kıran ve kişilerin bilgisayarla-
rına izinsiz girmeye çalışan kişiler de yaygınlaşmıştır. Ayrıca hackerler sistemlerin açıklarını ortaya çıkarmak içinde hackleme 
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faaliyetleri yapmışlardır. Fakat buradaki amaç kendilerine bir menfaat elde etmek değil sistemin zayıflıklarını ortaya çıkarmaktır 
(Yegen, 2014). Bunun sonucu olarak internet üzerinden suç işleyenlerin hackerlar olduğu düşünülmüştür. Bu sebepten ötürü 
bu dönemde hacker kavramı pozitiften negatif bir anlama dönüşüm yaşamıştır. Hackerlar kendilerinin kodlama için geliştirmeye 
ve siber alanı keşfetmeye adayan kişiler olduklarını ifade etmiş ve bu tarz kötü amaçlı işlemleri yapanlara cracker olduğunu 
belirtmişlerdir. Yani bu dönemle birlikte cracker kavramı ortaya çıkmıştır.

3.5.3.3. Nesil Hackerlar

3. nesil hackerlerin yapısına bakıldığında üstat hackerlerden etkilendikleri görülmektedir. Yani geriye bir dönüş vardır. Bun-
dan dolayı özgür yazılım ve açık kaynak hareketinden olukça etkilenişler ve sahip çıkmışlardır. En büyük örneği de UNIX işletim 
sisteminin ortaya çıkmasıdır.

3.6. Hacker Etiği

Aktivistler, insan hakları savunucuları ve Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da kabul gören 
1950’lerdeki “Hacker Etiği” ise aşağıdaki gibidir:

Bilgisayarlara giriş hakkı herkese açık olmalıdır.

Bilgi özgür olmalıdır.

Otoriteye asla güvenilmemelidir.

Hacker, bir bilgisayar aracılığı ile sanat ve güzellik yaratılabileceğini görebilmelidir.

Hackerlar, hackleriyle değerlendirilmeli ve ölçülmelidir.

Bilgisayarlar hayatı daha iyi yapabileceği gibi, daha kötü de yapabilir (Ataç,2015:21).

3.7. Hacker Etiği ve Kapitalist Sistem

Hacker etiği ve kapitalist sistemler karşılaştırıldığı zaman ikisinin birçok zıt tarafı görülmektedir. İki düşüncenin temel olarak 
ayrıldığı noktalar; çalışma etiği ve para etiğidir. 

Hacker etiğine göre insan kendini geçindirecek düzeyde çalışmalıdır. Geri kalan zamanını eğlenerek ve kendini geliştirmek 
için istediği aktivitelerle geçirmelidir. Hackerlar için bu boş zamanlarını bilgisayarda geçirerek yeni bilgiler keşfetmektir. Kapita-
list sistem açısından ise çalışma hayatın gayesidir (Sandilaç,2020:62). Bu düşünce sisteminin kaynağı Protestan Ahlakından 
gelmektedir. 

Hacker etiğine göre para insan için para önemli bir olgu değildir. Ayrıca düzensiz bir çalışma disiplinini savunmaktadır. Me-
sela bir hacker haftanın bir günü tamamen bilgisayarda kodlama yaparken diğer günün hepsini yatarak geçirebilmektedir. Lakin 
kapitalist sistemde para her şeyi ifade etmektedir. Paran yoksa değer görmezsin. Ayrıca çalışma disiplini açısından da düzenli 
çalışmayı savunur. Kapitalist sistem açısından bireyin yaptığı iş sosyal çevresini ve aile hayatını belirlemektedir.

3.8. Hacker Etiğinin Temelini Oluşturan Fikirler
3.8.1. Açık Akademik Model

Araştırma sürecine katkı olmasını isteyen herkes katılabilmektedir. Ortaya çıkan ürünler herkese açıktır. İsteyen herkes 
bir ürün üzerinde değişiklikler yapabilir. Hiçbir ticari kaygı düşünülmez. Herhangi bir bilgi veya ürün gizlenemez. Bu düşünce 
sistematiğinin temelleri eski çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan’daki Platonun Atina Okulu’nda da aynı düşünce sistemi 
vardır (Sabancı,2013:18).

3.8.2. Özgür Yazılım

Bu düşüncenin temel savunduğu fikir kaynak kodlar açık olmalı ve herkes tarafından üzerinde değişiklik yapılabilmelidir. 
Bu düşünceden dolayı günümüzde ticari şirketlerin yaptığı uygulamaların kaynak kodlarının kapalı ve paralı olmasından dolayı 
hackerler karşı çıkmaktadır.

3.8.3. Açık Kaynak Kodu

1998 yılında özgür yazılım hareketi içerisinden çıkmıştır. Özgür yazılım ve açık kaynak yazılım hareketleri arasından dün-
yaya bakış açısında farklılıkları mevcuttur. Açık kaynak yazılım hareketlerine göre yazılımın kaynak kodunun erişime açık ol-
maması etik değil, pratik bir problemdir (Boschle, Öztürk,2017:434). Bu nedenle açık kaynak yazılımcıları “yazılım geliştirme”, 
özgür yazılım hareketi “toplumsal hareket” olarak tanımlanmaktadır.
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3.9. Hackerlık Kavramanı Yaklaşım Modelleri
3.9.1. Suç Odaklı/ Korumacı Model

Suç odaklı modele göre hackerlik terimi adli çerçevede ele alınmaktadır. Hackerlık olgusu suç terimi olarak kullanılmaktadır. 
Günümüzde de bu bakış açısı yaygındır. Medyada haberler yapılırken veya NATO gibi uluslararası örgütlerin verdiği demeçlerde 
suçla bağıntılı kullanılmaktadır.

3.9.2. Özgürleştirici Model

Özgürleştirici Model bakış açısı perspektifinden bakıldığında hackerlik kavramını pozitif açıdan ele almaktadır. Hackerlerin 
kendini tanımlarken ifade ettiği anlamlarla hackerliğe bakmaktadır.  Bu model hackerliğe, internet ortamında bilginin serbestçe 
yayılmasını ve ifade özgürlüğü nosyonları çerçevesinde bakmaktadır.

3.10. Hackerlık Türleri

Hackerlık kavramı yaygınlaşmasından sonra bunun üzerine inceleme yapıldığında davranış türlerine göre birbirinden ay-
rılan hacker karakterlerinin olduğu fark edilmiştir. Bu yüzden hackerlik kavramının daha iyi anlaşılması için farklı karakterdeki 
hackerler adlandırmış ve tanımlanmıştır. Literatür taraması yapıldığında kaynaktan kaynağa çeşit sayısı değişse de genel olarak 
herkesçe kabul edilen hacker türleri incelenecektir.

Hackerlık türleri genel olarak incelendiğinde iyi niyetli olanlar: Beyaz şapkalı hackerler veya diğer adıyla etik hackerlerdir. 
Kötü niyetli hackerler; siyah şapkalı hackerler, ajan hackerler, siber teröristler, script kiddie, cracker, lamer, phreaker, kripto para 
hackerdir. Ek olarak niyet açısından ortada kalan gri şapkalı hackerler vardır. Ayrıca Hacktivistler de yaptıkları eyleme göre iyi 
niyetli ve kötü niyetli olabilmektedirler.

SONUÇ VE ÖNERİLER            
Bilgisayar ve internet teknolojilerinin 1990’lı yıllardan sonra hızla yayılmasıyla birlikte insanlar siber alanla tanışmaya başla-

mışlardır. Siber alanla birlikte yapılacak işlemler kolaylaşmıştır. Diğer yandan siber alanın açıklarından yararlanarak suç işleme-
ye yeltenen crackerlar ortaya çıkmıştır. Tabi ki mikro bilgisayarların ortaya çıkışıyla bilgisayar teknolojileri ve kodlamalar üzerine 
yoğunlaşan ve yeni bilgiler icat etmeye uğraşan hackerler ortaya çıkmıştır. Crackerların yaptığı faaliyetler hackerlerin üstüne kal-
maya başlamıştır. Bunun en büyük sebebi bu kavramların insanlar tarafından net olarak bilenmemesinden kaynaklanmaktadır.

Bilgisayar teknolojisiyle bağıntılı ortaya çıkan yeni kavramlar insanlar tarafından hala bilinmemektedir. Hacker, cracker ve 
bilgisayar korsanlığı gibi kavramların insanlar tarafından anlaşılması ve ayırt edilmesi için;

Okullarda teknolojiyi ve bununla birlikte ortaya çıkan kavramların öğretildiği derslerin müfredata koyulması,
Kolluk kuvvetleri, devlet görevlileri, medya kuruluşlarındaki çalışanlara bu kavramların anlatılması ve konuyla ilgili konuşma 

yaparken doğru ifade etmeleri sağlanmalı, 
Televizyon üzerinden bu kavramları bilgilendirici kamu spotları yapılarak halkın kavramasını sağlayacaktır.
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KOLLUK KUVVETİNİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEKİ GÜVENLİK ALGISI: 
İTALYA ÖRNEĞİ     

Kerim ÖZBEK

Öz

Bu çalışmada kolluk kuvvetinin sosyal medya üzerindeki etkisi, İtalyan Carabinieri kuvveti ele alınarak değerlendirilmiştir. 
Bu çalışma 4 ana başlık altında toplanmış olup, sosyal medya üzerinde İtalyan Jandarması (Carabinieri), güçlerinin oluşturduğu 
güvenlik algısı derin bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde internetin ve sosyal medyanın gelişimi incelenmiş olup, 
konunun anlaşılması için gerekli tanımlar yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, sosyal medya ve internet üzerinde terörist 
grupların veya bireysel olarak sistem zafiyetlerinden yararlanan bireylerin oluşturduğu tehdit algıları ele alınmıştır. Bu bölümde, 
14 Mart 2017 tarihinde Anonymous’a bağlı Cryptic Sec Hackers grubunun gerçekleştirdiği saldırı olarak adlandırılabilecek olay-
lar ve birçok bakanlık, özel kuruluş, banka ve enstitü gibi kurumsal birimleri olumsuz etkileyen faaliyetler ele alınmıştır. Ayrıca, 
dünyada önde gelen siber güvelik şirketlerinden biri olan Check Point 15 Mart 2017 tarihinde yaptığı araştırmalar doğrultusunda 
WhatsApp ve Telegram gibi uçtan uca şifreleme özelliği olan aplikasyonlarda güvenlik zaafının bulunduğunu hazırladığı raporda 
sunmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde İtalya’nın sosyal medya alanında oluşturduğu güvenlik algısı gelişmeleri ve sonuçları 
hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümde 2016 yılında siber saldırılar %30, dijital saldırılar %16 ve siber saldırılarla beraber casusluk 
faaliyetleri %39, kritik altyapılara saldırılar ise %154 artmış olduğu gösterilmiştir. İtalya’da yer alan ulusa tehdit arz eden terör 
unsurlarına müdahale konusunda deneyimli olan Carabinieri, siber alanda da gerekli eğitimlerini, konferans veya kurs yoluyla 
personeline vererek ülkede görülen terör unsurlarının etkisini siber hayat dışında engellediği gibi siber hayatta da engellemeye 
başladığı görülmektedir. Araştırmanın son bölümü sonuç kısmı olup, genel itibari ile İtalyan Carabinieri güçlerinin ve İtalya dev-
letinin kolluk kuvveti yolu ile siber güvenlik önlemlerinin vatandaşlar üzerinde yarattığı güvenlik algısı ve suç unsurlarına karşı 
caydırıcı gücü ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, Kolluk Kuvveti, Terörizm, Siber Güvenlik

SECURITY PERCEPTION OF LAW ENFORCEMENT ON SOCIAL MEDIA: THE CASE 
OF ITALY

Abstract

In this study, the impact of law enforcement on social media examined by addressing Italıan Carabinieri force. This study 
has been gathered 4 main head and the security perception which impact of Italian Carabinieri force on social media has been 
examined deeply. The first main head of study about the evolution of the internet and social media, also necessary definition has 
been made in this part of the study. The second part of the study, threats perceptions created by terrorist group or individuals 
who individually benefit from system vulnerabilities on social media and the internet has been examined. In this chapter, events 
that could be as an attack carried by Cryptic Sec Hacker group affiliated Anonymous on 14 March 2017 and activities that 
adversely affect corporate units such as many ministries, private institutions, banks and institutions have been discussed. 
Besides, for this chapter, cybersecurity company known as Check Point has the presented report on 15 March 2017. In this 
report, the company prepared the information about a security vulnerability in application with end-end encryption features 
such as WhatsApp and Telegram. The third part of the study mainly about, security perceptions on social media which made 
by the state of Italy, progress-consequences has been examined. In this chapter, cyber-attacks 30%, digital-attacks, 16%, and 
spying site with cyber-attacks 39%, attacks against critical infrastructure 154% has been shown an increase. Carabinieri which 
located in Italy and experienced to intervention terrorist which threatening the nation, seen that by giving the necessary training 
in the cyber field through course or conference to staff. With those training, Carabinieri force prevents crime in cyber field like 
they always do. The last part of the research is the conclusion part, generally, the security perception and deterrent power of 
the Italian Carabinieri forces and cybersecurity measures created by the law enforcement of the Italian state on citizens were 
examined.

Keywords: Social Media, Law Enforcement, Terrorism, Cyber Security
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GİRİŞ
İnternetin doğuşu 1950’li yıllarda bilgisayarların gelişmesiyle beraber paket ağların ABD, Fransa ve İngiltere’deki çeşitli 

laboratuvarlarda şekillenmesiyle olmuştur. Bireylerin internette birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımlar sosyal medyayı 
oluşturur (Öztürk & Talas, 2015). Sosyal medyanın doğuşu ise 1971 yılında iki tane yan yana duran bilgisayarın birbirine e-mail 
atmasıyla başladı,  Bir zamanlar basit numaralar bulabilmek için yüzlerce kayıt olduğumuz ICQ ve bilmediğimiz kişilerle, farklı 
kanallar içerisinde MIRC üzerinden “chatleşerek” aslında sosyal medyanın başlangıcı haberimiz olmadan oluşturulmuştu. Bir 
süre sonra da bu programlardan farklı olarak, theglobe.com adlı sosyal paylaşım sitesi çıkarıldı. 2000’lerden sonra, milenyum 
çağının başlangıcı ile birlikte önce Friendster, ardından MySpace çıktı. Özellikle insanların verdikleri tepkiler ve ihtiyaçtan kay-
naklı olarak, The Social Network filminde de anlatılan Facebook bu mecraların arasına katıldı. Ortaya çıkan projeler arasında 
“hadi bana 140 karakter ile bir şey anlatın” diyen Twitter ise Facebook’un ardından sektöre adım attı. Anlaşıldığı üzere bu mec-
raların ortaya çıkış tarihleri ile birlikte sosyal medya kavramı iyice oturmaya başladı. Aralarında en çok beğenilen ve şuan bile 
en fazla kullanılan sosyal ağ Facebook oldu.

1. Sosyal Medya ve Terörı̇zm             
Terörizm; terör ya da yıldırıcılık, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef grup-

lara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terimdir. 
Terörizmin teknoloji ile evrilerek siber alanda da görüldüğü gözlemlenmektedir. 11 Eylül saldırılarından önce yaşanan birkaç olay 
Amerikan ordusunda ve enerji sektöründeki bilgisayar teknolojilerinin zaaflarını ortaya çıkarmıştır. Bu zaaflar askeri sistemlere bir 
güvensizlik yaratmıştır. 11 Eylül saldırılarından sonra siyasi, ticari ve güvenlik çevrelerinden gelen uyarılar, terör ve güvenlik söy-
lemleri siber terörizmin yakın gelecekteki belirgin tehlikesini ön plana çıkarmaktadır (Tasam). 14 Mart 2017 tarihinde Anonymous’a 
bağlı Cryptic Sec Hackers grubunun gerçekleştirdiği saldırı olarak adlandırılabilecek olaylar ve birçok bakanlık, özel kuruluş, banka 
ve enstitü gibi kurumsal birimleri olumsuz etkileyen faaliyetler ele alınmıştır. Ayrıca, dünyada önde gelen siber güvelik şirketlerinden 
biri olan Check Point 15 Mart 2017 tarihinde yaptığı araştırmalar doğrultusunda Whatsapp ve Telegram gibi uçtan uca şifreleme 
özelliği olan aplikasyonlarda güvenlik zaafının bulunduğunu hazırladığı raporda sunmuştur (STM, 2017). 

 Uluslararası terörizmin iletişim biçimlerinin evrimi, bilgi hizmetlerinin kendilerini uygun araç ve becerilerle donatmasını 
gerektirir. Bir sonraki aşamada daha spesifik olarak ele alınacak olan bu fenomenle yüzleşerek sosyal medya alanında gerekli 
değişimleri sağlamak gerekir (Tomasone, 2016). Sosyal medyanın pozitif anlamda iletişim kurma aracı olarak kullanılmayıp, 
negatif olarak illegal filler için kullanılması, çok geniş yelpazede suç unsurlarını ortaya çıkarmıştır. Tehditten hakarete, kişisel 
verilerin ele geçirilmesinden özel hayatın gizliliğini ihlale, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten suç ve suçluyu övmeye kadar 
çok sayıda suç sosyal ağlar üzerinden işlenmektedir (Bahar, 2018). Sosyal medya ve siber terörizm adı altında devlete ve bireye 
karşı yapılan tehditkâr saldırılar uluslararası cemiyetlerinde merceğine takılmış olup, sosyal medya ve siber uzay alanında geniş 
araştırma ve gelişmelere yer veren NATO, yaptığı araştırmalar sonucunda elde ettiği kazanımları web sitesinden paylaşarak 
ve aynı zamanda devletlerarası işbirliği ile konu üzerinde geniş bilgi akımı sağlamıştır (Bkz. https://www.nato.int/docu/review/
tr/articles/2012/05/23/sosyal-medya-ve-nato-karmasik-isler/index.html). Yakın tarihli örnek olarak Türkiye Cumhuriyeti “Sosyal 
Medya Kanunu” çıkartarak sosyal medya platformlarının denetimini devletin gerekli kurumlarına iletmesi sonucunda, sosyal 
medya platformlarını daha güvenli hale getirmiştir.

2. Kolluk Kuvvetlerı̇, Sosyal Medya ve İtalya’nın Sosyal Medya Üzerı̇ne Etkı̇leri             
Kişilerarası iletişimin gerçekleştiği bir çağda modern teknolojinin sağladığı araçlarla giderek artan bir şekilde, sosyal medya 

aracılığıyla özgür düşüncenin tezahürünün doğru bir analizi kesinlikle büyük ilgi görüyor (Tomasone, 2016). Sosyal ağlar, yal-
nızca kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla kalmamakta ve belki de daha önemli bir biçimde sosyal hareketlerin planlandığı, 
organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüşmektedir (Eren & Aydın, 2014). Bu durumda sosyal platform 
denetimlerinin devletin kolluk kuvvetleri tarafından sağlaması söz konusu haline getirilir. Kolluk kuvvetlerinin ortak olarak hâliha-
zırda bulunan kuvvetlerine sosyal medya üzerinde çalışan birimleri de bünyesine kazandırarak vatandaş üzerinde güven aşıla-
mayı amaçlamışlardır. İtalyan Carabinieri kuvvetlerinin sosyal medya ve siber alanda dergilerinden personellerine eğitim amaçlı 
ve bireyler arası bilgi aktarımı için “Özellikle, sosyal medya hakkında konuşabilirsiniz, bilginin ekstrapolasyonu ile ilgili olarak 
zekâ (Socmint) Facebook, Twitter, LinkedIn, vb. Gibi sosyal ağların incelenmesi, sürekli genişleyen kişisel ve ilişkisel verilerin 
hakkında konuşabilirsiniz (Tomasone, 2016) ” örneğindeki gibi tavsiyelerde bulunmuştur. 2018 yılında ülkemizde gerçekleşen 
FIEP (Uluslarası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği) toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nunda 
belirttiği gibi terör 21. YY trendi konumuna gelmiş ve sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlarla devlet kurumlarına hedef 
alır hale geldiğini belirtmiştir (Bkz. https://www.icisleri.gov.tr/uluslararasi-jandarmalar-ve-askeri-statulu-kolluk-kuvvetleri-birli-
gi-fiep-zirvesi).

İtalya Devleti sosyal medya hakkında, İtalya’da yer alan ulusa tehdit arz eden terör unsurlarına müdahale konusunda dene-
yimli olan Carabinieri, siber alanda da gerekli eğitimlerini, konferans veya kurs yoluyla personeline vererek ülkede görülen terör 
unsurlarının etkisini siber hayat dışında engellediği gibi siber hayatta da engellemeye başladığı görülmektedir.
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Sosyal medya araştırma faaliyetleri bir başlangıç noktasıdır. Örneğin veri ve bilgi ayıklamak için izin Facebook veya Twitter, 
API188 ve grafik API’leri, PHP ve R’DE web scraping189 teknikleri ve programlama dilleri aracılığıyla daha net bir araştırma ve 
yönetim söz konusu olacaktır (Tomasone, 2016). İtalya Carabineiri kuvvetleri büyük miktarda veriyi yönettiği ve Socmintdenilen 
bir veri toplama yöntemi kullandığı görülmektedir. Soc&Mint ise sosyal medyada biriken büyük miktarda verinin analiz edilerek 
istihbarat üretilmesi sonucunda Sosyal Medya İstihbaratı (Social Media Intelligence - Socmint) adı verilen yeni bir istihbarat 
türüdür. Toplum güvenliğini sağlamada Socmint‟in potansiyel yeteneğinden daha etkin yararlanabilmek için anılan problemlerin 
çözülmesi gerektiği düşünülmektedir (Baltacı, 2017).

SONUÇ
Büyük miktarda veri yönetimi çevrimiçi ana hatlar mevcut olduğundan kesinlikle göz ardı edilmemelidir çünkü vazgeçilmez bir 

kaynak sunmaktadır. Bilgi aracı lehine organizasyon yapısı ile istismar edilecek çoklu analiz faaliyetlerinin sinerjik gelişimi, tanımlan-
ması sosyal kanallardan alınan bilgiler ve müdahale edilen suçlar, suçluyu bulma ve müdahale etme adına kolaylık sağlamış olur.

İtalyan Carabineiri kuvvetlerinin terörizmi ve terör unsurlarının etkisini siber hayat dışında engellediği gibi siber hayatta 
da engellemeye başladığı görülmektedir. Yapılan konferanslarında, eğitimlerinde ve çıkarılan dergilerinde de  (Responsabile 
dell’Arma dei Carabinieri) bu konuya yer vererek sosyal medyadaki suç unsurlarına müdahalesi daha hızlanmış ve etkisi artmış-
tır. Soc&Mint gibi veri toplama ve istihbarat elde etme teknikleri devletin aleyhine olan sosyal medya kullanımını lehine çevirerek 
suç unsurlarına karşı caydırıcılığın artmış olduğu gözlemlenmiştir.

İtalyan Carabinieri kuvvetlerinin personeline verdiği eğitimler ve dokümanlar sayesinde sosyal medya veya siber uzay alanın-
da yaratılan suç unsuru ve tehditlerine müdahale ederek, sosyal medya platformları üzerindeki etkisinin artmasına bağlı olarak gü-
venlik algısının pozitif yönde oluştuğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak kullanılan “Sosyal Medya İstihbarat Teknikleri” ve veri kontrolü 
ile bilgilerin ülke içinde kalması, kolluk kuvvetinin denetimini artırarak güvenlik algısının artmasına yardımcı olacaktır.

2019 yılı 2018 yılına göre daha aktif geçmiş olup sosyal medya 
aplikasyonlarının kullanımında artış olduğu görülmektedir.

Carabinieri kuvvetleri, Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube 
üzerinden etkinliğini artırarak hem devletin sosyal medya üze-
rinde etkinliğinin farkındalığını hem de sosyal medya üzerinden 
halka güven aşılamayı hedeflemiş oldukları görülmektedir.

2018 yılında İtalya’da aktifliği yüksek olan sosyal platformların 
devlet karşıtı provokasyonların merkezi olması ve halka tehdit 
arz etmesi durumu İtalyan Devleti ve kolluk kuvveti tarafından 
gerekli birimler oluşturularak önlenmesi hedeflenmiştir. 2016 
yılında İtalya’da siber saldırılar %30, dijital saldırılar %16 ve 
siber saldırılarla beraber casusluk faaliyetleri %39, kritik altya-
pılara saldırılar ise %154 artmış olduğu gösterilmiştir.
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ULUSAL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KURULUŞLARININ TERÖRİZMİN
FİNANSMANINA KARŞI İCRA ETTİKLERİ ÇALIŞMALAR    

Kaan ASLANDEREN

Öz

Terör örgütleri amaçlarını gerçekleştirmek için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Milenyumda teknolojik gelişmelere, dün-
yanın değişim ve gelişimine bakıldığında terör örgütlerinin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Bu çalışma-
da ulusal ve uluslararası güvenlik kuruluşlarının terörizmin finansmanına karşı gerçekleştirdiği faaliyetler incelenmiştir. Terör 
örgütlerinin finans kaynakları yasadışı, yasal görünümlü ve yabancı devletlerce yapılan yardımlar şeklinde sınıflandırılabilir. 
Terör örgütleri bağış toplama, insan kaçakçılığı, süreli yayınlardan gelir elde etme ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlerle 
gelir elde etmektedir. Ayrıca Ortadoğu’daki parçalanmış devletlerin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri bazı terör örgütleri tarafından 
finans kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bazı gelişmiş ülkeler uluslararası platformda etkinliklerini sürdürmek için geri kalmış ve 
gelişmekte olan ülkelere karşı olumsuz faaliyetlerine devam etmektedir. Bu çalışmanın ana hedefi terör örgütlerinin finansma-
nına karşı icra edilen faaliyetlere rağmen terör örgütlerinin finans kaynaklarını nasıl sağladığı sorusuna cevap bulmaktır. Bu 
çalışmada alanyazın taraması yapılarak elde edilen verilerin analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansman, Finans Kaynakları, Terör Örgütleri.

ACTIVITIES CARRIED OUT BY NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY
ORGANIZATIONS AGAINST THE FINANCING OF TERRORISM

Abstract

Terrorist organizations need funding to achieve their goals. Looking at the technological developments in the millennium, 
the change and development of the world, it seems that terrorist organizations need more funding.. In this study, the activities 
carried out by national and international security organizations against the financing of terrorism were examined. The financial 
resources of terrorist organizations can be classified as illegal, legal and foreign aid. Terrorist organizations generate revenue 
through activities such as fundraising, human trafficking, generating revenue from periodicals, and drug trafficking. In addition, 
the underground and above-ground wealth of fragmented states in the Middle East is used as a source of finance by some 
terrorist organizations. Some developed countries continue their negative activities against backward and developing countries 
in order to maintain their activities on the international platform. The main goal of this study is to find an answer to the question 
of how terrorist organizations provide financial resources, despite the activities carried out against the financing of terrorist orga-
nizations. In this study, data obtained by review the literature was analyzed.

Keywords: Financing, Sources of Finance, Terrorist Organization
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GİRİŞ
Terör örgütleri eylemlerini gerçekleştirebilmek için finansmana ihtiyaç duyarlar. Terör ve terörizm eylemleri dünyanın farklı 

bölgelerinde geçmişten günümüze süregelmektedir. İnsanları huzursuz eden bu süreç ulusal ve uluslararası kuruluşlarca de-
netim altına alınmaya çalışılmaktadır. Bu durum terör örgütlerinin finansman sağlarken çeşitli kaynaklara yönelmesine neden 
olabilmektedir. Sağlanan finansmanlar, para izi takibinin zor olduğu, örgüt ideolojisine göre finansman sağlama veya terör örgü-
tünün bulunduğu coğrafya ile değişiklik gösterebilir (Turan ve Gemici,2020).Bu çalışmayla beraber terör örgütlerinin eylemlerini 
nasıl finanse ettiklerini ve ulusal ve uluslararası kuruluşların icra ettikleri çalışmalar incelenmiştir.

1. Terör ve Terörizm
Terör ve terörizm kavramları dünya barışına zarar veren kavramların başında gelmektedir. Ulusal ve uluslararası sorun 

teşkil eden terör ve terörizm kavramları üzerinde kesin bir tanım yapılamamaktadır (Gürel, 2015).Terörizm, hedef kitle üzerinde 
sistematik eylemlerle yıpratma, korkutma ve düzensizlik sonuçlarının oluşmasını amaçlar. Terör ise terörizm için araç konumun-
dadır, belirlenen hedefleri çeşitli taktik ve stratejiler kullanarak şiddet kullanır.

2. Terörı̇zmı̇n Fı̇nansmanı
Finansman, terör örgütleri için araç şeklinde değerlendirilebilir. İdeolojilerini gerçekleştirebilmek için eylemler yapmalarına 

imkan sağlayan kaynaklardır. Terör örgütünün bulunduğu bölge, sosyolojik yapı ve örgütün ideolojilerine göre finansman kay-
nakları değişiklik gösterebilmektedir (Yılmaz ve Tetik, 2020). Fakat terör örgütleri, basitlik ve iz sürümünün zor olduğu kaynakları 
ön planda değerlendirmektedir.

Doğu Afrika elçilik bombalama eylemini inceleyecek olursak, BM tarafından yaklaşık 50.000 dolar olarak tahmin edilen 
eylem bizlere fikir verebilir (Prober, 2005).

• El Kaide Nairobi’de 1993 yılında Asma Limitet isimli paravan şirketi kurmuştur.
• El Kaidenin üst düzey üyeleri Nairobi’ye seyahatler düzenlemiştir.
• El Kaide üyeleri operasyon konularında eğitim almıştır. Bomba çalışmaları için Nairobi’de gayrimenkul kiralanmıştır.
• Dar es Salaam’ın İllah ilçesinde başka bir gayrimenkul daha kiralanmıştır.
• Usame Bin Ladin ve Doğu Afrikalı teröristler arasında iletişimin sağlanabilmesi için her biri
• 80.000 dolar değerindeki uydu telefonlar kullanılmıştır.
• Bir sorunla karşılaşmamak için yerel kamu görevlilerine rüşvet verilmiştir. Üst düzey teknolojik araç ve gereçler satın 

alınmıştır.
 

3. Finans Kaynakları
3.1 Devlet Desteği

Devletlerin terör örgütlerine finans sağlaması terör örgütlerinin basit şekilde finans sağladığı konulardan birisidir. Yalnızca 
finansman konusunda değil, ülkelerinde sığınma hakkı verilmesi ve propagandaların yapılarak yandaş sayısında artış oluş-
turulması amaçlanabilmektedir (Yılmaz ve Tetik, 2020). Yapılan yardımlar aynı zamanda terör örgütünü yardım eden devlet 
tarafından kontrol edilmesine neden olmaktadır.

3.2 Yasadışı Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler

Terör örgütleri yüksek getirisi olduğu için organize suç örgütleri gibi uyuşturucu ticaretine yönelmişlerdir. Buradaki belirleyici 
faktörler ise; yabancı devlet desteklerinde azalma ve yüksek gelir sağlamak (Ağırman ve ark.2014).

1. Kaçakçılık
2. Gasp
3. Adam Kaçırma
4. Haraç Toplama 5.Sahtecilik

3.3 Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler
Aidat ve bağışlar ve ticari işletmeler, kar amacı gütmeyen kurumlar, yayın araçları ve gelirleri ve sosyal etkinlikler.

3.4 Vergilendirme ve Terör İlişkisi

Vergi cenneti ülkeler, düşük oranlı ya da hiç vergi alınmayan ülkelerdir. Anaparayı çekme ve yatırımlara sebep olması 
dolayısıyla vergi cenneti ülkeler karapara aklamada aracılık etme, yolsuzluk ekonomilerine yol açmaları nedeniyle uluslararası 
ekonomik sistemleri olumsuz etkileyebilmektedir. En sık kullanılan sanal para birimlerinden Bitcoin para birimi yerine mülk olarak 
kabul edildiği için yalnızca para birimine dönüştürüldüğünde ortaya çıkmaktadır bundan dolayı “vergi cenneti” olarak görülmek-
tedir (Gediz,2016).
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3.5 Karapara Aklama Kavramı
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak, kripto para birimleri anonimlik sağladığı için karapara aklama konusunda araç ola-

rak kullanılmaktadır. Sanal para birimlerinin herhangi bir merkez bankasına bağlı olmadığı için hesaba el konulması mümkün 
değildir (Gediz ve Yeşilkaya, 2021). IMF, para aklamayı elde edilen gelirlerin kaynağını gizlemek şeklinde açıklamıştır. Elde 
edilen gelirlerin yerleştirme-ayrıştırma-bütünleştirme aşamaları ile fonlarını uluslararası hesaplara yatırabilirler (Turan ve Demir-
can,2021).Yerleştirme aşamasında yetkililer suçu ortaya çıkarabilir, ayrıştırma aşamasında karışık işlemler ile izi kaybettirmek 
amaçlanırken bütünleştirme aşamasında yasal ve yasal olmayan paralar birbirine karışmaktadır. En sık kullanılan sanal para 
birimlerinden birisi olan Bitcoin’i çekici yapan unsurlardan biri de işlemlerin geri alınamaz olmasıdır yani para gönderildikten 
sonra geri alınamamaktadır (Doğan ve Yıldız,2021).

4. Terörı̇zmı̇n Fı̇nansmani ile Ulusal Mücadele ile İlgı̇lı̇ Bazı Raporlar
4.1 Jandarma Genel Komutanlığı
Terörizmle mücadele veya terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda başarılı olabilmek için sadece güvenlik güçlerinin 

faaliyetleri yeterli olmayacaktır. Terörizmin finansmanı ile mücadelede Jandarma Genel Komutanlığı, başta uyuşturucu madde 
imal ve ticareti, sigara kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, sahte ilaç kaçakçılığı ve fidye amaçlı adam kaçırma konularında hassasi-
yetle faaliyetlerini yürütmektedir. 

4.2 Masak
2020 yılında 98 farklı ülke mali istihbarat birimleri 559 kez MASAK’tan bilgi talebinde bulunurken, MASAK 36 farklı ülke mali 

istihbaratından 151 kez bilgi talebinde bulunmuştur. Yanısıra 39 farklı ülke mali istihbarat birimi talebe olmaksızın 269 kez bilgi 
paylaşımında bulunmuştur.

Yabancı Devletlerce Yapılan Taleplere İlişkin Mal Varlıklarının Dondurulması
1.  Yabancı Devletin Dondurma Talebi
2.  MASAK
3.  Değerlendirme Komisyonunun Talebi Değerlendirmesi
4.  Cumhurbaşkanı Kararı/İlgili Yabancı Devlet (Dış İşleri Bakanlığı)
5.  CK’nın resmi gazetede yayımlanması/Masak (Uygulama)
6.  Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Kararları

Malvarlığı Dondurma
Kararı Alınanlar Gerçek Kişi Tüzel Kişi / Kuruluş /

Organizasyon Toplam

2016 20 1 21

2017 12 4 16

2018 9 3 12

2019 4 1 5

2020 4 5 9

49 14 63

2016-2020 yılları arasında “Malvarlığı Dondurma Kararı Alınanlar’’

Terör Eylemi Tarih Tahmini Maliyeti

Londra metro sistemindeki bombalama 7 Temmuz 2005 1

Madrid tren istasyonundaki bom-
balama

11 Mart 2004 4

İstanbul HSBC ve Sinegog bina-
larının bombalanması

15 ve 20 Kasım 2003 3

Jakarta Oteli’nin bombalanması 5 Ağustos 2003 1

Bali’deki bombalama eylemi 12 Ekim 2002 5

USS Cole’un bombalanması 12 Ekim 2000 14

Doğu Afrika elçilik binasının bom-
balanması

7 Ağustos 1998 49

Terör eylemlerinin yapılabilmesi için gerekli finansmanlara bakıldığında ucuz maliyetlerle yüksek zarar verilebildiğini görebi-
liyoruz. FATF’ın raporuna göre eylemler için harcanan miktarların finansman içinde küçük yer tuttuğu anlaşılmaktadır (Kaynak: 
FATF, 2008a,s.7.9).



104

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “I. Lisans ve Lisansüstü Güvenlik Yönetimi Öğrenci Kongresi” Bildiri Kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

4.3 Emnı̇yet Genel Müdürlüğü

Emniyetin hazırladığı rapora göre 2017 yılında yayımlanan Uluslaraşırı Suç ve Gelişen Dünya Raporuna göre 2014’te 
esrar, kokain, opiyatlar ve amfetamin tipi uyuşturucuların küresel piyasasının 426-652 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. 
2019 Avrupa Uyuşturucu Pazarları Raporuna göre, 2017 verilerine göre piyasa büyüklüğünün minumum 30 milyar avro olduğu 
aktarıldı. Uyuşturucu madde kaçakçılığı sadece terör örgütlerini değil organize suç örgütlerini de kapsayabilmektedir (“Emniyet-
ten çarpıcı uyuşturucu raporu, par.1 2014-2017”).

4.4 Tütün ve Alkol Daı̇resı̇ Başkanlığı

Sigara kullanımını azaltmak amacıyla özel tüketim vergilerinin yükseltilmesinin sonucu olarak kullanan insanlar kaçak tütün 
ve sigara kaçakçılığına yönelebilmektedir. Tütün ve sigara kullanıcıları ürünleri bırakabildiği gibi yasadışı ürünlere de yönelebil-
mektedir (Gürel, 2015: 19). Örneğin, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna’da 2000-2005 yılları arasında sigara fiyatlarındaki artış, 
yasadışı sigara piyasasını %80 büyütürken yasal sigara piyasasını %30 küçültmüştür (Arslan,2019).

4.5 Avrupa Birlı̇ği

Avrupa Birliği terörle mücadelede insan haklarından ödün vermeden ve Avrupa’nın güvenli hale getirilerek adaletin hakim 
olduğu bir ortam kurmayı amaçlamaktadır. Avrupa Konseyi 1977-1980 yıllarında “suç kaynaklı paranın saklanması ve transfer 
edilmesine karşın tavsiye kararını” düzenlemiştir ve ilk uluslararası çalışma olması ile ön plana çıkmaktadır (İpek, 2000: 50) 
(Şahinler, 2006: 161). Europol, istihbarat ve iletişim kanalları konusunda çalışmalar icra etmektedir (Qurbanov,2011).

Avrupa Konseyi bu sebeple 2005 yılında AB terörle mücadele stratejisini onaylamıştır. Bu strateji dört konu üzerinde dur-
maktadır:

1. Önleme

2. Koruma

3. İzleme

4. Karşılık

2016 Yılında Avrupa’da, başarısız olan, önlenen ve gerçekleşen 142 saldırı meydana gelmiştir, aynı yıl terörle ilişkili 1002 
kişi tutuklanmıştır.

4.6 Pompidou Grubu

Uyuşturucu kaçakçılığı ve karapara aklama konularında uluslararası mücadeleye yönelik tedbirler almıştır. Aynı zamanda 
demokrasi ve insan hakları gibi konular üzerinde de durmaktadır. Grup 1971 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou’nun ha-
rekete geçmesiyle kuruldu. 41 ülkeden oluşan grupta Avrupa dışında bulunan ülkerde de mevcuttur. Amerika Kıtası Uyuşturucu 
Bağımlılığı Kıtası ile ortak çalışmaları olan grup uyuşturcu ve bağımlılık durumları üzerine sounları tartışarak çözüme ulaştırmayı 
hedeflemektedir (“Pompidou group introduction, par.1”).

4.7 International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)

Nisan 2001’de Dünya Bankasının ve IMF’nin İcra Direktörleri Kurulları, suç gelirlerinin aklanmasının finansal piyasalara ve 
özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek çeşitli çalışmalara başlamışlardır 
(Schwarz ve ark., 2021). Suç gelirlerinin aklanması ve piyasalara yönelik tehditleri belirterek gerekli tedbirleri almaktadır (“Virtu-
al-Assets-and-Anti-Money-Laundering, par.1 2021”).

4.8 Egmont Grubu

Egmont Grubunun getirdiği en yenilikçi fikirlerden birisi mali istihbarat tanımını getirmek olmuştur. Ulusal güvenlik kuruluş-
ları ile bilgi trafiği sağlayarak suç gelirlerinin aklanmasını amaçlamaktadır.

4.9 Wolsberg Grubu

12 Bankanın bir araya gelmesiyle oluşan Wolfsberg Grubu bankacılık hizmetlerinden teröristlerin engellenmesi ve finansal 
sitemin daha sıkı kontrol edilmesi üzerine çalışmaktadır ve özel sektör ile kamu arasında bağ kurulmasına çağrı yapmaktadır.

4.10 Basel Komı̇tesi

Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD’nin üye 
olduğu Basel Komitesi resmi olmayan fakat küreselleşmeyle birlikte gelişen finans piyasaları üzerinde çözümlerin geliştirildiği 
kaynak işlevi görür (Aykın ve Sözmen,2008).
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Terörizmin finansmanı ile mücadelede küreselleşmeyle birlikte ulusal ve uluslararası güvenlik sorunları ortaya çıkmaktadır. 

Terör örgütlerinin gelir kaynaklarının tespiti önem taşımaktadır. Terör örgütleri eylemlerini gerçekleştirebilmek için finansmana 
ihtiyaç duyar. Bu kaynaklar terör örgütünün bulunduğu coğrafya veya ideolojisi ile değişkenlik gösterebilir. Terörizmin ilk amacı 
gelir elde etmek değildir hedefleri doğrultusunda eylem yapabilmek için finansmana ihtiyaç duyarlar. Yasal görünümlü, yasa dışı 
ve devlet desteği şeklinde kategorize edebileceğimiz kaynaklar terörizmle mücadelede çok boyutlu hareket edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Terörün finansmanı ile mücadelede uluslararası düzeyde önlemlerin alınması ülkelerin huzur ve refah seviyesinin 
yükselmesine katkı sağlayacaktır. Devletler sanal para birimlerinin olumsuz taraflarını görüp hızlı şekilde yasadışı finansman-
ların takibini yaparak, proaktif yaklaşımlar sergileyerek suçun oluşmasını önleyebilir. Terörizmin finansmanı ile mücadelede en 
önemli husus ülkelerin ortak paydada sorunların çözümü için girişimde bulunmasıdır.
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KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE KÜRESEL DÜZEYDE 
ULUSLARARASI GÜVENLİK    

Serhat ŞEN

Öz

Küreselleşme başlığı altında, hızla değişim ve gelişim gösteren dünya da, bu değişimlerle birlikte artık ulus-devletlerin 
kazanma istekleri ve ihtiyaçları da artmıştır. Uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş örneğine sıkça rastlayabileceğimiz, sıfır 
toplamlı oyun örnekleri günümüzde sıkça karşılaşabileceğimiz bir durum haline gelmiştir. Örneğin silahlanma yarışı gibi. Silah 
sanayinde yapılan çalışmalar, satın alma veya üretim yapan devletler, komşu veya diğer ülkeler tarafından tehdit olarak algı-
lanmakta ve buna bağlı olarak ilişkiler de bozulabilmektedir. Ülkeler, hızla artan nüfus artışı, toplumsal ihtiyaçlar veya ekonomik 
nedenlerden ötürü siyasi veya ticari rant arayışlarıyla birbirlerine savaş açabilecek duruma gelmiştir. Bundan hareketle ulusla-
rarası güvenlik te kendine özgü bir boyut kazanmıştır. Bu noktada, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, savaş tehditlerini bertaraf etmek, 
uluslararası ekonomik işbirliği ve iyi ilişkiler kurulmasın da, misyonuna bağlı kalmayı başaramamıştır.

Analizimde, 2010 yılının sonunda Tunus’ta başlayarak adına ‘Arap Baharı’ denilip, Ortadoğu’ya sıçrayan ve merkez üssü an 
itibariyle Suriye olan ve kanaatimce, asıl maksadın; alternatif ticaret yolları, yeni enerji kaynakları arayışı ve taşınması ve silah 
satışı olan, yöntem olarak vekalet savaşları da tercih edilebilen, şuan birçok terör örgütünün bölgede faaliyet gösterdiği ‘Suriye 
Çıkmazını’ açıklamaya çalışacağım.

Her ülke Arap Baharı için, birçok görüş belirtti. Rusya, otoriteryanizm, klan kültürü ve neopotizm den kaynaklandığını düşü-
nürken, ABD ve Fransa bölge halklarının daha kaliteli bir yaşam istediklerini savunmaktaydı. Rusya ve ABD’nin bölgede barışa 
yönelik ortak çalışmaya giremedikleri düşünüldüğünde, farklı amaçlarının olduğunu anlamak pekte zor olmayacaktı. Suriye’nin 
coğrafi konumu sebebiyle bu iki ülkenin iştahını kabartması, Tartus Deniz Üssü ve Lazkiye Limanlarına hakimiyetini muhafaza 
etme veya sahip olabilme hırsıyla daha da şiddetlenmişti.  Bu görüşlerin hepsi askeri müdahale veya birer terör örgütü olarak 
sahada vücut buldu. Bu terör örgütlerinin bir kısmı yeni isimler altında, bir kısmı kabuk değiştirerek küresel güçler adına faaliyet 
gösteren vekalet savaşları adı altında konumlandılar.

Anahtar Kelimeler: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Arap Baharı, İstihbarat, Terörizm

UNITED NATIONS AND INTERNATIONAL SECURITY AT THE GLOBAL LEVEL FROM
FOUNDATION TO THE PRESENT

Abstract

Under the heading of globalization, the desire and needs of nation-states to win have increased with these changes in 
the world, which is rapidly changing and developing. Examples of zero-sum games, of which we can often come across in 
the literature of international relations, have become a situation that we can encounter frequently today. Like the arms race, 
for example. The work carried out in the arms industry is perceived as a threat by the states purchasing or producing, by 
neighboring or other countries, and relations may deteriorate accordingly. Countries have come to a situation where they can 
wage war against each other with the pursuit of political or commercial rent due to rapidly increasing population growth, social 
needs or economic reasons. From this point of view, international security has gained a unique dimension. At this point, the 
United Nations Organization has failed to stick to its mission in eliminating the threats of war, establishing international economic 
cooperation and good relations.

 In my analysis, in my opinion, the main purpose is; I will try to explain the ‘Syria Impasse’, which includes alternative trade 
routes, the search and transportation of new energy sources, and the sale of weapons, where proxy wars can be preferred as a 
method, and where many terrorist organizations are currently operating in the region.

Each country expressed many views on the Arab Spring. While Russia thought that it was caused by authoritarianism, clan 
culture and neopotism, the USA and France argued that the peoples of the region wanted a better quality of life. Considering 
the fact that Russia and the USA could not cooperate for peace in the region, it would not be difficult to understand that they had 
different goals. Due to the geographical location of Syria, the appetite of these two countries was exacerbated by the ambition 
of maintaining or possessing the Tartus Naval Base and the Ports of Latakia. All of these views were embodied in the field as a 
military intervention or as a terrorist organization. Some of these terrorist organizations were positioned under new names, and 
some of them changed their shells under the name of proxy wars operating on behalf of global powers.

Keywords: United Nations Security Council, Arab Spring, Intelligence, Terrorism
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GİRİŞ
Küreselleşme başlığı altında, hızla değişim ve gelişim gösteren dünya da, bu değişimlerle birlikte artık ulus-devletlerin 

kazanma istekleri ve ihtiyaçları da artmıştır. Uluslararası ilişkiler, satranca benzer. Akıl, mantık ve strateji kavramlarıyla bütünleş-
miş ve temeli çıkar ve menfaate dayalı bir disiplindir. Tabii söz konusu menfaat olunca, ülkelerin birbirleriyle yarışırken her yolu 
deneyebileceği unutulmamalıdır. Uluslararası ilişkilerde merkezi otorite olmayışı, sistemin doğası gereği anarşik oluşu, özellikle 
güvenlik çalışmalarında işbirliğine gidilmesini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Bazen kümelenme, bazen de doğal yollardan ken-
diliğinden oluşan ittifaklar meydana gelmiştir.  Uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş örneğine sıkça rastlayabileceğimiz, sıfır 
toplamlı oyun örnekleri günümüzde sıkça karşılaşabileceğimiz bir durum haline gelmiştir. Örneğin silahlanma yarışı gibi. Silah 
sanayinde yapılan çalışmalar, satın alma veya üretim yapan devletler, komşu veya diğer ülkeler tarafından tehdit olarak algı-
lanmakta ve buna bağlı olarak ilişkiler de bozulabilmektedir. Ülkeler, hızla artan nüfus artışı, toplumsal ihtiyaçlar veya ekonomik 
nedenlerden ötürü siyasi veya ticari rant arayışlarıyla birbirlerine savaş açabilecek duruma gelmiştir. Bundan hareketle ulus-
lararası güvenlik te kendine özgü bir boyut ve karmaşık bir nitelik kazanmıştır. Bu noktada, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, savaş 
tehditlerini bertaraf etmek, uluslararası ekonomik işbirliği ve iyi ilişkiler kurulmasında, misyonuna bağlı kalmayı başaramamıştır.

Analizimde, 2010 yılının sonunda Tunus ta başlayarak adına ‘Arap Baharı’ denilip, Ortadoğu’ya sıçrayan ve merkez üssü an 
itibariyle Suriye olan ve kanaatimce, asıl maksadın; alternatif ticaret yolları, yeni enerji kaynakları arayışı ve taşınması ve silah 
satışı olan, yöntem olarak vekalet savaşları da tercih edilebilen, şuan birçok terör örgütünün bölgede faaliyet gösterdiği ‘Suriye 
Çıkmazını’ ve ‘Arap Baharını’ açıklamaya çalışacağım. 

1. Surı̇ye’nı̇n Stratejı̇k Önemı̇ ve Surı̇ye Çıkmazı
Suriye, Rusya açısından stratejik önemiyle, ABD için ise, İran’ı kontrol altına almak istemesi ve İsrail ile olan ilişkileri için 

önemli bir ülkedir. Suriye jeopolitik konumu gereği, Orta Doğu ve Akdeniz’de egemen olmak isteyen güçler için önem arz etmek-
tedir. Suriye üzerinde egemenlik kurmak isteyen ve doğrudan veya dolaylı yollardan, bölgeye etki etmek isteyen büyük devlet-
lerin asıl maksatlarından biri, Suriye üzerinden Orta Doğu’yu kontrol etmek istemeleridir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanlı-
ğı’nın resmi düşünce kuruluşu Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Reşetnikov, Suriye’ye ilişkin yaptığı açıklamada 
“Rusya ile ABD ortak bir çalışmaya giremiyor. Rusya ile Suudi Arabistan ortak bir çalışmaya giremiyor. Çünkü farklı amaçlarımız 
var” dedi. Bu özelliklerinden dolayı Suriye’de egemen olmak isteyen, bölgesel ve küresel güçlerin attıkları her adım aynı zaman-
da sivil vatandaşları da hedef tahtasına koymakta ve bunu yaparken de, sonuçlarının ağır olabileceğini hesaba katmamakta-
dırlar. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda, yüz binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca kişinin zorunlu göç etmesine sebep 
olmaktadırlar. Bu göçlerin de izleri derin olup, sonuçları farklı sorunlara sebebiyet vermektedir. İşte diğer devletlerin bu istekleri, 
Suriye üzerinde çeşitli oyunlar oynanmasına ve menfaat amaçlı iç savaş çıkararak, karışıklıktan faydalanıp bölgeye egemen 
olma hırslarını ön plana çıkarmıştır. Buna paralel gelişen terör olayları ise, Uluslararası İlişkilerde, devletlerin menfaatleri ön 
plana çıktığında, küresel güç olma eğilimindeki devletlerin, birbirleriyle yarışırken her yolun denendiğinin açık bir göstergesidir.

2. Arap Baharı
Her ülke Arap Baharı için, birçok görüş belirtti. Rusya, otoriteryanizm, klan kültürü ve nepotizm den kaynaklandığını düşü-

nürken, ABD ve Fransa bölge halklarının daha kaliteli bir yaşam istediklerini savunmaktaydı. Rusya ve ABD’nin bölgede barışa 
yönelik ortak çalışmaya giremedikleri düşünüldüğünde, farklı amaçlarının olduğunu anlamak pekte zor olmayacaktı. Suriye’nin 
coğrafi konumu sebebiyle bu iki ülkenin iştahını kabartması, Tartus Deniz Üssü ve Lazkiye Limanlarına hakimiyetini muhafaza 
etme veya sahip olabilme hırsıyla daha da şiddetlenmişti.  Bu görüşlerin hepsi askeri müdahale veya birer terör örgütü olarak 
sahada vücut buldu. Bu terör örgütlerinin bir kısmı yeni isimler altında, bir kısmı kabuk değiştirerek küresel güçler adına faaliyet 
gösteren vekalet savaşları adı altında konumlandılar.

Dünya devletlerinin yanlı veya tarafsız olarak izlediği bu olaylar zincirinde, kayıtsız kalmaması gereken Birleşmiş Milletler, 
kendi organları aracılığıyla sanki bir haber kanalı gibi yayın yapmaya başladı. Mülteciler Yüksek Komiserliği düzenli olarak göç 
haberleri yapıyor ve alınması gereken tedbirler konusunda hiçbir açıklama yapmıyordu. Güvenlik Konseyi ise keyfi bir hava içe-
risinde yanlı çalışmalara devam etmekteydi. Sonuç olarak, sayıları yüzbinlerle ifade edilen sivil katliamlar ve milyonlarca zorunlu 
göç oluştu. Orta doğu da güç ve iktidar sahibi olmak için, yayılmacı zihniyetle, siyasi harita dizayn etmeye şartlanmış küresel 
güçlerin, gelecek planları, diğer ülkelerin ulusal güvenlik ve beka sorunu haline dönüşmüş ise Suriye oyunundan vazgeçilmeli 
ve ateşkes çatısı altında mutabık kalınmalıydı. Orta doğu da huzur-barış ve güvenliği tesis etmek veya yeniden tesis etmeye 
çalışmak yerine, kirli oyunlarla kaos yaratıp, yaratılan bu kaostan, siyasi ve ticari rant elde etmeye çalışarak, bölgenin adını orta 
doğu bataklığı olarak değiştirmek, insanlığı huzur ve güvenlik mirasından mahrum bırakmak olacaktı.

Uluslararası ilişkiler disiplininde, ülke menfaatleri söz konusu olduğunda küresel güçler veya küresel  güç olma eğilimindeki 
ülkeler birbirleriyle yarışırken her yolu denerler. Hatta bazen, ticari ve ekonomik çatışmalar ve hatta nükleer, biyolojik ve kimyasal 
savaş yollarına başvururlar ve savaşlar genelde uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayılmasıyla çıkar. Bu savaşların bıraktığı 
etkiler çok uzun yıllar sürebilir. Ancak, unutulmamalıdır ki, oyunlar her zaman sıfır toplamlı olmayabilir. Orta doğu’ da Suriye 
üzerinden hegemonik ve ticari planları olan ve kendini küresel güç olarak gören devletlerin, bölgeden el çekmeleri kalıcı barışın 
ilk adımı olacaktı. Fakat kazanç hırsı ağır bastı.
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Görüldüğü üzere, ülkelerin dış politika stratejilerini belirleyen en önemli unsur, çıkar meselesidir. Sorunların diplomasi ma-
sasında şeffaf olarak çözülebilmesi pek kolay değildir. Çünkü her ülkenin farklı amaçları ve amaçları doğrultusunda kullanacak-
ları araçları bulunmaktadır.

3. Küresel Düzeyde Uluslararası Güvenlı̇k Nasıl Sağlanır?
İşte, ticari, siyasi ve hegemonik rant arayışları doğrultusunda dış politika stratejisi izleyen bazı devletlerin amaçlarına 

ulaşmak için her yolu denediği günümüzde, Küresel anlamda sadece Barış-Huzur ve Güvenliği destekleyici bazı ek önlemler 
alınması kaçınılmaz olmuştur. Bu önlemleri de BM’nin en kritik organı olan Güvenlik Konseyinin yapısal değişiklikler ve reform 
yoluyla;

 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’nın daimi üye sıfa-
tıyla uhdelerinde bulunan veto yetkisini kullanmadan kaynaklı sorunların giderilmesi,

 Asya ve Afrika Ülkelerinden geçici olmayan yeni üyeler seçilmesi,

 Üye devletlerin ödedikleri aidatlarda kabullenilebilir bir sınır belirlenmesi,

 Çok para verene çok hizmet götürülmesi değil, üye her ülkeye eşit hizmet götürülmesi,

 Yapılandırılacak, Askeri Barış Gücünün 193 üyenin katılımıyla oluşturulan tarafsız bir güç olmasını sağlayarak ve ordu 
donatımının tek merkezden yapılması,

 Barış- Huzur ve Güven ortamı yaratırken siviller için her aşamada geçici güvenli bölge için uygun koşulları sağlayan 
gönüllü birkaç ülke ye geçici göç alabilen ülke statüsü kazandırılması,

 Uluslararası para fonu veya kredi derecelendirme gibi kuruluşların, ABD’nin dış politikasına yakın çizgide seyreden 
ülkelere yapılan ve asimetrik yöntemlerle dünya kamuoyuna kabul ettirilen kıyaklarının engellenmesi,

 Nükleer- Biyolojik- Kimyasal silah kullanımının önüne geçebilmek için ise, bu türden silahlandığı öngörülen devletler 
için, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, silah kontrolü şartı ile üyelik statüsü kazandırılması,

 Sadece savaş ortamında değil, asıl barış ortamında barışın sürdürülebilirliği konusunda AR-GE çalışmaları yapılması,

Konularında 193 üye ülke ile işbirliği içinde çalışılması, Dünyanın ortak mirası olan Huzur, Barış ve Güvenliğe hizmet ede-
cek ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla geleceğe güven veren bir düzen içerisinde kararlı tutumda ilerleyebilecek ve böylesine 
büyük bir uluslararası çatı örgüt olan Birleşmiş Milletler’ in misyon ve vizyonunu geliştiren bir anlayışla kuruluş amacına hizmet 
etmesi sağlanmalıdır. 

Ayrıca, kanaatimce, Birleşmiş Milletler’ in vizyon, misyon ve gelecekteki konumu, sorumluluk ve görevleri itibariyle ortaya 
çıkacak olan argümanı şu şekilde tanımlamak mümkün olabilir: Gelecekteki belirsizlikleri anlamlandırabilmek için,  geçmişteki 
şartlar, ihtiyaçlar, söylemler, kavramlar, aktörler, kurum-kuruluşlar ve olayların, günümüze yansımasını analiz etmek doğru ve 
yerinde olabilir. Ancak, zaman ilerledikçe şartlar değişir ve ihtiyaçlar da artar. Geleceğin en iyi yönü her günün belirli zaman 
aralılarıyla gelmesi ve geleceği şekillendirecek olanın yine insan ve onun hayalleri olmasıdır. Birbirini takip eden olaylar zincirinin 
doğru analiz edilmesi ve her koşul için alternatif stratejilerin geliştirilmesi, gelecekteki istenmeyen durumlar için uygulanabilecek 
en doğru yöntemdir.

4. Uluslararası Güvenlı̇k ve Hı̇brı̇t Savaşın Bir Bı̇leşenı̇ Olarak İstı̇hbarat
Terörizm geçmişten günümüze kadar birçok ülke için güvenlik sorunu yaratmış ve kanaatimce yaratmaya da devam edecektir. 

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de savunma ve güvenlik ihtiyaçları katlanarak artmış ve buna bağlı olarak ta, savaş taktik, teknik 
ve stratejileri de kullanıldığı yöntemler ve izlenilen yollar bakımından artık daha çarpıcı ve karmaşık yöntemlerin keşfine doğru 
evrilmiştir.  Günümüzde bu yöntemlerin en göze çarpan örneği melez, asimetrik ve karmaşık bir savaş türü olan Hibrit Savaşıdır.

Hızla gelişim ve değişim gösteren dünya ‘da istihbarat topluluğunun da izlediği yollar ve uyguladığı yöntemler de farklılık 
gösterebilmektedir. Tabii devletlerin uyguladıkları stratejiler, yöntemler ve dış politika tercihlerini yaparken, yaptıklarının doğru 
olduğunu kamuoyuna uygun bir dille anlatmaları ve diğer ülkeleri etkileyebilme yolunu da sıkça kullanırlar.  Artık savaş yöntem 
ve taktikleri değişmiş, karmaşık ve karşı konulması zor bir hal almış ve dolayısıyla uluslararası güvenlikte kendine özgü bir bo-
yut kazanmıştır. Günümüzde en çok kullanılan yöntemlerin başında karmaşık bir düzen içinde ve savaş ilan etmeden yapılan, 
uluslararası hukuku tanımayan, saldırının nereden geldiği belli olmayan hibrit savaş yöntem ve taktikleri gelmektedir. Yeni gü-
venlik algıları ve güvenlik konsepti içerisinde değerlendirildiğinde savaşlarda, görünüm ve boyut değiştirmiş, Nükleer- Biyolojik 
ve Kimyasal (NBC) savaşlar, Biyolojik Terör, siber savaşlar ve Hibrit savaşlar olarak karşımıza çıkmış veya çıkacaktır. Hibrit 
Savaşların, açık veya gizli olarak uygulama ve buna bağlı olarak kullanılan araçlar çok çeşitli olabilmektedir. Başka ülkelerin 
Kara-Hava ve Deniz Sahalarında uygulanabilir, modern siber savaş yöntemlerinin kara-deniz-hava gibi sınırlandırılması yoktur. 
Asimetriktir. Her türlü savaş taktik ve tekniğinin uygulandığı hibrit savaşları, harp alanının boyutları ile sınırlandırılamaz. Kısaca, 
harekat sahası sınırsızdır. Savunma stratejileri geliştirilirken, hibrit savaşın karmaşık, çok boyutlu ve sınırsız özellikleri olduğu 
gerçeği göz ardı ihmal edilmemelidir.
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Hibrit savaş esasında, konvansiyonel savaşın hem çok tehlikeli, hem de çok maliyetli olmasından kaynaklı olarak üretilmiş 
bir doktrin olarak günümüzde oldukça sık rastlanır hale gelmiştir. Rusya hibrit savaş yöntemini uzun süredir kullanmaktadır. 
Kavram genellikle Rusya Federasyonu Genel Kurmay Başkanı Valeri Vasliyeviç Gerasimov ile birlikte anılır. Kısaca, savaşlar 
artık ilân edilmemektedir.

Bu anlamda, İstihbaratın, gelecekte de terörizme sağlanan desteğin önlenmesi, azaltılması veya tamamen bertaraf edil-
mesi noktasında, aktif, kesin ve eş zamanlı bir istihbaratın ne kadar önemli olduğu, belirsizlikleri anlamlandırarak karar alıcıya 
hızlı bir bilgi paylaşımı noktasında sağladığı kazançlar açısından vazgeçilmez olma özelliğini geçmişte olduğu gibi kanaatimce, 
gelecekte de taşıyacaktır.

SONUÇ
Günümüzde 193 üye ülke ile adeta küresel bir çatı örgüt olan ve kuruluş amacı ‘’Huzur, Barış ve Güvenliği Tesis Etmek‘’ gibi 

kutsal bir misyonu bulunan Birleşmiş Milletlerin, en kritik organı olan Güvenlik Konseyinin yetki kargaşasının giderilmesi, reform ve 
yeniden yapılandırılma suretiyle, Dünya’nın ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap verebilir ve çözüm üretir hale getirilmesi, an itibariyle 
Dünya’nın ortak sorunları olan; terör, uluslararası terörizm, kimyasal silah kullanımı, biyolojik terör, kitle imha silah kullanımı, kaçak-
çılık, insan ticareti, açlık, yoksulluk, yolsuzluk, göç, bulaşıcı hastalıkla mücadele, iklim değişikliği ve tarımsal faaliyetlere kadar, olası 
tehditlerin bertaraf edilmesi ve birçok sorunun azaltılmasında veya giderilmesinde, bununla beraber, Dünya’nın ortak mirası olan 
huzur ve barış ortamının yeniden sağlanması ve insanlığın güvenliğe olan ihtiyacının karşılanması kapsamında ilk km taşı olabilir.
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VERİ MADENCİLİĞİNİN SUÇ VE GÜVENLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ    
Memduh BULUT

Öz

Kurumların veri tabanlarındaki milyonlarca verinin içerisinden ihtiyaca yönelik olarak anlamlı bilgiler elde edilmesi veri ma-
denciliği olarak tanımlanmaktadır. Veri madenciliği yöntemi ile kurumlar gerektiği takdirde stratejilerine yönelik olarak ihtiyaçları 
olan verileri belirli işlemlere tabi tuttuktan sonra anlamlı bilgiye sahip olabilir ve bunu gelecek yatırımlarında ve stratejilerinde 
kullanabilir. İnternet gibi geniş ve hatta sonsuz bir veri havuzu içerisinde veri madenciliği yapmak, özel beceriler ve konuda 
uzmanlık istemektedir, ayrıca veri madenciliğinde milenyum çağının en baskın özelliği olan hız konusu hem avantaj hem de-
zavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususlara karşı direnç gösterebilmek ve veri madenciliğinde başarılı olabilmek için 
ileri seviyede matematik, istatistik, lineer cebir, optimizasyon bilgisi, yöneylem modelleme teknikleri ve gelişmiş yazılım bilgisine 
sahip olmak gerekmektedir.

Veri madenciliği konusu birçok yönden kurum ve kuruluşlar için faydalı bir alan olmasına karşın aynı zamanda kişilik hak-
larının korunması ve kişisel verilerin gizliliğine karşı tehdit niteliği oluşturmaktadır. Bu verilerden faydalanarak çeşitli analizler 
sonucu elde edilen anlamlı bilgiler, toplumu yönlendirmede ve şekillendirmede kullanılabilecek bir silah haline dönüşme potansi-
yeline sahip olmakla birlikte veri madenciliği sonucu elde edilen bilgiler terör örgütleri başta olmak üzere birçok grup tarafından 
propaganda aracı olarak kullanılabilmektedir. Bir diğer yandan suç, suçlu ve mağdur ilişkisi üzerine veri madenciliğinden fayda-
lanılarak suçun ve suçlunun önlenmesine yönelik çalışmalar ile suçlu- mağdur profilleri, suç tipleri, suça elverişli bölgeler-yapılar 
gibi kriminolojinin de ilgi alanına giren çalışmalarla elverişli hale getirilebilecek algoritmalar sonucunda suç analizinde anlamlı 
bilgileri sağlayan veri madenciliği, güvenlik ihtiyacımızı karşılamaya yönelik olarak fayda sağlayabilir.

Hem büyük bir risk unsuru hem de suçla mücadelede nitelikli bir araç olarak kullanılma potansiyeline sahip olan veri ma-
denciliğinin; güvenlik, huzur, refah ve emniyet ortamının oluşturulması ve toplumda yasal düzenin aksamadan işleyebilmesi için 
nitelikli bir araç haline getirilerek, suç ve güvenlik açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Bilgi, Suç, Güvenlik, Suçla Mücadele

EVALUATION OF DATA MINING IN TERMS OF CRIME AND SECURITY
Abstract

  Obtaining meaningful information for the needs from the millions of data in the databases of institutions is defined as data 
mining. With the data mining method, organizations can have meaningful information after processing the data they need for 
their strategies, if necessary, and use it in their future investments and strategies. Data mining in a large and even infinite data 
pool like the Internet requires special skills and expertise, and speed, which is the most dominant feature of the millennium age 
in data mining, is both an advantage and a disadvantage. In order to resist these issues and to be successful in data mining, it 
is necessary to have advanced mathematics, statistics, linear algebra, optimization knowledge, operation modeling techniques, 
and advanced software knowledge.

Although the issue of data mining is a beneficial area for institutions and organizations in many ways, it also poses a 
threat to the protection of personal rights and the privacy of personal data. The meaningful information obtained as a result 
of various analyzes using these data has the potential to turn into a weapon that can be used to direct and shape the society, 
and the information obtained as a result of data mining can be used as a propaganda tool by many groups, especially terrorist 
organizations. On the other hand, by using data mining for crime, criminals-victim relevance, studies can be conducted to 
prevent crime and criminals. Data mining, which provides meaningful information in crime analysis as a result of algorithms that 
can be made convenient with studies that are also in the area of interest of criminology, such as criminals-victim profiles, crime 
types, and crime-prone areas, can be useful in meeting our security needs.

Data mining, which has the potential to be used as both a great risk factor and a qualified tool in combating crime; It is aimed 
to create an environment of security, peace, welfare and to make it a qualified tool for the legal order to function smoothly in the 
society to evaluate it in terms of crime and security.

Keywords: Data Mining, Information, Crime, Security, Crime Fighting
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GİRİŞ
20. yüzyıl ile birlikte insanlık, her alanda olağanüstü bir değişime tanıklık etmeye başlamıştır. İkinci ve üçüncü sanayi dev-

rimleri, daha bilinen adı ile teknolojik devrim ile birlikte ise insanların gerek iş hayatında gerekse sosyal yaşantısında iş yükü 
ciddi manada azalmıştır. Bunun yanı sıra ihtiyaçları da bir önceki yüzyıla baktığımızda çok farklılaşmıştır ve bu durum insanların 
sanal dünya gibi yeni yaşam alanlarını keşfetmesine olanak sağlamıştır. Günümüzün vazgeçilmezlerinden olan siber âlem öyle 
bir hal almıştır ki artık makineler insanları, insanlardan daha iyi tanıyabilir hale gelmiştir. Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ile 
birlikte artık sosyal ağlarda yaptığımız her tıklama bizim izlerimiz olarak toplanmakta ve bu izler veri olarak adlandırılmakta 
diyebiliriz.

Veri bir madene benzetilirse, bu veri işlenmeden önce değersizdir fakat işlendikten sonra içindeki cevheri çıkarmış oluruz. 
Son yıllarda veri birçok madenden daha değerli bir konuma gelmiştir; kuşkusuz ki veriye hükmedebilen, onu işlevsel olarak 
kullanabilen ve işleyebilenler veri savaşlarında bir adım öndedir (Özekes, 2003). İşe yaramaz olduğu düşünülen veri yığınında, 
ihtiyacımıza yönelik çok değerli bilgilere ulaşılabilir.

Makineler artık bizim sevdiğimiz şeyleri, dikkatimizi çeken konuları biliyorlar ve bunları kullanıcıların amaçları doğrultusun-
da anlamlandırabiliyorlar. Bu yüzden internete rahatlıkla erişimi olan bir ailede yetişen bir çocuğun 18 yaşına geldiğinde sanal 
dünyada ne kadar iz bıraktığını ve yapay zekânın onu ne kadar iyi tanımlayabileceğini düşündüğümüzde tedirgin oluyoruz.

Verilerimizin kullanılması, bizler için daha kişiselleştirilmiş bir internet dolaşımı yaratmak açısından ve kuruluşlar için faydalı 
bir yöntem olmasına rağmen, kişilik haklarının korunması ve kişisel verilerin gizliliğine karşı tehdit niteliğindedir. Bu aşamada 
devreye suç ve suçla mücadele konusu girmektedir. Silahların eşitliği ilkesini örnek alarak suçla mücadelede veriyi etkin bir şe-
kilde kullanabilen bir anlayışa sahip olmamız gereklidir. Veri madenciliği, Modern kolluk anlayışına geçiş evresini tamamlamakta 
olan kolluk kuvvetlerimizin; suç ve suçla mücadele için veriyi etkin kullanabilmesi ve proaktif bir yaklaşıma sahip olabilmesi için 
de gereklidir. Veri madenciliği suçu oluşturan etkenler arasındaki ilişkiyi çözümlemek için iyi bir tekniktir. Veri madenciliğinin 
konuya uygunluğundan dolayı suç veri madenciliği kavramı ortaya çıkmıştır (Takçı ve Hayta, 2014).

1. Büyük Veri
Büyük veri sanal âlemdeki verilerin bütününe denmektedir. Bunu 5V olarak daha iyi tanımlayabiliriz (Seker, 2015). 5V hacim 

(Volume), Hız (Velocity), Çeşitlilik (Variety), Güvenilirlik (Veracity) ve Değer (Value)’dir. Büyük veri kavramı sadece boyut olarak 
bir büyüklüğü kastetmemektedir, fakat hacim (Volume) de buna dâhildir. İkinci olarak hız (Velocity) vardır. Örnek vermek gerekirse 
sosyal medyada saniyede milyonlarca işlem gerçekleşmektedir ve bunun hızını yakalamak gereklidir. Bir diğer yandan verinin 
çeşitliliğinden (Variety) de bahsedebiliriz. Çok farklı kaynaklardan çok farklı içerikleri bir arada bulundurmaktadır. Yani büyük veri, 
hacme, hıza ve kaynak çeşitliliğine sahiptir. Verinin güvenilirliği konusu (Veracity) da büyük veri de çok büyük bir öneme sahiptir. 
Ve sonuncu olarak değer (Value) bütün bunların birleşimidir. Yani 4V, beşinci V’yi sağlamaktadır. Büyük veriyi tam olarak çözüm-
leyebilmek için bu kavramlara dikkat etmeliyiz. Büyük veri; hacim olarak, hız olarak, güvenilirlik olarak ve çeşitlilik olarak tahmin 
edildiğinden daha büyük ve farklıdır. Bunlar gibi sebeplerden ötürü büyük verinin değeri bizim için çok yüksektir (Seker, 2015).

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde, veriler henüz oluştuğu andan itibaren kullanıma hazır hale 
getirilebiliyor. Bu teknoloji, veri akımı devam ederken veriyi analiz etmemizi işlememizi ve kullanıcıya sunmamızı sağlıyor. Bu 
veri madenciliğine kendini hazırlamış firmalar, yapılan yanlışlara anında müdahale edebiliyor; veriyi üretilir üretilmez analiz sü-
reçlerine entegre edebiliyor; bu verileri karar destek mekanizmalarında aynı anda kullanabiliyor (Doğan ve Arslantekin, 2016). 
Geleneksel veri analizinden çok daha farklı olan büyük veri (Big Data) kavramı, kurum ve kuruluşların kendi veritabanlarındaki 
veriden ziyade diğer kaynaklara da el atmasından ve verinin gücünü daha etkin bir şekilde kullanabilme ihtiyacından doğmuştur.

Hac�m

Değer Hız

Güven�l�rl�k Çeş�tl�l�k
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2. Verı̇ Madencı̇liği
Veri madenciliğinin gelişim sürecinde birçok farklı ismi olmuştur; enformasyon keşfi, enformasyon hasadı, veri arkeolojisi ve 

veri örüntüsü işleme bunlardan sadece birkaçıdır. Veri madenciliği ismini daha çok istatistikçiler, veri analistleri ve bilgi sistemi 
uzmanları kullanmaktadır. Veri madenciliği, veri tabanı alanında da oldukça popülerdir (Koyuncugil ve Özgülbaş, 2009).

Veri Madenciliği (Data Mining) günümüzde neredeyse tüm kurum ve kuruluşlar için vazgeçilmez bir hususa dönüşmüştür. 
Müşteri profilini çıkarabilen, talepleri ve istekleri tahmin edebilen ve buna göre şekillenebilen yapılar kalıcı olabilirken; bilginin gü-
cünü elinde bulundurmayan ve bu bilgiyi işlevsel olarak kullanamayan yapılar ise mevcudiyetinde süreklilik sağlayamamaktadır. 
Veri madenciliği, büyük veri içerisinden, veriyi işleyenin amacına yönelik olarak gelecek stratejilerini oluşturmasında yardımcı 
olacak anlamlı ve yararlı veri ve kuralların, yapay zekâ ve makine öğrenmesi aracılığıyla aranması ve analizidir. Veri madenciliği 
bir diğer yandan, büyük veri içindeki anlamlı ilişkileri inceleyerek aralarındaki bağlantıyı bulmaya yardımcı olan bir sistemdir. 
Aynı zamanda veri tabanı sistemlerindeki açığa çıkmamış bilgilerin bulunmasını sağlayan veri analizi tekniğidir (Kalikov, 2006).

Bulunduğumuz bilişim çağında artık her yaptığımız tıklama ve imlecimizin hareketleri dâhil gerçek zamanlı olarak toplanıyor 
ve kimliğimize ekleniyor. Sanal ortamda gerçekleştirdiğimiz bu hareketlerin her biri veritabanlarında saklanarak belirli işlemlere 
tabi tutulduktan sonra anlamlı bilgiler elde ediliyor ve bu bilgiler kimi zaman kişiselleştirilmiş e-postalar olarak kimi zaman ise 
kişiselleştirilmiş reklamlar olarak amaca yönelik tasniflenip kullanılıyor.

Tekerek (2011)’e göre veri madenciliği süreçleri aşağıda gibidir:

1. Veri Toplama

2. Veri Temizleme ve Dönüştürme

3. Model Kurma

4. Model Değerlendirme

5. Raporlama

6. Değerlendirme

7. Uygulama Entegrasyonu

8. Model Yönetimi

Baykal (2006)’a göre Veri Madenciliği Uygulama Alanları:

⇒ Veri tabanı incelemesi ve karar alma süreci

⇒ Pazar Araştırmaları

⇒ Belgeler arası ilişkiler

⇒ Kredi risk analizi ve müşteri

⇒ Kurum ve kuruluş kaynaklarının sarfiyat analizleri

⇒ Strateji planlaması ve yönetimi

3. Verı̇ Madencı̇lı̇ğı̇ Temelı̇nde Suç ve Güvenlik
İnsanlık, varoluşundan bugüne kadar hiçbir zaman diliminde ne bu kadar güvenli ne de bu kadar güvensiz yaşamamıştır 

diyebiliriz. Oluşturduğumuz toplumsal normlar, gıdaya erişim imkânları, barınma gibi birçok fizyolojik ve psikolojik ihtiyaç un-
surunu neredeyse tüm insanlık olarak belirli bir düzeyde karşılamış bulunmaktayız. Fakat bu durum ne suçun ne de güvenlik 
tedbirlerimizin önüne geçemedi, çünkü suç ve suçlu da daima kendini geliştirdi ve çağa ayak uydurdu. Kriminoloji ve kriminalistik 
alanı da aynı şekilde gelişmiştir. Suç ve güvenlik alanında yaşanan bu değişimler siber güvenlik, bilişim suçları ve veri güvenliği 
gibi birçok yeni terimi de üretmemize sebep oldu.

Sosyal ağlar, bireyler ve gruplar arası iletişimde yeni bir dönem başlatmıştır. İletişim alanındaki bu yeni dönem aynı şekilde suç 
ve suçluluk alanında da gerçekleşmiş ve küresel anlamda suç kavramı yukarı yönlü bir ivme kazanmıştır (Ateş ve Tokay, 2018).



114

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi “I. Lisans ve Lisansüstü Güvenlik Yönetimi Öğrenci Kongresi” Bildiri Kitabı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yayınları

Yayınlanan İçer�k Neden�yle Şantaj 6,9

8,7

19,3

24,3

29

28,3

37,5

39,4

59,7

60,2

0 50 100
%

10,3

7,3Organ T�caret�ne Yönel�k İçer�k

Uyuşturucu T�caret�ne Yönel�k İçer�k

C�nsel İçer�kl� Mesaj Atma

Yayınlanan İçer�k Neden�yle Tehd�t Alma

İllegal Hayvan Satışı

S�lah Satışına Yönel�k İçer�k

Kötü Söz/Küfür/Hakaret İçeren Mesaj

Ülke Aleyh�ne Paylaşım

Çocuk Pornograf�s�ne Yönel�k İçer�k

Makale/Raporun Refaranssız Göster�m

İft�ra/Mesnets�z Ded�kodu/Söylent�

Şekil-1

Şekil-1 (Ateş ve Tokay, 2018)’de belirtildiği üzere katılımcıların ağ üzerinde;

•  %29’unun (n:222) çocuk pornografisiyle,

• %28,3’ünün (n:217) silah satışıyla,

• %10,3’ünün (n:79) uyuşturucu ticaretiyle,

• %60,2’sinin (n:461) iftira, mesnetsiz dedikoduyla,

• %7,3’ünün (n:56) organ ticaretiyle,

• %59,7’sinin (n:457) ülke aleyhine paylaşımla,

• %39,4’ünün (n:302) intihalle,

• %19,3’ünün (n:148) illegal hayvan satışıyla,

• %16,6’sının (n:127) veri hırsızlığıyla,

• %24,3’ünün (n:186) cinsel tacizle,

• %6,9’unun (n:53) şantajla,

• %8,7’sinin (n:67) tehditle,

• %37,5’inin (n:287) kötü söz, küfür ve hakaretle karşılaştığı saptanmıştır.

Bu bilgilere dayanarak internet üzerinde ciddi oranda bir suç ve suçlu kitlesi olduğunu söylemekte sakınca yoktur. Söz ko-
nusu suç ve suçlu kitlesi ile mücadele edebilmek için güvenlik tedbirlerini de aynı ortamda sağlamak ve geliştirmek zorundayız. 
Bunları yaparken de suç ve suçlulardan daha etkin bir şekilde onların kullandığı yöntemleri kavramalı ve kullanmalıyız. Ek olarak 
bu nitelikte bir kolluk kuvveti oluşturulmasına özen göstermeliyiz.

Verilerimizin aleyhimize kullanılması konusunda bugüne kadar birçok skandal ortaya çıkmıştır ve bunlardan biri de Ame-
rika Birleşik Devletleri’nin 2016 seçimlerinde bir propaganda silahı olarak kullanıldığı düşünülen Cambridge Analytica şirketidir 
(Aksoy ve Türkölmez, 2020). Söz konusu şirketin bazı dönemler yaptığı açıklamalarına baktığımızda, kullanıcı verilerini sadece 
reklam verenlerle müşteriler arasındaki etkileşimi artırmak amaçlı olarak paylaştığını öne sürdüğü görülüyor. 2017 yılında ortaya 
çıkan bu olay verilerin sadece reklam verenlerle değil daha farklı birçok amaç için de kullanıldığını gözler önüne sermiştir. Sosyal 
medya kullanıcılarının kendi doldurduğu kişisel bilgilerinin yanı sıra yaptığı her paylaşım, her beğeni ve yorum ile de ilgili veri 
madenciliği yapılmış ve bu veriler ile kişiye özel propagandalara maruz kalan kullanıcıların olduğu öne sürülmüştür. Yapılan 
bu propagandaların kullanıcıların bilgisi ve izni olmadan yapıldığı da ortaya çıkmıştır. Bu skandal tarihe “Cambridge Analytica 
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Skandalı” olarak geçmiş ve bu olay sosyal medya kullanıcılarına hem Facebook’un niyetlerini sorgulatmış hem de internette top-
lanan verilerin sadece kişiselleştirilmiş reklam gösteriminin ya da sadece kullanıcıların iyi vakit geçirmesinin bir aracı olmadığını 
da ortaya çıkarmıştır (Aksoy ve Türkölmez, 2020). Yaşanan bu skandal ’’özgür bir seçim mümkün mü?’’ sorusunu sormamıza 
sebep olmuştur. Veri madenciliği ile insanların psikografiklerini çıkartabiliyorlar ve onlara kişiselleştirilmiş bir şekilde propaganda 
yapabiliyorlar. Bu sayede dünyayı da onların istediği şekilde görmelerine sebep oluyorlar. Bu konuyu kötü amaçlı kişi ve örgüt-
lere bırakmamak için veri hakları ve gizliliği konusunda detaylı çalışmalara ihtiyacımız var.

Kriminoloji de sıklıkla karşılaştığımız bir konu olan suç analizi de veri madenciliği sayesinde daha kolay ve uygulanabilir bir 
hal almıştır. Öncelikle suç analizi günümüzde emniyet ve güvenlik alanında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bunun en önemli 
sebebi; suç ve suçlu arasındaki bağlantıyı bulmak, suçların coğrafi ve demografik olarak dağılımını keşfetmek ve proaktif bir 
şekilde öngörülerde bulunabilmeyi suç analizi sayesinde başarıyoruz.

Demirci ve Çoban(2002)’a göre suç analizinin beş farklı aşaması vardır ve tam bir suç analizi için bu aşamaların tümü 
gereklidir. Bunlar;

1. Suç verilerinin toplanması

2. Verilerin sınıflandırılması

3. Veri analizi

4. Elde edilen bilgilerin dağıtımı

5. Geribildirimlerin değerlendirilmesi

Uluslararası bir işbirliği ile suç tipleri ve suçlu profillerini daha iyi analiz edebilmek için, spesifik suçlarda izlenilen yolları, 
seçilen zamanları ve mağdur profillerini kayıt altına alıp sınıflandırarak ortak bir veri tabanında toplayabilir; veri madenciliği 
yöntemleri ile suç analizinde daha etkin ve verimli sonuçlar elde edebiliriz. Yanı sıra öngörücü kolluk anlayışında bu yöntemler 
ile başarıya ulaşabiliriz. 

Suç önleme ve kolluk anlayışında bugüne kadar sıklıkla reaktif yöntem kullanılmıştır fakat bugünlerde proaktif yöntem 
kullanılmaya başlanmıştır. Proaktif yöntem için bir teknik veri madenciliğidir. Suçu oluşturan nedenlerin tespitinde de veri ma-
denciliği uygun bir yöntemdir. Suç analizi için kullanılan en yeni tekniklerden biri de suç veri madenciliğidir. Veri madenciliğinin 
bu konudaki işlevsel olarak kullanılabilme potansiyelinden dolayı suç veri madenciliği ortaya çıkmıştır. Günden güne gelişmeye 
devam eden bu yöntem gelecekte suçla mücadelede etkin olarak kullanılabilecektir. Bununla birlikte, suç tipleri ve güvenlik 
bağlantılarıyla birlikte suç veri madenciliğine önemli bir yaklaşım oluşmaktadır (Takçı ve Hayta, 2014).

Hâlihazırda Adli Tıp Kurumu, Emniyet Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı veritabanlarında neredeyse hepimizin en azından 
parmak izleri bulunmaktadır. Fakat bu veritabanı ile herhangi bir sosyal medya ağının veritabanını karşılaştırdığımızda ikisi 
arasındaki hacim farkı tahayyül edilemeyecek kadar fazladır. Bir diğer yandan ham veri ağırlıklı veri tabanlarına sahip olan 
sosyal medya sitelerinin veri havuzunun kolluk tarafından kullanılabilmesi de ayrı bir etik konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kişinin tanımlanmasında kullanılan her türlü bilgi kişisel veridir. Bu verilerin korunması hukuki olarak güvence altındadır. Adli 
olayların aydınlatılmasında delillere ihtiyaç vardır. Deliller doğrultusunda suçlu ve mağdur hakkında bilgilere ulaşılmaktadır. Bu 
bağlamda oluşan duruma baktığımızda kolluk kuvvetlerinin kişisel veri elde etmesi gibi bir görevi ortaya çıkacaktır. Bu verilerin 
doğrultusunda elbette olayların çözülmesi daha kolay olacaktır. Kolluk kuvvetleri yeni görev ve yetkilerini kullanarak elde edilen 
veriler ile adaletin daha hızlı ve doğru tecelli etmesini sağlayabilir. Kişisel verileri ise suç olayından önce veya suç olayından 
sonra elde edebilir (Çetli ve Özkoçak, 2018).

Kolluk kuvvetlerinin görev ve yetkileri açısından baktığımızda, kişisel verilerin kullanımı görev ve yetki alanı içerisindedir. 
Olay yerinde bulunan, kan lekesi, saç, kıl örnekleri ve vücut sıvıları kişisel veriler olarak değerlendirilmektedir yanı sıra kullandığı 
aracın plakası da o kişiye ait kişisel verilerdendir. Çevrede bulunan mobese kameraları, olayın nasıl gerçekleştiğini ve kimler 
tarafından gerçekleştirildiğini bizlere sunmaktadır. Kolluk kuvvetleri mobese kameralarını, biyometrik veri sistemlerini, olay yeri 
inceleme bilimini, bilişim alanındaki verileri, telekomünikasyon alt yapısını ve elde edilen kişisel verileri kullanarak; suçlunun 
kimliğinin tespit edilmesinde, suçlunun bulunmasında ve adaletin tecelli etmesinde kişisel verileri etkin olarak kullanırlar. Plaka 
Okuma Sistemi ile bilet ve ehliyet gibi ekipmanlara da gerek kalmamıştır. Köprü, ücretli otoyol ve otoban geçişlerinde bu sistem 
sayesinde daha hızlı işlem yapmaktayız. Sistem aynı zamanda çalıntı araçların tespiti sırasında aracın bulunmasında ve suçun 
çözümlenmesi üzerinde etkileri bulunmaktadır (Çetli ve Özkoçak, 2018). Bu başlık adı altında geçen tüm konularda direkt veya 
dolaylı olarak veri madenciliğinden faydalanılmaktadır.

SONUÇ
Fiziki güvenlik, bilgi güvenliği, bilişim güvenliği, insan güvenliği ve gıda güvenliği gibi birçok alanda incelenen güvenlik 

konusunun, konumuza yönelik olan kısmı veri güvenliğidir. Bu konuda internet kullanıcıları olarak suçun insana verdiği yahut 
potansiyel olarak verebileceği zararları en aza indirgemek ve ondan korunmak zorundayız. İnsanlar istemediği kadar verinin 
içerisindedir ve bu verilerin ‘madenciliğini’ iyi yapanlar ve onu belli işlemlere tabi tuttuktan sonra içindeki cevheri çıkarabilenler bu 
güce sahip olacaktır. Suçlu-mağdur profilleri, suç tipleri, suça elverişli bölgeler-yapılar gibi kriminolojinin de ilgi alanına giren ça-
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lışmalarla elverişli hale getirilebilecek algoritmalar sonucunda suç analizinde anlamlı bilgileri sağlayan veri madenciliği, güvenlik 
ihtiyacımızı karşılamaya yönelik olarak fayda sağlayabilir. Veri madenciliği ile entegre edilmiş, suç gibi süreklilik arz eden ve 
daima geliştirilen çeşitli güvenlik yöntemleri ve sistemlerini kullanabilir, ihtiyaçlar hiyerarşisinin de temellerini oluşturan güvenlik 
ihtiyacımızı sanal ortam sayesinde de karşılamaya devam edebiliriz. Verinin gücünü illegal yapılardan daha iyi kullanabilen, kişi-
lik haklarının korunmasına ve kişisel verilerin gizliliğine saygılı bir perspektif ile çok daha proaktif bir yaklaşıma sahip olunacaktır.

Tarih ders almayanlar için tekerrürden ibarettir sözünün bilişim dünyasında hayat bulmuş şekli veri madenciliğidir. Geçmiş 
veriden elde ettiğimiz bilgiler geleceğe yön vermemizde de etkili olacak ve karşımıza çıkması olası sorunlarla mücadelede yol 
gösterici olarak bize yardımcı olacaktır (Özcan, 2014). Suçla mücadelede bir araç olarak kullanılma potansiyeline sahip olan veri 
madenciliğinin, nitelikli bir araç haline getirilerek suç ve güvenlik açısından kullanılmasını başarırsak; veri madenciliğini işlevsel 
ve etkin bir şekilde kullanan öngörücü kolluk kuvveti, suç önlemede daha başarılı olacaktır. Yaşadığımız yüzyıl veri okyanusunda 
yüzmeyi bilenlerindir.
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TÜRKİYE’DE TERÖRİZM VE GÜVENLİK ALGISI: 2015-2019 TARİHLERİ
KAPSAMINDA İNCELENMESİ    

Miraç Muhammed KOÇER

Öz

Son yıllarda tüm dünyanın gündeminden düşmeyen, evrensel bir önem kazanan konulardan biri de terörizmdir. Bu çalışma-
da 2015-2019 tarihleri arasında, Türkiye’yi büyük ölçüde etkileyen terörizm gerçeği ve terörizm kavramının algısı ele alınmıştır. 
Modern devletin ortaya çıkması ile birlikte bireyden devlet seviyesine yükselen güvenlik algısı beraberinde devleti öncelemeyi 
getirmiştir. Bu durum devlet çıkarlarını ön plana çıkarmış ve devlet altı unsurların ihmal edilmesine neden olmuştur. Devletler 
birincil aktör olarak kabul edilmiş ve devleti merkeze alan güvenlik politikaları geliştirilmiştir. Bu çerçevede güvenlik kavramı uzun 
yıllar devlet tehdidi, askeri kapasite, güç ve devlet çıkarları çerçevesinde ele alınmıştır. Güvenlik kavramının yeniden tanımlan-
masının temel çıkış noktası küreselleşme süreci olmuş ve tehditlerin devletlerden kaynaklı tek boyutlu klasik görünümünden 
çıkıp, asimetrik bir hal aldığı sürece girilmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 2015-2019 döneminde iç güvenlik algısında yaşanan 
değişim ve bu değişim çerçevesinde uygulanan iç güvenlik politikaları analiz edilmiştir. Türkiye’nin iç tehdit algısına yönelik ge-
liştirilen güvenlik politikalarının analizi çerçevesinde; MGK (Milli Güvenlik Kurulu) basın bildirileri, hükümet programları, TBMM(-
Türkiye Büyük Millet Meclisi) araştırma ve inceleme komisyonlarının hazırladığı raporlar incelenmiştir. Çalışmanın ilk kısmında 
terörizm kavramının incelenmesinin ardından, terörizmin amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uyguladığı yöntem ve taktikler 
tartışılmıştır. Çalışmanın ikinci kısımda terörizmin güvenlik kavramı üzerinden amaçları için uyguladığı eylemler neticesinde 
bireyler tarafından nasıl algılandığı üzerine durulmuştur. Ardından terörle mücadelede sivillerin özgürlükleri ve ulusal güvenlik 
ikilemi değerlendirilmiş, bu kapsamda terörle mücadeleye yönelik tutumları belirleyen faktörler açıklanmıştır. Terörizm kavramı-
nın algısını belirleyen temel faktörler ve bunların sonucunda oluşan siyasi korkunun giderilmesi amacıyla kolluk kuvvetlerine 
ve devlete düşen sorumluluklara yönelik çözüm önerileri de dile getirilmiştir. Bu çalışmanın, Türkiye’nin geleneksel güvenlik 
politikalarındaki değişime etki eden unsurların anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

PERCEPTION OF TERRORISM AND SECURITY IN TÜRKİYE: AN INVESTIGATION 
WITHIN THE SCOPE OF 2015-2019

Abstract

  Terrorism is one of the social events that have not fallen off the agenda of the whole world in recent years and have gained 
universal importance. In this analyze, between 2015-2019, the reality of terrorism and the perception of the concept of terrorism, 
which greatly affected Türkiye, were discussed. With the emergence of the Modern state, the perception of security that rose 
from individual to state level brought with it the priority of the state. This brought state interests to the forefront and led to the 
neglect of elements under the state. States have been recognized as primary actors and security policies have been developed 
that center the state. In this context, the concept of security has been discussed for many years within the framework of State 
threat, military capacity, power and state interests. The main point of redefining the concept of security was the process of glo-
balization and entered as long as threats emerged from the one-dimensional classical view of states and became asymmetric. 
In this study, the change in Türkiye’s perception of internal security in the period 2015-2019 and the internal security policies 
implemented within the framework of this change were analyzed. Security policies developed for the analysis of the internal 
threat perception of Türkiye within the framework of the NSC (National Security Council) press releases, government programs, 
TBMM(Turkiye Buyuk Millet Meclisi)(Grand National Assembly of Türkiye) research and review the reports of the commission 
are examined. After examining the concept of terrorism in the first part of the study, the goals of terrorism and the methods 
and tactics it applies to achieve these goals were discussed. In the second part of the study, the focus was on how terrorism is 
perceived by individuals as a result of their actions for their purposes through the concept of security. Then, civil liberties and 
national security dilemma in the fight against terrorism were evaluated and the factors determining attitudes towards the fight 
against terrorism were explained in this context. The main factors determining the perception of the concept of terrorism and 
their resulting political fear in order to eliminate the responsibilities of law enforcement and the state have also been expressed. 
It is believed that this analyze will be contributed to the understanding of the elements that influence the change in Türkiye’s 
traditional security policies.
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GİRİŞ
İlk tanım olarak; Terörizm ya da terör, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen 

hedef gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolu kullanmak’’ şeklinde 
ifade edebiliriz. Bu çerçevede, Türkiye’nin iç güvenlik politikaları üzerinde belirleyici olan güvenlik kültürü ve bunun esasını 
oluşturan güvenlik ile ilişkili sorunlar algısını temel olarak iki ana başlıkta (yani Terörizm ve Güvenlik Algısı olarak) incelemek 
mümkündür.

Terörizm kavramını faaliyete döken kişilere de terörist veya yıldırıcı, terör uygulayan organize farklı gruplara da terör örgütü 
denilmektedir. Bu kişi ve grupların hedefinde hükûmetler ve kuruluşlar olabilir.

Ülkemizde Terörizm 1960’lı yıllardan sonra giderek artan eylemler nedeniyle üzerinde en çok durulan kavramlardan birisi 
olmuştur. Terörizmin sebeplerini ve sosyal hayatımızdaki olumsuz etkilerini anlamanın en iyi yolu, geçmişten günümüze top-
lumun devlet ile ilişkisini ve toplumun kendi içindeki farklı grupların birbirleri arasında yaşanan olaylar zincirini yorumlamaktır.

Anayasamızda 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 1.maddesinde; “Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, 
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 
ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin var-
lığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından 
girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Günümüzde etkilerini en çok hissettiren terör örgütlerine aşağıdaki gibidir;

PKK: 1960’ların sonu, 70’li yılların başında Ermeniler tarafından kurulan ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation 
of Armenia) terör örgütü, Türkiye’yi hedef almıştır. 34 Türk diplomatını katleden terör örgütü 80’lerin başında yerini PKK’ya 
bırakmıştır. 1984’te ortaya çıkan bölücü terör örgütü PKK, 1992 yılına kadar en şiddetli dönemini yaşamış; 1999 yılında ise 
kurucusu olan Abdullah Öcalan Kenya’da yakalanarak

Türkiye’ye getirilmiştir. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği kanlı eylemlere imza atan PKK, günümüzde de varlığını 
sürdürse de Kolluk Kuvvetlerinin etkin mücadelesi ile eski gücünü kaybetmiştir. Özellikle kırsal alanda Jandarma Genel Komu-
tanlığı bünyesindeki birliklerin düzenledikleri operasyonların bu terör örgütü üzerinde büyük baskısı olmuştur.

FETÖ, Türkiye’de dini istismar eden bir diğer terör örgütü ise FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü)’dür. Dini bir ce-
maat olarak 1996 yılında, Fethullah Gülen önderliğinde kurulan örgütün, devletin tüm kurumlarına sızma yöntemiyle 
yerleşerek paralel bir yapı oluşturduğu, 2013 yılında ‘yolsuzluk soruşturması’ olarak lanse edilen 17-25 Aralık operas-
yonu ile gün yüzüne çıkmıştır. Fethullah Gülen Cemaati, 2014 yılında MGK (Milli Güvenlik Kurulu) kararıyla olduğu 
ve diğer terör örgütleriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul edilmiştir. FETÖ terör örgütünün 15 
Temmuz 2016’da hükümete yönelik gerçekleştirdiği darbe girişiminde, 249 kişi hayatını kaybederken binlerce kişi de 
yaralanmıştır.

Ülkemiz, bu bahsi geçen örgütler dışında başka terör örgütleri ile 
de mücadele etmiş ve hâlâ mücadele içerisindedir. Terör örgütleri halk 
üzerinde baskı sağlamış ve ciddi şekilde güvenlik algısını değiştirmiştir.

Güvenlik Nedir?
Güvenlik (emniyet ve asayiş), toplumun, onu oluşturan bireylerin, 

onların kişilik hakları ve insanlık onurlarının, kamusal ve kişisel malların, 
her türlü tehlike ve kazalardan korunması anlamına gelmektedir. Amaç 
toplumun refah, huzur içerisinde varlığının korunması ve kamu düzeninin 
tesis edilmesidir.

Güvenlik genellikle toplum yaşamında yasal düzenlemelerin aksa-
madan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmeleri, güven içinde 
yaşam sürmeleri şeklinde anlaşılır. Bu kavrama uluslararası bağlamda 
bakıldığında, sistem yapısının kullanılan yöntemleri belirlemede öncü ol-
duğunu görüyoruz. Ayrıca ülkelerin yaşadığı siyasal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel etkileşimler güvenlik algısının değişimine neden olmuştur.

Güvenlik Algısı nedir?

Terörizm ise toplumun güvenlik algısını değiştirmekle kalmayıp, kurum ve kuruluşlara hatta orduya olan görüşü kısmen 
değiştirmiştir. Orduya olan güvenin sarsılması da toplumun güvenlik algısında olumsuzlukları tetiklemiştir.

Bir haber sitesinde yayınlanan 2015 Şiddet Eylemleri istatistik verilerinin büyük bir çoğunluğu terör örgütleri mahiyetinde işlenmiştir.
2015’te tırmanışa geçen terör eylemleri toplum üzerinde büyük olumsuzluklar yaratmıştır. Olaylar dış gündemde de yer 

bulmuştur.

ŞİDDET EYLEMLERİ ÖN PLANDA
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 Daha kapsayıcı bir rol üstlenen MGK, yetkilerinin kapsamı göz önüne alındığında, 12 Eylül darbesi ve 1982 anayasasından 
sonra toplumun her alanına entegre edilmiş ve bir güvenlik pusulası görevi görmüştür (Gürpınar, 2013: 81). Devlet ve milletin 
varlığına, bağımsızlığına, bölünmez bütünlüğüne, sosyal hayatın barış ve güvenliğine yönelik tehditlerin tanımlanması ve bu 
tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınması açısından 1982 Anayasası, Milli Güvenlik Kurulu ve Genel Sekreterlik Kanununda yer 
alan hükümlerle uyumlu işlevsel bir yapıya sahiptir. MGK’nın basın açıklamaları incelendiğinde, ülkenin güvenlik sorunlarının 
esas olarak ülke genelindeki ideolojik ve örgütsel faaliyetlerden kaynaklandığı görülmektedir. Bunun sonucunda da terörizmin 
arkasındaki faktörler tespit edilebilir ve araştırılabilir.

2015-2019 tarihleri kapsamında MGK basın bildirileri;

2015 - Dinî, mezhebi, etnik kavram ve hassasiyetleri istismar eden tüm terör örgütleri ve bunlara destek veren odaklarla, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da “hukukun üstünlüğü ilkesi” çerçevesinde, ayrım gözetilmeksizin mücadeleye devam 
edileceği belirtilmiştir.

2016 -  “Fethullahçı terör örgütü adı verilen bir ihanet çetesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk silahlı kuvvetleri içindeki 
mensupları vasıtasıyla silahlı bir darbe girişimi başlatmıştır.

Bu örgütün etkisi altına aldığı eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları, ticari kuruluşlar ve kamu görev-
lileri aracılığıyla milleti ve devleti kontrol altında tutmayı amaçlamasından bahsedilmiştir.

Ek olarak ‘’Türk silahlı kuvvetleri içerisinde yuvalanmış asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı terörist canilerini harekete 
geçirerek ülke yönetimine el koymaya çalışan terör örgütünün bu girişimi, milletimiz ve güvenlik güçlerimizin kahramanca müca-
delesi sayesinde başarısız olmuştur.’’ şeklinde bir madde bulunmaktadır.

2017’de yayınlanan MGK bildirisinde ‘’FETÖ, PKK-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele başta olmak üzere, ülkemi-
zin millî güvenliğine yönelik tehditlere karşı hukuk çerçevesinde alınan ve kurulumuzca önerilen tedbirler görüşülmüş; terörün 
sonlandırılması için yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele, kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.’’ 
maddesi yer almıştır.

2018 - Ülkemizin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınmış; FETÖ, PKK-YPG ve DEAŞ 
başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen 
operasyonlar ile hudut güvenliği hakkında kurula bilgi arz edilmiştir.

2019’de de bir önceki yıla benzer olarak ‘’Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alına-
rak, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden pkk/pyd-ypg, deaş ve fetö başta olmak üzere, bütün terör örgütlerine 
karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş; başarıyla icra edilmek-
te olan harekât ve operasyonlar detaylı şekilde görüşülmüştür.’’ maddesi yer almaktadır.

Her toplumda olduğu gibi, Türkiye için de iç güvenlik politikaları belirli bir tarihsel ve kültürel kapsamda değişmiş ve şekil-
lenmiştir. Türkiye, büyük anlamda güvenliğin toplumsal ve siyasal gelişiminde öncelikli rol oynamıştır. Türk toplumu tüm diğer 
unsurların dışında tutulan bir güvenlik kültürü ile tanımlanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti ile toplumunun, tarihsel 
tecrübeler bütününde gelişmiş belirli bir güvenlik tanımının oluşumları olduğu söylenebilir. Başka bir bakışla, tüm toplumlar için 
tarihsel gelişmelerin en temel belirleyicisinin ancak uzun dönemde yavaş bir şekilde değişen coğrafi özellikler olduğu baz alındı-
ğında, Türkiye’nin emsalsiz güvenlik kültürünün teşkil ve gelişmesinde tarihsel tecrübeler kadar belirleyici etkiye sahip bir diğer 
faktör de coğrafyadır. Üstelik Türkiye, dünya politikasında kendisine hem güvenlik sorunları hem de imkânlar sunabilen özel bir 
jeopolitik konuma sahip olduğundan, güvenlik kültüründe coğrafyanın tesirini fazlasıyla hissetmektedir.

SONUÇ
Terör örgütlerinin etkinliğini azaltmak ve halkın güvenlik algısını olumlu yönde değiştirip kişilerin korkusuzca hayatlarına 

devam edebilmeleri için kırsal alandaki terörizmi eğitimle engelleyebilir, kolluk kuvveti etmenini etkin kullanarak önlemler alına-
bilir. Aynı şekilde devlet damarlarına sızmış olan karşıt düşünceli örgütleri engelleyerek iç veya dış etmenlere karşı önlemler 
alınabilir.
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İHA VE SİHA’LARIN PKK TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI KULLANIMI    
Kerem HIZLI - Abdulrezak ERDİNÇ

Öz

Son yıllarda İHA ve SİHA’lar terörizmle mücadele kapsamında çoğunlukla gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla giderek artan 
bir yoğunlukta kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusunda PKK Terör Örgütü’ne yönelik ope-
rasyonlarda İHA ve SİHA kullanımının PKK Terör Örgütü üzerindeki etkisinin ve terörizmle mücadeleye katkısının belirlenmesi 
oluşturmaktadır. Bu sunum İHA ve SİHA’lar ile yapılan gözetleme ve keşif faaliyetleri ile özellikle saldırı türündeki operasyonların 
terör örgütleri üzerinde yarattığı etkinin, istenen sonucun alınıp alınamadığının, dolayısıyla bu teknolojilerin terörizmle müca-
deledeki rolünün belirlenmesidir. Dünyada ve Türkiye’de İHA SİHA gibi güvenlik sektöründe etkinlik ve hız arttırıcı araçların 
kullanımının arttığı görünmektedir. Bu durum hem çevresel faktörlerin hem de devletlerin sürekli değişen tehdit ortamına ayak 
uydurma çabasının bir sonucudur. Devletler en önemli güvenlik tehditlerinden biri olan teröre karşı çeşitli araçlarla mücadele 
edebilmektedir ancak her koşulda askeri araçların bu mücadelenin en temel parçası olduğu görülmektedir. Terörle mücadelede 
askeri araçların seçimi oldukça önemlidir. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra görece düşük üretim maliyeti, teknolojik gelişmelere 
paralel olarak üretim kapasitesinin artması ve kullanıldığında personel kaybının önemli ölçüde engellenmesi sebebi ile İHA 
SİHA’lar terörle mücadelenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Zaman içerisinde düşmanlarının tasarladıkları planları ve 
manevraları önceden fark etmeyi ve boşa çıkarmayı, bunu yapabilmek için de düşman hakkında istihbarat toplamanın önemi 
kavranmıştır. Bu durum İnsansız Hava Araçlarının doğuşu için gerekli olan altyapıyı oluşturmuştur.

Anahtar Sözcükler: İHA, SİHA, Terörizm, Terör Örgütü, Güvenlik

USE OF TACTICAL ARMED/UAV SYSTEMS AGAINST PKK TERRORIST ORGANIZATION
Abstract

  In recent years, Tactical Armed/UAV systems have been used in the fight against terrorism, mostly with increasing intensity 
for surveillance, reconnaissance, and attack purposes. This study determines the impact of the use of Tactical Armed/UAV 
systems on the PKK Terrorist Organization in operations against the PKK Terrorist Organization in the East and Southeast of 
Türkiye and its contribution to the fight against terrorism. Also, surveillance and reconnaissance activities with Tactical Armed/
UAV systems, especially the impact of attack-type operations on terrorist organizations, whether the desired result can be 
obtained, and the role of these technologies in the fight against terrorism will be examined. In the security sector such as Tactical 
Armed /UAV systems in the world and Türkiye, the use of efficiency and speed-enhancing vehicles appears to be increasing. 
This is the result of both environmental factors and states’ efforts to keep up with the ever-changing threat environment. States 
can fight terrorism against terrorism, one of the most important security threats, but under any circumstances, military vehicles 
are seen to be the most fundamental part of this struggle. The choice of military vehicles is very important in the fight against 
terrorism. Due to technological developments as well as relatively low production costs, increased production capacity in parallel 
with technological developments, and significant prevention of personnel loss when used, Tactical Armed/UAV systems have 
become an indispensable part of the fight against terrorism. Over time, it has been understood that it is important to realize and 
waste the plans and maneuvers designed by their enemies in advance, and to gather intelligence about the enemy to do so. 
This has created the necessary infrastructure for the birth of Unmanned Aerial Vehicles.

Keywords: Tactical Armed/UAV systems, Terrorism, Terrorist Organization, Security
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GİRİŞ
İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar sürdürdüğü yaşam mücadelesinde kaçınılmaz olarak irili ufaklı savaşlar içerinde 

rol almıştır. Savaşlar; yeni yaşam alanlarına sahip olmak, ülke topraklarını genişleterek refah seviyesini arttırmak, daha çok 
alana ve insana hükmetme isteği, çıkar çatışmaları, anlaşmazlıklar, intikam almak gibi nedenler yapılmıştır. Tüm bu savaşlar 
esnasında savaşanlar ve günlük hayatını sürdüren, çiftçi ve esnaf gibi, sıradan insanlar daima tek bir yargı tarafından kuşatıl-
mışlardır; hayatta kalmak. 

İşte bu kaygı savaşçıların ve komutanların zihnini sürekli meşgul etmiş, zafer kazanmak isteyen komutanı ve savaşçıların 
bir yandan zafere götürecek taktik ve teknikleri geliştirirken diğer yandan da mümkün olan en az kayıpla hedefe nasıl ulaşabi-
lecekleri sorusunun cevabını bulmaya yöneltmiştir. Zafer kazanmak ve bu zaferi kazanırken hayatta kalmayı başarma olgusu; 
kendisi zarar görmeyecek şekilde düşmanın mümkün olduğunca uzaktan yok edilmesini sağlayacak mancınık, ok ve yay, ateş 
topları gibi silahların keşfine yol açmıştır. 

Zaman içerisinde meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmeler, savaşları daha da karmaşıklaştırmış, komutanların ve 
savaşçıların hayatta kalma isteğini gerçekleştirebilmeleri için aynı anda birçok faktörü göz önünde bulundurmalarının gereklili-
ğini ortaya koymuştur. 

Başlangıçta sadece düşmanı uzakta tutarak yok etmeyi planlayan komutanlar yeni durumda düşmanı imha etmek ve düş-
manın kendilerini yok etmesini önlemek için düşmanlarının tasarladıkları planları ve manevraları önceden fark etmeyi ve boşa 
çıkarmayı, bunu yapabilmek için de düşman hakkında istihbarat toplamanın önemini kavramışlardır. ‘’ Görünmeden görmek, 
ölmeden öldürmek’’ olarak özetleyebileceğimiz bu gelişmeler İnsansız Hava Araçlarının doğuşu için gerekli olan altyapıyı oluş-
turmuştur.1 

Türkiye’de İHA-SİHA gibi güvenlik sektöründe etkinlik ve hız artırıcı araçların kullanımının arttığı görülmektedir. Bu durum 
hem çevresel faktörlerin (iç savaşlar, devlet dışı silahlı aktörlerin sayısının artması) hem de devletlerin sürekli değişen tehdit 
ortamına ayak uydurma çabasının bir sonucudur. Terörle mücadelede askeri araçların seçimi oldukça önemlidir. Teknolojik 
gelişmelerin yanı sıra görece düşük üretim maliyeti, teknolojik gelişmelere paralel olarak üretim kapasitesinin artması ve kul-
lanıldığında personel kaybını önemli ölçüde engellemesi sebebiyle İHA-SİHA’lar terörle mücadelenin vazgeçilmez bir parçası 
haline gelmiştir. 

Türkiye son kırk yıllık süreçte terörle mücadele yürüten bir ülke olarak hem operasyonel hem de teçhizat açısından birçok 
tecrübeye sahiptir ve süreç içerisinde birçok farklı askeri aracının kullanımına başvurduğu görülmektedir. Türkiye, teknolojik 
kapasite ve savunma sanayii alanında yapılan yatırımlarla birlikte dünyada yükselen İHA trendini hızlı bir şekilde yakalayıp kendi 
ihtiyaçlarına cevap üreten bir konuma gelmiştir.2  Bu sayede İHA-SİHA’lar yurt içinde yürütülen terörle mücadele operasyonla-
rında Jandarma Genel Komutanlığı’nın (J.Gn.K.) sahadaki etkinliğine katkıda bulunmuştur.

Türkiye’nin 2008-2020 dönemindeki terörle mücadele tablosu incelendiğinde İHA ve SİHA’ların kullanımıyla ilgili ortaya çı-
kan temel bulgular şu şekilde özetlenebilir; İHA-SİHA’ların terörle mücadelede 2008’den 2020’ye kadar kullanımı her yıl artarak 
devam etmiştir. Türkiye genelinde bu silahlar en çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kullanılmıştır. Bu bölgeler içinde 
İHA ve SİHA’ların dahlinin olduğu operasyonların sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla Hakkâri, Şırnak ve Tunceli olmuştur. 
İHA-SİHA’lar sırasıyla en çok arazi ve kırsal alanda, üçüncü olarak PKK kamplarına düzenlenen operasyonlarda ve dördüncü 
olarak da meskûn mahal operasyonlarında kullanılmıştır.3

1. Jandarma Genel Komutanliği İHA Tarı̇hçesi
Jandarma Genel Komutanlığında, İnsansız Hava Aracı ile ilgili ilk olarak TMK (Teşkilat Malzeme Kadro) çalışması 2009 

yılında yapılmış ve İstihbarat Daire Başkanlığı bünyesinde, İHA ve Mobil Destek Şube Müdürlüğü teşkil edilmiştir. J.Gn.K.lığınca 
Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) icra edilen bölgelerde acil harekat ihtiyacının giderilmesi maksadıyla Savunma Sanayi 
Başkanlığı (SSB) tarafından, 2010 (4 sistem) ve 2011 (4 sistem) yılları içerisinde alınan toplam (8) adet Baykar Sabit Kanat Mini 
İHA sistemi tedarik edilerek, birliklere tertip edilmiştir. Halihazırda mevcut sistemler; Adana, Bitlis (2 sistem), Erzurum (2 sistem) 
ve Tunceli J.Blg.K.lıkları ile Ağrı ve Diyarbakır İl J.K.lıkları tarafından kullanılmaktadır.

2014 yılında faaliyete geçirilen ‘Hava Platformlarından Elde Edilen Görüntülerin İstihbarat Maksatlı Kullanılması’ projesi 
kapsamında J.Gn.K.lığına, teröristle mücadele harekatının yurt genelinde daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve havadan 
keşif isteklerinin yeterli seviyede karşılanabilmesi maksadıyla, kaynağı Savunma Sanayii Destekleme Fonundan (SSDF) karşıl-
anmak üzere 2016 ve 2018 yıllarında imzalanan J.Gn.K.lığı Taktik İHA Sistemi tedariki projeleri kapsamında toplamda (7) adet 
Bayraktar Taktik İHA Sistemi tedarik sürecine girilmiş ve birincisi Elazığ olmak üzere sırasıyla Van, Gaziantep ve Cizre/Şırnak’a 
konuşlandırılarak 11 Mart 2017 tarihinden itibaren söz konusu bölgelerden görev uçuşlarına devam edilmektedir.

Jandarmanın İHA serüveninde kullanımına 09 Haziran 2017 tarihinde Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) ile Türk Ha-
vacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) arasında imzalanan ANKA İHA Hizmet Alımı sözleşmesi ile başlanan ANKA-B İHA sistemi 
de yer almıştır. Sistem, Elazığ’a konuşlandırılmış ve Temmuz 2017 - Mart 2019 tarihleri arasında yaklaşık 3.000 saatlik uçuş 
gerçekleştirerek hizmet alımı sözleşmesi sonlandırılmıştır.
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İstihbarat Başkanlığı bünyesinde; 2016 yılı içerisinde Elazığ Jandarma İHA Birlik Komutanlığı, 2017 yılında Van Jandarma 
Taktik İHA Birlik Komutanlığı, 2018 yılında Gaziantep Taktik İHA Birlik Komutanlığı, 2019 yılında Cizre Jandarma Taktik İHA Birlik 
Komutanlığı, 2020 yılında Aydın ve Çorlu Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlıkları teşkil edilmiştir.4

2. Kolluk Kuvvetı̇ Jandarma’da İHA’nın Görevleri
Teröristle mücadele harekâtı kapsamında; mevcut tekerlekli ve zırhlı araçların ulaşamadığı, el yapımı patlayıcıların kul-

lanılması olasılığının yüksek olduğu, intikalin uzun zaman alacağı ve faaliyetin gizliliğinin ortadan kalkacağı bölgeler ile yaya 
birliklerce keşfin tehlikeli olabileceği değerlendirilen leçelik, sarp bölgeler ile mağara gibi alanların gizlilik içerisinde keşfinin 
yapılmasında, teknolojide yaşanacak gelişmeler sayesinde, imkân ve kabiliyetlerini kısıtlayan hava ve arazi şartlarından daha 
az etkilenerek, uzak mesafelerden bilgi ve görüntünün kullanıcılara aktarılması ve ihtiyaç olması durumunda ani müdahale 
edilmesini gerektiren durumlarda, tekerlekli ve zırhlı araçların kullanmak zorunda olduğu toprak ve asfalt yolların etrafına, altı-
na, menfezlere ve yamaçlara döşenmiş mayınların/el yapımı patlayıcı maddelerin tuzaklayabilecek terörist unsurlarının tespit 
edilmesinde, yurt içi/dışındaki terörist unsurların barınma yerlerinin ortaya çıkarılarak, keşif ve gözetlenmesinde, bazı özel du-
rumlarda terörist unsurların barınma alanlarına yapılacak operasyonlara havadan destek sağlanmasında, meskûn mahallerde 
yapılacak operasyonlarda, terörist unsurların tespit edilerek, hazırlıklarının ortaya çıkarılmasında, meskûn mahal operasyonla-
rına havadan destek sağlanmasında, ülke içinde askeri ve ekonomik öneme haiz ulaştırma hatları ve kritik tesislere yapılacak 
saldırı ve sabotaj türü eylemlerde, söz konusu bölgelerin erken ikaz ve ihbar sağlayacak şekilde keşif ve gözetlenmesinde, bu 
tip tesislere yapılan saldırılar sonrasında durum/hasar tespitinde, gerekli durumlarda müdahalede bulunan unsurlara destek 
sağlanmasında kullanılmaktadır.5

3. Türkı̇ye’de Terörle Mücadelede İHA'ların Kullanımı
Yerli üretim İHA-SİHA’lar terörle mücadelede TSK ve diğer güvenlik birimlerinin ellerini güçlendiren en önemli askeri araç-

lardan birisi haline gelmiştir. Özellikle yerli üretimin desteklenmesi ve envantere alınmasıyla birlikte bu araçların kullanıldığı 
operasyon sayısı ve operasyonların etkinliği de artmıştır. Terörle mücadelenin yürütüldüğü özellikle kırsal alan ve arazide hem 
askeri personelin ve ekipmanların korunmasını hem de düşük maliyet ve hızlı hareketi sağlamaktadır. Kısaca dağlık ve kırsal 
bölgelerde askeri personelin zarar görmeden operasyona devam edebilmesi ve daha az personelle daha etkin operasyonların 
yapılması mümkün olmaktadır.6 

2015 yılından itibaren TSK ve emniyet güçleri terörle mücadelede İHA’ları daha sık kullanmaya başlamıştır. 2008-2014 
yılları arasında İHA’ların kullanıldığı operasyon sayısı 12 iken, bu sayı 2015’te 11’e ve 2016’da 55 operasyona ulaşmıştır. 2016 
yılında ise İHA’lara ek olarak SİHA’lar da kullanılmaya başlamıştır. Türkiye Terör Olayları Veri Tabanında İHA-SİHA’ların katıldığı 
toplam 246 operasyon bulunmaktadır. 

İHA’ların kullanıldığı operasyon odak noktası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmuştur. Bu bölgelerin dağlık, en-
gebeli ve zorlu yapısı İHA’lara sıklıkla başvurulmasını zaruret haline getirmiştir. İHA’lar Karadeniz Bölgesi’nde de aynı şekilde 
dağlık ve engebeli arazilerde kullanılmıştır. Türkiye’nin batı, kuzeybatı ve iç kesimlerinde ise İHA kullanımına rastlanmamaktadır.

İHA’ların en fazla kullanıldığı il Hakkâri’dir. Bu ili Şırnak ve Tunceli takip etmektedir. Bu üç il terör örgütünün sığınak ve 
mağaralarına ev sahipliği yapması, askeri personelin hareketini zorlaştıran ancak PKK militanlarının hareketini ve saklanmasını 
kolaylaştıran dağlık ve engebeli coğrafi yapısı sebebiyle İHA/SİHA kullanımının odak bölgeleri olmuştur.

İHA’ların kullanıldığı yerleri özelliklerine göre “meskûn mahal”, “kırsal”, “arazi” ve “PKK kampları” olarak sınıflandırmak 
mümkündür. Buna göre “meskûn mahal” il ve ilçe merkezlerini, “kırsal” köy ve mezralar ile şehirlerarası yolları, “arazi” dağ, yayla 
yahut arazi gibi yerleşim barındırmayan bölgeleri ve “PKK kampları” da sınır ötesinde konumlanmış terör örgütü kamplarını işa-
ret etmektedir. TTOV veri tabanına göre İHA’ların sayısal olarak arazi ve kırsalda daha yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 
En sık kullanıldığı üçüncü lokasyon da sınır ötesindeki PKK kamplarıdır.7
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TÜRKİYE’DE TERÖR ÖRGÜTLERİ AÇISINDAN BİR STRATEJİ OLARAK: GÜVENLİĞİN 
GÜVENSİZLEŞTİRİLMESİ   

Ahmet YASUNTİMUR - Seçgin ÇETİN

Öz

Bu yazının temel amacı, terör örgütlerinin devletlere yönelik bir yıpratma veya yıldırma strateji olarak kullandığı güvensiz-
leştirme eylemlerine açıklık getirmektir. Terör örgütleri politik amaçlarına ulaşma noktasında her yolu araç olarak kullanmaktadır. 
Özellikle toplumsal düzenin temelinde yer alan güvenliğe yönelik sistemli saldırılar düzenlemektedir. Düzenlenen intihar saldırı-
larıyla hiçbir yerin güvende olmadığı algısı oluşturulmaya çalışılırken; sivillere yönelik saldırılar, orman yangınları, sabotajlar ve 
açlık grevleri sistemli güvensizleştirme yöntemleri arasında yer almaktadır. Bunların yanında medya aracılığıyla yaygınlaştırılan 
sahte haberlerle kontrol altına alınmak istenen kesimde yapay bir adaletsizlik algısı oluşturularak resmi kurumlara karşı güven-
sizleştirilmektedir. Güvenliğe karşı oluşturulan güvensizleştirme eylemleriyle toplumlar; ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak 
terörize edilmektedir. Terör örgütleri bu sayede kendilerine ve aşırıcı eylemlerine yönelik genel kamuoyunda olumlu bir algı oluş-
turmaya çalışırken, hedef hükümetin uygulamış olduğu politikalarda kendi lehlerinde değişmeler meydana getirmek istemek-
tedir. Bundan dolayı uygulanan güvensizleştirme eylemleri esasında sistemli çatışmalardan ziyada; sistemsiz, yeri ve zamanı 
belli olmayan ve örgüt propagandalarından oluşmaktadır. Güvensizleştirmeyle örgütlerin temel amacı, örgütün görünürlüğünü 
arttırmak olsa da, devletin gelirlerinde azalma meydana getirmek, hedef ülkenin güvenli olmadığı algısı oluşturarak yabancı 
yatırımcıların veya turistlerin gelmesinin engellenmesi ve karışıklıkların arttırılması olarak sıralanabilir.  Açlık grevleri gibi örgüt 
elemanları üzerinden uygulanan güvensizleştirme eylemlerinde olgular dramatize edilirken; intihar saldırıları, orman yangınları 
ve sabotajlarla doğrudan güvenliğe karşı saldırılar düzenlenmektedir.   Dolayısıyla örgütlerin uygulanan güvenlik tedbirleri ve 
mücadele stratejileriyle birlikte eylemlerinde güvensizleştirmeye katkı sağlayacak ve en az kişinin katılımıyla en fazla terörize 
edebilecek eylemlere yöneldikleri görülmektedir. Güvenliği sekteye uğratmak amacıyla uygulanan güvensizleştirme eylemleri, 
politik amaçlarla kuşatılmış olan terörizmi, stratejik bir mücadele biçiminin aksine psikolojik ve propagandaya dayalı bir mücade-
le haline getirmiştir. Bu da aslında güvenliği, güvensizleştirme karşısında akışkan bir hale getirmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Terörizm, sabotaj, propaganda, güvenlik ve güvensizleştirme.

AS A STRATEGY FOR TERRORIST ORGANIZATIONS IN TÜRKİYE: 
INSECURIZATION OF SECURITY

Abstract

 The main purpose of this article is to clarify the acts of insecurizition that terrorist organizations use as an attrition or 
intimidation strategy against states. Terrorist organizations use all means as a tool to achieve their political goals. In particular, 
it organizes systematic attacks on security, which is the basis of the social order. While trying to create a perception that no 
place is safe with the organized suicide attacks; attacks on civilians, forest fires, sabotage and hunger strikes are among the 
systematic insecurizition methods. In addition, the perception of artificial injustice is created in the sector that is intended to be 
controlled by fake news spread through the media and is insecurizition against official institutions. Societies with insecurizition 
actions against security; it is economically, socially and psychologically terrorized. In this way terrorist organizations try to create 
a positive perception in the general public about themselves and their extremist action, while they wants to change in their favor 
in the policies implemented by the target government. Therefore, the actions of insecurizition, rather than systematic conflicts; it 
consists of unsystematic, uncertain place, time and organization propagandas. Although the main purpose of the organisations 
with insecurity is to increase the visibility of the organization, it can be listed as decreasing the incomes of the state, creating 
the perception that the target country is not safe, preventing foreign investors or tourists from coming, and increasing confusion. 
With insecurization the actions which implemented via member of terror organization such as hunger strikes is dramatized; 
suicide attacks, wildfires and sabotages are directly attacks on security. Therefore, it is seen that terror organizations, together 
with the security measures and combat strategies implemented, are turning to actions that will contribute to insecurization in 
their actions and can terrorize the most with the participation of the least people. Actions of insecurization aimed at disrupting 
security have made terrorism, which is surrounded by political purposes, a psychological and propaganda-based struggle, as 
opposed to a form of strategic struggle. This, in fact, has made security liquid against insecurization.

Keywords: Terrorism, sabotage, propaganda, security and insecurization.
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GİRİŞ
Günümüzde başta teknoloji olmak üzere; kültürel, sosyal, ekonomik alanlarda olağan üstü değişmeler meydana gelmek-

tedir. Özellikle bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle dünya küresel bir köye dönüşmüştür. Bunun bir yansıması olarak 
güvenliğe bakış değişmiş ve güvenliğe yönelik yeni değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Geleneksel anlamda güvenlik askeri teh-
ditler temelinde bir devletin diğer bir devlete yönelttiği tehditler olarak kavramsallaştırılırken, modern teoriler açısından güvenliğe 
yönelik tehditler çeşitlenmiş ve güvenliğe bakış çok aktörlü ve çok değişkenli bir olgu haline gelmiştir. 11 Eylül 2001 saldırılarıyla 
birlikte tehditler belirginsizleşmiş ve devlet dışı aktörler devletlere yönelik en büyük tehdit haline gelmiştir. Bu saldırılar terörle 
mücadelede milat olarak kabul edilmiş ve güvenlik farklı bir boyut kazanmıştır. Türkiye’de ise 1950’lerde başlayan göç hareket-
leri, kısa sürede nüfusun belli bölgelerde kontrolsüz olarak birikmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte ekonomik problemler, 
norm-değer sistemlerinde meydana gelen çatışmalar ve bireyleri bir arada tutan milli kimlik unsurlarının çözülmesiyle yeni top-
lumsal problemler ortaya çıkmıştır. Bu problemler 1960’larda öğrenci hareketlerine dönüşmüş ve 1970’lere geldiğimizde şiddete 
dayanan toplumsal hareketler haline gelmiştir. Marksist-Leninist ideoloji temelinde birçok terör örgütü kurulmuş ve şiddet devlet 
kurumlarına yönelmiştir. Yine aynı dönemlerde ermeni terör örgütleri Türk Diplomatlara karşı sabotaj ve suikastler düzenlemiştir. 
1984’te PKK terör örgütü saldırılarına başlamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hızla güvensizleştirme eylemleri 
uygulamaya koyulmuştur. Nefret söylemine dayanan etnik milliyetçilik terör saldırılarıyla körüklenmiştir.  Devletten alınan kredi 
ve yardımlar nedeniyle aileler öldürülürken sahip oldukları mallar talan edilmiştir. Diyarbakır’da Ekim 1993 yılının sonuna kadar 
700 okul ya öğretmenleri öldürüldüğü için ya da okullar yakıldığı için kapatılmıştır. Bu sayede psikolojik propagandalar uygu-
lanmış ve örgüt bölgedeki bireyleri tahakküm altına alırken kendi varlığını Devlet otoritesine ikame olarak sunmuştur. Bunların 
yanında günümüze yaklaştıkça çeşitli intihar saldırılarıyla ülkemiz hedef alınmış ve yıpratılmaya çalışılmıştır. Ormanlara yönelik 
saldırılar gerçekleştirilmiş ve çocuklar istismar edilmiştir. Dahası açlık grevleriyle adalet ve özgürlük temelinde çeşitli ülkeler 
veya kurumlar aracılığıyla Türkiye üzerinde baskı kurmaya çalışılmıştır. Bu açıdan çalışma betimsel olarak tasarlanmış ve nitel 
araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. Nihayetinde terör örgütleri tarafından 
birçok eylem biçimi Türkiye’yi yıpratmaya ve terörle mücadelede yıldırmaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Türkiye’ye yönelik terör 
saldırıları propagandaya dayalı şiddet eylemleri üzerinden organize edilmiş ve nefret söylevleriyle devam ettirilmiştir.

1. Güvenlı̇k ve Terörizm 
Güvenlik tartışmaları açısından genel bir güvenlik tanımı yapmak ve bu doğrultuda güvenlik tedbirlerini uygulamak pek 

mümkün görünmemektedir (Boustras ve Waring, 2020; Dikmen-Alsancak, 2019:15; Kürkçü, 2020: 198). Güvenliği oluşturan te-
mel değişkenler her toplumda kendine içkin bir takım özelliklere sahiptir. Bu özellikler güvenlik kültürünü meydana getirmektedir. 
Bu kültür, devletlerin ulusal güvenlik politikaları üzerinde büyük bir etki oluşturmaktadır. Bu etki hem doğal hem de insan yapımı 
tehditler çerçevesinde şekillenmektedir (McElreath, 2014: 14). Bu açıdan Afrika ülkelerinde yeterince yiyecek ve içilebilir su 
bulma, güvenlik kültürünün temel nesnesi iken, Japonya’da depremler ve tsunami, Afganistan’da intihar saldırıları, Meksika’da 
uyuşturucu ticareti, Suriye’de politik karışıklıklar, mezhepsel çatışmalar ve devlet destekli terör güvenliğin temel nesnesi haline 
gelmektedir. Ülkemizde ise etnik ayrılıkçı terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütleri ve bölgesel karışıklıklar sonucunda 
çeşitli ülkelerden ülkemize yönelen veya yönlendirilen göç hareketleri güvenliği birçok açıdan tehdit etmektedir. Yine salgın 
hastalıklar (Covid-19 gibi), savaşlar, biyolojik ve kimyasal felaketler bir bütün olarak kitleleri tehdit etmektedir. Genel anlamda bu 
tehditler temelinde kurgulanan güvenlik, sürekli kendini yeniden üretmektedir (Kanat, Kodaman ve İren, 2016: 579). Güvenliği 
kavramsal olarak değerlendirdiğimizde, Türkçe’de inanmak anlamına gelen güven kökünden türetilmişken, uluslararası alanda 
yaygın İngilizce kullanımı security olan kelime ise Latince securus kelimesinden türetilmiştir. Kelime endişeden ve üzüntülü du-
rumdan emin olma, emniyet hali olarak tanımlanmıştır (Birdişli, 2019: 20). Toplumsal alanda güvenlikte bireylerin karşılanması 
gereken temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır.  Diğer ihtiyaçların karşılanmasında da çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
açıdan güvenlik birçok alt sistemin meydana getirdiği bir bütünü ifade etmektedir. “Güvenlik bu anlamı ile ulusal olarak: toprak 
bütünlüğüne, siyasal rejime, toplumsal refaha, toplumsal ve/veya bireysel can ve mallara yönelik doğal ve beşeri risk ve tehdit-
lerin önlenmesine ve istikrarına yönelik çabaları tanımlamaktadır” (Sarı, 2019: 19).  Bunun yanında Türk Dil Kurumu’na (2020) 
göre güvenlik, toplumsal hayatın devamlılığı açısından kanuni düzenin aksamadan devam ettirilmesi, kişilerin korku duymaksı-
zın yaşayabilmesi durumu yani emniyeti ifade etmektedir.  En temelde güvenlik; barış, emniyet, memnuniyet, insanı ve fiziksel 
kaynakların korunması veya kriz ya da insan onuruna yönelik tehditlerin olmamasıyla ilgilidir. Bunlar toplumsal dinamiklerin 
temelinde yer almakta, toplumun gelişmesi ve ilerlemesini kolaylaştırmaktadır (Afolabi, 2015). Diğer taraftan güvenlik dinamik 
bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihsel süreçte güvenliğe bakış ve tehditlerle mücadelede uygulanan güvenlik tedbir-
leri farklılaşmış ve giderek muğlak bir kavram haline gelen güvenlik derinleşmiştir. Güvenlik devletlerin, toplumların ve insan 
hayatının temelinde yer almasına rağmen güvenliğe yönelik çalışmaların günümüze yaklaştığı görülmektedir. Genel anlamda 
güvenlik; “strateji, savaş, jeopolitik” gibi kavramlarla beraber değerlendirilmiş ve 20. YY.’ın sonuna yaklaşılırken müstakil bir 
çalışma alanı olarak yaygınlık kazanmaya başlamıştır (Demir, 2018: 2). Bunun yanında devletlerinde güvenliğe bakışı zaman 
içerisinde dönüşmüştür. Güvenliğe bakış; geleneksel, devlet merkezli ve klasik değerlendirmelerden, geleneksel olmayan veya 
modern değerlendirmeler yönünde bir değişim geçirmiştir. Geleneksel güvenlik yaklaşımı soğuk savaş döneminde yaygın olarak 
kullanılan güvenlik yaklaşımını ifade etmektedir. Güvenlik askeri gücün kontrol edilmesi, kullanımı ve tehdidi olarak değerlendi-
rilmektedir. Güvenliğin temel nesnesi olarak devlet veya devletler görülmektedir. Geleneksel yaklaşımda devletin varlığını tehdit 
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eden temel unsur bir başka devletin askeri gücü olarak değerlendirilmiştir (Şahin, 2020: 195). Ancak Soğuk Savaş’ın bitişi ve 
küreselleşme ile birlikte geleneksel güvenlik yaklaşımları yeniden değerlendirilmiştir.  Yine dünya ülkelerini etkileyen ekonomik 
krizler, ulaşımda, iletişimde meydana gelen olağanüstü gelişmeler, güvenliğe yönelen tehditlerin artmasıyla güvenliğin sadece 
askeri güce dayanan bir olgu olmaktan uzaklaştırmıştır (Ağır, 2015: 99; Demir, 2019: 13). Toplumsal değişmelerle beraber mey-
dana gelen yeni koşullara güvenliğin uyumlu hale getirilmesi amacıyla devletin güvenliğinin sağlanmasının yanında devletlere 
yönelik tehlikeler değişmiş ve insan güvenliği ön plana çıkmıştır. Devletlerin hayatta kalmasına yönelik en büyük tehdidin askeri 
olmasının yanında; çevresel, sağlık, politik, sosyal ve ekonomik olabileceği değerlendirilmiştir (Özkösedağ İçin, 2017: 116).  

Tek boyutlu bir güvenlik anlayışından, çok boyutlu ve çok aktörlü bir güvenlik anlayışı geliştirilmiştir. Özellikle Berlin Duva-
rı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve 11 Eylül 2001 saldırılarıyla birlikte güvenlik başka bir boyuta taşınmıştır. Devlet 
dışı aktörlerin modern dünyada devletlere yönelik en büyük insan yapımı tehditlerin kaynağını oluşturabileceği anlaşılmıştır. 11 
Eylül saldırılarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere diğer batı demokrasilerinde güvenlikle ilgili yapısal de-
ğişmeler meydana gelmiştir. Güvenlikte “war on teror” yani teröre karşı savaş başlatılmıştır (Bullock, Haddow ve Coppola, 2013: 
5; Peoples ve Vaughan-Williams, 2010: 7; Rogers, 2008: 171). 11 Eylül saldırılarıyla birlikte terör, terörle mücadele ve terörizm 
güvenliğin temel nesnesi haline gelmiş olsa da terör, şiddete dayalı olarak üretilen eski bir yöntemdir. Terörizm 1793-1794 yılları 
arasında Maximilien Robespierre ve Jakoben Partisi’nin terör hükümranlığı olarak adlandırdıkları dönemde terörün hükümetin 
amaçlarına ulaşması için yararlı olduğu düşüncesi temelinde hükümete karşı muhalefeti bastırmak amacıyla sistemli bir şekilde 
kullanılmıştır (Garrison, 2003: 44; Hoffman, 2006: 3; Laqueur, 2001: 6; Rapport, 2015: 63). Modern terör ise 1880’li yıllarda Rus-
ya’da başlamış ve kısa sürede Batı Avrupa, Balkanlar ve Asya’ya yayılmıştır. Bu açıdan Rapoport terörü dört dalgaya ayırmıştır.

Her dalga yukarda belirtilen dönemlerde baskın eğilim olarak ortaya çıkmıştır.  Terör ve terörizm ise ortaya çıkan bu eği-
limlerin en şiddetli araçlarıdır.  Terörizm ulaşmak istenen bir sistem veya ideoloji değildir. Ancak aşırıcı grupların güvenliği tehdit 
ederek veya baskılayarak görünür olmasını sağlayan sistemli bir korku inşa etme propagandasıdır. Brian Jenkins’in söyleviyle 
terör örgütleri veya aşırıcı gruplar daha fazla kişinin ölmesini değil daha fazla kişinin izlemesini istemektedirler (Larsen ve Wirtz, 
2008: 102). Aslında modern terörizmin ana karakterini şiddete dayalı eylem biçimlerinin sosyal medyada tüketilmesi oluştur-
maktadır. Ne kadar birey propagandaya dayalı şiddeti tüketirse o kadar ulaşılmak istenen kesim terörize edilmektedir. Bu da 
geleneksel güvenliğin bir varlığa yönelik somut bir tehdit beklentisinin çok ötesinde sosyo-psikolojik bir eylem tarzıdır. Bu açıdan 
terörizme tek bir tanım yapmak mümkün değildir. Ancak genel bir değerlendirme yaptığımızda;

 Terörizm aşırıcı eylemlerin bir millete, insan grubuna, dine, politik amaçlara vb.’ne dayatılarak radikal eylemcilerin her 
türlü şiddeti uygulanabilir hale getirmesidir (Martin, 2008). 

 Politik bir değişiklik meydana getirmek amacıyla uygulanan şiddet veya şiddet tehdididir (Klinger ve Heal, 2011: 42). 

 Terörizm hedef hükümeti veya toplumu yıpratma ve yıldırma eylemleridir. Bu aşırıcı eylemler aracılığıyla kendi lehlerine 
ve hükümetlerin aleyhine kararlar uygulatılmak istenmektedir (Wilkinson, 2011: 9-10). Bu mahkûmların serbest bırakıl-
ması, fidye alınması veya daha ileri aşamalarda bölgesel özerklik olabilmektedir. 

 Terörizm kurbanlar aracılığıyla daha fazla kişiye ulaşmayı amaçlamaktadır. Aşırı korku iklimi oluşturmak için önceden 
tasarlanmakta ve sembolik hedeflere karşı saldırılar düzenlemektedir (Garrison, 2003).  

 Terörizm, şiddet eylemleri araçlığıyla hedef kitleyi umutsuzluğa sürükleyerek, çatışmaların çözümünde kendi politik 
amaçlarını referans göstermektedir (Çağlar, 2014: 76). 

İSİM DÖNEM YÖNTEMLER TANIMLAYICI OLAYLAR MEDYA KAYNAK

Anarşist dalga 1881 - 1920
Siyasi suikastler ve dina-
mit

Rus 2. Alexander’in öldü-
rülmesi

Gazete
Banka soygun-
ları

Anti - kolonyal dalga 1920 - 1962
Gerilla savaşı ve güvenlik 
güçlerine karşı keskin ni-
şancı saldırıları

Versailles Antlaşması 
ve Japonların 2. Dünya 
Savaşı’ndaki uygulamaları

Radyo
Devlet destekli 
ve diasporalar

Yeni - sol dalga 1962 - 1979
Devlet kurumlarını hedef 
alma ve uçak kaçırma

Vietnam Savaşı Televizyon
Sovyetler Birli-
ği ve kominüst 
partiler

Dini - motifli dalga 1979 -
İntihar saldırılan ve el ya-
pımı patlayıcılar

Sovyetlerin Afganistan iş-
gali ve Hizbullah’ın bom-
balı araç saldırıları

Televizyon 
ve internet

Bağışlar ve di-
asporalar

Çizelge 1.1. Terörün dört dalgası
Kaynak: (Honing ve Yahel, 2017: 2; Radil ve Pinos, 2019; Rapoport, 2004: 3; Rasler ve Thompson, 2009: 31) 
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 Terörizm istendik doğrultuda değişim meydana getirmek veya değişim için uygun bir zemin oluşturmak amacıyla şid-
detin uygulandığı silahlı veya silahsız bir eylem biçimidir (Laqueur ve Wall, 2018).

Dolayısıyla terörizm, nihai olarak politik amaçlara ulaşmak isteyen aşırıcı grupların veya bireylerin, inandıkları değerler 
doğrultusunda korkuya dayalı şiddeti normalleştirerek; hedef hükümete, topluma veya gruba yönelik uyguladıkları sistemsiz, 
asimetrik ve propagandaya dayalı şiddet uygulama yöntemi olarak tanımlanabilir. Bunun yanında terör ve terörizm birbirlerine 
içkin kavramlar olsalar da terör;  yıldırmaya ve yıpratmaya dayalı olarak korku yaymak ve toplumun bütün kesimlerine yönelik 
uygulanan her türlü şiddeti ifade ederken, terörizm yukarda da belirtildiği gibi bu şiddetin birden fazla kişi tarafından bir siyasal 
iktidara veya rejime yönelik uygulanmasıdır (Günşen İçli, 2019: 310). Uygulanan bu yöntemler dünyanın farklı coğrafyalarında 
farklı biçimlerde karşımıza çıkmakta, devlet destekli terörizm, etnik ayrılıkçı terörizm, dini motifli terörizm ve özellikle terörizmin 
siyasal propagandasına dayanan siber terörizm dönemimizin ana karakterleri oluşturmaktadır. Bu açıdan ülkemize döndüğü-
müzde terör ve terörizm uzun bir süredir ülkemizin gündemi meşgul etmektedir. “Güvenlik konusunun geniş kapsamda ele 
alındığı egemenlikten; emniyete, asayişe, toplum ve kamu düzeninin sağlanmasına” kadar birçok alanı tehdit etmektedir (Zengin 
ve Avaner, 2019: 2). Ve bu tehditler aracılığıyla toplumu bir arada tutan değer sistemlerini etkilemek ve toplum içerisinde birey-
leri devlete ve toplumun diğer kesimlerine yabancılaştırarak terörizme uygun bir zemin oluşturmak amaçlanmaktadır (Günşen 
İçli, 2019: 317). Çünkü toplumsal açıdan kendine yer bulamayan terör örgütleri varlığını devam ettirme şansına sahip değildir. 
Bu bağlamda ülkemize yönelik terör tehditlerinin dönemsel olarak farklılaştığı ve bazılarının günümüzde de tehdit oluşturduğu 
görülmektedir. Türkiye’de terörizm, 1970 ve 80 yılları arasında Ermeni Terörizmi ve yine aynı zaman da sağ ve sol olarak adlan-
dırılan çatışmalardan kaynaklanan ideolojik terörizm, 1990 ve 2000 yılları arasında yaygın olan radikal dinci terör, 1984 yılından 
günümüze kadar devam eden etnik-ayrılıkçı terör, 2000 yılından beri tehdit oluşturan Selefi görüşe sahip örgütler ve El Kaide 
merkezli uluslararası terörizm olarak sıralanabilmektedir (Türkiye Barolar Birliği, 2006: 532- 534).  Bunun yanında Türkiye’de 
başlıca karşılaşılan terör örgütleri şu şekilde sıralanmaktadır.

Terörizm Türü Başlıca Terörist Örgütler

1. Sol İdeoloji Temelli 
Terörizm

Devrimci Halk Komünist Partisi Cephesi (DHKPC/C). Türkiye Komünist Partisi / Marksist 
Leninist Komünist Parti (MLKP). Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO)

2. Etnik Milliyetçi Ay-
rılıkçı Terörizm

Kürdistan İşçi Partisi (Partiyû Kerkeren Kurdistane. PKK), Ermenistan’ın Kurtuluşu İçin 
Gizli Ermeni Ordusu (Armenian Secret Army for Liberation of Armenia. ASALA). Erme-
ni Soykırımı için Adalet Komandoları Ermeni Devrimci Ordusu (Justice Commandos for 
Armenian Genecide - Armenian Revolutionary Army, JCAG-ARA)

3. Din Temelli Terörizm
Türkiye Hizbullahı, İslamî Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (IBDA/C), İslamî Hareket Örgütü. 
İslamî Cemaatler Birliği ve Anadolu Federal İslam Devleti. Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu), 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

4. Küresel Terörizm El Kaide, DAEŞ (Irak ve Şam İslam Devleti, IŞİD)

Çizelge 1.2. Türkiye’de terör örgütleri 
Kaynak: (Avcı, 2019: 142)

Türkiye’de çeşitli eylemlerde bulunan bu terör örgütleri dönemsel problemlerin bir ürünü olarak ilk tohumlarını atmış ve daha 
sonra toplumun bir kesimde karşılık bularak terörü kullanmışlardır.  Bu açıdan Türkiye’de terörizmin değişimin temel dinamiği 
haline getirilmesi toplumsal yapıdan kaynaklanmaktadır. “Geleneksel Toplumların Geçişi” Eserinde Daniel Lerner Türkiye’yi 
geçiş aşamasında değerlendirmektedir. Buna göre Türkiye ne tamamen geleneksel ne de modern bir yapıdadır. Lerner’ın de-
ğerlendirmesiyle “geçişli toplum, istikrarlı ve dengeli bir kimliği olan geleneksel toplum ile iş bölümü neticesi ile farklılaşmış ve 
kendi içinde bütünleşmiş modern toplum yapısında sıkışmış, henüz dengeli bir kimliğe sahip olmayan kuruluşlardır. Bu yüzden 
şiddete açık toplumlardır.” (Türkdoğan, 2012, 484-485). Dolayısıyla Türkiye’de dönemsel olarak ortaya çıkan yapısal hareketler 
ve problemler terör şiddetine uygun bir zemin hazırlamıştır. 1945-50 yıllarında nüfus artışının giderek hızlanması ve belli bölge-
lerden (Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun köy, kasaba ve kentlerinden, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinin kırsal alanlarından) 
İstanbul, Bursa, Zonguldak gibi illere göç ederek şehir değerlerine, geleneksel yapıya, aile hayatına meydan okuyan değer 
sistemleri ve normları tam oturmamış bir kesim meydana getirmiştir (Çakır, 2011). Bu göçler şehirlerde kontrolsüz yapılaşma 
(gecekondulaşma)  problemini meydana getirirken, göç edenlerin bir birikiminin olmaması da ekonomik sıkıntıları beraberinde 
getirmiş ve şehirle bütünleşememenin oluşturduğu kimlik çatışmasının giderek artması suça, şiddete ve daha ileri aşamalarda 
terör şiddetine kaynak oluşturmuştur (TBB, 2006: 150-151). Bu göç ve ekonomik yoksulluğun aşamalı bir şekilde oluşturmuş 
olduğu kaotik ortam, bireylere kurtuluş olarak sunulan politik amaçlara dayalı ideolojik kimliklere yönlendirmiştir (Öcal ve Yildi-
rim, 2010: 479; Rodoplu, Arnold ve Ersoy, 2003: 154; Türkdoğan, 2011). Bu da Türkiye’de bireyleri bir arada tutan milli kimlik 
unsurlarının çözülmesine sebep olmuştur. Bununla birlikte geçiş özelliği gösteren Türkiye’de değerlerin değersizleşmesiyle bir 
kimlik problemi meydana gelmiştir (Fırat, 2018). Birinin kendini bir diğeri üzerinden kurguladığı bir kimlikler dönemine girilmiştir. 
Yıllardır bir arada yaşayan bireyler birbirlerine karşı yabancılaştırılmış ve çatışmalar kimlikler üzerinden uygulamıştır.  Kimlikler 
temelinde inşa edilen aşırıcı fikirler yukarda belirtiğimiz gibi topluma yönelik şiddet davranışlarını meydana getirmiş ve bireyler 
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arasındaki farklılıklar giderek artmıştır. Farklılıkların toplum içerisinde meydana getirdiği çatlaklar terör örgütleri tarafından oyul-
muş ve propagandaya dayalı olan terörizm amaçlara ulaşma noktasında araçsallaştırılmıştır (Mango, 2005). Terör ve terörizmi 
ülkemizin güvenliğine yönelik araç olarak kullanan terör örgütleri, çeşitli yöntemlerle ülkemizi yıldırmaya ve yıpratmaya yönelik 
sistemli saldırılar düzenlemişlerdir. Aşağıda bu sistemli saldırılar güvenliği güvensizleştirme açısından değerlendirilmiştir.

2. Güvensı̇zleştı̇rme ve Uygulama Bı̇çı̇mleri  
Günümüzde terör örgütleri politik amaçlarla kuşatılmış olan ütopik bir sonuca ulaşmak için her yolu denemektedirler. Bu 

açıdan Türkiye’ye yönelik tehditler değişmemekle beraber, tehditleri uygulayan aktörler ve eylem biçimleri farlılık göstermekte-
dir. Ve yaklaşık kırk yıldır doğrudan Türkiye’yi hedef alan saldırılarda her yaştan birey, kurum ve kuruluş olumsuz etkilenmiştir. 
Binlerce vatandaş hayatını kaybetmiş, çeşitli yerlerinden yararlanmış veya uzun süreli sosyo-psikolojik problemlerle karşı karşı-
ya kalmışlardır (Alexander, Brenner ve Krause, 2008: 103). Sosyo-psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde Türkiye’de terörün en 
önemli amacından biri, güvensizlik ve belirsizlik ortamı oluşturmaktır. Bu güvensizlik ortamı terörize edilen bireylerin geleceğe 
yönelik kaygılarını arttırırken, belirsizlikle bir kontrolsüzlük duygusu oluşturulmaktadır. Buradaki nihai amaç biz ve onlar ayrı-
mını oluşturmak ve bireyleri terörü desteklemeye zorlamaktır (TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu,  2013: 29). Özellikle 
PKK6  terör örgütü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kurulduğu andan beri sistemli veya sistemsiz eylemlerle bunu 
desteklemektedir.  Terör örgütleri hangi eylem biçimi genel kamuoyunda dikkat çekerse o eylem biçimine odaklanmaktadır.  Bu 
saldırılar sürpriz ve şok etkisi oluşturacak hedeflere yöneltilerek, bireylerin en zayıf olduğu zamanlarda gerçekleştirilmektedir 
(Özcan, 1999). Dönemsel olarak terör örgütleri sivil cinayetler, intihar saldırıları, çocukların silahlı veya silahsız eylemlerde kul-
lanılması, zor kullanarak örgüte alma, etnik temizlik, zorla göç ettirmek, kritik alt yapılara saldırı, orman yangınları, sabotajlar, 
propagandaya dayalı şiddet, araçla bombalı saldırılar, el yapımı patlayıcı kullanma vb. yöntemlerle en fazla resmi kurumlara 
ve personellere saldırılar düzenleyerek Türkiye’yi güvensizleştirmektedir (Çelik, 2019: 116;  Rodoplu, Arnold ve Ersoy, 2003; 
Sarı ve Tınas, 2018: 13). Bunların yanında yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelere yönelik saldırılar düzenlenmiştir. Bu 
saldırılarla aynı anda birçok ülkenin gündemine yerleşerek terörün görünürlüğünü arttırma ve korkuyu yayma amaçlanırken 
aynı zamanda Türkiye’nin güvenli olmadığı mesajı hayatını kaybedenler üzerinden yayılmaktadır (Drakos ve Kutan, 2003: 
622). Dolayısıyla burada güvensizleştirme kavramını en genel anlamda güvende olmama halinin ötesinde terörizmin bireylerin 
sosyal, psikolojik ve ekonomik davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler olarak tanımlamaktayız. Bu doğrultuda terör 
eylemleriyle korkuyu yaymak, Türkiye’yi itibarsızlaştırmak, ekonomik gelirlerinde düşüşe sebep olmak, toplumsal yapıyı etkile-
yerek karışıklıkları arttırmak gibi birçok olgusal durum sayılabilir. Özellikle internet günümüzde bu amaçları ulaşma noktasında 
vazgeçilmez bir aygıt haline gelmiştir.  Şiddet eylemlerinin yayılmasında ucuz, kolay erişebilirlik ve anonimlik sunmaktadır. Bu 
durumda internet güvenliğe yönelik tehditleri akışkan hale getirmektedir. Bireyler bilgisayar monitörlerinde bilgiye ulaşmak-
ta, radikalleşmekte, işe alınmakta (örgüt üyesi olmakta), çevrim içi eğitim aldıktan sonra, saldırılar düzenleyebilmekte veya 
teröre kaynak sağlayabilmektedir (Çeliksoy ve Ouma, 2019: 245-246; Dede ve Tansü, 2020: 107). Bunun yanında diğer bir 
değişkende terör olaylarının medyada sunuş biçimidir. Terör örgütleri medyanın genel kamuoyu üzerinde etkili bir güç olduğu 
bildikleri için şiddetin hızla tüketileceği propaganda temelli eylemler yapmaktadırlar. Terör örgütleri eylemlerinin büyüklüğünü 
kaç kişinin hayatını kaybettiği veya ne kadar mala zarar verdikleriyle değil, eylemlerin ulusal veya uluslararası alanda bıraktığı 
izlerle ölçmektedirler (Çağlar, Akdemir ve Erol, 2018: 9).  Bunun en bilinen örneği bir IŞİD7  (Irak Şam İslam Devleti) militanının 
ABD’li (Amerika Birleşik Devletleri) bir gazeteci olan James Foley’e şu metni okutması: “Dostlarımı, ailemi ve sevdiklerimi be-
nim gerçek katilim olan ABD hükümetine karşı ayaklanmaya çağırıyorum. Benim birazdan yaşayacağım şey ABD hükümetinin 
suçlarının bir sonucudur” ve sonrasında kafasını kesmesidir  (Akşam, 2014; Milliyet, 2014). “Amerika’ya Mesaj” adlı videonun 
devamında ise ABD’li başka bir gazeteci olan Steven Sotloff’u işaret ederek kaderinin dönemin ABD Başkanı olan Barrack 
Obama’nın bir sonraki kararına bağlı olduğu tehdidinde bulunmuştur (Hürriyet, 2014). Özcan’nın (2016: 12) değerlendirmesiyle, 
“terör sembolik bir iştir bir tiyatro oluşturma işidir”. IŞİD’in burada yaptığı da tam olarak budur, dramatik bir kısa film oluşturarak 
çok kısa sürede milyonlarca Amerikan vatandaşı başta olmak üzeri diğer ülkelerden bireylerin izlemesini sağlamıştır. Eğer 
saldırıda diğer bir gazeteci üzerinden tehdidin devamlılığı vurgulanmasa psikolojik olarak bu dramatik olay örgüt üzerindeki 
baskıyı kat ve kat artıracaktır. Ancak diğer bir gazetecinin yaşaması, tam tersi bir sonucu doğuracak ve hükümet üzerindeki 
baskıyı arttıracaktır. Nihayetinde terör eylemleri hedef hükümetin veya devletin uygulamış olduğu politikaları tersine çevirmek 
veya baskı kurmak için gerçekleştirilmektedir.

6 PKK (Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütü 1978 yılında kurulmuş ve ilk saldırılarına (Eruh ve Şemdilli) 1984 yılında başlamıştır. PKK’nın ortaya çıkmasında Türkiye’ye sınırı olan 
Ermenistan, Irak, İran ve Suriye’nin siyasi talepleri; coğrafi koşullardan kaynaklanan iletişim, enerji ve ulaşım kaynaklarının yetersiz olması; dönemsel olarak bölgede devlet 
gücünün zayıflığı, aşiret kültürü ve destekleyen devletlerle beraber, örgütlerin çıkarları etkili olmuştur. PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın 1999 yılında yakalanmasıyla 
örgüt strateji değiştirmiş ve politik söylemlere odaklanmıştır. Buradaki amaç terörü destekleyen ülkeler aracılığıyla veya etnik kimliğin ön plana çıkarılarak diğer ülkeler tarafından 
ülkemiz üzerindeki baskının arttırılmasıdır (Avcı, 2019; Özcan, 1999). Yine örgüt, bu amaç doğrultusunda 2002 yılında KADEK (Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi) 
olarak ismini değiştirmiştir. Daha sonra 2003 yılında gelindiğinde örgüt, KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi) olarak ismini yeniden değiştirmiştir.  PKK terör örgütü kırsalda 
başlattığı silahlı saldırıları zamanla şehirlere kaydırmıştır. Günümüzde ise örgüt Suriye’de meydana gelen iç karışıklıklar sonucunda oluşan istikrarsız toplumsal yapının sağladığı 
otorite boşluğundan istifade ederek örgütün uzantıları olan YPG/PYD aracılığıyla da eylemlerine devam etmektedir.
7 Türkiye’de veya Dünya kamuoyunda IŞİD (Irak Şam İslam Devleti )/ ISIS (Islamic State of Iraq and Al-Sham) olarak bilinen terör örgütünün tarihi eskiye dayanmakla birlikte, 
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan milliyetçi Arap devletlerini din dışı olmak ve İslam yasalarına uymamakla suçlayan Selefiler, İslam’ın eski saf haline dönmesini ve 
gerekirse bu uğurda cihat yapılmasını savunmuşlardır (Ateş Çiftçi, 2017: 47). Bu doğrultuda IŞİD’in kurulmasında önemli bir rol oynayan Ebu Musab el-Zerkavi 2000 yılına ge-
lindiğinde Afganistan’da bulunan Herat kampında Filistinli, Ürdünlü ve Suriyelilerle Tevhit ve Cihat örgütünü kurmuştur. 2006 yılında Zerkavi’nin ölümüyle yerine liderliği El-Muha-
cir almıştır. Ekim 2006’da ise örgüt Irak İslam Devleti adını almış ve liderliği Ebu Ömer El-Bağdadi gelmiştir. Ebu Ömer El-Bağdadi’nin 2010 yılında ölmesiyle örgütün liderliğine 
Ebu Bekir El-Bağdadi geçmiş, 2011 yılında ABD’nin Irak’tan çekilmesiyle güçlenen örgüt El-Bağdadi tarafından 2 Nisan 2013’te Irak ve Şam İslam Devleti olarak yeniden ilan 
edilmiştir (Manaz, 2020; Abubaker, 2019; Şenol, Erdem ve Erdem, 2016: 278-279). IŞİD radikal dini bir örgüt olmasından dolayı kendinden olmayanları “kafir” olarak görmekte ve 
siyasal amaçlarına ulaşmak için dini istismar etmektedir. Özellikle IŞİD ülkemizi hedef alan 7 sayılık “Konstantiniyye” adlı dijital dergiyi çıkarmıştır. 
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2.1. Açlık Grevleri ve İntihar Saldırıları Açısından Güvensizleştirme

Terör örgütleri silahlı mücadele dışında birçok yöntemi politik amaçlara ulaşma noktasında araçsallaştırmaktadır. Açlık grevleri 
veya ölüm oruçlarında olaylar dramatize edilerek hedef hükümet veya devlet üzerinde, diğer ülkelerin veya kuruluşların desteğiyle 
baskı kurmak amaçlanmaktadır. En genel anlamda açlık grevi: eylemcilerin bir olguya dikkat çekmek, protesto etmek veya bir 
takım istekleri vurgulamak için su, tuz, şeker ve vitamin dışında beslenmeyi reddetmesidir (Türk Tabipleri Birliği, 2012: 6). Başka 
bir tanımlamada ise “açlık grevi, belirli bir olayı, tutumu, davranışı protesto etmek, çeşitli istekleri kabul ettirmek ya da savunu-
lan görüşlere salt ilgi çekmek amacıyla uygulanan ve greve katılanların yemek yemeyerek kendilerini aç bırakmaları esasına 
dayanan bir yöntemdir” (Feyzioğlu, 1993: 156).  Bu eylem biçimi süreli/süresiz ve dönüşümlü veya dönüşümsüz olabilmektedir. 
Özellikle açlık grevleri aracılığıyla bedenin nesneleştirilerek bir kamu vicdanı oluşturulmaya çalışılması ve devletin kurumları 
üzerinde “bir tehdit ve baskı kurmaya yönelmesi” sivil itaatsizliğinde ana unsurlarındandır (Osmanoğulları, 2017: 151). Ancak 
terör örgütleri açısından açlık grevleri sivil itaatsizliğin ötesinde radikal fikirlerin bedene uygulanan şiddet aracılığıyla kendini 
göstermektedir.  Pasif bir direniş biçimi olarak görülmesine rağmen süresiz ve dönüşümsüz açlık grevleri büyük oranda ölümle 
sonuçlanabilmektedir. Türkiye’de açlık grevleri ise, daha önceleri sık kullanılan bir eylem biçimi olmasa da 1980’den sonra 
Diyarbakır Cezaevinde başlamış ve 5 eylemci hayatını kaybetmiştir. Daha sonra 1996 yılında Buca Cezaevinde daha büyük 
bir açlık grevi başlamış ve 12 eylemcinin ölümüyle sonuçlanmıştır (Sevinç, 2002: 115; TTB, 2000). 2000 yılına geldiğinde, yine 
siyasi hükümlüler arasında F Tipi Ceza evlerinin açılmasının protesto edilmesi diğer siyasi istekler doğrultusunda süresiz açlık 
grevleri başlatılmış ve daha sonra ölüm orucuna dönüşmüş, 68 eylemci hayatını kaybetmiştir (Green, 2002: 97). 12 Eylül 2012 
yılında ise Türkiye’nin farklı cezaevlerinden mahkûmlar (PKK ve KCK davalarında tutuklu ve hükümlü olanlar) süresiz ve dö-
nüşümsüz olarak açlık grevine başlamışlardır. Bu açlık grevi 18 Kasım 2012 yılında sona ermiştir. Açlık grevleriyle uygulanan 
baskı aracılığıyla, terörist Öcalan’ın koşullarının iyileştirilmesi, mahkemelerde anadilde savunma, anadilde eğitim gibi olgularla 
devletin kurumları taviz vermeye zorlanmıştır (Ova, 2013). Yine İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafında yayınlanan 
raporda 1960’ların marjinal siyasi düşüncesine saplanan DHKP/C’nin (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) 2016 yılında 
kırsal örgütlenmesinin bitirilmesi sonucunda terör örgütünün geçmişte olduğu gibi insan yaşamını ve varlığını yok sayan açlık 
grevlerine ve ölüm oruçlarına tekrar yöneldiği belirtilmiştir (Gemici ve Bulur, 2020). Nihayetinde bu eylemler aracılığıyla özgürlük 
açısından vurgulamalar yapılarak hukuk sistemi güvensizleştirilmektedir. 

Diğer bir güvensizleştirme eylemi de intihar saldırılarıdır. Bu saldırılarda da eylemcinin bedeni politik amaçlara ulaşmak için 
ana sermayesidir. Terör örgütlerinin kullandığı diğer yöntemlerin yanında intihar saldırıları, hem ortaya çıkardığı bilanço hem 
de terörün görünür olma amaçlarına sağladığı katkıdan dolayı başarılı bir yıldırma taktiği olarak algılanmış ve terör örgütlerince 
daha fazla benimsenmiştir (Açıkgöz, 2016: 322). İntihar terörizmi nerede, hangi zaman aralığında, kim veya kimler tarafından 
saldırının düzenleneceği tam olarak belli olmayan saldırılardır. Bir kişiye, gruba, kuruma yönelik saldırılar olabilmekteyken; 
medyada örgütün görünürlüğünü arttıracak her türlü yaşam alanı da saldırıların hedefi konumundadır. Bu açıdan intihar teröriz-
mi örgütlerin en etkili “propaganda” araçlarından biridir (Açıkgöz, 2013: 305; Çaycı ve Çaycı, 2018: 280). Günümüzde en fazla 
karşılaştığımız intihar terörizmi biçimleri saldırının büyüklüğüne göre patlayıcı yüklü araçların insanların yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde patlatılması veya intihar yeleği, kemeri, çantası vb. yöntemler ile alış-veriş merkezleri, pazar yerleri, kamuya açık 
parklar gibi kalabalık yerler hedef alınmaktadır (Pape, 2006: 14). İntihar saldırılarıyla doğrudan güvenliğe yönelik saldırılar 
düzenlenmektedir. Hiçbir yerin güvende olmadığı algısı vurgulanmaktadır. Türkiye son zamanlarda meydana gelen saldırılar da 
bunu doğrular niteliktedir.

          Çizelge 2.1. Türkiye’de son zamanlarda meydana gelen intihar saldırıları

Kaynak: (Beyaz, 2017; Efe, 2019: 327; Haber Türk, 2018; Hürriyet, 2018; Milliyet, 2016; Paksoy, Can ve Kaya, 
2018; Sözcü, 2015)

Olay Tarihi Olay Yeri Ölü Sayısı Yaralı Sayısı

11.05.2013 Reyhanlı / Hatay 53 100<

20.07.2015 Suruç / Şanlıurfa 34 100<

10.10.2015 Ankara 103 500<

13.03.2016 Ankara 38 125

28.06.2016 İstanbul 46 163

14.06.2016 İstanbul 44 166

20.08.2016 Gaziantep 57 90

Nihayetinde eylemleri incelediğimizde en kalabalık yerlere saldırılar düzenlenmiş ve siviller hedef alınmıştır. Bunlar üzerin-
den korku yayılmış ve güvenliğe zarar verilmiştir.
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2.2. Sabotajlar, Sivillere Yönelik Saldırılar ve Orman Yangınları Açısından Güvensizleştirme 

Türkiye’ye yönelik terör tehdidi adeta farklı isimler, aktörler ve eylem biçimlerinin zamanla doğup, gelişip ve sönmesiyle 
kendini yeniden üreten bir döngüde davam etmiştir. Bu açıdan Ermeni terör örgütleri yaklaşık olarak 1975-1985 yılları arasında 
yurt dışında bulunan Türk Diplomatlara ve diğer yumuşak hedeflere çeşitli sabotajlar ve suikastler düzenlemişlerdir. Birçok Er-
meni terör örgütü kurulmasına rağmen bunların önde gelenleri ASALA (Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) ve 
JCAG (Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları) 1975 yılında Beyrut’ta kurulmuştur (Mango, 2005: 11; Gunn, 2015).  Bu terör ör-
gütlerinin temel amaçları; “ermeni cemiyetleri olan TAŞNAK ve HINÇAK cemiyetlerinin de bir zamanlar hayalini kurduğu bağım-
sız bir ermeni devleti kurmak ve bütün dünyaya sözde ermeni soykırımını aşılamak ve kabul ettirmek olarak sıralanabilir” (Ab-
durrahmanlı, 2019: 62; Çaycı, 2008). ASALA daha sonra PKK’nın da etrafında örgütleneceği Marksist-Leninist bir ideolojiyi 
benimsemiş ve 1984 yılına kadar 428 Türk diplomatının hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Bu terör örgütü 22 farklı ülkede 
bulunan 38 şehirde 39 farklı terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Saldırılarda birçok ülke (Sovyetler Birliği, Yunanistan, Suriye, Lüb-
nan, Fransa, ABD, İran ve Kanada gibi) çeşitli şekillerde yardım ettiği değerlendirilmektedir (Alizade, 2015: 114; Çevikbaş, 2020: 
53). Diğer taraftan 1970’lerin sonlarına kadar, Türkiye’de sağ ve sol kimlikleri üzerinden çatışmalar sürdürülmüş, bu çatışmalar 
mahallelere, üniversitelere, iş yerlerine, liselere yani hayatın birçok alanına yansımıştır. Giderek artan öğrenci hareketleri şidde-
tin mayasıyla yeni terör örgütleri için uygun koşulları hazırlamış ve kaotik ortamın oluşturduğu belirsizlik bireyleri taraf olmaya 
zorlamıştır. Bunun sonucunda terör saldırıları günlük hayatın bir parçası haline gelirken, Türkiye’de yeni sol dalga terörizm ha-
kim olmuştur (Avcı, 2019:143). “Devleti” bir kontrol aygıtı haline getiren örgütler, sosyalist bir sistem kurmayı amaçlamışlardır. 
Yine “işçi hakları”, “işçi sınıfı”, “adalet”, “özgürlük” ve “eşitlik” temelinde propagandaya dayalı şiddet aracılığıyla toplumsal hare-
ketler kanalize edilmiş ve devlete karşı toplum bir yıpratma aracı haline getirilmiştir. Bu dönemde düzinelerce sol terör örgütü 
kurulmuş bunlarda bazıları: TKP/ML-TIKKO (Türk Komünist Partisi/Marksist-Leninist Örgüt- Türkiye İşci, Köylü Komünist Ordu-
su), DHKP/C, Dev Sol (Devrimci Sol) olarak sıralanabilir.9  Toplumda biriken şiddetle 1980’lere geldiğimizde, yine başlangıçta 
Marksist-Leninist bir örgüt olarak kurulan PKK terör örgütü, Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’ndeki norm-değer sistemleri ve örgüt 
ideolojisindeki farklılıklardan dolayı yeterince halkı kitleleştirememesiyle bölge halkına uyguladığı şiddet eylemleriyle etnik kim-
liğe yönlendirmiştir.  Saldırılarla bölge hızla güvensizleştirilmiş âdete tecrit edilmek istenmiştir. Örgüt dönemin devlet yanlısı 
olarak bilinen “Adalet Partisi Milletvekili ve Bucak Aşiret Reisi Mehmet Celal Bucak’ın” öldürülmesine karar vermiş ve bu sayede 
hem toprağa sahip olmayan köylülerin sempatisini kazanmak istemiş hem de Devlet’in güçlü birini dahi koruyamadığı algısı 
oluşturularak o bölgede yaşayan vatandaşların gözünde devlet kurumlarının zayıf olduğu propagandası yapılmak istenmiştir 
(Özcan, 1999: 45). Yine Öcalan sistemle bütünleştirmek istediği militanları kontrolü altına almak için, sürekli olarak aşağılama 
yöntemini kullanmıştır. Ona göre “Kürtler” zavallıdır. Aslında Öcalan propagandaya dayalı bu söylevleriyle, oradaki insanların 
nefret ve düşmanlık duygularını hareketlendirmek için bilinçli olarak uygulamıştır. Bu söylevlere göre “sömürgeci devlet” ilk ola-
rak insanların zihinlerini ele geçirmiştir. Buna göre ilk olarak düşünsel isyan ve düşmanlık geliştirilmeli ve eyleme geçilmelidir 
(Özcan, 1999: 53). Devlete karşı nefrette bu eylemlerin temel dinamiği haline getirilecektir. Bu sayede terörle mücadele de bölge 
halkının baskılanması sağlanacak, nihayetinde bölge halkı Devlet ve örgüt arasında sıkıştırılarak ekonomik, sosyal ve kültürel 
olarak geri bırakılacaktır. Örgütte şiddet propagandalarıyla etnik kimliği derinleştirecektir. Örgüt bölgede yapılan yatırımları dur-
ma noktasına getirmiştir. Devletten alınan kredi ve yardımlar nedeniyle aileler öldürülürken sahip oldukları mallar talan edilmiştir. 
Diyarbakır’da Ekim 1993 yılının sonuna kadar 700 okul ya öğretmenleri öldürüldüğü için ya da okullar yakıldığı için kapatılmıştır. 
Toplamda bölgede 3.600 okul kapatılmıştır. Dahası bölgede devletin sağladığı elektrik, su ve telefon faturalarının da ödenmesi 
PKK tarafından engellenmiştir. Yine sigara ve alkollü içecekler devletin gelir kaynakları olduğu için satışı engellemeye çalışılmış-
tır (Criss, 1995: 30). PKK bölge halkına seçime gitme yasaklarına ve kepenk kapatma eylemlerine zorlanmıştır. Bu sayede psi-
kolojik propagandalar uygulanmış ve örgüt bölgedeki bireyleri tahakküm altına alırken kendi varlığını Devlet otoritesine ikame 
olarak sunmuştur. Yine diğer bir değerlendirmede 1984-2000 yılları arasında okullara ve öğretmenler yönelik saldırılarda 116 
öğretmen öldürülmüş, 48’i yaralanmış, 30’u kaçırılmış ve 9’u kaybolmuştur. Dahası 8 belediye başkanı öldürülmüştür. Kamu ve 
ticari yatırımların caydırılması amacıyla 1990’ların başında köprülere, dispanserlere, elektrik santrallerine, petrol tesislerine ve 
boru hatlarına çok sayıda saldırı gerçekleştirilmiştir (Öcal ve Yildirim, 2010: 480). PKK terör örgütünün saldırılarından dolayı 
bölgede binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Örgütün bölgede kadınlara, çocuklara, resmi görevlilere ve diğer sivillere yönelik 
saldırıyla yoksulluk arttırılmış ve tek kurtuluşun şiddete yönelmek olduğu yine şiddet eylemleri üzerinden anlatılmıştır (Bilgel ve 
Karahasan, 2015: 4). Örgüt özellikle mutlak itaat beklediği militanlarının emirleri uygulamamasıyla “ajan” olarak etiketleyerek 
örgüt için bir denetim mekanizması kurmuştur. Bu açıdan birçok korucu köyüne saldırılar düzenlenmiştir. Öldürülen siviller ve 
ateşe verilen köylerin sorumlusunun da resmi yetkililer olduğu propagandası yapılmıştır. Dolayısıyla bölgeler, düzenlenen saldı-
rılarla hızla güvensizleştirilmiş, bölgedeki ailelerin çok çocuklu olması, coğrafi yapının dağlık olması, ekonomik problemler ve 
diğer toplumsal olguların bir araya gelmesi de bu süreci hızlandırmıştır. PKK terör örgütü sürekli olarak “kürtlere ikinci sınıf va-
tandaş muamelesi yapıldığını, kültürel kimliklerinin tanınmadığı, yüzyıllardır zulüm gördüklerini ve kendi dillerini konuşamadık-
ları” (Altındağ, 2020) propagandalarını her yaştan ve cinsiyetten insanı terörize ederek uygulamıştır.  Günümüzde Türkiye’de 

8 Saldırı tarihleri ve yerleri: 20 Ocak 1973 Los Angeles (JCAG-ASALA’nın ortaklığıyla) 22 Ekim 1975 Viyana, 24 Ekim 1975 Paris, 16 Şubat 1975 Beyrut, 29 Mayıs 1977 İstan-
bul,9 Haziran 1977 Roma, 2 Haziran 1978 Madrid, 12 Ekim 1979 Lahey, 22 Aralık 1979 Paris, 31 Temmuz 1980 Atina, 17 Aralık 1980 Sidney, 4 Mart 1981 Paris , 9 Haziran 1981 
Cenevre, 24 Eylül 1981 Paris, 28 Ocak 1982 Los Angeles, 8 Nisan 1982 Ottowa, 4 Mayıs 1982 Boston, 7 Haziran 1982 Lizbon, 7 Ağustos 1982 Ankara Esenboğa Havaalanı, 
27 Ağustos 1982 Ottowa, 9 Eylül 1982 Burgaz, 9 Mart 1983 Belgrat, 16 Haziran 1983 İstanbul, 14 Temmuz 1983 Brüksel, 15 Temmuz 1983 Paris, 27 Temmuz 1983 Lizbon, 30 
Nisan 1984 Tahran, 21 Haziran 1984 Viyana (Abdurrahmanlı, 2019).
9 Sol örgütler Özdemir Sabancı’nın da hayatını kaybettiği yüzlerce saldırı, eylem, bombalama ve suikast düzenlemiştir.
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örgütün etkisi çok düşük seviyelerde olsa da hala varlığını devam ettirmesi bölgede uygulanan propagandaya dayalı şiddet ey-
lemlerinin bir taban oluşturduğunu göstermektedir. Ancak örgütün silahlı gücünün zayıflamasıyla örgüt daha az sayıda militanın 
katılacağı veya sadece bir militanın gerçekleştireceği eylemlere yönelmiştir. Bunun yanında çocuklara araç taşlamalar, yakmalar 
ve molotof kokteyli saldırılar yaptırılmış ve serhildan olarak adlandırılan izinsiz gösteriler örgütün yıpratma ve yıldırma amaçla-
rına hizmet etmiştir (Özcan, 1999: 119-120). Bunun yanında terör örgütü 1990’lı yıllarda başında yabancı turistlerin uzaklaşma-
sını ve Türkiye ekonomisini yıpratmanın bir yolu olarak turistik yerlere veya turistlere saldırmış, birçoğunu kaçırmıştır (Rodoplu, 
Arnold ve Ersoy, 2003: 157). Günümüzde de bu stratejini bir parçası olarak ormanlara yönelik sabotajlar düzenlenmektedir. 
Çevre terörizmi olarak adlandıracağımız bu yöntemle PKK terör örgütü, turizm bölgelerini hedef almakta ve Türkiye’yi güvensiz-
leştirmeye çalışmaktadır. 2000’lerde ilk akla gelen Ağustos 2006’ta Akdeniz’de çıkarılan orman yangınlarıdır, toplamda 4 milyon 
ağaç yok olmuştur (Güngörmez ve Alkanat, 2019: 14). Bunun yanında yapılan başka bir değerlendirmede 2014 yılından sonra 
10 binden fazla orman yangını çıkmıştır. Birçoğunun nedeni kesin olarak bilenemezken, PKK terör örgütünün bir yan kuruluşu 
olan HBİM (Halkların Birleşmiş İntikam Milisleri) Türkiye’deki orman yangınlarının büyük bir kısmını üstlenmiştir (Şahin, 2019). 
Nihayetinde çeşitli güvensizleştirme eylemleri uygulanarak Türkiye  baskılanmaya veya çeşitli haklarından vazgeçmeye zorlan-
mıştır.

SONUÇ YERİNE AKIŞKAN GÜVENLİK VE GÜVENSİZLEŞTİRME
Günümüz dünyasında tehditlerin hızla değişmesi ve farklı biçimlerde sürekli olarak kendini yeniden üretmesi, güvenliği akış-

kan bir hale getirmiştir. Artık güvenlik beklenilen, öngörülebilen bir olgu olmasının ötesinde belirginsizleşen, kayganlaşan, zamanın 
ve sınırlarının olmadığı akışkan bir kavram haline gelmiştir. Güvenliğe geleneksel bakış çağının çok gerisinde kalmış, tehditler 
devletlerarasında doğrudan silahlı mücadelelerin uygulamasından ziyade devletlerin desteklediği veya vekil tayin ettiği örgütler 
üzerinden uygulanmaktadır. Soğuk Savaşın hayaleti az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üzerinde dolaşmaktadır. Bu açıdan 
terör ve onun siyasal propagandası terörizm ülkeleri ve toplumları yıpratmanın ana aracı haline gelmiştir. Toplumları bir arada tutan 
norm-değer sistemleri yıpratılmış, toplumsal farklılıklar çatışmaların kaynağı haline gelmiştir. Dünya temel ihtiyaçlarını karşılayacak 
imkânlara sahip olmayan grupların şiddete dayalı silahlı çatışmalarına şahit olurken, terör birçok açıdan toplumları kuşatmaktadır. 
Bu açıdan dünya nüfusunun  %59’unu oluşturan 4.7 milyar insanın aktif kullandığı internet (Statista, 2020), terör örgütlerinin pro-
pagandalarını yapacakları bir mabet haline gelmiştir. Terör ve terörizmle mücadelede ABD başta olmak üzere diğer NATO (Kuzey 
Atlantik Antlaşması Örgütü) ülkeleri için 11 Eylül saldırıları milat kabul edilirken, Türkiye’ye yönelik tehditlerin 1960’lı yıllarda sıradan 
öğrenci eylemleri olarak başlayan hareketlerin kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşmesiyle başlamıştır. 1970’lere gelindiğinde 
toplumsal değerlerin aşınmasıyla bireyleri bir arada tutan milli kimlik unsurları çözülmüş ve öğrenci hareketleri bir kimlik krizini 
ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde birçok Marksist-Leninist-Maoist terör örgütü kurulmuş ve terörü devleti yıpratmanın bir aracı haline 
getirmişlerdir. Yine bu dönemde Ermeni terörizmi sözde soykırım iddialarıyla yurt dışında bulunan Türk Diplomatlara saldırılar 
düzenlemiştir. Burada ki temel amaç ülkemizi dünya toplumları karşısında güvensizleştirmek ve sözde iddiaları kabul ettirmektedir. 
1980’lerden günümüze kadar en sistemli güvensizleştirme eylemlerini PKK terör örgütü uygulamıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin kırsal alanlarında başlayan silahlı saldırılar, kısa sürede şehirlere kaydırılmıştır. Bölgedeki yatırımlar durma noktasına 
getirilmiş, etnik kimlik nefret söylevleriyle şiddetin temel dinamiği haline getirilmiştir. Güvenlik güçlerine, sivillere, okullara, devlet 
kurumlarına, köprülere, hastanelere, elektrik santrallerine vb. ne saldırılar düzenlenerek güvensizleştirilerek tecrit edilmek istenmiş-
tir. Bunların yanında terör örgütleri intihar eylemleriyle resmi yetkililer, güvenlik güçleri, yabancı turist kafileleri, maçtan çıkan veya 
düğün yaban sivillerinde içinde olduğu birçok saldırı düzenlemişlerdir. Terör örgütleri silahlı eylem gücü zayıfladığında açlık grevle-
rine, orman yangınlarına veya çocukların istismar edilmesine yönelmektedirler. Açlık grevleriyle hukuk kurumu güvensizleştirilirken, 
orman yangınlarıyla Türkiye’nin ekonomisi yıpratılmakta ve terörün ortaya çıkardığı belirsizlik yabancı yatırımları etkileyebilmekte-
dir. Son tahlilde terör örgütlerinin Türkiye’ye yönelik tehditleri terör şiddetine dayalı propagandalardan oluşmaktadır. Gayri-nizami 
saldırıların ötesinde psikolojik ve nefret söylemiyle kitleleri harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Bu da güvenliğe yönelik tehditleri 
belirsizleştirmekte ve akışkan hale getirmektedir. Bu nedenle terörle mücadelede değerler, normlar, kimlikler, inançlar vb. toplumsal 
yapı unsurlarının incelenmesinin katkılı olacağını değerlendirmekteyiz. Nihayetinde her toplumsal problem önce toplumsal yapı 
içerisinde mayalanmakta ve daha sonra güvenliğe yönelik bir tehdit olarak ortaya çıkmaktadır.
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TARİHSEL SÜREÇTE GÜVENLİK KAVRAMI VE KARŞILAŞTIRMALI KOLLUK 
TEŞKİLATLAR   

Burak Aykutcan SOĞANCI - Mert Kayra ÇETİN - Mertcan BEKGELDİ

Öz

Günümüz dünyasında güvenlik kavramı çok yönlü ve çeşitli olup tarihsel süreçte bu doğrultuda gelişme göstermiştir. Böl-
gesel olarak ise tarihsel süreçte farklı yöntemler izlenmiş olsa da temelde aynı güvenlik kavramı, ülkeler ve toplumlar tarafın-
dan sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda bu bölgesel güvenlik sistemlerinin tarihsel süreçte nasıl geliştiğini incelenmiş ve 
güvenlik kavramı yanında “iç güvenlik” kavramı perspektifinde; üç önemli bölgesel gücün(İtalya, Rusya, ABD) kolluk teşkilatları 
incelenmiş ve farklılık/benzerlikleri araştırma konusu edinilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: İç güvenlik, Güvenlik, Bölgesel güvenlik, Tarih

THE CONCEPT OF SECURITY IN THE HISTORICAL PROCESS AND COMPARATIVE 
LAW ENFORCEMENT AGENCIES

Abstract

 In today’s world, the concept of security is versatile and diverse, and it has developed in this direction in the historical 
process. Regionally, although different methods have been followed in the historical process, basically the same security concept 
has been tried to be provided by countries and societies. In our study, how these regional security systems have developed in 
the historical process has been examined and in addition to the concept of security, in the perspective of the concept of “internal 
security”; The law enforcement agencies of three important regional powers (Italy, Russia, USA) were examined and their 
differences/similarities were the subject of research.

Keywords: Internal security, Security, Regional security, History
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GİRİŞ
Tarihsel süreçte güvenlik anlayışı, bölgesel olarak çoğu alanda farklı yöntemlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat temel 

düzeyde aynı amaca hizmet eden eylemler bütünüdür. Güvenlik kavramının iç boyutları ya da alt başlıklarından biri olan iç 
güvenlik kavramı ise bugün üstünde araştırmalar yapılan başlıca bir disiplin olma potansiyeline sahiptir. İç güvenliğin nasıl 
ve ne şartlarda sağlandığını bölgesel olarak ele aldığımız bu çalışmada Avrupa(İtalya), Asya(Rusya) ve Amerika(ABD) kıtası 
kolluk teşkilatlarının paragrafın başında da belirttiğimiz gibi farklı ve benzer yöntemlerle nasıl sağlandığını ortak bir paydada 
araştırmamıza konu edindik.

1. Problemı̇n Tanımı  
Bugün iç güvenlik alanında, ülkeler bünyesinde görev yapan kolluk teşkilatları farklı oluşum ve farklı yöntemler ile iç güven-

lik dediğimiz asayiş kavramını ülkelerinde sağlamaktadır. Fakat birçok farlılıklar mevcuttur. Bağlı olunan bakanlık seviyesinden 
sivilleşme seviyelerine birçok noktada farlılıklar gösterirler. İşte bu noktada anlaşılması daha kolay bir paydada araştırılmaları 
gerekmektedir. Bu sebeple içinde Türk kolluk teşkilatının da olduğu üç farklı jandarma tipi teşkilat araştırılmıştır.

2. Araştırmanın Önemi  
Araştırma sonucunda farklı yöntemlerle sağlanan iç güvenlik kavramının tarihsel süreçte etkinliği ve başarısını saptamaktır.

3. Kuramsal Çerçeve  
Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı araştırma safhasında internet kaynaklarından yararlanılmış olup kuramsal çerçe-

vede güvenlik anlayışının gelişen teknoloji ve sosyokültürel anlamda ilerlediği ve farklı bir boyut kazandığı saptanmıştır.

4. Yöntem  
İtalyan Jandarması , Rusya Ulusal Muhafız Alayı ve ABD ulusal muhafızlarının tarihi geçmişlerine bakarak , geçirdikleri 

süreç içerisinde yaşadıkları değişimlerin günümüz Türk Jandarma Teşkilatı ile karşılaştırılması ve Türk Jandarma Teşkilatının ve 
diğer kolluk kuvvetlerinin karşılaştırılmalı olarak ele alınması planlanmıştır. Bu yüzden ilk olarak ele alınan kolluk teşkilatlarının 
tarihi gelişimi araştırılacak olup daha sonra Asya ( Rusya ) , İtalya ( Avrupa ) , ABD ( ABD kıtası ) kıta bazlı karşılaştırılması ya-
pılacaktır. Son olarak ise Türk Jandarma Teşkilatımızın karşılaştırma sonucu ile kıyaslaması olup yaşanılan süreçlerin benzerlik 
ve farklılıkları ortaya konacaktır.

5. Bulgular  
5.1. Rusya İç Birlikleri Kolluk Kuvveti 

Rusya İmparatorluğu’ndaki İç Birlikler, Jandarma Özel Kolordusu olarak biliniyordu ve 1811’de kuruldu. Rus İmparatorluk Ordu-
su’nun üniformalı güvenlik polis teşkilatı olarak, 19. yüzyılın büyük bölümünde kolluk kuvvetleri ve devlet güvenliğinden sorumluydu. 
20. yüzyılın sonlarına doğru Rusya İmparatorluğu Polis Bakanlığı ve Guberniya’nın emrine girdi.  Görevleri: Jandarmaların sorum-
lulukları arasında mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, kaçakların takibi, isyan kontrolü ve “olağandışı” suçluların tutuklanması 
da vardı. Jandarmalar ayrıca yerel polis ve yetkililere yardım etmek üzere görevlendirilebilir. Jandarma Özel Kolordu birlikleri Rusya 
İmparatorluğunun devrilmesi sırasında çarlık rejimine sadık kaldılar ve rejimi koruma amacı ile halka ateş ettiler daha sonra ise yargıla-
mak amacı ile hapishaneye atıldılar. Yeni kurulan SSBC’nin Polis departmanı tarafından Jandarma Özel Kolordu birlikleri departmanı 
kapatıldı. Daha sonra ise Jandarma Özel Kolordu birliklerinin yerini alması için SSBC İç Muhafız Birlikleri kuruldu.

Ekim Devrimi’nin ardından 1918’de Tüm Rusya Merkezi Yönetim Komitesi’nce NKVD’nin bir parçası olarak kurulması gün-
deme getirildi. 1919’da “İç Güvenlik Güçleri” olarak (Voyska vnutrenney okhrany Respubliki, VOHR) ismiyle örgütlendi. Bu birlikler 
aynı yıl Çeka’ya ( İstihbarat Güvenlik Teşkilatı) , 1922-23’te ise OGPU’ya ( Halk Komiserleri Konseyi ) devredildi. 28 Temmuz 
1988’de Yüksek Sovyet Prezidyumu, “SSCB İçişleri Bakanlığı İç Birlikler’in halk düzenini koruma görev ve yetkileri hakkında” bir 
kararname yayınlayarak bu birliklerin Sovyetler Birliği’ndeki rolünü açıkça belirtti. Bu kararnameye göre İç Muhafız Birlikleri Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Silahlı Kuvvetleri içerisinde yer almaktaydı.  SSBC Kurulduğundan bu yana İç Muhafız Birlikleri bir-
çok kuruma bağlanmış ve ayrılmıştır fakat temel olarak SSBC döneminde SSBC Silahlı Kuvvetleri içerisinde görmekteyiz.

Bu birlikler Sovyetler Birliği’nin dağılmasına yakın yıllarda giderek artan ve gittikçe daha organize, büyüyen ve donatılmış 
suçlularla baş etmek zorunda kaldı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından birlikler Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlandı. 24 
Eylül 1992 tarihinde resmi statü kazandı. 5 Mayıs 2016 tarihinde içyapısı değiştirilerek İç İşleri Bakanlığı’ndan ayrılmış ve Rusya 
Ulusal Muhafızları adını almıştır.

Bugünkü Milli Muhafız Kuvvetleri Komutanlığı, 1811’de kurulan ve asayiş, savunma ve polis görevleriyle görevlendirilen İç 
Muhafız Jandarma Birlikleri ile 1815’te yeniden kurulan Rus İmparatorluk Ordusu Jandarma Alayının soylarını ve miraslarının 
izi görülmektedir. 
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Görevleri:

Nükleer tesisleri, özel depolama depolarını ve askeri üsleri korumak.

Ulusal sınırlar içindeki tüm askeri operasyonları, savaş zamanında karşı istihbarat otoritesini yürütmek.

Kamu düzenine yardımcı olmak için Rus Polisine destek çıkmak, ülke içi çıkan isyanlara müdahale etmek.

Sınır kontrolü

Terörle mücadele operasyonları

Savaş dönemlerinde çağrılabilecek olağan silahlı kuvvetleri organize etmek.

5.2. Amerika Birleşik Devleri Kolluk Teşkilatları 

ABD’de iç güvenlik politikası ve stratejisi açısından gerçek anlamda oluşan değişiklikler 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında 
olmuştur. Öncelikle 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırıları sonrasında halkta oluşan geniş çaplı tepkiler neticesinde o 
zamanın ABD hükümeti iç güvenlik kavramını( Homeland Security) belli başlı siyasi kişiler tarafından tartışılan bir konu olmaktan 
çıkarmış ve bunu bir toplumsal mesele haline dönüştürmüştür.

Bu olaylar ve ardından halkta oluşan tepkiler üzerine dönemin hükümeti ilk adım olarak 2002 tarihli İç Güvenlik Yasası’nın 
yürürlüğe sokmuş ve İç Güvenlik Bakanlığını oluşturmuştur. Öncelikle ABD’de olan güvenlik kavramına tarihsel olarak yaklaştı-
ğımızda 1940’larda devletin gelişmesi için savunma gibi ihtiyaçların karşılanması gerektiği ortaya konmuştur. ABD’de ilk başta 
kurulan bakanlıklar Hazine, Savaş(İlerleyen zamanlarda SAVUNMA bakanlığı oluyor), Dışişleri bakanlığı iken bu sayı 1950’lerde 
hızla artmış ve son olarak 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında 2002 yılında İç Güvenlik Bakanlığı kurulmuştur. 

11 Eylül saldırıları ABD’nin güvenlik kavramını en baştan tanımlamasına ve tehdit algısını önemli bir derece değiştirmiştir. 
Çünkü bu terör saldırısının ABD’nin ekonomisinin sembollerinden biri olan ikiz kulelere yapılması ‘’ Özgür, Bağımsız ve Güçlü ‘’ 
Amerika anlayışının sarsılmasına neden olmuştur.

Bu saldırıdan önce ABD strateji belgeleri incelendiğinde Amerika’nın temel güvenlik hedefinin ‘’ Bağımsız ve Özgür ‘’ bir 
ülke olarak kalmasını sağlamak iken 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Başkan Bush bu stratejinin değiştiğini ilan etmiş ve sal-
dırıdan sonra yapılan ilk senato toplantısında yeni strateji anlayışını ‘’ ya bizimlesiniz ya da teröristlerle ‘’ ifadesiyle açıklamıştır.  
Bu anlayış ilerleyen yıllarda da sürdürülmüş ve 2016 yılında Başkan Trump tarafından yapılan resmi açıklamada ‘’ Terörizmi 
alt etme hedefi taşıyan her ülke bizim müttefikimizdir ‘’ diyerek terörizm ile mücadelenin Amerika’nın en önemli güvenlik hedefi 
olduğunu vurgulamıştır.

Kamuoyunda eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin iç güvenliğin korunması ve terörizmle mücadele konusunda yetersiz oldu-
ğu düşünülmekteydi. ABD’nin coğrafi yapısı da hesaba katıldığında yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerinin bölgesel olarak güvenliği 
sağlaması zor oluyordu. Zamanla bu durum ortaya iç güvenliğin sağlaması konusunda eyalet ve kolluk kuvvetlerinin koordinesi-
nin sağlayacak bir federal kurumun kurulması düşüncesini ortaya koydu. 2002 yılında İç Güvenlik Bakanlığının kurulmasıyla be-
raber Amerikan kongresi tarafından çıkartılan ‘’ İç Güvenlik Kanunu ‘’ ile anayasal düzeni koruma, afet hazırlığı, Sınır Muhafaza, 
Terör Saldırıları, İnsan Kaynaklı Felaketler, Doğal Afetler de bu bakanlığın sorumluluğuna verilmiştir. 

ABD’de kolluk kuvvetleri parçalı bir yapıda bulunmaktadır. Federal ve yerel düzeyde örgütlenmiş polis teşkilatları ve benzeri 
kolluk teşkilatları görmek mümkündür. Elbette bu yapının parçalı halde bulunmasının en büyük dezavantajı birimler arasındaki 
koordinasyonun çeşitli zorluklarla sağlanması olmuştur.

Kamu güvenliğinin sağlanması konusunda Eyalet Polis Teşkilatları kolluk hizmeti, trafik güvenliği, trafik kurallarının uygu-
lanması, terörle mücadele ve acil durumlara müdahale gibi konularda hizmet sunmaktadır. NYPD ( New York Polis Teşkilatı ) 
ABD’de bulunan eyalet seviyesindeki polis örgütlenmesinin en önemli örneklerinden biridir. NYPD bünyesinde bulunan bazı 
bürolar; Devriye hizmetleri bürosu, Özel Operasyonlar Bürosu, Transit Bürosu, Mesken Bürosu, Ulaştırma Bürosu, İstihbarat 
Bürosu gibi bürolar bulunmaktadır. Bu büroların başında ise emniyet müdürü tarafından atanmış Müdür yardımcısı veya şef 
bulunmaktadır.

İç Güvenlik Bakanlığının 4 Ana Görevi;

1. Terörizmin önlenmesi ve ülke içi güvenliğinin arttırılması

2. Ülke Sınırlarının idaresi

3. Amerikan Göçmenlik yasalarının uygulanması

4. Siber Saldırılardan korunma ve Siber Güvenliğin Tesisi 
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Amerikan İç Güvenlik Bakanlığı’nın ülke çapında ve geniş kapsamlı görev ve faaliyet alanı bulunmakla birlikte, bu görevleri 
yerine getirirken koordinasyon sorunundan kaynaklanan zorluklarla karşılaştığı bilinmektedir. Bakanlık özellikle özel sektör ile 
yapılan ortak çalışma alanlarında da işbirliği sağlanamaması gibi konularla karşılaşmaktadır. Fakat bu bakanlık sadece iç gü-
venliğin sağlanması konusunda değil uluslararası arenada da Amerikan gücünün devamlılığı, rakip ülkelerin bertaraf edilmesi 
ve etki alanının yaygınlaştırılması gibi konularda faaliyet gösterdiği söylenebilir.

5.3. İtalyan Karabinieri Kolluk Teşkilatı 

İç güvenlik terimi genel hatları ile merkezi ve kırsal alanlarda yoğunlaşan güvenlik kuvvetlerini temsil edip genel hatları ile 
ele alacağımız kısmı kırsal alanlarda sağlanan güvenlik ve bunu sağlayan güvenlik kuvvetleridir. Bunun yukarıda da bahsettiği-
miz 18. Ve 19.yy’da  ilk örnekleri ortaya çıkmış olup Fransa bu alanda bir öncü olmuştur.

Fransa kadar köklü bir iç güvenlik tarihine ve tecrübesine dayanan, bugün kıta Avrupası iç güvenlik anlayışının önemli bir 
diğer temsilcisi İtalya’dır. İtalyan Karabinieri Avrupa ve diğer bölgelerde kurulan jandarma kolluk sisteminin öncü örneklerinden 
birisidir. Nispeten çok uluslu bir yapıya sahip olan ve geçmişten günümüze organize suç unsurları ile mücadele eden İtalya için 
İtalyan Karabinierleri en önemli kuvvetlerden birisidir. 

Aynı zamanda askeri nitelikli bir kolluk kuvveti olan İtalyan Karabinieri ‘’Kamu düzenini tesis etmek ve kanunları uygulamak 
için kurulan askeri statülü bir kuvvet olarak tanımlanmaktadır. 

Osmanlı Devleti ise zamanın şartlarına uyum sağlamak adına kendi kırsal iç güvenlik sistemini Fransız örnek alarak 1839 
yılında modern anlamda sağlamaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti ise zamanın şartlarına uyum sağlamak adına kendi kırsal iç güvenlik sistemini Fransız örnek alarak 1839 
yılında modern anlamda sağlamaya çalışmıştır.

Fransa’da kurulmuş 2 ‘’Gendarmerie Nationale’’ kuvvetlerinden sonra 1814 yılında kurulan İtalyan kolluk kuvvetleri günü-
müze kadar Türkiye ile benzer olarak merkezi bir kolluk yönetimi anlayışını belirlemiş olup son yıllarda bunu yerelleştirmeye 
çalışarak daha fazla alana daha hızlı bir şekilde sirayet etme amacındadır.

Genel kolluk Kuvvetleri kapsamında tarihsel sürecinde toplum ve coğrafi yapısına bağlı olarak 4 farklı kolluk kuvvetine sahip 
olan İtalya bu bakımdan ülkenin her yerinde teşkilatlanmış durumdadır.

Ulusal Polis

Karabinieri Ordusu

Mali Kolluk Kuvveti

Cezaevi Polisi,

Türk Jandarmasından farklı olarak İtalyan Karabinieri Ülkede kurulan polis teşkilatından yaklaşık 40 sene önce Sardinya 
Krallığı döneminde Kraliyet Karabineri Kolordusu adıyla kurulmuştur. Bu da Osmanlı dönemi Türk coğrafyası ve İtalyan coğraf-
yasının ve toplum yapısının güvenlik ihtiyaçlarının nasıl bir öncelik sıralamasına göre şekil bulunduğunun bir kanıtıdır.(127) Yine 
1919 yılında çıkarılan bir yasa ile şehir merkezlerinin  koruma ve kamu düzeni görevleri polise açıkça verilmiş olup kırsal alanları 
ve geri kalan bölgeleri İtalyan Karabinerinin sorumluluk sahası olduğu belirlenmiştir.

5.4. ABD, Rusya, İtalya ve Türkiye Kolluk kuvvetlerinden Jandarma Teşkilatlarının Karşılaştırılması 
5.4.1. Rusya Kolluk Teşkilatı ve Türk Jandarma Teşkilatının Karşılaştırılması

Her iki ülkenin Jandarma teşkilatı ordu içerisinde bir birlik olarak ilk başta faaliyetlerine başlamıştır. Amaçları ülke içerisinde 
asayişi ve büyük olaylara müdahale etmekti. Yeri geldiğinde asker olarak yeri geldiğinde ise bir kolluk personeli olarak görevlerini 
icraa etmişlerdir. Fakat zaman içerisinde ülke içinde gelişen durumlar neticesinde amacı aynı olan bu teşkilatların isimleri değiş-
miş ve bağlı olduğu kurumlar değişmiştir fakat hiçbir zaman görev ve vazife olarak bir değişiklik yaşamamıştır. En sonunda ise 
bu teşkilatların herhangi bir kurum içerisinde yer alan bir birlikten ziyade ayrı bir kurum olarak görev yapmasına karar verilmiştir 
bu sayede daha profesyonel ve amacına uygun olarak çalışma imkanı bulmuştur.

5.4.2. ABD Kolluk Teşkilatları ile Türk Jandarma Teşkilatının Karşılaştırılması

- Sahip oldukları görev bakımından büyük benzerlikler göstermektedirler.

- İki kurumda sahip oldukları birimler/bürolar bakımından benzerlik göstermektedirler.

- Sahil Güvenlik Komutanlığı ülkemizde İçişleri Bakanlığına bağlıyken Amerika’da Savunma Bakanlığına bağlı olarak görev 
yapmaktadır.
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- Ülkemizde İçİşleri Bakanlığı alanı olan ülke içi konularla ilgilenmekteyken İç Güvenlik Bakanlığı bu bakanlık sadece iç 
güvenliğin sağlanması konusunda değil uluslararası arenada da Amerikan gücünün devamlılığı, rakip ülkelerin bertaraf edilmesi 
ve etki alanının yaygınlaştırılması gibi konularda görev almaktadır.

- İsmine rağmen ABD İçişleri Bakanlığının rolü diğer ülkelerdeki içişleri bakanlıklarından farklıdır. Bu bakanlıkların görevleri, 
ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

5.4.3. İtalyan Kolluk Kuvveti  Karabinieri ve Türk Jandarma Teşkilatının Karşılaştırılması 

Bugün İtalyan Karabinieri ordusu sayısal olarak 103.750(2017) personel ile Dünya’da altıncı Avrupa’da Rusya ve Tür-
kiye’nin ardından üçüncü sırada gelmektedir. Yine bunun da yakın tarihte ihtiyaç duyulan güvenlik önceliklerinin birer etkisi 
olduğu düşünülebilir. 24 bölge komutanlığı,102 il komutanlığı,11 grup komutanlığı,584 ilçe komutanlığı ve 4623 karakol komu-
tanlığı(http://www.fiep.org) ile İtalyan coğrafyasını adeta çelik bir ağ gibi sarmalayan İtalyan Jandarması bugün diğer ülkelere 
örnek olmaya devam etmektedir. Türk Jandarmasında olduğu gibi teşkilat yapası temel olarak Fransa’dan örnek alınmıştır. Bir 
farklılık olarak ülkenin tamamında görev yapmaktadır. Polis ile beraber ülkenin %45’(Conforti,2009:233;Özgür,2019:99-101)
inde görev yaparken tek başına ülkenin %55’inde görev yapmaktadır. Kıta Avrupası’nın Jandarma sistemi bakımından önemli 
temsilcisi olan karabinieriler ülke içinde birçok görevde etkin rol oynamaktadırlar bu bakımdan genel olarak Türk Jandarma 
Teşkilatı ile görev ve kendisinden beklenilen ihtiyaçlara cevap verme açısından benzerlikler bulunmaktadır. Başlıca görevleri 
ise Adli ve Mülki Polis Görevleri, Askeri Görevler, kamu düzeni ve asayiş görevleri, Yurtdışı temsilcilikleri ve Cumhurbaşkanlığı  
Onur Muhafızlığıdır (Türker,2002:511;Akkuş ve Efe,2014:342-343). Karabineri sistemi İç güvenliği sağlamakla beraber ordunun 
bir parçası olarak tanımlanmakta ve Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinden (bknz:Romanya) gibi sivil merkezli bir amire bağlılıkları 
bulunmamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER  
Yapılan araştırmalar neticesinde 3 farklı kıtadan ele alınan örnek ülkeler ile Türk Jandarma Teşkilatının tarihsel süreçte 

Güvenlik çerçevesi kapsamında geçirdiği süreçlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Bu sonuç neticesinde ele alınan noktalar: 
Ülkelerin 1. Dünya savaşı sonrası güvenlik anlamında büyük değişimlere giderek hızla teşkilatlanma ve düzenli yapılara 

geçişleri sağlanmış,
Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan güvenlik kavramının ise dünya savaşlarının aksine farklı bir çatışma ortamını getirdiği 

aşikârdır.
Devletlerin ilerleyen süreçlerde askeri anlamda çatışmalardan ziyade terörizmi araç olarak kullanarak ülkelerin çatışması 

perde arkasından devam etmiştir.
Bu ortaya çıkan yeni güvenlik kavramından dolayı ülkelerin sadece dış güvenlikten ziyade iç güvenliğe de ihtiyaç duyduğu 

ortaya çıkmıştır.
İç güvenlik ise gelişen günümüz dünyasında şehirleşmelerin artması ve nüfusun fazla olmasından dolayı kırsal ve şehir 

olarak iki kolluk kuvvetine ihtiyaç duyulmuştur. Bunlar jandarma ( kırsal) ve polis ( şehir ) kuvvetleridir. Jandarma teşkilatımız 
ise yaşanılan siyasal ve savaş durumları içerisinde genel olarak Asya ve Avrupa ülkelerinin yaşamış olduğu süreçlerin karışımı 
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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SUÇUN SOSYAL ZARARLARI   
Tuncay DEMİR

Öz

Suç, insanlık var olduğu günden bu yana toplumsal bir sorun teşkil etmektedir. Her ne kadar mağdur ve fail arasında 
şahsi bir olgu olarak görünüyor olsa da suçun meydana getirdiği sonuçlar, mağduru aşarak toplumun geneline tesir etmektedir. 
İşlenen suçlar, toplumun huzur ve sükûnu gibi ortak değerleri olumsuz yönde etkileyerek kamu düzeninin bozulmasına sebep 
olmaktadır. Toplum, suçun sonuçlarından doğrudan etkilendiği için ceza davalarında davacı kısmında şahsın ismi yerine “kamu 
hukuku”nun bulunması da bu sebepledir.

Suç, toplumu pek çok yönüyle etkilemektedir. Bu nedenle, suçla ilgili çalışma yapan bilim dalı yalnızca hukuk değildir. Sos-
yolojiden ceza felsefesine kadar geniş bir alanda anlamlandırılmaya çalışılan suçluluğun önlenmesi için pek çok teori ve politika 
üretilmeye çalışılmaktadır. Kuşkusuz ki, şimdiye kadar ortaya atılan ve literatürde kendisine yer bulmuş suç teorilerinden başka 
suçun meydana gelmesinde pek çok etken ve bileşen; bunları analiz etmeye dönük de pek çok kavram vardır.  Ancak suçun 
sosyal zararları söz konusu olduğunda; toplum içerisinde yaşayan ve ayırt etme gücüne sahip her bireyin yer yer gözlemleyebi-
leceği, bazen katkıda bulunup bazen mağduru olabileceği somut göstergeler söz konusu olacaktır. Bu göstergeler, bize suçun 
birincil mağduru olan suça maruz kalan kişinin haricinde suçun ikincil derece mağduru olan toplumun gördüğü zararı değerlen-
dirme imkânı vermektedir. Bu nedenle, çalışmada suçun sosyal zararları hem bu zararları fark edebileceğimiz somut göstergeler 
yönüyle hem de bu zararları nasıl en aza indirgeyebileceğimiz açısından incelenecektir. Araştırma yapılırken literatür taraması 
yapılacak ve elde edilen kaynaklardan birtakım verilere ulaşılıp değerlendirme yapılacaktır.  

Anahtar Sözcükler: Suç, Kamu Hukuku, Kriminoloji, Toplum, Suçun Zararları

SOCIAL HARMS OF CRIME
Abstract

 Crime has been a problem since humanity existed. The types of behavior that are contrary to law rules and called crimes 
to cause more significant problems than they seem. Although the crime appears to be a unique phenomenon between the victim 
and the perpetrator, the consequences of the crime exceed the victim, who is a person, and affect society. As a result, each 
crime negatively affects society’s shared values, such as the peace and tranquility of the community, causing a violation of public 
order. Because society is directly affected by the outcome of the crime, the plaintiff in criminal cases has public law instead of 
the person’s name.

Crime Affects society in many aspects. For this reason, the law is not the only branch of science that studies crime. For 
example, scientists interested in the field of criminology, whose primary purpose is to protect society from crime and business to 
understand the harm of the crime, committing a crime and the person’s role in society the study of damage caused as a result 
of this decision, and how to study crime can be reduced. In this context, it has also been suggested that the strong commitment 
by individuals to their social environment important to criminologists, such as family and friends, may play a role in preventing 
the commission of a crime. Admittedly, apart from these theories, there are many factors and components in the occurrence 
of crime; there are also many theories aimed at analyzing them. However, when it comes to the social harms of crime, there 
will be concrete indicators that can distinguish in a society every person has the power to observe and who lives from place to 
place, sometimes contribute, and sometimes become a victim. These indicators show us the damage that society, the second 
victim of the crime, sees, except for the person who is the primary victim of the crime. From a long-term perspective, it seems 
that the damage caused by the perpetrator to society, which is a secondary victim, leads to far more significant and dangerous 
consequences than the damage caused to the primary victim. For this reason, in this study, the social harms of crime will be 
examined both in terms of concrete indicators that we can recognize these harms and how we can minimize these harms. 
During the research, literature will be reviewed, and data from secondary sources will be accessed and transferred to the study.

Keywords: Crime, Public Law, Criminology, Society, Harms Of Crime
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GİRİŞ
Suç, insanlık var olduğundan bugüne kadar süregelen olan sosyal bir gerçektir. Suç olgusu; toplu yaşayış içerisinde yazılı 

ve yazısız yasalar sayesinde karşılık bulmaya başlamış ancak maddi bir müeyyide öngören yasalara rağmen her zaman ve her 
coğrafyada varlığını sürdürmüştür.Suçluluk önüne geçilemez bir gerçektir ,hatta iyilik ve kötülük arasındaki sınırları belirlemekte 
toplum tarafından kabul gören bir işleve de sahiptir (Durkheim, 2013). Suçun meydana getirdiği mikro ve makro düzeyde zararlar 
da bulunmakta ve makro seviyedeki zararları; ekonomik, mekânsal, siyasal, hukuki boyutta karşımıza çıkmaktadır. Suçun mikro 
boyutları ise mağdur ve fail olarak genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışma, suçun sosyal zararlarının mikro boyutunu literatürde 
özellikle 70’li yıllarla birlikte görünür olan, Rene Leonir’nın Les Exclus: Un Francais sur Dix (1974) isimli eserinde bazı kesimlerin 
ortak olanaklardan dışlanmasına dikkat çekmek için kullandığı ve artık literatürde ‘‘dezavantajlılar’’ olarak tanımlanan çocuklar, 
yaşlılar, kadınlar, engelliler ve göçmenler olarak beşli bir ayrım ile ‘‘mağdur’’ ve ‘‘fail’’ olarak ayrı aynı incelemeyi hedeflemiştir. 
Çalışmada bir suça maruz kalma, bir suçun mağduru olma korkusu olarak ifade edilen suç korkusu kavramından da bahse-
dilmiştir. Suç korkusunun günümüzde özellikle şehirleşen bölgelerde neredeyse her bireyde bulunan bir korku türü olduğu ve 
bireylerin sosyal hayatlarını kısıtlayacak kadar olumsuz “bir suçun toplumsal zararı” olduğu unutulmamalıdır.

1. Problemı̇n Tanımı  
Ceza kanunları incelendiğinde, verilen cezaların oranının mağdurun maruz kaldığı fiziksel hasar ile doğru orantılı olduğu 

gözlenebilmektedir. Birçok ülkenin ceza kanununda cezalar fiziki hasar göz önünde bulunularak verilir ya da önlemler alınır. 
Hâlbuki suçun mağdura veya toplumun geneline sirayet eden psikolojik ve sosyolojik boyutları da göz ardı edilmeyecek sonuç-
lar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hassas grupların suçun faili veya mağduru olduğu durumlarda yaşadıkları psikolojik sarsıntı, 
suç ve suçlu ile mücadelede öncelik verilmesi gereken hususlardır. Bunun yanında; suçun ekonomik, sosyal, siyasi ve hukuki 
boyutları da bulunmaktadır. Çalışmada suçun mikro boyutlarına odaklanılarak temel problem, “Suçun toplumda oluşturduğu 
sarsıntılar nelerdir?” olarak belirlenmiştir. Bu problem üzerine farkındalık yaratıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir.

2. Araştırmanın Önemi   
Ceza sistemleri oluşturulurken genel olarak maddi ve fiziki hasarlar göz önünde bulundurulur. Hâlbuki bu maddi ve fiziki 

hasarlar, buz dağının sadece görünen kısımlarıdır ve çoğu durumda görünmeyen kısım, asıl problemi ifade edebilmektedir. 
Örneğin, bir insanın hayatı boyunca suç korkusu ile yaşaması, kişinin iç dünyasında telafi edilmesi çok zor ya da imkânsız etki 
oluşturabilmektedir. Bu yıkıcı etkinin ortadan kalkması için suçun önlenmesi kadar suç korkusunun önlenmesi de önemlidir. 
Özellikle hassas gruplardaki bu mağduriyet korkusunun giderilmesi için gerekli önlemler alınmalı ve grupların ihtiyaç duyduğu 
psikolojik destek ile asgari güvenlik sağlanmalıdır. Bunların sağlanması içinse toplum ve yönetim kadroları tarafından belirli bir 
farkındalık seviyesine ulaşılmalıdır. Araştırmayı önemli kılan husus, bu farkındalığı toplumun geneline kazandırmak ve etkin dev-
let politikaları ile gerekli adımların atılmasına katkı sağlayarak toplumu suçun meydana getirdiği psikolojik yükten kurtarmaktır. 
Unutulmamalıdır ki; her birey özgürce yaşama, seyahat etme ve barınma gibi haklara sahiptir. İnsanlar bu haklarını kullanırken 
bir mağduriyet korkusu içerisinde olmamalıdırlar.

3. Kuramsal Çerçeve   
Suçun zararları arasında bulunan sosyal zararlara dikkat çekmek için bilimsel bir çerçevede temellendirmek gerekmektedir.  

Suçun makro boyutları olarak ifade edilen ekonomik, mekânsal ve siyasal boyutta yasal ve bilimsel temellendirmeler önem arz 
etmektedir. Suçun siyasal boyutu vatandaşların devletine karşı olan güveninde ciddi bir azalmaya sebep olmaktadır. Devletin 
emniyet ve asayişi sağlayamadığını düşünen toplum ciddi bir sarsıntıya sürüklenecektir. ABD’de olduğu gibi halk kendi adaletini 
sağlamak maksadıyla silahlanır ve halkın kamu gücüne olan güveninde azalma yaşanır (İçli, 2016: 24). Ekonomik boyutta ise 
halkın vergileri eğitim, kültür ve hizmet sektörlerine ayrılması gerekirken ceza infaz kurumu inşası ve faaliyetlerinin devamına 
harcanmasına sebebiyet vermektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûm sayısı 2010 yılında 120.000 olarak 2019 yı-
lında ise 292.000 olarak saptanmıştır (TÜİK, 2021). Suçun mekânsal boyutu ise göç verileri ile temellendirilecek bir husustur.

Suç, mikro düzeyde genel olarak “mağdur” ve “fail” olarak ikiye ayrılmaktadır. Çalışmada da suçun zararları, genel olarak 
mikro yani birey boyutunda beşli bir ayrıma gidilerek betimlenmeye çalışılmıştır. Zira suçun toplumsal zararlarından diğerlerin-
den daha fazla etkilenen dezavantajlı/dışlanmış gruplar, aynı dezavajntajlılık sebebi ile ayrıca edilgen olarak suça itilebilirler. 
Beşli ayrım, mağdur – fail ikiliği üzerine bina edilmiştir. Burada “fail” kavramının, kanunda yer alan şüpheli, sanık, tutuklu, hü-
kümlü kavramlarının tümünü kapsadığını belirtmek gerekir.

3.1. Mağdur Bakımından Çocuklar 

TÜİK’in yayınladığı verilere göre, ülkemizde 2019 yılında gelen 511.247 adli vaka sayılabilecek bir olaya karışmıştır. Bu 
çocukların %46,1’i mağdur sıfatıyla emniyet güçlerine başvurmuştur. Kalan %32,9’unun suça sürüklendiği, %15,1’inin bilgilerine 
başvurulması maksadıyla, geri kalan %2,5’in ise başka nedenlerle emniyet güçlerine geldikleri bildirilmektedir (TÜİK, 2019).
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2019 yılında güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 235 bin 931 çocuğun; %87,5’ini suç mağduru,%12,5’ini takibi gere-
ken olay mağduru çocuklar oluşturmuştur. Suç mağduru çocukların; %53,8’ini erkek, %46,2’sinin kız çocukları oluşturmaktadır 
(TÜİK, 2019).

3.1.1 Mağdur Bakımından Yaşlılar ve Engelliler 

Yaşlılar, içinde oldukları bedensel disfonksiyonlar sebebi ile suçun hedefi haline çok kolay şekilde gelmektedirler.  Yaşlıların 
ağırlıklı olarak mağduru olduğu suçlar Muş ve Eker (2012:17) tarafından şu şekilde kategorilendirilmiştir:  

-  Fiziksel istismar (vurma, dövme, tekmeleme, yanlış ilaç tedavisi), 

-  Cinsel istismar (tecavüz, cinsel saldırı ve diğer cinsel eylemler),

-  Psikolojik taciz (duygusal taciz, tehdit, aşırı suçlama ve sözlü taciz),

-  Finansal istismar (hırsızlık, dolandırıcılık, mülkün haksız transferi veya değişikliği),

-  İhmal ve istimal (göz ardı etmek, yetersiz bakım ve/veya hizmet, yetersiz beslenme, sosyal ilgisizlik) 

-  Ayrımcı tedavi (sözlü taciz, iftira ya da benzer tedavi).

Depresif ya da psikolojik sıkıntısı olan, düşük gelir düzeyine sahip/yoksul, kadın, eğitim düzeyi düşük, kronik hastalığa 
sahip, sosyal desteği az olan, kırsal alanda yaşayan ve yalnız bireylerin yaşlı istismarı açısından riskli gruplar olduğu bildiril-
mektedir (Doğan, 2019: 311).

Yaşlıların fiziki yeterliliklerini ve sağlıklı düşünme yetilerini zamanla kaybetmeleri sebebiyle birçok suçun mağduru olma 
ihtimalleri de artmaktadır. Yaşlı bireylerin iletişim araçlarını yeterli seviyede kullanmamaları ve yasal prosedürden çekinmeleri 
sebebiyle birçok suç açığa çıkmamaktadır.

Engellilik de tıpkı yaşlılık gibi birtakım bedensel disfonskiyonları beraberinde getirmekte, bu da ona sahip olan bireyleri 
suçluluk karşısında daha kırılgan hale getirmektedir. Engelli kadınların %70’i hayatlarının bir bölümünde cinsel şiddete maruz 
kalabilmektedir (Elman, 2005).

Tablo 1-1: Engellilerin maruz kaldığı olayların vaka tiplerine ve yıllara göre dağılımı (Engelli Bireylere Yönelik Fiziksel-Cinsel 
Şiddet, İstismar ve Kötü Muamele Olayları İzleme Raporu, 2016)

Engellerin Maruz Kaldığı Olayların Vaka Tiplerine ve Yıllara Göre Dağılımı

Vakalar
Yıllar Toplamları

2012 2013 2014 2015 2016 Sayıları Yüzdeleri

Cinsel İstismar 32 31 13 19 46 141 36,06

Fiziksel Şiddet 19 6 26 15 20 86 21,99

Çoklu İhlal 8 6 10 14 9 47 12,02

İhmal Etme 3 2 3 14 7 29 7,42

Duygusal Şiddet 1 2 3 2 16 24 6,14

Cinsel Taciz / Tecavüz 6 4 3 1 10 24 6,14

İnsanlık Dışı Muamele 5 3 2 3 7 20 5,12

İşkence 0 0 2 5 6 13 3,32

Sömürü 0 5 0 2 0 7 1,79

Toplamları 74 59 62 75 121 391 100,00

Engelli bireylerin  2012-2016 yılları arasında maruz kaldıkları suç tipleri ve oranları tabloda belirtildiği gibidir. Engelli birey-
lerin ağırlıklı olarak cinsel suçlara maruz kaldığı görülmektedir. Fiziksel ya da bedensel yeterliliklerinde eksiklik olan bu bireyler 
her suç türünün potansiyel mağduru olmaktadır.

3.1.2 Mağdur Bakımından Kadınlar

Kadınların toplumsal cinsiyet kaynaklı olarak özellikle şiddet ve kasten öldürme suçlarının mağduru oldukları yerel ve ulusal 
istatistiklerle ortadadır.  Ataerkil yapı ile toplumsal hayattan dışlanan kadınların özellikle aile üyeleri tarafından şiddete maruz 
kalmaları, etkin ve etkilim devlet politikaları ile ortadan kaldırılması hedeflenen evrensel bir suçluluğa işaret etmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından 2016, 2017, 2018 senelerinde ülkemizde işlenen kadın cinayet-
lerine ilişkin rapor kadına yönelmiş şiddete dair önemli ve anlamlı veriler sunmaktadır. Anılan rapora göre, ilgili yıllarında 726’sı 
polis, 206’sı jandarma kayıtlarına geçen toplam 932 kadın cinayeti işlenmiştir ve faillerin %96,2’si erkektir.
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Yapılan çalışmalar neticesinde suç korkusunun kadınlarda erkeklerden daha fazla bulunduğu gözlemlenmiştir. (Gilchrist vd., 1998)

Ülkemizde 1 Ocak-1Temmuz 2020 tarihleri arasında 117.192 kadına yönelik şiddet olayı meydana gelmiş bulunmaktadır. 
Gerçekleşen bu olaylarda 126.880 kişi mağdur olarak kayıtlara geçti. Kadınların mağdur olduğu suç türleri arasında tehdit, 
kasten yaralama, kötü muamele, hakaret ve Aile hukukundan kaynaklanan yükümlüğün ihlali en çok işlenen suçlar oldu.( “Aile 
İçi Şiddet ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kolluğun Önemi ve Rolü Raporu)

3.1.3 Mağdur Bakımından Göçmenler

Suçun kentsel boyutlarından biri de göçle birlikte oluşan ve çoğunluğu getto olan izole yaşamsal mekânlardır. Şehir içerisin-
de gerçekleşen göçlere ekonomik kaygı ve refah seviyesini yükseltmek için olan göçler örnek teşkil etmektedir. Ülke içerisinde 
gerçekleşen göçlerin örneği ise ülkemizin doğusundan batısına yaşanan göçlerdir. Başlıca göçler aşağıdaki gibi sıralanabilmek-
tedir.

•  Şehir içinde gerçekleşen göçler
•  Ülke içinde gerçekleşen göçler
•  Uluslararası göçler
Göçmenlerin mağduru olduğu suçlar arasında listenin başında insan kaçakçılığı suçu belirmektedir. 2014 yılından bu yana 

Akdeniz’i kullanarak Avrupa’ya göç etmek isteyen 15 bin 839 kişi hayatını kaybetti (IOM, 2019).

3.2.1 Fail Bakımından Kadınlar

Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2019 tarihindeki nüfusunun %84,1’ini hükümlüler ve %15,9’unu tutuklular oluşturdu. Bu 
kişilerin %96,1’i erkekler olurken , %3,9’unu ise kadınlar tarafından oluşturdu.

Kadınları kanunda suç olarak tanımlanan fiilleri işlemeye iten belirli sebepler bulunmaktadır. Kocası tarafından aile içi 
şiddete maruz kalması mağdur kadını suç işleme sürükleyen bir faktördür. Kadınları suça sürükleyen bir başka etken ise cinsel 
zorbalıktır. Kadınlar bu zorbalıktan kurtulmak için özellikle kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarının faili olabilmektedirler. 
Başlıca sebepler bunlar olmakla beraber kadınları suç işlemeye sürükleyen başka etkenlerde bulunmaktadır.

3.2.2 Fail Bakımından Yaşlılar ve Engelliler

Özünde suçun mağduru olmaya çok daha yakın olan yaşlılar, özellikle içinde bulundukları ekonomik sıkıntılar sebebi ile 
bazen suça sürüklenmektedirler. Örneğin, ülke nüfusun %27,3’ünü 65 yaş üzeri vatandaşların oluşturduğu Japonya’da yaşlıların 
işlediği en yoğun suçun mala karşı suçlar içerisinde bulunun hırsızlık suçu olduğu bilinmektedir. Yaşlıların mala karşı suçlar 
işlemesinin sebebi, maddi problemlerinin olması ve gerekli sosyal yardımın yapılmaması öne çıkan sebeplerdir.

Engelli bireyler de bedensel dezavantajları sebebi ile etken suçluluğun değil ancak edilgen suçluluğun öznesi olabilmekte-
dirler. Örneğin, bedensel engellerinden yararlanılarak kendilerine dilencilik yaptırıldığı gözlemlenebilmektedir. İstatistiklere göre, 
engelli bireylerin suç işleme yoğunluğu oldukça azdır.

3.2.3 Fail Bakımından Çocuklar

Çocukların, kaynaklara eşit ulaşamama sebebi ile suça itilmesi artık üzerinde neredeyse uzlaşı olan bir gerçekliktir. Bu 
noktada önemli olan ve üzerinde durulması gereken en temel nokta, söylemsel ve hukuksal olarak “çocuk suçlu” kavramı yerine 
“suça itilen çocuk” teriminin gündelik hayata ve hukukun akışına yerleşmesidir. Söylemden de açıkça anlaşılacağı üzere, çocuk-
lar, suçlulukta etken fail değil anjcak edilgen olarak suça itilmiş olabilirler. 

Okullaşma, oyun, aile şefkati gibi başlıklar altında hissedilen tüm eksiklikler, çocukların suça itilmesinde faktör olabilirler. 
2003 yılında ülkemizde gerçekleştirilen “Haydi Kızlar Okula” gibi kampanyalar olmasına rağmen halen daha çocuklarda okulla-
şamama problemi gözlemlenmektedir. Okullaşamamada bölgesel etkenler göz ardı edilmemesi gereken hususlardır. Örneğin 
ülkemizde başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere kırsal kesimlerinde taşımalı eğitim uygulanıyor olsa da 
ciddi bir eğitime erişim sorunu olduğu gözlemlenmektedir.TÜİK’in yayınladığı en güncel verilere göre, ülkemizde cezaevlerine 
hükümlü olarak giriş kaydı yapılanlardan ceza infaz kurumuna girdiği andaki yaşa göre çocuk (12-17 yaş grubu) olanların sayı-
sında  bir önceki yıla göre %19,9 düşüş gerçekleşerek bin 679 olurken, suç işlediği esnadaki yaşı çocuk yaşta olanların sayısı 
bir önceki yıla göre %10,3 düşüşle 13 bin 15 olmuştur (TÜİK, 2021).

Verilere dayanarak hazırlanan rapora öre; 

• Mala karşı işlenen suçlarda her 100 şüpheli den 25’i çocuk 

• Bu çocuklardan yüzde 80’i hırsızlıkla suçlanıyor. 

• 100 cinayet şüphelisinden 9’u çocuk 

• İntihara teşebbüs eden her 100 kişiden 20’si çocuk,

• Her 100 şüpheliden 87’si erkek çocuklar, 13’ü çocuklar  (Civiloğlu, 2007: 62).
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3.2.4 Fail Bakımından Göçmenler

Türkiye’de göçmenler sanılanın aksine daha az suçun faili konumunda bulunmaktadır. 2017 yılında göçmenlerin faili olduğu 
suçların oranı %1,53 iken bu sayı 2018 yılında %1,46’ya gerilemiştir. Göçmenler maddi problemleri sebebiyle yeni geldikleri 
ülkelerde mala karşı suçları işlemeye daha eğilimli olmaktadırlar (Aykut, 2019).

Göçmenler yeni bir sosyal düzene dâhil olmaları sebebiyle birtakım problemlere sebebiyet vermektedirler. Bu problemlerin 
sebebi içerisinde oldukları adaptasyon sürecidir. Bazı göçmenler yeni sosyal düzen ve kurallar ayak uyduramamaları sebebiyle 
sapma davranışları sergilemektedir. Göçmenler, göç ettikleri topraklarda maddi kaygı yaşamaktadırlar. Bu maddi kaygı onları 
mala karşı suçları işlemeye yöneltmektedir.

3.3 Suç Korkusu

Suç korkusu, bir suça ve suça dair her türlü sembole karşı geliştirilen bir korku ile o suça maruz kalma endişesidir (Ferraro, 
1995: 23). Suçun hem bireysel hem de kamusal yönlerini içinde barındıran bir zarar türüdür. Kişi, güvenlik kaygısını içinde yaşar-
ken, bu korku onun özel ve kamusal alanında kısıtlamalara sebebiyet verir. Suç korkusu kentlerdeki güvenli yaşamı tehdit eden 
suç ile ilişkili bir olgudur. Suç korkusu uzun vadede insanlarda kişilere ve topluma karşı güvensizliğe neden olabilmektedir. Suç 
korkusu günümüzde sadece hassas grupları değil toplumun tamamını tehdit eden bir olgudur. Bu olgunun zihinlerden silinmesi 
için sadece kolluk kuvvetlerinin veya adalet sisteminin yeterli seviyede olması yetersiz kalacaktır. Eğitim gibi yapıcı etkenler bu 
korkunun zihinlerden silinmesi için zorunlu bir tercihtir.

4. Yöntem   
Araştırmada suçun sosyal zararları araştırılırken betimsel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmada yer alan literatür 

taramasında sayısal verilerden yararlanılarak suçun sosyal zararları konusuna açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

5. Bulgular   
Suç ve suç korkusu toplumun üzerinde ciddi bir baskıya sebebiyet vererek özellikle bazı grupların belirli faaliyetlerden mah-

rum kalmasına sebep olmaktadır. Kadınların gece gerçekleştirilen faaliyetlere katılımının erkeklere nazaran düşük olması buna 
örnek gösterilebilir. Hassas grupların zayıf yönleri kötü niyetli kişiler tarafından bilinmektedir. Bu kişiler hedef gözetirken hassas 
gruplara öncelik vermektedirler. Hassas grupların mağduru olduğu suçların çoğu kolluk kuvvetlerine ihbar edilmeden üzerleri 
örtülmektedir. Suç korkusu toplumun genel psikolojisine olumsuz yönde etki eden bir etken olup ruhsal bozukluklara sebebiyet 
vermektedir. Mağduru oldukları suçlar hassas grupları suç işlemeye sürükleyen etmenlerdir. Hassas grupların herhangi bir 
suçun faili ya da mağduru olmamaları için devlet yetkililerinin bu kişilere güvenlik konusunda imtiyaz tanıması gerekmektedir. 
Kolluk görevlilerinin de kullandığı 3. Kişinin meşru müdafaası yetkisinin bu gruplara karşı işlenen suçlarda ve suç girişimlerinde 
genişletilmesi kadın cinayetlerinde etkili olacaktır.

SONUÇ VE ÖNERİLER   
Suç, sadece mağduru değil toplumun tamamını etkileyen bir olgudur. Suçun verdiği zarar sadece mağdurun uğradığı fi-

ziksel şiddet ya da ekonomik kayıp gibi hususlar değil, ikincil mağdurlar aracılığıyla toplumun tamamına sirayet eden psikolojik 
ve sosyal zararları da kapsar. Suçun verdiği zarar toplumda çözülmelere yol açmaktadır. Suçun verdiği zarardan toplumun her 
kesimi aynı oranda etkilenmez hassas gruplar zarar görmeye daha müsaittir. Suça tedbir alınmazsa suç, suç korkusuna yol 
açarak bireylerin davranış ve ruhsal sağlıklarını olumsuz yönde etkiler.Bu etki toplum için büyük bir güvensizlik teşkil etmesinin 
yanında insanların sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olacak ve olumsuz yönde ekonomik sonuçlara da sebep olacaktır.

Çalışmada elde edilen sonuca göre aşağıda sayılan öneriler geliştirilmiştir:
• Toplum suçun zararları konusunda bilinçlendirilmelidir ve toplumun farkındalığından da faydalanılarak suç ile müca-

dele edilmelidir.
• Suçla mücadele edildiği gibi suç korkusu ile de mücadele edilmelidir.
• Toplumsal bağlar kuvvetlendirilerek toplum suçla mücadelede paydaş haline getirilmelidir.
• Mağdurlara yönelik psikolojik destek çalışmaları yapılmalıdır.
• Hüküm giymiş kişilerin topluma tekrar kazandırılması maksadıyla çeşitli sosyal faaliyetlere katılımları sağlanmalıdır.
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TÜRK ÖYKÜLERİNDE JANDARMA İMGESİ  
Emin Sezer

Öz

Sanat; gerçek yaşamın yazılı, sözlü ya da görsel yapıtlara yansıması, bu yapıtlarda kalıcılaşmasıdır. Çağın koşullarının 
birey ve toplum yaşamındaki etkisini anlamak için sanat yapıtlarına eğilmek ve bu yapıtlardan yola çıkarak döneme ilişkin yorum 
yapmak sıklıkla izlenen bir yoldur. Bu araştırmada amaçlanan Jandarma imajının sanata özellikle de edebiyata yansımasına ve 
bu yansımanın zamanla ne tür değişimler geçirdiğini betimlemektir. Bu amaçla cumhuriyet döneminden bugüne Türk edebiya-
tında, özellikle öykü türünde, jandarma imgesine odaklanılmıştır.  

Araştırma yöntemi olarak doküman analizinden yararlanılmıştır. Jandarma imajına yönelik içeriğe, yoruma sahip cumhuriyet 
döneminden günümüze kaleme alınmış öykü yapıtları incelenmiş ve analiz edilmiştir.    

Anahtar Sözcükler: Türk edebiyatı, öykü, jandarma

THE IMAGE OF THE GENDARMERIE IN TURKISH STORIES
Abstract

 Art is a representation of life on written, oral or visual forms and its permanence in these works. In order to interpret the 
impact of the conditions of the age on individual and social life, it is a common way to focus on works of art and to comment 
on the period based on these works. The aim of this research is to describe the reflection of the image of the Gendarmerie on 
art, especially literature, and what kind of changes this reflection has undergone over time. This research has been focused of 
the image of the gendarmerie in Turkish literature, especially in the genre of short stories, since the republican era. Document 
analysis was used as a research method. Stories written from the republican period to the present, which have content and 
interpretation for the image of the gendarmerie, have been examined and analyzed.

Keywords: Turkish literature, story, gendarmerie
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GİRİŞ
Jandarma kırsal alanda polisin mukabili işlev yapan ve asayiş görevinin gereği halkla en yakın temasta bulunan askeri 

kesimdir. Bu itibarla jandarmanın dışarıdan bakıldığında nasıl bir görüntü ortaya koyduğu, nasıl izlenim bıraktığı özel bir önem 
taşır. Geniş halk kitleleri tarafından algılanış biçimi jandarmanın etkinliğini de görev şevki ve moralini de büyük ölçüde etkiler 
(Çaya, 2011: 9). Devlet adına iş yapan, vatandaşın devlet işleri ve kurumlarında aracı olan memurlar, halkın gözünde devletin 
temsilcisi/somutlaşmış̧ halidir. Devleti temsil eden memurların halka sergilediği birçok uygunsuz davranış nedeniyle bürokrasi 
halkın gözünde uzun yıllardan beri olumsuz bir imaja sahiptir. Anadolu halkı bürokrasi ve bürokrat kavramlarını zorluk çıkarma, 
sorun oluşturma söz gruplarıyla birlikte düşünür. Çoğu zaman liyakat ve yetenek göz ardı edilerek atanan/seçilen bürokrat ve 
memurlar halkı mağdur etmektedirler. Vicdan duygusundan ve sorumluluk bilincinden uzak olan memur ve bürokratlar halka ve 
devlete hizmet etmek yerine kişisel çıkar peşinde koşup adları da rüşvet ve yolsuzlukla birlikte anılmaktadır. 

Devlete ait politikalara işlerlik kazandıran bir mekanizma olarak nitelendirilen bürokrasi, devletin vatandaşın gözünde so-
mutlaştığı bir olgu olarak da ifade edilmektedir. Toplumun yaşam kodlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayan inkılapların 
gerçekleştirilmesindeki en büyük güç hiç şüphesiz bürokrasi olmuştur. Bürokrasi günlük hayattaki işlevselliğinden dolayı edebi-
yatımızda da sıklıkla işlenen bir tema olmuştur. Tanzimat döneminden günümüze kadar verilen öykülerde bürokrasi doğrudan 
veya dolaylı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde Türk öyküsünde ürün veren yazarlarımızın birçoğu siyasi, kültürel ve 
toplumsal açıdan birçok devrimin gerçekleştiği bu çağdaşlaşma ve demokratikleşme sürecine kayıtsız kalmayarak bu dönemi 
gözlemleri ve deneyimleri ile yansıtmaya çalışmışlardır. Hızlı bir değişme sürecini başlatan Cumhuriyet’in bu süreçteki en önemli 
güçlerinden birisinin bürokrasi olması bürokrasinin öykü ve romanlarda ele alınmasına zemin hazırlamıştır. Genel itibarıyla 
olumsuz özellikleri ile ön plana çıkarılan bürokrasi 1923 ile 1950 yılları arasında gücün simgesi konumundadır. Ele alınan öy-
külerde bürokrasiyi; bürokrasinin taşrada kendini radikal bir şekilde göstermesi, ağa-köylü-devlet üçgeni, inkılapların taşradaki 
yankısı, köylülerin bürokrasiye bakışı, memurların sosyal yaşamı, yargı bürokrasisi ve hapishanelerin genel manzaraları, ay-
dın-halk ilişkisi ve bürokratik çarpıklıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür (Öztürk, 2019: iii). Cumhuriyet’in ilanından sonra 
köye yönelik edebî eserlerin sayısında bir artış olmuştur ancak “köy edebiyatı” denen akım asıl olarak tek-parti döneminde değil, 
daha çok 1950’den itibaren önemli bir ivme kazanmıştır. Görece daha zayıf olmalarına rağmen Cumhuriyet’in ilk döneminde 
yazılan eserler köy edebiyatı akımının daha sonraki gelişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamıştır (Sarıtaş ve Güneş, 2016: 222).

Sanat ürünlerine bakıldığında gerek filmlerde gerek türkülerde gerekse edebiyat metinlerinde jandarma imajının yansıma-
larına rastlanmaktadır. Çaya (2011: 10), çalışmasında Fransa, İtalya ve İspanya jandarma kuvvetlerinden örneklerin yer aldığı 
sanat ürünlerinden söz ederken buralarda da Türk edebiyatında olduğu gibi olumsuz bir jandarma imajının yansıtıldığına değinir. 
Türk sinema ve edebiyatına jandarmanın olumsuz yansıması temelde tek parti döneminin 1940’lı yıllarında baskıcı, buyurgan tu-
tumundan kaynaklandığı ve bununla bağlantılı olarak jandarma imajının bu doğrultuda biçimlendiğine değinilir (Çaya, 2011: 12). 
Keyder (1987: 39)’e göre çok partili hayata geçişle değişen tutum jandarmanın yansıttığı despot devlet görüntüsünün kırsalda 
yaşayan halkın belleğinden silinmesini sağlayamamıştır (akt. Çaya, 2011). 

Türk edebiyatında toplumcu gerçekçilik; Türk köylüsünü, isçileri, büyük kentlerdeki orta ve alt gelir gruplarına mensup 
insanları, kadınları ve siyaseti kendisine konu edinmiştir. 1923 sonrasında köy ve köylülüğü konu edinen romanlarda yoksulluk, 
işsizlik, köylülerin bilgisizliği, toprak, toprak mülkiyeti, su sorunları, ağa baskısı ve hükûmetin bu sorunlara uzaktan bakışı temel 
konuları oluşturmuştur. Köyün toplumsal yapısı ve köylülerin bu yapı içerisindeki yerleri ele alınmıştır. Zenginleşen köy edebi-
yatı, Köy Enstitülerinin de kaynak olarak kendisini beslemesi ile önemli eserler vermiştir. 1940’larda Köy Enstitüleri önemli bir 
görev üstlenmiştir, köyden gelen ve köylüyü tanıyan bir yazar nesli yetişmiştir. 1960 yılına gelinceye kadar çeşitli türlerdeki dene-
melerle bir hazırlık dönemi geçiren köy edebiyatı, ilk örneğini Bizim Köy (Mahmut Makal, 1950) romanı ile vermiştir. Sonrasında 
Talip Apaydın, Muhtar Körükçü, Kemal Bilbaşar, Necati Cumalı, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi yazarlarla bu süreç devam 
etmiştir. Köy ve kasaba hayatı romanın temel konularından biri haline gelmiştir. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir gibi 
yazarlarla artan isimler mensup oldukları köy hayatını ve sorunlarını gündeme getirmeye başlamışlardır (Pösteki, 2012 :142). 
Moran (2014: 244)’a göre enstitülü yazarlar bozuk ve haksız düzenin üzerine giderken sanattan öte bir cesaret işi yapmışlardır, 
bunu yaparken de amaçları halkın gözünü açmak, onları bilgilendiren, yararlı yapıtlar vermektir. Bu yazarların öykülerinde or-
taya koydukları klişeleşmiş aktörler; yoksul ve cahil köylü, sömürücü güçler (ağa, imam vb.) ve kurtarıcı (ilerici öğretmen ya da 
kaymakam, bilge bir köylü vb.) kişilerdir.  

Kamu düzeninin korunması ve sağlanması amacıyla bürokraside önemli bir işlev üstlenen kolluk kuvvetleri Türk tarihi 
boyunca itibarını kaybetmemişler ve devletin ve milletin güvencesi konumunda durmuşlardır. Cumhuriyet döneminde yazılan 
öykülerde de yazarlar kolluk kuvvetlerinin bilhassa taşradaki uygulamalarına değinmişler ve çoğu kez jandarma ve polisin tu-
tumunu eleştirmişlerdir. Özellikle jandarmalar taşrada köylülere karşı hoyratça yaklaşmış ve köylü üzerinde büyük bir korku 
bırakmışlardır. Öykülerde olaylara çoğunlukla jandarmaların dahil edildiğini görmekle birlikte birkaç öyküde polisin de ele alındığı 
görülmektedir (Öztürk, 2019: 96). Karşılaşılan istenmeyen uygulamaların altında çoğunlukla sosyal etmenlerin yer aldığı unutul-
mamalıdır. Jandarma, iyi eğitimli ve her zaman çok dikkatli olmak durumundadır. Ancak az sayıda olumsuz örneği soyut biçimde 
ele alarak genellemelere varmak doğru olmaz (Çaya, 2011: 13). Öykülerde eleştirilen temel nokta devlete hizmet ve sorumluluk 
duygusunu unutup tembelleşen kolluk kuvvetlerine yöneliktir. Romantizmin de sıklıkla ön plana çıktığı köy edebiyatında köylü 
ve şehirli, eğitimli ve eğitimsiz vb. ayrımları yapılmakta ve köylü her zaman daha saf ve korumasız olarak yansıtılmaktadır. Bu 
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durum romantizm akımının ön plana çıkan temel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu akımdan etkilenen toplumcu yazarların yapıtla-
rında konuyu bu biçimde ele aldığı görülmektedir.

“Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinden çıkan her şey yozlaşır.” diyen Rousseau’nun felsefesine göre insan doğal 
olarak iyidir ama toplumun kurumları onu yozlaştırır (Moran, 2014: 33). Romantizm akımının öncülerinden olan Rousseau’ya 
göre yapılması gereken “doğal insan”a dönmektir, bu da ancak insanın özüne uygun, onun masumluğunu bozmayacak, mutlulu-
ğunu engellemeyecek, erdemli kalmasını sağlayacak, adaletli bir toplum biçimi bulmaktır. Köyü, kırsalı konu alan ve romantizm-
den etkilenen yazarların yapıtlarında da bu tutuma rastlanır. Doğal insanın soyluluğu, toplumsal kurumların bu soyluluğa darbe 
vurması gibi konular ele alınmıştır. Bu tür bir yozlaşmanın doğuracağı sonuçlar okura açıkça gösterilmiştir. Romantizmin odağı 
doğanın yüceltilmesi, yapay toplumun ve uygarlığın aşağılanmasıdır. Öykülerde jandarma olarak çizilen karakterler, aslında 
jandarmanın genel niteliklerini taşıyan sosyal birer tip olarak çizilmiştir.

1. Yöntem   
Araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2011:187)’e göre doküman analizi araştırılması 

hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin çözümlenmesini kapsar. Merriam (2013: 144)’ın da 
belirttiği üzere doküman analizinde içerik analizinden yararlanılır. Bu çalışmada da belirlenen öyküler incelenmiş ve betimsel 
kodlama yoluyla içerik analizi yapılmıştır.

2. Veri Kaynağı   
Dokümanlar nitel araştırmalarda üçüncü ana veri toplama kaynaklarıdır ve bunlar arasında toplumsal kayıtlar, bireysel ya-

zılar, popüler kültür dokümanları, görsel dokümanlar, sanat eserleri yer alır (Merriam, 2013: 154).  Doküman analizini “belgesel 
tarama tekniği” olarak adlandıran Karasar (2012: 183), bu yöntemin belli bir amaca yönelik olarak kaynakları bulma, okuma, not 
alma ve değerlendirme işlemlerini kapsadığını belirtir. 

Araştırmalarda 1923-50 arası yedi, 1950-60 arası on sekiz, 1960-80 arası elli iki köy konulu kitabın adını verilmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında sonra verilen köy romanları daha çok köyden şehre göçen insanların koşullarını anlatan gecekondu 
edebiyatına evrilmiştir (Enginün, 2020: 361).

Ele alınan yapıtlar toplumsal konuları, kırsal yaşamı ele alan öykü kitaplarıdır. Araştırma kapsamında Cumhuriyet Dönemi 
toplumcu öyküler yazan yazarların kitapları veri kaynağı olarak ele alınmıştır. İncelenen kitaplar arasından içinde jandarma 
kuvvetinin geçtiği öyküler belirlenmiş ve araştırmaya veri kaynağı olarak seçilmiştir. Tablo 1.de künye bilgileri verilen kitaplardaki 
öyküler incelenmiş ve içinde jandarmaya değinilenler belirlenmiştir.

Yazar Kitap Öykü İlk Basım Yılı

Memduh Şevket Esendal Otlakçı Arabacı Ali İşin Bitti 1946

Refik Halit Karay Memleket Hikayeleri Yatık Emine Boz Eşek 1919

Sabahattin Ali Değirmen
Bir Firar Candarma Bekir
Komik-i Şehir

1935

Orhan Kemal Ekmek Kavgası Çocuk Ali 1950

Reşat Nuri Güntekin Leyla ile Mecnun Karakolda 1962

Tablo 1. Ele alınan öykülere ilişkin bilgiler

3. Bulgular
     Sabahattin Ali

Moran (2014: 21), Tanzimat’tan 1950’lere kadar Türk romanının batılılaşma sorunsalına odaklandığını, yazarların toplumsal 
yapının kendisine yönelmediğini ve mevcut düzenin bu dönem yapıtlarında sorgulanmadığını dile getirir. Toplumsal yapının 
eleştirildiği, ezilen halkın konu edildiği yapıtların 1950’lerden sonra kaleme alındığını dile getiren Moran (2014: 21), Sabahattin 
Ali’nin bu konuları 1937 yılında Kuyucaklı Yusuf’u yazarak ilk kez ele almış olmasına dikkat çeker. Bu anlamıyla Sabahattin Ali, 
topluma ve düzene karşı çıkarken Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi Anadolu romancılarının öncüsü olma özelliği kazanır. Saba-
hattin Ali yapıtlarındaki toplumsal yozlaşmayı Batılılaşmanın bir uzantısı olarak ele almaz, onun konuyu ele alış biçimi tamamen 
toplumsal çatışmadan kaynaklanır. 
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Değirmen adlı yapıtında 1930 yılı sonrası yazılmış on üç öykü vardır. Bunlardan biri de Bir Firar adlı öyküdür. Öyküde köyde 
gerçekleşen bir hırsızlık olayı nedeniyle yüzbaşı tarafından “Faili bulmadan gelirseniz gözüme gözükmeyin!” diye tembihlenen 
jandarmalar, köylü tarafından da sevilmeyen, güvenilmeyen ve yine köylülerce şüpheli olarak gösterilen İdris’i yakalarlar. Aslında 
hiçbir şeyden haberi olmayan İdris’i döverek yapmadığı hırsızlığı itiraf ettirirler. İdris islemediği suçu itiraf etse de jandarmalar 
çaldıklarının nerede olduğunu öğrenmek için İdris’i tekrar döverek sorgularlar. Yediği dayağın şiddetine dayanamayan İdris, 
çaldıklarının köyde kahvehane işleten ve İdris’i seven tek kişi olan Süleyman’da olduğunu söyler. Jandarmalar yalnızca komu-
tanlarının emrine odaklandıklarından   bir fail götürebilmek Süleyman’ı da yakalamak üzere köye gitmek için yola çıkarlar. Yolda 
giderken kendisine yardım eden tek insan olan Kahveci Süleyman’ın adını verdiği için pişmanlık duyan İdris, jandarmaların bir 
anlık dalgınlıklarından yararlanır ve kaçmaya yeltenir ancak jandarmalar tarafından vurularak hayatını kaybeder.

Bu öyküde jandarmanın görevini yerine getirirken gerçek suçluyu bulmak yerine bürokratik bazı gereklilikleri yerine getir-
meyi öncelediği vurgulanır. Bu ise zamanla toplumsal huzuru sağlama amacına yabancılaşılarak amacın üstlere sunulacak bir 
kurban arama eğilimine dönüştüğünü göz önüne sermektedir. 

Aynı yapıttaki Candarma Bekir öyküsü birini vurduğu için yakalanan Halil Efe’nin çağrıldığı savcılığa jandarmaların eşliğinde 
gidiş yolculuğunu anlatır. Yol uzundur ve bu yolculukta yanındaki jandarmalar değişmektedir. Karakolların birinde eski bir hasmı 
olan Bekir’in jandarma olduğunu görür. Bekir de bunu fırsat bilerek geçmişte yaşadıklarının öcünü almak için köydeki herkesi 
çağırır ve onların gözlerinin önünde Halil Efe’yi döverek, ona hakaretler ederek aşağılar. Bu durumu gururuna yediremeyen 
Halil Efe karakol yolunda bir fırsatını bularak Bekir’i öldürür. Ancak Bekir’in onun kurşunuyla değil korkudan öldüğünü fark eder.

Bu öyküde jandarma karakterinin kişisel hesaplaşmalarını mesleki sorumluluklarının önüne koyduğu anlaşılmaktadır. Ki-
şisel hesaplaşmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği eylemlerin herhangi bir üstü ya da meslektaşı tarafından engellenmemesi 
kontrolsüz gücün doğurabileceği sonuçlara örnek olarak nitelenebilecek olayların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu anlamda 
bürokratik katmanlar arasındaki negatif uyum dikkat çekicidir. Yapılan hatanın engellenmesi ya da cezalandırılmasına yönelik 
bir mekanizma göze çarpmaz öyküde.

Orhan Kemal (1914-1970)

1950’den sonra edebiyatımızda köy ve işçi konularını ele alan yazarlarımızdan olan Orhan Kemal gerçekçi bir yazardır, 
yapıt ortaya koymadan önce konuya sonra nasıl söyleyeceğine odaklandığını belirtmiştir. Orhan Kemal’in de bazı yapıtlarında 
toplumda hiçbir statüsü olmayan, basit insanların gerçekçi insani değerlere sahip olduğunu, belli mevkilere gelmiş insanların bu 
değerlerden yoksun olduğu vurgusunu yaptığı görülür (Moran, 2014: 96). 

Orhan Kemal’in Ekmek Kavgası kitabındaki yirmi beş öyküden biri olan Çocuk Ali’de jandarmaya doğrudan bir itham yoktur. 
Ancak konunun ele alınış biçimi jandarmayı bürokratik kurumlar içinde bir yere konumlandırmakta ve bozuk ilerleyen bir düzen 
içinde bu bozukluğa uyum sağlayan bir başka kurum olarak göstermektedir. Doğru düzgün sorgulanmayan, suçlu olmadığı 
halde suçlu muamelesi gören bir çocuğun öyküsüdür.

Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)

Cumhuriyet döneminin ilk romanı olan Çalıkuşu’nun gerçekçi yazarı Reşat Nuri Güntekin çok sayıda öyküsüyle Anadolu ve 
Anadolu insanının derinliğini, yalnızlığını halk hikayesi yapısındaki yapıtlarıyla anlatmıştır (Enginün, 2020: 286).

Reşat Nuri, Leyla ve Mecnun kitabında yer alan Karakolda öyküsünde şehirli insanın karakolla, jandarma karşılaşmasını 
anlatır. Öykünün kahramanı Nizamettin Efendi, tren istasyonunda yağan yağmurla ıslanmasına gönlünün el vermediği kadına 
şemsiyesini kullanmasını teklif edince civardaki polis onun kadını rahatsız ettiğini düşünerek uyarmıştır. Ancak polisin ifadelerini 
kaba ve uygunsuz bulduğu için ona ayaküstü nezaket dersi vermeye çalışması polisi çileden çıkarır ve onunla kadını karakolda 
alıkoyar. Karakola gittiklerinde jandarmaların tavla oynadığını görür Nizamettin Efendi. Ertesi gün komiserin gelmesiyle sesini 
yükselten, aba altından sopa gösteren Nizamettin Efendi’nin bu tavrına karşılık hata yapıldığını anlayan komiserin “yontulmamış 
adamlar” diye nitelediği jandarma ve polisler için “Akıl yok, fikir yok.” İfadelerini kullanır. Öyküde komiserin de işgüzar, pişkin bir 
adam olarak anlatılması dikkat çekicidir. Genel anlamda karakola düşme biçimleri ve içeride geçirdikleri bir gece boyunca göze 
çarpan başıboşluk ve iş bilmezlik vurgusu yapılmıştır.

Refik Halit Karay  (1888-1965)

Maupassant tarzı öykülerinde duru bir dil kullanma çabası gösteren Refik Halit Karay, gerçekçi yazarlar arasında yer almak-
tadır. Karay, Memleket Hikayeleri yapıtıyla Memleket Edebiyatının öncüsü olmuştur (Enginün, 2020: 291).

Memleket Hikayeleri adlı yapıtta yer alan Yatık Emine adlı öyküde Ankara’da fahişelik yapan Emine adlı kadın, il merke-
zinden ilçeye gönderilir. İlçeden dışarıya çıkarılmayan, ancak bu yasağı getirenlerin de yaşamını devam ettirmesi için gerekli 
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olanakları sağlayamadığı, halkın dışladığı ve iş vermediği Yatık Emine, ilçede açlık ve susuzluktan ölüme terk edilir.  Öyküde bir 
hayat kadınının toplum tarafından ölüme terk edilmesi konusu işlenmektedir.

Dal Sabri, merhametli gibi gözüken ama Yatık Emine’ye acımasız davranmak zorunda kalan acemi olduğu için de tutulduğu 
Yatık Emine’ye yardımcı bile olamayıp ölüme terk edilmesine izin veren jandarma komutanıdır. 

Mülazım, sözünü keserek: “Bana bak.” dedi, “Yatık Emine mi, her ne herze ise bana onun lüzumu yok. Burası Ankara 
değil aklını başına al, uslu otur, yoksa ufak bir münasebetsizliğini duyarsam seni karakola çeker, eşek sudan gelinceye kadar 
döverim, kemiklerin kırılır anladın mı? Şimdi arş!”. “Nihayet akşama doğru elinde pusulayla bir jandarma geldi, kımıldanmaya 
mecali olmayan Emine’yi ite, söve önüne kattı, şehrin dışındaki hastaneye götürdü. Yolda iki defa düşmüş, fakat jandarmanın 
akıl almaz şurasına burasına attığı çizmelerin altında, kamçı zoruyla kalkan bir lagar at gibi burnundan korkunç sesler çıkarıp 
soluyarak kendini toplayabilmişti.”. “Onlar öyledir, adamın posasını çıkarırlar.” dedi. ”Bu öyküde “jandarma” zorba ve şiddete baş 
vuran bir şekilde karşımıza çıkmaktadır.

Aynı yapıtta geçen Boz Eşek adlı öyküde köydeki çocuklar dereden su taşırlarken dağ yolunun kenarında yere yatmış yaşlı bir 
adam ile adamın etrafında dolaşan boz renkli bir eşek görürler. Çocuklar köylerine gelip Hüsmen Hoca’ya gördüklerini anlatır. Hüsmen 
Hoca birkaç köylüyle gidip adamı bulurlar. Adam hastadır ve ölmek üzere gibi bir hal içindedir.  Ama adam kendine gelir ve eşek ile 
adamı alıp köye gelirler. Bu köy ilden ve ilçeden uzak olduğu için köye gelen çok azdır. Gelenleri ise köyün muhtarı köylülerden ikram 
sırası kimde ise ona haber gönderir kendisi ise misafirleri ağırlamak için elinden geleni yapar. Köye getirdikleri adam bir süre sonra 
ölür. Ölmeden önce Hüsmen Hoca’ya son arzusunu söyleme fırsatı bulmuştur. Son arzusunda kemerinden çıkardığı sekiz altın ile boz 
eşeğini Hicaz’a vakfediyordur. Hüsmen hoca kazaya gitmeyi kararlaştırır. Kazaya giderek olanı biteni anlatır ama Jandarma çavuşu 
söylediklerine hiç aldırmaz.  Kadı ise kasabada değildir.  Hüsmen Hoca bu sefer kaymakama çıkarak durumu anlatır. Kaymakam da 
konuya hiç aldırmaz. Kadı ise iki hafta sonraya geleceğinden Hüsmen Hoca çaresiz köye döner. Köylüler iki hafta boyunca boz eşeğe 
bakmak zorunda kalır.  Hüsmen Hoca iki hafta sonra kasabaya yine gider ama kadı gelmediği için azar da işiterek tekrar köye döner. 
Üçüncü seferde ise kadı gelmiştir ama yanında şahit getirmediği için kadıdan azar işitip geri köyüne dönmüştür. Fakat bu defa da bu işin 
peşine düşmekten yorulan Hüsmen Hoca hastalanır. Üstelik zaten az olan parası da iyice azalmıştır. Gittiği son seferinde ise kadı eşeği 
Mekke’ye göndereceği için boz eşeğe de el koymuş Hüsmen Hoca bu yüzden de köye yayan dönmek zorunda kalmıştır. Ama köylüler 
rahatlamış vasiyeti yerine getirdikleri için mutlu olmuşlardır. Lakin bir gün Hüsmen Hoca yine kasabaya gitmiş Mekke’ye gönderilmesi 
gereken Boz Eşeği, Kabak Kadı denilen Kadı’nın altında görmüş ve çok üzülmüştür.

“Jandarma Çavuşu ne merkebi alıyor ne de kendini bırakıyordu. Nihayet haline acıyan biri çıktı: “Gitsin de iki hafta sonra 
gelir, işi kadıya bırakalım!” dedi, kandırdı.” 

Bu öyküde hoşgörüsüz ve işi yokuşa süren bir jandarma yansıması karşımıza çıkmaktadır.

Memduh Şevket Esendal (1883-1952)

Memduh Şevket Esendal’ın eserleri hiçbir ideolojik görüşü yansıtmaz. O yapıtlarında sıradan insanların, en basit davra-
nışlarını yansıtır. Yazarın Cumhuriyet’ten sonra Ankara’da başlayan bürokrasi ve inkılapların yaygınlaşmasında memurların 
sorumluluklarını hissettirmek istediği, memurlardan söz eden hikayeleri dikkat çekmektedir (Enginün, 2020: 329).

Memduh Şevket Esendal’ın Otlakçı adlı yapıtında yer alan Arabacı Ali öyküsü Zabit’in Ali’nin arabasıyla yaptığı yolculuğun 
anlatılmasıyla başlar. Bir handa konaklamaları savaş öncesinde yaşanan başıboşluğun anlatılması ile devam eder. Kaçaklar 
dağda çete kurmuş, hancının karısını da öldürmüşlerdir. Jandarma ise bu olayla ilgilenmez, çünkü ülke düşman işgalindedir ve 
devlet ortada yoktur. Aradan birkaç yıl geçer. Kurtuluş Savaşı’nda Zabit ile Ali tekrar karşılaşırlar. Ali asker olmuş; İnönü, Sakarya 
Savaşlarına katılmıştır. Savaş sonrasında Zabit tekrar bir yolculuk yapar ve yine Ali ile karşılaşır. Ali bu sefer karşısına bir kanun 
kaçağı olarak çıkar. Kavga ettiği adamın yediği tokattan birkaç gün sonra ölmesi, Ali’nin suçlanmasına neden olur, o da dağa 
kaçar. Ali bütün bu yaşadıklarını Zabit’e anlatır ve ondan yardım ister.

Zabit Konya’ya vardığında tanıdıklarıyla konuşacağına dair Ali’ye söz verir; fakat o Konya’ya varmadan Ali jandarmalar 
tarafından öldürülür.

Zaman olarak bağımsızlık mücadelelerinin verildiği yıllarda geçmektedir. Anadolu’da otorite boşluğu vardır ve jandarmanın 
olaylara müdahale edemediğini vurgular. Ali suçsuz yere itham edilir ve jandarmalar tarafından öldürülür.

Aynı yapıtta yer alan İşin Bitti adlı öyküde jandarmalar kumandanın emri ile muhtarı götürmek için köye gelirler. Yolculuk dört 
saat geliş, dört saat dönüş olmak üzere sekiz saat sürer. Karakola vardıklarında kumandanın orada olmadığı anlaşılır. Muhtar bir 
gün boyunca onu bekler. Kumandan ile görüştüğünde ise kumandan muhtarı neden çağırdığını hatırlamayarak onu yüzbaşıya 
gönderir. Yüzbaşının yanına gittiğinde ise o da neden çağırdıklarını hatırlamaz. Yanındaki adama sorar ve muhtarın nüfus mü-
dürlüğünden çağırıldığını öğrenir. Muhtar nüfusa gittiğinde çağrılma sebebinin redif dairesinin köydeki kör bir adamın durumunu 
öğrenmek istemesi olduğunu öğrenir. Aslında memurdaki evrakta adamın kör olduğu yazılıdır fakat bu ibareyi görmediği için 
muhtarı çağırmıştır. Memur işin bitti diyerek muhtarı geri gönderir.
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Bu olay, jandarmanın köylüye karşı hoşgörüsüz bir tutuma sahip olduğunu gösterir. Basit bir iş için muhtarın günlerce eziyet 
çekmesi ise bürokratik düzenin çarpıklığına bir eleştiri niteliğindedir. Bu öyküde jandarmanın köylü üzerinde umursamaz bir 
tutuma sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun sebebi olarak ise köylünün bürokrasiyi aşırı ciddiye aldığı şeklinde karşımıza 
çıkmaktadır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Ele alınan öykülerde yansıtılan jandarma imajının büyük oranda olumsuz olduğu görülmektedir. Ancak bu olumsuzluğun 

nedenleri farklılık göstermektedir. Kimi öykülerde jandarma personelinin kişisel çatışmalarını mesleğinin getirdiği olanakları 
kullanarak çözmeye çalıştığını, mesleğini kişisel çıkarlarına alet ettiği görülmektedir. Pek çok öyküde ise jandarmanın bürokratik 
sistemin bir basamağında yer aldığını bu sistemin bir basamağındaki bozulmanın tüm basamakları etkilediği görülür. 

Jandarmanın ele alınan hataları içinde kişisel olanları olsa da bunların çoğunun toplumsal, siyasi/bürokratik bozulmadan 
kaynaklı hatalar olduğu açıktır. Bu anlamda olumsuz imaj nedeniyle tek başına jandarma teşkilatını sorumlu tutma çoğu durum-
da doğru olmayabilir. Ancak teşkilatın kendi içindeki denetim ve kontrol mekanizmalarının sağlıklı işletilmesi, teşkilatın imajının 
kişisel hatalara kurban edilmemesi açısından önemlidir. 

Günümüz çağdaş edebiyatında cumhuriyet döneminden farklı olarak jandarmaya değinilmediğini görüyoruz. Bunun nedeni 
günümüzde köy edebiyatı dediğimiz türün yerini çağdaş edebiyata bırakmasıdır. Yazarlar toplumu aydınlatma amacıyla yazdık-
ları eleştirel kır romanları artık yazılmamakta çağdaş yazarlar farklı kaygılar taşımaktadır. 

Jandarma imajı günümüzde edebiyattan çok sosyal medya ve kitle iletişim araçları aracılığıyla sunulmaktadır. Bu bağlamda 
imaj konusunda ağırlık verilecek alanlar çağın getirdiklerine uygun olarak belirlenmeli ve gerekli çalışmalar uzmanlar tarafından 
yapılmalıdır.
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BOSNA SAVAŞI’NDA ULUSLARARASI GÜVENLİK KURULUŞLARININ ROLÜ  
Ahmet BUZLUK

Öz

Bosna Hersek Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik gruba ev sahipliği yapmaktadır. Bağımsızlığını 1990’lı 
yıllardaki Yugoslavya’nın çözüldüğü yıllarda kazanmıştır. Bosna Hersek Parlamentosu’nun 15 Ekim 1991’de yaptığı referandum 
sonucu bağımsızlık kararı almıştır. Referandum sonucunda çıkan bağımsızlık kararını tanımayan Sırpların Boşnak ve Hırvatlara 
savaş açmasıyla savaş başlamıştır. Sırpların önce topçuları ile hedef ayırt etmeksizin icra ettiği top atışları ve daha sonra birçok 
sivili vahşice katletmesi ile Sırplar 1992 sonlarında Bosna Hersek’in yarısından fazlasını ele geçirmiştir. Bosna Savaşı son yüz-
yılın en çok kayıp verilen savaşlarından bir tanesi olarak tarihe geçmiştir. Birleşmiş Milletler, bölgeye insani yardım dağıtılmasını 
sağlaması için 1992 tarihinde 743 sayılı karar ile BM Koruma Kuvveti (UNPROFOR)’ni oluşturmuştur. Fakat bölgede tansiyonun 
daha da artması üzerine 776 sayılı karar çıkarılarak UNPROFOR’un görev alanı artırılmış ve kendini savunma amacıyla kuvvet 
kullanacağı açıklanmıştır. BM, 781 sayılı kararı ile Bosna Hersek hava sahasında uçan Sırp uçaklarına uçuş yasağı getirmiştir. 
Sırplar, BM’nin uçuş yasağına uymaması üzerine BM, 1 Nisan 1993’de uçuş yasağını ihlal eden Sırp uçaklarının düşürülme-
sini öngören 816 sayılı kararı çıkartmıştır. UNPROFOR’a verilen güç kullanma yetkisi, uygulamada karşılığını bulamamış ve 
zorlayıcı tedbirlerin uygulanması ancak NATO’nun 12 Nisan 1993 tarihinden itibaren uçuş yasağı ihlallerini denetleme görevini 
üstlenmesi ve uçak filoları görevlendirmesiyle mümkün olmuştur. NATO uçaklarının kapsamlı hava taarruzları Bosna’da Sırp-
ların güvenli bölgeleri ele geçirmelerini engellemek için icra edilmiştir. Bu araştırmanın amacı; BM ve NATO’nun Bosna Sava-
şında barış ortamının sağlanması için aldığı kararlar ve icra ettiği görevlerle barış ortamının sağlanmasında etkinliklerini ortaya 
koymaktır. Bu araştırmanın önemi; BM ve NATO’nun Bosna Savaşı örneğinde savaş ortamında göstermiş olduğu etkinlikler 
sayesinde barış ortamını nasıl sağladığını ortaya koyarak örnek teşkil etmesidir. Bu araştırmada, literatür taramasına ek olarak 
çeşitli internet siteleri ve haber bültenleri taranarak incelenmiştir.    

Anahtar Sözcükler: Bosna Savaşı, NATO, Birleşmiş Milletler

THE ROLE OF INTERNATIONAL SECURITY AGENCIES IN THE BOSNIAN WAR
Abstract

 Bosnia and Herzegovina is home to three ethnic groups: Bosniaks, Serbs and Croats. It gained its independence in 
the years of the dissolution of Yugoslavia in the 1990s. The Parliament of Bosnia and Herzegovina adopted a resolution on 
independence as a result of a referendum held on October 15, 1991. The war started when Serbs who did not recognize the 
independence decision that came out as a result of the referendum started a war on Bosniaks and Croats. Serbs captured more 
than half of Bosnia and Herzegovina in late 1992, first with artillery fire that was carried out without distinguishing the target from 
the Serbs, and then brutally slaughtered many civilians. The Bosnian War has gone down in history as one of the most lost wars 
of the last century. The United Nations established the UN Protection Force (UNPROFOR) by resolution 743 in 1992 to ensure 
the distribution of humanitarian aid to the region. But after the further increase in blood pressure in the region, resolution 776 was 
issued, which increased the area of duty of UNPROFOR and announced that it would use force in self-defense. By its resolution 
No. 781, the UN has imposed a flight ban on Serbian aircraft flying in the airspace of Bosnia and Herzegovina. After the Serbs 
did not comply with the UN’s flight ban, the UN issued Resolution 816 on April 1, 1993, which provided for the downing of Serbian 
aircraft that violated the flight ban. The authorization to use force granted to UNPROFOR did not pay off in practice, and the 
implementation of coercive measures was possible only when NATO assumed the task of monitoring violations of the prohibition 
of flights from April 12, 1993 and deployed aircraft squadrons. Extensive air strikes by NATO aircraft have been carried out in 
Bosnia to prevent Serbs from taking over safe zones. The purpose of this research is to reveal the decisions taken by the UN 
and NATO to ensure a peace environment in the Bosnian War and their effectiveness in ensuring a peace environment with 
the tasks they perform. The importance of this research is that it sets an example by revealing how the UN and NATO provide 
an environment of peace thanks to the activities they have shown in the combat environment on the example of the Bosnian 
War. In this research, october addition to literature review, various Internet sites and newsletters were examined by scanning.

Keywords: Bosnian War, NATO, United Nations
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GİRİŞ
Bosna Hersek Avrupa coğrafyasında nevi-şahsına münhasır bir tarih barındıran, doğal sınırlarının da etkisiyle sınırları çok 

eskiden şekillenen bir ülkedir. Bosna Hersek Avrupa kıtasının güneybatı, Balkan yarımadasının ise kuzeybatı köşesinde yer 
almaktadır. Neretva nehrinin denize döküldüğü mevkide 20 km2’lik bir toprak parçası ile Dalmaçya’da denize ulaşır, ancak limanı 
yoktur. Kuzey ve Batıda Hırvatistan, doğuda Sırbistan, güneydoğuda ise Karadağ tarafından çevrelenmiştir. Bosna Hersek’in 
yüzölçümü 51.129 km2’dir (SOBUTAY & AKGÜN, 1998). Özellikle farklı dinlerin zamanla etnik isim haline geldiği ve bu topluluk-
ların bir toprakta bu kadar uzun süredir beraberce yaşamasıyla ayırt edilen Bosna Hersek’in nüfusu 4,5 milyondur. Bosna ismi 
“cumhuriyeti sulayan Bosna” ırmağından gelir ve olasılıkla İliryen dili kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Bosna Hersek halkının 
% 44’ü Boşnak , %31’i Sırp, % 17’si ise Hırvat’tır. Komşuları Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan’dır. Cumhuriyet’in başkenti kendi 
dillerinde Sarajevo olan Saraybosna’dır (Şafak, 2010).

İkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle dünya düzeninde meydana gelen değişmeler ve Sovyetler Birliği- ABD eksenli ide-
olojik rekabet Yugoslavya’nın iç siyasetine pek etki edememiştir. Soğuk Savaş döneminde bölgenin istikrara kavuşması, aslında 
kutuplaşan dünyada tarafların oluşturdukları ittifakların Yugoslavya için bir güç dengesi oluşturmasından kaynaklanmaktaydı. 
Yugoslavya’da Tito döneminde sağlanan totaliter rejim, etnik milliyetçiliği ve dini yaşantıyı kısıtlarken, bölgenin jeoekonomik 
temellerinin totaliter rejim tarafından kontrol altına alınmasıyla, daha önce yaşanan çatışmaların jeokültürel ve jeopolitik neden-
lerinin gerekçeleri de kontrol altında tutulmuş oluyordu (Hacıoğlu ve Yenigün, 2010).

1. Problemı̇n Tanımı   
Yugoslavya’nın dağılmasıyla bağımsızlık arayışına giren Boşnakların bağımsızlık kararı Sırplar tarafından kabul görmediği 

gibi bu kabul görmeyiş şiddetini artırarak savaş ortamına zemin hazırlamıştır. Çatışmaların giderek şiddetini arttırdığı yaşlı, 
genç ve sivil birçok masum insan zarara uğramış hatta bazı soykırım eylemlerinde bulunulmuştur. Bu duruma daha fazla seyirci 
kalamayan BM ve ardından BM’nin tek başına da etkili olamayışı üzerine NATO da barış ortamının tesisi için duruma müdahil 
olmuştur. Türkiye ise tarihten gelen ilişkilerden kaynaklı olarak savaşın başından beri huzur ortamı için mücadele vermiş ve 
Bosna-Hersek’i tanıyan ilk devletlerden birisi olmuştur.

2. Araştırmanın Önemi   
Bu araştırmanın önemi; BM ve NATO’nun Bosna Savaşı örneğinde savaş ortamında göstermiş olduğu etkinlikler sayesinde 

barış ortamını nasıl sağladığını ortaya koyarak örnek teşkil etmesidir. Bu kapsamda Bosna savaşı ile ilgili uluslararası anlaşma-
lar ve metinler ile ikincil doküman ve araştırmalar doküman analizi ile incelenmiştir. Doküman analizi, yazılı belgelerin içeriğini 
titizlikle ve sistematik olarak analiz etmek için kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir. Doküman analizi, basılı ve elektronik 
materyaller olmak üzere tüm belgeleri incelemek ve değerlendirmek için kullanılan sistemli bir yöntemdir. Nitel araştırmada 
kullanılan diğer yöntemler gibi doküman analizi de anlam çıkarmak, ilgili konu hakkında bir anlayış oluşturmak, ampirik bilgi 
geliştirmek için verilerin incelenmesini ve yorumlanmasını gerektirmektedir (Corbin, 2008).

3. Savaşın Başlamasına Neden Olan Sebepler   
Tito’nun 1980’de ölmesiyle birlikte, Yugoslavya içindeki tüm dengeler altüst olmuş, etnik ayrımcılık idari birimler arasında 

önce rekabetçi, ardından da çatışmacı bir içerik kazanan mikro milliyetçiliklerin körüklenmesine yol açmıştır. Aynı zamanda, 
ekonomik ve siyasi sorunlar da büyümüştür (Anderson, 2021). 1990 yılında Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bütün 
cumhuriyetlerinde gerçekleşen çok partili serbest seçimler, kimliğe dayalı siyaset yapan ve yerel milliyetçilikleri savunan parti ve 
liderlerinin bütün cumhuriyetlerde iktidara yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Bu kapsamda, seçimlerde Kosovalı Arnavutların Sır-
bistan Cumhuriyeti’nde gerçekleşen seçimleri boykot etmesi, Sırbistan Cumhuriyeti’nde giderek yükselmekte olan Slobodan Mi-
loseviç liderliğindeki milliyetçi-ırkçı grupların siyasi iktidarı tümüyle ele geçirmesine hız neden olmuştur. Aynı seçimde, ABD’nin 
desteklediği işadamı Milan Paniç (Sırp kökenli ABD yurttaşı)’in Miloseviç’in karşısında seçimlere katılması ve bu durumun yarat-
tığı milliyetçi tepkiler de Miloseviç’in işini kolaylaştırmıştır. Seçimlerin ardından açık ara farkla Sırbistan Cumhuriyeti’nin yöneti-
mini devralan Miloseviç, böylece iktidarı tartışmasız bir şekilde ele geçirmiştir (Türkeş, 2012). 1992 yılında savaşın patlak ver-
mesinin hemen öncesinde, Bosna üç etnik/milli politik parti etrafında bölünmüştü: Müslüman Demokratik Hareket Partisi (SDA), 
Sırp Demokratik Partisi (SDS) ve Hırvat Demokratik Birliği (HDZ). Üç parti de Bosna Hersek’in geleceği ile ilgili farklı vizyonlara 
sahipti. Boşnakların sayıca göreceli çoğunluğu Bosnalı Sırp ve Hırvat toplumları arasında bunun politik üstünlüğe yol açacağı 
kaygısını doğuruyordu. Bu yüzden Bosnalı Sırplar, Sırp yoğunluklu yerleşim bölgelerinde kontrolü ele geçirmeyi hedeflediler. 
Daha sonra, bu hedef ileride Sırbistan’a bağlanabilecek bağımsız bir devlet kurma amacına dönüştü. Bu durum karşısında 
Bosnalı Hırvatlar da Hırvat bölgelerinin ayrılıp Hırvatistan’la birleşmesini istediler (Dalar, 2008). İdeolojik ve etnik ayrımcılığın 
siyasi ve dini liderler ile medya tarafından körüklenmesiyle çatışmanın fitilinin ateşlenmiş olduğunu söylemek gayet doğaldır.
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4. Savaşın ve Katlı̇amların Başlaması   
1992 yılının Mart ayında Bosna Hersek’te referandum yapılmış ve katılanların %63’ünün Yugoslovya’dan ayrılma ve ba-

ğımsızlık yönünde oy kullandığı açıklanmıştır. Bosna Hersek 3 Mart 1992 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Bosnalı Sırplar 
bu referanduma katılmamıştır. Liderleri Radovan Karadzic tarafından referandum yasadışı ilan edilmiş ve 27 Mart 1992 günü 
Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edilmiştir. Bunlar yaşanırken; Yugoslav Ordusu komutanı General Adziç ordusunun 
Bosna’daki Sırp halkını koruyacağını bildirmiş, bunun üzerine Bosnalı Müslümanlarda çatışma hazırlıklarına girişmişlerdir. Re-
feranduma katılmaktan yana olmayan Sırplar, referandumu engellemek ve sonuçlarını geçersiz kılmak için geniş çaplı saldırı-
larda bulunmuşlardır. 5 Nisan 1992 tarihinde iç savaş korkusuyla yaklaşık 100 bin kişinin hükümetin istifasını ve uluslararası 
himaye talebiyle yaptıkları gösteride, göstericilere ateş açılmıştır. Bundan sonra Bosna’da iç savaş ve katliam süreci başlamıştır 
(Türkmen, 2005). BM Güvenlik Konseyi 13 Ağustos 1992 tarihinde 770497 sayılı kararı almıştır. Bu kararın giriş kısmında 
Bosna‟daki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturduğu, bölgede barış ve güvenliğin yeniden tesisi ve insancıl 
yardımların ulaştırılması konusunda en önemli bileşenin Konsey’in çabaları olacağı ifade edilmiştir. Güvenlik Konseyi, Bos-
na’daki duruma ilişkin almış olduğu 16 Nisan 1993 tarihli 819499 sayılı kararın giriş kısmında Bosna Hersek’in toprak bütünlü-
ğü, bağımsızlığı ve egemenliğini tekrar doğrulamış, bütün taraflara çok acil bir şekilde ateşkes yapmaları gerektiği söylenmiş, 
uluslararası insancıl hukuku ihlal eden şiddet eylemleri, özellikle etnik temizlik kınanmıştır. Kararda, Srebrenitsa ve çevresi BM 
yönetimi altında Güvenli Bölge ilan edilmiştir. Ayrıca kararda, Srebrenitsa ve çevresindeki Bosnalı Sırp paramiliter grupların 
acilen silahlı çatışmayı kesmeleri ve geriçekilmeleride öngörülmüştür. Kararda, Bosnalı Sırp paramiliter grupları tarafından 
Doğu Bosna’nın köylerine ve kasabalarına yönelik etnik temizliğin uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade 
edilmiştir. Güvenlik Konseyi’nin 6 Mayıs 1993 tarihinde almış olduğu 824503 sayılı kararda benzer bir içeriğe sahiptir. Güvenlik 
Konseyi’nin devam eden saldırılar üzerine almış olduğu 4 Haziran 1993 tarihli 836504 Sayılı kararda UNPROFOR’a, güvenli 
bölgelere karşı yürütülen saldırılara karşılık verme konusunda yetki verilmiştir. Müdahale kararının verilmesinde ise iki olay 
önemli rol oynamıştır. Bunlar; 5 Şubat 1994 tarihinde Sırpların Saraybosna’da bir pazaryerine düzenledikleri roket saldırısında 
68 kişinin ölmesi, yüzlerce kişinin yaralanması ve 1995 yılında Sırp güçlerinin Srebrenitsa ‘da yaptıkları kitlesel katliamdır. 6 
Temmuz 1995 tarihinde Bosnalı Sırplar Srebrenitsa güvenli bölgesine yönelik top ateşine başlamışlardır. Hollandalı barış gücü 
askerlerinin engelleme çabaları başarısızlıkla sonuçlandığı gibi, kendileri de esir alınmıştır. Bu zaman sürecinde Hollanda as-
keri birliğinin yakın hava desteği talepleri BM Barış Gücü tarafından reddedilmiştir. BM Barış Gücü Komuta Kademesi, Sırpların 
bu yerleşim yerini almak gibi bir niyetleri olduğuna inanmamıştır. Sırplar ise esir almış oldukları Hollandalı askerleri öldürecekleri 
ve Kuzey Srebrenitsa’daki mültecilerin toplanmaya başladığı Potacari üssünü top ateşine tutacakları tehdidinde bulunmuşlardır. 
Hollandalılar askeri birlikleri tehdit altında olduğu için yenilgiyi kabullenmiş ve bölgeyi terk etmişlerdir. Srebrenitsa’yı ele geçiren 
Sırplar, bölgede etnik temizlik için harekete geçmişlerdir. Tuzla’dan kadınlar ve çocuklar tahliye edilmiş ve geride çoğunluğu 
erkek 7336 kişi kalmıştır. Bu kişiler Sırp milliyetçileri tarafından Bosna’da birkaç yerde katledilmiştir. Bu kriz açıkça güvenli 
bölge politikası uygulamasının başarısızlığını ve zorluklarını ortaya çıkarmıştır. UNPROFOR ise Bosnalıları koruma görevinde 
başarısız olmuştur.

5. Çatışmayı Dı̇ndı̇rmeye Yönelı̇k Atılan Adım
     UNPROFOR: Birleşmiş Milletler Koruma Gücü (The United Nations Protection Force)   

Şubat 1992’de Hırvat ve Sırp hükümetleri ile varılan anlaşma sonrası iki taraf arasındaki ateşkesi gözlemlemek üzere 
konuşlanan bu harekât, geleneksel barışı koruma harekâtı kapsamında görevini icra etmekteydi. Harekâtın karargâhının Bos-
na’nın başkenti Saraybosna’da olması neticesinde konuşlanan harekât kaçınılmaz bir şekilde devam eden çatışmalardan et-
kilendi ve Mayıs 1992’de BM Güvenlik Konseyi tarafından, yardım faaliyetlerinin yürütülmesi için büyük önem taşıyan havaa-
lanının korunabilmesi maksadıyla, harekât sınırlı güç kullanma konusunda yetkilendirilmiştir. Durumun daha da kötüleşmesi 
üzerine BM Güvenlik Konseyi Kararı ile barışı koruma harekâtından zorlama harekâtına geçiş yapılmış ve Saraybosna dahil 
tüm Bosna’ya gerekli yardımın ulaştırılabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması yetkisi verilmiştir. Verilen bu yetkiye rağmen 
Temmuz 1995’te yaşanan Srebrenitza katliamı sonrasında geniş kapsamlı bir NATO hava harekâtına ve zorlama harekâtı icra 
etme yetkisine sahip 12500 ilave personeli kapsayan hızlı tepki gücü oluşturulmuş ve başta icra edilen hava harekâtı ve diğer 
gelişmeler sonrasında Sırpları Dayton Barış Anlaşmasını imzalamasını sağlamıştır (ÜSTÜNEL, 2017).

5.1 Vance - Owen Planı   
1993 ilkbaharı boyunca BM arabulucusu Vance ve AT arabulucusu Owen’ın hazırladığı barış planı gündemdeydi. Bu plan, 

Bosna-Hersek’in bir federasyon çatısı altında on özerk kantona bölünmesini öngörüyordu. Planla en büyük haksızlık Boşnaklara 
yapılmıştı, çünkü Bosna’daki nüfus oranları yüzde 43,7 olmasına rağmen, Bosna topraklarının sadece yüzde 26.36’sının Boş-
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nakların kontrolüne bırakılması planlanıyordu. İtirazlar sonucu müslümanların kontrolündeki eyalet sayısı 4’e, Hırvatlarınki ise 
2’ye indirilince, Müslüman Boşnakların lideri İzzetbegoviç, 25 Mart 1993’te planı imzalamıştır. Müslüman ve Hırvat toplumu tem-
silcilerinin ilke olarak kabul ettiği bu plana Sırp tarafı, eyaletlerin uluslararası ilişki kurma yetkisine sahip olmasını talep ederek 
önce karşı çıkmıştır. Ancak 12 Ocak’ta Bosna-Hersek Sırp Cumhuriyeti Parlamentosu’nca onaylanması koşuluyla, plan benim-
senmiştir. ABD’nin Bosna’ya askerî müdahale gereğini savunarak bir atağa geçmesi, Sırpların uzlaşmaya yanaşmasında önemli 
pay sahibi olmuştur. Fakat 6 Mayıs 1993 tarihinde Bosna Sırp Parlamentosu’nun planı reddetmesi ve bunun için referanduma 
gidilmesine karar vermesi üzerine, 15 Mayıs 1993 tarihinde Bosna Sırpları büyük çoğunlukla planı reddetmiş, Vance-Owen Planı 
kabul edilebilirliğini tamamen yitirmiştir (YAPICI, 2007).

5.2 Uçuş Yasağı   

Bosna’daki Sırp güçleri, Hırvat ve Müslümanlara oranla çok daha fazla hava gücüne sahiptiler. Sırp uçuşlarını sınırlamaya 
yönelik girişimler, 781 sayılı BM kararın çıkartılmasına neden olmuş ve BM uçuşları ile diğer insanî amaçlara yönelik uçuşlar 
bu karardan muaf tutulmuştur. 1992 Kasımı ile 1993 Martı arasında toplam 465 ihlâl gerçekleşince, bu planı aktif hale getirmek 
için 816 sayılı BM kararı çıkartılmış ve NATO uygulama görevi üstlenmiş, bu görev için uçak filoları görevlendirmiştir. Savaş 
boyunca NATO, Bosna-Hersek üzerindeki uçuşa yasak bölgenin gözetimi ile BM yaptırımlarının Adriyatik’teki uygulamasının 
denetiminde sorumluluk sahibi olmuştur. NATO ayrıca karadaki BM Koruma Gücü’ne yakın hava desteği de sağlamış ve NATO 
güçleri Saraybosna kuşatmasını kaldırmak için hava saldırıları gerçekleştirmiştir. İttifakın ilk askeri çarpışması 28 Şubat 1994 
tarihinde meydana gelmiş ve NATO uçakları, Bosna-Hersek üzerinde BM tarafından ilân edilen uçuşa yasak bölgeyi ihlâl eden 
dört savaş uçağını düşürmüştür. Bu olay, NATO’nun Bosna’da gerçekleştirdiği ilk askerî müdahale olmuştur (YAPICI, 2007).

5.3 Dayton Barış Anlaşması   
20 Eylül günü NATO ve BM kuvvet komutanları, Bosnalı Sırpların BM’nin belirlediği şartlara uyduklarına karar vermişler 

ve hava saldırılarına son verilmiştir. Nihayet, 14 Aralık 1995’de Bosna Hersek devleti ve onu oluşturan Federasyon (Boşnak ve 
Hırvatların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu) ve Bosna Sırp Cumhuriyeti’nin temsilcilerinin imzaladıkları Dayton Barış 
Anlaşması ile Bosna-Hersek’teki dört yıllık savaş sona erdirilmiştir (Aydın, 1996).

5.4 IFOR-SFOR: BM Uygulama - İstikrar Gücü (Implementation Force - Stabilization Force)   

Dayton Barış Anlaşması’na göre, Bosna-Hersek Devleti, Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak iki birim-
den oluşmaktadır ve Bosna, Bosna-Hersek ismiyle tek bir devlet olarak idame ettirilecektir. Anlaşmanın uygulanması amacıyla 
bölgede 12 ay süreyle NATO Uygulama Gücü (IFOR) adı altında 60.000 civarında askerden oluşan askerî bir güç görevlendiril-
miştir. Bu anlaşma ile beraber BM Güvenlik Konseyi, Eski Yugoslavya’yı oluşturan bütün cumhuriyetlere yönelik silah ambargo-
sununkaldırılması yönünde karar almıştır. Eylül 1996’da Bosna’da seçimlerin yapılmasıyla IFOR görevini tamamlamış ve NATO 
Dışişleri ve Savunma Bakanları, azaltılmış bir askerî varlığın, Bosna’da barışın devamı için istikrarın sağlanabilmesinde gerekli 
olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. Böylece, NATO’nun bir İstikrar Gücü (SFOR) oluşturması konusunda anlaşmaya 
varılmış ve SFOR, IFOR’dan sonra 20 Aralık 1996’da faaliyete geçirilmiştir.

5.5 EUFOR: Avrupa Birliği Gücü (European Force)   

AB ALTHEA Harekâtı (EU Operation ALTHEA): Bosna-Hersek’te barış gücü harekâtı görevi, BMGK’nın 1551 (2004) ve 
1575 (2004) sayılı kararlarına istinaden 02 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Birliği’nin teşkil ettiği Avrupa Birliği Gücü (European 
Force-EUFOR)’ne devredilmiştir. Türkiye; AB liderliğinde 02 Aralık 2004 tarihinden itibaren icra edilen ALTHEA Harekâtına, bir 
manevra bölüğü ve beş irtibat-izleme timi ile toplam 243 personel katkısı sağlamaktadır. Türk Birliği, Saraybosna’da konuşludur. 
BM Güvenlik Konseyinin 12 Kasım 2013 tarihli ve 2123 sayılı kararı ile harekâtın görev süresi uzatılmıştır (ÜSTÜNEL, 2017).

SONUÇ   
Eski Yugoslavya’yı oluşturan altı federe devletten biri olan Bosna-Hersek Slovenya ve Hırvatistan’dan sonra bağımsızlığını 

kazanmıştır. Boşnaklar Sırp ve Hırvat çekişmesi ortasında kalmış, çeşitli saldırı ve katliamlara uğramış binlerce Boşnak ölmüş, 
evlerini terk etmek zorunda kalmış ve soykırıma uğramıştır. Giderek şiddetlenen çatışmalara BM UNPROFOR’u görevlendirmiş. 
Yetersiz kalan UNPROFOR NATO’nun da desteği ile Sırpların gücünü kıracak şekilde müdahalelerde bulunmuş ve başarılı ol-
muştur. Aynı şekilde NATO birlikleri hava sahasını kontrol görevini de üstlenmiştir. Sırpların savaşma azim ve iradesi kırıldıktan 
sonra Dayton barış anlaşması imzalanmıştır. Barış ortamının devamlılığının sağlanması maksadı ile sırasıyla BM Uygulama 
Gücü (IFOR), BM İstikrar Gücü (SFOR) ve günümüzde görevine devam eden Avrupa Birliği Gücü (EUFOR) görevlendirilmiştir. 
Çatışma ortamına BM ve NATO’nun müdahalesi barış ortamının sağlanmasında kritik bir öneme sahip olduğunu göstermiştir.
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ULUSLARARASI GÜVENLİK KURULUŞLARINDA TERÖRİZMLE MÜCADELE: 
SİBER TERÖRİZM 

Ahmet Can KOCATÜRK

Öz

Terör kelime anlamıyla korkutma, yıldırma tehdit anlamına gelmektedir. Terörizm, bir ülkedeki insanları korkutması veya 
bir asi grubun gücü elinde bulunduran devlete karşı gelmesi gibi genellikle politik amaçlar için terör ve şiddetin kullanılması 
olarak tanımlanır. Terörist, siyasal amaçları için terörü bir araç olarak kullanan kişidir. Bilgi ekonomisi bize birçok yeni kavramı 
önümüze getirirken bu yeni kavramların en korkunç olanı “siber terör” kavramıdır. Bu çalışmada Siber Terör kavramı incelenip 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bütün bu soruların cevabını bulmak insanların daha özgür hareket etmeleri, korku ve panik durumu 
içerisinde olmamaları için önemlidir. Bu soruların cevabını bulmak için farklı makaleler ve kitaplardan yararlanılmış ayrıca alan-
yazın taraması yapılarak ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır.    

Anahtar Sözcükler: Siber terör, Siber suç

COMBATING TERRORISM IN INTERNATIONAL SECURITY ORGANIZATIONS: CYBER 
TERRORISM

Abstract

Terror literally means intimidation and threat. Terrorism is often defined as the use of terror and violence for political 
purposes, such as intimidating people in a country or opposing a rebel group against the state in power. A terrorist is someone 
who uses terrorism as a tool for his political ends. While the knowledge economy brings many new concepts to us, the most 
terrible of these new concepts is the concept of “cyber terror”. In this study, the concept of Cyber Terror has been examined and 
explained. Finding the answers to all these questions is important for people to act more freely and not to be in a state of fear 
and panic. Different articles and books were used to find the answers to these questions, and secondary sources were used by 
scanning the literature.

Keywords: Cyber terror, Cyber crime
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GİRİŞ
Terör kelime anlamıyla korkutma, yıldırma tehdit anlamına gelmektedir. Terörizm, genel olarak geri kalmış veya gelişmekte 

olan ülkelerin içerisindeki sosyal, kültürel, ekonomik alandaki eksikliklerin istismar edilmesine bağlı olarak; zaten var olan veya 
sun’i olarak ulaşması sağlanan ihtilalci fikir ve hareketlerin, belirli bir amaç için harekete geçirilmesi neticesinde ortaya çıkmak-
tadır (Akbaş, 2006). Terörizm, bir devletin insanlarını korkutmaya çalışması veya bir asi grubun gücü elinde bulunduran devlete 
karşı gelmesi gibi genellikle politik amaçlar için terör ve şiddetin kullanılması olarak tanımlanır (Boni and Kovacich, 1999:85). 
Terörist, siyasal amaçları için terörü bir araç olarak kullanan kişidir (Ertan, 2005:92). Bilgi ekonomisi bize birçok yeni kavramı 
önümüze getirirken bu yeni kavramların en korkunç olanı “siber terör” kavramıdır. Siber terörizm; Siber terör, yeni yüzyılda 
terörizmin yeni yüzü olarak yansıyacaktır ki teröristlerin elektronik bir saldırı yaparak bir barajın kapaklarını açabilecekleri, 
ordunun haberleşmesine girip yanıltıcı bilgiler bırakabilecekleri, kentin bütün trafik ışıklarını durdurabilecekleri, telefonları felç 
edebilecekleri, elektrik ve doğalgazı kapatabilecekleri, bilgisayar sistemlerini karmakarışık hale getirebilecekleri, vb. ihtimallerine 
sebep olabilir. Siber terörizm, belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin bireylere 
ve mallara karşı bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı altında tutma amacıyla kullanılmasıdır. Terör örgütleri internet orta-
mında propaganda ve eğitim, haberleşme, bilgi toplama ve sanal saldırı faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Kısaca, terör eylemle-
rinin internet üzerinden yürütülmesi işlemidir. Siber terörizmi diğer internet yoluyla islenen suçlardan ayıran başlıca fark, suçun 
mağdurunun devlet olması ya da devlet dışındaki bir yapı olduğunda bile bu mağdurun siyasi bir sebeple mağdur durumunda 
kalmasıdır. Siber terörizmi tanımlarken temelde terör olgusunun nitelikleri değil ancak terör olgusunun nasıl hayata geçirildiği 
önem taşımaktadır. Köknar, siber terörizmi klasik anlamdaki terör faaliyetinin sadece sanal ortam kullanılarak yapılması olarak 
ifade ederken, terörizmin sanal cereyan etmediğini sadece siber ortamın bu faaliyette araç olarak kullanıldığının da altını çiz-
mektedir (Köknar, 2001: 66).

1. Problemı̇n Tanımı   
21. yüzyıldaki teknolojik gelişmelerle birlikte yeni bir Terörizm çeşidi olarak karşımıza çıkan Siber Terörizm uluslararası bo-

yutta hangi tedbirler alınmıştır veya alınmış mıdır? Teknoloji geliştikçe doğru orantılı olarak biz insanların internete ve teknolojiye 
olan bağlılığı gün geçtikçe daha fazla artmıştır. Peki bir terör örgütü teknolojiyi kullanarak terör eylemlerini gerçekleştirebilir mi?

2. Araştırmanın Önemi   
Gün geçtikçe gelişmekte olan teknolojinin ve insanların bilgisayarlara daha da bağlı olmasının terör örgütleri tarafından 

kendi taraflarına bunu bir kazanç veya eylem olarak eklemek istediklerinden dolayı insanları bilinçlendirmemiz gerekmektedir. 
Çünkü insanlar isteyerek veya istemeyerek internetin yönlendirmesiyle terör örütlerine yardım edebilirler. Bunu önleyerek, in-
sanlar daha huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşayabilirler. Bu nedenle araştırmamız daha önce de belirttiğimiz üzere insanları 
bilinçlendirmek ve terör örgütlerine siber yollar ile kazancı en aza indirmeyi amaçlamaktayız.

3. Yöntem   
Bu çalışma betimsel araştırma yöntemi kullanılarak yazılmıştır. Betimsel araştırma yönteminde incelenen konunun detaylı 

bir şekilde tanımlanması ve açıklanması hedef alınır. Çalışmanın ana konusu, betimsel araştırma yönteminde olduğu gibi ince-
lenmiş detaylı bir şekilde tanımlanmış ve açıklanmıştır. Bu sebeple “Ulusulararsı Güvenlik Kuruluşlarında Terörizmle Mücadele: 
Siber Terörizm” adlı bildirinin hazırlanış sürecinde yapılan literatür taramasında titiz bir çalışma yürütülmesi amaçlanmıştır. 
Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde çalışmanın özelindeki konularla bağdaşan yüksek lisans ve doktora tezlerinden, dijital 
ortamda yapılan literatür taraması sonucu elde edilen makalelerden ve çalışmanın konusu ile ilgili kitap, dergi gibi yazılı kaynak-
lardan yararlanmak hedeflenmiştir. Birbiriyle çelişen veya doğruluğundan şüphe duyulan bilgilere çalışmada yer verilmemiştir. 
Ayrıca kullanılacak kaynaklar belirlenirken çalışmaya erişim sağlayacak kişilerin, atıf yapılacak kaynaklara en kolay şekilde 
ulaşması da göz önünde bulundurulmuştur.

4. Siber Terörizmin Sınıflandırılması
Siber terörü sınıflandırmaya yönelik çaba genellikle eylemin yapılma usulü ile ilgilidir. Eylemlerin hedefi olarak bilgisayar, 

aracı olarak bilgisayar, eyleme yardımcı olarak bilgisayar ve bilgisayarların kötü amaçlı yaygınlaşması ile ilgili eylemler bu 
kapsamda yer almaktadır (Amarnathan, 2000: 62). Genellikle siber terörün karakterine ilişkin olarak iki tip siber terör söz konu-
sudur. Birincisi şiddet içermeyen siber terör eylemeleri ki bunları propaganda, bilgisayarı kötüye kullanma yönünde eğitim ve 
iletişim-haberleşme ağlarına yönelik eylemler olarak sınıflandırılır. Şiddet içermeyen siber terör eylemleri hedef alınan yapıyı 
zayıflatma, güvenirliliğini sarsma ve maddi kazanımlar elde etme çabasına yöneliktir. Diğer bir siber terör çeşidi, şiddet içeren 
eylemlerdir. Bu terör eylemlerinin amacı hedef alınan yapıyı yıpratma, yıldırma ve yok etmeye yöneliktir. Kullanılan araçlar çoğu 
zaman büyük maddi zararlara (iletişim altyapısına yönelik) ve toplumsal çöküntülere (huzursuzluk ve korku) neden olur. Siber 
Terör şiddet içeren ve şiddet içermeyen olarak iki sınıfa ayrılır.
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4.1. Şiddet İçermeyen Siber Terörizm

Bilgi ve iletişim teknolojileri, terör örgütlerince strateji belirlerken, propaganda yaparken ve operasyonları destekleyen tüm 
alanlarda kullanılmaktadır. Internet, terör örgütleri mensuplarının birbirleri ile iletişim kurmada, şiddet ve nefret dolu fikirleri-
ni topluma ve kendi sempatizanlarına iletmede oldukça etkili bir araç olarak kullanmaktadır (Pekgözlü, 2006: 48). Teröristler 
kendi aralarında şifreli e-mailler aracılığıyla iletişim kurarak terör eylemlerini planlamakta bu yolla interneti daha çok politik ve 
ideolojik anlamda bir propaganda aracı olarak kullanmaktadırlar. Şiddet içermeyen siber terör eylemlerinden biriside eğitimdir. 
Yasa dışı örgütler, web üzerinden “bomba yapımı ve bombalama, silah atış bilgisi, polis takibi, polis sorgusu, kırsalda yön tayini 
ve ilkyardım” konularında örgüt mensuplarını bilgilendirdiği ortaya çıkarılmıştır. Bunun yanında örgüt elemanlarının askeri ve 
siyasi eğitimleri sırasında, uydu telefonu internet üzerinden haberleşme ve şifreli görüşmeler konusunda eğitildikleri, örgütün 
üst düzey yöneticileri ile uydu telefonlarıyla haberleştikleri, mesaj alışverişlerini internet aracılığıyla yaptıkları, cihazların şarj 
işlemlerini güneş ışığından enerji üreten solar sistemi ile sağladıkları anlaşılmıştır (Özcan, 2003:75). Diğer yandan terör örgütü 
elemanları bireysel olarak veya grup halinde bilgisayar ağlarına saldırabilir ve ideolojik hedefleri doğrultusunda maddi zararlara 
sebep olabilirler. Daha çok şirket, kamu kurumları ve kullanıcılar internete daha bağımlı hale geldiklerinden dolayı siber terö-
ristler bilgisayar yazılımları, virüsler ve izinsiz erişim yöntemleriyle hem hedef aldıkları birimleri maddi zarara sokmakta hem de 
dolandırıcılık ve sahtecilik yoluyla maddi kazanım elde etmektedirler. 

Şiddet içeren siber terör eylemleri devletlerin veya ulusların kendi varlıklarını hayati seviyede sürdürmelerine engel olmayı 
amaç edinen veya hayati koşulları ortadan kaldırmayı amaçlayan fiili saldırılardır. Bu tip eylemlerin organizasyonunda ve ey-
lemlerin gerçekleştirilmesinde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılmaktadır. Siber terör eylemleri ile elektronik 
sistemlerle idare edilen her türlü kurumsal organizasyonları felç etmeyi sağlayacak seviyede bilgi dejenerasyonları ve network 
sistemlerini ele geçirme, stratejik kaynakları tahrip etmeyi amaçlayan bu davranışlarla can ve mal kaybının sağlanması hedef-
lenmektedir. Siber teröre ilişkin suç unsuru taşıyan faaliyetler genelde propaganda ağırlıklı olarak yürütülüyor olsa da, sosyal 
hayatın tamamıyla sanal ortama geçtiği bir dönemde şiddet içerikli (patlayan bombalar, acil servis hizmetlerinin sekteye uğratıl-
ması, ekonomik zararların verilmesi, insanların öldürülmesi, baskı-cebir uygulanması gibi) uygulamalar da görülebilecektir. Çün-
kü artık bilgisayarlar, terör örgütlerince strateji belirlerken, propaganda yaparken ve operasyonları destekleyen tüm alanlarda 
kullanılmaktadır. Kentin bütün trafik ışıklarının aniden durdurulması bu yolla can ve mal kaybının sağlanması. Telekomünikasyon 
sistemlerinin tahrip edilmesi. Elektrik ve doğalgazı sistemlerinin kapatılması. Ulaşım ve su sistemlerinin tahrip edilmesi yoluyla 
can ve mal kaybının sağlanması. Bankacılık ve finans sektörünü e-bomba ve radyo aktif silahlarla tahrip etme. Acil yardım, polis, 
hastaneler ve itfaiyelerin çalışmasını engelleme. Özellikle e- hizmet veren kamu kurumlarını çalışmaz hale getirme . Siber saldırı 
yöntemleri ile terör örgütleri, sistemleri kesintiye uğratmayı ve tamamen tahrip etmeyi sağlayarak, enerji-su kaynaklarına, gaz 
ve petrol üretim veya depolama yerlerine, ulaşım veya ilkyardım servislerine, iletişim ve banka ağlarına (Quinn, 2002, Boni and 
Kovacich, 1999: 83) vb. stratejik kaynaklara karşı felakete yol açmaktadırlar.

4.2 Dünyada ve Türkiye’de Siber Terörizm

Terör örgütleri protesto amaçlı olarak devletlere ait internet sitelerini de elektronik posta saldırısına maruz bırakarak sitelere 
erişimi engellemeye çalışmaktadırlar. Terör örgütlerinin internetle olan yakın ilişkisine en çarpıcı ve en güncel örnekler ABD’nin 
Irak’ı işgal etmesiyle başlayan savaş sürecinde ortaya çıkmıştır. ABD’nin Irak’ı işgalinden sonra yaşanan kaos ortamında, terör 
örgütleri tarafından kaçırılan ve bazılarının kafası kesilen onlarca kişinin görüntüleri de ilk olarak örgütlere ait internet sitele-
rinden dünyaya teşhir edilmektedir. Birçok dini istismar eden terör örgütü, haritalar, fotoğraflar ve bomba yapımı konusunda 
birtakım bilgileri teröristlere internet üzerinden ulaştırdıkları da bilinmektedir.

Yurt dışı kaynaklı ilk saldırı 2007’de Estonya’da gerçekleşmiştir. Kızıl Ordu’nun II. Dünya Savaşı anısına dikilen “Tallinn’in 
Bronz Heykeli” anıtının yer değiştirilmesi olayında karşı grubun internet erişimini durdurması vakasıdır. Saldırı sonrası NATO 
ve AB’den birçok yetkili Estonya’ya saldırının nedeni üzerine araştırma yapmak için gönderilmiştir. Benzer bir olay ise Ağustos 
2007’de Almanya’da gerçekleşmiştir. Almanya’daki stratejik kurumların veri tabanlarına girilmiş, birçok belge kopyalanmıştır. 
Siber terör kavramı, 2009 yılının Nisan ayında İngiltere’de bir bakanlığın web sitesinde yaşanan olay üzerine tüm dikkatleri üze-
rine çekmiştir. Söz konusu bakanlığın web sitesi şifre kırıcılar tarafından ele geçirilmiş ve siteye dikkat çekmek istedikleri konu 
ile ilgili bir web sitesini yönlendirmişlerdi. Benzer bir olay, aynı yılın Şubat ayında Fransız Savunma Bakanlığı’nda yaşanmıştır. 
Öyle ki; söz konusu siber saldırı sonucunda bilgisayar virüsü nedeni ile birçok uçak hava üslerinden havalanamamıştır. Bu söz 
konusu saldırılar iki şeyi açıkça göstermiştir: Siber terör net bir şekilde tanımlanmalı ve ön alıcı savaş tekniği ile söz konusu siber 
saldırılar, mümkünse, önceden önlenmeliydi.

11 Eylül saldırılarını bir siber terör olayı olarak nitelendiremesek de, Pentagon’un kırılmaz denilen güvenlik şifrelerinin 
kırılması, hava radar sistemlerinin devre dışı bırakılması ve düşen uçakların pilotlarından kaçırılma sinyalleri alınmaması gibi 
unsurlar bu saldırıların önlenmesinde teknolojik sistemlerin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 11 Eylül için 
teknoloji yoğunluklu bir terör olayı demek mümkündür.

İngiltere’de de 2001 yılında Londra merkezli, kendilerine uluslararası güvenlik şirketi olarak tanımlayan ve Sakina Güvenlik 
adına açılmış internet sitesi üyelerine patlayıcı madde hazırlamayı ve kemik kırmayı öğrettiği gerekçesiyle kapatılmıştır. Terör 
örgütlerinin interneti daha çok propaganda aracı ve iletişim aracı olarak kullandığı bilinmektedir (Keçeci, 2019: 9).
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Türkiye’de terör örgütlerinin bilgisayar ve internet teknolojisini yakından takip ettikleri, haberleşme, propaganda yapma, 
eğitim amaçlı CD’ler ve bildiriler hazırlama seklinde faaliyetler içinde oldukları bilinmekte ve terör örgütleri internet ortamını 
öncelikle propaganda ve eğitim amaçlı olarak kullandıkları görülmektedir. Bunların yanı sıra bilişim teknolojisinden yararlanarak 
bilgi işlem ve veri merkezlerine, bakanlıklara, PTT-Telekom, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi birimle-
rin sistemlerine sanal saldırılarda bulunabilecekleri ve bu sistemleri çökertmek için çaba harcadıkları bilinmektedir (Keçeci, 
2019:10). Emniyet kaynaklarına göre Türkiye aleyhine faaliyet gösteren zararlı internet sitesi sayısı yaklaşık 8000 civarındadır. 
Bu sitelerden 150 tanesi aktif olarak faaliyette olup, bu siteleri her gün ortalama 500-1000 kişi ziyaret etmektedir. Genellikle 
com, org, net uzantı isimli olan bu siteler Amerika, Almanya, Hollanda ve diğer Batı Avrupa ülkeleri üzerinden yayın yapmaktadır. 
Türkiye’de Nisan 2010 “Kartepe Kriterleri” olarak bilinen 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Suçlarla Mücadele Edilmesi” kanunu itibariyle 7 binden fazla site erişime kapalıdır.

5. Siber Suçlarla Hukuki Mücadele
İnternetin doğasından ve teknik yapısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, elektronik ortam içerisinde ya da vasıtasıyla 

islenen suçlara ilişkin hukuki düzenlemeler teknolojik ilerleme hızına kıyasla yetersiz kalma tehlikesiyle karsı karsıya kalmak-
tadır. İnternet geleneksel suçların işlenmesinde yeni bir araç ve ortam haline gelmesinin yanı sıra farklı suç tiplerinin de ortaya 
çıkmasına neden olmuş ve olmaktadır. Bu açıdan ülkeler bu sorunlarla başa çıkabilmek için farklı tedbirler almışlardır (Keçeci, 
2019:4):

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Temmuz 1996 tarihinde “Kritik Altyapı Koruma Komisyonu” adıyla ABD Başkanına bağlı 
bir komisyon oluşturulmuştur. İnternet alanında çalışma yapan ilk ulusal grup olan bu komisyon, suçun takibi ve suçu önlemeye 
yönelik yöntemler tespit etti. Ayrıca ABD siber suçlarla mücadele etmek amacıyla, FBI bünyesinde “Ulusal Altyapı Koruma Mer-
kezi” ve “Bilgisayar Suç Timi” adlarıyla iki merkez kurulmuştur. Bunların dışında “Amerika Bilgi Teknolojileri Derneği”, “Tuzak ve 
İzleme Merkezi Yetkilisi”, “CIA Bilgi Harp Merkezi”gibi birimler ABD’deki siber suçlarla mücadele için oluşturulmuş diğer birimler 
arasındadır.

İtalya siber suçlarla mücadele etmek amacıyla 30 Mart 1998 tarihinde İtalya Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Posta 
ve İletişim Güvenliği Daire Başkanlığı’nı oluşturmuştur. Bünyesinde personel-lojistik ve teknik olmak üzere iki bölüm bulunan 
bu başkanlığa bağlı olarak 20 ilde de ofisler bulunmaktadır. Dijital ortamda islenen her suç bu başkanlığın görev alanına gir-
mektedir.

Fransa’da devlete bağlı olarak çalışan özel birimler kurulmuştur: Başbakana bağlı Milli Savunma Genel Sekreterliği 
(SGDN) bünyesinde kurulan “Haberleşme Sistemleri Güvenliği Merkez Birimi” (DCSSI), “Haberleşme Teknolojisi Kullanılarak 
Yapılan Dolandırıcılıkların Soruşturulması Birimi” (SEFTI), Bilgisayar Ortamında İslenen Suçların Bastırılması Birimi (BCRCI) 
ile “İletişim ve Enformasyon ve Teknolojilerinin Kullanımı Suretiyle İşlenen Suçlarla Mücadele Bürosu” bu özel birimlerden en 
önemlileridir. İsviçre’de de siber terörizm ve teknolojik suçlarla mücadeleye ilişkin, “Federal Ceza Yasası” ve “Haksız Rekabet 
Yasası” adı altında iki federal yasa bulunmaktadır. Federal Ceza Yasası, yasadışı yollarla teknolojik bilgi edinme, bilgi çalma 
ve bilgileri bozma gibi suçların cezalandırılmasını kapsamaktadır. Haksız Rekabet Yasası ise, ticari amaçlı islenen bilgisayar 
suçların cezasını içermektedir.

Malezya’da siber suçlarla mücadele, “Haberleşme, Multimedya ve Enerji Bakanlığı” nın sorumluğunda bulunmaktadır.
Singapur’da siber suçlarla mücadele için “Bilgisayarın Kötüye Kullanımı Yasası” ismiyle bir yasa çıkarılmıştır.
Türkiye’de sanal ortamdaki suçları takip etmek amacıyla 1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde “Bilişim Suç-

ları Bürosu” kurulmuştur. Daha sonra 1998 yılında “Bilgisayar Suçları ve Bilgi Güvenliği Kurulu” oluşturulmuştur. Bilgisayar suç-
ları ve bilgi güvenliğinin sağlanması konularında araştırma yapmak ve yasal boşlukların giderilmesi amacıyla oluşturulmuştur. 
Bilişim Suçları Bürosu’nun ismi 2001 yılında “ İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü ” olarak değiştirilerek bilişim suçları 
konusunda çalışmalar yapmak üzere hizmet vermeye başlamıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı” 
altındaki “İnternet ve Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü”, bilişim suçları konusundaki gelişmeleri takip etmekte, bilgisayar sistem-
lerine izinsiz giriş ve zarar yöntemlerine karsı alınacak tedbirleri araştırmakta, bilişim suçları konusunda yetiştirilecek personelin 
eğitim standartlarını tespit etmekte ve bilişim suçları konusunda çalışma yapan yerli ve yabancı kuruluşlarla iletişime geçmekte-
dir. Bilişim suçu kavramı Türk Ceza Hukukuna ise, ilk defa 1991 yılında 3756 sayılı kanunla girmiş olup, Bilişim Alanında Suçlar 
başlığı altında Türk Ceza Kanunu’nun (T.C.K.) 525. maddesinin (a-b-c-d) bentlerindeki düzenlemeler ile bilişim alanı ihlalleri 
bilişim suçu olarak ifade edilmiştir. 2005’te ise, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nda (Y.T.C.K.) bilişim suçlarına ilişkin olarak 
yapılan düzenlemeler ve bu suç tipleriyle mücadelede alınması gereken önlemleri oluşturmaktadır.

6. Bulgular   
Uluslararsı Güvenlik Kuruluşlarında Terörizmle Mücadele: Siber Terörizm konusunda araştırma yaparken siber terörizmin 

ne oluğu, nasıl faaliyetler yürüttüğünü, hayatımız ne gibi zararı olabileceğini, farklı ülkelerde ve kendi ülkemiz Türkiye Cumhuri-
yeti’nde ne gibi önlemler alındığının bir çalışma içerisinde toplanmaması bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER   
Araştırmamızda siber terörizm ve terörizmden bahsedilmiş ve önemine değinilmiştir. Siber terörizmin sınıflandırılması ve 

ne anlama geldiği açıklanmıştır. Araştırmamız neticesinde güvenlik kuruluşlarının siber terörizmi engellemek amacıyla aldığı 
tedbirler değerlendirilmiştir. Uluslararası güvenlik kuruluşlarının tedbirleri örneklerle anlatılmıştır. Siber terör ve siber saldırı 
olaylarının örnekleri verilmiştir. Birçok uluslararası örgütler yoğun önlemler almış fakat daha tam bir kesin önlem bulunamamıştır. 
Henüz uluslararası anlamda bir terör tanımı yapılamamıştır. Devletlerin siber saldırı ve terör olaylarına bakış açıları farklı ve 
hatta bazen aynı devletin zaman içerisinde değişen tutarsız yaklaşımları olduğu gözlemlenmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi 
ortak bir tanımı yapılıp uluslararası ortak bir anlam taşımalıdır. İnsanları bilinçlendirmeli ve önlemler alınmalıdır. Siber terörizmle 
mücadele edebilmek için ulusal çaba ve önlemlerden daha çok devletlerin uluslararası örgütlenip tedbir alması gerekmektedir.
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TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI’NIN DÜNYA JANDARMALARI ARASINDAKİ KONUMU
Kemal GÜRBÜZ

Öz

Güvenlik, kişilerin toplum içerisinde korkusuzca yaşayabilmesi durumudur. Devletlere düşen görev ise emniyet ve asayişi 
sağlayarak güvenlik ihtiyacını karşılamaktır. Türk devletleri tarih boyunca güvenlik ihtiyacının karşılanmasına büyük önem ver-
miştir ve askeri yapıda birçok güvenlik kurumu tesis edilmiştir. Bu kurumlar barış zamanı emniyet ve asayişi sağlamış savaş 
zamanı ise gerektiğinde dış tehditlere karşı kullanılmıştır. Günümüzde görev ve sorumluluk sahasında emniyet ve asayişi sağ-
layan Jandarma Genel Komutanlığı da bu kurumlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kolluk kuvveti olarak görev yapan 
J.Gn.K.lığı, ülke içerisinde edindiği görevler haricinde uluslararası alanda da birçok stratejik görev üstlenmektedir. J.Gn.K.lığı 
Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP), Avrupa Jandarma Gücü (EUROGENDFOR) ve Av-
rasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) bünyesinde stratejik toplantılara, eğitim faaliyetlerine, askeri tatbikat ve 
gösterilere, Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâtlarına katılım göstermiştir. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO 
bünyesinde gerçekleştirilen BDK Harekâtlarına ve güvenlik toplantılarına katılmıştır. J.Gn.K.lığı, üstlendiği görevler itibariyle 
dünya jandarmaları arasında bir köprü konumuna gelmiştir. J.Gn.K.lığı uluslararası alanda icra ettiği görevlerde ve dünya jan-
darma teşkilatları ile yaptığı faaliyetlerde Türk Jandarması’nın yetenek ve kabiliyetlerini gösterme fırsatı elde etmiştir. Bu fırsatlar 
neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Jandarma Teşkilatı’nın her zaman en zorlu şartlarda göreve hazır olduğu mesajını dost 
ve düşman jandarma teşkilatlarına vermiştir. Bu çalışmanın özelinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın yakın tarihte dünya jan-
darma teşkilatları arasında edindiği konum açıklanmaya çalışılmıştır.    

Anahtar Sözcükler: Güvenlik, Jandarma, Jandarma Genel Komutanlığı, FIEP, EUROGENDFOR, TAKM

THE POSITION OF THE TURKISH GENDARMERIE AMONG THE GENDARMES OF 
THE WORLD

Abstract

 Safety is the state that people are able to live without fear in society. The duty of the governments is to meet the security 
needs by providing security and order. Throughout their history, Turkish states have attached great importance to meeting the 
security needs and established many security institutions with military structure. These institutions ensured peace and order in 
peacetime and they were used against external threats when necessity in a war. Today, the Gendarmerie General Command, 
which ensures safety and order in the field of duty and responsibility, is one of these institutions. Acting as law enforcement 
agency of the Republic of Türkiye, Gendarmerie General Command, in addition to his duties in the country, undertakes many 
strategic duties in the international arena. Gendarmerie General Command has participated in many strategic meetings, training 
activities, military exercises and demonstrations within Association of European Gendarmeries with Military Status and Police 
Forces (FIEP), European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR), Organization of the Eurasian Law Enforcement Agencies 
with Military Status (TAKM). It also participated in the Peace Support Operations and security meetings held within the United 
Nations (UN) and NATO. The Gendarmerie General Command has become a bridge between the world gendarmes in terms 
the duties it has taken. The General Command of the Gendarmerie has had the opportunity to demonstrate the capabilities and 
the talents of the Turkish Gendarmerie in its international duties and activities with the world gendarmerie organizations. As a 
result of these opportunities, The Gendarmerie Organization of The Republic of Türkiye conveyed the message to friendly and 
enemy gendarmerie organizations that it is always ready for duty under the most difficult conditions. In this article, the position 
that the Gendarmerie General Command has recently acquired among the world gendarmerie organizations has been tried to 
be explained.

Keywords: Safety, Gendarmerie, Gendarmerie General Command, FIEP, EUROGENDFOR, TAKM
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GİRİŞ
Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu şeklinde tanımlanan 

güvenlik, (TDK, 2020) toplumun temel ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya başladığı günden itibaren 
güvenli bir ortamda bulunma ihtiyacı hissetmiştir. Anne karnında başlayan ve günlük yaşam içerisinde tabii olarak sürdürülen 
güvenlik ortamının bozulduğu durumlarda güvenli ortamı yeniden tahsis etme çabası, güvenli bir beşeri ortamı ve bu ortamı 
tahsis edecek güvenlik güçlerinin oluşturulmasını zorunlu kılmıştır (Kahraman’dan akt. Özalp, 2015). 

Toplumda emniyet ve asayişin sağlanarak toplumsal düzenin oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlayan güvenlik birimleri 
genellikle kolluk olarak nitelendirilir. “Kolluk; kamu düzeni ve güvenliğini koruma-kollama, suç ve suçluları bulmakla görevli, 
gerektiğinde zor kullanma yetkisine sahip, kanunlarla verilen yetkiler dâhilinde görev yapan devlet kuruluşlarıdır.” (Jandarma 
Meslek Bilgisi–1’den akt. Alpar, 2013)

Ülkelerinde ve yurt edindikleri bölgelerde düzenin korunmasına azami derecede özen gösteren Türkler, tarih sahnesinde 
yer almaya başladıkları ilk devlet ile birlikte günümüz kolluk birimlerinin temelini oluşturan teşkilatlarla emniyet ve asayişi sağ-
lamıştır. Kolluk tarihimizle ilgili Orhun Yazıtları’nın ilki olan Tonyukuk Kitabesi’nde Subaşı unvanlı İnel Kağan’dan açıkça bahse-
dilmiştir (Taşağıl’dan akt. Alpar, 2013). “Subaşı, devlet adına kamu düzenini sağlamakla görevli büyük komutan manasındadır.” 
(Alpar, 2013). Güvenliğin sağlanması adına askeri yapıda bir teşkilata bu görevi veren ve savaş zamanlarında bu teşkilatı savaş 
meydanında kullanan Göktürk Devleti’nin bu konuda çok büyük bir tecrübeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan suba-
şıların üstlendiği görevlerin günümüz jandarmasının görevleriyle örtüştüğü görülür. Bu bilgiler ışığında Türlerde kolluk tarihinin 
Göktürk Dönemi’nden başladığını söylemek yanlış olmayacaktır (Alpar, 2013: 82). 

Göktürklerden sonra kurulan Türk devletleri ile Selçuklu ve Osmanlılarda da subaşılar, emniyet ve asayişin sağlanması 
adına barış zamanında devlet adına kamu düzenini sağlarken savaş zamanında ise düşman unsurlarına karşı savaşmıştır 
(Vural’dan akt. Alpar, 2013: 82). 

Osmanlı Devleti’nde kolluk kuvveti olarak devletin iç güvenliğini sağlayan teşkilatlar farklı isimlerle anılsalar da devlet 
bünyesinde mutlaka bulunmuştur. 1839 yılından itibaren kolluk kuvveti olarak “jandarma” tabirine arşivlerde rastlanmaktadır 
(Arıs’tan akt. Alpar, 2013). Osmanlı Devleti’nde jandarma teşkilatı, iç güvenliği sağlamanın yanında cezaevlerinin dâhili ve harici 
koruması ile mahkûm sevkiyatı görevlerini de üstlenmiştir (Tekir, 2020). Asâkir-i Zaptiye Nizamnamesi’nin kabul edildiği tarihten 
(1839) Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreçte Türk Jandarması Fransız ve İtalyan subayların tensikatına maruz kalmıştır. 
Cumhuriyet ile birlikte de çeşitli değişikliklere uğrayan jandarma teşkilatı uzun yıllar askeri statülü kolluk kuvveti olarak Genel-
kurmay Başkanlığı bünyesinde yer almıştır. Jandarma Genel Komutanlığı son olarak 2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde 
kararname ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile İçişleri Bakan-
lığı’na bağlanmıştır (“Tarihçe”, t.y., par. 11).

Türk Jandarması, dünya jandarma teşkilatları arasında önemli bir yere sahiptir. 18 Mayıs 1994 tarihinde kurulan Uluslarara-
sı Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP)’ne Jandarma Genel Komutanlığı’nın 1998 yılından bugüne asli 
üyeliği devam etmektedir. Akdeniz havzasında bulunan ülkelerin iş birliği içerisinde bulunduğu birlikte Türk Jandarması da etkin 
bir rol üstlenmektedir. Avrupa Birliği üyesi ve üyelik süreci devam eden ülkelerin üye olabildiği Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK, 
EUROGENDFOR) ise 17 Eylül 2004 yılında kurulmuştur. Türk Jandarması, Avrupa Jandarma Kuvveti bünyesinde gözlemci 
üye olarak bulunmaktadır. J.Gn.K.lığı, AJK bünyesinde yürütülen Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâtlarında etkin bir 
şekilde görev almaktadır (“Uluslararası İlişkiler, AJK”, t.y: 1). J.Gn.K.lığı’nın üye olduğu bir diğer birlik ise Avrasya Askeri Statülü 
Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM)’dır. TAKM, J.Gn.K.lığı’nın öncülüğünde 25 Ocak 2013’te kurulmuştur. Tarafsız bir yapıda 
barışı destekleme gayesi ile kurulan TAKM, jandarmalar arası işbirliğini kuvvetlendirmek için kurulan bir birliktir (Özalp, 2015: 
137). Uluslararası bir jandarma birliğinin kurulmasına öncülük eden Jandarma Genel Komutanlığı, dünya jandarmaları arasında 
önemli bir seviyede olduğunu ispatlamıştır. Jandarma Genel Komutanlığı üyesi olduğu uluslararası jandarma teşkilatlarının 
yürüttüğü faaliyetler haricinde BM, AB, AGİT ve NATO bünyesinde Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâtlarında çeşitli 
görevler üstlenmektedir. Ayrıca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ve Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanlığı bünyesinde yabancı uyruklu misafir askeri personele çeşitli eğitimler verilmektedir.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü eğitim faaliyetleri, iş birliği içinde olduğu jandarma teş-
kilatları ve FIEP, EUROGENDFOR ve TAKM içerisinde edindiği görevler göz önünde bulundurulduğunda dünya jandarmaları 
arasında bir köprü durumunda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

1. Problemı̇n Tanımı   
Güvenlik kavramının önemi günümüzde giderek artmaktadır. Gelişen dünya ile birlikte güvenlik kavramı da çeşitlenmiştir. 

Güvenliğin; birey güvenliği, çevresel/ekolojik güvenlik, ekonomi güvenliği, sağlık güvenliği, demografik güvenlik, doğal kaynak-
ların güvenliği, enerji güvenliği, gıda güvenliği, bilgi-bilişim ve teknoloji güvenliği gibi alanlarda etkisi görülmektedir (Karabulut, 
2015). Kolluk kuvvetleri, bu alanların neredeyse hepsinde güvenliği sağlamak adına görev almaktadır. Dünya genelinde kolluk 
kuvveti olarak görev yapan jandarma teşkilatları da bu alanlarda uzman personelleriyle ülkelerin güvenliğine büyük katkı sağla-
maktadır. Jandarma teşkilatları, taktik seviyede gerçekleştirdikleri askeri harekâtları ve bunun yanında sorumluluk bölgelerinde 
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yürüttükleri emniyet ve asayiş hizmetlerini kusursuz hale getirebilmek adına tecrübe aktarımında bulanacakları uluslararası 
organizasyonlara ihtiyaç duymuştur. Özellikle gerek ordu gerek kolluk kuvvetleri ile entegrasyonu kolay olan ve birçok görevi 
aynı anda yürütebilme kabiliyetine sahip jandarma teşkilatları uluslararası arenada kazandıkları saygınlığı bu teşkilatlarla farklı 
bir seviyeye taşımıştır. Bu araştırma ise Türk Jandarması’nın uluslararası arenadaki imkân ve kabiliyetlerinin hangi seviyeye 
geldiğine odaklanmıştır. Ulusal bir teşkilat olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın uluslararası teşkilatlar arasında geçmişten 
günümüze nasıl bir yol haritası izlediği adım adım aktarılmıştır.

2. Araştırmanın Önemi    
Ülkemizde özel eğitimli personeli ve seçkin operasyon birimleri ile çok önemli görevler ifa eden J.Gn.K.lığı, bu bilgi ve tec-

rübesini uzun yıllardır diğer ülke jandarma teşkilatları ile de paylaşmaktadır. Ancak J.Gn.K.lığı’nın uluslararası alanda yaptığı fa-
aliyetlerin bir çalışmada toplanmadığı görülmüştür. Çalışmalar genel itibariyle bir harekâta veya uluslararası jandarma kuruluşu 
ile ilişkilere odaklanmıştır. Bu çalışma ise J.Gn.K.lığı’nın üye olduğu uluslararası jandarma teşkilatları ile yürüttüğü faaliyetlerin, 
yurt dışında katılım gösterdiği BDK Harekâtları’nın ve diğer ülkelerin jandarma teşkilatları ile yürütülen faaliyetlerin neredeyse 
tamamının toplandığı bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. J.Gn.K.lığı’nın 21. yy’da uluslararası alanda üstlendiği görevlere ve 
yürüttüğü faaliyetlere ulaşabileceğiniz bu çalışma, genel bir araştırma olması ve bu konuda araştırmacının ihtiyaçlarını karşıla-
yabilecek nitelikte olması itibariyle içeriğinde emsallerinden daha fazla bilgi barındırmaktadır.

3. Jandarma Kavramı ve Jandarmanın Tarı̇hsel Gelı̇şı̇mı̇, Türk Jandarma Teşkı̇lâtı Tarihi    
3.1. Jandarma Kavramı ve Jandarmanın Tarihsel Gelişimi

“Jandarma” kavramının kökenleri Fransız idari sistemine dayanmaktadır ve “jandarma” kelimesi Fransızcadan diğer dillere 
aktarılmış bir kavramdır. “Jandarma” kavramı etimolojik olarak “gens” ve “d’armes” kelimelerinin birleştirilmesi sonucunda ortaya 
çıkmıştır. “Gens d’armes” dilimizde “silahlı adamlar” anlamına gelmektedir (Özalp, 2015: 11). “Jandarma” kavramı, lügatimize 
1879 yılında Fransız Jandarma Nizamnamesi’nin Osmanlı Türkçesine tercüme edilmesi sonucunda “Gendarmerie” kelimesinin 
çevirisi olarak girmiş ve “zaptiye” kavramının yerine kullanılmaya başlanmıştır (Atatürk’ün Doğumunun Yüzüncü Yılında Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nden akt. Kara, 2016: 148).

Avrupa’da jandarma kavramının ortaya çıkışı 16 Şubat 1791 tarihinde Fransız Jandarması’nın kurulması ile birlikte olmuş-
tur. Jandarma; Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları ile Kıta Avrupası’na, İspanya aracılığıyla Güney Amerika ülkelerine ve II. 
Dünya Savaşı’nın sonunda da Fransızca konuşan Afrika ülkelerine yayılmıştır (Kahraman, 2000: 5). Modern devleti oluşturmak 
için yararlı bir aygıt olarak benimsenen jandarma, kırsalda devletin gözü ve kulağı gibi hareket etmiştir. Bu olumlu imaj, jandar-
manın diğer ülkelere yayılmasını hızlandırmıştır.

3.2. Türk Jandarma Teşkilatı Tarihi

Geçmişten günümüze Türk devletleri içerisinde ülkenin genel kolluk görevini üstlenen teşkilatları göz önünde bulundurdu-
ğumuzda Türk Jandarma Teşkilatı’nın kökenlerinin çok eskiye dayandığını görmekteyiz. Günümüz Türk Jandarması ise Osmanlı 
modernleşme döneminin bir neticesi ve Osmanlı Devleti’nin mirasıdır (Kara, 2016: 174). 

Türk Jandarması’nın kökenlerinin Göktürk Devleti’ne kadar uzandığına kaynaklarda rastlıyoruz. Orhun Yazıtları Tonyukuk 
Kitabesi’nde karşılaştığımız “Subaşı” unvanı bu tezimizi destekler niteliktedir. Subaşılar, Selçuklularda ve Osmanlı Devleti’nde 
askeri statülü kolluk kuvveti olarak emniyet ve asayişi sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nde subaşılar ile birlikte güvenlik hizmetlerini 
farklı yerlerde farklı kurumların yaptığı görülmüştür. Kazalarda,  subaşılar; sancaklarda, sancak beyleri bu görevi üstlenmiştir. 
İstanbul’da ise yarı askeri bir kolluk kuvveti olan ve “karakullukçu” ismi ile anılan yeniçeriler vasıtasıyla emniyet ve asayiş hizmeti 
sürdürülmüştür (Kayalıbalı ve Arslanoğlu’ndan akt. Alpar, 2013: 83). Bunlar “kulluk” adı verilen karakollarda görev yapıp devriye 
gezerek şehrin güvenliğini sağlamışlardır (J.Gn.K.lığı Tarihi’nden akt. Alpar, 2013: 83).

Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Karahanlılar, Gazneliler gibi Türk-İslam devletlerinde “candar” ismiyle anılan kuvvetler bulun-
maktaydı. Candarlık, dönemin en yüksek devlet memuriyetlerinden birisiydi. İslam Ansiklopedisi’ne göre ise “candar”, Türkçe, 
Arapça ve Farsçada koruma hizmetini yerine getiren silahlı adam anlamındadır (İslam Ansiklopedisi’nden akt. Alpar, 2013: 84). 
Candar sisteminin, gerek isim ve anlam olarak gerek ise Türk-İslam devletleri bünyesinde edindiği görevler olarak Türk Jandar-
ması’nın köklerini oluşturan teşkilatlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz.

Subaşıların ve candarların dışında Osmanlı Devleti bünyesinde bugünkü jandarma teşkilatlarına ilham veren teşkilatlar 
bulunmaktaydı. Bunlardan birisi “derbent” sistemidir. Önemli yolların üzerindeki boğaz ve geçitlerin koruması o bölgede yaşayan 
insanlara verilir ve bunlara “derbent” ismi verilirdi (Özel’den akt. Alpar, 2013: 84). Derbent sisteminin yanında güvenliğin sağlan-
ması adına bir teşkilat daha oluşturulmuştur. “Belderen” ismi verilen bu teşkilat, yol ve geçitlerden geçenlerin emniyetini sağlar 
ve bu hizmetin karşılığı olarak ücret alırdı (Orhonlu’dan akt. Alpar, 2013: 84) . Osmanlı‘da kurulan ve diğer devletler tarafından 
örnek alınan bir diğer güvenlik sistemi de “Sipahi Ocakları”dır. “Sipahi Ocağı” sistemi, Cezayir ve Senegal jandarmalarının oluş-
turulmasına ilham olmuştur (Sady’dan akt. Alpar, 2013: 86). 
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1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması sonucunda “Asâkir-i Muntazama-i Mensure” ve “Asâkir-i Muntazama-i Hassa” 
teşkilatları kuruldu. Yeni kurulan bu teşkilatlar ülke içerisinde emniyet ve asayişi sağlamaktan çok uzak bir görüntü çizmiştir. 
Bu sebepten dolayı zaptiye hizmetlerini yürütecek yeni bir birliğe ihtiyaç doğmuştur ve 1846 yılında “Zaptiye Müşirliği” adıyla 
kurulan teşkilat, sancak ve eyaletlerdeki zaptiye hizmetlerini yürütmüştür. Bu teşkilat “Asâkir-i Zaptiye Nizamnamesi” ile yasal bir 
zemine oturtulmuş ve teşkilatın yapısı belirlenmiştir. 1870 yılında cezaevlerinin yönetimi de bu teşkilata verilmiştir. Bu dönemde 
asli görevleri haricinde işler yapmak zorunda kalan teşkilat, “Umum Jandarma Merkeziyesi” adını alarak kolluk faaliyetlerine de-
vam etmiştir. 1908 yılında II. Meşrutiyet ile birlikte jandarmanın yenileşmesi hareketleri hız kazanmıştır. Fransa ve İngiltere’den 
subaylar gelerek jandarma birliklerini denetlemiş ve tensikatını tamamlamıştır. Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süreçte yaban-
cı subayların etkisiyle düzenlemelere maruz kalan jandarma teşkilatı, iç güvenliği sağlamasının yanında Rumeli’de, I. Dünya 
Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda görev aldığı cephelerde çok büyük kahramanlıklar sergilemiştir (Kahraman, 2000: 9-12). İstiklal 
Harbi komutanlarından Mareşal Fevzi Çakmak jandarma için “Jandarmanın ordu saflarındaki hizmetleri ve askeri harekâttaki 
kahramanlıkları için anıt dikmek gerekir.” sözlerini kullanmıştır (Tekir, 2020: 187). Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Kasım 1926 tarihinde meclis açılışında yaptığı konuşmasında jandarma için “Cumhuriyetin dâhili 
siyaseti, vatandaşın yaşayışını hiçbir nüfuz ve tasallutun tesirinde bırakmaksızın temin etmektir. Bu hususta, Cumhuriyet jandar-
ma ve zabıtasının hizmet ve fedakârlığı yüksek takdirinize layıktır.” ifadelerini kullanmıştır (Tekir, 2020: 333).

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeniden yapılandırılan jandarma teşkilatı, mevzuat yönünden ilk büyük değişikliğine 1930 
yılında uğramıştır. 1706 sayılı “Jandarma Kanunu” ile birlikte jandarmanın görevi “Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; umumî 
emniyet ve asayişi korumaya, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını temine ve bunlara müstenit hükümet emirlerini ifaya me-
mur müsellâh ve askerî bir inzibat kuvvetidir.” (T.C. Resmi Gazete, 1930) şeklinde tanımlanmıştır. 1982 yılına kadar sahil ve 
karasularının güvenliğini de sağlayan J.Gn.K.lığı 1982 yılında çıkartılan “Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu” ile sahil ve kara-
sularının güvenliğinin sağlanması görevini Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devretmiştir (Kahraman, 2000: 13). Jandarma Genel 
Komutanlığı; 2016 yılına kadar geçen süreçte askeri alanda Genelkurmay Başkanlığı’na, mülki alanda da İçişleri Bakanlığı’na 
karşı görevlerini sürdürmüştür. 2016 yılında 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev 
ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır.

4. Türk Jandarma Teşkı̇latı’nın Dünya Jandarmaları Arasındakı̇ Konumu     
4.1. Jandarma Genel Komutanlığı ve Avrupa Jandarma Kuvveti (EUROGENDFOR) İlişkileri

Avrupa Birliği (AB), 1993 Maastricht Antlaşması sonrasında geliştirdiği Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında 
uluslararası güvenlik ve savunma konularında NATO ve ABD’den bağımsız hareket etmeyi hedeflemiştir. Bu politika doğrultu-
sunda dünyadaki kriz alanlarında genel asayişi ve düzeni sağlamak maksadıyla AB üyesi beş ülke (Fransa, İtalya, İspanya, 
Portekiz ve Hollanda) 17 Eylül 2004 tarihinde Avrupa Jandarma Kuvveti’ni kurmuştur (“Uluslararası İlişkiler, AJK”, t.y: 1).

Jandarma Genel Komutanlığı, 31 Mart 2006’da AJK’ye gözlemci üye olmak için müracaatta bulunmuştur. 13 Mayıs 2009 
tarihinde Fransa’da gerçekleştirilen toplantı neticesinde J.Gn.K.lığı’nın AJK’ye gözlemci statüsü ile üyeliği kabul edilmiştir.6 

AJK, AB tarafından Bosna-Hersek’te gerçekleştirilen ALTHEA Harekâtına katılmıştır. Avrupa Güvenlik ve Savunma Politi-
kası kapsamında 1 Ocak 2003’te başlayan Bosna-Hersek’teki Avrupa Polis Misyonu’na ülkemiz, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı’ndan toplam dört personelle katılmıştır (TBMM Genel Kurul Tutanağı, 2006). Ayrıca J.Gn.K.lığı 
bu harekat kapsamında 21 Aralık 2004’ten 2 Kasım 2012 tarihine kadar bir Jandarma Asayiş Bölüğü (50 personel) ile katılım 
sağlamıştır (“Uluslararası İlişkiler, AJK”, t.y: 4). Türkiye, AB’nin yaptığı ilk büyük çaplı harekâta konu olan Bosna-Hersek’te 34 
ülke arasında en çok katkı sağlayan 5’inci ülke olmuştur. Balkanlarda tarihsel ve kültürel bir mirasa sahip olan Türkiye, AJK 
bünyesinde gerçekleştirilen bu harekâta destek vererek bölgede barışın tesis edilmesine ve korunmasına yardımcı olmuştur. 
Bunun yanında görev bölgelerinde bulunan yerel halkın birçok konuda ihtiyacını da karşılayan Türk Jandarması, bölgede büyük 
bir saygınlık kazanmıştır. 

AJK; NATO tarafından yürütülen Afganistan Uluslararası Güvenlik ve Yardım Kuvveti (UGYK-ISAF) Harekâtına, 8 Aralık 
2009 tarihinden itibaren Afganistan NATO Eğitim Misyonu (NTM-A) kapsamında katılım sağlamıştır. J.Gn.K.lığı halen AJK bün-
yesinde NATO Kararlı Destek Misyonu’nda dört polis danışman timinden oluşan yirmi kişilik bir kuvvetle Afganistan’da barışın 
desteklenmesine katkı sağlamaktadır (“Uluslararası İlişkiler, AJK”, t.y: 5).

AJK bünyesinde gerçekleştirilen J.Gn.K.lığı’nında katıldığı bazı toplantı ve faaliyetler:
• 20-21 Kasım 2013: Avrupa Jandarma Kuvveti Bakanlar Yüksek Komitesi Toplantısı (Amsterdam)
• 3-5 Aralık 2014: Avrupa Jandarma Kuvveti Bakanlar Yüksek Komitesi Toplantısı (Fransa)
• 14-27 Eylül 2014: Avrupa Birliği Kolluk Hizmet Eğitimi Faaliyeti (Vicenza) (Jandarma Dergisi Sayı: 138 ve 141, 2014-2015).
Jandarma Genel Komutanlığı; AJK bünyesinde gerçekleştirilen Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtlarına kayıtsız kal-

mamış, Bosna-Hersek ve Afganistan’da uzun süreli görevler icra etmiş ve etmektedir. Söz konusu ülkelerde hâlihazırda altmış 
beş jandarma personeli görev yapmaktadır. Afganistan’da yürütülen Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekâtı kapsamında 

6 “Askeri statülü jandarma kuvveti bulunan AB’ye aday ülkeleri kapsamaktadır. Gözlemcilerin karargâhta irtibat subayları bulundurmaları, operasyon-
lara katılmada üçüncü ülkelere nispeten öncelik sahibi olmaları ve eğitim faaliyetlerine katılmaları öngörülmektedir. Gözlemci statüsü, tam üyelik için 
ilk adımdır.”
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NATO bünyesinde altmış bir personel, Bosna-Hersek’te NATO ve AB tarafından yürütülen ALTHEA Harekâtı kapsamında dört 
personel görev yapmaktadır (“Uluslararası İlişkiler”, t.y.). J.Gn.K.lığı, AJK’nin tam üyesi olmamasına rağmen Barışı Destekleme 
ve Koruma Harekâtlarına katılımı ile Avrupa jandarmaları arasında kendine önemli bir yer edinmiştir.

4.2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) İlişkileri

“Uluslararası Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP), dünya jandarmaları ve askerî statülü kolluk kuv-
vetleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturulan uluslararası bir organizasyondur.” (“Uluslararası İlişkiler, FIEP”, 
t.y: 1). FIEP; 18 Mayıs 1994 tarihinde Madrid’de yapılan toplantı sonucunda Fransa, İtalya ve İspanya jandarma teşkilatlarının 
katılımı ile “FIE” adını alarak kurulmuştur. 2 Haziran 1995’te yapılan toplantı sonrasında Portekiz Jandarması da birliğe katıl-
mıştır. Ve iş birliğinin son adı “FIEP” olarak şekillenmiştir (J.Gn.K.lığı Tarihi Cilt 1’den akt. Çetinkaya, 2016: 396). J.Gn.K.lığı 30 
Ağustos 1997 tarihinde birliğe üye olmak istediğini FIEP üyesi ülkelere bildirmiştir. 21 Ekim 1997’de J.Gn.K.lığı “Gözlemci Üye” 
olarak birliğe kabul edilmiştir. J.Gn.K.lığı’nın FIEP’e asli üye olarak katılması 20 Ekim 1998 tarihinde onaylanmıştır. 

FIEP, Akdeniz havzasında bulunan ülke jandarmalarının ve diğer üye jandarma birlikleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
ve tecrübe aktarımında bulunulması gayesiyle kurulmuştur. İlişkilerin geliştirilmesi için ise her sene bir üye ülke dönem baş-
kanlığını bir yıl süreyle üstlenmektedir. Dönem başkanlığını üstlenen ülke, diğer üye ülkelerle tatbikatlar ve çeşitli faaliyetler 
yürütür. Dönem başkanı ülke, ekim ayında Direktörler ve Genel Komutanlar Yüksek Konseyi (Zirve) toplantısını düzenlemektedir 
(“Uluslararası İlişkiler, FIEP”, t.y: 2-8). 

J.Gn.K.lığı; FIEP bünyesinde AB ile mülki, askeri, adli alanda etkileşim içinde olmayı ve üye ülkelerin jandarma teşkilatları 
ile arasındaki ilişkileri zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda FIEP ve FIEP’e üye jandarma teşkilatları ile 
faaliyetler icra etmiş ve etmektedir. FIEP üyesi ülke jandarma teşkilatları eğitim ve öğretim birimleri arasında iş birliği platformu 
birinci çalışma toplantısı 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nda gerçekleş-
tirilmiştir (“FIEP”, t.y.) Ayrıca J.Gn.K.lığı 2001, 2009 ve son olarak 2018 yılında FIEP dönem başkanlığı görevini üstlenmiştir. 
“Jandarma Genel Komutanlığı’nın ikinci dönem başkanlığı Ekim 2008-Ekim 2009 arasında gerçekleşmiştir. Bu tarihler arasında 
FIEP kapsamında Hollanda'da İstikrarın Sağlanması Programı (ISEC) çerçevesinde FIEP üyelerinin uluslararası iş birliğinin 
etkisi ve yaklaşımı, İspanya'da doğal afetlerde görev alacak Jandarma Arama Kurtarma Tim Personeli'nin eğitim faaliyetleri ger-
çekleştirilmiştir. Bunlara ilaveten Fas'ta doğal afetlerde jandarma personelinin kullandığı araç, gereç ve malzemeler ile iletişim 
sistemleri; Portekiz'de doğal afetlerde jandarmanın rolü ve arama kurtarma faaliyetleri; Türkiye’de bilişim suçlarıyla mücadele 
çalışmaları yapılarak FIEP 2009 Yılı Zirve Toplantısı hazırlıklarının koordinesi ve FIEP 2009 Yılı ortak açıklamasının imzalan-
ması toplantıları düzenlenmiştir.” (Çetinkaya, 2016) Türkiye’nin ev sahipliğini yapmış olduğu son FIEP Zirve Toplantısı 23 Ekim 
2018’de Antalya’da gerçekleştirilmiştir. FIEP dönem zirvesinin ana konusu ise “Kamuya Açık Alanlarda Terörist Saldırılarının 
Önlenmesi” olarak belirlenmiştir (Pekdoğan, 2018: 1393). Bu konu çerçevesinde çalışmalar ve faaliyetler yürütülmüştür. J.Gn.K.
lığı ev sahipliğinde, Beştepe/Ankara’da, “FIEP Hizmet İçin Teşkilatlanma Komisyon Toplantısı” ve  “Özel Operasyon Birimleri 
Çalışma Toplantısı” 24-27 Haziran 2019 tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine bu toplantılar 
kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nın ev sahipliğinde 26 Haziran 2019 tarihinde FIEP üyesi 18 ülkenin 
temsilcilerinin katılımıyla dönem toplantısının tatbikat bölümü başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

FIEP üyesi ülkelerin dönem başkanlıkları haricinde gerçekleştirmiş oldukları bazı faaliyetler şunlardır:
•   Nisan 2011’de FIEP’in Yeni Teknolojiler ve Lojistik Komisyon Toplantısı Türkiye’de düzenlenmiştir.
•   29-30 Ocak 2013'te Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Okul Komutanlığı'nda "Jandarma Eğitim Politikası" konulu 

FIEP özel semineri düzenlenmiştir.
•   3-6 Aralık 2013’te FIEP İnsan Hakları Komisyon Toplantısı Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 
•   6-9 Mayıs 2013'te Ürdün Darak Kuvvetleri Komutanlığı'nda Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı yapılmıştır.
•   Fas Kraliyet Jandarması’nın ev sahipliğinde 10-13 Haziran 2013 tarihinde “ İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığında 

Mağdur Hakları” konulu FIEP Hizmet İçi Teşkilatlanma Komisyon Toplantısı icra edilmiştir (Çetinkaya, 2016: 402).
Jandarma Genel Komutanlığı, üyesi olduğu günden günümüze kadar geçen süreçte FIEP içerisinde çok önemli görevler 

icra etmiştir. Birlik içerisinde stratejik toplantılara, dönem başkanlıklarına, askeri tatbikat ve gösterilere ev sahipliği yapan ül-
kemiz; Türk Jandarması’nın yetenek ve kabiliyetlerini AB üyesi ve AB üyelik süreci devam eden ülkelere gösterme fırsatı elde 
etmiştir. Seçkin ve eğitimli personeli ile birlik içinde kendine önemli bir yer edinen J.Gn.K.lığı, FIEP üyesi ülke jandarmaları ile 
yapmış olduğu temaslarda Türk Jandarması’nın uluslararası alanda önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Ayrıca Akdeniz hav-
zasında bulunan ülkelere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik alanlarda görev üstlenebilen seçkin bir Jandarma Teşkilatı’nın 
her zaman en zorlu şartlarda göreve hazır olduğu mesajını vermiştir.

4.3. Jandarma Genel Komutanlığı ve Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) İlişkileri

Avrupa jandarma teşkilatları arasında kurulan stratejik birlikler vasıtasıyla geliştirilen ikili ilişkiler neticesinde Türkiye, Kaf-
kaslar ve Orta Asya’da bulunan askerî statülü kolluk kuvvetleri arasında bilgi ve tecrübe aktarımını sağlamak amacıyla harekete 
geçmiştir (Özalp, 2015: 125). Türkiye liderliğinde 25 Ocak 2013 tarihinde Azerbaycan’da gerçekleştirilen konsey toplantısında 
Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM) dört üye (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan) ile kurul-
muştur. TAKM teşkilatı hiçbir ülke ve kuruluşa karşı kurulmadığını, sadece barışı desteklemek amacıyla kurulduğunu açıklamış-
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tır. Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı (TAKM)’nın daimi sekretarya görevini Türkiye yürütmektedir (Pekdoğan, 
2018: 1394). 

TAKM, uluslararası alanda henüz adından söz ettirecek bir harekâta iştirak etmemiştir. Avrupa’da kurulan birliklere nazaran 
daha yeni olan TAKM teşkilatının kuruluş süreci ve üye ülke jandarmaları arasında yürütülecek iş birliği çalışmaları halen de-
vam etmektedir. Stratejik olarak Orta Asya ve Kafkaslar için çok önemli bir kuruluş olan TAKM, uluslararası mecrada katılacağı 
harekâtlarla ve iş birlikleriyle kendini kanıtlayacaktır. Birlik henüz yeterli seviyede olmasa dahi fikir aşamasından kurulumuna 
kadar geçen süreçte birliğe liderlik yapan J.Gn.K.lığı bölgede ne kadar güçlü bir görüntü çizdiğini bu faaliyetleri ile kanıtlamıştır.

4.4. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtı ve Eğitim Amaçlı Faaliyetleri

Jandarma Genel Komutanlığı; FIEP, AJK ve TAKM haricinde de askeri alanda ve güvenlik alanında dünya jandarmaları ile 
ikili ve çoklu ilişkilerini geliştirmek maksadıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu ilişkiler tecrübe aktarımı, ortak tatbikatlar, yerinde 
eğitim faaliyetleri ve misafir askeri personele yönelik eğitim faaliyetleri şeklinde devam etmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı 
2004-2016 yılları arasında ikili ve çoklu ilişkiler kapsamında 46 ülke ile faaliyet icra etmiştir (“İkili Askeri İlişkiler Kapsamında 
Yürütülen Faaliyetler”, t.y., par. 3). Bu dönemde J.Gn.K.lığı’nın icra ettiği bazı faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

• 20 Ocak-1 Şubat 2013/17 Şubat- 2 Mart 2013: AB Hizmet Eğitimi Projesi Kapsamında Genel Kolluk Eğitimi Kursları 
(Logrono).

• 3 Nisan 2013: Avrupa Komutanlığı Kıdemli Astsubayı Kıdemli Başçavuş Roy M. Maddocks ve beraberindeki heyet 
astsubay eğitim merkezlerini ziyaret etmiştir.

• 6-9 Mayıs 2013: “AB İçerisinde Kolluk Kuvvetleri İş Birliği” Konulu Avrupa İşleri Komisyon Toplantısı (Ürdün)
• 22-25 Ekim 2013: Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (ENFSI) Parmak İzi Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı 

(Ankara)
• 19-22 Ocak 2015: Dönemin J.Gn.K.lığı Kurmay Başkanı Korgeneral İbrahim Yaşar “Siber Güvenlik ve Dijital Dönüşüm” 

konulu seminere katılmıştır (Lille). (Jandarma Dergisi Sayı: 136, 138 ve 142, 2013-2014-2015).

J.Gn.K.lığı Barışı Destekleme ve Koruma Harekâtları kapsamında, AB çatısı altında 15 Aralık 2003’te kurulan PROXIMA 
Polis Gücü’ne Üsküp’te dört personel ile katkı sağlamıştır. PROXIMA, 15 Aralık 2005’te görevini tamamlamıştır. PROXIMA, EU-
PAT adıyla altı ay süreyle polis danışma timi olarak görev yapmıştır. Türkiye bu birliğe katılım göstermemiş ve Bosna-Hersek’te 
faaliyet gösteren Uluslararası Polis Gücü (IPTF)’ne Ekim 2001’den Ocak 2003’e kadar iki jandarma subayı ile destek vermiştir 
(Koçer, 2006: 55). 

J.Gn.K.lığı misafir askeri personel eğitimine yönelik faaliyetler de yürütmektedir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 
bünyesinde 2021 yılı itibariyle 1 Arnavutluk, 21 Azerbaycan, 43 Kazakistan uyruklu misafir askeri personel eğitimlerini sürdür-
mektedir. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde de 3 Gambia uyruklu personel hâlihazırda 
eğitimlerine Türkiye’de devam etmektedir. Ayrıca J.Gn.K.lığı ve Azerbaycan Dahili Koşunlar Komutanlığı arasında yapılan anlaş-
ma çerçevesinde 26 kişilik Türk Jandarma Eğitim Timi Azerbaycan’da yerinde eğitim desteğine devam etmektedir (“Uluslararası 
İlişkiler”, t.y., par. 8).

5. Yöntem   
Bu çalışma betimsel araştırma yöntemi kullanılarak yazılmıştır. Betimsel araştırma yönteminde incelenen konunun detaylı 

bir şekilde tanımlanması ve açıklanması hedef alınır. Çalışmanın ana konusu, betimsel araştırma yönteminde olduğu gibi in-
celenmiş detaylı bir şekilde tanımlanmış ve açıklanmıştır. Bu sebeple “Türk Jandarması’nın Dünya Jandarmaları Arasındaki 
Konumu” adlı bildirinin hazırlanış sürecinde yapılan literatür taramasında titiz bir çalışma yürütülmesi amaçlanmıştır. İçişleri Ba-
kanlığı, J.Gn.K.lığı ve JSGA resmi internet sitelerinden; Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nde çalışmanın özelindeki konularla 
bağdaşan yüksek lisans ve doktora tezlerinden, dijital ortamda yapılan literatür taraması sonucu elde edilen makalelerden ve 
çalışmanın konusu ile ilgili kitap, dergi gibi yazılı kaynaklardan yararlanmak hedeflenmiştir. Bu yöntemlerle elde edilen kaynak-
larla jandarma kavramının ve jandarma teşkilatlarının nasıl bir gelişim gösterdiği, Türk Jandarması’nın tarihi, J.Gn.K.lığı’nın yurt 
dışında yürüttüğü faaliyetleri ve uluslararası jandarma teşkilatları ile yürüttüğü ilişkiler sonucunda dünya jandarmaları arasında 
edindiği konum açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın genelinde birincil ve ikincil birçok kaynaktan yararlanılırken kaynakların 
güvenilirliği ve doğruluğu her zaman ön planda tutulmuştur. Birbiriyle çelişen veya doğruluğundan şüphe duyulan bilgilere çalış-
mada yer verilmemiştir. Ayrıca kullanılacak kaynaklar belirlenirken çalışmaya erişim sağlayacak kişilerin, atıf yapılacak kaynak-
lara en kolay şekilde ulaşması da göz önünde bulundurulmuştur.

6. Bulgular   
Jandarma Genel Komutanlığı’nın uluslararası arenada üstlendiği görevlerin ve yürüttüğü faaliyetlerin bir çalışma içerisinde 

toplanmaması bu çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çeşitli kaynaklardan yapılan literatür taramasında elde edilen veriler 
analiz edilerek jandarma ve jandarma kavramının gelişimi, J.Gn.K.lığı’nın kısa tarihi ve sahip olduğu dış ilişkiler vizyonu güvenilir 
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kaynaklara atıf yapılarak çalışmada yer verilmiştir. Bu araştırmalar neticesinde J.Gn.K.lığı’nın uluslararası organizasyonlardaki 
etkinliği dikkat çeken noktalardandır. J.Gn.K.lığı’nın üye olduğu kuruluşlarla (FIEP, EUROGENDFOR, TAKM) yürüttüğü ilişkiler, 
eğitim faaliyetleri, katıldığı BDK Harekâtları, jandarma teşkilatları ile yürüttüğü ikili ilişkiler uluslararası alandaki faaliyetleri olarak 
görülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda J.Gn.K.lığı’nın uluslararası mecrada hiç olmadığı kadar etkin olduğunu, uluslararası 
bir jandarma teşkilatının kurulmasına öncülük edecek derecede bölgede güç sahibi olduğunu ve dünya jandarmaları arasında 
askeri tatbikatlarda ve eğitim faaliyetlerinde aranan teşkilat haline geldiğini görmekteyiz. J.Gn.K.lığı’nın, seçkin ve eğitimli perso-
neli ile yürüttüğü bu faaliyetler sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni uluslararası alanda en iyi şekilde temsil ettiğini çalışma 
sonucunda edinilen bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz.

SONUÇ    
182 yıllık bir geçmişe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarih boyunca yaşadığı değişiklikler, yapılan yasal dü-

zenlemeler, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü faaliyetler yukarıda ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. “J.Gn.K.lığı; mevcut haliyle 
görev çeşitliliği en fazla olan, bu görev çeşitliliğinin getirmiş olduğu büyük yükümlülükleri dağınık ve çok geniş ülke toprakların-
da yerine getirmek durumunda olan bir kolluk kuvvetidir.” (Pekdoğan, 2018). J.Gn.K.lığı; bu görevleri icra ederken yurt içinde 
Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi kolluk ve hatta askeri kuvvetler ile iş birliği içerisinde bulunmuştur. 

Stratejik iş birliklerinin çok büyük önem kazandığı uluslararası alana uyum sağlayan J.Gn.K.lığı, dünya jandarmaları arasın-
da kurulan birliklere katılmış ve bu birliklerin kurulmasına öncülük etmiştir. J.Gn.K.lığı; FIEP, EUROGENDFOR, TAKM, NATO ve 
BM ile geliştirmiş olduğu ikili ve çoklu ilişkiler sonucunda çok uluslu bir ortamda plan yapma ve birlikte çalışma yeteneğinin ulaş-
tığı seviyenin yüksekliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Afganistan gibi altyapı olanaklarının çok kısıtlı olduğu bir ortamda uluslara-
rası danışmanlık timlerinde görev yapan J.Gn.K.lığı personeli, almış olduğu eğitimler ve edindiği tecrübelerle verilen her görevin 
üstesinden gelmiştir. Bosna-Hersek’te BDK Harekâtları kapsamında üstlendiği görevleri de başarıyla icra etmiştir. J.Gn.K.lığı, 
FIEP ve EUROGENDFOR ile güvenlik ve eğitim iş birliği anlaşma/protokolleri çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

J.Gn.K.lığı yurt içinde görev ve sorumluluk sahasında emniyet ve asayişi sağlamıştır. Bunun yanında bağlı olduğu ulus-
lararası kuruluşlar ile yurt dışında faaliyetler icra etmiş ve bu faaliyetlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil etmiştir. 
“J.Gn.K.lığı, uluslararası güvenlik organizasyonlarında yer alma, dost ve müttefik ülkelerle ikili ve çoklu ilişkiler tesis etme ça-
balarını arttırarak devam ettirmektedir. J.Gn.K.lığı; halen yabancı ülke jandarma teşkilatları (kolluk kuvvetleri) ve  uluslararası 
kuruluşların (BM, NATO, AGİT, KEİ, BMMYK  vb.) ilgili organları arasında iş birliğine dayalı bir dış ilişkiler vizyonuna sahiptir.” 
(“Uluslararası İlişkiler”, t.y., par. 3)
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