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Uluslararası sistemde terörle mücadelesi on yıllar sü-
ren Türkiye benzeri başka bir devlet yoktur. Türki-
ye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana etnik, dini, 
mezhebi, ideolojik birçok farklı maske takmış terör 

örgütlerinin saldırılarına sistematik bir şekilde maruz kalmış, 
on binlerce vatandaşını kaybetmiş, ekonomik olarak telafisi 
imkânsız zararlara uğramıştır. Dolayısıyla Türkiye’nin terörle 
mücadele ederken askeri, politik, ekonomik, sosyolojik ve en-
formasyon alanlarında yaşadığı tecrübeyi dikkate almak, tüm 
dünyanın huzur ve barışı için eşsiz bir fırsat sunacaktır. 

Türkiye, terör örgütlerinin ideolojilerine, sözde dini ya da mez-
hebi söylemlerine, etnik tanımlamalarına bakmadan, araların-
da ayrım yapmadan tamamıyla mücadele etmektedir. Bu ne-
denle terör örgütlerinin kullanışlı birer araç olması anlayışını 
reddediyor, tüm teröristlere karşı devletlerin etkili mücadele et-
mesi için elimizden geleni yapıyoruz. Terörle mücadele, ancak 
terör örgütleri arasında ayrım yapılmadığı zaman sonuca ula-
şır. Bu açıdan baktığımızda DEAŞ, YPG ve FETÖ terör örgütleri 
ile aynı anda mücadele eden Türkiye’den başka bir ülke olmadı-
ğını görüyoruz. Bu anlayışla, dünyanın hangi bölgesinde olursa 
olsun kimlerin yaptığına bakmadan bütün terör saldırılarını ilk 
kınayan ülke hep Türkiye olmuştur. 

Ö N  S Ö Z
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Türkiye, enformasyon savaşlarında en fazla saldırıya uğrayan, 
içinde yasadığımız ve post truth olarak adlandırılan şu çağda 
“fake news” tehdidine en fazla maruz kalan ülkelerin basında 
gelmektedir. Algı operasyonları maalesef Türkiye’nin, özgür dün-
yanın huzuru için verdiği terörle mücadeleyi gölgelemektedir. 
Dolayısıyla algıların gerçeklerin önüne geçtiği bu dönemde Tür-
kiye’nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık hazırladık. İçe-
rikteki tüm bilgiler belgelere dayalı, bir devlet titizliği ve ciddiye-
tiyle hazırlanmıştır. Dünya üzerinde dolaşan manipülasyonların 
ve yalan haberlerin aksine tamamı gerçektir. 

Elinizdeki kitapta, Türkiye’nin DEAŞ’a karsı yürüttüğü samimi 
ve etkili mücadeleyi tüm çıplaklığıyla görecek, Suriye’de ve Tür-
kiye’de bu terör örgütüne yönelik elde edilen başarıları okuyacak-
sınız. Bununla birlikte DEAŞ saldırılarından en fazla zarar gören 
ve kurban veren ülkenin Türkiye olduğunu, tek tek rakamlarla 
ve olaylarla ele aldığımız bu çalışmamızda göreceksiniz. DEAŞ’a 
karşı fikri mücadelenin de en samimi ve sonuç alıcı şekilde Türki-
ye tarafından verildiğini daha net anlayabileceksiniz. 

Bir başka bölümde PKK ile YPG’nin aynı örgütler olduğuna; ulus-
lararası raporları, saygın uzmanların açıklamalarını, tanıklardan 
yapılan alıntıları ve örgütün yayınladığı dokümanları okuyarak 
kendiniz karar verme imkânı bulacaksınız. 

PKK/YPG’nin Kürtleri neden temsil etmediğini, kuruluşundan 
bu yana PKK ile YPG’nin en çok Kürtleri katlettiğini, zarar ver-
diğini, Kürt çocuklarını hem öldürdüklerini hem de silah altına 
almak için kaçırdıklarını tek tek inceleyebileceksiniz. 

YPG’nin Kürtlerin de yoğun olarak yaşadığı Arap, Türkmen ve 
azınlıkların yaşadığı sehirlerde nasıl insan hakları ihlalleri yap-
tıklarını, dünyadaki uyuşturucu trafiğinde nasıl rol aldığını ulus-
lararası raporlardan ve bizzat tanıklardan okuyabileceksiniz. 

Hazırladığımız kitabın son bölümünde ise, eli kanlı terör örgütü 
FETÖ’nün gerçek yüzünü gözler önüne seriyoruz. Sadece Türkiye 
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için değil, dünya için büyük bir tehdit oluşturan FETÖ’nün 15 
Temmuz darbe girişimi öncesi ülkemizde gerçekleştirdiği sui-
kastler, katliamlar, kumpas davaları ve yasa dışı dinlemeler gibi 
daha pek çok suçu ortaya koyuyoruz. Ayrıca 15 Temmuz 2016 
tarihinde teşebbüs ettikleri darbe girişimine Türk Milletinin 
gösterdiği destansı direnişini de bu sayfalarda bulabilirsiniz. Ül-
kemiz, FETÖ’ye karşı yürüttüğü kararlı mücadelesinde elebaşı 
Fetullah Gülen’in iadesi için yıllardır yoğun bir çaba ve mesai 
harcıyor. Bu konunun nihayetlenmesi Türkiye için hassas ve kri-
tik öneme sahip bir konu olarak gündemimizde bulunuyor. 

Teröre karsı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele ve-
rildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden 
inanıyorum. Biz üstümüze düşeni yapıyor ve dünya barışı, huzu-
ru ve güvenliği için tüm terör örgütleriyle mücadelemize devam 
ediyoruz. Tüm ülkelerin de aynı hassasiyetle ve ayrım gözet-
meksizin terör örgütlerinin her çeşidi ile mücadelede dayanışma 
içinde olmasını temenni ediyorum.

T Ü R K İ Y E  C UM H U R İ Y E T İ  C UM H U R BA Ş K A N I

R E C E P  TAY Y İ P  E R D O ĞA N
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DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi büyük terör örgütlerinin sal-
dırılarına hedef olan ve terörden en fazla zarar gören 
ülkelerden biri olan Türkiye, bu tehditleri ortadan kal-
dırmak için kararlı bir şekilde mücadele etmektedir.

Türkiye, sadece kendisi için değil küresel güvenlik, barış ve istik-
rar için de terörle mücadelede ön saflarda yer almaktadır.

Türkiye, kendi topraklarında olduğu kadar komşu ülkeler Irak ve 
Suriye’de de terör örgütleriyle amansız bir mücadele vermekte, 
ayrıca terörizm konusunda farkındalık yaratmak ve uluslararası 
iş birliğini güçlendirmek için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bir diğer önemli nokta da terör örgütlerinin farklı ideolojilerine 
rağmen ortak amaçları olan yani anayasal düzeni ve demokrasiyi 
ortadan kaldırmak için taktik iş birliklerine girmeleridir.

Örneğin, Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ terör örgütünün bir 
numaralı merkezi olan Rakka’yı teröristlerden temizlemesinin 
ardından PKK/YPG terör örgütü DEAŞ ile gizli bir anlaşma yaptı 
ve ardından binlerce teröristin bölgeyi terk etmesine izin verdi.

T E R Ö R L E  M Ü C A D E L E D E 
T E M E L  P E R S P E K T İ F
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Türkiye, PKK/YPG kontrolündeki Türkiye-Suriye sınırını geçme-
lerine izin verilen DEAŞ’lıların Avrupa’ya ulaşmadan yakalan-
ması için Özgür Suriye Ordusu ile iş birliği içinde kapsamlı bir 
çalışma yürüttü.

Benzer şekilde, Türkiye’nin stratejik kamu kurumlarına sızan 
FETÖ terör örgütü mensuplarının, 2015 yılında Suriye’de DE-
AŞ’lılara yönelik sınır ötesi harekatı durdurduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
PKK’lı teröristlerin darbecilere direnen polisleri hedef alması da 
terör örgütleri arasındaki iş birliğinin bir başka örneğidir. 

Bu kitapçık, Türkiye’nin demokrasisini, anayasal düzenini ve 
cumhuriyetini ortadan kaldırmayı amaçlayan, farklı ideoloji ve 
yöntemler izleyen üç terör örgütüne (DEAŞ, PKK ve FETÖ) karşı 
mücadeleye bakış açısını ve mücadele süreçlerini sunmaktadır.

Uluslararası arenada bu süreçlerin doğru anlaşılması, tüm top-
lumların güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’nin güvenlik ve özgürlük arasında hassas bir denge ku-
rarken, üç büyük terör örgütüne karşı eşzamanlı mücadelesindeki 
başarısı, terör sorunuyla karşı karşıya kalan tüm ülkelere örnek 
teşkil etmektedir.

Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadelesinin layıkıyla takdir edil-
mesi aynı zamanda terör örgütlerinin kara propaganda ve dezen-
formasyon çabalarını da kesintiye uğratacaktır.

Ayrım yapmadan bütün terör örgütleriyle kararlı ve samimi bir 
şekilde mücadele edilmesi, tüm dünyanın terör kurbanlarına ve 
mağdurlarına karşı bir insanlık borcudur.  

Türkiye, bu konudaki kararlılığını her platformda vurgulamakta, 
terörle mücadele ve insani krizlere etkin müdahale konusunda 
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tüm ülkelere ve uluslararası kurumlara iş birliği teklifleri sun-
maktadır. 

NATO’nun en önemli üyesi olan Türkiye, ittifak kapsamında üze-
rine düşen görevlerin tamamını hakkıyla yerine getirmiş bir ül-
kedir.

Türkiye’nin ittifak içindeki diğer ortaklarından tek beklentisi, bil-
hassa bölgesindeki gelişmeler hususunda egemenlik haklarına ve 
güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterilmesi, PKK, DEAŞ ve FETÖ 
dahil terörün her türüyle karşı yürüttüğü mücadelede somut bir 
biçimde yanında olunmasıdır.
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Türkiye’nin DEAŞ’la 
Mücadelesi

0 1
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1 . 1  B i r  T e r ö r  Ö r g ü t ü 
O l a r a k  D E A Ş

Türkiye DEAŞ terör örgütünün saldırılarından en fazla zarar 
görmüş ülkedir.

Selefi/Tekfiri ideolojiye müzahir DEAS terör örgütü, Suriye 
ve Irak’taki otorite boslugundan, etnik/mezhepsel kaostan ve 
çatısmalardan faydalanarak bu ülkeler içerisindeki bazı bölgelerde 
kontrolü ele geçirmistir.

DEAS’ın kurulmasıyla birlikte hem ülke içinde hem de yurt dışında 
Türkiye’ye karsı terör saldırıları baslamıştır.

Türkiye DEAS’ı 30/09/2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla terör 
örgütü olarak kabul etmistir. Bu konuyla ilgili tutumumuz 21/05/2014 
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla güncellenmistir.

2014 yılında Niğde ve Bayburt Ağır Ceza Mahkemelerinden alınan 
iki farklı kararla DEAS’ın bir terör örgütü olarak kabul edildigi yargı 
kararlarında yer almıştır. 
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Ortaya çıktığı ilk günden itibaren DEAŞ terör örgütü hem Türki-
ye içinde hem de dünyanın diğer önemli kentlerinde büyük terör 
saldırıları gerçekleştirmiştir.

DEAŞ 2014’ten bu yana ülkemizde 20 saldırı gerçekleştirmiştir. İlk 
saldırıda Niğde’de güvenlik güçleri hedef alınmıştır. Bu saldırıyı Irak/
Musul’da rehin alma/adam kaçırma tarzında diğer saldırılar takip 
etmiştir.

Bu 20 saldırıdan 5’i İstanbul’da ve 4’ü Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. 
Bu saldırıların 8’inde intihar bombacıları kendilerini patlatmış olup, 
2’sinde bomba yüklü araç, 1’inde de el bombası kullanılmıştır.

Ülkemizdeki DEAŞ saldırılarının 11’inde bomba kullanıldığı tespit 
edilmiştir.

1 . 1 . 1  T ü r k i y e ’ d e  D E A Ş 
S a l d ı r ı l a r ı
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T ü r k i y e ’ y i  H e d e f  A l a n  B a z ı 
D E A Ş  S a l d ı r ı l a r ı

a)  11 Haziran 2014 yılında Musul’daki Türk Konsolosluğu 
binasına yapılan saldırı sonucunda; 49 kişi kaçırılmış, Türkiye 
Başkonsolosunun da içerisinde olduğu rehineler 101 gün rehin 
tutulmuştur.
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b) 20 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Şanlıurfa-Suruç 
saldırısı; 34 kişinin ölümüne, 104 kişinin yaralanmasına 
neden olmuştur.
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c)  Ankara Tren Garı Saldırısı; 10 Ekim 2015; 103 kişinin hayatına 
mal olmuş ve bu saldırıda 400’den fazla insan yaralanmıştır.
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d)  İstanbul Sultan Ahmet’teki Karakol Saldırısı; 12 Ocak 2016; 13 

kişinin hayatına mal olmuş, 14 kişi yaralanmıştır.
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e)  İstanbul İstiklal Caddesi saldırısı; 19 Mart 2016; 4 kişi hayatını 
kaybetmiş; 39 kişi yaralanmıştır.
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f )  İstanbul- Atatürk Havalimanı Saldırısı; 28 Haziran 2016;  
45 kişi hayatını kaybetmiş, 230’dan fazla insan yaralanmıştır.
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g)  Gaziantep düğün saldırısı; 20 Ağustos 2016; 5 kişinin 
ölümüne neden olmuş, 94’ten fazla insan bu saldırıda 
yaralanmıştır.
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h)  İstanbul- Reina saldırısı; 31 Aralık 2016; 39 kişinin ölümüne 
yol açmış, 65’den fazla insan yaralanmıştır.
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i)  Kilis ve Başika Üssü (Türk askeri üssü) havan ve füze 
saldırıları ile hedef alınmıştır.
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1 . 1 . 2  D E A Ş ’ ı n  D i ğ e r 
Ü l k e l e r d e k i  S a l d ı r ı l a r ı

SDEAŞ terör örgütü, 2015’ten bu yana 15 farklı ülkede 
kamuoyunda sansasyonel etki yaratan 24 terör saldırısı 
gerçekleştirmiştir.

Fransa, Birleşik Krallık ve Tunus sınırları içerisinde gerçekleşen 
3 saldırı ile DEAŞ’ın Türkiye’den sonra en çok saldırdığı ülkeler 
olmuşlardır. Bu saldırılarda toplam can kaybı 829 iken, Fransa 214 
vatandaşının ölümüyle en çok can kaybı veren ülke olmuştur.
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Türkiye DEAŞ’e karşı 2015 yılında 187, 2016’da 367, 2017’de 
500, 2018’de 1.130, 2019’da  1.161, 2020’de 938 ve 2021’de 
378 operasyon gerçekleştirmiştir. 

Yapılan operasyonlar neticesinde DEAŞ’la bağlantılı olmaktan 
yaklaşık 1200 kişi yakalanmış ve hüküm giymiştir. Bu kişilerin 
yaklaşık yarısının 43 farklı ülkeden olduğu tespit edilmiştir. Bu 
kişiler arasında 406 Türk vatandaşı, 401 Suriyeli, 156 Iraklı, 36 Rus 
ve 17 Azerbaycanlı bulunmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları sonucunda 4000  
km²‘lik bir bölge güvenli hale getirilmiş ve Fırat Kalkanı ile 
Zeytin Dalı operasyonları kapsamında 3704 DEAŞ üyesi etkisiz 
hale getirilmiştir 151 ülkeden 76,818 kişiye ülkemize giriş yasağı 
getirilmiştir.

Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) bağlantılı faaliyette 
bulunduğundan şüphelenilen yabancı ülke vatandaşı 7.600’den 
fazla kişi sınır dışı edilmiştir.

1 . 2  T ü r k i y e ’ n i n  T e r ö r  Ö r g ü t ü 
D E A Ş ’ a  K a r ş ı  M ü c a d e l e s i

1 . 2 . 1  U l u s a l  S ı n ı r l a r  İ ç i n d e k i  M ü c a d e l e
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Türkiye 

 
yönelik olarak 

 
 operasyon 5.855
ve

arasında
2014 2021

DEAŞ'A KARŞI OPERASYONLAR
YIL OPERASYON

SAYISI
TOPLAM

Gözaltı Tutuklu

2014-2018 3,378 11,700 3,566

2019 1,161 2,826 840

2020 938 2,118 491

2021 378 777 170

TOPLAM 5,855 17,421 5,067
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Halihazırda farklı şehirlerde belli başlı havalimanları, otobüs 
ve tren istasyonlarında faaliyet gösteren 30 Risk Analiz Birimi 
bulunmaktadır. Bu birimler, 32,000’den fazla yolcuyu kontrol 
etmiş, 20,200’den fazla kişiyle birebir görüşmeler yapmışlardır. 
Yapılan çalışmalar neticesinde YTS ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 
Türkiye’ye girişi engellenen veya sınırdışı edilen kişi sayısı ise 
9,500 olmuştur.

Toplam 12 geri gönderme merkezinde bulunan ve YTS olduğundan 
şüphelenilen 813 yabancı ülke vatandaşının işlemleri halen 
sürmektedir. Bu bağlamda, özellikle menşe ülke ile olmak üzere iş 
birliği büyük önem arz etmektedir.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, dini karşı söylemin üretilmesi 
ve yayılması konusunda kilit konumda bulunan bir kurum 
olarak DEAŞ ile mücadelede etkili bir konumdadır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, radikalleşmenin arttığı ve kendini yeniden ürettiği 
hapishanelerde dini karşı söylemin üretilmesi ve yayılması 
konusunda görev yapmak üzere 550 vaiz seçmiştir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nın yanı sıra Emniyet ve Ordu teşkilatları da bilgilendirme 
ve enformasyon sağlama hizmetleri bağlamında radikal grupların 
ideolojik ve sosyal tabanını zayıflatmayı hedefleyen diğer kurum 
ve kuruluşlardır.

Uzun zamandır genç insan sermayesini hedef olarak seçen radikal 
gruplara büyük bir darbe vurmayı amaçlayan sosyal ve kültürel 
projeler 65,000’den fazla kişiyi kapsamayı başarmıştır.
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1 . 2 . 2  T ü r k i y e ’ n i n  U l u s l a r a r a s ı 
Ç a b a l a r a  K a t k ı s ı

DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon - DEAŞ Karşıtı Koalisyon 
Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu

Türkiye DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon’un faal bir 
üyesidir ve DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyon Yabancı Terörist 
Savaşçılar Çalışma Grubunun (YTS) eş başkanlığını yürütmektedir.

Türkiye YTS Çalışma Grubunun 7 Mayıs 2019’da Ankara’da 
gerçekleştirilen toplantısına ev sahipliği yapmıştır.
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1 . 2 . 2 . 1  B a ğ d a d i  v e  D i ğ e r 
Ü s t  D ü z e y  T e r ö r i s t l e r

DEAŞ terör örgütünün elebaşı olan el Bağdadi 27 Ekim 
2019’da Suriye’nin kuzey batısında Türkiye’nin yardımıyla 
etkisiz hale getirilmiştir.

Türk güvenlik kuvvetleri DEAŞ’ın öldürülen elebaşı Ebubekir el 
Bağdadi’nin kızkardeşini Suriye’de ele geçirmiş ve kendisi ile kocası 
ve gelinini istihbarat toplamak amacıyla sorgulamaktadır.
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PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün elinde tuttuğu 
iddia edilen ve Türkiye’yi zor durumda bırakarak yurt 
dışında operasyonun meşruluğu hakkında soru işaretleri 
yaratmak amacıyla serbest bırakılan DEAŞ terör örgütü 

üyeleri ve akrabalarından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 45’i 
(16 kadın, 29 çocuk) Türk vatandaşı, 242’si (82 kadın, 1 erkek, 159 
çocuk) yabancı uyruklu olmak üzere 287 kişi yakalanmıştır.

Uluslararası Bilgi Paylaşımı ve Geri Dönüşlerin Önlenmesi-
Türkiye’nin Katkılarıyla Yakalanan DEAŞ Üyelerine Dair Örnekler

Omer Ismail Moustefai:

Türkiye, Fransız hükümetini Bataclan/ Paris 
saldırganlarından biri olan ve Türkiye’ye 
2013 yılında giren Omer Ismail Moustefai 
hakkında resmi olarak iki kez uyarmıştır. 
Bu uyarılar Aralık 2014 ve Haziran 
2015’te saldırının çok daha öncesinde 
yapılmıştır. Buna karşılık, tedbir alınmadığı 
gibi, saldırıların gerçekleşmesinden 
sonra istedikleri “bilgi talebine” kadar 
Fransız hükümetince herhangi bir temas 
kurulmamıştır.

1 . 2 . 2 . 2  B a r ı ş  P ı n a r ı 
H a r e k â t ı ’ n d a  Y a k a l a n a n 

D E A Ş  Ü y e l e r i



TÜRKİYE’NİN DEAŞ’LA MÜCADELESİ  |  39  

Ibrahim Al Bakraoui:

Belçika vatandaşı olan Ibrahim Al Bakraoui 
Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmeye 
çalışırken Türk güvenlik güçleri tarafından 
Haziran 2015’te yakalanmıştır. Türk güvenlik 
güçleri bahse konu kişinin YTS olduğundan 
şüphelenildiği konusunda Belçika makamlarını 
bilgilendirmiştir.

Bahse konu kişi Temmuz 2015’te Hollanda’ya 
sınır dışı edilmiş, Hollanda ve Belçika 
makamları da seyahatinden önce sınır dışı 
konusunda bilgilendirilmiştir.

Bu kişinin bir YTS şüphelisi olduğuna dair tüm 
uyarılara rağmen Belçika makamları Türkiye’yi 
“Bakraoui hakkında kanıt olmadığından” 
herhangi bir eylemde bulunmayacaklarına dair 
bilgilendirmişlerdir.

Bu kişi 22 Mart 2016’da Brüksel’de canlı bomba 
saldırısıyla 16 kişinin ölümüne yol açmıştır.

Ismail Alwaan al-Ithawi:

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir el-
Bağdadi’nin sağ kolu olarak bilinmektedir. “Abu 
Zeid al-Iraqi” kod adını kullanmıştır.
 
Şubat 2018’de Sakarya’da Iraklı ve ABD’li 
istihbarat makamlarının iş birliği sonucunda 
Türk güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir 
operasyonda yakalanmış ve Irak’a iade edilmiştir
 
Bu operasyon büyük öneme sahiptir. Çünkü 
al-Ithawi o dönem canlı ele geçirilen en üst düzey 
DEAŞ üyesiydi.
 
Bağdat’ta Iraklı ve ABD’li istihbarat 
teşkilatlarınca sorgulanmasının ardından al- 
Ithawi, DEAŞ’ın sözde liderlerinin saklandıkları 
yerleri itiraf etmiş ve Irak’a çağırdığı 5 üst düzey 
DEAŞ elebaşının daha yakalanmasında rol 
oynamıştır.
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Resmiya Awad:

Terör örgütü DEAŞ’ın elebaşı Ebu Bekir el 
Bağdadi’nin büyük kız kardeşidir. Suriye’de 
4 Kasım 2019’da Azez’de Türk güvenlik 
güçlerince gerçekleştirilen
bir operasyonda yakalanmıştır.

Halen beraberindeki aile üyeleriyle (eşi, gelini 
ve 5 torunu) birlikte Azez’de tutulmaktadır.

Tairod Nathan Webster Pugh:

Risk Analiz Grubunun Ocak 2015’te Kahire’den 
İstanbul’a giden uçaktaki yolcular arasında 
bulunan ABD vatandaşı Tairod Nathan Webster 
Pugh’dan şüphelenmesi nedeniyle bu kişiyle bir 
mülakat gerçekleştirilmiştir.

Bahsedilen kişinin çelişkili cevaplar vermesi ve 
Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerinde hizmet 
ettiğini beyan etmesi üzerine ABD’li yetkililerle 
temasa geçilmiş, ifadelerinin teyit edilmesi ve 
ayrıntılı bilgi istenmiştir.

FBI yetkilileri, askeri personel olduğunu 
iddia eden söz konusu kişinin ifadesini 
reddettiğinden ve bu nedenle Türkiye’ye 
farklı bir nedenle girmiş olabileceği 
düşünüldüğünden, bu kişi ABD makamlarıyla 
koordineli olarak Kahire’ye geri gönderilmiş 
ve ABD makamları tarafından ABD’ye 
götürülmüştür.

Söz konusu kişi, ABD’de kovuşturulmasının 
ardından 31 Mayıs 2017’de otuz beş (35) 
yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Pugh’un 
mahkumiyeti, DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye 
gitmeye çalışan biri hakkında ABD’de jüri 
tarafından verilen ilk karardır.
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Salim Mustafa Muhammad al-Mansur:

Bakanlığımızla bağlantıya geçen ABD’li 
yetkililer, Salim Mustafa Mohammad
al-Mansur adlı bir Irak vatandaşının 
DEAŞ’ın üst düzey bir finans yöneticisi 
ve finansörlerinden biri olduğunu ve hala 
Türkiye’de olduğuna inandıklarını bildirmiştir.
 
Bunun üzerine Türk güvenlik güçleri, 
gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 Ekim 
2017’de Gaziantep’te söz konusu kişiyi gözaltına 
almıştır.

Bu kişi 1 Aralık 2017’de Bağdat’a sınır dışı 
edilmiş ve sınır dışı edilme
sürecinden önce Iraklı ve ABD’li yetkililer 
bilgilendirilmiştir.

Moussa Coulibaly:

3 Şubat 2015’te Fransa’nın Nice kentinde bir 
Yahudi kültür merkezini koruyan 3 Fransız 
askerini bıçaklayıp ikisinin ağır yaralanmasına 
neden olarak bir terör saldırısı düzenleyen ve 
terör örgütü DEAŞ üyesi olan bir kişidir.

Söz konusu kişi, terör örgütü DEAŞ’a katılmak 
üzere 19 Ocak 2015’te Fransa’dan İstanbul 
Atatürk
Havalimanı’na tek yönlü bir bilet almıştır. 
Havaalanında Risk Analiz Birimlerince 
sorgulanmış, kabul edilemez olarak 
sınıflandırılmış ve Fransa’ya geri gönderilmiştir.
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Türkiye’nin
PKK/YPG İle Mücadelesi
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2 . 1  T e r ö r  Ö r g ü t ü  P k k ’ n ı n 
K ı s a  T a r i h i

1984’e kadar organizasyon çalışmaları, bölgede ve aşiretler 
üzerinde etkinlik kurma ve irili ufaklı saldırılar şeklinde 
geçmiştir.

15 Ağustos 1984 günü Siirt’in Eruh ve Hakkâri’nin Şemdinli 
ilçelerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırılarla faaliyetlerine 
resmen başlamıştır.

Terör örgütü benimsediği Marksist-Leninist ideoloji ve “gerilla” 
taktiğiyle elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalandığı 15 Şubat 1999 
tarihine kadar saldırılarına yoğun bir şekilde devam etmiştir.

Terörist başının yakalanmasının ardından örgüt, yeni bir 
yapılanmaya giderek stratejisini değiştirmiş ve İran, Irak ve 
Suriye’de resmi olarak örgütlenmeye başlamıştır.

KADEK ve KONGRA-GEL gibi farklı isimler kullanan örgüt, 
2005 yılında oluşturulan KCK üst yapısıyla bugünkü örgütlenme 
modelini kurmuştur.

KCK çatı organizasyonu Türkiye’de PKK-HPG, Suriye’de PYD-YPG, 
İran’da PJAK-YRK şeklinde olmuştur.

Terör örgütü, 2011’de başlayan Suriye iç savaşını fırsat olarak 
değerlendirmiş ve Suriye’nin kuzeyinde kendisine alan açacak ve 
hâkimiyet kurmasını sağlayacak bir strateji benimsemiştir.
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PKK, 2015 yılında çatışma stratejisini değiştirerek Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde çatışmayı şehir merkezlerine taşımıştır. Bir-
çok il ve ilçede yaşanan meskûn mahal çatışmaları sonucunda ör-
güt şehir merkezlerinden temizlenmiştir.

PKK, başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok devlet ile AB ve 
NATO’nun başını çektiği birçok uluslararası kuruluş tarafından 
terör örgütü olarak kabul edilmektedir.

Türkiye, 1984’ten beri kendi sınırları içinde ve sınır ötesinde PKK 
ile mücadele etmektedir. Bu mücadele sırasında örgütün hedef al-
dığı binlerce sivil ve asker hayatını kaybederek şehit olmuş, binler-
cesi de yaralanarak gazi olmuştur.

Terör örgütü PKK son üç yıldır çok daha büyük bir kriz içerisinde-
dir. Silahlı terör örgütünün ülke içi ve kırsal üye sayısı 500 civarına 
düşmüştür. Örgütün terör faaliyetleri birçok bölgede sınırlandı-
rılmış, kent merkezleri ve kırsal kesimlerdeki terör faaliyetlerinin 
önüne geçilmiş, lojistik destek alması önlenmiş ve finansal kay-
nakları azaltılarak bölgedeki hareket alanı kısıtlanmıştır.

Terör örgütüne katılım azalmış ve ikna edilerek teslim olması sağ-
lanan terörist sayısı geçmişe kıyasla hiç olmadığı kadar artmıştır.
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Bu kapsamda, ikna edilerek teslim olması sağlanan kişi sayısı 
2017’de 136, 2018’de 165 ve 2019’da 204 olmuştur. Yine örgüte ka-
tılımın azaltılması bakımından da önemli bir başarı elde edilmiş-
tir. Bu çerçevede örgüte katılan kişi sayısı 2017’de 161 ve 2018’de 
136 iken 2019 yılında 104’e düşürülmüştür.

Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonla-
rı kesintisiz olarak sürmektedir. Örgüt, Suriye topraklarında PYD 
ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) isimleri altında aldığı ulus-
lar arası destek ile varlığını sürdürmeye ve meşrulaştırmaya çalış-
maktadır.

ABD bazı terör örgütlerini ve onların farklı ülkelerdeki uzantıları-
nı terör örgütü olarak kabul etmekte,
ancak bu tavrı tüm terör örgütleri açısından sergilememektedir. 
Bu durum, ABD’nin terör örgütleri arasında ayrım yaptığına işaret 
etmekte ve ABD terör örgütleri listesinde çelişkilerin ortaya çık-
masına yol açmaktadır.

Örneğin, ABD el-Kaideyi 1999 yılında terör örgütü listesine ek-
lemiştir. Aynı zamanda, ABD el-Kaideye bağlılığını bildiren veya 
onunla bağlantılı olan tüm örgütleri de söz konusu listeye dâhil 
etmiştir. Somali’den Eş Şebab, Pakistan’dan Hakkani Örgütü, Lüb-
nan’dan Abdullah Azam Tugayları el-Kaidenin diğer ülkelerdeki 
uzantıları olarak listeye eklenmiştir. Benzer durum DEAŞ için de 
geçerlidir. ABD DEAŞ’ı (Eski Irak al-Kaide’si) 2004 yılında terör 
örgütleri listesine eklemiştir. Ardından Nijerya’dan Bako Haram 
2013 yılında, Sina DEAŞ’i 2014 yılında, İran Horasan DEAŞ’i ve 
DEAŞ’in Libya uzantısı 2016 yılında ABD terör örgütleri listesin-
deki yerini almıştır.

Ancak, ABD PKK’yı bir terör örgütü olarak tanımakla birlikte 
onun uzantısı YPG’yi terör örgütleri listesine eklememiştir.
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PKK pek çok ülkede terör örgütü olarak kabul edilmektedir. 
Buna karşın bu terör örgütü birçok Avrupa ülkesinde 
siyasal bir alan elde etmektedir. PKK’nın örtülü ve yasa 
dışı faaliyetlerini yürüttüğü sivil toplum kuruluşları (STK), 

dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları ve araştırma enstitüleri 
Avrupa ülkelerindeki hukuki boşluklar ve muğlak politikalardan 
faydalanarak serbest bir şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu 
kuruluşlar, PKK’ya müzahir diğer alt kuruluşları koordine etmekte, 
PKK’nın Suriye ve Türkiye’deki faaliyetleri için eleman ve finans 
kaynağı temin etmektedir. Dahası Ortadoğu’da vuku bulan Suriye 
kriziyle birlikte örgüt Avrupa’daki faaliyetlerini pekiştirmiş, Avrupa 
ülkelerinin vatandaşlarını yabancı terörist savaşçılar olarak Suriye 
ve Türkiye’deki terör faaliyetleri için devşirmeye başlamıştır.
 
Terör örgütünün koordineli faaliyetleri Demokratik Kürt Toplum 
Kongresi (CDK) adında başlamış olup daha sonra alt organları 
oluşturulmuştur. Bunlar da PKK’nın stratejisini benimsemektedir 
ve KCK sisteminin parçalarıdır. Bu organlar daha sonra Avrupa 
Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) adını almıştır.

KCDK-E yapısı kapsamında Kuzey, Orta ve Güney (2) olmak üzere 
dört saha (30’a yakın alan) oluşturulmuştur. Almanya’nın dışındaki 
ülkeler “Dış Saha” adını almıştır. Bunlar arasında Avustralya ve 
Kanada’nın da dâhil olduğu 30 ülkenin bulunduğu bilinmektedir. 
Bazı ülkelerde sözde “Halk Meclisleri” ve “Demokratik Kürt 
Toplum Kongresi” adı altında şemsiye yapılar oluşturulmuştur.

2 . 2  A v r u p a ’ d a  P K K
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İ l g i l i  Ü l k e l e r d e  P K K  i l e 
i l i n t i l i  S T K  S a y ı s ı

Bunun yanı sıra PKK terör örgütü bazı Avrupa ülkelerinde 
siyasi partilerden destek görmekte, PYD terör örgütünün 
de bazı ülkelerde ofis açmasına izin verilmektedir. Ayrıca 
silah ve maddi destek sağlanması da söz konusudur. 

Avrupa yapılanması bazı Avrupa ülkeleri özelinde detaylı şekilde 
ele alınmaktadır.
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2 . 3  Y P G / P K K 
B a ğ l a n t ı s ı

KCK Suriye Yapısı, KCK sistemine bağlı olarak 4 
farklı ülkenin topraklarında faaliyet gösteren PKK 
terör örgütünün sözde Batı Kürdistan (Suriye) olarak 
adlandırılan bölgede faaliyet gösteren alt örgütüdür. 

Yapının KCK modeline dayalı olduğu görülmektedir; PYD siyasi ve 
diplomatik boyutunu oluşturmaktadır; halk meclisi ve TEV-DEM 
(Batı Kürdistan Demokratik Toplum Hareketi) sosyal tabanını 
oluşturmaktadır; YPG/YPJ silahlı mücadele ve koruma boyutunu 
oluşturmaktadır. KCK/Suriye Yapısının PKK/KCK ile fikri ve organik 
bir bağı olduğu gibi silahlı mücadele ve koruma boyutu olan YPG/
YPJ’nin de PKK/KCK terör örgütünün silahlı yapısını teşkil eden 
HPG ile aynı şekilde organik bağları bulunmaktadır.
 
YPG, PKK’nın Suriye’deki silahlı yapılanması PYD’nin silahlı 
kanadıdır. PYD ise, PKK terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan’ın, 
16 Şubat 2002 tarihinde avukatları aracılığıyla örgüt yönetimine 
verdiği talimatın ardından, 17 Ekim 2003 tarihinde kurulmuştur. 
Silahlı kanadı YPG ise, fiilen 2012 yılında kurulmuştur. Uluslararası 
kamuoyunda kendisini aklamak ve yeni maskeler üretmek 
isteyen PKK, 2005 yılında KCK sözleşmesini duyurmuştur. Sözde 
sözleşmeye göre örgüt PKK/KCK çatısı altında toplanmış ve 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye topraklarında parça yapılanmalar 
oluşturmuştur:



TÜRKİYE’NİN PKK/YPG İLE MÜCADELESİ  |  53  

Aşağıdaki PKK Askeri Örgüt Yapısını gösteren şema, NATO 
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (COE-DAT)
Terörizmle  Mücadele Yıllığı (DATR), Sayı 8’de 2016 yılında 
yayınlanmıştır.

PYD/YPG ile PKK arasındaki organik ve organizasyonel bağı ortaya 
koyan pek çok kanıt bulunmaktadır.

  Alt birimlerin
doğrudan/aleni 
kontrolü.

  Merkezi eleman
devşirme.

  Merkezi eğitim.
Kapsamlı eleman 
çakışması.
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  Birimler arası 
askeri işbirliği.

  Kapsamlı işbirliği ve 
iletişim.

  Elemanların 
birimler arası 
konuşlandırılması.

  Faaliyet ve 
eylemlerin ortak 
örgütlenmesi.

  Kandil’deki 
PKK’nın astı.

  Taktiksel Seviyede 
Özerklik.

  “Örgüt 
elemanlarına 
kaybetmede 
örtüşme”

  YPG’ de taktiksel 
özerkliğin ve 
eleman devşirmenin 
artırılması.

SURİYE ÖRGÜTLENMESİTÜRKİYE ÖRGÜTLENMESİİRAN ÖRGÜTLENMESİ

Mevcut Askeri Organizasyon Yapısı
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PYD 2003 yılında terörist başı Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman 
Öcalan tarafından kurulmuştur:

Osman Öcalan: “PYD’nin kurulması görevi Murat Karayılan’a 
verildi. Ancak, o bunu yapmayacağını söyleyince, İran’daki PJAK 
gibi PYD’yi de ben kurdum. Örgütün isminde Suriye rejiminin 
tepkisini çekmemek için Kürdistan kelimesini kullanmadık. PYD, 
PKK’ya bağlı ve PKK’nın verdiği kararlara göre hareket ediyor.”

PKK/KCK ve PYD/YPG’NİN Suriye’deki ortak amacı KCK sitemine 
bağlı bir konfederatif yapı kurmaktır.

Bu amaçla, PKK’nın dağ kadrosundan üst düzey KCK yöneticisi 
pek çok isim Suriye yapılanmasında görevlendirilmiştir. Bu kişiler 
PKK/KCK’nın Suriye’deki faaliyetlerini yürütmektedir ve PKK/KCK 
ve PYD/YPG arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Bu kişilerden 
biri Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani)’dir.
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2 . 3 . 1  F e r h a t  A b d i  Ş a h i n 
( M a z l u m  K o b a n i )

Şahin Cilo/Mazlum Kobani kod adıyla PYD’nin silahlı kana-
dından sorumlu Ferhat Abdi Şahin;

PKK/KCK terör örgütünün sözde kongrelerine/konferans-
larına katılmıştır.

HPG’nin Özel Kuvvetler yapısının sorumluluğu görevini üstlen-
miştir.

KCK Yürütme Komitesi üyesi Duran Kalkan ve Rıza Altun; KCK 
İcra Kurulu Üyesi olan Murat Karayılan ve KCK Yürütme Konseyi 
Eş Başkanı Cemil Bayık ile çekilen görüntüleri bulunmaktadır.

Ayrıca PKK/KCK’nın sözde kamplarında düzenlenen eğitimlere 
katılmıştır.
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2 . 3 . 2  U l u s l a r a r a s ı  R a p o r l a r a , 
U z m a n l a r a  v e  A B D ’ l i 
Y e t k i l i l e r e  G ö r e  Y P G

Uluslararası  Raporlar

NATO Terörizmle Mücadele 
Mükemmeliyet Merkezi (COE-DAT) 
Teröre Karşı Savunma İncelemesi 
(DATR) “Ölüler Yalan Söylemez: 
PKK’nın Bölgesel Kılıf Oyununu 
Açığa Çıkarmak için Ölü Verilerini 
Kullanmak”

PKK’nın, yaklaşık olarak aynı zamanda PYD’nin silahlı 
kanadı YPG’yi    kurmak için Suriye’ye muhtemelen 
2 bin militan gönderdiği, çeşitli kaynaklarca kabul 
edilmektedir. YPG’nin kurucu komutanı Khebat Derik, 
böyle bir kişiydi. YPG’yi kurmadan önce, PKK’nın kurucu 
üyelerinden birisi ve kıdemli PKK   komutanıydı.

Veriler,  örgütsel  düzeylerde  HPG,  PJAK  ve  YPG  
birimleri  arasındaki  yüksek düzeyli  bir  koordinasyon,  
olduğunu  göstermektedir.

Veriler, destekleyici delillerle birlikte, PKK ve diğer 
bölgelerdeki uzantı terör yapıları arasındaki bağların hiç 
de yüzeysel olmadığını ortaya   koymaktadır.

PKK’nın Kandil’deki liderliği YPG üzerinde yetki 
sahibidir. YPG’nin “üst rütbeleri” Türkiye’de savaşan, 
Kandil’de eğitilen ve Suriye vatandaşlığına sahip PKK 
savaşçılarından  oluşmaktadır.

YPG, PKK’nın Suriye “milisidir.”

PYD/YPG hiyerarşisi, birbirine bağlı dört katmanı  
içerir.

Halk arasında nadiren görünen en kıdemli YPG 
yetkililerinin tümü, Kandillilerden oluşmaktadır. 
Görünür YPG liderliği olan bir sonraki katman, PKK 
tarafından eğitilmiş kadroların yaklaşık yüzde 80’ini 
kapsamaktadır.
Söz konusu yapının belkemiği sayılacak katmanın ise 
yarısı Kandillilerden oluşmaktadır. Son olarak, YPG 
militanları ve PYD’nin yönettiği sivil idare organlarının 
büyük bir kısmı, yerel halklardan oluşmaktadır ancak 
Kandilliler yönetim ağının her evresinde anahtarı 
ellerinde tutmaktadır, Suriye’nin kuzey bölgesini sıkı 
kontrolünde tutan bu kısım, bütçelerden üst düzey 
militanların atanmasına  ve  malzeme  dağıtımına  
kadar  her  şeye  karar vermektedir.

Worldwide Threat Assessment, 2019

Henry Jackson Cemiyetinin
“Unutulmuş  Savaşçılar:  Suriye’de  
PKK” Raporu
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Uluslararası  Raporlar

Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Uygulamaları 
Ülke Raporları 2019 İnsan  Hakları  İzleme 
Örgütü  2018

Hem ABD Dışişleri Bakanlığı, hem de 
İnsan Hakları İzleme Örgütü, YPG’nin 12 
yaşındaki çocukları dahi asker olarak aldığını 
belgelemiştir.

Uluslararası Af Örgütü 2015

İnsan Hakları İzleme  Örgütü
“Kürt Yönetimi Altında: Suriye’nin PYD 
Yönetimindeki Bölgelerdeki Suiistimalleri” 
Raporu  2014

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin (UNSG) 
Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar 2019 Yıllık Raporu

EUROPOL, Terörizmin  Durumu ve  Eğilimler 
Raporu 2019

Uluslararası Kriz Grubu
PKK’nın Suriye’nin Kuzeyindeki Kritik Seçimi   
2017

Uluslararası Af Örgütü, YPG’nin kendi kontrolü 
altındaki Suriye’nin kuzeyinde yaptığı bir dizi 
suiistimali ayrıntılı bir biçimde belgelemiştir. 
Örgüt, 2015 tarihli raporunda, evlerin kasten 
yıkıldığını, sivillerin zorla yerlerinden edildiğini 
ve bazı durumlarda köylerin yerle bir edildiğini 
ifade etmiştir. Örgüt ayrıca, YPG’nin eylemlerini 
“savaş suçları” olarak sınıflandırmıştır.

nsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 
PKK’nın bir kolu olan  PYD/YPG’nin bölgeyi 
2012 yılından bu yana yönettiğini ve keyfi 
tutuklamalar, suiistimaller, kaçırmalar ve 
cinayetler gerçekleştirdiğini belgelemiştir. 
HRW ayrıca çocukların PYD’nin polis gücü ve 
YPG’nin silahlı kuvveti olarak kullanıldıklarını 
belgelemiştir.

BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’ne 
gönderdiği 2019  raporunda,  313  çocuğun 
YPG tarafından silah altına alındığını ve 
kullanıldığını belgelemiştir.  Sekreterlik, silah 
altına alınan çocukların yaklaşık yüzde 40’ının 
kız çocuklarından oluştuğunu, bunlardan 20’sinin 
15 yaşın altında olduğunu ve 119 kızın çatışmalara 
sokulduğunu bildirmiştir. BM, 40 çocuğun 
YPG tarafından özgürlüklerinden mahrum 
bırakıldıklarını belirtmiştir. Çocuklardan bazıları 
kötü muameleye, işkenceye ve tecavüze maruz 
kalmıştır.  BM, okullara yönelik 113 saldırıyı 
belgelemiş ve 24 okulun da   askeri amaçlarla 
kullanıldığını teyit etmiştir. BM, 69 çocuğun 
kaçırıldığını da  belgelemiştir.

Türkiye, 2018’de Suriye’nin kuzeyindeki 
nüfuzunu pekiştirmiştir. 2018’in başlarında, 
Zeytin Dalı Harekatını başlatmıştır. 
Suriyeli Arap silahlı muhalif gruplar 
tarafından desteklenen Türk birlikleri, “YPG 
militanlarından” Afrin bölgesinin kontrolünü 
ele geçirmiştir. Bu alanı DEAŞ ve YPG/PKK’dan 
kurtarmak amacıyla Türkiye’nin desteğiyle 
muhalif gruplar Suriye Milli Ordusu adı altında 
organize  edilmiştir.

Uluslararası Kriz Grubu tarafından Mayıs 
2017’de yayınlanan “PKK’nın Suriye’nin 
Kuzeyindeki Kritik Seçimi” adlı bir raporda, 
PYD/YPG’nin “PKK’nın Suriye şubesi” olduğu 
belirtilmiştir.
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Uzmanlar

Jennifer Cafarella, Araştırma Direktörü, Savaş 
Çalışmaları Enstitüsü

Bu Kürt milisleri, PKK’nın Suriye şubesidir. 
PKK, onlarca yıldır bir isyan ile Türkiye’ye karşı 
terör salıdırıları  gerçekleştirmektedir.

Amanda Sloat, Robert Bosch Kıdemli Üyesi, 
Brookings  Enstitüsü

Michael Doran, Kıdemli Üye, Hudson Institute 
& Michael Reynolds, Doğu Avrupa ve Avrasya 
Çalışmaları, Rusça Program  Direktörü

Luke Coffey, Director Douglas ve Sarah Allison 
Dış Politika Mirası Vakfı Direktörü

Charles Lister, Kıdemli Üye ve Orta Doğu 
Enstitüsü Terörle Mücadele ve Aşırıcılık 
Programı Direktörü

Kyle Orton, Henry Jackson Cemiyetinden Eski 
Araştırma Görevlisi

Michael Doran, Hudson Enstitüsünden Kıdemli 
Orta Doğu Uzmanı Üye

“DEAŞ’a  karşı  savaşmak için YPG’ye yardım  
etme  politikası,  2014 yılında Obama yönetimi 
döneminde başladığı tarihten itibaren işleyen 
bir saatli bomba niteliğindedir. DEAŞ olarak 
bilinen bir militan gruba karşı mücadeleye 
yönelik kısa vadeli mecburiyet, şu anda acıklı 
şekilde öngörülebilir sonuçlarla stratejik 
bir çelişki yaratmıştır. Bir NATO üyesi olan 
Türkiye, kendisine karşı yıllardır bir isyanla 
mücadele eden terör örgütüyle  doğrudan  
bağlantılı  bu gruba ABD’nin  verdiği  desteği  
hiçbir zaman  kabul etmemiştir.”

“2016 yılı Nisan ayında dönemin Savunma 
Bakanı Ash Carter’ın Kongre’de verdiği  ifadede  
belirttiği  üzere,  YPG’nin  PKK  ile  arasında  
önemli bağlantılar bulunmaktadır. Silahlı 
çatışmalar hakkında saygın bir kaynak olarak 
nitelendirilen Uppsala Conflict Data Programına 
göre, Dışişleri Bakanlığı  tarafından  bir terör 
örgütü olarak tanımlanan PKK, 1984 yılından bu 
yana, onbinlerce kişinin  ölümüne sebep olarak 
Türkiye’ye  karşı terör faaliyeti  yürütmektedir..

YPG, PKK’nın Suriye şubesi olarak faaliyet 
gösteren, neo-Marksist bir gruptur.” (PKK, ABD 
hükümeti tarafından bir terör örgütü olarak  
sınıflandırılmıştır).

YPG, PKK’nın tartışmasız bir parçasıdır; 
Öcalan’ın erkek kardeşi tarafından 
kurulmuştur ve KCK’nın ulus aşırı çekirdek 
bileşenidir. Birçok uzun vadeli sonucu 
tetikleyecek olan  kısa  vadeli  bir amacı  
gütmek,  çılgınca  bir miyopluktur.

YPG, Öcalan’a duyduğu ideolojik sadakati 
gizlemiyor. YPG’nin görünür liderliğinin büyük 
bölümü dahi uzun zamandır PKK mensubu   
kişilerden oluşuyor. Düşük rütbeli üyeleri bile 
PKK’nın paralel komuta ağı yoluyla PKK’nın 
sıkı kontrolü altındadır.
PKK,  kendine  uluslararası  alanda  yeni  
bir  marka  yaratmak  için harekete  geçti ve 
Suriye’de PYD ile askeri kolu YPG’yi oluşturdu. 
PKK, temelde Suriye’yi, Türkiye’ye karşı savaşı 
için bir sıçrama tahtası olarak görmektedir.

ABD ve terör örgütü PKK arasındaki ortaklığı 
itiraf etti. Doran, “Obama döneminde, Kürtlerle 
değil, müttefikimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 
can düşmanı olan  PKK ile  işbirliği yaptık.” 
dedi.
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ABD’li Yetkililer

Ash Carter, ABD Eski Savunma Bakanı 2016 yılının Nisan ayında Kongrede verdiği 
ifadede aralarındaki bağlantılarla dikkat çektiği 
YPG ile PKK’nın sadece Türk hükümetinin 
gözünde değil, ABD hükümeti nezdinde de 
esasen bir terör örgütü olduğunu teyit etmiştir.

John Bolton, ABD Eski Ulusal Güvenlik  
Danışmanı

James Jeffrey, ABD Suriye Özel Temsilcisi

Robert Ford, ABD’nin Şam  Eski   Büyükelçisi

“YPG’yi desteklemek, maalesef Trump 
yönetiminin devam ettirdiği, Obama 
yönetiminin yetersiz stratejisinin bir parçasıdır. 
Biz DEAŞ’ı yenmek için Kürtleri destekledik,  
büyük ölçüde  İran’ın  uydusu  olan  Irak  
hükümetini destekledik.
Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu 
Kürt güçlerin, Ankara’nın on yıllardır mücadele 
ettiği, Türkiye’deki Marksist bir grubun 
müttefiki  olmasıydı.”

“YPG, PKK’nın Suriye’deki  uzantısıdır.”

ABD,  PKK’nın  bir uzantısı  olan YPG’yi  
kesinlikle desteklemektedir.”
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2 . 4  P K K / Y P G ’ n i n 
T ü r k i y e ’ y i  H e d e f  A l a n 

S a l d ı r ı l a r ı

PKK/YPG terör örgütü kuruluşundan bu yana sadece 
güvenlik güçlerine saldırmakla kalmamış, binlerce masum 
sivile yönelik saldırılar da düzenlemiştir. Yüzlerce bebek, 
çocuk, kadın, öğretmen, köylü ve çiftçi bu saldırılarda şehit 

olmuştur.

Terör örgütü el yapımı patlayıcılar, mayınlar, bomba yüklü araçlar, 
canlı bombalar ve intihar saldırıları gibi onlarca farklı saldırıda 
bulunmuştur ve hedeflerine ulaşmak için her türlü yöntem ve eylemi 
kullanmaktan kaçınmamaktadır.

Türkiye, PKK’nın 1984 yılındaki ilk silahlı saldırısından bu yana bu 
kanlı örgüt tarafından vatandaşlarına yönelen teröre karşı hem ülke 
içinde hem de yurtdışında mücadele etmektedir.
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PKK/KCK’NİN 1984 - 11.06.2021 DÖNEMİNDEKİ 
SALDIRILARINA İLİŞKİN İSTATİSTİK

10.140

7,550

40

BÖLGE YIL ŞEHİT OLAN 
GÜVERLİK GÜCÜ 
SAYISI
(POLİS-ASKER-
EMNİYET GÖREVLİSİ)

ŞEHİT 
OLAN SİVİL 
SAYISI

TOPLAM

Polis 
Bölgesi

1984-
2021

866 1.250 2.116

Jandarma 
Bölgesi 7.291 4.460 11.751

Toplam 8.157 5.710 13.867
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Ülkemizde uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye 
yönelik faaliyetler ve yapılan müdahaleler, PKK/
KCK terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili 
olduğunu ortaya koymuştur. Yine, PKK/KCK terör 

örgütünü hedef alan  terörle mücadele birimlerinin yürüttüğü 
birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. 
Bu durum, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığına ne 
ölçüde karışmış olduğunu açıkça göstermektedir. Uyuşturucu 
ile mücadele eden birimlerin gerçekleştirdiği operasyonlar 
sonucunda ortaya çıkan hususlar bu analizleri desteklemektedir 
ve PKK/KCK’nın uyuşturucu kaçakçılarından gelir elde etmekle 
kalmadığı, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının tüm 
aşamalarında rol aldığı görülmüştür.

PKK/PYD’nin bir yılda uyuşturucudan elde ettiği gelir:
1.5 milyar dolar

Avrupa’da satılan uyuşturucunun %80’i, en az bir aşamada terör 
örgütünün elinden geçiyor: Üretim, Uluslararası sevkiyat, Sokakta 
satış

2 . 5   P K K / Y P G  T a r a f ı n d a n 
İ ş l e n e n  İ n s a n l ı k  S u ç l a r ı

2 . 5 . 1  P K K / P Y D  K ü r e s e l 
U y u ş t u r u c u  K a ç a k ç ı l ı ğ ı
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ABD, uyuşturucu ticaretinden büyük gelir elde eden terör örgütü 
PKK/PYD’yi destekliyor.

Örgüt, ürettiği/elde ettiği uyuşturucuyu dünyanın pek çok 
ülkesinde satıyor.

Türkiye ve Avrupa şehirlerinde uyuşturucunun önemli bir 
bölümünü çocuklara sattırıyor.
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PKK/PYD’nin Afrin’de 8 uyuşturucu imalathanesi bulunmaktaydı.

Uyuşturucu ve insan kaçakçılığından günde en az 550 bin dolar 
elde ediyordu.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamanda TSK ve TSK destekli SMO, Afrin 
merkezini terörden temizledi (18 Mart 2018).

PKK/PYD’nin uyuşturucu ve insan kaçakçılığı kanalları kapandı.

Uyuşturucu Ticareti Sorumluları:
Avrupa’da bulunan; Zeyneddin Geleri, Remzi Kartal, Rıza Altun, 
Zübeyir Aydar gibi terör örgütü sorumluları yönetmektedir.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi 2009’da 
Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar’ı “özel olarak 
belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı” ilan etti.

PKK/PYD’nin Uyuşturucu Güzergâhı:

Afganistan → Mahabad → Türkiye → Avrupa → ABD  

Lice → Türkiye → Avrupa  → ABD

Kuzey Irak → Yüksekova → Türkiye → Avrupa → ABD 

Suriye’nin Kuzeyi → Türkiye → Avrupa → ABD

Afrin → Amanoslar → Türkiye → Avrupa → ABD

Afrin → Lazkiye → Muğla → Yunanistan → Avrupa → ABD

Deyrizor → Kamışlı → Aynel Arab → GKRY → Yunanistan → Avrupa → ABD
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2 . 5 . 2   Ç o c u k  S a v a ş ç ı l a r     

Terör örgütü PKK/YPG, personel ihtiyacının bir bölümünü 
18 yaşın altındaki çocukları zorla silâh altına alarak 
karşılamaktadır. Eğitim haklarından mahrum edilen 
bu çocuklar, genç yaştan itibaren terörist olarak 

yetiştirilmekte ve gelecekleri ellerinden alınmaktadır.

Bu konu birçok uluslararası kuruluşun raporunda yer almıştır. 
Ancak terör örgütü bu yöntemi kullanmaktan vazgeçmemiştir ve 
örgüt içinde hala yüzlerce “çocuk asker” olduğu bilinmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Uluslararası 
Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar, 
PKK/YPG’nin çocuk savaşçıları kullanarak uluslararası hukuku 
ihlal ettiğini belirtmektedir.
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2 . 5 . 3   P K K / Y P G 
T a r a f ı n d a n  Y a p ı l a n 

K a t l i a m  v e  Y a ğ m a l a r 

PKK/YPG terör örgütünün aktif olduğu bölgelerde Araplar, 
Türkmenler, Süryaniler ve Ermeniler gibi birçok etnik 
kökenden insan bulunmaktadır. Ele geçirdiği bölgelerde 
egemenliğini kurmaya çalışan terör örgütü, demografiyi 

değiştirmek için insanları göç etmeye zorlamakta ve belli yerleşim 
yerlerini ortadan kaldırmaktadır.

PKK/YPG terör örgütü, Suriye’nin kuzeyinde muhalif olarak 
gördüğü kişileri kaçırmakta, gözaltına almakta ve idam etmektedir. 
Terör örgütünün bu tür eylemleri, çeşitli insan hakları örgütlerinin 
raporlarında açığa çıkarılmıştır.
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2 . 6  P K K / Y P G - P Y D ’ n i n  K ü r t l e r e 
K a r ş ı  İ ş l e d i ğ i  S u ç l a r ı n  L i s t e s i : 

P K K / Y P G - P Y D  K ü r t l e r i n  
D o s t u  D e ğ i l d i r
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PYD/PKK KÜRTLERİN 
DOSTU DEĞİL

PYD/PKK’nın  
Kürtlere Karşı İşlediği 
Suçların Listesi

PYD/PKK, İnsan Hakla-
rı İzleme Örgütü’nün 
insanlık suçu olarak 
değerlendirdiği, çoğu 
Kürtlere yönelik çok 
sayıda büyük ölçekli 
sivil katliam yapmıştır. 
500.000’den fazla Su-
riyeli Kürt, PYD’nin işgal 
ettiği bölgelerdeki gad-
dar yönetimi nedeniyle 
evlerinden kaçmıştır.  
PYD,  Kürt muhalefetini 
saf dışı etmiştir. Ağus-
tos 2016’da Kürt Ulusal 
Konseyi (KUK) başka-
nı İbrahim Biro, PYD 
tarafından Suriye’den 
sınır dışı edilmiş ve 
kendisine geri dönmesi 
halinde “parçalanaca-
ğı” söylenmiştir. Mişel 
Temo, Behzad Dorsen 
ve Kawa Khaled Husse-
in gibi diğer  Kürt lider-
ler, suikaste uğramıştır. 
PKK’nın Kürdistan De-
mokratik Partisi (KDP) 
ve Suriye KÜRT Ulusal 
Konseyi (ENKS) gibi 
çeşitli Kürt hareketle-
re yönelik saldırılarının 
köklü bir geçmişi bu-
lunmaktadır. PKK/PYD, 
yaklaşık 3000 çocuk as-
keri silah altına almıştır. 
PYD/PKK, rejim karşıtı 
KÜRT protestocuların 
bastırılması ve Halep 
şehrinin yerle bir edil-
mesinde Esad rejimine 
yardım etmiş ve binler-
ce insanın ölümüne yol 
açmıştır.
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13 Mart 2017’de PYD, Su-
riye’nin kuzeyini resmen 
tek partili bir devlet ha-
line getirmiştir. Ertesi 
gün, PYD onlarca Kürt 
muhalifi tutuklamak 
üzere bir kampanya baş-
latmış ve Haseke’deki 
Süryani Hristiyanlar dahil 
olmak üzere ofislerini 
yok etmiştir. Suriye’nin 
kuzeyinde özgür medya 
yoktur. Uluslararası Ba-
ğımsız Suriye Araştırma 
Komisyonu, Suriye’nin 
kuzeyindeki gazeteci-
lerin PYD’nin yapmış 
olduğu “insan hakları” 
ihlali iddialarına ilişkin 
haber yaptıkları için teh-
dit edildiklerini ve tutuk-
landıklarını”, bazılarının 
da öldürüldüğünü bil-
dirmiştir. İnsan Hakları 
İzleme Örgütü’ne göre 
PYD cezaevlerinde iş-
kence sık rastlanan bir 
durumdur ve PYD karşıtı 
Kürtlerin hapse atılması 
için hâkimler, zorunlu 
itiraflar hakkındaki “şi-
kayetleri gözardı etmiş-
tir.” ABD’nin son Suriye 
Büyükelçisi Robert Ford 
tarafından da belgelen-
diği üzere PYD, kontrol 
altına aldığı bölgelerde 
Araplara yönelik etnik 
temizlik yapmaktadır 
ve Suriye’nin kuzeyin-
de kalan Araplar siyasi 
süreçten dışlanmakta 
ve hatta PYD tarafın-
dan düzenlenen hileli 
seçimlere bile katılma-
larına izin verilmemek-
tedir. PKK, Avrupa’daki 
uyuşturucu kaçakçılığı, 
insan kaçakçılığı ve silah 
ticaretini de kapsayan 
operasyonlarından yılda 
50 ila 1000 milyon dolar 
kazanmaktadır.
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Türkiye’nin FETÖ  
İle Mücadelesi

03
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FETÖ, elebaşı Fetullah Gülen’in direktifleri ile bir araya 
gelen fanatik insanların oluşturduğu silahlı bir kült 
örgütüdür. Örgüt elebaşı Gülen, Türkiye Cumhuriyeti 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘en çok aranan 

teröristler’ listesinin ‘kırmızı’ kategorisinde yer almaktadır. FETÖ 
grubunun eğitim alanından medyaya, ekonomik faaliyetlerden 
devlet içine sızmaya uzanan geniş bir çerçevede uluslararası 
faaliyetleri vardır. 

Örgütün amacı Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini 
bozarak, elebaşı Gülen’in ruhani lideri olacağı bir rejim kurmaktır. 
FETÖ mensupları Gülen’i mehdi olarak kabul etmekte ve 
talimatlarını eksiksiz yerine getirmekle yükümlü olduklarına 
inanmaktadır. Olduğundan farklı gözükmek anlamına gelen 
takiye kavramı, FETÖ mensuplarının gizlenmek için kullandığı 
temel stratejilerden biridir. FETÖ mensupları kendi kimliklerini 
gizlemekte, kod isimler kullanmakta ve hatta bazıları bilerek 
liberal, solcu, dinsiz görüntüsü vermektedir. FETÖ uluslararası 

3 . 1 .  B i r  T e r ö r  Ö r g ü t ü 
O l a r a k  F E T Ö 
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arenada sözde ‘ılımlı İslam’ modelinin temsilciliğini yaptığını 
savunsa da örgüt ciddi insan hakları ihlallerine dâhil olmuş ve 
şiddet kullanmaktan çekinmemiştir. Örgüt elebaşı Gülen, Batı 
taraftarı bir imaj çizmeye çalışsa da vaazlarında radikal görüşler 
savunmuştur. ABD’yi “vicdansız düşman” olarak tanımlayan 
Gülen’in anti-semitist birçok ifadesi vardır. Bununla beraber 
kadınlara şiddet uygulanmasını meşrulaştıran görüşleriyle de 
bilinmektedir. 

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, şu anda birçok ayrı davada ‘baş 
zanlı’ olarak yargılanmaktadır. Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
FETÖ’nün faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturmalar, hizmet, 
hoşgörü, insani yardım dernekleri kisvesi altında FETÖ ve elebaşı 
Fetullah Gülen’in yasa dışı bir örgüt kurup yönettiğini, siyasi ve 
askeri casusluk amacıyla devlet sırlarını ifşa ettiğini, özel hayatın 
mahremiyetini ihlal ettğini, resmî belgelerde sahtecilik yaptığını, 
suç uydurduğunu ve kara para akladığını göstermektedir. FETÖ’nün 
suçla ilgili aktivitelerine yönelik örnekler şu şekilde verilebilir:
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KUMPAS DAVALARI FETÖ yapılanmasının Ergenekon, 
Balyoz, Selam- Tevhid, Tahşiye, 
Askeri Casusluk davalarında sahte 
delil ve kurgu mahkemeler ile 
rakiplerini tasfiye etttiği ortaya çıktı.

REYHANLI 
KATLİAMI 

HIRSIZLIK 

SUİKASTLER 
ve SUİKAST 
GİRİŞİMLERİ 

YASADIŞI 
DİNLEMELER  

ŞANTAJ ve TEHDİT 
FAALİYETLERİ  

2013 yılında gerçekleşen ve 52 
kişinin ölümü ile sonuçlanan 
Reyhanlı Katliamı’nın da MİT’ten 
gelen istihbarata rağmen FETÖ 
mensupları tarafından kasıtlı olarak 
engellenmediği kanıtlandı. 

FETÖ’nün Kamu Personeli Seçme 
Sınavı sorularını çaldığı ortaya çıktı. 

Hrant Dink, Necip Hablemitoğlu, 
Danıştay Saldırısı gibi Türkiye yakın 
tarihinin trajik olaylarında FETÖ 
elamanlarının dahli soruşturmalar 
sonucunda ortaya çıktı. 

FETÖ’nün Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan ve yakın 
çevresi, siyasetçi, gazeteci, yazar, 
STK temsilcileri ve iş adamlarının 
aralarında bulunduğu binlerce kişiyi 
senelerce dinlediği ortaya çıktı. 

FETÖ’nün aralarında gazeteci, 
bürokrat, iş adamı, sivil toplum 
temsilcisi ve siyasetçilerin de olduğu 
bir çok gruba şantaj yaptığı ortaya 
çıktı.
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15 Temmuz darbe girişimi ile son bulan kumpas zincirinin ilk 
halkası ‘7 Şubat MİT Krizi’ ile başladı. Başbakan Erdoğan’ın 
ameliyata gireceği istihbaratını alan FETÖ mensupları, 
bu durumdan istifadeyle MİT’e illegal bir operasyon 

gerçekleştirerek bahse konu kurumu ele geçirmeyi ve bu yolla 
seçilmiş meşru Hükümeti yıpratmayı planlıyorlardı. 7 Şubat 2012 
günü, sonradan FETÖ mensubu olduğu ortaya çıkan özel yetkili 
savcı Sadrettin Sarıkaya, devam eden bir soruşturmayı gerekçe 
göstererek MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner, 
eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ve iki MİT görevlisini ifade 
verme bahanesiyle adliyeye çağırdı. Amaç, adliyeye getirilecek 
olan Fidan ve diğer MİT görevlilerini “vatana ihanet” suçlamasıyla 
tutuklayarak terörist ilan etmekti. Fidan’ın rızası dâhilinde 
ifadeye gitmemesi durumunda evinin civarında toplanan polisler 
müsteşarı kelepçeleyerek zorla götürme talimatı almıştı. Ameliyat 
saatinin son anda ertelenmesi sayesinde Erdoğan’a ulaşan Fidan’ın 
“Teslim olma” talimatı alması üzerine bahse konu hain plan boşa 
çıkarıldı. 

7  Şubat Mit Krizi hadisesinde istediğini elde edemeyen FETÖ, bu 
kez toplumsal kaos çıkararak Hükümeti yıkma planını devreye 

3 . 2 . 1 .  1 5  T e m m u z  D a r b e 
G i r i ş i m i n e  G i d e n  S ü r e ç  

3 . 2 .  1 5  T e m m u z  D a r b e 
G i r i ş i m i 
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koydu. Bu kapsamda 27 Mayıs 2013’te İstanbul Gezi Parkı’nda 
“çevre hassasiyeti” iddiası ile başlayan gösteriler aniden Hükümet 
karşıtı şiddet içerikli kanunsuz eylemlere dönüştürüldü. 20 gün 
kesintisiz olarak devam eden olayların daha fazla büyümeden 
kontrol altına alınması sayesinde FETÖ’nün toplumsal kaos 
ve Hükümeti yıkma planları akamete uğratıldı. Gezi olaylarını 
kışkırtan polis müdürlerinin sonradan FETÖ mensubu 
olduklarının tespit edilmesi ve itirafçı FETÖ mensuplarının 
verdiği ifadeler olayların arkasındaki FETÖ parmağını açık bir 
biçimde ortaya çıkardı. 

İstanbul Başsavcılığı tarafından hazırlanan Gezi 

iddianamesinde FETÖ mensubu eski İstihbarat 

Kurmay Yarbay Bülent Sevindik, örgütün Gezi’deki 

kaos ortamının devam edeceğini düşündüğünü, 

bu sebeple meydanlara çıkarak olaylara destek 

verdiklerini itiraf etti. (AA) 
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FETÖ, 2013 yılının sonlarına doğru bu kez “17-25 Aralık Yargı 
Darbesi Girişimi” ile Hükümeti yıkma planını devreye koydu. 
Sonradan FETÖ mensubu oldukları tespit edilen savcılar 
Zekeriya Öz, Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç tarafından 17 Aralık 
2013 tarihinde aralarında iş adamları, bürokrat ve memurların 
da bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik “kara para aklama”, 
“altın kaçakçılığı” ve “kamu görevlilerine rüşvet” iddialarıyla 
operasyon başladı. 25 Aralık 2013 tarihinde de FETÖ mensubu 
savcı Muammer Akkaş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan’ın da aralarında olduğu 96 kişi hakkında gözaltı 
kararı verdi. FETÖ mensubu savcıların iddianamesinde Erdoğan 
için “Dönemin Başbakanı” ifadesinin kullanılması, kumpas 
girişimin asıl hedefinin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve seçimle 
işbaşına gelmiş meşru Hükümet olduğunu tüm açıklığıyla ortaya 
koyuyordu. Kumpas planı deşifre olup illegal gözaltı kararları, 17 
Aralık operasyonunda görev alan polislerin yerine atanan polisler 
tarafından uygulanmayınca bahse konu yargı darbesi girişimi de 
boşa çıkarıldı. 

Darbe girişimine giden kumpas zincirinin son halkası 2014 yılı 
başında gerçekleşen “MİT Tırları” hadisesidir. Bu illegal girişimle 
FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin terörle mücadele imajına 
zarar vererek ulusal ve uluslararası alanda itibarsızlaştırmayı 
amaçlamaktaydı. FETÖ mensubu savcılar ile güvenlik görevlilerinin 
işbirliği ile önce 1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Milli 
İstihbarat Teşkilatının gözetiminde Suriye’deki Türkmenlere 
insanî yardım götüren bir tır, ardından 19 Ocak 2014’te Adana’nın 
Ceyhan ilçesinde aynı amaçla seyir halindeki üç tır durduruldu. 
Tırlara eşlik eden MİT personeli yere yatırılarak kendilerine silah 
çekildi ve bahse konu hadise uluslararası medyaya “Türkiye’nin 
teröre destek verdiğinin” sözde kanıtı olarak sunulmaya çalışıldı. 
Sonuçta hain plan deşifre edilerek başarısızlığa uğratıldı. Planın 
arkasındaki FETÖ mensupları ise “Devletin güvenliği, iç veya 
dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması 
gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin 
etmek ve açıklamak” suçlarından yargılandıkları dava sonucunda 
gerekli cezalara çarptırıldılar. 
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Yukarıda yer alan teşebbüsler sonrasında, çeşitli idari ve 
yargısal tedbirler sonucunda FETÖ’nün niyeti ve devlet içindeki 
yapılanması kısmen de olsa deşifre olunca paniğe kapılan örgüt, 
elebaşı Gülen’in talimatıyla bu kez kanlı bir askeri darbe planına 
girişti. 15 Temmuz 2016 gecesi saat 22.00’de FETÖ’nün TSK 
yapılanmasının öncülüğünde başlatılan hain darbe teşebbüsü ile 
demokratik anayasal düzen yıkılarak yerine FETÖ elebaşı Gülen’in 
güdümünde totaliter bir sistem kurulmak isteniyordu.

F E T Ö  L İ D E R İ
 F E T U L L A H  G Ü L E N

C E L A L 
K A R A

Z E K E R İ Y A 
Ö Z

F İ K R E T 
S E Ç E N

M U A M M E R 
A K K A Ş

F İ R A R İ   F E T Ö  Ü Y E L E R İ
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3 . 2 . 2 .  1 5  T e m m u z  G e c e s i 
Y a ş a n a n l a r 

Üç F-16 savaş uçağı ile TBMM 11 kere 

bombalandı. Vekiller sığınaklara 

inerek saldırıdan korunmaya çalıştı. 

Polis memurları ve meclis çalışanları 

yaralandı.

F-16 İLE 11 KERE BOMBALANDI

ANKARA
TÜRKİYE BÜYÜK
MİLLET MECLİSİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 

bir F-16 savaş uçağı ile 3 kere 

bombalandı. Bombalamalarda, 

Külliye önünde bekleyen halk 

hedef alınırken, 29 şehit verildi.

29 KİŞİ ŞEHİT OLDU

F-16 İLE 3 KERE BOMBALANDI

ANKARA
CUMHURBAŞKANLIĞI

KÜLLİYESİ
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3 TANK VE TIR İLE  
TRAFİĞE KAPATILDI

136 DARBECİ ASKER

Boğaziçi Köprüsü 136 darbeci asker 

tarafından 3 tank ve tır ile kapatıldı. 

30 sivil, darbeci askerlerin açtığı ateş 

sonucu şehit oldu.

30 SİVİL ŞEHİT OLDU

ISTANBUL
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ  

(BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ)

6 KERE F-16 VE  
HELİKOPTERLE VURULDU

ANKARA
EMNİYET BİNASI

Ankara Emniyet binası 6 kere 

helikopterlerle ve bir kere de 

F-16 savaş uçağı ile vuruldu. 

Genelkurmay Başkanlığı 

darbeciler tarafından 

basılırken, Genelkurmay 

Başkanı Hulusi Akar 

rehin alındı. Genelkurmay 

Başkanlığı önünde toplanan 

göstericilere helikopterler 

tarafından ateş açıldı.
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İnternet ve medya yayınını kesmek 

isteyen darbeciler TÜRKSAT’ı hedef 

aldı. TÜRKSAT dört F-16 savaş uçağı 

ile bombalandı. 2 kobra helikopteri 

çevresindeki sivilleri vurdu. İnternet 

bağlantısının kesilmemesi için 

direnen iki çalışan şehit edildi.

ANKARA
TÜRKSAT

4 F-16 İLE BOMBALANDI

2 KOBRA HELİKOPTERİ  
SİVİLLERİ VURDU

2 TÜRKSAT ÇALIŞANI ŞEHİT 
EDİLDİ

Digitürk darbeci askerler tarafından 

hedef alındı. TRT, TRT World ve CNN 

Türk gibi yayın organları darbeci 

askerler tarafından basıldı. TRT 

spikerine silah zoruyla darbe bildirisi 

okutulurken, CNN Türk’ün yayını 

durduruldu.

ISTANBUL
YAYIN KURUMLARI

DARBECİ ASKERLER 
TARAFINDAN BASILDI
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MARMARİS
CUMHURBAŞKANI’NIN KALDIĞI OTEL

29 ASKER TARAFINDAN suikast 
girişiminde bulunuldu

BOMBED BY HELICOPTER

2 POLİS MEMURU 
şehit oldu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep 

Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te 

kaldığı otelde 29 asker suikast 

girişiminde bulundu.  Otel 

askerî helikopterle bombalandı. 

Saldırı sonucunda 2 polis 

memuru şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı 

bir F-16 ile bombalandı. Ankara 

ve İstanbul’da MİT merkezleri 

helikopterce hedef alındı.

F-16 İLE BOMBALANDI

ANKARA
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

İSTANBUL

CUMHURBAŞKANININ EVİ, KISIKLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

İstanbul Kısıklı’daki evi FETÖ’cü 

askerler tarafından basılmaya 

çalışıldı, evine giden yollar 

tanklarla kapatıldı.

DARBECİ ASKERLER TARAFINDAN 
BASILMAYA ÇALIŞILDI
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2 F-16 İLE
BOMBALANDI

56 KİŞİ ŞEHİT OLDU

ANKARA
ÖZEL HAREKAT MERKEZİ

Ankara Gölbaşı’daki Özel 

Harekât Merkezi iki kere 

F-16’lar ile bombalandı ve 56 

kişi şehit oldu.

İSTANBUL
ATATÜRK HAVALİMANI

4 ZIRHLI ARAÇ

58 DARBECİ SUBAY

6 SİVİL ŞEHİT OLDU

4 TANK

4 KAMYON

4 ASKERİ JİP

Bütün havalimanları darbeciler 

tarafından hava trafiğine kapatıldı. 

İstanbul Atatürk Havalimanı 58 darbeci 

subay tarafından, 4 tank, 4 zırhlı araç, 

4 kamyon ve 4 askerî jip ile kontrol 

altına alınmaya çalışıldı. Darbecilerin 

saldırıları sonucunda 6 sivil şehit oldu.
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15 Temmuz gecesi darbe girişimi haberi alındığında tüm yurtta 
gözler FETÖ’ye çevirildi Zira bu ihanet şebekesinin 7 Şubat 2012 
tarihli MİT krizinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar geçen 4 yılı 
aşkın sürede devlet ve millet aleyhine gerçekleştirdiği illegal eylem 
ve faaliyetleri somut delilleri ile ortadaydı. Bu sebeple 2014 yılında 
bahse konu yapılanmanın bir terör yapılanması olduğu Hükümet 
tarafından tescil edilmiş, FETÖ ile mücadele, ulusal güvenlik 
stratejilerine eklenmişti. FETÖ’yü askeri darbe teşebbüsünün 
doğal şüphelisi konumuna getiren bir başka neden ise, tüm önleyici 
tedbirlere karşın hain örgütün uzun yıllar türlü biçimlerde TSK’ya 
sızma girişimlerini sürdürmesi gerçeğiydi. Darbe sonrası yaşanan 
gelişmeler bu konudaki şüpheleri haklı çıkardı. Nitekim yapılan 
yargılamalarda elde edilen somut delillerin değerlendirilmesi 
sonucunda hain girişimin arkasındaki gücün FETÖ yapılanması 
olduğu kesin bir biçimde ortaya koyuldu. Bu somut deliller arasında 
darbe gecesine ait önemli ses ve görüntü kayıtları, darbecilere ait 
yazışmalar ile diğer bilgi ve belgeler, yakalanan darbecilere ait 
itiraflar ve tanık ifadeleri de bulunuyor. 

Nitekim Anket firmalarının verilerine göre, Türkiye halkının 
%88.2’si darbenin arkasında FETÖ’nün olduğunu düşünmektedir. 
Uluslararası gözlemciler ve diplomatların da kanaati aynı yöndedir. 
ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey darbe sonrasında 
“Bunu yapabilecek tek kişi Gülenciler” şeklinde bir açıklama 
yapmış; Avrupa Parlamentosu raportörü Kati Piri ise, “Darbenin 
arkasında Gülen’e bağlı insanların olduğundan hiçbir şüphem yok” 
demiştir. 
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C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I  K Ü L L İ Y E S İ ,  A N K A R A
1 6  T E M M U Z  2 0 1 6
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Darbe girişimine katılan askerlerin planın arkasında 
FETÖ’nün olduğuna dair ifadeleri ve FETÖ bağlantıları: 
Fatih Celaleddin Sağır, Levent Türkkan, Erdal Karlıdağ, 
Zekeriya Kuzu sadece kendilerinin değil, darbeye iştirak 

eden diğer askerlerin de FETÖ mensubu olduğunu itiraf etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele silahlı baskın girişimi 
düzenleyen Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez’in cebinden örgüt elebaşı 
Gülen’in duası çıktı. Haldun Gülmez ve Recep Zafer’in eşleri, aynı 
zamanda bir FETÖ soruşturması olan KPSS şüphelileri arasında. 

* FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında gözaltı kararı 
olan polislerin, darbe girişiminde rol aldığı ortaya çıktı. Bu polislerin 
cep telefonlarından gerçekleştirdikleri mesajlaşmalar, darbe 
girişimini FETÖ mensuplarının yaptığını gösteren örnekler arasında 
yer aldı. 

* Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı olan Hulusi 
Akar, darbecilerin kendisini 15 Temmuz akşamı telefon üzerinden 
örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürmek istediğini açıkladı. 
Orgeneral Akar olay gününe ilişkin ifadesinde, rehin alındığı sırada 
darbeci askerlerden Tuğgeneral Hakan Evrim’in, “Sizi kanaat 
önderimiz Gülen ile görüştürelim” dediğini ifade etti. 

* Darbe öncesinde FETÖ mensubu gazeteciler sosyal medya 
hesaplarından darbe beklentisini ima eden tweetler attı. Dahası, 
FETÖ’cü gazeteci ve akademisyenler 15 Temmuz öncesinde 

D a r b e  G i r i ş i m i n i n  F E T Ö 
T a r a f ı n d a n  Y a p ı l d ı ğ ı n a  D a i r 
B a z ı  K a n ı t l a r  Ş u  Ş e k i l d e d i r :
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örgütün TV kanallarında darbe beklentisini ima eden ifadelerde 
bulunurken, girişimin olduğu gece yaptıkları açıklamalarda ise 
darbenin başarılı olduğu yönünde yorumlar yaptılar. 

* FETÖ’nün ‘Genelkurmay İmamı’ olan hain Adil Öksüz, 16 
Temmuz sabahında Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda 
yakalandı. Öksüz’ün darbe girişiminden iki gün önce ABD’den 
döndüğü tespit edildi.

C U M H U R B A Ş K A N L I Ğ I  K Ü L L İ Y E S İ  
M İ L L E T  C A M İ İ  B Ö L Ü M Ü ,  A N K A R A

1 6  T E M M U Z  2 0 1 6
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15 Temmuz hain darbe girişimi Türk demokrasisini hedef almış 
kara bir leke olarak anılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve 
stratejik kamu kurumlarının içinde sızmış Fetullahçı Terör 
Örgütü (FETÖ) mensuplarının başlattığı darbe girişimi; 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a suikast düzenlemeyi, 
Anayasal düzeni ve seçimle iş başına gelmiş meşru hükümeti 
yıkarak bir cunta hükûmeti kurmayı hedefliyordu. 15 Temmuz 
gecesi başlayan kalkışma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusal medya 
üzerinden yaptığı ve halkı demokrasiyi korumak için meydanlara 
çağırdığı konuşma sonrası seyir değiştirdi. 

On binlerce silahsız, sivil gösterici demokrasiyi ve seçilmiş hükûmeti 
korumak için sokağa çıktı. Dünya tarihinde eşi görülmemiş destansı 
bir direniş sonucunda darbe girişimi geri püskürtüldü. 

16 Temmuz 2016 sabahı Türkiye’nin uyandığı manzara trajikti. 
Ankara ve İstanbul, helikopterler, tanklar, ve F-16 jetlerinin altında 
terörün hâkim olduğu bir gece yaşamış, darbe girişimi sonucunda 
251 kahraman şehit düşmüş ve 2500’ü aşkın vatan evladı da gâzi 
olmuştu. Darbeciler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) 11 
kere bombalamış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Polis Karargahları 
ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binalarına saldırmış ve medya 
kuruluşlarını hedef almıştı. 

Türkiye sadece tarihinin en kanlı darbe girişimine değil, aynı 
zamanda en kapsamlı terör saldırısına maruz kalmıştı. Öyle ki ABD 
Başkan Yardımcısı Joe Biden, darbe girişiminden sonra Türkiye’ye 

3 . 2 . 3 .  C u m h u r b a ş k a n ı 
E r d o ğ a n ’ ı n  H a l k a  Ç a ğ r ı s ı  v e 

D e s t a n s ı  M ü c a d e l e 
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yaptığı ziyaret sırasında 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin 11 
Eylül’ü olduğu tespitinde bulunacaktı. Buna karşılık Türk halkının 
demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği direniş 
ise tüm dünyada takdir toplayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Barack Obama, darbe girişimi için şu sözleri sarf edecekti: 
“Demokratik yollarla seçilmiş hükûmete karşı haince eyleme girişen 
ordu mensupları vardı. Ancak cesaret verici olan şey, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a karşı olanların bile içinde bulunduğu ve bunun kabul 
edilemez olduğunu söyleyen Türk halkıydı.” 
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Türkiye, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi için 
Amerika Birleşik Devletleri’ne koliler dolusu delil sundu. 
Bununla beraber 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye ABD’den FETÖ’nün elebaşı Gülen için “acil 

tutuklama” talebinde de bulundu. Muhalefet partisi liderleri de 
Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi için çağrıda bulundu. ABD 
ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın iade talebinde 

3 . 3 .  F E T Ö  E l e b a ş ı  G ü l e n ’ i n 
İ a d e  S ü r e c i 
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reddedilmeyecek suçlar arasında “Devlet Başkanı veya Hükûmet 
Başkanı’na karşı işlenmiş veya işlenmeye teşebbüs edilmiş suç” 
maddesi yer almaktadır. Darbe girişiminde işlenen suçların yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast 
girişimi Gülen’in iadesini gerektirmektedir. 

Elebaşı Gülen’in Türkiye’ye iadesini gerektiren tüm hukuki 
gerekçelere ve haklı beklentilere karşın ABD’li yetkililer harekete 
geçmek yerine halen başvuruya ilişkin delillerin incelenmekte 
olduğu yanıtı ile yetinmektedir. FETÖ elebaşı, hâlen örgütüne 
talimat vermekte ve hatta yayınladığı videolar vasıtası ile 
Türkiye’de siyasetçileri tehdit etmeye devam etmektedir. Darbe 
girişimi sonrasında yayınladığı videolarda örgütünün uyuyan 
hücrelerini aktif olmaya çağırmakta ve Türkiye’de seçimle iş başına 
gelmiş siyasetçileri idamla tehdit etmektedir.
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Türkiye’nin 
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