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PKK / KCK Terör Örgütü ile Geniş Kapsamlı Mücadele

(E)Kur.Alb. Ünal ATABAY

PKK/KCK Terör Örgütü’nün ayrılıkçı-bölücü mahiyette uyguladığı saldırı eylemlerine karşı,
otuz üç yıldır sürdürülen mücadeleye, daha çok güvenlik boyutunu öne çıkaran manada; “Düşük
Yoğunluklu Çatışma, İç Güvenlik, Savaş Dışı Harekât, Terörle Mücadele” gibi değişik isimler konulmuştur.
Şüphesiz, tehdidin boyutunun ulaştığı noktanın iyi teşhis edilmesi ve bu kapsamda tanımın
doğru

yapılması,

devletin

mücadele

enstrümanlarının

geniş

yelpazede

planlanmasına

ve

yürütülmesine olanak verecektir.
İşte bu yazıda; örgütün tüm faaliyetlerinin sadece terörist eylemlerle ve örgüte müzahir siyasal
grupların gayretleri ile sınırlı olmadığı, aksine;
- Toplumun tüm yaşam alanlarına yönelik bir mücadelenin yürütüldüğü yapı ile karşı karşıya
kalındığı,
- Bunun bütünlüğümüze yönelik “Geniş Kapsamlı” bir saldırı biçimi içerdiği ortaya konulacaktır.
PKK Terör Örgütü; silahlı mücadelesinin yanı sıra, sosyo-kültürel ve siyasal alanda oluşturduğu
sivil toplum kuruluşları ve yasa dışı teşkilatlandırdığı yapılanmalarıyla tüm ülke sathında ve
uluslararası alanda yaygınlaştırdığı faaliyetleri ile geniş coğrafi alanda yürüttüğü eylemleri de birlikte
değerlendirildiğinde, örgütün geniş yelpazede bir direniş kapasitesi geliştirdiğini söylemek
mümkündür.1
Nitekim terör örgütü, yeni dönem mücadelesini dördüncü stratejik mücadele dönemi olarak
ifade ederek, bu mücadele kapsamında; “ekonomik, sosyal, hukuki, siyasi, diplomatik ve kültürel boyutlarını,
askeri boyutta olduğu gibi KCK’nin tümünü harekete geçireceklerini”2 belirtmektedirler.
Burada konu edilen tehdit alanlarına bakıldığında, askeri boyutun dışında diğer boyutları da
içeren bir mücadelenin geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin geniş bir yelpazede taban oluşturacak şekilde
yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
Bu mücadeleyle örgüt; Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki tüm kurum ve kuruluşlarını hedef
almakta, bölgedeki toplumun tüm katmanlarını kontrol edecek şekilde yönetmeyi hedeflemekte ve
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sinsice yasal yollarla devlet içerisinde yuvalanarak yeni bir toplum ve devlet inşasını oluşturmak
istediğini ortaya koymaktadır.
Bu amaçlarını söz konusu boyutları yönetecek şekilde ve bir konsept çerçevesinde ele alarak,
örgütün KCK sözleşmesi kapsamında, “KCK Yapılanması” dediğimiz bir bünyede oluşturduğu
teşkilatlanması ve kadroları vasıtasıyla yürütmektedir.
Örgüt; mücadele sahasını olabildiğince geniş tutup, alınabilecek karşı tedbirler konusunda
kontrolü gittikçe zorlaştırmakta, eylemleri ve etkisi itibariyle artan bir yoğunluğun yaratılacağı
gerçeğinden hareketle, ülkemizin bütünlüğüne yönelik “Geniş Kapsamlı” bir mücadele alanı
oluşturmaktadır.
Diğer taraftan örgüt; gerek silahlı faaliyetlerinin, gerekse bunu destekleyen ideolojik, siyasi,
sosyal, kültürel, ekonomik, diplomatik çalışmaların tümünü

meşru savunma sistemi içerisinde

değerlendirerek mücadele alanını bu kavram içerisinde genişletmek istemektedir.
Nitekim, terörist başlarından Murat Karayılan’ın şu ifadesi bu durumu açıkça ortaya
koymaktadır. Karayılan;
“... silahlı mücadele yerine haklı davasını meşru müdafaa/savunma çizgisi temelinde
siyasal bir mücadele ile yürütmesi, ideolojik ve politik açılardan daha insani ve daha
doğru, gerçekçi, bilimsel temellere dayandırılmış olacak ve daha etkili insani, ahlaki
siyasal mücadele olanaklarını yaratacaktır. Başarı için, mücadele stratejisinde kesinlikle
bir yenilenmeye gidilmesi gerektiği, kendisini dayatan bir zorunluluktur. Çünkü, artık
klasik mücadele yöntemleri aşılmıştır.”3 demektedir.
Örgüt tüm bu faaliyetlerini geniş manada “meşru müdafaa” stratejisi kapsamında yürüttüğünü
iddia ederek, bu stratejisini sözde; “pasif savunma, aktif savunma, topyekûn savunma” olmak üzere üç
aşamada gerçekleştireceğini belirtmektedir. Bu noktada, “topyekûn savunma” kavramı üzerinden
mücadelenin “Geniş Kapsamlı” bir alana evirileceğinin işareti verilmektedir. Karayılan, ayrıca bu
söylemiyle; terörist eylemlerinin yanı sıra;
- Uluslararası alanda siyasi oyunlar,
- Küresel güç odaklarıyla yakın iş birliği,
- Ülkenin ekonomik kaynaklarına saldırı,
- Sosyo-kültürel dengenin bozulmasına yönelik yıkıcı propaganda,
- Milli değerlerin hiçe sayılıp saldırılması ve bunların anlamsızlaştırılması,
- Toplum yeteneklerini kemiren gruplarla birlikte hareket edilmesi gibi tüm hasmane tutum ve
davranışların sergileneceğini anlatmaktadır.4
Örgüt, bu mücadeleyi içeren sözde topyekûn savunma kavramını; teröristlerin halk ile
bütünleşip ayaklanmaya yönelik yetkinlik kazanmasını içeren bir aşama olduğunu belirtmektedir.5
Bir örgütün halk ile bütünleşmesi ve uluslararası sahada varlığını sürdürebilmesi için; sosyokültürel, sosyo-ekonomik, iletişim-medya alanlarında faaliyetlerini yürütürken, eş zamanlı olarak
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psikolojik operasyonlarla birlikte siyasi ve idari alanda da yasal ve yasa dışı yapılanmalarla varlık
göstermesine ihtiyaç duyulacaktır. Tüm bu faaliyetlerini yoğun bir şekilde geniş kitlelere ulaşmaya
çalışarak hareketlendirmektedir.
Örgütün yürüttüğü mücadelede kullandığı ve istifade ettiği maddi-manevi tüm varlıklar karşı
mücadeleyi zorlaştırmakta, buna paralel olarak toplumun bütün katmanlarını gerek ekonomik gerekse
sosyo-kültürel manada ciddi anlamda etkilediğinden, mücadele gerek örgüt tarafından gerekse
devletin aldığı karşı tedbirler açısından geniş bir alanda sürmek zorunda kalmaktadır.
Örgütün yukarıda belirtilen faaliyetlerinin müzahir toplum üzerinde geniş bir etkisi olmaktadır.
Bu etkiye bağlı olarak devletin karşı koymasındaki tedbirler manzumesine de “Geniş Yoğunluklu
Mücadele” demek akla daha uygun düşmektedir. Kaldı ki bu çatışmaya örgüt cephesinden bakılarak
“Geniş Yoğunluklu Direniş” denilebilir.
Bu mücadeleye karşı alınabilecek tedbirler zincirine de “Geniş Yoğunluklu Mücadele Konsepti”
denilmesinin, bunun da tek bir çatı altında tüm boyutları kapsayacak şekilde yeni bir konsept ile
düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Öteden beri kullanılan “Düşük /Orta Yoğunluklu Çatışma” kavramları ise daha ziyade; silahlı
çatışmayı-savaşı öne çıkaran bir terminolojiyi çağrıştırmaktadır. Oysaki yaşanan bu çatışmanın
derinliğinde silahlı çatışmanın yanı sıra; siyasi, tarihsel, sosyolojik, uluslararası ortam gibi birçok
parametrelerin çatışması ve bu kapsamda yaratılan bir mücadele yatmaktadır.6
Örgüt yürüttüğü “Geniş Yoğunluklu Mücadeleye”e karşı, devletin uygulamaya koyduğu önlemleri
sadece güvenlik boyutuna sıkıştırmadan ve diğer alanlarda hareket yeteneğini geliştirerek zamanında
etkili, ön alıcı tedbirlerin. geliştirilmesi ve yenilenmesi zorunludur.
Çünkü bu tarz mücadelede sadece terörist yoktur, bunları destekleyen unsurların tamamının
topyekûn mücadelesi vardır. O halde örgütün bu uygulamasına karşı hedef sadece örgütün silahlı
gücü değil, arka planda varlığını sürdüren grupların, yabancı ülkelerdeki kitlelerin dikkate alınması
terörizmle mücadelenin en önemli parçasını oluşturacaktır.
Terörle mücadele bir taraftan güvenlik boyutunda yürütülürken, diğer taraftan da uluslararası,
sosyo-kültürel, ekonomik, psikolojik destek ve medya-iletişim alanlarında eş zamanlı ve koordineli
olarak devletin ilgili kurumlarınca bir eylem planı çerçevesinde, bilimsel metotlarla ve topyekûn
mücadele anlayışı içerisinde sürdürülmesi bir zorunluluktur.
Kısacası, örgütün ideolojisine ve beklentilerine-umutlarına karşı geliştirilecek siyasal ve
toplumsal tedbirlerin daha ön plana çıkarılması gerekmektedir.
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