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Özet
Bu çalÕúmada, terörizme karúÕ yürütülen mücadele modelleri incelenmektedir. Terörizme
karúÕ mücadele, son dönemlerin en sÕk kullanÕlan terimlerindendir. Mücadele modelleri,
belirlenen terörizm kavramÕna göre de÷iúmektedir. Bir devlet, ba÷ÕmsÕzlÕk mücadelesi veren
etnik gruplarÕn “terörist” olarak nitelendirilmesi gerekti÷ini savunurken özgürlüklerinin
kÕsÕtlandÕ÷ÕnÕ düúünen bir di÷er grup ise “devlet terörü” nitelemesini kullanmaktadÕr. Bu
karÕúÕklÕk terörizmle mücadeleyi birçok yönden frenledi÷i gibi daha da zorlaútÕrmaktadÕr. Bu
çerçevede; çalÕúmada Birleúmiú Milletler Örgütü’nün “Terörizm ile ilgili KapsamlÕ Taslak
Sözleúmeleri” ve BM’nin 1373 sayÕlÕ KararÕ incelenmektedir. AyrÕca terör olaylarÕ yüzünden
ciddi ölçüde sarsÕlan AB ve ABD’nin terörizme karúÕ daha etkili bir mücadele yürütmek için
kurdu÷u önemli komite ve savunma birimleri ele alÕnmaktadÕr. ÇalÕúma, terörizme karúÕ
mücadelenin önünde duran terörizm kavramÕnÕn tanÕmlanmamasÕ sorununu incelemekte,
devletlerin ”terörizme karúÕ mücadele” adÕ altÕnda belirledikleri savunma ve mücadele
yasalarÕnÕnÕn analizini yapmakla birlikte uluslararasÕ örgütlerin “mücadele modellerini”
de÷erlendirmektedir.
Anahtar sözcükler: Terörizme KarúÕ Mücadele, 11 Eylül SaldÕrÕlarÕ, AB, BM, ABD,
UluslararasÕ Hukuk.

Combating Against Terrorism Models
Abstract
In this study, combating against terrorism models is investigated. Combating against terrorism
is one of the terms that are used very often, recently. Combating models changes according to
determined concept of terrorism. A government defines an ethnic group, which fights for its
independency, as terrorist. On the other hand, a group of people believes that the government
limits their freedom; they deal with “state terrorism”’ It is very difficult to combat against
terrorism, due to this chaos. In this context, the study evaluates combating against terrorism
United Nations perspectives point of view. Important European and American institutions
combating against terrorism are also evaluated. Difficulties of combating against terrorism are
analyzed and combating models among states are evaluated in this study.
Key words: Combating against terrorism, the September 11 Attacks, EU, UN, the United
States, International Law.
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Giriú
“Terörizme karúÕ mücadele” kavramÕ BatÕ medyasÕnda ilk kez XIX.
yüzyÕlÕn sonuna do÷ru Rus ømparatorlu÷u ile BatÕ ülkelerinin siyasi
liderlerine karúÕ yapÕlan anarúist saldÕrÕlarÕ durdurmayÕ amaçladÕklarÕnÕ
açÕklamak için kullanÕlmÕútÕr. 2 Nisan 1881 tarihinde bu baúlÕkla bir yazÕ
yayÕmlayan ilk gazete The New York Times olmuútur. O dönemlerde
anarúistlerin ço÷u kendilerini terörist olarak adlandÕrmÕú olsalar da bu denli
agresif bir sÕfat taúÕmamaktaydÕ. UluslararasÕ toplumun bu terime karúÕ ilgisi
øngiliz hükümetinin 1940 yÕlÕnda Filistin’de Yahudi terör örgütü ile yaptÕ÷Õ
mücadele sÕrasÕnda artmÕútÕr. øngiliz hükümeti, “ørgun” ve “Lehi” terör
örgütü ve sempatizanlarÕna karúÕ ilan etti÷i savaúÕ bu terimle açÕklamÕútÕr.
“Terörizme karúÕ mücadele” terimi 11 Eylül saldÕrÕlarÕndan sonra tekrar
hatÕrlanmÕú, ama bu kez yeni bir anlam daha kazanmÕútÕr. Bu sefer basit bir
“terör” kavramÕ yoktur. DolayÕsÕyla mücadele de kolay olmayacaktÕr. Dünya
küreselleúme yolunu tutarken “terörizm kavramÕnÕn” yanÕna “ küresel
terörizm” kavramÕ da eklenmiú ve terörizmin amacÕ de÷iúti÷i gibi yöntemleri
de daha acÕmasÕz bir úekil almÕútÕr. 11 Eylül saldÕrÕlarÕndan sonra dönemin
BaúkanÕ Bush medyaya verdi÷i demeçlerde “Biz terörizme karúÕ açtÕ÷ÕmÕz
savaúÕ kazanaca÷Õz” ifadesini kullanmÕútÕr. Bu ifade daha sonra sÕkça
yazÕlmaya ve kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. 20 Eylül 2001 tarihinde Bush,
Kongre’de yaptÕ÷Õ konuúma sÕrasÕnda “Terörizme karúÕ mücadele El Kaide
terör örgütü ile baúlayacak ama bununla son bulmayacaktÕr. Savaú tüm terör
örgütleri tespit edilip yok edilene kadar sürecektir” demiúti.3 Daha sonra
“terörle mücadele” doktrinini açÕklarken, bunun bir so÷uk savaúa
benzedi÷ini ifade ederken, aynÕ zamanda da özgürlük ve demokrasiye karúÕ
gelenlere karúÕ açÕlan ideolojik bir savaú oldu÷unu belirtmiútir.
7 Eylül 2005 tarihinde Londra’da gerçekleúen terörist saldÕrÕlardan
sonra “Terörizme karúÕ yapÕlan Amerikan modeli mücadele ve stratejiler”
birçok eleútiriye maruz kalmÕútÕr. “Terörizme karúÕ mücadele”nin yeni
silahlar ve stratejiler uygulayarak bu denli geniú çapta saldÕrÕlara maruz
kalma riskini ortadan kaldÕrmasÕ gerekirdi. Bunun için öncelikle kimin kime
karúÕ savaú açtÕ÷ÕnÕn, teröristlerin kim oldu÷unun ve terörizm kavramÕnÕn net
bir úekilde açÕklanmasÕ gerekmektedir. “Terörizme karúÕ mücadele” terimi,
sadece Birleúmiú Milletler (BM) ve di÷er uluslararasÕ örgütlerin terörizmi
ortadan kaldÕrmak için gerekli noktalarÕ belirleyen raporlarÕnda yer almakla
kalmamalÕdÕr. Bunun için tüm ülkelerin mücadeleyi ortak yürütece÷i yönleri
belirleyerek ortak bir mücadele için stratejiler belirlemesi gerekmektedir.
3

“Strategiya Natsionalnoy Bezopasnosti SùA” (ABD’nin Milli Güvenlik Stratejisi),
http://www.nlvp.ru/reports/52.html, (2002).
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ÇalÕúmada ayrÕca BM’nin uluslararasÕ terörizme karúÕ hazÕrladÕ÷Õ
kapsamlÕ taslak sözleúmesi ve daha etli bir mücadele yürütmek için kurdu÷u
Kontra Terörizm Komitesinin yaptÕ÷Õ çalÕúmalar incelenmektedir. Bununla
birlikte 11 Eylül saldÕrÕsÕ ve Avrupa’da gerçekleúen büyük çaplÕ terör
saldÕrÕlarÕndan sonra terörizmle mücadele konusunda birleúen ülkeler ve
kurulan ortak komiteler ele alÕnmaktadÕr.
1. Terörizmle Mücadelede Terörizm TanÕmlama Sorunu
Terörizmle mücadelede en büyük engel, uluslararasÕ hukuk biliminde
oldu÷u gibi devletlerarasÕnda da terörizmin genel kabul görmüú tek bir
tanÕmÕnÕn olmamasÕdÕr. SÕnÕrÕn bir tarafÕnda suçlu olarak nitelendirilen bir
saik, sÕnÕrÕn di÷er tarafÕna geçti÷inde ulusal kurtuluú savaúçÕsÕ olarak
görülmektedir.4 H. Zafer’e göre tanÕm sorunu úu úekilde açÕklanmaktadÕr:
“Terör, çok genel anlamÕyla devlete yönelik úiddet içeren hareketler
oldu÷undan siyasal sistemlerdeki farklÕlÕktan dolayÕ bu kavramÕn anlamÕ
ülkeden ülkeye de÷iúiklik göstermektedir. Nitekim terörü konu alan
milletlerarasÕ çatÕúmalar da bunu açÕkça ortaya koymaktadÕr. BatÕlÕ devletlere
göre milletlerarasÕ terör, úahÕslarÕn yabancÕlara karúÕ uyguladÕ÷Õ siyasi saikli,
askeri olmayan úiddet kullanÕmÕ veya bir devletin menfaatlerine zarar veren
veya bir devleti veya milletlerarasÕ bir teúkilatÕ belirli bir davranÕúa zorlayan
úiddet uygulamasÕdÕr. Buna karúÕlÕk Üçüncü Dünya Devletleri, bir taraftan
milli özgürlük hareketlerini ve halklarÕn yabancÕ egemenli÷inin her türüne
karúÕ uyguladÕklarÕ úiddet hareketlerini terör kavramÕ dÕúÕna çÕkarmak
isterken, di÷er taraftan kolonyal, ÕrkçÕ, yabancÕ rejimlerin baskÕ altÕndaki
halklara karúÕ uygulamalarÕnÕ devlet terörü kavramÕ altÕnda terör kavramÕ
içine sokmaya çalÕúmÕúlardÕr. Terörizmin birden fazla çeúidinin olmasÕ ve
ahlaki ve siyasi de÷erlendirmelerdeki farklÕlÕklar nedeniyle birinin terörist
olarak nitelendirdi÷ini di÷erinin ‘ba÷ÕmsÕzlÕk savaúçÕsÕ’ olarak
nitelendirilmesi bu kavramÕn bugüne kadar objektif bir tanÕmÕnÕn
yapÕlmasÕnÕ engellemiútir”.5
Terörizmin evrensel bir tanÕmÕnÕn yapÕlmasÕ gerekti÷i konusunda birçok
yazarÕn görüú ayrÕlÕ÷Õnda oldu÷u gözlenmektedir. Terörün her úeyden önce
bir tanÕmÕnÕn yapÕlmasÕ gerekti÷ini vurgulayan uzmanlardan Wardlaw6,
“terörizmin kontrol altÕna alÕnmasÕndaki en önemli sorun bu kavramÕn
4

Sertaç, H. Baúeren, “ønsan HaklarÕ ve Terörizm”, ønsan HaklarÕ ve Güvenlik içinde,
Türkiye Barolar Birli÷i ønsan HaklarÕ AraútÕrma ve Uygulama Merkezi YayÕnÕ, No 1,
Ankara, 2001, s.195–224
5
Hamide, Zafer, “Sosyolojik Boyutuyla Terörizm”, Beta BasÕn YayÕn, østanbul, 1999, s. 45.
6
Grant, Wardlaw, “Political Terrorism: Theory, Tactics and Countermeasures,
Cambridge University Press, 1982, p. 19
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tanÕmlanmasÕdÕr” demektedir. AynÕ görüúü paylaúan bir di÷er uzman S.
Baúeren, devletlerin ortak bir terörizm tanÕmlama yapmasÕyla terörizmle
mücadele de sorunun aúÕlaca÷Õna iúaret etmektedir.7
Buna karúÕn, terörizmin tanÕmÕnÕn yapÕlmamasÕnÕn daha iyi ve daha
uygun oldu÷unu iddia eden görüúler de vardÕr. Bu görüúü paylaúan yazarlar
ise, uluslararasÕ terörizmi tanÕmlamak için harcanan çabalarÕ zaman kaybÕ
olarak görmekteler; tanÕmÕn yapÕlmasÕnÕn imkânsÕzlÕ÷Õna iúaret ederek
çözümün terörizmi tanÕmlamak yerine, çocuklarÕ öldürme, rehin alma, uçak
kaçÕrma gibi suç unsurlarÕ üzerinde yo÷unlaúÕlmasÕ gerekti÷ini
belirtmektedirler.8 Bu çerçevede örne÷in H. Zafer, tanÕmlarÕn amaç de÷il,
düúünmeye yardÕmcÕ araç oldu÷unun ve terörizm sorununu tamamÕyla
çözmek için tanÕmlamanÕn yeterli olmadÕ÷ÕnÕn altÕnÕ çizmektedir.9
2. Birleúmiú Milletler Örgütünün Terörizm ile ølgili KapsamlÕ
Taslak Sözleúmeleri
Terörizme karúÕ kapsamlÕ sözleúme tasla÷Õ 9 AralÕk 1994’te alÕnan
49/60 sayÕlÕ BM Genel Kurulu kararÕnÕn ekinde yer alan “UluslararasÕ
Terörizme KarúÕ Gereken Önlemler” bildirisi ile baúlamÕútÕr.10
BM’nin hukuk iúleri ile ilgilenen 6. Komite ve BM Genel Kurulu
tarafÕndan 17 AralÕk 1996 tarihinde kabul edilen ve 52/210 sayÕlÕ karar
do÷rultusunda kurulan Ad Hoc Komitesi aracÕlÕ÷Õyla UluslararasÕ Terörizmi
KapsayÕcÕ Taslak Sözleúmesi (Comprehensive Convention on International
Terrorism) hazÕrlÕk çalÕúmalarÕnÕ sürdürmektedir. AslÕnda bu alandaki
çabalar 1994 yÕlÕnda alÕnan 49/60 sayÕlÕ Genel Kurul KararÕ'na ekli
Deklarasyon ile baúlamaktadÕr. Bu deklarasyon ile BM üye devletlerine
konunun bütün yönlerini içeren kapsamlÕ bir hukuki çerçeve oluúturmak
amacÕ ile terörizmin önlenmesi ve ortaya çÕkmasÕnÕn engellenmesine yönelik
uluslararasÕ hukuk hükümlerinin kapsamÕnÕn acilen gözden geçirilmesi
ça÷rÕsÕ yapÕlmÕútÕ. Bu belge en son 25 A÷ustos 2001 tarihinde hazÕrlanarak
BM Genel Kurulu’nun 56. 2001 Eylül - AralÕk oturumunda yeniden gözden
geçirilmiútir ve tamamlama görevi 6. Komite’ye verilmiútir.11 Bu bildiride,
BM’ye üye devletlerin terörizmi önlenmek ve ortaya çÕkmasÕnÕ engellemek
amaçlÕ kapsamlÕ bir hukuki düzenleme oluúturmasÕ gerekti÷i ça÷rÕsÕnda
7

Sertaç, H.Baúeren, a.g.m, s. 200
Fatma, Taúdemir, a.g.e , s. 12
9
Hamide, Zafer, a.g.e, s. 5
10
“Deyatelnost Organizatsiyi ObyedinyennÕh Natsiy v Oblasti BorbÕ s Terrorizmom”,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/action.html, (9 AralÕk 1994).
11
“Deyatelnost Organizatsiyi ObyedinyennÕh Natsiy v Oblasti BorbÕ s Terrorizmom”,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/action.html, (9 AralÕk 1994).
8

196

S.ȱDEMGRCGȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ193Ȭ212

bulunulmuútur. Bu çabalar kÕsmen sonuç vermiú ve yukarÕda belirtildi÷i
gibi 1997 Terörist BombalamalarÕn Önlenmesine Dair Sözleúme ile 1999
Terörizmin FinansmanÕnÕn Önlenmesine Dair Sözleúme kabul edilmiútir.
Fakat öncekilere ek olarak kabul edilen bu spesifik terörist eylemleri ele alan
anlaúmalarÕn dÕúÕnda genel ve kapsayÕcÕ bir anlaúma henüz yapÕlamamÕútÕr.
KapsayÕcÕ anlaúma hazÕrlanmasÕ çalÕúmalarÕnda görüldü÷ü üzere ülkelerin
tamamÕ teröre karúÕ olduklarÕnÕ ifade etmelerine ve terörle mücadele edilmesi
gerekti÷i hususunda hemfikir olmalarÕna ra÷men bazÕ konular hakkÕndaki
önemli anlaúmazlÕklar görüúmelerin uzlaúma ile sonuçlanmasÕnÕ
engellemektedir. Aúa÷Õda belirtilen görüú ayrÕlÕklarÕ belirlenmiútir:
x
x
x

Terörün hukuksal tanÕmÕ
Terörizm ile sömürgecilik karúÕtÕ ve ulusal kurtuluú hareketleri
arasÕndaki iliúki
Devletlerin silahlÕ kuvvetlerinin faaliyetleri12

Ad Hoc Komite toplantÕlarÕnda delegasyonun görüú ayrÕlÕklarÕna
ra÷men 27 maddenin büyük kÕsmÕnÕn görüúülmesi hÕzlÕ bir ilerleme
kaydetmiútir. 2002 yÕlÕnda 6. Komite, önerilen çalÕúma grubunu oluúturmuú
ve Sri LankalÕ Rohan Perera’yÕ baúkan seçmiútir. Komite 51/210 sayÕlÕ Karar
uyarÕnca Grubun tüm BM üyesi devletler ile BM uzman kurumlarÕna ve
UluslararasÕ Atom Enerjisi Kurumu'na açÕk olmasÕnÕ kararlaútÕrmÕútÕr.13 Ad
Hoc Komite aynÕ zamanda Nükleer Terörizmin Önlenmesi ile ilgili
UluslararasÕ Sözleúme Tasla÷Õ (International Convention for the Suppression
of Acts of Nuclear Terrorism) hazÕrlamakla görevlidir. AyrÕca Taslak
Sözleúme'nin 4. maddesi, nükleer silaha sahip devletler tarafÕndan bu
silahlarÕn olasÕ kullanÕmÕnÕn meúru görülmesi olarak yorumlanabilece÷i
konusunda kaygÕlarÕ öne çÕkmaktadÕr.
UluslararasÕ Terörizme KarúÕ KapsamlÕ Taslak Sözleúmesine taraf olan
ülkeler, iç hukuklarÕnda terör eylemlerini bir “suç” olarak belirteceklerdir.
Tasla÷a göre, kendilerini haklÕ çÕkartacak siyasi, ideolojik, etnik, dini veya
di÷er úartlar ne olursa olsun, kamuoyunu tehdit eden ve terör amaçlÕ hareket
eden her siyasi grup veya úahÕsÕn suçu beyan edilecek ve iúledi÷i suçun
a÷ÕrlÕ÷Õna göre cezalandÕrÕlacaktÕr.14 Bunun dÕúÕnda “Devletlerin bir baúka
devlete karúÕ yapÕlacak terörist eylem hazÕrlÕklarÕ için topraklarÕnÕn
kullanÕlmasÕnÕ önleyecek tedbirler almasÕ, di÷er ülke hükümetleri ile bilgi
12

øbrahim, Kaya, “UluslararasÕ Terörizmin YasaklanmasÕ ÇabalarÕ”,
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=3, (22 Ekim 2004).
13
Report of the Ad Hoc Committe Established by General Assembly Resolution 51/210 of 17
December 1996 Fifth Session, A /56/37,13 February 2001.
14
øbrahim, Kaya, “ UluslararasÕ Terörizmin YasaklanmasÕ ÇabalarÕ”,
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=3, (22 Ekim 2004).
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alÕúveriúinde bulunmasÕ, mülteci statüsü vermeden önce talepte bulunan
úahsÕn terörist faaliyetlerde bulunmadÕ÷Õndan emin olmasÕ gerekmektedir.
Sözleúmeye taraf ülkelerin terörist suçlara karúÕ ciddi hukuki önlemler
almalarÕ gerekmektedir. Sözleúmeye göre terörizm eylemlerinde veya
hazÕrlÕklar sÕrasÕnda yer alan ya da eylem hazÕrlÕklarÕ için destekte bulunan
úahÕs her kim olursa olsun yargÕlanmasÕ ve cezalandÕrmasÕ gerekmektedir.15
Bunun dÕúÕnda “Devletler, terör suçu ile aranan ya da ülkesine karúÕ siyasi
suç iúleyen úahÕslarÕ yargÕlamakla veya iade etmekle yükümlüdür. Bu
sözleúmeye ek olarak terör suçu ile aranan úahÕslarÕn iadesi ile ilgili anlaúma
düzenlenmiútir. Bu anlaúmaya göre “DevletlerarasÕnda suçlularÕn iadesi ile
ilgili bir anlaúma olmadÕ÷Õ halde bile, bu anlaúma do÷rultusunda iade
yapÕlabilecektir. øade yapÕlmadÕ÷Õ durumda suçlu bulundu÷u ülke devleti
tarafÕndan yargÕlanmalÕdÕr.”
Bu belgeye göre devletler oldu÷u gibi uluslararasÕ kurumlar da
terörizme karúÕ mücadele için uluslararasÕ hukuk çerçevesinde bir iú birli÷i
kurarak faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir.
Tasla÷a göre taraf ülkelerin terör eylemlerinin önlenmesi ve
cezalandÕrÕlmasÕnda iúbirli÷inde bulunmasÕ gereklidir. Henüz üzerinde
uzlaúma olmamakla birlikte terörist eylem veya suç bir kiúinin hukuk dÕúÕ ve
kasten silahlar, patlayÕcÕlar veya öldürücü araçlarla baúka bir kiúiye, insan
topluluklarÕna veya mülke zarar vermesiyle sonuçlanan veya sonuçlanmasÕ
çok muhtemel, úiddet uygulamasÕ veya uygulama tehdidinde bulunmasÕ
olarak tanÕmlanmÕútÕr. AynÕ zamanda kiúinin bu tür suç iúlemeye teúebbüs
etmesi, suçta yer almasÕ, baúkalarÕnÕn bu suçu iúlemesini organize etmesi de
tanÕm kapsamÕ içerisindedir. Tasla÷a devletlerin silahlÕ kuvvetlerinin yaptÕ÷Õ
eylemlerin kapsam dÕúÕ oldu÷u hükmü konmuútur. Özellikle øsrail devleti
güvenlik güçlerinin bu kapsamda korundu÷u düúünülmüú olup bunu
dengelemek amacÕyla Arap ülkeleri, Malezya, øran ve øslam KonferansÕ
Örgütü terörizm ile meúru ulusal kurtuluú, ba÷ÕmsÕzlÕk ve özgürlük
hareketleri arasÕnda bir ayrÕmÕn gözetilmesi gerekti÷ini ifade etmiúlerdir. Bu
anlayÕúa göre BM kararlarÕnda iúgal edilmiú topraklar olarak adÕ geçen ve
açÕkça kendi gelece÷ini belirleme (self-determinasyon) hakkÕ bulundu÷u
belirtilen Filistin topraklarÕnda yaúayanlarÕn mücadeleleri terörizm olarak
nitelendirilemez. Buna karúÕn devlet yetkilileri eliyle iúlenen ve yukarÕdaki
tanÕma giren terör eylemlerinin de sözleúme kapsamÕnda olmasÕ gerekti÷i
belirtilmiú ve devlet teröründen söz edilmiútir16.
15

“Zayavleniye Uçastnikov Moskovskoy Konferensiyiy Ministrov Stran “Vosmerki” o
Protivodeystviyi Terrorizmu”, Diplomaticheskiy Vestnik, SayÕ 11, Moskova 1999, s.18.
16
øbrahim, Kaya, “UluslararasÕ Terörizmin YasaklanmasÕ ÇabalarÕ”,
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=3, (22 Ekim 2004).
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3. BM 1373 SayÕlÕ KararÕ
28 Eylül 2001 tarihinde, BM’nin barÕú ve güvenli÷e karúÕ tehdit ile ilgili
7. Tüzü÷ü esasÕna göre Güvenlik Konseyi 1373 sayÕlÕ kararÕ kabul etmiútir.
Bu karar ile 11 Eylül 2001 tarihinde New York, Washington ve
Pennsylvania’da gerçekleúen terörist saldÕrÕlar kÕnanmÕú ve bu tür eylemleri
önlemekte kararlÕ olundu÷unu belirtmiútir.
1373 sayÕlÕ karar ile Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesinin de dâhil oldu÷u
Kontra-Terörizm Komitesi (KTK)17 kurulmuútur. KTK, devletlerin 1373
sayÕlÕ karar do÷rultusunda hareket etmelerini kontrol etmekte ve devletlerin
terörizme karúÕ mücadelesi için daha geniú olanaklar sunmaya çalÕúmaktadÕr.
KTK, 1373 sayÕlÕ kararÕn bir kontrol mekanizmasÕ olarak çalÕúmaktadÕr.
Bu karar do÷rultusunda BM Güvenlik Konseyi bütün uluslararasÕ
kurumlar ile irtibata geçti. Güvenlik Konseyi’nin 6 Mart 2003 tarihinde
yaptÕ÷Õ özel konferansta bu kurumlarÕn terörizme karúÕ mücadele için
belirlenen standart ve kodeksler hakkÕndaki bilgileri devletlerle paylaúmasÕ
ve gerekti÷i zaman devletlerin anlaúmalarda belirtilen kararlar do÷rultusunda
hareket etmelerine yardÕm etmesi kararlaútÕrÕlmÕútÕr.18
1373 (2001) sayÕlÕ karar, bütün devletlerin terörizmin her türüne ve
úekline karúÕ bir mücadele baúlatmasÕnÕ öngörmektedir. Bu karar
do÷rultusunda devletlerin aúa÷Õdaki kurallara uymalarÕ gerekmektedir:
x
x
x
x

Terörist örgütlere mali yardÕmlarÕn yapÕlmasÕnÕ önlemek: 1(a), (b),
(c) ve (d) paragraflarÕ
Teröristlere mülteci statüsü verilmemesi ve her türlü destek
taleplerini reddedilmesi: 2(a), (c), (d), (g) ve 3(f), (g) paragraflarÕ
Terörist faaliyette bulunan her örgüt hakkÕndaki bilgileri di÷er devlet
hükümetleriyle paylaúmak: 2(b) ve 3(a), (b) ve (c) paragraflarÕ
Bu tür faaliyetlerde bulunan úahÕslarÕn takibi, soruúturulmasÕ ve
tutuklanma aúamasÕnda devlet hükümetleri ile iúbirli÷inde
bulunmak: 2(b), (f), 3(a), (b) ve (c) paragraflarÕ19

17

Kontra-terörizm kavramÕ terörizmi önlemek, caydÕrmak ve aynÕ zamanda terörizme karúÕlÕk
vermek anlamÕnda kullanÕlan, önlemlerin saldÕrgan karakterini belirten yaklaúÕmdÕr. Bkz,
Silja, Vöneky, “The Fight against Terrorism and the Rules of the Law of Warfare”,
Terrorism as a Challenge for National and ønternational Law: Security Versus
Liberty?, Berlin, Heidelberg, 2003, s.2.
18
“MejdunarodnÕye KodeksÕ, StandartÕ i Peredovoy OpÕt”,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/codes.html, (2003)
19
“Chto Trebuyet KTK ot Gosudarstv?,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/ask.html, (2003).

199

S.ȱDEMGRCGȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ193Ȭ212

1373 sayÕlÕ karar devletlerin iç hukukunu, çalÕúma mekanizmasÕnÕ ve
uluslararasÕ iúbirli÷ini de kapsama alanÕnda tutmaktadÕr.
KTK, devletler ile daha etkili ve sistemli bir çalÕúma düzeni sa÷lamak
için 3 etaplÕ bir analiz belirtmiútir.20
i. ETAP A
ølk baúta KTK, 1373 sayÕlÕ karar do÷rultusunda devletlerin bütün
faaliyet alanlarÕnda terörizme karúÕ, özellikle de terörizmin finanse
edilmesine karúÕ mücadele için gereken yasalarÕn olup olmadÕ÷Õna dikkat
etmektedir. Devletlerin bu tür yasamalarÕ olmadan terörizmi önlemek,
terörizmle mücadele etmek ve terörist faaliyetlerde bulunan ya da onlara
destek verenlerin yargÕlanmasÕ mümkün olmadÕ÷Õ için KTK bu tür yasalara
çok önem vermektedir. Terörizmin finanse edilmesine karúÕ mücadele, en
önemli meselelerden biri olarak Etap A’da yer almaktadÕr; çünkü 1373 sayÕlÕ
kararÕn 1. paragrafÕnda terörizmle mücadelenin bu noktasÕna özel bir yer
ayrÕlmaktadÕr. Devletler tarafÕndan verilen raporlarÕn detaylÕ ve düzenli bir
úekilde incelenmesi için ETAP A’ya KTK’nÕn bu aúamayla ilgili hiçbir
önerisi ve eleútirisi kalmayana dek özel bir önem verilmeye devam
edilecektir.21
ii. ETAP B
Devletler, 1373 sayÕlÕ karar do÷rultusunda yasalarÕ kabul ettikten sonra
bir baúka etaba geçilebilir. Bu aúamada devletlerin, 1373 sayÕlÕ kararÕn bütün
sorumluluklarÕ ve ba÷ÕmsÕz bir hukuk çerçevesi ile devreye girmesi için
hazÕrlÕklÕ olmalarÕ gerekmektedir; bununla birlikte 1373 sayÕlÕ kararda
belirtilen bütün yasa ve kararlarÕn faaliyete geçebilmesi için çalÕúma
mekanizmalarÕnÕn da güçlendirilmesi gerekmektedir. Daha önce biriken
tecrübe göze alÕnarak B AúamasÕ etkili ve konuya yönelik çalÕúma
mekanizmasÕ ile birlikte 1373 sayÕlÕ kararÕn bütün faaliyetini kapsayan ya da
teröristlerin örgütleri için yeni üyeler toplamasÕnÕ ve teröristlerin bir
devletten baúka bir devlete geçiúlerini engelleyen, teröristlere sÕ÷Õnak
verilmesini ve terörist veya terörist örgütlere yapÕlan di÷er aktif ya da pasif
yardÕmlarÕn yapÕlmasÕnÕ yasaklayan faaliyetleri de kapsayabilir. Etkili bir
çalÕúma mekanizmasÕ aúa÷Õdaki noktalara de÷inmektedir:

20

“Opredileniye Prioritetov, Rezolyursiya 1373”,
(http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/priorities.html, (2003).
21
“Chto Trebuyet KTK ot Gosudarstv?,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/ask.html, (2003).
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x
x
x

Güvenlik ve istihbarat organlarÕ tarafÕndan terörist faaliyetlerde
bulunan ve onlara destek verenlerin araútÕrÕlmasÕ, izlenmesi ve
tutuklanmasÕ
Gümrük, göç ve sÕnÕr kontrol hizmetleri tarafÕndan teröristlerin
geçiúlerinin ve teröristlere sÕ÷Õnak verilmesinin engellenmesi
Teröristlerin silah ulaúÕmÕnÕ önleyecek mekanizma22

iii. ETAP C
FarklÕ ülkelerde bu tür faaliyetlerin farklÕ úartlarda gerçekleúti÷ini göze
alarak sorunlarÕn çözümü de tek bir yöntemle yapÕlmayacaktÕr. KTK, her
devletin kendine göre tedbir almasÕ gerekti÷ini kabul etmekle birlikte;
devletlerin 1373 sayÕlÕ kararÕn hÕzlÕ bir úekilde faaliyete geçmesi için
giriúimde bulunmalarÕ gerekti÷ini de belirtmektedir. KTK’nÕn 1373 sayÕlÕ
karar do÷rultusunda faaliyete geçen, iç hukuk ve çalÕúma mekanizmasÕnÕ bu
karardaki düzenlemeye göre úekillendiren ve baúta dikkat edilmesi gereken
ülkeler listesinden çÕkan devletler ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu
durumda KTK, A ve B EtaplarÕnda ulaúÕlan sonuçlarÕ inceleyerek C EtabÕn
kontrolünü üstlenecektir. Bütün bu etaplar aúÕldÕktan sonra KTK, yukarÕda
belirtilen etaplardaki görevleri de÷iútirerek yeni bir faaliyete yol açabilir.23
4. Avrupa Birli÷i Düzenlemeleri
11 Eylül 2001 terörist saldÕrÕ arÕndan önce AB terör konusunda kararlÕ
ve istikrarlÕ bir politika sergilemekten kaçÕnmÕútÕr. Teröristlerin destekçisi
olan “özgürlük savaúçÕsÕ” söylemi ve terörizm ile insan haklarÕ arasÕnda
kesin bir sÕnÕr oluúturmama hatasÕ, teröristler tarafÕndan birçok kez
kullanÕlmÕútÕr. AB, bu hata sonucu ve insan haklarÕ söylemi altÕnda bazÕ
zamanlarda teröristleri koruyucu bir tutum sergilemiútir. Örne÷in 2002
yÕlÕnda PKK'nÕn terör listesine eklenmesi ve hesaplarÕnÕn dondurulmasÕnÕ
kararÕnÕ iptal etti÷ini duyurarak Türkiye’yi derinden etkileyen terör
olaylarÕnÕ hiçe saymÕútÕr. Fakat Amerika ve Avrupa’yÕ derinden sarsan
saldÕrÕlarÕndan sonra AB’nin terör konusundaki tutumu de÷iúmiútir ve AB
terörizmle ilgili bakÕúÕnÕ yeniden gözden geçirme gere÷i duymuútur.
Daha önce terör konusunda fazla giriúimde bulunmayan AB, saldÕrÕlarÕ
kÕnayarak terörizme karúÕ mücadele için yapÕlan bütün faaliyetlerde yer

22

“Çto Trebuyet KTK ot Gosudarstv? Opredeleniye Prioritetov, Rezolyutsiya 1373”
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/priorities.html, (2003).
23
“Çto Trebuyet KTK ot Gosudarstv? Opredeleniye Prioritetov, Rezolyutsiya 1373”,
http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/1373/priorities.html, (2003).
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alaca÷ÕnÕ belirtmiútir.24 Bu çerçevede teröre iliúkin mevcut düzenlemelere ek
düzenlemeler geliútirmiútir. Bunlardan biri, AB Komisyonu tarafÕndan
sunulan tutuklama ve iade emri uygulama önerisi ve 19 Eylül 2001 yÕlÕnda
imzalanan Terörle Mücadele Konusunda Çerçeve KararÕ’dÕr.25
2001 yÕlÕnda Brüksel’de toplanan Avrupa liderleri, BM çatÕsÕ altÕnda
AB üye ülkeleri ve ABD ile birlikte aday ülkelerin, Rusya Federasyonu,
Arap ve Müslüman ülkelerin ve terörizme karúÕ mücadele içinde yer almak
isteyen bütün müttefiklerin de katÕlabilece÷i geniú anti-terörizm koalisyonu
kurma ça÷rÕsÕnda bulunmuútur.26
Terörizme karúÕ mücadele konusunda AB tarafÕndan iki önemli adÕm
atÕlmÕútÕr. Birincisi bütün güvenlik organlarÕnÕn iúbirli÷ini pekiútirmek ve
bütün AB üyesi ülkelerde etkili olacak tek tutuklama emri uygulamaktÕr.27
Bundan sonra Avrupa çapÕnda uygulanan tek tutuklama emri Avrupa’daki
güvenlik organlarÕnÕn birbiri ile do÷rudan irtibat kurmasÕnÕ kolaylaútÕrarak
tutuklularÕn engellere takÕlmadan hÕzlÕ bir úekilde iadesinin yapÕlmasÕnÕ
sa÷layacaktÕr. Ortak bildiride özel olarak prosedürlerin uygulanmasÕ
sÕrasÕnda bütün demokratik haklarÕn ve insan haklarÕnÕn uygulanaca÷Õ
belirtilmiútir.28
AB, dönemin kritik durumunu göze alarak adalet ve içiúleri bakanlarÕnÕ
gereken bütün önlemleri almakla görevlendirmiútir. Bunun dÕúÕnda kÕsa bir
süre içerisinde, terörist faaliyetlerde bulunmasÕndan úüphelenilen bütün
úahÕs ve kurumlarÕn kontrolünün yapÕlmasÕ ve tek bir bilgi dosyasÕ
oluúturulmasÕ teklif edilmiútir. Böyle bir adÕm Avrupa çapÕnda bilgi
alÕúveriúini kolaylaútÕracaktÕr. Di÷er bir adÕm, Europol’un29 katÕlÕmÕyla
bütün istihbarat servislerinin ve özelleútirilmiú anti-terörist gruplarÕn
birleútirilmesi olmuútur. Europol’un kendisine de Amerikan partnerler ile

24

“Proposal for a Council Framework Decision on Combating Terrorism”,
www.europa.eu.int, (29 Eylül 2001).
25
Karar hakkÕnda daha fazla bilgi için bkz , Proposal for a Council Framework Decision,
Commission of the European Communities, Brussels, www.europa.eu.int, (19 Eylül 2001).
26
Andrey, KolÕchev, “So Zlom Borotsya Soobsha, Evropeyskiy Soyuz Prizval Vse StranÕ
Splotitsya v Borbe s Terrorizmom”, http://www.delrus.cec.eu.int/em/16/eur16_01.htm,
(Ekim 2001).
27
Proposal for a Council Framework Decision on the European Arrest Warrant and the
Surrender Procedures between the Member States, www.europa.eu.int, (29 Eylül 2001).
28
Andrey, KolÕchev, “So Zlom Borotsya Soobsha, Evropeyskiy Soyuz Prizval Vse StranÕ
Splotitsya v Borbe s Terrorizmom”, http://www.delrus.cec.eu.int/em/16/eur16_01.htm,
(Ekim 2001).
29
Daha fazla bilgi için bkz, Evropol, European Law Enforcement Cooperation,
http://www.europol.eu.int/index.asp?page=orgchart , (2002)
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iúbirli÷ini daha aktif bir úekle getirmesi ve ortak bir sözleúme imzalamasÕ
önerilmiútir.30
Avrupa ülkelerinin liderleri Hindistan’Õn BM çerçevesinde terörizme
karúÕ mücadele için ortak bir anlaúma imzalama teklifini kabul ettiler.
Belgede hava taúÕtlarÕnÕn güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gerekti÷inin
altÕ çizilmektedir.31 Bu görev UlaútÕrma BakanlarÕna verilmiútir. Burada
silahlarÕn sÕnÕflandÕrÕlmasÕ, ekibin teknik hazÕrlÕ÷Õ, bagajÕn kontrolü, pilot
odalarÕna ulaúÕmÕnÕn kÕsÕtlanmasÕ ve Avrupa güvenlik standartlarÕnÕn
uygulanmasÕ söz konusudur.
AralÕk 2001’de AB’nin Laken toplantÕsÕnda Avrupa ülkelerinin
uluslararasÕ terörizme karúÕ mücadele konusunda genel yaklaúÕmlarÕ
belirlenmiútir. Belgede, AB üye ülkelerinin güvenlik ve savunma konusunda
ortak Avrupa politikasÕ çerçevesinde terörist tehditlere karúÕ önlemler alaca÷Õ
belirlenmiútir. Bu belgenin bir sonucu olarak øspanya’nÕn teklifi üzerine
ortak Avrupa tek tutuklama kararÕ, ayrÕlÕkçÕ örgütlerin finans kaynaklarÕnÕn
dondurulmasÕ ve AB sÕnÕrlarÕ içerisinde bulunmasÕ yasaklanan terörist
örgütlerin listesinin düzenlenmesi ile ilgili anlaúmalar imzalanmÕútÕr.32
Avrupa tek tutuklama kararÕ do÷rultusunda, AB üye ülkelerinin herhangi
birinde suç iúleyen úahsÕn aranmasÕ durumunda ilgili úahÕs bütün üye
ülkelerde aynÕ sÕfatla aranacaktÕr ve úahsÕn aynÕ úekilde yargÕlanÕp
cezalandÕrÕlaca÷Õ hükmü verilmiútir. Bunun dÕúÕnda üye ülkelerin terörizmle
mücadele ile iliúkin etkili ceza kanunlarÕna sahip olmalarÕ ve terörizme karúÕ
uluslararasÕ iúbirli÷ini güçlendirecek önlemleri almalarÕ gibi hükümler
belirtilmiútir. Kararda hangi hedefe yönelik olursa olsun terörün temel insan
haklarÕnÕ hedef aldÕ÷Õ için, hiçbir úekilde haklÕ yanÕ olmadÕ÷Õ belirtilmiútir.33
30

Andrey, KolÕchev, “So Zlom Borotsya Soobsha, Evropeyskiy Soyuz Prizval Vse StranÕ
Splotitsya v Borbe s Terrorizmom”, http://www.delrus.cec.eu.int/em/16/eur16_01.htm,
(Ekim 2001)
31
New York ve Washington’da yapÕlan terörist saldÕrÕlardan sonra AB üye ülkelerinin
UlaútÕrma BakanlarÕ toplandÕ ve havayollarÕnda güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi
konusu görüúüldü. Bakanlar iki temel tedbirlerin alÕnmasÕ konusunda anlaútÕlar. Birincisi,
üye ülkelerin öngördü÷ü güvenlik tedbirlerin tüm ülkeler tarafÕndan alÕnmasÕdÕr. Tüm AB
üye devletlerin uymasÕ gereken normlar Avrupa Sivil Hava Uçaklar Komisyonu tarafÕndan
düzenlenmiútir. Örne÷in bu normlar sadece el bagajlarÕn de÷il ayrÕ taúÕnan bagajlarÕn da
kontrol edilmesini zorunlu kÕlmaktadÕr. økinci olarak AB ülkelerin hava taúÕtlarÕnda
uygulanacak güvenlik tedbirlerinin aynÕ olmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr. Bkz, Andrey, KolÕchev,
“So Zlom Borotsya Soobsha, ES Usilivayet Bezopasnost VozdushnÕh Polyetov”,
http://www.delrus.cec.eu.int/em/16/eur16_01.htm, (Ekim 2001)
32
“Evropeyskaya Sistema Predotvrasheniya Teraktov”, (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/ (2004)
33
Proposal for a Council Framework Decision, Comission on the European Arrest Warrant
and the Surrender Procedures between the Member States, www.europa.eu.int, (29 Eylül
2001).
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Bütün bu geliúmelere karúÕn üç yÕl sonra, AB içindeki özel güvenlik
güçlerinin terörizme karúÕ mücadelede yeteri kadar hazÕrlÕklÕ olmadÕ÷Õ ortaya
çÕkmÕútÕr. Bunun sonucu olarak 17 ùubat 2004’te Almanya, Fransa, øspanya
ve øtalya øçiúleri bakanlarÕ dört ülke arasÕnda ortak bir güvenlik sistemi
kurulmasÕ ile ilgili anlaúma imzalamÕúlardÕr. Bu konuda øçiúleri bakanlarÕ,
devlet bakanlarÕ ve Parlamento tarafÕndan terörizmle mücadele kanun
tasarÕsÕ hazÕrlanarak söz konusu ülkelerde terörist karúÕtÕ politikalarÕn temeli
oluúturulmuútur. Bu tür kanun örneklerine Fransa ve øspanya tarafÕndan
hazÕrlanan belgeler gösterilmektedir.34
Mart 2004’te Madrid’de gerçekleúen terörist saldÕrÕlardan sonra
Avusturya terörizme karúÕ ortak Avrupa özel hizmeti kurma teklifinde
bulunmuútur. Avusturya, Avrupa güvenli÷inin tek bir analitik servise ihtiyacÕ
oldu÷unu vurgulamÕútÕr. Fakat Avrupa’nÕn en büyük beú ülkesi olan
Almanya, øngiltere, Fransa, øspanya ve øtalya tarafÕndan bu fikir
reddedilmiútir. 2004 yÕlÕnda dönem baúkanÕ olan ørlanda, Avrupa’da bu tür
örgüt olarak Europol’un varlÕ÷ÕnÕ hatÕrlatmÕútÕr.35
Sonuçta ortak bir karara varÕlarak AB terörizme karúÕ mücadele
koordinatörlü÷ünün kurulmasÕna karar verilmiútir. Bu karar, saldÕrÕlardan
hemen sonra yapÕlan ani øçiúleri bakanlarÕ toplantÕsÕ sÕrasÕnda alÕnmÕútÕr.
Koordinatörün görevleri arasÕna Avrupa ülkeleri sÕnÕrlarÕ içerisindeki bütün
kontra-terörizm faaliyetlerini birleútirme, istihbarat servislerini geliútirme,
güvenlik sa÷lama ve finans kaynaklarÕnÕn kontrolü girmektedir. Fakat
Avrupa Birli÷i’nin ESøSC istihbarat ve güvenlik sa÷lama stratejik
merkezinin uzmanlarÕna göre koordinatör sadece sembolik bir görev
taúÕmaktadÕr. Üstelik Avrupa tek tutuklama kararÕ ancak Madrid’de
gerçekleúen terörist saldÕrÕlardan sonra yürürlü÷e girmiútir.
AB, biyometrik bilgilerin iúlenmesi kararÕnÕ 2004’ün sonuna kadar
onaylatÕp 2005’in sonuna kadar da yürürlü÷e girmesini sa÷lamayÕ
planlamÕútÕr.36
Mart 2004’te (Madrid’de gerçekleúen terörist saldÕrÕlardan iki hafta
sonra) HollandalÕ Giys de Vris anti-terörist faaliyetlerin koordinatörü olarak
belirlenmiútir. Bu süreçte AB, güvenli÷in pekiútirilmesi için yeni projeler
uygulama yoluna devam etmiútir. Nitekim 2 AralÕk 2005’te AB tarafÕndan
yeni doküman paketi kabul edilmiútir. Bu pakette en merkezi yer anti-terörist
34

“Evropeyskaya Sistema Predotvrasheniya Teraktov” , (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).
35
“Evropeyskaya Sistema Predotvrasheniya Teraktov”, (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).
36
“Evropeyskaya Sistema Predotvrasheniya Teraktov”, (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).

204

S.ȱDEMGRCGȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ193Ȭ212

stratejilere verilmiútir. AB, terörizmle mücadelesini dört yön üzerinde
yapmayÕ planlamaktadÕr. Bunlar, terörist saldÕrÕlarÕn önlenmesi, sÕnÕrlarÕn
korunmasÕ, terörizmle úüphelenenlerin takip edilmesi ve olasÕ saldÕrÕlarÕn
sonuçlarÕnÕ toparlamaya hazÕrlÕklÕ olmaktÕr.
Tehdit önleme çalÕúmalarÕnÕ AvrupalÕlar, terörist örgütlerin yeni üye
bulmalarÕnÕ engellemekle baúlatmayÕ planlamaktadÕrlar. Burada en çok hapis
ve dini okullardaki durumlarÕ kontrol etmek ve øslam toplumundaki radikal
marjinallerin etkinliklerini azaltmak gerekmektedir. Bunun için, Avrupa’da
MüslümanlÕk’Õn ö÷retilmesini sa÷lamayÕ ve hatta “kendi imamlarÕnÕ”
yetiútirmeyi planlamaktadÕr. Bunun dÕúÕnda Avrupa’daki göçmenlerin
ekonomik ve sosyal durumlarÕ da ele alÕnarak geniú taraflÕ modernizasyon ve
hayat standartlarÕnÕ yükseltmeye yönelik çalÕúmalar baúlatÕlacaktÕr.37
AB sÕnÕrlarÕnÕn korunmasÕ projesi insanlarÕn ve AB sÕnÕrlarÕ içerisine
giren yüklerin kontrol edilmesini öngören çeúitli mekanizmalardan
oluúmaktadÕr. Bu mekanizmalar geliútirilmeli ve terörizme karúÕ mücadele
için çalÕútÕrÕlmalÕdÕr. AB liderleri yürürlükte olan vize sisteminin terörizme
karúÕ mücadele için yeterli olmadÕ÷ÕnÕ kabul edip Avrupa sÕnÕr ajansÕ
kurmaya karar vermiúlerdir. Reformlar sayesinde teröristlerin Avrupa
sÕnÕrlarÕ içerisine kanun dÕúÕ yollarla girmeleri engellenecek, sivil
vatandaúlarÕn da resmi yollarla giriúleri kolaylaúacaktÕr.
Teröristlerin takibi için Avrupa’da yürürlü÷e giren tek Avrupa
tutuklama emri dÕúÕnda, birli÷in herhangi bir ülkesinde teröristlere karúÕ
bulunan delilin AB üyesi olan her ülkede kabul edilmesi kanunu eklenmiútir.
øzleri birkaç ülkede bulunan suçlarÕn soruúturulmasÕ için birkaç AB üye
ülkesi ile birlikte “Ortak soruúturma ekibi” kurulmasÕ planlanmaktadÕr.38
AB’nin terörist faaliyetlerin finanse edilmesine karúÕ baúlattÕ÷Õ
mücadelesi (FATF) adlÕ finansal suçlara karúÕ savaúan uluslararasÕ grubun
katÕlÕmÕyla gerçekleúmektedir. Mücadelede “ Europol” ve “ Eurojust” gibi
AB’nin polis ve adliye görevini üstlenen birlikler de yer almaktadÕr.39
AB’nin terörizme karúÕ daha etkili bir mücadele yürütmesi için kurulan
önemli komitelerden ikisi aúa÷Õda daha detaylÕ bir úekilde ele alÕnacaktÕr:
37

Sergey, Utkin, “ Borba s Terrorizmom, Evropeyskiy Proyekt, Evropa Usilit Yedinnuyu
SlÕjbu Bezopasnosti”, http://www.prognosis.ru/news/secure/2005/12/13/uss.html, (13 AralÕk
2005).
38
Sergey, Utkin, “ Borba s Terrorizmom, Evropeyskiy Proyekt, Evropa Usilit Yedinnuyu
SlÕjbu Bezopasnosti”, http://www.prognosis.ru/news/secure/2005/12/13/uss.html, (13 AralÕk
2005).
39
Sergey, Utkin, “ Borba s Terrorizmom, Evropeyskiy Proyekt, Evropa Usilit Yedinnuyu
SlÕjbu Bezopasnosti”, http://www.prognosis.ru/news/secure/2005/12/13/uss.html, (13 AralÕk
2005).
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i. CODEXTER
UluslararasÕ uzmanlar komitesi CODEXTER, AB’nin terörizme karúÕ
mücadeledeki katkÕlarÕnÕ analiz ve koordine etmekle görevlidir.
CODEXTER uzmanlarÕ, úahitlerin ve adliye organlarÕ ile iúbirli÷i olan ve
soruúturma için destekte bulunan úahÕslarÕn korunmasÕ için bir uluslararasÕ
hukuk normu hazÕrlanmasÕ kararÕ almÕútÕr. CODEXTER, Avrupa Bakanlar
Kurulu Komitesi’ne terörizm kurbanlarÕnÕn daha iyi korunmasÕ,
desteklenmesi ve bunlara tazminat ödenmesi için proje çalÕúmalarÕnÕ
sunmuútur. Bunun dÕúÕnda Komite her devletin terörizme karúÕ mücadele
olanaklarÕnÕ analiz etmektedir. CODEXTER’a uluslararasÕ hukuk
düzenlemelerinde açÕk bÕrakÕlan konularÕn yeniden gözden geçirilmesi için
bir veya birkaç kararname hazÕrlama yetkisi de verilmiútir.40
18–20 Ekim 2005 tarihleri arasÕnda CODEXTER uzmanlarÕ tarafÕndan
hazÕrlanan Konvansiyon’un ilk projesi incelenmiútir. Bu proje, terörizme
karúÕ mücadele ile ilgili normlarda açÕk bÕrakÕlan konularÕn tekrar iúlenmesi
için uluslararasÕ nitelikte bir dokümandÕr.41
ii. EUROPOL
Europol, AB üye ülkelerinde soruúturma ve takip faaliyetlerini üstlenen
ve ayrÕca uluslararasÕ suç örgütleri hakkÕnda bilgi toplamak ve bilgi
alÕúveriúinde bulunmakla görevli Avrupa polis kurumudur. Kurumun
kuruluú amacÕ uluslararasÕ suçlara karúÕ mücadeledir. Bunun dÕúÕnda önemli
faaliyetleri arasÕna terörizm, silah ve uyuúturucu kaçakçÕlÕ÷Õna karúÕ
mücadeleye girmektedir.42
Europol’ün kuruluúu AB’nin 1991 yÕlÕnda gerçekleúen Lüksembourg
Kurulu’nda belirlenmiútir. 1992 yÕlÕnda Maastriht AnlaúmasÕ çerçevesinde
Europol’ün uyuúturucu kaçakçÕlÕ÷Õna karúÕ birimi úeklinde yürürlü÷e
girmiútir (Europol Drug Unit).
1 Temmuz 1999’dan itibaren tam faaliyete geçmiútir.43 Europol’ün
terörizme karúÕ mücadele çerçevesinde;
x
40

DevletlerarasÕ bilgi alÕú veriúinde bulunmasÕ,

“Komitet Ekspertov po Borbe s TerrÕrizmom Soveta EvropÕ”, (Der.) A. Soldatov, ørina,
Borogan, Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).
41
“Komitet Ekspertov po Borbe s TerrÕrizmom Soveta EvropÕ” , (Der.) A. Soldatov, ørina,
Borogan, Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).
42
Andrey, Motkov, “Evropeyskoye Politzeyskoye Vedomstvo “ Europol”,
http://www.krugosvet.ru/articles/102/1010295/1010295a1.htm, (2005).
43
“Konvensiyiy o Evropole”, (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan, Marina, LatÕsheva,
http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).

206

S.ȱDEMGRCGȱ/ȱÇankÍrÍȱKaratekinȱÜniversitesiȱSBEȱDergisiȱ2(2):ȱ193Ȭ212

x
x
x

Bilgi araútÕrma ve analizinde bulunmasÕ,
Polis kurumlarÕnÕ bilgilendirmesi,
YapÕlan soruúturmalarla ilgili bilgileri soruúturmaya katÕlan ülkelere
aktarmasÕ ve bilgi dosyasÕnÕ devamlÕ yenilemesi ve incelemesi
gerekmektedir.

Europol 2002 yÕlÕndan itibaren AB üye devletlerinin yaptÕ÷Õ
soruúturmalara katÕlmaya ve soruúturmalarÕ denetlemeye hak kazanmÕútÕr. ùu
an Europol, Bulgaristan ve Romanya dâhil Avrupa Birli÷i’nin bütün üye
devletlerinin polis hizmetlerini üstlenmektedir.44
5. Küresel Terörle Mücadelede ABD Modeli
1970’li yÕllarÕn baúÕndan beri her Amerikan yönetimi terörizm sorunu
ile karúÕ karúÕya gelmiú ve her yönetim bu sorunu kendine has yöntemleriyle
çözmeye çalÕúmÕútÕr.
UluslararasÕ terörizm devri 1972 yÕlÕnda Münih OlimpiyatÕ’nda siyasi
nedenlerden dolayÕ øsrailli sporcularÕn öldürülmesiyle baúlamÕútÕr. Bu
olaydan sonra, devlet teröristlerle irtibata geçmek, istihbaratÕ desteklemek ve
uluslararasÕ hukuku geliútirilmek gibi yöntemlerin anti-terörist stratejisinin
birbirine ba÷lÕ elementleri oldu÷unu ve bu konularda Devlet DepartmanÕ,
Adalet BakanlÕ÷Õ, Savunma BakanlÕ÷Õ ve Federal Bureau of Investigation
iúbirli÷i düzenleyerek birlikte hareket etmeleri gerekti÷ini belirtmiútir.
Kontra-terörizm stratejisi ise Nixon ve Ford zamanÕnda geliútirilen
koordinasyon sorunlarÕ devlet departmanÕ sekreteri baúkanlÕ÷Õ altÕndaki
devlet komitesine verilmiútir. Bu komite çerçevesinde daha çok hava
taúÕtlarÕnda güvenlik ve vize sistemindeki reformlarla ilgilenen çalÕúma
grubu faaliyete geçmiútir.45
UluslararasÕ düzeyde terörizme karúÕ mücadele koordinasyonu 1971
yÕlÕnda kurulan Amerika Ülkeleri Organizasyonu (diplomatlara karúÕ
yönlendirilen terörizmle mücadele) ve ønterpol çerçevesinde gerçekleúmeye
baúlamÕútÕr. Ancak o zamanlar terörizm kritik tehlike boyutlarÕna
ulaúmamÕútÕr; bu yüzden de anti-terörizm mücadele koordinasyonu devlet
düzeyinde yapÕlmamaktaydÕ. Bu konudaki de÷iúimler Carter yönetimiyle
baúlamÕútÕr. Terörizme karúÕ mücadele komitesi basitleútirilmiútir; ülke içi ve
ülke dÕúÕ “anti-terörist” koordinasyon sorumlulu÷u Milli Güvenlik Kurulu,
Devlet DepartmanÕ ve FBI’a verilmiútir.
44

“Konvensiyiy o Evropole”, (Der.) A, Soldatov, ørina, Borogan, Marina, LatÕsheva,
http://studies.agentura.ru/tr/_europe/servicesreforms/, (2004).
45
“Amerikanskaya Sistema BorbÕ s Terrorizmom”, (Der.) A. Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/, (2004).
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Terörizme karúÕ mücadeleyi en önemli devlet önceli÷i olarak belirleyen
ilk Baúkan Reagan olmuútur. Beyaz Saray’a göre, Sovyetler Birli÷i ve
müttefikleri tarafÕndan desteklenen teröristler, “sadece ABD’ye karúÕ de÷il
bütün uygar dünyaya karúÕ bir savaú baúlatmÕúlardÕ46.” Bu tehlikeyi önlemek
için Amerika’nÕn bütün diplomatik, ekonomik, hukuki, askeri ve istihbarat
olanaklarÕnÕ kullanmasÕ gerekmekteydi. Bu amaçla bilgi alÕúveriúinde
bulunacak, yeni yaklaúÕmlar üretecek ve Milli Güvenlik Savunma Kurulu
için belge hazÕrlayacak özel kurumlar arasÕ komite kurulmuútur. Bu yapÕ I.
Bush yönetimine kadar devam etmiútir; fakat So÷uk Savaú döneminin sona
ermesi ve terörizm tehdidinin azalmasÕndan dolayÕ önemini kaybetmiútir.
Kurumlar arasÕ komite Devlet DepartmanÕ kontra-terörizm koordinatörü
yönetimi altÕnda faaliyetini sürdürmüútür; bu sistem 1990’larÕn ortasÕna
kadar devam etmiútir.47
1990’lÕ yÕllarÕn baúÕnda Amerikan yönetimi birçok kez terörizm sorunu
ile karúÕ karúÕya gelmeye baúlamÕútÕr. 1993 yÕlÕnda, ABD Dünya Ticaret
Merkezi’ne karúÕ yapÕlan bombalÕ saldÕrÕ48, 1995’te Oklahoma City Eyalet
BinasÕnÕn bombalanmasÕ, 1998’de Tanzanya ve Kenya’daki ABD
Büyükelçiliklerine yönelik bombalÕ saldÕrÕ gibi bir dizi terörist saldÕrÕlara
maruz kalmÕútÕr. SaldÕrÕlarÕn etkisi 11 Eylül terörist saldÕrÕlarÕ kadar etkili ve
yÕkÕcÕ olmasa da belli ölçüde korkuya neden olmuútur. Bu yüzden 1995
yÕlÕnda Clinton yönetimi kontra-terörizm koordinasyonlarÕnÕ yeniden Ulusal
Savunma Güvenlik Kurumuna vermiútir. Daha sonra “terörist tehditlerine
karúÕ güvenlik sa÷lama grubu” (Counterterrorism Security Group) olarak
adlandÕrÕlan “YardÕmcÕ Koordinasyon Grubu” oluúturulmuútur. Bu grup
Devlet DepartmanÕ, Savunma BakanlÕ÷Õ, Genelkurmay, Adalet BakanlÕ÷Õ,
FBR ve FBI baúkan yardÕmcÕlarÕ ve temsilcilerinden oluúmaktaydÕ.
Milli Güvenlik Kurulu içinde zamanla anti-terörist faaliyetlerden
sorumlu ayrÕ bir yönetim oluúmuútur. Bu yönetimin baúkanlÕ÷Õ “anti-terör ve
güvenlik milli koordinatörü” (National Coordinator for Security,
Infrastructure Protection and Counter-Terrorism) statüsünü aldÕktan sonra
kontra-terörizm faaliyetleri için bütçe tahsislerini ayÕrtma hakkÕna sahip
olmuútur.

46

“Amerikanskaya Sistema BorbÕ s Terrorizmom” (AmerikanÕn Terörizmle Mücadele
Sistemi), (Der.) A. Soldatov, ørina, Borogan, Marina, LatÕsheva,
http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/, (2004).
47
“Amerikanskaya Sistema BorbÕ s Terrorizmom”, (Der.) A. Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/, (2004).
48
Daha detaylÕ bilgi için bkz, Russell ,Watson, Douglas, Waller, Bob, Cohn, Lucille,
Beachy , “ The Hunt Begins”, Newsweek, Cilt 21, SayÕ 9, 2001
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Beyaz Saray, 2. Bush yönetimi altÕna geçince “terörist tehditlere karúÕ
güvenlik sa÷lama grubu” Milli Güvenlik Kurulu’na ba÷lÕ “anti-terör ve milli
hazÕrlÕk” komitesi olarak de÷iútirilmiútir.49
6. 11 Eylül SonrasÕ Yaúanan Geliúmeler
ABD, saldÕrÕlardan hemen sonra öncelikle meúru müdafaa hakkÕnÕ ilan
etmiútir; bunun hemen ertesinde de sadece kendini de÷il, bütün dünyayÕ bu
saldÕrÕlarÕn muhatabÕ ilan ederek küresel destek arayÕúÕna girmiútir. ABD’nin
dikkati odaklandÕ÷Õ uzun dönemli politikalardan, Amerika’nÕn güvenlik
ihtiyaçlarÕna ve bu ihtiyaca hizmet edecek etkili araçlara çekilmiútir.50
11 Eylül olaylarÕndan sonra iç güvenlik sorunlarÕ ön plana çÕkmÕútÕr ve
yurt savunmasÕnÕ geliútirebilmek için bir takÕm örgütsel de÷iúimlere
gidilmiútir. ABD’nin iç güvenlik politikasÕ ile yakÕndan ilgilenecek olan
“Ülke øçi Güvenlik Konseyi” (Homeland Security Council - HSC) ve
“Savunma ve Güvenlik BakanlÕ÷Õ” (Department of Homeland Security DHS) kurulmuútur. BakanlÕ÷Õn en önemli görevi “terörist eylemlerin” ABD
sÕnÕrlarÕ içerisinde gerçekleúmesini engellemek, zararlarÕnÕ azaltmak ve
ABD’de gerçekleúen saldÕrÕ sonuçlarÕnÕ ortadan kaldÕrmaya yardÕm etmektir.
2003 yÕlÕnda yurt içi ve yurt dÕúÕnda gerçekleúen terörizm faaliyetleri ile ilgili
bütün bilgileri inceleyecek “Terörizm Tehditlerini Önleme Merkezi”
(Terrorist Threat Integration Center - TTIC) kurulmuútur.
Eylül 2003’te Terörist Aktivitelerini Takip Merkezi (Terrorist
Screening Center - TSC) kurulmuútur. Merkezin görevi belirlenen ve aranan
bütün terörist örgütlerin ve teröristlerin listesini bir bilgi dosyasÕnda
birleútirmek olmuútur.
A÷ustos 2004 tarihinde 9/11 Komisyonu’nun talebi üzerine Baúkan
Bush tarafÕndan Milli Kontra Terörizm Merkezi’nin (National Counterterrorism Center-NCTC) kurulmasÕ için yeni bir sözleúme imzalanmÕútÕr.
Merkez daha önce kurulmuú TTIC’nin faaliyetlerini devralmÕútÕr.51
Yurt savunmasÕ konusunda yetki, en önemli askeri birimlerden biri olan
Kuzey KomutanlÕ÷Õ’na (NORTHCOM) verilmiútir. Bu birim ABD içerisinde
oluúabilecek bir acil durumda sivil otoritelerle iúbirli÷ine girerek gereken
tedbirlerin alÕnmasÕnÕ sa÷lamaktadÕr. Önceden Ortak Kuvvetler
49

“Amerikanskaya Sistema BorbÕ s Terrorizmom”, (Der.) A. Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/, (2004)
50
Didem, Yaman, “11 Eylül SonrasÕnda ABD: AlgÕlamalar, PsikolojikYansÕmalar ve Yasal
Düzenlemeler”, UluslararasÕ Hukuk ve Politika,
http://www.usak.org.uk/junction.asp?docID=345&ln=TR, (2004), s. 25
51
“Amerikanskaya Sistema BorbÕ s Terrorizmom”, (Der.) A. Soldatov, ørina, Borogan,
Marina, LatÕsheva, http://studies.agentura.ru/tr/reform/uscounteriterrorsystem/, (2004).
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KomutanlÕ÷Õ’nca (Joint Forces Command) gerçekleútirilen faaliyetler artÕk
bu birime devredilmiútir.52
Savunma konusunda di÷er bir yetkili birim Amerikan Savunma
Birimi’dir (Department of Defence–DoD).53 Amerikan Savunma Birimi yurt
savunmasÕ dÕúÕnda ülke sÕnÕrlarÕnÕ çeúitli saldÕrÕlardan korumakla görevlidir.
Bunun dÕúÕnda saldÕrÕ veya di÷er acil durumlarda sivil destekte bulunmak
üzere hükümet veya yerel yönetime gerekli askeri yardÕm sa÷lamakla
yükümlüdür.54
Sonuç
ABD’ye yapÕlan 11 Eylül saldÕrÕlarÕndan sonra Amerika baúta olmak
üzere bütün dünya alarma geçmiútir. Terörizmin artÕk hiçbir sÕnÕr
tanÕmayaca÷Õ ve küresel bir tehdit haline geldi÷i anlaúÕlmÕútÕr. Terörizme
karúÕ yapÕlan ilk müdahale saldÕrÕlardan sorumlu tutulan El Kaide terör
örgütü lideri Usame bin Ladin ile iliúkileri bulunan Taliban rejimine ve
Afganistan’a karúÕ geniú çaplÕ bir askeri operasyon baúlatÕlmasÕyla
belirlenmiútir. Bu operasyonun meúrulu÷u ne kadar tartÕúÕlsa da sonuç olarak
BM AnlaúmasÕ’nÕn 51. maddesine dayanarak meúru müdafaa hakkÕ esasÕnda
yapÕldÕ÷Õ bildirilerek bu saldÕrÕlar meúrulaútÕrÕlmÕútÕr. Daha sonra 2002
yÕlÕnda kabul edilen Ulusal Güvenlik Stratejisinde belirlenen “önleyici meúru
müdafaa” kavramÕ ile Amerika’nÕn terörizme karúÕ savaú adÕna attÕ÷Õ bütün
adÕmlar meúrulaútÕrÕlmÕútÕr.
Fakat terörizme karúÕ savaú sloganÕyla yapÕlan müdahaleler henüz bir
sonuç getirmemiútir. 11 Eylül saldÕrÕlarÕn gerçek sorumlularÕ tespit
edilemedi÷i gibi henüz beklenen barÕú da sa÷lanamamÕútÕr. 11 Eylül’den
sonra Londra ve Madrid’e yapÕlan saldÕrÕlar teröristlerin ABD’nin ilan etti÷i
savaúÕ kabul ettiklerini ve kendi kurallarÕna göre yürüteceklerini
belirlemiútir.
Irak’ta yapÕlan çatÕúmalar gün geçtikçe daha çok can almaya devam
etti÷i gibi terörizm tehdidi daha çok zirveye tÕrmanmaktadÕr. Irak’ta yapÕlan
savaú artÕk bir úekilde amacÕnÕ aúmÕú ve ùii-Sünni çatÕúmasÕna dönüúmüútür.
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Bununla birlikte radikal øslam konsepti özellikle gençler arasÕnda gittikçe
popülarite kazanarak, her gün yeni bir terörist adayÕnÕ daha hazÕrlamaktadÕr.
Terörizme karúÕ savaú sadece Amerika’yÕ de÷il bütün dünyayÕ
ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden terörizme karúÕ mücadele sÕrasÕnda tüm
uluslarÕn iú birlik kurmasÕ gerekmektedir.
Bunun için ilk olarak terörizm kavramÕnÕn genel kabul gördü÷ü
tanÕmlamasÕ yapÕlmalÕdÕr. Bununla birlikte devletlerarasÕnda terörizme karúÕ
ortak bir savunma politika uygulanmalÕ ve terörizme yapÕlan her türlü destek
yasaklanmalÕdÕr.
Geliúmelere göz attÕ÷ÕmÕz zaman görülen úu ki, terörizme karúÕ ancak
ortak bir savunma politikasÕ tasarlandÕ÷Õ ve belirlendi÷i úekilde uygulandÕ÷Õ
takdirde belirli bir sonuca ulaúÕlabilecektir.
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