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ÖNSÖZ 

 

1994 yılında, Polis Akademisinden mezun olduktan sonra, mesleğe 

geçtiğim ilk yıllarda, Polis Akademisinde sınıf komiseri olarak görev yaptığım 

sırada, Akademideki öğrencilerime en önemli tavsiyem, en az bir yabancı dili 

çok iyi derecede bilmenin yanında, mutlaka meslek hayatında görev 

yapacakları birimlerde / branşlarda, kendi uzmanlık alanına giren konularla 

ilgili bilimsel bir çalışma yapmalarını tavsiye etmek oldu. Bu arada, kendi 

açımdan konuya baktığımda ise, Polis Akademisi bünyesinde, bir eğitimci 

olarak meslek hayatını devam ettiren arkadaşlarıma saygı duymakla birlikte, 

bu konuda kendim, mastır gibi bilimsel bir çalışmayı eğitim alanında yapmak 

arzusunda hiç olmadım / olamadım. Kendimi hep bünyesinde görev yaptığım 

teşkilatın aktif / operasyonel birimlerinde çalışmak ve oralarda uzmanlaşmak 

arzusunda gördüğüm için, ta ki Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığında göreve başlayana kadar 

hep bu arzumu beklettim.  

 

 Yaklaşık yedi yıldan beri görev yaptığım KOM Dairesinde, narkotik 

konusunda uzmanlaşmakla beraber hep ilgi duyduğum narko terör 

konusunda, bazıları tezimde de bahsedildiği üzere, bizzat dahil olduğum 

ulusal ve uluslararası boyuttaki çalışmalarda, terör - uyuşturucu bağlantısını 

delil ve belgeleriyle teyit eden operasyonlarda bulundum. Bunun doğal 

neticesi olarak da, ekte sunulan tezimi kaleme alma şansını yaşadım. 

Konuya ilişkin değerlendirmelerimde, her türlü ön yargıdan uzak ve bir o 

kadar da bilimsel verilerin ışığında, uygulamadan gelen birisi olarak yazmaya 

çalıştığım bu tezin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade 

etmek isterim. 

 

 Ulusal ve uluslararası literatüre giren ve belki de narko terör 

konusunda ülkemizin ana kaynağını teşkil eden KOM Daire Başkanlığı’nın 

yıllık Uyuşturucu Değerlendirme Raporları ile özellikle PKK/KONGRA-GEL 

terör örgütü bağlamında narko terör ile ilgili hazırlanan raporlarda, bizzat 



 

 

ii 

görev alanlardan birisi ve narko terör çalışmalarının sorumlusu olmam da 

bana bu tezimi yazmamda büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlamakla 

beraber gurur vesilesi oldu. 

 

 PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün uyuşturucu ile bağlantısı 

kurulurken, konuya ilişkin kanun uygulayıcı birimler tarafından günümüze 

kadar, hem ülkemizde ve hem de yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlar 

ve bunun paralelinde ulusal ve uluslar arası seviyede hazırlanan mevcut ve  

somut raporlar, bildiriler, tutanaklar, basın açıklamaları vb. bilgi ve belgelerin 

ışığında, var olandan hareketle “olmayanı dışlayarak” bu tez kaleme 

alınmıştır. Diğer taraftan, bu çalışma kapsamında örneklemeleri yapılan 

olaylarda, operasyonlarda ve raporlarda yer alan kişi, grup ve aile isimleri 

“bilimsel sınırları aşabileceği” endişesi ile gizlenmiştir. 

 

Diğer taraftan, çalıştığım birimdeki çok yoğun operasyonel 

çalışmalarıma bağlı olarak, tezimin hazırlanması aşamasında tarafımdan 

kaynaklanan gecikmeleri, aksaklıkları erdemli bir şekilde karşılayıp bana 

anlayış ve sabır gösteren, belki de bu tezi tamamlamam konusunda en az 

benim kadar emek harcayan, bana karşı güvenini her zaman koruyan sevgili 

hocam Yrd.Doç. Dr. Kürşat ERDİL’e şükranlarımı bir borç bilirim. 
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KISALTMALAR LİSTESİ: 

 
Bu çalışmada kullanılan bazı kısaltmalar, açıklamaları ile aşağıda 
sunulmuştur. 
 
Kısaltmalar   Açıklama 
 
AB   : Avrupa Birliği 
ABD   : Amerika Birleşik Devletleri 
ARGK   : Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu 
ATS   : Sentetik Uyuşturucular 
BKA   : Alman Federal Krimanal Dairesi  
DHKP – C  : Devrimci Halkın Kurtuluş Partisi - Cephesi 
DDKD   : Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi 
DEA   : ABD Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı 
DM   : Alman Markı 
EGM   : Emniyet Genel Müdürlüğü 
ECOSOC  : Uyuşturucu Maddeler Yakın ve Orta Doğu Alt 
Komisyonu 
ERNK   : Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi 
FKÖ   : Filistin Kurtuluş Örgütü 
GAP   : Güneydoğu Anadolu Projesi 
HONLEA  : Ulusal Kanun Uygulayıcı Birim Başkanları Kurulu 
HPG   : Halk Savunma Birlikleri 
HRK   : Kürdistan Kurtuluş Birliği 
INCP   : Uluslar arası Narkotikler Kontrol Kısmı 
INTERPOL  : Uluslar arası Polis Birliği 
KOM   : Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı 
KUM   : Kürdistan Ulusal Meclisi 
KONHRA-GEL : Kürdistan Halk Kongresi 
KARSAZ  : Uluslar arası Kürt İşverenler Birliği 
KİH   : Kürdistan İslam Hareketi 
MGK   : Milli Güvenlik Kurulu 
OHAL   : Olağan Üstü Hal  
PKK   : Partiya Karkera Kürdistan 
SECI   : Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi 
TCK   : Türk Ceza Kanunu 
TSK   : Türk Silahlı Kuvvetleri 
TKP   : Türkiye Komünist Partisi 
TBMM   : Türkiye Büyük Millet Meclisi 
UNODC  : United Nation Office On Drugs and Crime (Birleşmiş 
Milletler Suç ve Uyuşturucu Ofisi) 
YDK   : Kürt Demokratik Halk Birliği 
 



TÜRKİYE’DE NARKOTERÖRİZM VE PKK/KONGRA-GEL 

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ROLÜ 

 
 
GİRİŞ 

 

 Uyuşturucu, dünyanın karşı karşıya kaldığı ve insanlığın hayati 

unsurlarını zedeleyecek kadar öneme sahip  çok çeşitli boyutları olan  bir 

olgudur. Küreselleşmenin getirdiği büyük imkanlar, insanlığı ulus merkezli 

toplum anlayışından dünya merkezli evrensel toplum anlayışına sürüklerken, 

özellikle uyuşturucu gibi dünya toplumlarının karşı karşıya kaldığı bazı ciddi  

problemlerin de, bölgesel bazda kalmayıp küresel bir boyuta geçmesi ve 

yayılmasına sebep olması anlamında olumsuz bir etkisi de bulunmaktadır.  

 
Uyuşturucu maddeler, özellikle sosyal hayatta birey - toplum ilişkisini 

olumsuz manada tehdit etmiş ve diğer taraftan bireyin aklen, fiziken ve ruhen 

ciddi sorunlar yaşaması ile birlikte kendisinin gerek toplum içerisinde ve 

gerekse özel hayatındaki özgürlüğü doğru bir şekilde hareket kabiliyetini 

sınırlayarak kendisine köle/bağımlı yapan bir unsur oluşu nedeniyle hep 

tenkit edilip eleştirilmiş ancak yine de insanlık tarihi boyunca var olan etkisini 

devamlı sürdürebilmiş ve günümüzde de maalesef küresel anlamda bir tehdit 

olma özelliğinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 

 
Uyuşturucu madde ticareti / kaçakçılığı, özellikle geçtiğimiz yüzyılın 

ikinci yarısından itibaren menfaat çevreleri için rant, terörizm için finans 

kaynağı, uluslar arası ilişkilerde ideolojik ve politik araç ve hedef ülke 

toplumuna yönelik sosyo - psikolojik dejenerasyon ile zihni ve ahlaki 

çökertme olgularının tümünü içerisinde taşıyabilen bir sorun olarak karşımıza 

çıkmıştır. Dünya üzerinde bu global problemden etkilenmeyen hiçbir 

toplum/ülke yoktur. Ülkeler, coğrafi konumları, yaşam tarzları, sosyo - 

ekonomik durumları, inançları ve bölgesel çatışmalar gibi nedenlerle bu 

sorunu farklı seviyelerde algılamakta ve yaşamaktadırlar. Bununla birlikte 

günümüzde üreten ve tüketen ülkeler arasındaki çizgi giderek 
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belirsizleşmekte, üretici ülkelerde tüketimin, tüketici ülkelerde ise üretimin baş 

gösterdiği gözlemlenmektedir.  

 

Günümüzde uyuşturucu kullanımı ve insanlarda meydana getirdiği 

bağımlılık, özellikle batı toplumunda uzmanlaşan ve kültürel bir yapı haline 

gelen bir olgu olarak karşımıza çıkmakta, bunun paralelinde en önemli 

uyuşturuculardan birisi olan ve  her geçen gün bir yenisi piyasaya sürülen 

sentetik uyuşturucular, sınır tanımaksızın dünya genelinde hızla yayılarak bir 

gençlik alt kültürü haline gelmektedir. Toplumdan uzak bir şekilde 

gerçekleşen ve fakat toplumu / insanlığı bizatihi etkileyen bir özelliğe sahip 

olan uyuşturucunun, bu etkisi toplum üzerinde yozlaşma, kültürel bozukluk, 

sosyal ilişkilerde sorunlar gibi bir takım çıktıları olmasının yanında toplumun 

çöküşünün temel göstergelerini ve sebeplerini içeren içsel ve döngüsel bir 

olgu olduğu gerçeğide açıkça görülmektedir. 

  

Yasadışı uyuşturucu endüstrisinden elde edilen para akışı ve gelirin 

boyutu, uyuşturucu problemindeki ciddiyetin büyüklüğünü açıkça bize 

göstermektedir. Nitekim, Suat PARLAR ’ın Kirli İşler İmparatorluğu adlı 

kitabında belirttiği üzere, İngiltere’nin ünlü diplomatlarından ve daha sonra 

Hong Kong valisi olan Sir John Davis şöyle diyordu: “Elinde sermaye olan 

herkes afyon ticaretiyle uğraşıyor.”  Yasadışılığın sektörel ve karmaşık 

yapısı, faaliyet alanlarının genişliği, yasadışı uyuşturucu endüstrisinin 100 

milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında değişkenlik gösterdiğini ortaya 

koymaktadır. Literatürde en yoğun şekilde tahmin edilen değer aralığının ise 

300 milyar dolar ile 500 milyar dolar arasındaki bir aralığı göstermektedir ki 

bu en mantıklı tahmin / yaklaşım olarak görülmektedir. Yasadışı uyuşturucu 

endüstrisindeki bu seviyedeki para akış değeri, uluslararası demir - çelik ve 

motorlu araç ticaretinin % 8’ine tekabül ederken diğer bir ifadeyle dünya 

tekstil, petrol ve gaz ile turizm gelirlerine eşit seviyedeki bir değere karşılık 

gelmektedir.1 

1  United Nations Drug Control Program (UNDCP) (1995). The Social Impact of Drug      Abuse.  
Number 2. Copenhagen. 
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 Dünya ticareti ve yatırımları, gelişmiş ve gelişmekte olan dünyanın 

bazı bölgelerine bir takım ekonomik faydaların yanında ekonomik büyümeyi 

de beraberinde getirmiştir. Öncesine göre artık mal, eşya ve insan 

hareketliliği ulusal sınırlar içerisinde daha sık ve serbestçe yapılabilmektedir. 

Bir çok endüstri alanında,  çok uluslu şirketler / teşebbüsler üretimlerini ve 

avantajlarını karşılaştırarak en uygun ülkede / bölgede bunu gerçekleştirmek 

suretiyle dünya çapında faaliyet yürütmektedirler. Coğrafi pazarlara 

satışlarda suiistimal ve mali işlemlerdeki faaliyetleri sayesinde çok avantajlı 

bir konuma sahip olmak suretiyle devasa bir konuma gelmişlerdir. Bu 

makroekonomik ortam, yasal ticaretin gelişmesi ve büyümesi yanında 

uyuşturucu üreticileri ve kaçakçılarına da fırsat sağlamıştır. Bu gruplar, 

gelişen ülkelerde üretim yapmak, malzemelerini dünyanın her tarafına 

dağıtımını ve satışını yapmak, mali yönden gizlilik ve cazip yatırımlar öneren  

ülkelerde yerleşmek ve yatırım yapılmasını teminen uyuşturucu kartellerinin 

üyelerine ülkeden ülkeye hareketliliğini sağlamak anlamında dünya çapında 

kendiliğinden organize olmuşlar2 ve bu olanaklar sayesinde herhangi bir 

ulusal kimliğe / unsura bağlı kalmaksızın kaçakçılık / uyuşturucu 

organizasyonlarının çok uluslu girişimciler ve organize suç grupları olarak 

dünyanın tüm kıtalarında faaliyetlerini yürütmelerini sağlamıştır / 

sağlamaktadır. 3 

 

 Dünyadaki uyuşturucu kullanıcılarının toplam sayısının şu anda 200 

milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir; bu sayı da, 15 - 64 yaşları 

arasındaki küresel nüfusun % 5’ine tekabül etmektedir. Son dönemde yapılan 

tahminler, kenevirin en yaygın kullanılan madde olduğunu (yaklaşık 161 

milyon kişi) doğrulamıştır; bunu 34 milyon ATS (Amphetamine Type 

Stimulants / sentetik uyuşturucular) kullanıcısı (bu rakamın 26 milyonu 

amfetamin kullanıcısı ve yaklaşık 8 milyonu da ecstasy kullanıcısıdır) takip 

 
2  United Nations Drug Control Program (UNDCP) (1995). The Social Impact of Drug  Abuse. Number   
     2. Copenhagen. 
3  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).  (1999a). Sources, 111.  
    (ISSN.1014-6989).[Online].Available:  
     http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001158/115833e.pdf: 20001, March 11. 
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etmektedir. Afyon kullanıcısı sayısı 16 milyon olup bunun 11 milyonu eroin 

kullanıcısıdır. 14 milyon civarında da  kokain kullanıcısı mevcuttur.4 

 

 Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kaçakçılığa bağlı suçlar, din, dil, ırk, 

cinsiyet, yaş farkı gözetmeyen, kriter dışı nitelikleri hasebiyle diğer suç 

türlerinden ayrılmakta, toplumlar için sosyal boyutlarda, toplumların yapı 

taşları bireyler için ise kişisel ve ailevi boyutlarda bir çok problemi de 

beraberinde getirmektedir. Üretim, kaçakçılık ve tüketim safhaları ile 

karşımıza çıkan uyuşturucu madde suçları, hiçbir sınırlamaya tabi 

kalmaksızın “şiddet” olgusu ile kendisini bütünleştirmiş ve şiddeti, 

farmakolojik, ekonomik ve/veya sistematik boyutlara taşımıştır. Uyuşturucu 

kullanımının etkisi altında insanlar kendilerine ve çevrelerine yönelik şiddet 

kullanımına, uyuşturucu ihtiyacının giderilmesi için maddi kaynağa ulaşma 

amacıyla diğer suçların işlenmesine, uyuşturucu kaçakçılığı grupları 

arasındaki anlaşmazlıkların veya bölge hakimiyeti gibi problemlerin çözümü 

için organize ve planlı şiddete başvurulmasına sebebiyet vermektedir.  

 

 Yukarıda, dünyadaki uyuşturucu kullanıcı sayıları izah edildiği üzere 

sadece eroin kullanıcıları dikkate alındığında; bir eroin bağımlısının günde 

ortalama 1.5 gram kullanıma hazır katkılandırılmış eroini kullandığı kabul 

edilirse, dünya genelinde günde 15 ton eroin, yıllık ise dünya pazarına 

sunulan 5475 ton civarında eroin miktarından söz etmek gerekmektedir. 

İyimser bir rakamla günde ortalama 1 gram kullanıma hazır katkılandırılmış 

eroin tüketildiğinin kabul edilmesi halinde ise dünya genelinde günde 10 ton 

eroin, yıllık ise dünya pazarına sunulan yaklaşık 3650 ton eroin miktarıyla 

karşılaşılmaktadır.5 Komplike bir istatistik hesaplamasına gerek kalmaksızın, 

tahmini tüketim miktarı üzerinden elde edilebilecek yaklaşık uyuşturucu 

miktarlarının ulaşabileceği boyut, bağlantılı olarak elde edilen yasadışı maddi 

4
  UNODC  World Drug Report, 2006 

5  Kullanıma hazır katkılandırılmış eroin sokak seviyesindeki eroindir. Bu eroinin saflık oranı ortalama  
   %3 civarındadır. Kullanıma hazır katkılandırılmış eroinin değerlendirilmeye alınmasının sebebi, 
   sokak seviyesindeki eroinin ulaştığı  son     pazarı ve satıştan  elde edilen gelirin miktarının  
   çarpıcılığını  ifade etmektir 
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gelir, bu gelirin kullanıldığı yatırım alanları, terörizm, organizasyonların 

mevcut faaliyetlerinin güvenliği ve devamı gibi ancak mücadeleci birimlerce 

gerçekleştirilecek uluslararası işbirliği çerçevesinde, arz ve talep arasındaki 

“dengeli yaklaşım” metodunu azalan bir ivmede orta ve uzun vadeye yaymak 

suretiyle üstesinden  gelmek mümkündür.   

 Yıllık 300 ile 500 milyar dolar arasında bir geliri bulunan yasadışı 

uyuşturucu ticareti, organize suç faaliyetlerinin en kârlı bir parçası 

durumunda olup Chalk’ın ifade ettiği ve listelediği üzere6, topluma korku 

salan bir çok kötü uygulamayı da içinde barındırmaktadır. Birincisi, 

uyuşturucu suçu bağlantıları, bağımlılar tarafından işlenen suçların alışkanlık 

yapması yada iş hayatlarında veya üçüncü şahıslara şiddet uygulamaya 

yönlendirme / cesaret vermek suretiyle  sosyal değişkenliğe yol açmaktadır. 

İkincisi, yüksek seviyede ve korunmasız uyuşturucu kullanımı ağına ve 

bulaşıcı hastalıklara sebep olmaktadır. Üçüncüsü, özellikle gelişmekte olan 

kaynak ve transit ülkelerin ekonomik gücünü uluslararası yasadışı uyuşturucu 

trafiğinde kontrolün azalmasına neden olmak suretiyle zayıflatmaktadır. 

Dördüncüsü, yasadışı uyuşturucudan elde edilen paranın arttığı ülkelerde, 

özellikle sistemin kamu görevlilerini yolsuzluğa yönlendirmesiyle ülkedeki 

mevcut rejimin tehdit altına girmesine neden olmaktadır.  

 

 Bu unsurlara bağlı olarak gelişen uyuşturucu madde ticareti tüm 

dünyayı artan bir şekilde etkisi altına almıştır. Halen yasadışı uyuşturucu 

ekim/üretim merkezlerinden, tüketim bölgelerine doğru bir uyuşturucu trafiği 

söz konusu iken, gelişmiş teknolojiye sahip Batı ülkelerinden (Çin, Rusya, 

ABD ve Hindistan dahil) yasadışı uyuşturucu üretim merkezlerine uyuşturucu 

imalinde kullanılan kimyasallar ile sentetik uyuşturucular ve ara maddelerinin 

kaçakçılığı söz konusudur. 

 

 20. yüzyılın başlarında uyuşturucu kullanımına bakıldığında; afyonun 

Çin, Burma ve İran’da içilmesi, Hindistan ve diğer Asya ülkelerinde yenerek  
6  United Nations Drug Control Program (UNDCP). (1995). The Social Impact of Drug  Abuse.  Number  
    2. Copenhagen
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kullanılması, Hindistan’da esrar kullanımı, Mısır’da haşhaş ve Fas’ta kif ve 

koka bitkisinin tüketilmesi, Güney Amerika’da koka bitkisinin çiğnenerek 

kullanılması, yerel anlamda bir fenomen olarak algılanırken; Asya 

ülkelerinden ihraç edilen yasal veya yasal olmayan afyon, Avrupa 

ülkelerinden Çin’e ihraç edilen morfin, eroin ve kokain, Doğu Akdeniz ülkeleri 

haricindeki ülkelerden Mısır’a kaçakçılığı yapılan esrar ticareti / kaçakçılığı, 

uyuşturucu probleminin uluslararası boyutundaki görünümü olarak 

değerlendirmek mümkündür.  Nitekim, dünyadaki küreselleşme hareketlerine 

bağlı olarak, uyuşturucu sorunu sadece bir ülkeye mahsus bir olgu olmayıp 

uluslararası hatta kıtalar arası bir suç türüne dönüşmeye başlamıştır. Bu da 

genel anlamda uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede, üretim, transit 

ve tüketim alanlarındaki ülkelerin eşit seviyede mücadele etmeleri gerçeğini 

ve zorunluluğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 
Söz konusu probleme, yakın dönem perspektifinden  bakıldığında bazı 

olumlu gelişme sinyalleri de görülmüyor değildir. 1990’lar boyunca, dünya 

çapındaki kokainin hammaddesi olan koka bitkisinin ekim alanları 200.000 

hektar civarında iken 2000’li yıllardan sonra bu rakamda çeyreğinden fazla 

bir azalmanın olduğu görülmektedir. 2005 yılında, eroinin hammaddesi olan  

afyon / haşhaş bitkisinin dünyadaki üretiminin, Afganistan’da canlanan 

yasadışı afyon bitkisi ekimine rağmen, 1998 yılı verilerine göre (237.819 

hektar) %36 oranında altında gerçekleştiği ve ayrıca  1991 yılı verilerine göre 

(281.560 hektar) % 46 oranında altında olduğu anlaşılmıştır.7 Genelde 

uyuşturucu kullanımında yeterince veri ve karşılaştırma imkanı 

bulunmamasına rağmen olumlu gelişmeler de meydana gelmiştir. Dünya 

seviyesine bakıldığında ATS (sentetik uyuşturucular), kokain ve afyonda 

büyük bir oranda değişkenlik olmadığı gözlenmiştir. Bundan dolayı, kabul 

edilebilir oranın üstünde olan uyuşturucu bağımlısına karşın bazı yasadışı 

uyuşturucuların kontrol altına alınmasına ilişkin ümit halen mevcuttur.  

 

 

 

7  UNODC  World Drug Report, 2006 
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Dünya çapında yapılan analizlere göre, son on yıl içerisinde esrar 

kullanımında çok ciddi bir artış gerçekleşirken ATS, afyon ve kokain 

kullanımında ise gözle görülür bir azalaşın olduğu görülmektedir. 2003 

yılındaki durgunluktan sonra ise, ATS kullanımında artışın meydana geldiği 

ve bunun yansıması olarak Doğu ve Güneydoğu Asya’da metamfetamin 

kullanımında artışın başlamasından anlaşılmaktadır.  

 

 Çok taraflı uyuşturucu kontrol sistemi, dünya nüfusunun %5’lik kısmını 

(15 - 64 yaş arası) ihtiva eden bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

bir başarı olup, orantısızlık olarak nitelendirilmemekle beraber son gelişmeleri 

analiz ederken yararlı bir bakış açısı da, vermektedir. Bu, en az yılda bir defa 

uyuşturucu kullanan %5’lik nüfus oranının (15 - 64 yaş arası) sadece yarısı 

(15 - 64 yaş arasının %2.7’ye tekabül eden kısmı) en azından ayda bir defa 

düzenli bir şekilde uyuşturucu kullanmaktadır. Bu rakamlardan genel 

anlamda anlaşılan husus ise, dünya çapında 25 milyon insanın uyuşturucu 

bağımlısı olduğu ve bunun da 15 - 64 yaş arası dünya nüfusunun %0.64 

oranına eşit olduğu gerçeğidir.8 Bu tahmin, bazı ülkelerde yükselme eğilimi 

gösterse de genel anlamda diğer ülkeler ile dengelendiğinden son yıllarda 

ciddi bir değişiklik göstermediğini ortaya koymaktadır. 

 

 Günümüz gerçeğine ve geçmişten beri yaşanılan tecrübelere 

baktığımızda, ülkelerin kanun uygulayıcı birimlerinin uyuşturucu talebine 

bağlı olarak tüketimine yönelik yoğun mücadelesi, ülkedeki madde bağımlısı 

sayısının yani talebin artması veya azalmasıyla doğru orantılı olup, genel 

anlamda tüketimin azalmasıyla ülkeye girecek uyuşturucunun azalması 

anlamını da taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle söz konusu ülkelerde uyuşturucu 

maddeye talep olduğu sürece, uyuşturucu madde organizasyonları çökertilse 

bile, bu talebi arz noktasında karşılayacak ve bu rantı elde etmek isteyecek 

yeni organizasyonlar ve oluşumlar kısa zamanda diğerlerinin yerini alacaktır. 

Ancak mücadelenin amacı ve altında yatan temel unsur, talebin azalmasının  

 
8  UNODC  World Drug Report, 2006 
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çok mümkün olmasa bile en azından artmasını engelleyerek belli bir süre 

sonra düşüş trendini sağlamayı hedeflemek olarak algılamak gerekmektedir. 

Diğer taraftan bu çok uzun vadeli ve geniş boyutlu mücadelede başarılı 

olabilmek için uyuşturucu ile mücadelenin sadece polisiye bir sorun olmadığı, 

bununla beraber, bu soruna muhatap kişi, toplum ve ülkelerin hukuk, eğitim, 

kültür, aile, iç ve dış denetleme mekanizmalarının tam ve etkin bir şekilde 

kullanılmasıyla, sağlık ve sosyal yardım kuruluşları ile birlikte sivil toplum 

örgütlerinin de dahil olacağı ve nihayetinde kurumlar üstü bir konsensüs ve 

topyekün bir iradeyle / kararlılıkla ancak çözüme kavuşturulabileceği gerçeği 

unutulmamalıdır. 

  

Uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini yürüten organizasyonlarda 

rol alan şahısların özellikleri ve üyesi oldukları organizasyonların yapıları, 

teşkilatlanması ve çalışma sistemleri incelendiğinde; uyuşturucu madde 

kaçakçılığı faaliyetinin tek başına yapılabilecek kadar basite indirgenmiş bir 

oluşum olmayıp örgütlü bir suç olarak kabul edilmesi gerçeği ortaya 

çıkmaktadır. Mevcut duruma bakıldığında ülkemizde faaliyet gösteren 

uyuşturucu madde kaçakçılığı organizasyonlarının pek çoğunun uyuşturucu 

maddeyi temin etme aşamasından, yurtdışına ve özellikle Avrupa ülkelerine 

sevkıyatına ve hatta buralardaki kullanıcıya pazarlanmasına kadar her 

safhayı yerine getirebilecek teşkilatlanmayı tamamlamış oldukları 

görülmektedir. Dahası bu organizasyonlar uyuşturucu ticaretinden temin 

ettikleri kara parayı aklamada da oldukça başarılı oldukları görülmektedir. 

 

 Özellikle Doğu ve Güneydoğu kökenli Türk vatandaşlarının uyuşturucu 

madde kaçakçılığı olaylarına gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yoğun 

bir şekilde karıştıkları gözlemlenmektedir. Ülkemizin coğrafi pozisyonu 

uyuşturucu üretim ve tüketim bölgeleri arasında transit bir konumda 

bulunması nedeniyle, bu durum uyuşturucu trafiği akımı üzerinde yaşayan 

insanlarımızı da etkilemektedir. Nitekim 1991 - 1992 yıllarında Avrupa 

ülkelerinde uyuşturucu madde suçlarından yakalanan Türk vatandaşlarının 

%55 gibi ciddi bir kısmının ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinden olan 
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vatandaşlarımızdan oluştuğu, 1992 yılındaki ülkemizdeki uyuşturucu madde 

suçundan yakalanan şahıslara baktığımızda ise %25‘e yakın bir kısmının 

Diyarbakır, Van ve Gaziantep nüfusuna kayıtlı oldukları, diğerlerinin de büyük 

bir bölümünün Güney doğu bölgemizdeki yerleşim birimleri nüfusuna kayıtla 

oldukları anlaşılmıştır.9 Bu yörelerde geçmişte silah ve diğer kaçakçılık 

faaliyetleri ile uğraşan tanınmış ailelerin günümüzde PKK/KONGRA-GEL 

terör örgütü ile işbirliği yaparak Avrupa’da uyuşturucu pazarladıkları yapılan 

müşterek operasyonlar sonucu ortaya çıkarılmıştır. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9  EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu



BÖLÜM 1 

 

NARKOTİK VE NARKOTERÖR KAVRAMI 
 

  
Yasadışı uyuşturucu ticareti, kendisinde var olan çok yüksek gelire 

bağlı olarak, sadece organize suç gruplarını etkisi altına almakla kalmayıp 

diğer taraftan politik anlamda değişim öngören ve bunun için de mali 

kaynaklara ihtiyaç duyan terör örgütlerini de yanına çekmektedir. Bundan 

dolayı Abadinsky’nin1  tanımladığı üzere; ”legal ve illegal faaliyetler ile var 

olan faydanın ve gücün güvenliğini sağlamayı amaç edinen, en az üç 

seviyeden ibaret bir hiyerarşik yapıda organize olan ve bir çok kişinin yakın 

etkileşimde bulunduğu bir yapıyı içeren, ideolojisi olmayan girişim / şirket” 

olan yasadışı uyuşturucu ticaretinin, organize suç faaliyetlerinin bir parçası 

olduğunu ifade etmektedir. Bundan dolayı bu tür asi gruplar / yapılanmalar 

yasadışı uyuşturucu ticaretinden bir çok fayda elde edebilmektedirler. 

Birincisi, her türlü yasadışı uyuşturucu faaliyetlerini kınamakla ve bu tür bir 

imaj oluşturmakla birlikte, özgür toplumun bir nevi koruyucu pozisyonuna 

bürünmektedirler. Bu yöntem, üçüncü dünya ülkelerinde ve vatandaşlarında 

kendilerinin sempati kazanmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak, 

uyuşturucu kaçakçıları ile uyuşturucu üreten çiftçiler arasında aracı / 

uzlaştırıcı bir konumda bulunarak uyuşturucu fiyatları bağlamında çiftçilerin 

haklarını koruma ve onları destekleme pozisyonuna girmektedirler. İkinci 

olarak, tüm dış savaş ve karışıklık stratejilerinin uzamasını teminen, 

hasımlarına karşı söz konusu ülkelerin istikrarını bozmak adına o ülkelerin 

vatandaşlarının zehirlenmesi ve dolayısıyla sağlıklı bir toplum yapısının 

ortadan kaldırılması için uyuşturucuyu bir araç olarak kullanabilmektedirler. 

Üçüncü olarak, uyuşturucu faaliyetinin politik olarak kınanmasının ve 

sembolik bazı cezaların öngörülmesinin yanında, bu asi gruplar devrim 

vergilerinin yanında gerçekleştirilen sevkıyatlar / kaçakçılık faaliyetleri  

 

 
1   Abadinsky, H. (1994). Organized Crime 4th Edition. Chicago: Nelson-Hall  Publishers. 
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sayesinde, uyuşturucu kaçakçılığından önemli bir gelir elde etmekte ve bu da 

savaşımlarının devamını sağlamaktadır.2  

 

Uyuşturucu faaliyetinin doğal olan önemini azaltmak adına, kanuni 

zorunlulukların yanında asi gruplar bu faaliyeti kendilerince düzene 

sokmuşlardır. Çünkü Bandura’nın ifade ettiği gibi; toplum rutin faaliyetlerini 

ilgi duydukları alanlarda yürütürken zararlı olabilen insani etkiler de 

uygulamakta ve bunun ahlaki serbestiyetin yürüttüğü bir mekanizmanın her 

türlü durumda var olduğunu ifade etmektedir.3  

 

Nitekim, teröristler bu süreçte bağımsız kalmayıp uyuşturucu kaçakçılığı 

faaliyetlerinde olduğu gibi şiddeti de kullanmak durumundadırlar. Terör 

örgütleri, bu şiddet sayesinde önemli bir otoriteye sahip olmak suretiyle 

denetim mekanizması ile birlikte uyuşturucu ticaretinin kontrollü bir şekilde 

işlemesine, sokak - sokak, bölge - bölge, ülke - ülke oluşturulan yapılanmalar 

sayesinde başka grupların söz konusu alana müdahale etmesinin 

önlenmesini sağlamakta, bunun yanı sıra örgüt içerisinde gizliliğin azami 

derecede sağlanarak deşifrasyonun bertaraf edilmesi ve uyuşturucu gelirinin 

arzulan seviyede olması ile örgüte aktarılması noktasında hedeflerini 

gerçekleştirmektedirler.  

 

Yukarıda bahsedilen değerlendirmeler paralelinde bu çalışma, ciddi 

seviyede tartışılan narko terör olgusunun derinlemesine araştırılmasını ve 

uzun yıllardan beri ülkemizde şiddete dayalı ciddi bir tehdit oluşturan 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü örneklemesinin narko terör bağlamında 

irdelenmesini ve ulaşılacak sonuca ilişkin bazı çıkarsamalarda ve 

yönlendirmelerde bulunmanın yanında bazı stratejik tavsiyelerde bulunmayı 

amaç edinmektedir.  

 

 
2  SAHIN, F. Salih, Case Studies in Terrorism Drug Connection/ University of North Texas 
3  Bandura, A. (1998). Mechanisms of Moral Disengagement. In W. Laqueur (Editor)   Origins of  
    Terrorism, (pp. 161-191). Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center   Press.)    
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1.1 NARKOTİK MADDELER 
 
Kavram Tanımı 
 
Narkotik 
 
Narkotik, İngilizce narcotic, Fransızca narcotigve, Almanca’da narkotisch 

olarak kullanılmakta olup Yunanca da narke sözcüğünden türemiş ve 

duygusuzluk anlamındadır. Narkotik ve uyuşturucu madde aynı anlamda 

kullanılmakta olup TDK’na göre narkotik, uyuşukluk, uyku hali ve bilinçsizlik 

meydana getiren madde, uyuşturucu madde anlamındadır. 

 
Dünyadaki ülkelerin en çok etkilendiği uyuşturucunun yoğunluklu 

analizine bakıldığında, ülkemizin muhatap olduğu bölgede en önemli 

uyuşturucunun özellikle afyon / eroin olduğu görülmektedir. Bu realiteden 

hareketle aşağıda buna ilişkin uyuşturucu maddeler bazında verilecek 

bilgilerde daha çok, ülkemizi de en çok etkilediği yönüyle afyona / eroine 

ağırlık verilecektir. Bu önem, ülkemizin eroin kaçakçılığında transit / kilit bir 

konumda olması, bu uyuşturucunun büyük bir bölümünün ülkemiz üzerinden 

dünyadaki talebin yarısını karşılayan Avrupa’ya sevk edilmesi ve bu 

güzergah / tablo üzerinde buna paralel olarak PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütün yoğun faaliyet yürüttüğü bölgelerle ciddi benzerlik ve çakışmalar  

göstermesinden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, Örgüt ile ilgili verilecek 

bilgiler ve gerçekleştirilen yakalamalarda da detaylı olarak anlatılacağı üzere, 

eroin üzerinde ağırlıklı olarak durulacaktır. Nitekim örgüt üyelerinin genel 

olarak ve önemli bir kısmı itibariyle eroin kaçakçılığı faaliyetiyle iştigal etmesi 

ve bu uyuşturucuyu aynı nedenle tercih etmesinin sebebi, Örgütün hareket 

kabiliyetinin bulunduğu bölgelerle özdeş konumunda olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

 Balkan rotasından ve Doğu Akdeniz rotasından direkt olarak, Kuzey 

Karadeniz Rotasından ise dolaylı olarak etkilenen ülkemizin, her türlü 

uyuşturucu madde kaçakçılığından etkilenmesi kaçınılmazdır. Uyuşturucu 

madde kaçakçılarınca farklı üretim bölgelerinden farklı tüketim bölgelerine 
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kaçırılmaya çalışılan afyon ve türevleri, sentetik uyuşturucular, esrar, kokain 

ve kimyasallarının kaçakçılığı değişik oranlarda ülkemizi etkilemektedir. 

Türkiye’deki 2003 yılı verileri olay,yakalanan şahıs ve ele geçirilen miktarlar 

bazında değerlendirildiğinde ise4, meydana gelen olayların %78’inin esrar 

maddesi olayları olduğu, %6’sının eroin maddesi olayları olduğu, %11’e 

yakının ecstasy, captagon ve diğer sentetik uyuşturucu tabletleri olayları 

olduğu, %1’e yakınının kokain maddesi olayları olduğu, yakalanan şahısların 

%72’sinin esrar maddesi olaylarında, %12’sinin eroin maddesi olaylarında ve 

yaklaşık %13’ünün ise ecstasy, captagon ve diğer sentetik uyuşturucu 

tabletleri olaylarında yakalandıkları tespit edilmiştir. 

 
 

1.1.1.Afyon / Eroin 

Tanım 

 

Afyon, (TDK) haşhaş, haşhaşgiller (Papavera ceae) familyasından 1-

1,5 metre boyunda, tek yıllık, otsu, beyaz yada mor çizgili, kapsül meyvesi 

olan bir bitkinin kapsüllerinin çizilmesinden sonra buradan sızan sıvının 

katılaştırılmasıyla elde edilen ve yapısında morfin, kodein, popoverin, 

naskopin vb. alkoloitleri içeren kahverengi renginde,  mum kıvamında madde 

katılaştırılmasıyla topak haline gelen bu madde (afyon sakızı) hava ile temas 

edince siyah bir eriyik halini alır ve tahta ve emaye bir kap içinde ıslatılarak 

yumuşatılıp xxxx makinesinden geçirilir. (Bu işlem günümüzde küçük ve basit 

laboratuarlarda kaçakçılar tarafından daha modern aletler kullanılmak 

suretiyle de elde edilmektedir.) Daha sonra bir takım fiziksel ve kimyasal 

işlemlerden geçirilerek elde edilen baz morfin kurumaya bırakılır. Sonrasında, 

yine bir takım kimyasal işlemler ve özellikle asetik anhidritle işlemden 

geçirilen bazmorfinden morfin elde edilir. Bu işlemler sonucunda kalitesine 

göre 10 - 20 kilo afyondan yaklaşık 1 kg. bazmorfin elde edilir. Sonrasında  

 

 
4   EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:4) 
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yine asit anhidrit ile kimyasal işleme tabi tutulan morfin yine bir takım 

kimyasal maddeler ile de işleme tutulmasının sonucunda kristalize eroin 

halini alır. (uyuşturucu Maddeler Sorunu, 1972 İstanbul Emn.Md.Narkotik 

Büro  Yazısı) 

 

Milattan önce 4000 yıllarında Aşağı Mezopotamya bölgesinde 

yerleşmiş ve gelişmiş bir uygarlık seviyesine yükselmiş olan Sümerler’in 

haşhaş ve kenevir yetiştirdikleri, bu bitkilerden elde ettikleri maddeleri ilaç 

olarak kullandıklarına dair kayıtlar mevcuttur. Hatta İsviçre’de Taş Devrinden 

kalma mağaralarda haşhaş kalıntılarına rastlanılması, bu bitkinin o tarihlerde 

de bilindiğini göstermektedir. 

 

Çağlar boyunca değişik uygarlıklar tarafından kullanılan, binalardaki 

kabartmalarda, çömleklerdeki motiflerde dahi kullanılacak kadar günlük 

hayata yerleşen bu bitkiler, öncelikle etkilerine binaen tıbbi amaçla 

kullanılmıştır. Ayrıca bu devirlerde, batıl dinlerdeki ayinlerde de kullanıldığı 

bilinmektedir. Tıp alanında kullanılma fikri Babiller tarafından Mısır’a, 

Yunanistan’a ve oradan da Romalılara yayılmış ve 1 - 10. yüzyıllar arasında  

tıp alanında dizanterinin tedavisinde kullanıldığı anlaşılmıştır. 6 - 7. yüzyılda 

Arap ülkelerinin doktorları ve tüccarları, afyonu İran, Hindistan ve Çin’e 

tanıtıp yaygınlaşmasını sağlamışlardır. Bu tarihlerden sonra afyonun kullanım 

sahası genişlemiş, açlık ve kıtlık sonrasında halkın çok az sayıda yiyecek ve 

afyon sayesinde yaşaması mümkün olmuştur. 18. yüzyıla kadar afyonun ağrı 

dindirici ve uyku verici olarak kullanan Çinliler, İngiltere’nin Hindistan’da şirket 

kurup Çin’e bol miktarda afyon ihraç etmeye başlamasıyla, yaygın şekilde 

afyon kullanma alışkanlığı ortaya çıkmıştır.  

 

Tıbbi amaçlı olarak yapılan araştırmalar sonucunda, 1817’de 

Hannover’li farmakolog Friedrich Helm SERTUSNER’in morfini bulması ve 

devamında da bu morfinin insanda yaptığı bağımlılığın tedavisi amacıyla, 

1898 yılında yine Almanya’nın BAYER fabrikaları kimyacısı DRESER’in 
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eroini bulması ile uyuşturucu madde kullanımı yeni boyutlara ulaşmış ve 

günümüze kadar devam ede gelmiştir. 

 

 1831’li yıllara gelindiğinde, Çin hükümeti afyon ithalini ve kullanımını 

yasaklamıştır. Ancak bu derece kârlı bir işe son vermek istemeyen İngiltere, 

tüccarların hakkını koruma gerekçesiyle Çin sahillerini bombalamıştır. Bu 

olaya tarihte ”Afyon Savaşı” adı verilmektedir. Savaş sonunda Çinliler savaş 

masraflarını ödemekle kalmayıp Hong Kong’u kaybetmişler ve afyon 

kullanımını yasaklayan kanunları da kaldırmaya zorlanmışlardır. Ardından 

Çin’e afyon ithali daha da çok artmış, afyon alışkanlığı ve sefaleti bütün 

Çin’e, hatta Kore, Vietnam, Laos, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Burma ve 

Filipinlere kadar yayılmıştır. 

 Bu süreç yıllarca değişik aşamalardan geçip devam etmiş ve1994’lü 

yıllara gelindiğinde ise, dünyadaki yasadışı afyon üretimin %28’i Afganistan, 

%5’i de Pakistan tarafından gerçekleştirilirken bu rakam 2000’li yılların 

başlarından başlayarak günümüze kadar ciddi bir değişkenlik göstermiş olup, 

gelinen son noktada Afganistan’ın dünyadaki yasadışı afyon üretimindeki 

payı %80’leri de aşarak birinci sıraya oturmuştur. 2004 yılında ise, tüm 

Afganistan’daki haşhaş bitkisi ekim alanlarının yükselmesine paralel olarak 

dünyadaki yasadışı afyon ekimi, %16 oranında bir artış göstermiştir. Buna 

karşılık olarak Güneydoğu Asya’da ise, 1998 yılından beri haşhaş ekimi 

sürekli olarak düşüş eğilimi göstermiştir. 1998 yılında Laos, Myanmar, 

Tayland ve Vietnam’da gerçekleştirilen 158.000 hektar afyon(haşhaş) 

ekimine karşılık 2004 yılında sadece 50.900 hektarda üretim 

gerçekleştirilmiştir.5 2004 yılındaki yükselişe rağmen genel olarak 90’lı yıllar 

ile karşılaştırıldığında %18’lik ekim alanlarında düşüşün gerçekleştiği 

görülmektedir. 

 

2004 yılında gerçekleştirilen yasadışı afyon ekiminin % 67’sinin 

Afganistan’da gerçekleştirildiği, 2003 yılında 80.000 hektar olan ekim alanının  
5   UNODC  World Drug Report 2005, (s:15) 
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2004 yılına gelindiğinde ülkenin 34 farklı bölgesinde 131.000 hektara kadar 

çıktığı anlaşılmıştır. Ancak diğer taraftan 2004 yılında üretilen afyon 

bitkisinden elde edilen afyonun, Afganistan’daki verimin düşmesine bağlı 

olarak sadece %2’lik bir artış göstererek 4.850 metrik tona ulaştığı 

anlaşılmıştır. Buna ek olarak, Pakistan’da elde edilen afyonun ise 2004 yılı 

için 40 metrik ton olduğu tespit edilmiştir.6 Afganistan, yukarıdaki veriler 

ışığında dünyadaki afyon/eroin üretiminde en önemli ülke konumundadır. 

Afganistan’da hektar başına ortalama 45 kg ham afyon elde edilebilmektedir. 

Güneydoğu Asya’da ise bu rakam 13 kilograma kadar düşmektedir. Bu 

nedenle, Afganistan’da bulunan ekim alanlarının kontrol altına alınması 

küresel eroin arzının önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bununla 

beraber, Ülkede uyuşturucu üretimi yapanların sayısının 2004 yılı itibariyle 

2,3 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam ülke nüfusunun %10’una 

tekabül etmektedir.7 

 

Üretilen afyon bitkisinin dünya seviyesindeki 2004 yılı değeri, 747 

milyon dolar iken 2003 yılında bu değerin 1.2 milyar dolar olduğu ve bunun 

%80’lik kısmının Afganistan tarafından gerçekleştirildiği ve bunun da fiyat 

bazında %41’lik bir düşüş gösterdiği anlaşılmaktadır. Afganistan’daki afyon 

üretiminde artışa bağlı olarak fiyatların düştüğü, nitekim 2003 yılındaki 

fiyatlara nispeten %69’luk bir düşüşle yeni hasat edilen afyonun fiyatının 

kilosunun 92 dolar olduğu ancak diğer taraftan bu fiyatların 90’lı yılların ikinci 

yarısı ile karşılaştırıldığında yine de iki - üç kat daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir.8  

 

2003 yılı dünya geneli afyon yakalamalarına bakıldığında9, %23’lük bir 

artışla 110 metrik tona ulaştığı, dikkat edilmesi gereken noktanın ise geçmiş 

yıllara nazaran yakalamaların çoğunlukla kullanım aşamasına gelen eroin 

formunda olmayıp baz morfin ve / veya afyon formunda olduğu, bunun  
 

6   UNODC  World Drug Report 2005, (s:32) 
7   EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:6) 
8   UNODC  World Drug Report 2005, (s:35) 
9   UNODC  World Drug Report 2005, (s:36) 
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sebebinin ise uyuşturucu üreten ülkeler ile komşularında mücadele yürüten 

kanun uygulayıcı birimlerin henüz eroine dönüştürülmeden gerçekleştirdiği 

yakalamalardan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede, 2003 yılında, 

ülkeler bazında gerçekleştirilen en yüksek yakalamalara bakıldığında, 34.7 

ton ile Pakistan’ın ilk sırada yer aldığı, onu 26.1 tonluk yakalamayla İran’ın 

takip ettiği tespit edilmiştir. Yakın ve Ortadoğu Asya ile Güney Batı Asya’daki 

(İran, Pakistan ve Afganistan) bu yakalamalar dünya afyon / eroin 

yakalamasının % 57 sini oluşturmaktadır.   

 

 Yukarıda bahsedilen, Afganistan kaynaklı afyonun son yıllarda, 

genelde afyon sakızı veya baz morfin formunda henüz kullanım aşamasına 

gelmeden yakalanmış olmasının bir sebebi olarak ta, afyonun eroine 

dönüştürülmesinde olmazsa olmazlardan olan asetik anhidrit kimyasalının, 

hiçbir şekilde yasal kullanım alanı ve ithalatı söz konusu olmayan 

Afganistan’a kaçak yollardan girişinin sağlanması, diğer ülkelere nazaran 

oldukça riskli olması  ve bu konuda Uluslararası seviyede ciddi tedbirler 

alınmaya başlanması ayrıca Afganistan’a komşu ülkelerde özellikle baz 

morfinden eroine dönüştürülmesi noktasında önemli sayıda yasadışı eroin 

laboratuarlarının  kurulduğu ve üretiminin yapıldığı, ayrıca teknik ve bilimsel 

bir işlem gerektiren eroine çevrilme işleminin daha çok bu konuda 

uzmanlaşmış Pakistan ve İran uyruklu şahıslar tarafından gerçekleştirildiği ve 

son olarak, Afganistan’ın mevcut durum itibariyle, tüm dünya ülkelerince odak 

noktasında olmasından dolayı, bu riski bir nebze olsun azaltma anlamında 

komşu ülkelerde de eroine dönüştürme imalathanelerini kurdukları 

gözlemlenmektedir. Nitekim, Afganistan’da afyonun eroine ve baz morfine  

dönüştürme işleminin arttığı ve Afganistan ve komşu ülkelerde bunu teyit 

eder yakalamaların gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla Afganistan ve 

komşularında gerçekleştirilen afyon ve türevi yakalamalarının % 77’lik önemli 

bir kısmının eroin ve bazmorfin formunda olduğu tespit edilmiştir.  

 

Afyonun sakızı maddesinin, bir takım reaksiyonlardan geçirilmesiyle 

elde edilen ve eroinin bir önceki aşamasındaki uyuşturucu madde olan baz 
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morfinin,  dünyadaki başlıca üretim merkezleri daha önce değinilen afyon 

üretim merkezlerinin olduğu yerlerdir. Geçmişte baz morfin bağımlılarının 

sayısının oldukça fazla olduğu ve bu maddenin kaçakçılığının yapıldığı 

bilinmektedir. 

 

Ekonomik boyutuyla bakıldığında ise, Batı ve Merkez Avrupa’nın, 

eroinde en kârlı piyasa olmaya devam ettiği, nitekim dünya eroin piyasasına 

yıllık sunulan 170 ton civarında10 eroinin yarısına yakın bir kısmının Batı ve 

Merkez Avrupa’da kullanıldığı görülmektedir.  

 

Bu itibarla, Avrupa’nın eroin kullanım boyutuyla çok önemli bir 

pozisyonda bulunması ve Afganistan kökenli bu uyuşturucunun Avrupa’ya 

sevkıyatında Türkiye’nin transit bir ülke olarak büyük önem arz etmesi, 

kaçakçılık organizasyonlarının yanında başta PKK/KONGRA-GEL olmak 

üzere terör örgütlerinin de iştahını kabartmış ve buna ilişkin daha ileride 

gerçekleştirilen operasyonlardan örnekler, raporlar ve belgelerle açıklanacağı 

üzere, söz konusu örgütün bu faaliyetlere ciddi anlamda dahil olması 

sonucunu doğurmuştur. 

 

Batı Avrupa’daki eroin satış fiyatlarına bakıldığında, yıllara göre 

piyasaya sunulan eroinin artışına paralel olarak, kısmi anlamda düşüşler söz 

konusu olmasına rağmen eroinin gramın 2003 yılı itibariyle 60 avro civarında 

olduğu11 ve bunun günümüzde 50 - 55 avronun altına düşmediği 

görülmektedir. Afyon / eroin kullanımı, son yıllarda normal bir seyir 

izlemesine rağmen Afganistan’a komşu diğer ülkelerin de tecrübe ettiği gibi 

Afganistan’ın, kaliteli afyonunu 2003 - 2004 yıllarında dünya piyasasına arz 

etmesiyle 2004 yılında piyasada afyon kullanım oranında artış 

gerçekleşmiştir. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’yı da içeren dünyanın diğer 

tarafına bakıldığında ise afyon kullanım oranında ciddi bir değişikliğin 

olmadığı görülmektedir.  
 

10 UNODC  World Drug Report 2005, (s:38) 
11 UNODC  World Drug Report 2005, (s:38) 
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On yıl önceki durum ile karşılaştırıldığında, günümüzde afyonun büyük 

bir kısmının (komşu ülkelerdeki üretimi de göz ardı etmeden) Afganistan 

sınırları içerisinde işlemden geçirilip eroine dönüştürüldüğü ve bununla ilgili 

olarak ta eroin ve baz morfin üretimi için gerekli olan önemli seviyede bir 

kimyasalın Afganistan içine sokulmasının gerektiği gerçeği ortadadır. 

UNODC tahminlerine göre12 , Afganistan’da üretilen afyonun %72’lik bir 

kısmının yine Afganistan içerisinde işlemden geçirilip eroine dönüştürüldüğü 

hususu göz önüne alındığında, bunun için 1.000 tonu asetik anhidrit olmak 

üzere toplam 10.000 ton civarında kimyasalın gerektiği ve bunun da bir 

şekilde kaçak yollardan Afganistan’a girişinin sağlandığı görülmektedir. Söz 

konusu asetik anhidrit maddesinin, Afganistan sınır bölgeleri ve bu bölgeye 

komşu sınır ötesi alanlarda bulunan imalathanelerde reaksiyona sokularak 

eroine dönüştürüldüğü ve bu asidin çok büyük bir kısmının Batı Avrupa 

(İngiltere, Almanya, Hollanda), Rusya, Çin ve Kuzey  Kore çıkışlı olduğu 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla buna ilişkin radikal tedbirler almak zorunluluğu 

vardır. 

 

 Ancak diğer taraftan, günümüzde talebin eroin maddesi üzerinde 

yoğunluk kazanmasından sonra, baz morfinden kimyasal reaksiyon 

sonucunda elde edilen eroin maddesinin kaçakçılığı günümüzde en önemli 

problemi oluşturmaktadır. Bununla beraber baz morfin maddesinin fiyatının 

eroine göre düşük olması ve bu maddenin eroine dönüştürülmesinin fazla bir 

maliyeti ve zorluğunun bulunmaması nedeniyle, bazı uyuşturucu madde 

kaçakçılarının, üretim bölgelerinden temin ettikleri baz morfini kendi imkanları 

ile eroine dönüştürerek tüketim bölgelerine kaçakçılığını yaptıkları, böylece 

daha fazla kazanç sağlamaya yöneldikleri yapılan yakalamalarda tespit 

edilmiştir. (1992 Yılı sonunda Sarp sınır Kapımızda ele geçirilen 1387 kg. ve 

1993 yılı başında LUCKY-S gemisinde ele geçirilen 2568 kg. bazmorfin buna 

örnektir) 

 

 
12 UNODC  World Drug Report 2005, (s:42) 
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1.1.2 Hint Keneviri / Esrar 

 Tanım 

 

 Hint keneviri, (TDK) yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir, 

esrar otu (cannabis satira) 

 

 Esrar ise; (TDK), hint kenevirinden çıkartılan ve kullanılacak miktara 

göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu etkileri olan madde. 

 

 Esrar maddesi dünyada geniş bir tüketici kitlesine sahiptir. Bunun 

önemli bir sebebi de esrar maddesinin yetiştirilmesi ile temin edilmesinin 

kolay ve ucuz olmasından dolayı, kaçakçılığı diğer maddelere göre daha 

yoğun olarak gerçekleştirilmektedir. Geniş tüketim potansiyel olan Kuzey 

Amerika ve Batı Avrupa ülkelerindeki yoğun talebe karşın, üretimin 

bulunması ve  cazip kazanç olanakları tanıması nedeniyle, esrar üretimi olan 

ülkelerden bu ülkelere yönelik olarak yoğun bir kaçakçılık faaliyeti 

gözlemlenmektedir. 

 
Dünyada başlıca esrar üretim alanları Altın Hilal (İran, Afganistan, 

Pakistan), Altın Üçgen (Burma, Laos, Tayland), Lübnan, Fas, Meksika, 

Filipinler, Jamaika, Hindistan ve bazı Afrika ülkelerinde bulunmaktadır. 

Başlıca güzergahlara bakıldığında; 

 -Altın üçgen bölgesinden Filipinler üzerinden Kuzey Amerika 

ülkelerine, 

 -Altın üçgen bölgesi ve Hindistan’dan Singapur, Malezya ve 

Endonezya üzerinden Avustralya’ya, 

 -Altın Hilal ve Hindistan’dan deniz yoluyla Hint Okyanusu, Kızıldeniz 

ve Akdeniz üzerinden Avrupa’ya, 

-Altın Hilal bölgesinden İran, Türkiye ve Balkan Rotası aracılığı ile Batı 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

-Lübnan’dan deniz yoluyla Mısır ve Batı Avrupa ülkelerine, 



 

 

21 

-Lübnan’dan Türkiye üzerinden Balkan Rotası aracılığıyla Batı Avrupa 

ülkelerine 

-Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, İspanya üzerinden ABD ’ye, 

-Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi , Türkiye, Balkan Rotası üzerinden Batı 

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

-Fas’tan Cebelitarık Boğazı ve İspanya üzerinden tüm Avrupa ve 

Kuzey Amerika ülkelerine 

-Meksika’dan Kuzey Amerika ülkelerine şeklinde olduğu 

gözlemlenmektedir.13  

 

İki kenevir ürünü – kenevir otu (marihuana) ve kenevir reçinesi (esrar) 

dünyada kaçakçılığı en yaygın olarak yapılan uyuşturucular olup dünyanın 

hemen hemen bütün ülkeleri kenevir kaçakçılığından etkilenmektedir. 

Neredeyse bütün ülkelerde kenevir ele geçirme vakaları diğer uyuşturucu ele 

geçirme vakalarından fazladır. 2002 yılında, dünya çapında toplam 5800 ton 

kenevir ürünü ele geçirilmiştir. Bu toplamın içinde, 4700 tondan fazla kenevir 

otu, 1000 tondan fazla kenevir reçinesi ve 1 tondan fazla da kenevir yağı 

bulunmaktadır. Ele geçirilen kenevir ürünlerinin hacmi, ele geçirilen kokainin 

hacminden 15 kattan daha fazla, ele geçirilen eroinin hacminden ise 100 

kattan daha fazladır. Ana üretim alanlarının haricinde en büyük tüketim 

bölgesi Avrupa’dır (Avrupa’da sadece Arnavutluk, bazı komşuları tarafından 

kenevir reçinesi kaynağı olarak gösterilmektedir). Batı Avrupa’nın kenevir 

reçinesi ithalatının büyük bölümü (% 80) Fas’tan gerçekleştirilmektedir.14  

 

Avrupa ülkelerinin birçoğu da yurt içinde kenevir üretildiğini bildirmiştir. 

Avrupa’da en sık adı geçen kaynak ülke; Yunanistan, İtalya, Slovenya, 

Avusturya ve İsveç’in yanı sıra Balkanlardaki birçok ülkeye de (Bulgaristan, 

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Sırbistan – Karadağ, Hırvatistan) 

uyuşturucu tedarik eden Arnavutluk’tur. 2002 yılında Avrupa’da en çok adı 

geçen ikinci kaynak ülke ise Hollanda olmuştur. İspanya, İtalya, Danimarka,  
 

13 EGM KOM Daire Başkanlığı 2003 Raporu (s:12) 
14 UNODC  World Drug Report 2005, (s:23) 
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Finlandiya ve İrlanda kendi piyasalarındaki kenevir reçinesinin neredeyse 

tamamının Fas kaynaklı olduğunu ifade etmiştir. İngiltere kendi piyasasındaki 

kenevir reçinesinin büyük bir kısmının İber Yarımadası, Fransa ve Benelüks 

ülkeleri vasıtasıyla Fas’tan geldiğini tahmin etmektedir. Aynı şekilde Almanya 

da kendi piyasasındaki kenevir reçinesinin çoğunun İspanya ve Hollanda 

yoluyla Fas’tan geldiğini belirlemiştir.15   

  
Türkiye, kaçakçıların kenevir reçinesini Almanya’ya götürmek üzere 

İran’dan tedarik ettiğini bildirmiştir. Afganistan’dan gelen kenevir reçinesi de 

ülkeyi kuzey sınırlarından terk etmektedir. Tacikistan, büyük bölümü 

Afganistan’dan gelen ve ele geçirilen kenevir reçinesinin % 80’inin Rusya 

Federasyonu’na, % 10’unun da diğer orta Asya ülkelerine götürülmek 

üzereyken yakalandığını belirtmiştir.16   

  

           Esrar kaçakçılığında, artık klasikleşmiş olan pres (takoz) şeklindeki 

esrarın yerini son günlerde yavaş yavaş likit (sıvı (damıtılmış özünden) 

sıvısını iğne ile sigaralara batırılıyor) esrarın aldığı, yapılan yakalamalarda 

ortaya çıkmakla beraber kenevirin öneminin nispeten azalması, tüketici 

pazarlarına daha yakın yerlerde kenevir üretiminin artmasının ve bunun da 

ele geçirme olasılığını azaltmasının yanı sıra dünyanın birçok bölgesinde 

eğlence amaçlı kullanılan diğer uyuşturucu maddelerin ortaya çıkmasının bir 

sonucudur.  

 

Yayılma, dünya kenevir piyasasının belirleyici bir özelliğidir. Kenevir 

dünyada en çok üretilen, kaçakçılığı yapılan ve tüketilen yasa dışı 

uyuşturucudur. Uyuşturucunun üretildiği, satıldığı ve tüketildiği piyasa 

büyümekte ve süreklilik arz etmektedir. Bunun nedeni belki de uyuşturucunun 

pek çok yerde üretilmesi ve bunun sonucu olarak da uyuşturucuya büyük bir 

kolaylıkla erişilmesidir. 

  
 

15 UNODC  World Drug Report 2005, (s:24) 
16 UNODC  World Drug Report 2005, (s:27) 
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Türkiye’deki duruma baktığımızda ise, diğer uyuşturucu maddelerin 

yanı sıra Balkan Rotası üzerinde kenevir ve türevlerinin kaçakçılığının da 

yapıldığı bilinen bir gerçektir. Bu maddenin temin kolaylığı ve ucuz olması 

nedeniyle kullanıma bağlı kaçakçılığı, diğer maddelere göre daha yoğun 

olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle de Türkiye’de gerek yakalanan madde 

miktarı, gerekse olay sayısı dikkate alındığında esrar maddesi ön plana 

çıkmaktadır. Türkiye’deki esrar maddesi yakalamalarındaki istatistiklere 

baktığımızda;17 2000 yılındaki yüksek artışın haricinde genel itibariyle hafif bir 

düşüşün olduğu, 2003 yakalamalarında bir önceki yıla göre %16 düşüş 

olduğu gözlemlenmektedir. 2003 yılında toplam 2864 esrar maddesi olayında 

5720 şahıs yakalanmış ve 2761 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. 2004 

yılına bakıldığında ise, toplam 3843 esrar maddesi yakalaması olayı ile ilgili 

54 tanesi yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7157 şahıs yakalanmış ve 

4331 kg. esrar maddesi ele geçirilmiştir. 2003 yılına oranla 2004 yılında esrar 

yakalamalarında %57’lik bir artış meydana gelmiştir.    

 

Ülkemizde yasal kenevir ekimi yapılmaktadır. Uyuşturucu maksadıyla 

kullanıma uygun olmayan ve sadece sanayide kullanılabilen kenevir ekimi, 

lisanslı ve kontrollü olarak Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nın gözetim ve 

denetiminde gerçekleştirilmekte olup, yalnızca, uyuşturucu olarak 

kullanılmayan kenevir bitkisinin ekimine müsaade edilmektedir. Ülkemizde 

ele geçirilen esrar maddesinin iç piyasaya yönelik olarak kaçakçılığının 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

Ülkemizde esrar olayları ve yakalanan şahıs sayısı, 2000-2004 yılları 

arasında değişken bir seyir göstermiştir. 2004 yılında olay sayısında %34 

oranında, yakalanan şahıs sayısında ise %31 oranında bir artış gö-

rülmüştür.18 Olay ve şahıs sayısındaki artış Afgan esrarının ülkemiz 

üzerinden transit olarak Avrupa ülkelerine taşınmaya başlanmasına 

bağlamak mümkündür.    
 

17 EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:12) 
18 EGM KOM Daire Başkanlığı 2005 Raporu (s:22) 
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Dünyanın hemen hemen her ülkesinde üretilebilen ve geniş bir talep 

ağına sahip olan esrar maddesinin kaçakçılığı dağınık güzergâhlar üzerinde 

meydana gelmektedir. Kaçakçılık organizasyonları, eroinin sevk edildiği yol 

ve yöntemlerle Afgan esrarını Avrupa pazarlarına ulaştırmaya çalışmaktadır. 

Ağrı - Doğubeyazıt’tan giren Afgan esrarının İstanbul ve İzmir üzerinden 

Avrupa ülkelerine taşındığı tespit edilmiştir. Ayrıca Lübnan, Suriye ve 

Arnavutluk, esrar yakalamalarında tespit edilen diğer kaynak ülkelerdir. 2003 

yılında Lübnan kaynaklı 280 kg. yüksek kaliteli esrar yakalanmıştır. Lübnan’ın 

Bekaa Vadisi, ürün imha çalışmalarına rağmen Ortadoğu’da üretilen esrarın 

temel kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Nitekim buna ilişkin 

operasyonlara baktığımızda19 Edirne İpsala Hudut Kapısı’nda 28.05.2004 ve 

30.05.2004 tarihlerinde yapılan iki ayrı arama neticesinde 130 kg ve 135 kg 

esrar maddesi ele geçirilmiştir. Her iki olayda yakalanan şahısların Alman 

uyruklu ve Suriye asıllı oldukları ve söz konusu esrar maddesinin Almanya’ya 

götürülmesinin planlandığı belirlenmiştir.     

 
Ülkemizde üretilen yasadışı kenevir bitkisinin, kullanıcılar tarafından 

arzu edilen kalitede olmaması nedeniyle, uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonları tarafından ülkemize yönelik olarak yurtdışından esrar 

maddesi kaçakçılığı yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda ülkemize ülke içi 

kullanım amacıyla Afganistan ve Lübnan üzerinden esrar maddesi 

getirilirken, 2005 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda20, Türk 

polisinin ABD ve Bulgaristan makamlarıyla müştereken gerçekleştirdiği 

kontrollü teslimat uygulaması neticesinde, İzmir ilinde Arnavutluk’tan getirilen 

245 kilogram esrar maddesi yakalanmıştır. 

 
 

1.1.3 Sentetik Uyuşturucular (ATS) 
 

Küresel bazda sentetik uyuşturucu kullanımı 2000 yılından sonra da 

artmaya devam etmiştir. Küresel talebin karşılanabilmesi amacıyla dünyanın  

 
19 EGM KOM Daire Başkanlığı 2005 Raporu (s:32) 
20 EGM KOM Daire Başkanlığı 2005 Raporu (s:27) 
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muhtelif bölgelerinde sentetik uyuşturucu üretimi yapılmaktadır. Sentetik 

uyuşturucuların üretimi doğal uyuşturucularda olduğu gibi belirli bir iklim ve 

coğrafyaya bağlı olmadığından üretim bölgeleri ve kaçakçılık trendleri zaman 

zaman değişmektedir.  

 

UNODC kaynaklarına göre, küresel metamfetamin ve amfetamin 

üretimi ortalama 410 ton, ecstasy üretimi ise 113 tondur. Küresel sentetik 

uyuşturucu üretimi eroinden çok olmakla birlikte kokainden daha azdır. Son 

on yılda amfetamin üretiminde bir artış görülmüş ve üretim, Batı Avrupa’dan 

Doğu Avrupa’ya kaymıştır. Yine son on yılda ortaya çıkarılan ecstasy 

laboratuarı üç kat artış göstermiştir. Üretim genel olarak, Batı Avrupa’da 

yapılmakla birlikte Asya’da yapılan üretim giderek artış göstermektedir. 

2000’li yıllardan sonra küresel bazda gerçekleştirilen sentetik uyuşturucu 

yakalamaları 1990’lı yılların başına göre ortalama 6 kat artış göstermiştir.21   

 

 ATS piyasası, genişleyen ve canlı bir piyasa olsa da, artış oranının 

son on yıl içindeki kadar hızlı olmadığı yönünde bazı göstergeler vardır. ATS 

piyasası parçalara ayrılmıştır ve coğrafi olarak ayrı noktalardadır. Üçü – 

amfetamin, metamfetamin ve ecstasy - belli bölgelerde yaygın olan kimyasal 

açıdan ilişkili birtakım sentetik uyuşturuculardan oluşmaktadır.22 

Uyuşturucuların esnek üretim yapısı ve yarattıkları olumsuz sağlık durumları, 

kontrol ve önleme çalışmalarının yoğunlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır. 

Küresel ecstasy piyasası, önceki yıllara oranla daha yavaş bir hızla olsa da 

büyümeye devam etmektedir. ATS’ler aynı zamanda, bitkilerden elde edilen 

uyuşturucuların aksine kolaylıkla hazır halde bulunabilen kimyasallarla gizli 

imalathanelerde üretilmektedir. Bu imalathaneler genellikle küçük ve 

taşınabilir olduğundan (hatta bazen ‘mutfak imalathanesi’ olarak 

adlandırılırlar) başka yere taşınma ya da terk edilme suretiyle yasak ve 

cezalardan kolaylıkla kaçılabilir. Üretim, genelde tüketicilere yakın yerlerde  

 
 

21 EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:22) 
22 UNODC  World Drug Report 
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gerçekleştirilir, aynı zamanda uluslararası kaçakçılığın daha az riskli olduğu 

bir yer gerekmektedir. Piyasasının durumunu gelecekte de belirleyecek olan 

bu özellikler üreticilere ve dağıtıcılara tanıdığı uyum sağlayabilirlik imkanı 

dolayısıyla da son derece önemlidir. 

 

Dünyadaki trendlerin paralelinde, Türkiye’de de sentetik uyuşturucu 

yakalamaları ve olayları 2000 yılından sonra büyük bir artış göstermiştir. 

2000 yılında meydana gelen 59 olayda 791.663 adet captagon ve ecstasy 

yakalanmış, 2004 yılında meydana gelen 549 olayda ise 8.414.986 adet 

captagon ve ecstasy yakalanmıştır. Bu durumda, son 5 yılda olay sayısında 

yaklaşık olarak 8 kat, tablet sayısında ise 11 kat artış gözlenmiştir. 2003 

yılında sentetik uyuşturucu yakalamaları %60 düşerken, olay sayısında %69 

oranında artış yaşanmıştır. 2004 yılında ele geçirilen sentetik uyuşturucu 

miktarı 2003 yılı ile karşılaştırıldığında %202, olay sayısında %78, yakalanan 

şahıs sayısında ise %95 oranında bir artış yaşanmıştır.23 Ülkemizde 

yakalanan ecstasy tabletlerinin çok büyük bir kısmı Hollanda kaynaklı 

olmakla birlikte, bir olayda ecstasy tabletlerinin de Almanya’dan/üzerinden 

getirildiği tespit edilmiştir. Daha önceki yıllarda zaman zaman Belçika 

kaynaklı ecstasy yakalaması yapılırken, 2004 yılında Belçika kaynaklı 

ecstasy yakalaması tespit edilmemiştir. 2004 yılında kaynağı tespit edilebilen 

tüm captagon tabletlerinin Balkan ülkelerinden geldiği ve Bulgaristan 

üzerinden ülkemize sokulduğu anlaşılmıştır. Ülkemizde son yıllarda sentetik 

uyuşturucu kullanımında belirgin bir artış görülmekle birlikte, yakalanan 

büyük miktarlardaki tabletlerin tamamına yakınının Ortadoğu ülkelerini hedef 

aldığı anlaşılmıştır.  

 
 

2003 ile 2004 yılları karşılaştırıldığında ecstasy olay sayısında %83, 

yakalanan şahıs sayısında ise %102,2 oranında bir artış yaşanmıştır.2
22444 

Captagonla karşılaştırıldığında ise, ecstasy olay sayısı ve yakalanan şahıs  
23 EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:22) 
24 EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:28) 



 

 

27 

sayısı oldukça yüksektir. Ayrıca yakalanan ecstasy sayısı birçok olayda 

kullanıcı düzeyindedir. Bu durum, ülkemizde sentetik uyuşturucu kullanımının 

genellikle ecstasy formunda olduğunu göstermektedir. Ülkemizde, ecstasy 

kullanımında 2000 yılından sonra belirgin bir artış görülmüş olup bu artış 

devam etmektedir. Bununla birlikte, Avrupa ülkelerindeki ecstasy tüketimi ile 

mukayese edildiğinde ülkemizdeki kullanımın oldukça düşük olduğu 

görülmektedir.  

 
 

Ülkemizi etkileyen en önemli sentetik uyuşturucu, ecstasy maddesidir. 

Ecstasy maddesi, ülkemize Batı Avrupa ülkelerinden ve özellikle Hollanda ve 

Belçika’dan gelmektedir. Ecstasy maddesinin kaçakçılığı, uyuşturucu madde 

kaçakçılığı organizasyonları tarafından genellikle ülkemizdeki  piyasada 

kullanılmak üzere gerçekleştirilmektedir. 2005 yılında, geçtiğimiz yıllara göre 

ecstasy maddesi kaçakçılığı olay sayısında, bu olaylarda yakalanan şüpheli 

şahıs sayısı ve yakalanan madde miktarında önemli artışlar meydana 

gelmiştir. Ecstasy maddesindeki bu artış, sadece metropol şehirlerde ve 

turistik bölgelerde kullanılmasından değil diğer taraftan ülkenin diğer 

bölgelerine de yayılmasından ve genç nüfus arasında bir alt kültür, merak, 

arkadaş ortamı, eğitimsizlik vb. sebeplerin varlığından kaynaklanmaktadır. 

 

 Olayın diğer boyutu ise, uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonlarının, ülkemiz üzerinden batı Avrupa ülkelerine sevk etmiş 

oldukları Afgan eroini karşılığında, herhangi bir para alışverişi söz konusu 

olmadan onun yerine,  Batı Avrupa ülkelerinden sentetik uyuşturucu ve 

özellikle ecstasy maddesi getirdikleri, dolayısıyla hem para akışının 

olmamasına bağlı olarak risk almamaları ve hem de çift taraflı kâr elde etme 

sonucunu doğurmaktadır. Nitekim buna birkaç örnek verecek olursak25; 2005 

yılı Haziran ayında, Hollanda makamları ile müştereken gerçekleştirilen bir 

operasyonda, 45 kilogram eroin maddesi ile birlikte 125.000 adet ecstasy 

 

25 EGM KOM Daire Başkanlığı 2005 Raporu (s:27) 
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 maddesi yakalanmıştır. Yine, 2005 yılı Kasım ayında İstanbul’da ele 

geçirilen 206 adet ecstasy maddesinin ekspertiz raporunda, ecstasy 

maddelerinin içeriğinde belirli oranda eroin maddesi bulunduğu, ve yine 2005 

yılı Mayıs ayında, Eskişehir ilinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde 

kaçakçılığı operasyonunda 65  adet uyuşturucu nitelikli tabletin ecstasy 

olabileceği değerlendirilmiş, ancak Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Dekanlığında yapılan analizde, söz konusu tabletlerin kokain maddesi 

içerdiği tespit edilmiştir. 

  
 

1.1.4 Kokain 

 

  Tanım 

 

Kokainin hammaddesi koka bitkisi olup, iklim ve coğrafi yapı itibariyle 

Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde yetiştiğinden, kokain üretimi yapan 

başlıca ülkelerin Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Paraguay, Uruguay, 

Arjantin ve Brezilya olduğu bilinmektedir. Kokain üretiminde en önemli pazarı 

ABD ve Kanada oluşturmaktadır. Son zamanlarda Avrupa’da kokain talebinin 

artığı, hatta Kolombiyalı kokain kartellerinin bazı mensuplarının kendilerine 

pazar oluşturmak amacıyla Avrupa’ya açıldıkları İnterpol Genel 

sekreterliğinden alınan raporlardan anlaşılmaktadır. Bu durum çerçevesinde, 

kokain kaçakçılığı güzergahları Güney Amerika’dan Kuzey Amerika 

ülkelerine ve özellikle İspanya, İngiltere ve Hollanda’dan giriş yaparak Avrupa 

ülkelerine  yönelik olduğu görülmektedir.  

  

 Koka yetiştirilmesi ve kokain üretiminde görülen genel istikrar ve 

gerileme art arda beşinci senede de sürdürülmüştür. Toplam ekili alanların 

yüzölçümü 2003 yılında 154.000 hektara düşmüştür. Ekim ve üretim, 2003 

yılında koka bitkisi yetiştirilmesinin % 56’sının ve kokain üretiminin % 67’sinin 

gerçekleştiği Kolombiya’da yoğunlaşmıştır. Kokain üretiminin en son zirveye 

çıktığı yıl 1999 olmuştur. O zamandan beri küresel kokain ele geçirme 
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vakalarının sayısında bir değişiklik olmamış ve bu vakalar üretime bağlı 

olarak aşamalı bir şekilde düşüşe geçmiştir.26 Ne yazık ki kokain piyasası 

kaybettiklerini yeni coğrafyalarda geri kazanmıştır. Ele geçirme vakalarının 

büyük kısmı halen Amerika kıtasında gerçekleşse de 1991 yılından beri bu 

vakalarda genel bir eğilim doğrultusunda düzenli bir düşüş gözlemlenmiştir. 

Batı Avrupa’da ele geçirme vakaları (ve tüketim) aynı dönemde genel ve 

biraz daha büyük bir eğilim doğrultusunda artmıştır.  

  

 Yüksek oranda uyum sağlayabilirlik, kokain piyasasının en temel 

özelliğidir. Piyasayı yöneten suç örgütleri son on yıl içinde dağıtılmış ancak 

tekrar oluşmuştur. Bu örgütler günümüzde, on yıl öncekinden tamamen farklı 

bir şekilde yönetilmektedir. Bu durumun sebep olduğu muhtemel 

karışıklıklara, üretimdeki düşüşlere ve üretim yapısının Bolivya’yı neredeyse 

önemsiz bir üretici konumuna getirmiş olmakla birlikte ve Peru’nun küresel 

arzın sadece beşte birini üretmesine neden olacak şekilde tamamen 

değişmesine rağmen günümüzde halen yeni pazarlar kurulmaktadır.  

  
 2003 yılında, son on yıl içinde en hızlı büyüyen kokain pazarlarından 

biri olan Avrupa’da, özellikle de İngiltere ve Almanya’da istikrar belirtileri 

görülmüştür. Bununla birlikte İspanya, Fransa, Benelüks ülkeleri, İtalya, 

İsviçre, Avusturya ve Balkanlar da dahil olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde 

2000 yılından bu yana görülen büyüme Avrupa kokain pazarının canlı 

kaldığına işaret etmektedir. Bu yönde bir diğer gösterge de crack kokainin 

pek çok Avrupa ülkesinde kullanılmaya devam edilmesidir. Yüksek oranda 

şiddet ve suçla bağlantısı ve Kuzey Amerika’daki kentsel toplumlar 

üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle kötü bir şöhret edinen crack kokain yerel 

piyasalarda bir dayanak bulması halinde süreklilik göstermesiyle de tanınır. 

Bu eğilim yakından takip edilmelidir. Halen düşük düzeylerde olsa da Yakın 

Doğuda ve dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan da dahil olmak üzere 

Güney Asya’da kokain tüketiminde belirgin bir artış gözlemlenmiştir.  

26 UNODC  World Drug Report 2005, (s:78) 
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Bu artışın büyük bölümü son üç yıl içinde olmuştur; bu da kokain piyasasının 

farklı coğrafyalara yayıldığının başka bir kanıtıdır.  

  

  AB’ye yeni katılan bazı ülkeler, Birliğe girmeden çok önce Pan – 

Avrupa kaçakçılık şebekelerinin faaliyetine izin verdiği ülkeler arasına 

katılmıştır. Güney Amerika’dan bu ülkelere, diğer Avrupa ülkelerine ihraç 

edilmek üzere doğrudan kokain sevkıyatları yapılmıştır. Buna ek olarak, 

Polonyalı yetkililer Türkiye’nin Almanya, Hollanda ve İngiltere’ye götürülmek 

üzere ülkelerinde bulunan kokain için önemli bir aktarma noktası olduğunu 

belirtmişlerdir.27 Bu kaçakçılık olayları, Avrupa’daki kaçakçılık rotalarının çok 

çeşitli ve önceki yıllara oranla çok daha az tahmin edilebilir olduğunu 

göstermektedir. Kıta Avrupa’sının pek çok ülkesinin bildirdiği bir diğer özellik 

te, Batı Afrika kökenli suç gruplarının kokainin (ve diğer uyuşturucuların) 

yerel dağıtımında gittikçe artan bir öneme sahip olduğudur.  

 

 Dünya piyasasında ele geçirilen ve dolaşımı tespit edilen kokain 

maddesinin tamamına yakın bir bölümü Güney Amerika ülkelerinden 

Kolombiya, Bolivya ve Peru’da yetiştirilen koka bitkisinden elde edilmesine 

paralel olarak Türkiye, kokain üretim bölgesi olan Güney Amerika’ya uzak 

olması sebebiyle diğer uyuşturuculara nazaran kokain kaçakçılığından daha 

az etkilenmektedir. Yerel kullanımın düşük olması ve kullanım pazarlarına 

ulaşan rotalar üzerinde bulunmaması kokain yakalamalarının ülkemizde 

oldukça az olmasının diğer nedenleridir.  

1998 yılında Şili’den Hollanda’ya gönderilmek istenen 602 kg. ve 1999 

yılında Peru - ABD üzerinden İsrail’e gönderilmesi planlanan 50 kg. kokain 

maddesinin ülkemize getirilen kısmının Mersin’de ele geçirilmesi olayları 

akabinde, Türkiye’deki yakalamalar takip eden yıllar içerisinde çok düşük 

seviyede kalmış; 2000 - 2003 yılları arasında kokain yakalamaları 2 - 8 kg 

arasında değişmiştir. Son yıllarda başta İspanya ve Hollanda’da olmak üzere  

 

27 UNODC  World Drug Report 2005, (s:79) 
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Avrupa ülkelerinde kokain arzında yaşanan yükseliş, ülkemizi de etkilemeye 

başlamıştır. Bölgesel trendlerin etkisiyle kokain yakalamaları 2004 yılında 

%4066 artış göstermiş ve 102 olayda 125 kg. kokain ele geçirilmiştir. Bu 

olaylarda 386 şahıs yakalanmıştır. Kokain olayları ve yakalanan şahıs sayısı, 

2000 - 2003 yılları arasında istikrarlı bir grafik arz ederken, 2004 yılında olay 

sayısında %88 oranında, yakalanan şahıs sayısında ise %169 oranında bir 

artış görülmüştür.28    

Ülkemizdeki kokain yakalamalarının büyük çoğunluğunun İstanbul’da 

olmasının en önemli sebebi; dünyanın birçok noktasıyla kara, hava, deniz 

ulaşım kolaylığı ve eğlence sektörünün gelişmişliği gibi maddeye ulaşımı 

kolaylaştıran unsurların varlığından kaynaklanmaktadır. Özellikle İstanbul 

Atatürk Havalimanı, kokain maddesinin ülkemize temel giriş noktası olarak 

belirginleşmektedir. Güney Amerika ülkelerinden özellikle Brezilya, Peru ve 

Venezüella’dan havayolu ile Avrupa ülkelerinden aktarmalı olarak gelen 

kuryeler, kokaini bu yoldan ülkemize sokmaktadır. Bu veriler, ülkemizin 

kokain kaçakçılığında transit bir güzergâh olmasının yanı sıra, yakalanan ko-

kainin bir kısmının da özellikle metropol illerimizdeki ülkemizde, diğer 

uyuşturuculara nazaran çok daha pahalı olmasından dolayı (80.000 - 

100.000 Dolar) zengin ve az sayıda kullanıcıya ulaştırıldığına işaret etmek-

tedir.  

 

1.2. NARKOTERÖR KAVRAMI 

 
1.2.1: Tanımı 
 

 
Günümüze kadar tarih içerisinde yaşanılan olaylar ve elde edinilen 

gerçekler, terör örgütleri ile organize suç örgütlerinin birlikte değerlendirilmesi 

zorunluluğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda yapılan bir çok çalışma, 

araştırma ve operasyon neticesinde organize suç gruplarına yönelik yapılan 

çalışmalar ve / veya terör örgütlerine yönelik çalışmalarda terör örgütlerinin 

organize suç grupları gibi hareket etmeye başladıkları görülmüştür. 
 

28 EGM KOM Daire Başkanlığı 2005 Raporu (s:25) 
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 Narko terörizm, uyuşturucu tacirleri tarafından kendi yasadışı işlerini 

korumak için kullanılan terör taktikleridir. Uyuşturucu baronlarıyla, silahlı 

örgütler arasında ittifakı tarif eder. Her ikisi de hükümetlerin istikrarının 

bozulmasından ve kurulu toplumsal düzenin çökmesinden çıkar elde 

etmektedir,29  şeklinde tanımlamak mümkün iken bunun amacına ve önemine 

baktığımızda ise narko terörizm, bir taraftan yasadışı uyuşturucu üretimi, 

kaçakçılığı ve pazarlanması yoluyla terör gruplarının faaliyetlerine finansman 

sağlamakta, diğer taraftan uyuşturucu bağımlılarının artması nedeniyle ulusal 

gücün insan öğesinin tahrip edilmesine hizmet etmektedir. Bu özellikler 

uyuşturucunun terör örgütleri tarafından giderek daha fazla önemli hale 

gelmesini sağlamaktadır. 

 

  

Terör örgütleri ve organize suç grupları, hükümet otoritesinin, güvenlik 

kuvvetlerinin, kanunların, toplumsal birlikteliğin az olduğu, buna karşılık 

toplumlarda hoşnutsuzluk, güvensizlik ve istikrarsızlığın hakim olduğu 

ortamlarda başarılı olabilmektedir. Başarılı ve buna karşın oldukça, bu 

olumsuz yapının sürdürülmesi adına her türlü çabayı sarf etmektedirler. 

Çünkü bu havanın sürmesi söz konusu şer gruplarının toplum üzerinde 

hakimiyetini pekiştirmesini sağlayacaktır.  
 

 

Dünya literatüründe yaygın bir yapılanma olan narko-gerilla gruplar ise 

uyuşturucu suç ilişkisinin başka bir ayağını oluşturmaktadır. Narko gerilla 

gruplar, Narko - terörist grupların aksine sürekli olarak uyuşturucu 

kaçakçılığına karışan politik motivasyonlu gerillalardır. Bu gruplar örgütün 

kurulum aşamasında uyuşturucu suçlarına fazla karışmamakla birlikte, 

örgütün genişleme ve yayılma aşamasında çok fazla mali kaynağa ihtiyaç 

duyulduğundan uyuşturucu bir kurtarıcı olarak önlerine çıkmaktadır.30  

 

    Bölücü terör örgütleri için hayati önem taşıyan konulardan ilki 

“silahlanmak”, ikincisi “örgütün genel masraflarını karşılayacak olan” geliri  
29 http://tr.wikipedia.org/wiki/Narko_ter%C3%B6rizm 
30 F.Salih.SAHIN,Case Studies in Terrorism Drug Connection/University of North  Texas 
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temin” etmektir. Gerçi örgüt, soygun, gasp vs. yollarla da gelir  temin etmekte 

ise de toplanan paralar yetersiz kalmakta veya örgütün geleceği için olumsuz 

sonuçlara yol açmaktadır. Bu nedenlerle, örgütlerin uyuşturucu madde 

kaçakçılığına yönelmesi, bu yolla elde edilen gelirlerin silaha ve örgütün 

amaçlarına dönüştürülmesi yolu tercih edilmektedir.31 Dolayısıyla, 

faaliyetlerini aktif ve etkin bir şekilde yürütmeyi amaç edinen bir terör 

örgütünün doğal olarak ayakta durabilmesi ve dolayısıyla finansmanını 

sağlayabilmesi için, değişik ve sürekli gelir kaynakları elde etme 

zorunluluğunun yanında , genel olarak örgütün ideolojisine ve etkinliğine göre 

bazı değişkenlikler göstermesine rağmen hemen hemen tüm terör örgütleri, 

uyuşturucu kaçakçılığını önemli bir gelir kaynağı olarak görmektedirler. 

Bunun başlıca sebepleri olarak ise, geliri ve kâr oranı yüksek, nakliyesi daha 

güvenilir ve kolay, alıcısı bol, nakit paraya her zaman çevrilebilmesi mümkün, 

pazarlama ve dağıtım ağı kolay kurulabilen bir mal olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Diğer taraftan bir önceki ticaretin var olan riski, bir 

sonraki ticaret ile  bertaraf edilebilir olması sebebiyle, uyuşturucuyu bir kez 

daha önemli hale getirmekte ve bu paralelde meydana gelen / getirilen terör 

olayları sayesinde oluşan siyasi istikrarsızlık, uyuşturucu madde kaçakçılığı 

ve üretimi için bir destekleyici unsur olmakta ve ortamın bu manada daha da 

elverişli olması sağlanmaktadır. 

 

Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme ve analizler, organize suç 

grupları ile terör örgütlerinin bir takım ortak unsurları olduğunu ortaya 

koymuştur:32 

· Teröristler, kendilerini finanse etmek amacıyla, başta uyuşturucu 

kaçakçılığı olmak üzere her türlü organize suç faaliyetlerine karışmaktadır. 

· Organize suç grupları ve teröristler, şebeke halinde faaliyet 

göstermekte, teröristler bazen organize suç örgütlerine sızabilmektedir. 
 

31 Tarık SOMER, “Ermeni Terörü ve Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı”, Uluslar arası Terörizm  
      Sempozyumu,  Ankara,1984, s.21 
32 SHELLEY I Louise, “The nexus of organized international Criminals and Terrorism” Amerikan  
    University 
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·  Organize suç grupları ve teröristler, hükümet kontrollerinin sınırlı, kanun 

uygulayıcı faaliyetlerin ve sınır kontrollerinin zayıf olduğu bölgeleri hedef 

almaktadır. 

· Terörist organizasyonlar ve organize suç örgütleri, rüşvetle devlet 

memurlarını kendi saflarına çekmeye çalışmakta dünyanın birçok yerinde bu 

konuda başarılı olmaktadırlar. 

· Organize suç grupları ve terörist organizasyonlar, mevcut teknolojinin 

imkanlarını sonuna kadar kullanarak gizli şekillerde iletişim kurmaktadırlar. 

· Organize suç grupları ve terörist organizasyonlar, aynı metotlarla 

paralarını aklamakta ve genellikle aynı operatörler üzerinden para transferini 

gerçekleştirmektedirler.  

 
Buna ek olarak, terör örgütleri ile uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonları  

hedeflerine ulaşabilmek için genel anlamda aynı yapılanmayı oluşturmuş bir 

biçimde hücre sistemiyle hareket etmektedirler. Bu sisteme bağlı hiyerarşinin 

gereği olarak, Merkezde  kuvvetli bir otorite mevcut olup emirler silsile yoluyla 

bu hücrelere aktarılmaktadır. Bu yapı, liderlerle alt gruptakilerin iletişimini en 

aza indirerek ve araya hiyerarşik basamaklar koyarak örgütün güvenliğini 

koruma konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır. Sınır aşan organize suç 

grupları genelde şebeke yapısıyla faaliyet göstermektedir. Bu yapı 

günümüzde teröristler tarafından da kullanılmaktadır. Geleneksel hiyerarşik 

yapılanmanın yerini yavaş yavaş şebeke yapılanması almaktadır. Buna örnek 

olarak, Rusça konuşan Organize suç gruplarını, Nijeryalı Şebekeleri ve El-

kaide terör örgütünü vermek mümkündür.  

 

Bu bağlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren uyuşturucu 

organizasyonlarına baktığımızda ise, söz konusu organizasyonların  artık 

klasik hiyerarşik yapılanmadan uzaklaştığını ve zamana ve şartlara bağlı 

olarak giderek daha esnek bir yapıya büründüğünü söylemek mümkündür. 

Ülkedeki kanun uygulayıcısı birimler açısından eski klasik yapılanmaya göre 

mücadele anlamında daha zor olan bu durum, beraberinde organizasyon 

liderine ulaşılamamasını, örgütsel faaliyetler sırasında yakalanan, deşifre 



 

 

35 

olan üyelerin yerini telafi etme gibi bir takım avantajlar sağlamaktadır. Son 

zamanlara kadar var olan ve etkinliğini koruyan etnik, aile bağları üzerine 

yada bölgesel temelli kurulmuş organize suç gruplarının, bu yapılanmadan 

uzaklaşarak biraz daha kozmopolit bir yapılanma içerisine girdikleri 

gözlemlenmektedir. Ancak yine de ileriki bölümlerde örnekleriyle de 

görüleceği üzere, Türkiye ve Avrupa’da faaliyet yürüten uyuşturucu 

kaçakçılığı organizasyonlarına bakıldığında halen etnik ve bölgesel kimliğin 

önemli bir unsur olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak ta , sosyolojik bir 

algılamanın gereği olarak, etnik kimlik, organizasyon üyeleri için, aidiyet 

duygusu, azınlık ve sığınma psikolojisi, güven ve paylaşım ortamının daha 

kolay ve etkin bir şekilde sağlanması, kaynaştırıcı ve işbirliğini temin edici 

olması gibi sebepler gösterilebilir. 

 
Teröristler, örgütün uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini mümkün 

olduğunca toplumdan gizlemektedirler. Çünkü uyuşturucu kaçakçılığı tüm 

toplumlar tarafından bir insanlık suçu olarak kabul edildiğinden örgütün 

imajını zedelemekte, toplumda itibarlarını kaybettirmekte ve propaganda 

faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmaktadır. Uyuşturucu 

kaçakçılığı aynı zamanda örgüte destek sağlayan ülkelere de olumsuz bir 

imaj bırakmakta ve söz konusu ülkeler örgütleri desteklerken çekimser 

davranmaktadırlar. Uyuşturucu faaliyetlerine karışan örgütler uluslararası 

kamuoyunun desteğini de kaybetmektedirler.33  Bu paralelde Türkiye 

gerçeğine baktığımızda ise, PKK/KONGRA-GEL terör Örgütü’nün  

uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerini uzun 

zaman Türkiye ve Dünya kamuoyundan nispeten gizlemeyi 

başardığı,uyuşturucuyla ilgili faaliyetleri örgütte ulaşılması zor olan yönetici 

kadronun  kontrol ettiği, örgütün asli faaliyet organlarının dışında uyuşturucu 

ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere özel bir yapılanmanın oluşturulduğu ve 

bunun için de örgütte uyuşturucu faaliyetlerinde deşifre olmamış ve PKK terör 

örgütü mensubiyeti pek bilinmeyen şahısların görevlendirildiği / yönlendirildiği  
 

 

 

33 SAHIN F. Salih, Case Studies in Terrorism Drug Connection/University of North Texas 
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ve ayrıca örgütün özellikle Avrupa’da bu faaliyetler için dernekler kurduğu 

görülmüştür. Ancak diğer taraftan örgüt liderinin yakalanarak önemli 

itiraflarda bulunması ve Türkiye ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü – uyuşturucu bağlantılı yapılan 

operasyonlara baktığımızda konunun ciddiyeti açıkça ortaya çıkacaktır:  

 

Ulusal güvenlik kuvvetlerince terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit 

edilen, 1984 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen toplam 334 

uyuşturucu madde kaçakçılığı olayında; 3710 kg. eroin, 113 kg. esrar, 

2.484.003 kök kenevir, 4305 kg. baz morfin, 26190 lt. asetik anhidrit, 710 kg. 

kokain, 8 kg. afyon sakızı, 277.090 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 adet 

yasadışı uyuşturucu madde imalathanesi ele geçirilmiştir.34  Bu verilerden de 

görüleceği üzere Narkoterör bağlamındaki, bu derece yüksek boyuttaki 

yakalamalar, ülkemizde faaliyet yürüten PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün 

uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetleriyle ne denli içli dışlı olduğunu ve bunu 

sistematik bir şekilde yürüttüğünün ve örgüte ciddi gelir elde ettiğinin açık bir 

göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Terör örgütü PKK/KONGRA-GEL, 1984 yılında fiili olarak eylemlerine 

başladığı süreçte, ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde zayıf olan devlet 

otoritesi, terörle mücadelede tecrübesizliğin yanı sıra personel ve donanım 

yetersizliği nedeniyle çok başarılı olamamıştır. Ancak daha sonrasında 

güvenlik kuvvetlerinin tecrübe kazanması, personel ve donanım yönünden 

gerekli potansiyele ulaşmasından dolayı Örgüt büyük ölçüde çökertilmiştir. 

Aynı şekilde, uyuşturucu kaçakçılığına karşı narkotik polisinin eğitim, 

donanım ve personel açısından yeterli hale gelmesinden sonra Güneybatı 

Asya-Avrupa eroin hattının en işlek güzergahlarından biri olan Balkan Rotası 

kaçakçılar için çok riskli hale gelmiştir. Bu nedenle kaçakçılar, daha güvenli 

olan Kuzey ve güney yollarını kullanmaya başlamıştır. Terörizme karşı savaş,  
 

 

34 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış 2006 Raporu 
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suça karşı da paralel bir savaş olmadan yürütülemez. Her iki olgunun birçok 

alanda örtüşmesi ve birbirini desteklemesi, biri olmadan diğerinin gerektiği 

gibi anlaşılamayacağı sonucunu da beraberinde getirmektedir. Terörizmin 

suçla ilişkisi üzerine yoğunlaşılarak birçok eylemin mantığı ve sistematiği 

çözülebilir. 

 
Terör örgütleriyle uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonları arasındaki 

ilişki, her zaman farklı boyutlarıyla güncelliğini korumaktadır. Değişik 

boyutlarda var olan bu ilişkiler, terör örgütleri tarafından uyuşturucu 

kaçakçılarının faaliyetlerine imkan sağlamadan (koruma, taşıma, vergi ve 

komisyon alma, istihbarı bilgi sağlama vs.) başlayıp bizzat uyuşturucu 

kaçakçılığı faaliyetlerini gerçekleştirmeye kadar geniş bir yelpazede hareket 

etmektedir.  Bu çerçevedeki bir ilişkiler yumağının her iki tarafa da ciddi ve 

olumlu faydaları söz konusu olmakta, uyuşturucu kaçakçılarının hareket 

alanlarında faaliyetlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde yürütmelerinin 

yanında, terör örgütlerinin var olan örgütsel ve askeri yöntemlerinin yanında 

silah tedarikinden gizli örgütlere girişim imkanlarına kadar bir çok faydayı da 

beraberinde getirmektedir. Nitekim, Türkiye’de PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütü, faaliyetlerinin daha yoğun olduğu 1990-1995 yılları arasında, 

uyuşturucu ve silah kaçakçıları Kuzey Irak, İran ve Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğu sınırlarında örgüte gerekli komisyon / vergi ödeyerek söz konusu 

faaliyetlerini daha rahat ve güvenli bir şekilde yürütebilme imkanını 

bulmuşlardır.  

 
Avrupa Konseyi, POMPİDOU Grubu’nun 04.02.1994 tarihli 

Strazburg’ta gerçekleştirilen 2. Pan - Avrupa Bakanlar Konferansı Sonuç 

Deklarasyonunun 9.uncu maddesinde; 

 

“ Uyuşturucu madde kaçakçılığının sürekli artması ve yayılmasını 

dikkate alarak, ekonomik güç ve şiddet kullanan organize örgütlerin bu 

faaliyetlere karışmasındaki artış, toplumu ciddi bir şekilde tehdit etmektedir” 

denilmektedir. Yine aynı deklarasyonun 15’ci maddesinde; güvenlik 
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güçlerinin terörizmle etkin bir şekilde mücadele etmelerinin gerekli olduğu 

belirtilmiştir.35  

 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Narkotiklerin Kontrolü 

Kısmının (INCB) 1992 tarihli raporunun 5. maddesinde36; yasadışı 

uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının Dünyada artış gösterdiği, ayrıca bazı 

organizasyonların terör faaliyetlerine finans sağlamak için uyuşturucu 

maddelerin üretimi, dağıtımı ve pazarlanması işleri ile iştigal ettiği 

belirtilmektedir.  

 

Aynı teşkilatın 1993 tarihli raporunun 2. maddesinde37; uyuşturucu 

kartelleri arasında kurulan bağlarla, dünyada uyuşturucu kaçakçılığının 

evrenselleştiği, bu kartellerin çok değişik teknik ve metotlar kullandıkları, 

uyuşturucu madde kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin, etnik kutuplaşmanın ve 

ekonomik sıkıntının çok olduğu bölgelerde daha yoğun görüldüğü ifade 

edilmiştir.  

 

Nitekim, Güney Amerika ülkelerinin bazılarında faaliyet gösteren terör 

örgütlerinin, gelir kaynaklarının önemli bir kısmını uyuşturucu madde 

suçlarından sağlanan paranın oluşturması sonucunun yapılan tahkikatlarda 

ortaya çıkarıldığı hususu; Uluslararası Polis Teşkilatı’nın (İNTERPOL) Genel 

Kurulu’nda dile getirilmiştir.38 Terör örgütlerinin uyuşturucu kaçakçılığından 

elde ettiği gelirin bir sorun olarak değerlendirilmesi, İnterpol raporunda da  

ifade edildiği gibi sadece ülkemizin bir realitesi değildir. Bu sorun küresel 

boyutta işlerliğini devam ettirmekle birlikte, bir çok ülke bu sorundan 

ziyadesiyle etkilenmiştir/etkilenmektedir. Ülkelerin bulunduğu, jeopolitik, 

jeostratejik, tarihsel, kültürel vb. yapılarına bağlı olarak değişik boyutlarda ve 

seviyelerde terör olgusundan ve bu olgunun önemli finans kaynağı olan 

uyuşturucuya bağlı sorunlardan sadece ulusal değil uluslara arası boyutta da 
 

35 Pompidou Grubu 2. Pan-Avrupa Bakanlar Konferansı,1994,Strazburg 
36 BM Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kısmı (INCB)1992 Raporu 
37 BM Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Kısmı (INCB)1993 Raporu 
38 İnterpol Genel Kurulu Raporu, AGN-61/Com/Stup-1992, Dakar 
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etkilenmiş bu sorun uluslararası kuruluşlarca da öncelikli ve acilen 

düzeltilmesi gereken bir sorun olarak gündeme oturmuştur. 

 

30 Ocak-3 Şubat 1995 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilen 3. 

Ulusal Kanun Uygulayıcı Birim Başkanları Kurulu (HONLEA) Toplantısı 

Çalışma Grubu’nda; “Uyuşturucu madde kaçakçılığı şebekeleri ile terörist ve 

organize suç örgütlerinin ilişkilerinin olduğu kabul edilerek devletlerin kendi 

toprakları üzerinde bu türden suç örgütlerinin faaliyetlerine izin vermemesi” 

yönünde karar alınmıştır.39  

 

Bu çerçevede, BM 38. Uyuşturucu Madde Komisyonu’nda da 

uyuşturucu kaçakçılığı, terörist örgütler ve diğer organize suç örgütleri 

arasında sıkı bağların mevcudiyeti kabul edilerek uyuşturucu madde 

kaçakçılığı ile mücadele alanında alınan tedbirlerin, terörist örgütler ve 

organize suç şebekelerini de hedef alacak şekilde belirlenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.40  

 

Bununla birlikte yukarıda örnekleri verilen uluslararası raporlara atıfta 

bulunulmasının yanında, terör örgütlerinin faaliyetlerinin uyuşturucu madde 

kaçakçılığı faaliyetiyle nasıl iç içe girdiği hususunu vurgulayan raporlar da 

mevcuttur. 

 

Örneğin, BM Genel Kurulu’nun 24 Kasım 1993 tarihinde aldığı 

“Terörizm ve İnsan Hakları” konulu kararda; “Terörist gruplar ile silah ve 

uyuşturucu madde kaçakçılığı arasındaki kuvvetli bağa” dikkat 

çekilmektedir.41 

 

01-03 Haziran 1994 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen, 

Avrupa’da Terör-Uyuşturucu Bağlantılı İnterpol Çalışma Grubu Toplantısında;  
 

 

39 1995 Avrupa HONLEA Toplantısı Çalışma Grubu Tavsiye Kararları 
40 BM 38.Dönem UMK Toplantısı 
41 BM Genel Kurulu’nun 24 Kasım 1993 Tarihli Kararı 



 

 

40 

”Terörizm (örneğin terör örgütü PKK) ve uyuşturucu madde kaçakçılığı 

arasında muhtemel bir bağ bulunduğu”  kabul edilmiştir. 42  

 

İnterpol Genel Sekreterliği Uyuşturucu Alt Bölümünün, 1994 yılı 

Avrupa Eroin Durumu, Balkanlar - Yeni Koridorlar adlı raporun 6. 

paragrafında; ”Batı Avrupalı ve Türk istihbarat teşkilatlarınca PKK terör 

örgütünün Türkiye dahilinde faaliyetlerini finanse etmek için eroin kaçakçılığı 

yaptığı” belirtilmektedir.43 

 

29.06-03.07.1998 tarihlerinde, UNDCP tarafından gerçekleştirilen 

Yakın ve Ortadoğu’da Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ile İlgili Sorunlar Alt 

Komisyonu’nda; “Uyuşturucu madde kaçakçılığına karışan veya kaçakçılık 

gruplarına yardımcı olan terör grupları hakkında üye ülkeler arasında bilgi 

alışverişinin gerekliliği, pek çok terör örgütünün kısmen veya tamamen 

uyuşturucu madde kaçakçılığında yer aldığı veya finanse ettiği, PKK gibi bazı 

narko - terör örgütleri ile organize transnasyonal suç grupları arasında bir 

açık ilişki bulunduğuna”  dikkat çekilmiştir.44  

 

08-10.06.1998 tarihinde BM Genel Kurulu’nun 20. Özel Oturumunda; 

“Suç grupları ve uyuşturucu madde ve para aklama, silah kaçakçılığı, ara 

madde ve temel kimyasal madde kaçakçılığı işine bulaşan terörist grupların 

ekonomik güçlerindeki artış ve yayılma  ve bu tür gruplar arasında artan 

ilişkinin dikkati çektiği”  belirtilmiştir.45   

 

Bu Örgütün ve mensuplarının uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptıkları 

artık yabancı devletlerin resmi rapor ve belgelerinde de açıkça ortaya 

konulmaktadır. Örneğin;  

 

 
42 İnterpol Çalışma Grubu Toplantısı,01-03.06.1994,Antalya 
43 1994 yılı Avrupa Eroin Durumu, Balkanlar-Yeni koridorlar, İnterpol,1994 
44 29.06-03.07.1998, Yakın ve Ortadoğu’da Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı İle İlgili  Sorunlar Alt  
      Komisyon Toplantısı 
45 08-10.06.1998 BM Genel Kurulu Özel Oturumu 
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—A.B.D.'de yayımlanan bir raporda, Avrupa'da meydana gelen 

uyuşturucu olayları ve yakalanan şahısların üçte ikisini Kürt kökenli Türk 

vatandaşlarının oluşturduğu ifade edilmiştir.46 

 

—İtalyan Polisi'nin yapmış olduğu bir araştırmada, İtalya'da PKK terör, 

örgütünün uyuşturucu kaçakçılığını organize ettiği olay ve yer gösterilerek 

açık olarak belirtilmiştir.  

— 15 – 17 Ekim 1992'de İstanbul Etap Marmara Oteli'nde düzenlenen 

23 ülkenin katıldığı İnterpol toplantısında İtalyan Heyetinden bir görevlinin 

yaptığı  konuşmada; “PKK Terör Örgütünün İtalya'da uyuşturucu madde 

kaçakçılığını organize ettiğini”  açıkça ifade etmiştir.  

 

13 - 29 Haziran - 03 Temmuz 1998 tarihleri arasında Lübnan / 

Beyrut’ta BM ECOSOC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu, Yakın ve Ortadoğu 

Alt Komisyonu 33. Toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda uyuşturucu madde 

üretiminde kullanılan ve her platformda ön bildirime tabi tutulması konusunda 

ısrarlı davrandığımız kimyasalların bir dahaki Alt komisyon toplantısında 

gündem maddesi olarak ele alınması sağlanmış, yine her zaman olduğu gibi 

PKK terör örgütünün uyuşturucu madde bağlantısı üzerinde durulmuştur. 

 

Dar anlamda mevcut yasal düzenin şiddet eylemlerine başvurularak 

değiştirilme çabası olarak nitelendirilen terörizmin en önemli gelir kaynağının 

başta uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere illegal faaliyetler olduğu 

bilinmektedir. Artık üzerinde durulması gereken terörün uyuşturucu madde 

kaçakçılığından beslenip beslenmediği değil bu beslenmenin boyutudur. 

 

PKK/KONGRA-GEL terör Örgütü ülke içindeki uyuşturucu 

organizasyonlarının faaliyetlerine de komisyon almak suretiyle iştirak etmekte 

ve uyuşturucu maddelerin Avrupa ülkelerine sevk edilmesinde işbirliği  
 

46 United States Department of State Bureau of Internationa1 Narcotics Matters  ''Internationa1  
      Narcotics Contro1 Strategy Report'' ,1992 
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yapmaktadır. En son olarak, diğer uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonlarında bir adım öteye giderek PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütünce bir çok Avrupa ülkesine yasal veya yasa dışı yollarla iş bulma 

vaadiyle götürülenler, iltica amaçlı olarak kendiliklerinden gidenler, polis 

güçlerine ihbar edilerek sınır dışı edilme tehdidiyle bu ülkelerde sokak 

satıcıları olarak kullanılmıştır / kullanılmaktadır. Örgüt elemanı olup hemen 

Batı Avrupa ülkelerinde mülteci sıfatı ile yerleşmiş bulunan şahısların bu işi 

yapmak üzere görevlendirildiği rapor edilmektedir. 
 

Verilen bilgiler, uyuşturucu madde kaçakçılığında yakalanan sanıkların 

ifadelerinden yine uyuşturucu madde kaçakçılığına karışan şahısların terör 

örgütleri ile bağlantılı kriminal kayıtlarından, örgüt ve hücre evlerinde ele 

geçirilen uyuşturucu maddelerden, ayrıca yine bu evlerde aramalarda ele 

geçirilen dokümanlardaki uyuşturucu alış - verişinin para kayıtlarından 

çıkartılmıştır. Hiçbir terör örgütü mensubu, bağlı olduğu örgütün kararlarına 

aykırı bir şekilde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapamaz, bundan dolayıdır 

ki, yukarıda sayılan işaretler, terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığında rol 

aldığının ispatı için yeterlidir. Ülkemiz acısından uyuşturucu madde 

kaçakçılığının finansmanında kullanılan en önemli terör örgütü, yıllardır 

olduğu gibi yine PKK/KONGRA-GEL ’dir. Yalnız burada şu ifade edilmektedir 

ki; PKK, haşhaşı ekip, baz morfine ve eroine dönüştürüp, taşımacılığını ve 

pazarlama işini yapma gibi bütün süreçlerde değil, yalnızca bunun belirli 

aşamalarında veya haraç alma aşamasında rol almaktadır. Bundaki temel 

husus, menfaatinin ne doğrultuda olacağıyla alakalıdır. 
 

1.2.2: SİYASAL TERÖRİZM KAVRAMI 
 
 

 Sivil itaatsizlikler, yaratıcı etkinin derecesine göre farklı şekillerde 

tasnif edilebilir. Bu konu üzerinde çalışanlardan birisi olan Haag’a göre, bir 

demokraside “ikna edici” (persuasive) ve “zorlayıcı” (coercive) olmak üzere iki 

çeşit sivil itaatsizlik görülebilir.47 İkna edici sivil itaatsizlik, otoritelerce hoş  
 

47 HAAG, Ernest Vander, Poliitcal Violance and Civil Disabeidance (NewYork;  Harper and Row,  
      1972),  s.29-31 
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karşılanmasa bile demokrasinin tahammül edebileceği aşırı, fakat meşru bir 

muhalefet şeklidir. Kanunların değiştirilmesi veya bir muhalif liderin, 

taraftarlarının kendisine güvenmesini sağlamak için mevcut hukuku ihlal 

etmek yolunu seçmesi buna örnek teşkil eder. Sergilenen bu eylemelerde, 

hukuku ihlal eden elbette yargılanıp cezalandırılabilir, fakat sadece muhalefet 

liderinin arkasından gitmiş olmalarından dolayı taraftarlarına hiçbir şey 

yapılamaz. Zorlayıcı sivil itaatsizlik ise, (seçilmiş) siyasi iktidarın, meşru 

otoritesini yok ederek, yerine illegal azınlığın otoritesini ikame etmeye 

yönelen tehditler olduğundan zaten korunmaya mazhar değillerdir.48 Bu 

bakımdan, kişilerin mallarına ve haklarına yönelen şiddete dayalı hukuk 

ihlalleri olduğunda veya hukuki cezalara karşı aynı yöntemle direnmeler 

ortaya çıktığında artık demokrasinin müsamaha sınırları aşılmış olur.49 

 
 Günümüze kadar yukarıda çizilmeye çalışılan çerçeve kapsamında , 

tanımların hiç birisi siyasal şiddetin tüm boyutları ile tam olarak ortaya 

konulmasını sağlayamamıştır.  Bundan dolayı, tanımı biraz daha geniş olarak 

ele alırsak; “amacı, yöneldiği hedefler, seçtiği kurbanlar, çevreleyen şartlar, 

yerine getiriliş biçimleri ve sonuçları itibariyle siyasal öneme haiz olan ve 

karışıklık yaratan, hasara uğratan ve zarar veren eylemler” şeklinde ifade 

etmek mümkündür.50  

 
 Konuya, demokratik rejimlerde siyasal şiddetin kaynakları ve sonuçları 

açısından baktığımızda, en istikrarlı demokrasilerde bile, her zaman ortaya 

çıkması ihtimal dahilinde olan siyasal şiddet, terörizmden daha çok 

demokrasiyi tehdit etmektedir. Terör, muhtemel siyasal şiddetin kullanıldığı 

etkili bir silah olduğundan ve günümüzde, demokrasilerde yaygın olarak 

görüldüğünden, bütün gözler üzerine çevrilmiş, milli ve milletlerarası alanda 

hemen hemen bütün tedbirler buna göre alınmıştır.51 Dolayısıyla, bu  
 

 

48 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım, 2001, Ankara,   s:24. 
49 WILKINSON, Paul, Terrisim and the Liberal State, 2nd ed., (London: Macmillan,  1987) s.29 
50 NIEBURG,H.L.,Plitical Violance: The Behavioral Process (New York: st. Martin’s  Press,1969), s. 13 
51 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım, 2001, Ankara,  s:27 
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tanımlama içerisinde, önemli olan unsurun, terörizmin siyasal şiddetin bir 

parçası olduğu ve siyasal şiddete nazaran bir amaç değil bir araç olduğu 

hususudur. Nitekim siyasal şiddeti amaç edinen ve tetikleyen tüm unsurlar, 

bundan elde etmeyi arzuladığı istikrarsızlık ortamı ve muhalefet ettiği iktidarın 

/ yapının bertaraf ve pasivize edilmesi sürecini siyasal şiddet ve bunun 

içerisindeki en önemli unsur olan terör sayesinde sürdürmektedir. Bu ilişki, 

siyasal şiddetin politik temelli olgusundan biraz daha uzaklaşarak, artık 

ideolojilerin amaç ve boyutlarına bakılmaksızın magyevelist bir düşünce 

temelinde, her türlü şiddet eylemini uygulamaya geçirmekte ve bunu 

eleştiriye sunmaksızın tartışıla bilmez bir şekilde meşru saymaktadır ki, en 

tehlikeli olan boyutu da budur. 

  

Demokrasileri en çok tehdit eden,istikrasızlığa sürükleyen siyasal şiddet, 

dini ve daha çok ta ideolojik etnik temele dayanan şiddet türüdür. Sonuçları 

itibariyle, bu tür siyasal şiddetler demokratik rejimler açısından diğer şiddet 

kaynaklarına nispeten daha yıkıcı birer etkiye sahiptirler. Bu tespit doğru 

olmakla birlikte, şüphesiz her zaman, etnik ve ideolojik ayrılıkçı şiddete 

maruz kalan demokrasilerin mutlaka yıkılacağı anlamına gelmez. 

Demokrasiler bu yüzden zaman zaman istikrarsızlığa düşseler bile, yine de 

güçleri oranında böyle tehlikelerle baş edebilirler. Ancak yine de 

demokrasilerin ve bunu korumaya çalışan devlet erkinin bu terörist gruplar 

karşısında bir hayli zorlanmaları kaçınılmaz görünmektedir. Gerçekten, 

meşruiyet tartışmalarına meydan vermeden, ilan edilmeyen düzensiz bir 

savaşla demokratik hükümetlerin mücadele etmesi bir hayli zordur. Savaş 

kuralları çerçevesinde hareket eden gerillaların aksine, hedef seçmeyen 

teröristlerin nerede, ne zaman, hangi silahla, kime veya kimlere saldıracakları 

belli olmadığından bu saldırıların karşılanması ve etkisiz hale getirilmesi 

oldukça güçtür.52   

 
  Bu noktadan hareketle özellikle son 20 yılı aşkın bir dönemdir, Türkiye 

demokrasisini tehdit eden etnik ve ideolojik temelli yapıyı içeren  
 

52 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım,2001,Ankara, s:34,47 
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PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, muhalefeti siyasal şiddet seviyesinde 

yürütmüş ve demokrasinin varlığı içerisinde terörizmi kullanmıştır. Bu 

kullanım devlet otoritesinin ve iktidarın erkini zayıflatma ve ortadan 

kaldırmadan, kamuoyu nezdinde devleti ve otoriteyi demokrasi bağlamında 

zayıf düşürmeye çalışmıştır. Bu eylem süreklilik arz etmesine rağmen devle 

erki, Hayati HAZIR’ın  net bir şekilde ifade ettiği gibi devlet, gücü oranında bu 

direnişe, isyana karşı baş göstermeyi bilmiş ve demokrasinin temelinden 

zarar  görmesi ve yıkılma olgusunun gerçekleşmesini önleyebilmiştir. 

 

Terör kelimesi Fransızca ”terreur” kavramından gelmiş olup, Türkçe’deki 

karşılığı ise “yıldırma, korkutma, tedhiş” olarak ifade edilmiştir.53  Hollandalı 

siyaset bilimci Alex P. Scmid’in, sadece 1936-1981 yıllarında terörizmin 109 

farklı tanımını belirlediği54  gerçeğinden hareketle Terörizmin günümüzde 

yerleşik ve küresel seviyede kabul edilmiş bir tanımı bulunmamaktadır. 

Bunun yanında terör ve terörizm kavramları tarihin en eski dönemlerinden 

beri varlığını sürdürmesine rağmen,bu kavramlar ancak 2. Dünya savaşının 

öncesinde veya sırasında dünya sözlük ve ansiklopedilerine girmiştir.55 

Nitekim söz konusu kavramaların o tarihlerde henüz literatüre geçmediğinin 

teyidi olarak, The Encyclopedia Britannica’nın 1924 tarihli 14. baskısında, 

terörizm maddesinin olmamasından görebiliriz.56 Doğu Ergil, terörizmi, 

“terörizm, kaçırmadan cinayete kadar uzanan ve amacı sindirme olan terör 

eylemlerine verilen addır” 57  şeklinde, eylemin niteliği açısından geniş bir 

perspektif tabanlı tanımlama yaparken Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer 

ise terörizme, hedefler ve sosyal sınıflar eksenli bir tanımlama yaparak 

“...şiddetin, sosyal, ulusal, ırksal, dinsel, fesat çıkarıcı ve benzer diğer 

maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma, savaş tahrik etmek üzere 

planlı ve hukuk dışı olarak  kullanılmasıdır” demektedir.58  Diğer taraftan,  
 

 

 

53 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük,Ankara,1992,s:1459 
54 Nezih TAVLAŞ,” Terörü Tanımlamak”, Strateji,Sayı:2 (1995), s: 125-128 
55 Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri, Dr. Atila Şehirli, Burak Yayınları,,2000, s: 93 
56 Yılmaz ALTUĞ, Terörün Anatomisi,İstanbul 1995, s:20 
57 Doğu ERGİL,” Terörizmin Mantığı ve Hedefi” SBF,C.XLVI,1991, s: 171-182 
58 Sulhi Dönmezer,” Her yönüyle Tedhiş”, Son Havadis, 10 Kasım 1977 
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terör eylemleri tamamı ile siyasal karakterli olmadıkları gibi, her siyasal şiddet 

çeşidi de terör niteliğini taşımaz. Esasen, yukarıda belirtildiği üzere, terör 

kavramının fazla genel ve belirsiz olması bu karışıklığa yol açmaktadır.59 

Nitekim Wilkinson’un tanımladığı üzere, ”terörizmi tanımlamakta tek mesele, 

terörün sübjektif mahiyetinden doğmaktadır. Her ferdi diğerlerinden farklı 

şekilde etkileyen korkular, tecrübeler ve endişeler gibi sübjektif faktörler 

terörizmin tanımlanmasını aşırı şekilde güçleştirmektedir.” Şeklinde ifade 

ettiği endişeleri de göz ardı etmemek gerekir.60  

 

 Yukarıda verilen bazı tanımlar paralelinde genel olarak  terörizmi, 

“saldırılan ve / veya korkutulan sivil ve masum insanlar / kurumlar 

aracılığıyla, hedeflenen daha büyük ve güçlü kitleyi yıldırıp korkutarak, 

yasadışı siyasal ve stratejik amaçlarını   gerçekleştirmek için, bir grubun veya 

bir devletin, bilinçli veya planlı bir şekilde, şiddet kullanması ve / veya şiddet 

kullanma tehdidinde bulunması” olarak tanımlamak mümkün olmakla birlikte, 

Türk İç Hukukunda, Terörle Mücadele Kanunu’nun 1. maddesine göre 

terörizm, ”baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerinin, Türk 

Devleti’nin ve Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini 

zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok 

etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı 

bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi ve kişiler tarafından girişilecek her 

türlü eylemdir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

  

Terörizmin tanımlanmasında aşağıdaki ortak unsurların yer aldığı 

görülmektedir:61 

1. Şiddet veya zor kullanım 

2. Şiddet eylemi veya şiddet eylemi yapılacağı tehdidinin bulunması 
 

 

 

 

59 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım,2001,Ankara, s:43) 
60 WILKINSON, Paul, Terrisim and the Liberal State, 2nd ed.,(London: Macmillan, 1987) s.50 
61 Türkiye’de Bölücü Terör Hareketleri, Dr. Atila Şehirli, Burak Yayınları,,2000, s: 93 
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3. Şiddet eyleminin veya tehdidin bir devlet, sosyal sınıf, parti, örgüt 

veya bir kişi tarafından yapılması 

4. Şiddet eyleminin toplumda yol açtığı korkunun ideolojik, sosyal, etnik, 

dini, siyasi, ekonomik vb. hedeflenen bir amacın gerçekleştirilmesine 

yönelik olarak, planlanarak kullanılması 

5. Şiddetin hukuk dışı olarak kullanılması. 

Şiddet, terörün hem aracı hem de ön şartıdır. Şu halde şiddet unsuru 

ihtiva etmeyen, şiddet kullanmayan hiçbir eylem terör sayılmaz. Ancak 

burada sözü edilen şiddet, mala ve şahsa karşı suçlarda olduğu gibi, spesifik 

bir eylemden veya genel bir korku halinden nitelik olarak farklıdır.62 Genel 

anlamında şiddet, siyasal amaç taşımayan, buna karşılık yok etmeye kadar 

varan bütün zarar verici saldırıları kapsar.63  

   Şiddetle ilgili tanımlara bakıldığı zaman, hepsinde bulunan tek ortak 

noktanın fiziki güç kullanılması olduğu görülür.64  Şiddetin yalnız, insan 

vücuduna ve mala zarar veren değil, aynı zamanda fert üzerinde psikolojik 

tahribat yapan bir yönü de vardır.65 Bu itibarla, rejime sadık olmayan 

muhalefetler, demokratik rejimin kurumları arasında sayılmadığı gibi, bu tür 

muhalefetler sistemden tecrit edilmez veya en azından sistem içerisinde 

bastırılmazlarsa, çıkabilecek bir kriz anında şiddet dahil, her çeşit vasıtayı 

kullanarak iç savaşa yol açacak kadar toplumu bölebilirler Sadık olmayan 

muhalefetin önemli bir kaynağı, ayrılıkçı veya tekrar yurtlarına kavuşmak 

isteyen (irredentist) azınlıkların milliyetçi hareketleridir. Bunların amacı, 

ellerinden alınan yurtları üzerinde yeni bir devlet veya birlik kurmaktır. Bu 

sebeple irredentist hareketler özünde meşru eylemlerdir. Ama bir devlet 

içinde kültürel, idari ve siyasi muhtariyeti savunmaya açıkça başlamadıkça bir 

partinin ayrılıkçılık yönündeki kimliğini belirlemek hiç de kolay değildir.66  

   
 

 

62 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım,2001,Ankara,  s:18-19 
63 ERGİL,Doğu,Türkiye’de terör ve şiddet(Ankara: Turhan Kitabevi,1980) s:3 
64 M. Şükrü, ALPARSLAN, Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik(İstanbul: Teknik Yayınlar,1983)  
     s:42-43 
65 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım,2001,Ankara,   s:19 
66 LINZ, Jaun J.,The Breakdown of Democratic Regimes (Baltimore: The Jonh Hopkins University  
     Press,1978),s:16,29 
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Demokrasinin hürriyet ortamından yararlanan terörist gruplar, siyasal 

muhalefetten çeşitli katılma kanallarına kadar, var olan anlaşmazlıkların 

propagandasını yaparak ve teşkilatlanma imkanını elde ederek barışçı 

çözüm yollarını işlemez duruma getirmeleri zor değildir. Özellikle, demokratik 

liderleri zayıflatmak ve kurumları yozlaştırmak için en çok kullanılan 

hürriyetlerin başında söz ve basın hürriyetlerinin geldiği bilinmektedir.67 

Giderek eylemle birleşen bu terörist tahriklerin ileri amacı, yetkilileri şiddet ve 

zor kullanmaya mecbur bırakmaktır. Sıkıyönetim uygulamasına kadar 

gidebilecek olağanüstü yetkilerin kullanılması neticesinde, demokrasinin  

askıya alınması sağlanmış olacaktır. Demokratik rejimin korunması için 

geçici, olağanüstü yetkilerin kullanılması sonucunda, bir çok demokrasinin 

ortadan kalktığı bilinmektedir.68 Zaten teröristlerin amacı da, demokratik 

hükümetleri mümkün mertebe fazla olağanüstü yetkiler kullanmaya 

zorlayarak, masum vatandaşların aşırı derecede rahatsız edilmelerini ve 

giderek rejimden soğumalarını sağlamaktır. Böylece sahip olduğu yaygın 

desteği kaybeden demokrasinin şekil ve nitelik değiştirmesi büyük ölçüde 

kolaylaşmış olacaktır.69 Örgütler bu amaca ulaşmak ve söz konusu süreci 

hedefledikleri gibi gerçekleştirebilmek için bölgesel ve ulusal seviyede, 

sosyal, etnik, ekonomik, güvenlik, coğrafi şartlar, kültürel yapı, yerel dil ve 

lehçeler, eğitim gibi birçok unsuru göz önünde bulundurarak farklı eylem ve 

provakosyanlarda bulunmaktadırlar. Şartlara ve zemine göre varolan 

hassasiyetlerin suiistimal edilerek bir nevi ajitasyonda bulunmaları, ve bu 

kırmızı çizgi diyebileceğimiz  hassas noktalara dokunmak, provoke etmek 

gibi eylemelerde planlı, programlı hareket ettikleri ve çok iyi organize 

oldukları görülmektedir.  

 

 Bunun için terörist gruplar, resmi örgütler karşısında çok daha güçsüz 

olduklarından giriştikleri eylemleri daha dramatik, sesli ve korku salıcı bir 

tarzda gerçekleştirirler. Böylece resmi örgütlerin onlarla rekabet  
 

 

67 LASSWELL,,Politics:Who Gets What, When,How,(New York: Meridian Books,      1958)  s. 55-56 
68 WILKINSON, Paul, Terrisim and the Liberal State, 2nd ed.,(London: Macmillan, 1987) s.110-115 
69 Hayati HAZIR, Siuyasa Şidet ve Terörizm, Nobel Yayın ve Dağıtım,2001,Ankara,  s:59. 
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edemeyecekleri inancı ve korkusu yayıldıkça, vatandaşların rejime ve rejimin 

temel partilerine verdikleri destek zayıflayacaktır. Kısaca, terörizmin etkisi, 

sadece aldığı kurbanlarının sayısı ile ölçülemez. Bundan daha önemli amacı, 

demokratik toplumları istikrarsızlığa düşürmek ve bu hükümetlerin güçsüz 

olduklarını göstermektir.70 İşte gürültülü  ve dramatik bir şekilde yapılan 

eylemlerin asıl ve nihai amacı budur. 

 

1.2.3: Terörizmin Finansmanı 
 
 
Günümüzde terör örgütleri ile organize suçların, özellikle de uyuşturucu 

kaçakçılığı boyutuyla değerlendirildiğinde birçok alanda birlikte ele alınması 

gerektiği ortaya konmuştur. Terörizmin finansmanı konusunda yapılan 

çalışmalar, güvenlik kuvvetlerini ve istihbarat örgütlerini organize suçlar 

bağlantısına kadar götürmüş, birçok olayda terör örgütlerinin artık organize 

suç grupları gibi hareket etmeye başladığı görülmüştür.  

 

Terör örgütlerinin finansmanı da günümüzde hükümetleri ve kanun 

uygulayıcı birimleri zor durumda bırakan bir sorun haline gelmiştir. Bu 

olgunun büyümesinde, ekonominin globalleşmesi, yönetimsel engellerin 

kalkması, sermayenin serbest dolaşım imkanına kavuşması, bilgisayar ağının 

geniş imkanlar sağlaması ve bu gelişmelere paralel olarak yeterli önlemlerin 

alınamaması rol oynamıştır. 

 

Teröristler, organize suç grupları gibi eylemlerinin etkinliğini arttırmak 

amacıyla bilgi teknolojisinden önemli ölçüde yararlanmaktadır. Uydu 

telefonları, İnternet, mail ve chat odaları, iletişim amacıyla kullandıkları bazı 

yöntemlerdir. Mesajlarını kripto ve stenografi (bir mesajın anlaşılmaması için 

diğer mesajlar arasına gizlenerek gönderilmesi) aracılığıyla 

göndermektedirler. Takibi çok zor olan İnternet, onların kolayca müşterek bir 

yapıya bürünmelerini ve mesajlarını güvenli bir şekilde göndermelerini  

 
70 Grant,WARDLAW,Ğpolitical Terrorism(Cambridge University Press, 1984) s.90 
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sağlamaktadır. Aynı zamanda, İnternet üzerinden örgütlerinin 

propagandasını yapmakta, örgütsel dokümanları yayınlamaktadırlar. Terör 

örgütleri, interneti aynı zamanda bir bağış toplama yöntemi olarak ta 

kullanmaktadır. 

 

Terörist bir kampanyayı ve faaliyeti yürütmek oldukça kompleks bir 

iştir. Terör örgütlerinin faaliyet sahası, dağlık arazi kesimlerinden büyük 

şehirlere, illegal boyuttan legal boyuta uzanan geniş bir çerçeve 

oluşturmaktadır. Böyle bir kampanyaya başlamadan evvel örgüt belirli 

ihtiyaçların karşılanmasını garanti altına almak durumundadır. Bu ihtiyaçları 

sıralamak gerekirse: gerekli destek ağlarının sağlanması, örgütün amaçları 

doğrultusunda eğitim ve öğretim imkanlarının oluşturulması, mümkün 

olduğunca taraftar çekilmesi, örgüt mensupları ve mallarına ulaşım/taşıma 

imkanı sağlanması, örgüt arasında iletişimin sağlanması, silah ve mühimmat 

tedarik edilmesi ve örgütün geniş çaplı propagandasının yapılmasıdır. Bu 

noktada terör örgütlerinin asıl büyük kaynak gerektiren faaliyetlerinin silah 

mühimmat temini, militanların barınma - beslenme ihtiyaçları, basın yayın ve 

telekomünikasyon faaliyetleri olduğunu görebiliriz. Nitekim geniş faaliyet 

alanları bulunan terörist gruplar arasındaki iletişimin sağlanabilmesi pahalı 

mobil muhabere araçları gerektirmesinin yanında, deşifrasyonu önlemek için 

en son teknolojiyi içeren ve güvenli sistemleri kullanmak durumundadır. 

Ayrıca terör örgütlerinin silah ve mühimmatı yasal yollarla elde etmesi 

mümkün değildir. Yasadışı yollarla silah temini ayrı bir organizasyon 

gerektirmekte, bu sebeple silah - mühimmat temini daha zor ve riskli olmanın 

yanında daha pahalı hale gelmektedir. 

 

İnterpol kaynaklarına göre son yıllarda aşağıda belirtilen nedenlerle 

terörist organizasyonların finansal kaynak ihtiyacında bir artış gözlenmiştir: 

 

·Sosyal, ekonomik ve teknik gelişmelere bağlı olarak terörist 

organizasyonların yeniden yapılanmaya gitmesi, 

·Kadrolarının  genişlemesi, 
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·Mensupların konaklama ve iaşe masrafları, 

·Hücre evlerinin giderleri, 

·Propaganda amaçlı her türlü görsel ve yazılı yayınlardan kaynaklanan 

masraflar, 

·Lojistik giderleri (silah, mühimmat, eğitim, sağlık), 

·Örgütlerin siyasi kanatlarının yasal platformda kurdukları dernek ve 

kuruluşların masrafları, 

·Hapishanedeki elemanların ve ailelerinin masrafları, 

·Mahkeme, dava, avukat vs masrafları 

 

Terör örgütleri, dünya çapında aynı finansman yöntemlerini 

kullanmayıp, çeşitli yöntemlere başvurmaktadır. İlk olarak, çeşitli devlet ve 

organizasyonlar ile sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli yardımlar 

yapılmaktadır. İkinci olarak, zorla para toplama, üçüncü olarak ise 

uyuşturucu, insan, silah, elmas kaçakçılığı, haraç, hırsızlık, soygun, 

sahtecilik, çeşitli kıymetli materyallerin yasadışı olarak satışı vb. yasadışı 

ticari faaliyetler, örgütlerin finansmanında önemli rol oynamaktadır. Üçüncü 

olarak, terör örgütleri yasal şirket ve işletmeler kurmakta ve bunun yanında  

yasal olarak toplanan bağışların örgüt amaçları için kullanmasını 

sağlamaktadırlar. 

 

Geçmişten günümüze yandaş devlet yardımı, terörizmin finans 

kaynaklarından birisi olarak  önemini ve varlığını her zaman sürdürebilmiştir. 

Bu kaynaktan, Türkiye’de ve dünyada faaliyet gösteren terör örgütleri azami 

ölçüde yararlanmasını bilmiştir. Fon / bütçe / ödenek sağlamanın yanı sıra 

terör örgütleri “gri silah pazarı”na71 ulaşmak için destekçi ülkelerin 

bağlantılarını kullanmaktadır. Afganistan’da hüküm süren Taliban rejimi buna 

örnek teşkil etmektedir. Bu yardım her zaman nakit para ilişkisi / seviyesi 

şeklinde olmayıp, zaman zaman silah ve malzeme yardımı olarak da kendini 

göstermektedir. Özellikle 1980'li yıllarda devletlerin, terör örgütlerine nakdi  
71 Gri Silah Pazarı iki sekil de oluşmaktadır. Birincisinde savaşlardan elde edilen silahların       

pazarlanması ikinci olarak da devletlerin terör veya suç  organizasyonlarını desteklemek amacıyla el 
altından silah sağlaması   
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yardımda bulunma modası ve imkanı günümüzde kaybolmuştur. Bunun yerini 

aynî yardım almıştır. Devlet desteği daha çok barınak ve eğitim sağlama ile 

faaliyetlerine göz yummanın yanında, örgütlerin politik duruşunu direk yada 

dolaylı olarak destekleme ve dolayısıyla örgütün belirlediği hedef ülkenin 

rencide olması seklinde cereyan etmektedir. Ancak dünyanın yeniden 

yapılanması ve ekonomik zorluklar bu aynî yardım miktarını da yıldan yıla 

azaltmaktadır. Çünkü, artık dünyanın haberleşme, bilgi sahibi olabilme, 

denetim mekanizmaları, uluslar arası kamuoyunun etkin ve belirleyici hale 

gelmesi vb. nedenlerle, terör örgütlerine bir şekilde destek veren ülkeler 

kolayca bilinebilmekte ve belirlenebilmekte ve hatta söz konusu terör 

örgütlerine yaptıkları yardımların ne  boyutta ve ne şekilde yapıldığı tespit 

edilerek, kamuoyunca paylaşılmaktadır ki bu husus, terör örgütlerini 

destekleyen ülkelerce hiç arzulanmayacak bir durumdur. Çünkü söz konusu 

devletin uluslararası alanda karşılaşacağı durum ve oluşturacağı olumsuz 

tepkisi, örgüte destek bağlamında oluşturacağı getirisinden ve 

nemalanmasından çok daha fazladır. 

 

11 Eylül saldırılarından sonra, Terörizme karşı savaş başta ABD 

olmak üzere,  uzun vadeli olarak mercek altına alınmış ve dünya çapında 

terörizme destek verdiği tespit edilen tüm ülkeler hedef kapsamına alınmış ve 

bu konuda uluslararası kamuoyunun yanında  başta BM olmak üzere 

uluslararası kuruluşlar nezdinde de ciddi kararlar alınması sağlanmıştır. Bu 

savaş, terörizmin finans kaynaklarını kurutma çabalarını da beraberinde 

getirmiştir. Terörizmi destekleyen ülkelere karşı uluslararası kamuoyu 

tarafından bir kınama kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyadan Başta 

PKK/KONGRA-GEL olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütlerini 

destekleyen ülkeler de nasibini almıştır. Kınanan ülkeler de uluslararası 

kamuoyundaki kötü imajlarını düzeltmek için bu örgütleri artık desteklememe 

de dahil birçok önlem almak zorunda kalmışlardır.  

 

Bu süreçten sonra, devlet yardımı kesilen örgütlerin gerekli finansmanı 

sağlayabilmek amacıyla, başta uyuşturucu suçları olmak üzere kâr getiren 
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tüm kriminal faaliyetlere karışabileceği öngörülebilir. Ayrıca terörist 

organizasyonları legal yapılarını destekleyen sivil toplum kuruluşlarının terör 

olaylarının toplumda aşırı rahatsızlık uyandırması nedeniyle mali yardımlarını 

kesmesi ve uluslararası alanda terörist organizasyonların mal varlıklarına 

karşı etkili yasal önlemler alınması da terör örgütlerinin önümüzdeki 

dönemlerde uyuşturucu kaçakçılığına daha fazla karışması sonucunu da 

beraberinde getirecektir. 

 

Terör örgütleri, hayatiyetlerini devam ettirmek için belli finans 

kaynaklarını sağlamak ve sürekli bu finans kaynaklarından gelir elde etmek 

durumundadırlar. Aksi takdirde işlerliklerini arzuladıkları gibi sürdürebilmeleri 

en azından ayakta kalabilmeleri mümkün değildir. Bu finans kaynaklarını 

sırayla irdelemekte fayda vardır: 

 

Küçük örgütlerin veya başlangıç için gerekli paranın bulunması 

amacıyla kullanılan bir finans kaynağı da soygun ve gasp olaylarıdır. Ancak 

bu suçları işlerken kişilerin yakalanabilme olasılığı yüksektir. Büyük finans 

kuruluşlarının kurduğu güvenlik sistemleri, alınan polisiye tedbirler, bu şekilde 

devamlı ve önemli boyutta bir gelir kaynağı oluşturulmasını engellemekte ve 

örgütlerin bu anlamdaki kaynak arayışlarının başka alanlara yönelmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Terör örgütlerinin diğer bir finansal kaynağı da 

örgütle ilgisi olan veya olmayan kişi ve kuruluşlardan toplanan haraç, bağış 

ve komisyonlardır. Üyelik ücretleri, abonmanlar, yayın satışları, konferans ve 

konuşmalarda toplanan paralar, sosyal ve kültürel etkinlikler, evleri teker 

teker gezip toplanan paralar, zengin örgüt sempatizanlarının para bağışları 

ve örgüt mensuplarından düzenli olarak alınan aidatlar bağış toplamanın 

değişik yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardım kurumları ve kâr 

amacı gütmeyen kuruluşlar, terör örgütlerinin finansman sağlama 

faaliyetlerini örtmek ve başka bir şemsiye altında göstermek amacıyla 

kullandıkları yanıltma yöntemleridir. Bazı olaylarda yardım kuruluşlarının 

direk olarak terör örgütleri adına faaliyet gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Haraç 

toplama; koruma, zarar vermeme, korkutma, adam kaçırma, bir suçu veya 
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durumu yetkili mercilere bildirme tehdidi şeklindeki metodlarla 

gerçekleştirilebilir. Nitekim yandaşlarının katkısı veya örgüte karşı olanların 

can, mal ve iş güvenliği ile korkutulması, kaçak çalışan isçilerin polise 

bildirilmemesi veya polisten korunması karşılığı gelirinden pay alınması 

bilinen, yaygın usullerdir. Bu kaynak, özellikle PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütü açısından önemli bir gelirdir. Bu sayede örgüt iyi derecede yayılmış ve 

örgütlenmiş olan yapısıyla söz konusu işçilere yaşam hakkı tanımamakta ve 

kendilerine haraç vermeden başka bir alternatif bırakmamaktadırlar. 

 

 Günümüzün baskı ve dağıtım teknolojisi, ihtiyaç duyulan her türlü 

baskı araç gereç ve malzemesinin kolaylıkla temin edilebilmesi sayesinde ve 

bunun sağladığı avantajlardan dolayı Terör örgütlerini sahtecilikte ileri 

seviyeye çıkarmıştır. Özellikle cezaevlerinde belirledikleri, yaptıkları 

eylemlerden dolayı suçunu çeken sahtecilikte uzman mahkumlara ulaşarak, 

gerek korkutma ve yıldırma gerekse özendirme ve önerilen ciddi miktarda 

paralar / imkanlar sayesinde örgüte kazandırılmakta ve örgüt adına faaliyet 

yürütmeleri sağlanmaktadır. Bazen de, yandaş devlet katkılarıyla para 

sahteciliği yapılarak kağıt, alım gücü olan paraya çevrilmektedir. Ayrıca adam 

kaçırma amacıyla düzenlenen sahte pasaport veya sahte vizeler yoluyla 

alınan komisyonlar ve sınırda teslim organizasyonları karşılığı alınan 

paralarla da kaynak oluşturulmaktadır. Sahtecilik önemli bir gelir sağlamanın 

yanında, bu konuda kamuoyunun çok hassas olması nedeniyle yakalanma 

riski yüksektir. Bu sebeple sürekli bir gelir olarak düşünülemese de kısa 

vadeli sıcak para için uygun görülmektedir. 

 

Terör örgütleri tarafından örgütün kirli işlerini örtmek amacıyla yasal 

görünümlü kuruluşlar da kurulmaktadır. Bu girişimler, genelde klasik lokanta, 

büfe veya fast-food restoranlar seklinde kendini göstermektedir. 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün özellikle Almanya, İngiltere, Avusturya, 

Macaristan ve Hollanda gibi ülkelerde birçok restoran, cafe ve 

kıraathanesinin bulunduğu bilinmektedir. Bu tip yerler, hem örgüte gelir 
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sağlamakta, hem diğer vatandaşlarla örgütün tanıtılması ve kamuoyunda 

destek bulması anlamında  temas noktası vazifesi görmekte, hem de örgütün 

faaliyetlerinin bir kısmı buralardan koordine edilmektedir. 

 
 
1.3: NARKOTERÖR BAĞLAMINDA  UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI 
GÜZERGAHLARI VE METOTLARI 
  
1.3.1: Uyuşturucu Kaçakçılığı Güzergahları 
 

1970’li yılların başlarında Türkiye’de haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla, 

Avrupa uyuşturucu şebekelerinin ilgisi Afganistan ve Pakistan’a 

yönelmiştir.Pakistan’da, 1950’li yılların başlarında ülkedeki haşhaş ekim 

alanları genişlemekle birlikte, Pakistan dünya uyuşturucu piyasasında sözü 

geçen ülkeler arsına girmiş ve yılda 200 ton civarında afyonu kaçakçılık 

şebekelerine satmıştır. 

 

 Afganistan kaynaklı uyuşturucuya bakıldığında, uyuşturucunun 

çoğunlukla İran’dan geçtiği görülmektedir.Az gelişmişlik, ekonomik, siyasal ve 

sosyal yapılardaki zafiyet ve zayıflık, beraberinde uyuşturucu ekonomisinin 

temellerini de sağlamlaştırmaktadır. “Altın Hilalden” kaynaklanan uyuşturucu 

ticareti günümüzde devam etmekle birlikte “Altın üçgen” ve “Altın Hilal” 

yasadışı üretimde halen başı çekmektedir. Peştu bölgesinde üretilen afyonun 

kalitesi, Türkiye’de üretilen afyonda olduğu gibi %15 oranında morfin 

bulundurmasıyla en kaliteli afyonlardan  birisi olmakla beraber72, bu ticaretin 

mimarları olan Peştular “dünyanın en dürüst tüccarları” olarak 

bilinmektedirler. Peştuların afyon kaçakçılığı güzergahında Türkiye’ye ulaşan 

rota dışında “Altın Hilalin” en önemli limanlarından birisi olan Dubai limanı da 

büyük önem arz etmektedir. Dubai, bulunduğu konum ve imkanları 

noktasında çok kritik bir öneme haizdir. Afganistan ve Pakistan kökenli 

uyuşturucu genellikle Basra körfezindeki küçük limanlardan birisinden gemiye 

yüklenerek Dubai’ye ulaştırılmaktadır. Buradan Mısır gibi ülkelerin yanında  

 
72 Suat PARLAR, Kirli İşler İmparatorluğu.s 78... 
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Danimarka başta olmak üzere Avrupa’ya uyuşturucu sevkıyatı 

gerçekleştirilmektedir. 

  
70’li yıllara  gelindiğinde , afyon kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantı 

kuran Türkiye’deki organizasyonlar, bu ülkeden gelen malı Avrupa’ya 

göndermeye başlamışlardır. Afganistan’dan gelen uyuşturucu  Kabil 

(Afganistan), Tahran (İran), İstanbul (Türkiye), Sofya (Bulgaristan), Belgrat 

(Sırbistan) güzergahını takip ederek Münih’e (Almanya) ulaştırılmıştır. Anılan 

ülkelerin politik, ırk, dil ve kültürel yapıları ve ekonomik sistemleri göz önüne 

alındığında çok tezat bir durum olmasına rağmen söz konusu uyuşturucu 

kaçakçılığının bu boyutta  uluslararası seviyede birliktelik içinde ve istikrarlı 

bir şekilde olması, uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetinin getirisinden 

kaynaklanan “uluslararası” boyutunu açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Dünya genelindeki yasadışı afyon üretiminin 7000-7200 ton civarında 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir.Bu ülkelerden başlıca tüketim bölgeleri olan 

Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine uyuşturucu madde 

kaçakçılığında kullanılan başlıca güzergahlar baktığımızda: 

- Altın üçgen bölgesinden Hong Kong üzerinden deniz ve havayoluyla 

Kuzey Amerika ülkelerine, 

- Hindistan ve Altın Üçgen bölgesinden Malezya, Singapur ve 

Endonezya üzerinden Avustralya’ya, 

- Altın Hilal ve Altın üçgen bölgelerinden Hazar Denizi ve Karadeniz’in 

kuzeyinden Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine, 

- Altın Hilal ve Altın Üçgen bölgelerinden Afrika üzerinden Kuzey 

Amerika ülkelerine, 

- Lübnan, Suriye ve Türkiye’den  Balkan rotası üzerinden Batı Avrupa, 

İskandinav ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

- Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi, İtalya, İspanya ve ABD’ye, 

- Lübnan, Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye, Balkan Rotası üzerinden Batı 

Avrupa ve ABD’ye, 
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- Altın Hilal bölgesinden, İran Türkiye ve Balkan Rotası üzerinden Batı 

Avrupa, İskandinav ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

- Altın Hilal bölgesinden İran, Irak, Suriye, Türkiye, Balkan Rotası 

üzerinden Batı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

- Altın Hilal bölgesinden Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, 

Gürcistan ve Türkiye üzerinden Balkan rotasını takiben Batı Avrupa, 

İskandinav ve Kuzey Amerika ülkelerine, 

- Altın Hilal bölgesinden denizyoluyla Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve 

Akdeniz üzerinden Balkan Rotasından Batı Avrupa ve Kuzey Amerika 

ülkelerine, 

- Altın Hilal bölgesinden Kazakistan üzerinden, Karadeniz’in kuzeyinden 

Batı Avrupa ülkelerine 

-Meksika’dan Kuzey Amerika ülkelerine, olduğu görülmektedir.73  

 

2004 yılı değerlendirmelerine bakıldığında ise, Afganistan’ın toplam 

afyon / eroin ihracatı / kaçakçılığının (500 ton morfin ve eroin)  çeyreğe yakın 

bir kısmının merkez Asya üzerinden yapıldığı, fakat diğer taraftan en önemli 

kısmının ise  halen Pakistan ve İran üzerinden Türkiye’ye (direkt olarak yada 

Irak üzerinden) yapıldığı anlaşılmaktadır.74 Görüldüğü üzere Türkiye’nin eroin 

kaçakçılığında bu denli kritik bir noktada olması ve özellikle Avrupa’ya 

kaçakçılığı yapılan eroin büyük bir kısmın eskiden olduğu gibi yine Türkiye 

üzerinden yapılıyor olması, Türkiye’nin eroin kaçakçılığındaki özel önemini bir 

kez daha ortaya koymaktadır. Bu verilerden hareketle, Türkiye merkezli 

kaçakçılık organizasyonlarının ne denli önemli bir rol oynadıkları ve pastadan 

elde edilen payın ne derece ciddi boyutlarda olduğu açıkça görülmektedir.  

 

2004 yılı yakalama verilerine bakıldığında, Batı Avrupa’ya kaçakçılığı 

yapılan büyük miktardaki eroinin  Balkan Rotası üzerinden devam ettiği ve 

bunun arttığı, ancak diğer taraftan Türk otoritelerinin başarısı sayesinde, 

2003 yılında 5.7 ton eroin yakalamasıyla dünya yakalamasının % 5’ine ve  
 

73 EGM KOM Daire Başkanlığı 2004 Raporu (s:12-13) 
74 UNODC  World Drug Report 2005, (s:72) 
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tüm Avrupa yakalamasının % 30’una karşılık gelirken, 2004 yılına 

gelindiğinde, eroin yakalamalarında % 160 gibi çok önemli bir artış 

gerçekleştirilmiş ve 14.7 ton yakalamayla 1987 yılından beri Avrupa’nın en 

yüksek yakalama seviyesine ulaşılmıştır.75 Yugoslavya’nın parçalanması ile 

bölgede uzun süre devam eden karışıklıklar sonucu Türkiye - Bulgaristan-

Yugoslavya – Avusturya - Almanya’dan geçen geleneksel Balkan Yolu 

önemini yitirmiş, bu Balkan Rotası iki kola ayrılmıştır. Güney Güzergahı; 

Makedonya Arnavutluk veya Yunanistan üzerinden deniz yoluyla İtalya’ya 

ulaşmaktadır. Balkan rotasının sıklıkla kullanılan Kuzey güzergahının ise; 

a) Türkiye - Bulgaristan - Romanya - Macaristan - Slovakya- Çek Cumhuriyeti 

- Almanya ve Batı Avrupa, 

b)Türkiye – Bulgaristan – Romanya – Macaristan – Avusturya - Almanya ve 

Batı Avrupa, şeklinde değişiklik gösterdiği bilinmektedir.76 Bahsi geçen rotalar 

ışığında, bu veriler de göstermektedir ki Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum 

başta olmak üzere Batı Avrupa’ya sevkıyatı yapılan en önemli eroin 

kaçakçılığı güzergahında kilit ülke konumundadır. Bu önem, ülkenin kanun 

uygulayıcı birimlerinin bu konudaki mücadelesine verdiği öneminin yanında 

uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonları ile birlikte uyuşturucudan gelir elde 

eden başta PKK/KONGRA-GEL terör örgütü olmak üzere  terör örgütlerinin 

de iştahını kabartmakta ve bu faaliyetlere etkin bir şekilde çeşitli boyutlarıyla 

dahil olmak suretiyle pastadan pay alma sonucunu doğurmaktadır. 

 

Avrupa Birliğine giden Afgan eroinin %80’i ticari bir yol güzergahı olan Balkan 

Rotası üzerinden ulaşmaktadır. Avrupa yasadışı piyasasına ulaşmadan önce 

İran ve Türkiye üzerinden geçmektedir. Diğer alternatif rota ise, Afgan 

afyonunun Pakistan üzerinden İran’a (ve muhtemelen Irak) ve oradan 

Türkiye’ye ulaşmaktadır. Nitekim 2004 yılı eroin yakalaması istatistikleri de 

bu hususu teyit etmektedir. (Türkiye, dünya eroin yakalamasının % 15’ini, 

İran %8’ini ve Pakistan %6’sını gerçekleştirmiştir.) (kaynak UNODC) 

 
75 UNODC  World Drug Report 2005, (s:79) 
76 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 

 



 

 

59 

1. İpek Yolu da Afganistan’dan başlayıp, Merkez Asya’dan geçerek ve 

oradan Rusya üzerinden yada Kafkasya üzerinden Türkiye’ye oradan da 

Avrupa’ya ulaşmaktadır. Afgan afyonun yaklaşık %20 - 30 gibi bir 

kısmının merkez Asya ülkeleri üzerinden geçtiği görülmektedir.Nitekim, 

2004 yılında Tacikistan’ın gerçekleştirmiş olduğu eroin yakalaması, 

dünya yakalamasının %8’ine, Rusya’nın yakalaması ise %7’sine tekabül 

etmektedir. 

2. Son zamanlarda önem arz etmeye başlayan Güney Rotası ise, önemini 

deniz rotası olmasından ve iki farklı güzergah izlemesinden 

kaynaklanmaktadır. İlki, Pakistan Karaçi ticari limanından başlayıp 

Akdeniz üzerinden Güney Avrupa’ya ve Atlantik Okyanusu üzerinden Batı 

Avrupa’ya olan rotadır. Diğeri ise, Güney İran’dan başlayıp körfez bölgesi 

üzerinden birçok Afrika güzergahı üzerinden Batı Afrika’ya ve oradan da 

Güney Avrupa’ya ulaşan rotadır.77  
 

 Avrupa’daki afyon tüketimi, dünya afyon tüketiminin üçte birini teşkil 

etmektedir ve Doğu Avrupa’daki afyon türevi uyuşturucuların kullanıcı sayısı 

artmaktadır. 1,5 milyon civarında bağımlının olduğu tahmin edilen Batı 

Avrupa’ya eroinin önemli miktarının Balkan Rotasından gittiği tahmin 

edilmektedir.78 Balkan rotası üzerindeki ülkelerin, uyuşturucu ile mücadele 

konusundaki ortak tutum ve davranışları, teknik ve polisiye manada gelişmiş 

metotları yüzünden kaçakçılık organizasyonları Kuzey Karadeniz Rotasını 

tercih eder olmuşlardır. 1998 - 2001 yılları arasında Merkez Asya’da eroin 

yakalamaları 5 kat artmıştır. Afganistan Geçici Hükümeti tarafından 

Afganistan’daki sınır bölgelerde günde 1.2 ton afyonun eroine 

dönüştürüldüğü bildirilmektedir.79  

 

 Afganistan civarındaki ülkelerdeki eroin yakalamaları Avrupa’ya ulaşan 

iki ana yola göre şekillenmektedir. Geleneksel kaçakçılık rotasında (Pakistan,  

 

77 Avrupa Birliği Konseyi, Afgan Kaynaklı Uyuşturucu ile Mücadele Raporu, 15 Mayıs 2006,  
      Brüksel,s.3-5 
78 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, “Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı Durumu Raporu”,  
     07.01.2004 
79 Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, “Dünya Uyuşturucu Kaçakçılığı Durumu Raporu”,  
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     07.01.2004 

İran, Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerini içeren Balkan rotasında), 2001 

yılında -%32 oranında düşüş olduğu görülmektedir. Buna karşın, Kuzey 

Karadeniz Rotasında gerçekleştirilen kaçakçılığın, özellikle Tacikistan 

(+%125) ve Rusya Federasyonu’nda (+%31) gerçekleşen yüksek 

miktarlardaki eroin yakalamaları nedeniyle +%42 oranında arttığı 

görülmektedir ve bu trend artan  miktarlar da seyir etmektedir.80  

 

 Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi Merkez Asya ülkeleri, Rusya ve 

Batı Avrupa’ya giden afyon ve eroin kaçakçılığında önemli bir nokta 

olmuşlardır. Rusya Federasyonu ülkeleri uyuşturucu tüketimi için de önemli 

hale gelmiş ve bu önem Batı Avrupa uyuşturucu Bloğu ve Rusya 

Federasyonu ülkelerine kaymıştır. Tüketici sayısındaki artış ve buna bağlı 

talep artımı, mevcut mücadele sistemlerindeki zayıflıklar, üretim bölgesi 

(Afganistan) ile aralarındaki kolay ulaşım, ortak dil (Rusça), kültürel ve 

tarihsel birlikteliğin meydana getirdiği kolay uyum ve işbirliği gibi sebeplerden 

dolayı Kuzey Karadeniz Rotası artan bir önem kazanmıştır. Ayrıca 

Afganistan’daki ekim alanlarının kuzeye kayması da bu rotanın tercih 

edilebilirliğini arttırmıştır. Kuzey Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren 

suç organizasyonlarının, Rusya Federasyonu ülkelerinde faaliyet gösteren 

suç organizasyonları ile kaçak araç, malzeme vs. gibi yasadışı faaliyetler 

üzerine kurulu halihazırda mevcut irtibatlarının olması da Avrupa ülkelerine 

uyuşturucunun sokulmasını kolaylaştırmaktadır. Diğer taraftan, eski 

SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Türk 

Cumhuriyetlerindeki mevcut hukuki ve polisiye tedbirlerin yetersizliğinden  

dolayı kaçakçılar, son yıllarda buradaki faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir. Bu 

durumdan hareketle, kaçakçılar özellikle bu ülkeler  üzerinden uyuşturucu 

sevkıyatına ağırlık vermişlerdir. 

 

80 UNODC Raporu, 2003, Global Yasadışı  Uyuşturucu Trendleri 
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 Kuzey Karadeniz rotasındaki kaçakçılık faaliyetlerinde artış olmasına 

ve kaçakçılık organizasyonlarınca Balkan rotasının daha az sıklıkla 

kullanılmasına rağmen, Balkan rotası tüketim merkezlerine yönelik yapılan 

kaçakçılık faaliyetlerinde büyük önem arz etmeye devam etmektedir. 

Özellikle her iki rotanın da üzerinde veya yakınında bulunan Doğu ve Kuzey 

doğu Avrupa ülkelerinin, önümüzdeki yıllarda daha fazla kaçakçılık ve üretim 

faaliyetlerine sahne olacağı değerlendirilmektedir. 

  

Türkiye, eroin ve diğer afyon kökenli uyuşturucuların Afganistan’dan 

Avrupa ülkelerine kaçakçılığının yapıldığı temel güzergahlardan biri olan 

Balkan rotası üzerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda, Avrupa’dan getirilerek 

Güneybatı Asya ve Ortadoğu ülkelerine kaçakçılığı yapılan kimyasal ara 

madde (asetik anhidrit) ve sentetik uyuşturucu (ecstasy ve captagon) 

trafiğine maruz kalmaktadır. Afganistan ve Pakistan menşeli uyuşturucu 

maddelerin İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan gönderilmesi 

sırasında, İranlı kaçakçılar tarafından İran’ın Belucistan ve Loristan 

eyaletlerinde bu maddeler toplanmakta, bilahare  iş olanakları kısıtlı olan ve 

Azeri - Kürt asıllı halkın yasadığı Iran / Kürdistan ve Batı Azerbaycan 

eyaletleri üzerinden dağlardan ya da araçların özel bölmelerinde  İran-

Türkiye sınırından bu maddeleri Türkiye’ye geçirmektedirler. 

 

 Ülkemizin bulunduğu bölge itibariyle güzergahlar ele alındığında da, 

yine maddelere göre üretimden tüketime yönelik Doğu - Batı, Batı - Doğu 

yönünde rotaların varlığı göze çarpmaktadır. Burada, ülkemizin Asya - 

Avrupa kıtaları arasındaki yerinin coğrafi, tarihi, ekonomik, bölgesel ve 

siyasal özellikleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, doğal bir konumdaki 

Türkiye, bu kıtalar arasında uyuşturucu kaçakçılığı trafiğinin yoğun olduğu bir 

pozisyondadır. Güneybatı Asya ülkelerinden başlayarak Avrupa’nın Doğudaki 

ilk kapısı olan ülkemizden geçen ve buradan itibaren Balkan rotası adı verilen 

rota, önemini halen korumakta ve Balkan Rotası, Kuzey Karadeniz Rotası ve 

Güneydoğu Akdeniz Rotası; Kokain, Psikotroplar (ara kimyasallar) ve 
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kimyasallar bakımından Batı-Doğu istikametinde ters akım içinde 

bulunmaktadır. 

 

 Yukarıda özetlendiği üzere, üretilen uyuşturucu maddelerin, gideceği 

yere kadar götürülmesinde en önemli kural, kaçakçıların kendileri için en 

güvenli yol ve yöntemi kullandıklarıdır. Bununla birlikte bazı coğrafya 

kesimleri için en güvenli yol ilkesi için fazla bir seçenek ortaya 

konulmamaktadır. Güzergah üzerinden geçtiği coğrafyada meydana gelen 

ekonomik, siyasal ve kültürel değişimlerden direkt etkilenerek yeni bir biçim 

almaktadır. 

 

Ülkemizin dünya üzerindeki konumunu ele aldığımızda; 

 

- Türkiye, eski dünya kıtaları olarak adlandırılan Asya,Avrupa, ve Afrika 

kıtalarının geometrik olarak merkezine oldukça yakın bir yerde 

bulunmaktadır. 

- Türkiye, tarihe mal olmuş,  en önemli geleneksel ticari yollardan birisi 

olan “İpek Yolu” üzerinde bulunmaktadır. 

- Ülkemiz, gelişmiş ve  sanayileşmiş Batı Devletleri ile petrol zengini 

Arap ülkeleri ve üçüncü dünya ülkelerinin arasındaki ticaret, ulaşım ve 

kültürel birleşimini sağlayan bir noktada bulunmaktadır. 

- Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle, Asya’yı Avrupa’ya bağlayan kara ve 

deniz yollarının kavşak noktasında yer almaktadır. 

- Ülkemiz gerek ekonomik ve gerekse siyasi yönden sürdürdüğü ilişkiler 

çerçevesinde, hem Asya ve hem de Avrupa ülkeleri ile yakın ilişki 

içerisindedir. 

- Türkiye, bölgesinde hukuk kuralları çerçevesinde yönetilen demokratik 

bir ülkedir. 

Dolayısıyla Türkiye, yukarıdaki nedenler çerçevesinde kaçakçılık ile 

mücadelesini sadece ulusal boyutta değil ayrıca uluslararası boyutta da artan 

bir ivmeyle sürdürmeye devam etmektedir. 
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 Bu itibarla, Avrupa ve Asya kıtalarına yayılmış, üç tarafı denizlerle 

çevrili kara ve deniz sınırlarına sahip olan Türkiye üzerinden yapılan 

uyuşturucu madde kaçakçılığı akımının yönü iki taraflı olup, özellikle eroin 

kaçakçılığındaki yönü doğal olarak Doğu ve Güneydoğumuzda bulunan 

üretim bölgelerinden tüketim bölgeleri olan batıdaki Avrupa ve Kuzey 

Amerika ülkelerine  yönelik iken,  diğer yön olan başta captagon kaçakçılığı 

olmak üzere sentetik uyuşturucu kaçakçılığında ise Batı ülkelerinden tüketici 

konumunda olan Ortadoğu / Arap ülkelerine yönelik olduğu görülmektedir. 
  

 Bu bağlamda, uygulamada karşımıza çıkan gerçek şudur ki, Avrupa’ya 

giden eroin genellikle İran’dan (Afganistan ve Pakistan ile 1300 km. sınırı 

vardır) transfer edilmektedir. İran otoriteleri, uyuşturucuyu İran - Türkiye 

sınırındaki üç ana nokta aracılığıyla Türkiye’nin doğusuna transfer eden 

kaçakçılık gruplarınca, İran’ın uyuşturucuda geçiş bölgesi olarak kullanıldığını 

belirtmektedir. Uyuşturucu karayolu rotası, İran üzerinden Türk - İran 

sınırındaki Gürbulak ve Esendere’den geçerek Türkiye’nin doğusundan girip, 

genellikle Edirne’den karayoluyla, İzmir’den deniz yoluyla ve İstanbul’dan 

havayoluyla Avrupa ülkelerine çıkış yapmaktadır. Dolayısıyla, Afganistan ve 

İran’da üretilen ve afyondan elde edilen eroinin önemli bir miktarı, Türkiye’nin 

de üzerinde bulunduğu Balkan Rotası üzerinden kaçırılmaktadır. Son 

zamanlarda, Kuzey Karadeniz Rotası başta olmak üzere diğer alternatif 

yollardan yapılan uyuşturucu kaçakçılığının  önceki yıllara göre büyük bir 

ivme kazandığı, temel kimyasallar ile sentetik türü uyuşturucuların da bu 

güzergaha kaydığı görülmektedir.81  

 

 Öncelikle uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergahları ve metotlarını 

incelerken, kaçakçıların kolay ve mantıklı yollardan ziyade daha risksiz ve 

güvenli yolları tercih ettikleri gerçeği göz ardı edilmemelidir. Örneğin82 

08.08.1993 tarihinde Özbekistan sınırında 1190 kg. baz morfin maddesi ile 

yakalan TIR aracının, Türkiye’den Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak  

81 Avrupa Parlamentosunun 17.12.2003 tarihli, Strazburg’ta Gerçekleştirilen Genel  Kurul Toplantısı  
     Oturum Raporu 
82 EGM KOM Daire Başkanlığı 1994 Raporu (s:46) 



 

 

64 

Karadeniz’in etrafından Özbekistan’a gittiği, orada yakalanmamış olsa idi 

aynı güzergahtan dönüş yapmayı planladığı yapılan tahkikatlardan 

anlaşılmıştır. 

 

 Türkiye’nin güneyinde yer alan ve uluslararası raporlarca da teyit 

edilen, PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne yataklık ettiği ifade edilen Lübnan 

da, önemli uyuşturucu üretim alanlarından birisidir. Lübnan menşeili 

uyuşturucu maddelerin, ülkemiz girişinin Hatay ve Gaziantep illeri 

sınırlarından olduğu bilinmektedir. Bunun nedenlerinin coğrafi yakınlık ile 

beraber Osmanlı döneminde Adana, Halep ve Şam eyaletlerinin halkından 

olan yöre insanları arasında akrabalık ve tarihsel bir bağ bulunması, bu 

bölgemizdeki halkın ayrıca Arapça konuşması ve kültürel birlikteliğin söz 

konusu olması ve ayrıca bu yörede yasal ve yasadışı sınır ticaretinin 

geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmesinden kaynaklanmaktadır.  
 

Lübnan menşeili uyuşturucunun, deniz yolu ile yapılan kaçakçılığında 

yine İskenderun körfezinin önemli rol oynadığı değerlendirilmekle beraber, 

Kıbrıs Rum Kesiminin yanında başka güzergahların da kullanıldığı 

görülmektedir. Çünkü, Lübnan’dan deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın 

yönlerini birkaç güzergah ve ülke ile sınırlamak mümkün değildir. Geçmiş 

yıllarda meydana gelen bazı olaylarda Lübnan’dan Mısır’a hatta Belçika’ya 

direk olarak uyuşturucu gönderildiğini ortaya koymuştur. Türkiye’de yapılan 

bir likit esrar yakalaması olayında ele geçirilen uyuşturucu maddenin deniz 

yoluyla Lübnan’dan Kocaeli iline gittiğinin ortaya çıkarılması başka bir çarpıcı 

örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.83  
  

Altın Hilal Bölgesinde üretilen uyuşturucu madde olan eroinin  önemli 

bir kısmının, İran sınırımızın dağlık kesimlerinden ülkemize sokulduğu 

bilinmektedir. Türkiye - İran sınır bölgesinin yüksek dağlarla çevrilmiş olması 

ve kontrolü zor coğrafi şartlara sahip olması, bu bölgeden yapılan sınır 

kaçakçılığına elverişli bir görünüm sergilemektedir.  
 

83 EGM KOM Daire Başkanlığı 1994 Raporu (s:49) 



 

 

65 

 Diğer taraftan , son yıllarda siyasi otoritenin çok zayıf olduğu ve ayrıca     

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün kamplarının önemli bir kısmını 

bulundurduğu Kuzey Irak bölgesinden de ülkemize uyuşturucu sokulduğu ya 

da Kuzey Irak’tan çıkan uyuşturucunun Ürdün üzerinden Avrupa’ya 

gönderildiği, Ürdün’de son yıllarda yapılan eroin yakalamalarındaki yüksek 

artıştan anlaşılmaktadır.84  

  

1.3.2 Uyuşturucu Kaçakçılığı Metodları  

 Uyuşturucu maddelerin, üretim bölgelerinden tüketim bölgelerine 

nakledilmesinde ya da transit olarak taşınmasında uygulanan yöntemlerin, 

teknolojiye ve polisiye önlem ve uygulamalara paralel bir gelişme gösterdiği 

ve daha karmaşık hale geldiği görülmektedir. Uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonlarının mevcut pazarda pay sahibi olma ve dolayısıyla kâr 

marjlarını artırma istekleri, kendilerinde daha fazla uyuşturucu maddeyi 

tüketim bölgelerine sevk etme ihtiyacı doğurmuştur. Sevk edilen uyuşturucu 

madde miktarının artması, daha geniş bir organizasyonu ve dolayısıyla daha 

fazla riski getirdiğinden almış oldukları riski kendi lehlerine çevirmek için 

karşılaşmış oldukları polisiye tedbirlere karşılık alternatif yeni metotlar 

geliştirme çabası içine girmişler ve bunu artarak ve daha da profesyonel hale 

gelerek sürdürmüşlerdir / sürdürmektedirler. 

 Uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmakta olan bir organizasyona dahil 

kişi veya kişiler, kendilerinin ve ait oldukları organizasyonun güvenlik 

güçlerince deşifresini engellemek / zorlaştırmak amacıyla, küreselleşen 

dünyanın kendilerine sağladığı serbest dolaşım, İnternet, cep telefonu, 

kullanımı vb. teknik olanakları fazlasıyla kullanmaktadırlar. Aynı 

organizasyona dahil özel ve tüzel kişiler farklı ülke topraklarında faaliyetlerini 

sürdürebilmektedir. Özellikle büyük çaplı organizasyonların üretim 

bölgelerinden tüketim bölgelerine kadar yapılanmaları, dağılımları ve görev 

paylaşımları söz konusudur. Son yıllarda karşılaşılan bir durum da aynı or-

ganizasyonun birden çok uyuşturucu türüyle ilgilenmesidir. Alınan istihbari  

84 OYUTAK Bakü Toplantısı, Ürdün Narkotik Md. Nün sunumu 
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bilgilerde ve gerçekleştirilen bazı operasyonlarda da görüldüğü üzere göre, 

ülkemizde faaliyet gösteren organizasyonlar, yurtdışından temin ettikleri 

sentetik uyuşturucuları eroin ile takas ettikleri gözlemlenmektedir.  

 

 Bölgemizde faaliyet gösteren uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonları, demografik yapı, tarihi, kültürel ve coğrafi unsurlardan 

kaynaklanan nedenlerle, Balkanlar, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’da yerleşik 

bulunan kaçakçılarla iletişim kurarak faaliyet alanlarını genişletmektedir. Bu 

durum öncelikle ulusal koordinasyonu daha sonra ise bölgesel ve 

uluslararası işbirliği ve koordinasyonu zorunlu kılmaktadır. 

 

 Suç organizasyonları, uyuşturucu maddeleri üretim bölgelerinden 

tüketim bölgelerine doğru kaçakçılığını  yapmaktadırlar ve bu faaliyetlerini 

yaparken, kaçak konusu maddenin en güvenli şekilde hareketi için değişik 

metotlar ve bu metodlara uygun araç ve gereçler kullanmaktadırlar. 

Kaçakçılık organizasyonları, kullandıkları metodun mücadeleci kuruluşlar 

tarafından deşifre edilmesi halinde yeni yöntemleri uygulamaya geçirmekte 

ve organizasyonun “modus operandisinde” değişiklikler yapmaktadırlar. 

Uyuşturucu maddelerin sevkıyatı için sıklıkla, otomobil, otobüs gibi 

vasıtalardan, bavul, koli gibi taşınabilir eşyalardan ve kurye olarak 

şahıslardan faydalanmaktadırlar.  

 

Konuya PKK/KONGRA-GEL terör örgütü boyutuyla baktığımızda ise; 

İstanbul, Hakkari / Yüksekova, Van / Başkale, Tahran ve Urumiye kentleri, 

İran   ve Türkiye arasındaki uyuşturucu bağlantılarının ve anlaşmalarının 

yapıldığı önemli yerleşim birimleri olarak karşımıza çıkmakta olup, söz 

konusu ticaretten PKK/KONGRA-GEL terör örgütü’nün doğrudan veya dolaylı 

yollardan (uyuşturucu tacirlerinden haraç almak) gelir temin ettiğini söylemek 

mümkündür. Nitekim, PKK bağlantılı uyuşturucu ticareti yapan şahıslar, 

Türkiye ve Ortadoğu’dan, Avrupa’ya taşımacılık yapan Kürt kökenli TIR ve 
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otobüs şoförlerinden faydalanarak uyuşturucu madde kaçakçılığı alanında 

önemli paya sahip olmuşlardır. Ya da diğer bir yöntemle, PKK’lı 

organizatörlerin, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden olan şoförler 

tercih edip, ülkemiz sınırlarından uyuşturucu ile çıkış yaparken  aranmasını 

bertaraf etmek ve şoför bazında riski azaltmak adına başka bölgelerden 

şoförler ayarladıkları, diğer bir sebep olarak ta kendi bölgelerinden, 

ailelerinden veya örgüt üyelerinden birisinin şoför olarak uyuşturucu taşırken 

yakalanması, doğal olarak işlerine gelmeyeceği, bir örgüt ve / veya bölge 

mensubunun da deşifre olması sonucunu doğuracağından söz konusu 

yöntemi tercih ettikleri bilinmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM 2 
 

PKK/KONGRA-GEL ÖRNEKLEMESİ 
 
 
 2.1: PKK/KONGRA-GEL NEDİR? 
 
 
 90’lı yılların başlarında, Türkiye açısından gittikçe artan bir etkiye 

sahip PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, mevcut iktidarların, devleti 

yönetenlerin ve yönlendirenlerin en büyük sorunu ve sınavı olmuştur. Örgüt 

tarafından köyler basılmakta, beşikteki bebeğe kadar ayrım yapılmaksızın 

insanlar vahşice katledilmekte, neredeyse her gün / hafta ülkenin her hangi 

bir camisinde  Türk bayrağına sarılı bir veya birkaç şehidin cenazesi 

kaldırılmaktadır. Bu yaşanan trajediye ortak olmak adına, topyekün ve tek 

yürek olmak adına tüm ülkenin vatandaşları, teröre lanet sloganları atmakta, 

devletin bu işi neden bitirmediğini / bitiremediğini sorgulamakta, diğer taraftan 

bu yaşananlar karşısında vatandaşlar daha direnç kazanarak bir “evladım 

daha olsa yine vatanıma feda olsun” söylemleriyle “bir avuç eşkıyanın” 

haince yapılan saldırılarına tepkilerini ortaya koymakta ancak diğer taraftan 

PKK’nın ülke içerisinde kurtarılmış bölgeler oluşturması, bir emirle kepenk 

kapattıracak güce ulaşması ve devlete kafa tutar hale gelmesi gerçeğini de 

beraberinde getirmektedir. Bu süreç yaşanırken PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütü, hangi temelde, hangi hedefte, ve hangi strateji içerisinde bu noktaya 

geldiği hususu, günümüze kadar yaşadığı süreç ve buna bağlı olarak ayakta 

kalabilmede etken olan unsurlar da bu çalışma kapsamında değerlendirmeye 

alınmıştır. 

  

2.1.1: Tarihsel Gelişimi: 

 

 PKK/KONGRA-GEL’in sözde lideri Abdullah Öcalan,7 Nisan 1973’te, 

bir grup doğu kökenli arkadaşı ile birlikte Ankara Çubuk Barajına giderek 

örgütün ilk adımlarını atmış ve devamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 

27 Kasım 1978’de Diyarbakır, Lice ilçesi Fis köyünde, Seyfettin Zuhurlu’nun 
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evinde 25 taraftarın katılımı ile PKK’yı (Partiya Karkera Kürdistan) kurmuş ve 

genel sekreter  seçilmiştir. Bu toplantı PKK terör örgütü için 1. kongre kabul 

edilmektedir.   

 

 1979’da PKK terör örgütü’nün Gaziantep,Tunceli,Ağrı, Kars birimleri 

çökertilip, PKK terör örgütü Urfa’da başarılı olamayınca, 7 Temmuz 1979’da, 

Öcalan Suriye’ye geçerek örgütü oradan yönetmiş ve bu arada 12 Eylül 

askeri ihtilali meydana gelmiştir.Türkiye’den 150-200 kişilik bir PKK terör 

örgüt’lü grubu Öcalan Suriye’ye çekmeyi başarmıştır. Bekaa’da kendisine 

tahsis edilen kamplarda, Filistinlilerden ve ASALA’dan askeri eğitim 

alınmıştır.  

 

 1981 yılında, 2000’den fazla PKK mensubu ve taraftarının Türkiye’de 

tutuklanması, 447’sinin yargılanıp 243’üne idam cezası verilmesi üzerine 

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile “Helwe Kampı” kurulmuştur.1  PKK, ASALA 

ile Güney Lübnan’ın Sayda şehrinde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek 

“Türk devleti aleyhine işbirliği yaptıklarını” bütün dünyaya ilan etmiştir. Daha 

sonra bu birliktelik, Suriye ve Irak’ta ortak kamp kurmaya kadar varmış ve 

buradan Türkiye’ye saldırılar başlamıştır. PKK terörö örgütü, 20 - 25 Ağustos 

1982 tarihinde, Şam’da 2.ci kongresini gerçekleştirmiştir. Bu kongreler 

sonucunda genel olarak; “Türkiye’deki örgütlenmenin kırsal alanda 

başlatılması, akabinde de silahlı mücadeleye geçilmesi ve nihayetinde Ulusal 

Kurtuluş Savaşının halk savaşı saflarından geçmesi”  kararları alınmıştır.2 

 

 PKK terör örgütü, bilinenin aksine ilk saldırısını 1984’te değil,1983’te 

Hakkari’de yapmıştır. PKK terör örgüt’lüler, düzenli olarak ve büyük bir güçle 

Eruh ve Şemdinli’ye 1984’te saldırmadan önce, yıllarca Güneydoğunun ıssız 

köy ve mezralarında dolaşarak hem zemin yoklamışlar ve hem de 

propaganda yapmışlardır. Bu faaliyetler ise sıkıyönetim olduğu dönemde 

(1978 - 1980) ve askeri ihtilal döneminde (1980 - 1983) ülke içerisinde  
 

1 Bu kamp 1986 yılında Mahsun Korkmaz Akademisi  adını almıştır. 
2 Yılmaz Altuğ,makale, Çağın Vebası: Terörizm”, Tarih ve Medeniyet Dergisi,   Sayı:21,Kasım 1995)  
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sürdürülmüştür. Yani  sorun  sadece  PKK’nın  komşu ülkede ASALA ile ortak 

kamp ve ortak eğitim yapmasında değil, içeride rahatça dolaşmaları ve 

dolaştırılmalarında idi.  

 

 Askeri darbeden sonra, yurtdışına kaçan örgüt mensupları 1982’de 

yavaş yavaş geri dönmüşler, askeri ve siyasi kanatlarını devreye 

sokmuşlardır. 1983’te PKK’lı sayısının 400’e yaklaştığı, önce 50 kişilik bir 

grubun daha sonra da 15’er kişilik grupların Hakkari, Siirt, Şırnak, Batman, 

Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Urfa, Gaziantep ve Adıyaman illerine giriş 

yaptıkları anlaşılmıştır. 1984’lü yıllara gelindiğinde, Güneydoğuda halktan 

büyük bir destek göremeyen PKK terör örgütü, Güneydoğuda yöntem 

değiştirerek  gönüllü desteğin yanında, baskınlar ve cinayetler ile, zorla yerel 

halkı eylemlerine katmaya çalışmıştır. 3  

 
 PKK, 1982 yılı Ağustos ayında yapılan ikinci Kongrede, Güneydoğu 

Bölgesinde eyleme geçme kararı almıştır. Örgütün belirlediği stratejiye göre, 

hareket Irak ve İran sınırlarında üstlendirilecek, Hakkari, Van ve Siirt 

alanlarında yoğunlaştırılacaktı. 1984 yılına gelindiğinde örgüt, Eruh ve 

Şemdinli ilçelerini basarak HRK’yı ilan etmiş ve “silahlı propaganda” 

faaliyetine başlamıştır. 1984 yılı Aralık ayında Örgüt, ERNK (Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş Cephesi) adlı bir örgütün kurulmasını öngörmüştür. Bu gelişim 

süreci içerisinde PKK terör örgütü, kurulduğu tarihten itibaren Güneydoğu 

Anadolu’da kısmen (1978 - 1980), ilk baskınlarını yaptığı tarihten itibaren ise 

(1984 - 1999) her geçen gün gelişen, yayılan bir şekilde ülke gündeminin 

vazgeçilmez öğesi ve en önemli tehdit unsuru olmuştur.  

 

 PKK terör örgütü’nün 12 Eylül 1980 öncesi durumuna baktığımızda; 

savaşan güçlü bir ordu oluşturulması amacıyla, askeri örgütlenmeye 

yönelmiş ve  bu  askeri  teşkilatlanma  içerisinde istihbarat örgütünü faaliyete 
 

 

 

3 Dr.Atilla ŞEHİRLİ,s.274 
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geçirmiştir. Temsilciliklerinde  oluşturduğu  eylem  grupları ile, ajan ve muhbir 

 olarak nitelendirdiği kişileri sistemli ve planlı bir şekilde eylemlere girişerek 

öldürmüş veya yaralamıştır. Örgütün giriştiği bu ciddi ve etkili eylemler 

sonucu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yöre halkının bir kısmı,  

örgütün faaliyetini destekler bir görünüm içerisine girmiştir. Bu süreçte, örgüt 

faaliyet ve eylemlerini, devrimci zor kullanarak Güney, Orta ve Kuzey 

eyaletlerine bağlı bölge komiteleri ve bunlara bağlı alt birimler vasıtasıyla 

yürütmüştür 

 

 12 Eylül1980 sonrası PKK terör örgütü’nün durumuna baktığımızda 

ise; 

 PKK terör örgütüne yönelik olarak 30 ilde yürütülen operasyonlar 

sonucu, 132’si yönetici olmak üzere toplam 2385 örgüt yandaşı 

yakalanmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra uğradıkları güç kaybı, devlet 

otoritesinin tesisi nedeniyle, tabanda silah zoru ile yarattıkları etkinliklerini 

kaybetmelerine rağmen, devam eden süreçte özellikle yurtdışına kaçan 

unsurları ile yeniden örgütlenme teşebbüsüne geçmişler ve fırsat buldukça 

eylemlerde bulunmuşlardır.  

 

Nitekim, bölücü örgütlerin 12 Eylül 1980 - 30 Ocak 1983 tarihleri 

arasında gerçekleştirdikleri eylemler içerisinde, PKK terör örgütü’nün 197 

eylem ile birinci sırada olması, örgütün taban ile olan ilişkilerinin tamamen 

kopmadığını ve süratle yeni bir örgütlenmeye geçtiğini göstermektedir.4  

 
 1978 - 1981 döneminde yakalanamayan ve yurtdışına kaçan örgüt 

mensupları, örgüte kazandırdıkları yeni şahıslar ile birlikte Lübnan, Suriye ve 

Kuzey Irak’taki kamplarda siyasi ve askeri eğitimlerini geliştirerek 

sürdürmüşler ve buna bağlı olarak 1981 - 1983 yıllarında toparlanma 

mahiyetinde sürekli olarak Suriye ve  Lübnan’daki  Filistin kamplarında eğitim 
 

4 Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.283 
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 yapmışlardır. Belirtilen gelişimlere devam ederken, kendi dağıttıkları 

bildirilerde de ifade ettikleri gibi, HRK (Kürdistan Kurtuluş Birliği) diye 

adlandırdıkları askeri örgütlerin çekirdek birimlerini oluşturmuşlar ve bunu iç 

ve dış kamuoyuna duyurmak için, kendilerince uygun bir zemin olarak 

değerlendirdikleri Eruh ve Şemdinli ilçelerine baskın yapmayı kararlaştırarak 

15 Ağustos 1984 tarihinde bu eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.5 

 
 PKK, 1982 yılında, Suriye’de yaptığı kongre sonucunda, “gerilla savaş” 

modeline göre bir teşkilat kurmuştur. Merkez Teşkilatı olarak; a) Merkez 

Komitesi b) Yürütme Kurulu (politbüro), c) Genel Sekreter  (Merkez Komitesi 

ve Yürütme Kurulunun da başkanı, partinin çalışma ve yönetiminden 

sorumludur) unsurlarından oluşmuştur. Yurtdışı Teşkilatı olarak bakıldığında 

ise; a) Avrupa Bürosu, b) Dış ilişkiler ve İttifaklar Bürosu, c) Merkez Yazı 

Kurulu. d) Libya Temsilciliği, e) Kamplar Bürosu, f) Bulgaristan, Yunanistan 

ve Kıbrıs Rum Kesimi Daimi Unsurları olarak belirlenmiştir. 

 

 PKK bir yandan silahlı saldırılara başlamış, bir yandan da uluslararası 

faaliyetlere de girişmiştir. Kürtçülerin teorisyenlerinden sosyolog İsmail 

Beşikçi’ye göre; “her türlü uluslararası toplantının, uluslar arası görüşmenin 

silahlı mücadeleye bağlı olarak gerçekleştirilmesi gerekliydi”6 Abdullah 

Öcalan bu amaç doğrultusunda ve bu kuruluş bildirgesiyle 21 Mart 1985’te 

Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi’ni (ERNK) kurduğunu duyurdu.7  

ERNK’nın görevi; “Kürt sorunu konusunda bilgi sağlamak, Kürtlere karşı 

yapılan insan hakları ihlallerini tespit edip bu bilgileri ulusal ve uluslar arası 

kuruluşlara bildirmek ve bu yolla insan hakları örgütlerinin, parlamentoların, 

siyasi liderlerin, partilerin ve diğer demokratik kuruluşların desteğini 

sağlamak” olarak ifade edilmiş ve hazırlanacak bültenin diğer dillere 

çevrilmesi de öngörülmüştür. 

 
 

5 İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Eşkiyanın Kullandığı Taktik, Teknik ve Yöntemler ile 
Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara 1984, s.10;  bkz. Nokta, Sayı:10(8 Nisan 1990), s.19-24 
6 İsmail Beşikçi, PKK Üzerine Düşünceler, İstanbul 1992, s.57

 
7 

Abdullah Öcalan , Kürdistan Yurtseverliği  ve Ulusal Kurtuluş Cephesi, İstanbul 1993, s.41-73 
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21 Mart 1985’te, ERNK’nın kuruluşundan sonra, PKK grupları 

Suriye’den Türkiye’ye geçerek Ağustos ortalarında, “yerel ayaklanmayı” 

gerçekleştirmeyi hedeflemişler ancak Türk devletinin Eruh ve Şemdinli 

baskınındaki gibi hazırlıksız olduklarını düşünerek yapılan bu girişimlerde, 

tam tersine Türk devletinin bu konuda hazırlıklı olduğu ortaya çıkmış ve 

bunun sonucunda PKK terör örgütü, bir çok militanının silahlı çatışmalarda 

ölmesine neden olmuştur. Bunun ardından PKK terör örgütü,  1985 yılı 

sonlarına doğru yeniden dirilmeye başlayarak güvenlik güçlerine yönelik 

yürütülen saldırılara köy baskınları da eklenmiştir. Diğer taraftan köy 

koruculuğu sistemi sayesinde köy baskınlarından istenilen amaç 

sağlanamamıştır. Bunun bedeli ise, birbiri ardına basılan köyler ve öldürülen 

köy korucuları olmuştur. Örgüt, 1985 yılındaki eylemler için “varolma savaşı 

ve direnişi”8  adını vermiştir.  

 
 1985 yılında örgütün yaşadığı başarısızlıklarından dolayı, 1986 yılında 

yapılacak eylemlerin hazırlıkları oldukça uzun bir zaman almış ve ERNK bu 

hazırlık ve atılımını “1986 Bahar Atılımı” olarak adlandırarak Mart ayında 

güvenlik kuvvetlerine yapılan ilk saldırı ile başlamış ve aynı şiddetle devam 

ettirmiştir. 1986 yaz ayları süresince devam eden “vur - kaç” biçimindeki 

eylemler Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir çok insanın ölmesi ve tarihe 

ERNK’nın en kanlı eylemleri olması sonucunu doğurmuş ancak diğer taraftan 

PKK terör örgütü’nün önemli isimlerinden olan ve ERNK’nın komutanı 

Mahzun Korkmaz’ın Siirt’te girdiği çatışmada öldürülmüş olması dönüm 

noktalarından birisi olmuştur. 

 

 PKK terör örgütü, 25 - 30 Ekim 1986 tarihinde 3. Kongresini 

gerçekleştirmiş ve bu kongrede alınan kararlardan en önemlisi ise HRK’nın 

feshedilerek Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu’nun (ARGK) “inşasına” 

başlanılması kararı olmuştur. Kongrede  alınan bir  başka  karar ise, 1986 yılı  

 
 

 

8 Yeni Gündem, Mayıs 1987, s.12 
 



 

 

74 

eylemlerinde kendilerine zorluk çıkaran köy korucuları sistemine karşı 

topyekün bir saldırıya geçilip, bunların sindirilip bertaraf edilmesi yönünde 

olmuştur. Ayrıca, ARGK’nın kurulabilmesi için gerekli olan çokluğun, 

köylerden “asker toplamakla” çözümlenmesi karara bağlanmıştır.  

 

Yeni kurulan ARGK’nın stratejisini ise, PKK’nın lideri Abdullah Öcalan 

yaptığı bir konuşmada şöyle açıklıyordu: “Evet, yurtdışındaki bu kısa 

faaliyetimizin ardından ülkeye nihai bir dönüşü gerçekleştirdiğimizi sanıyoruz. 

Artık ülkeye girmek ve bir müddet sonra tekrar yurtdışına çıkmak 

olmayacaktır... Bir daha sökülememecesine topraklarımıza yerleşip kök 

salmak için dağlarımız ve halkımız uygundur... ” 9   

 
 Örgütün 1986 yılındaki durumuna bakacak olursak, başta yapmış 

olduğu propagandaların aksine, devletin ekonomik ve kültürel kurumlarına 

yönelmesi, okulları yakması, öğretmenleri öldürmesi ile eğitimi baltalamaya 

çalışması ve katliamlara girişmesi, vatandaşlarda büyük tepki uyandırmış, 

bunun yanında geçici köy koruculuğu müessesinin 24 Ekim 1986 tarihinde 

yasa olarak yürürlüğe girmesiyle, vatandaşların güvenlik güçlerine yardımcı 

olması ve köylerini koruması, geçici köy korucularının bölgeyi tanımalarının 

önemli bir avantaj olması nedeniyle dağdaki teröristlere önemli darbeler 

vurulmuştur. Bu sırada PKK bazı bölgelerde ufak çaplı eylemlere de devam 

etmiştir. Bu darbelerden sonra, kalan güçleriyle 3. Kongreyi gerçekleştirip, 

tam olarak tasfiye olmanın önüne geçmeye çalışmıştır.10  

 
 1987 yılına gelindiğinde, örgüt “gönüllü - yükümlü ve zorunlu askerlik 

yasası” uygulamasını başlatarak yeteri kadar toplayamadığı militan sayısını 

bu yöntemle çözmeye çalışmış ve nitekim bu önlemler sonuç vererek militan 

sayısını  arttırmayı  başarmıştır. Başlangıçta,  güvenlik  güçleri duruma hakim  

 
 

 

 

 

9  Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.301 

10 Jan. Gn. Kur.J. As. Komt., Pkk Terör Örgütü,Diyarbakır,1991, s. 16 
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olamayınca bölge halkının devlete olan güveni azalmış ancak bununla 

beraber iki taraf arasında sıkışacağını, böylece asıl ezilenin kendisi olacağını 

ve bu nedenle daha güçlünün, acımasız olanın ve kendisine zarar verilecek 

tarafın kendisi olacağını bildiğinden PKK terör örgütü tarafında yer almış, 

daha doğrusu yer almak zorunda kalmıştır.11 

 

 1988 yılında  Örgüt, yine bir çok yeni hedef belirlemesine rağmen bu 

hedeflerinin hiçbirine ulaşamamış ancak varlığını göstermesi için gerekli olan 

eylemlerini sürdürmüştür. Diğer taraftan bu yıl içerisinde Irak lideri Saddam 

Hüseyin’in Kuzey Iraktaki Peşmergeler’e kimyasal bombalarla saldırması 

üzerine on binlerce (yaklaşık 80 bin) Kürt, Türkiye, Suriye ve İran’a sığınmış 

ve PKK terör örgütü militanlarının bunların arasına sızmaları bir yana bu 

mülteciler arasından seçtiği kimseleri Bekaa’ya götürerek eğitimden 

geçirmiştir.  

 

 1989 yılında, Botan eyaleti (Cizre, Silopi, Nusaybin ve Şırnak çevresi) 

örgüt için yine ön planda olmuş ve bu alanda yoğun bir faaliyetlilik 

gözlemlenmiştir. Söz konusu kongrede karalaştırılan “askerlik kanunu” 

uygulaması ile savaşı kazanmak için çocukların kaçırılma eylemleri bu yılda 

yoğunlaşmıştır.  Bu yılın sonlarına doğru, güvenlik güçlerinin mücadele ettiği 

araziye adapte olması, eşkıya karşısında tecrübe sahibi olması ve istihbarat 

imkanlarının artmasıyla büyük bir etkinlik sağlanmış ve uluslararası ölçülerde 

1’e 10 (veya 17) olan zayiat hesabı12 tam tersine dönerek örgüte önemli 

darbeler vurulmuştur. Dolayısıyla terör örgütü, öngördüğü hedeflere 1989 

yılında ulaşamamış ancak diğer taraftan gerilla düzeninden  ordu düzenine 

geçmek suretiyle, 150-200 kişilik gruplar halinde saldırılar yapmaya 

başlamıştır. Durum böyle olunca da Türk güvenlik güçlerinin verdikleri kayıp 

miktarı önemli ölçüde artmıştır.   
 

 

 

 

11 Mehmet Ali KIŞLALI, Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma, Ankara 1996,  s.172-172 
12  Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.306 
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 Örgütün 1990 yılı hazırlıkları ve planları Kuzey Irak ve İran’da 

yapılmıştır. Önemli hedeflerinden birisi de “koruculuk sisteminin” ortadan 

kaldırılması olarak operasyon birimlerine pusular attırılmıştır. Örgütün bir 

başka hedefi de bölgede ulaşımı engellemek, kentler arası karayollarını 

kullanılamaz hale getirmek olduğundan bu doğrultuda, karayolları ve 

demiryolları mayınlanmış, pusular kurulmuş ve ikinci derecedeki yollar 

kullanılmaz hale getirilmeye çalışılmış, önemli ekonomik tesisler hedef 

alınmış, okulların kapatılmasına çalışılmış, öğretmenler öldürülmüş ancak 

diğer taraftan bu dönem içerisinde Kürt kökenli vatandaşlara pek 

dokunulmayarak bütün halk eylemelerine 150 - 200 kişilik gruplarla dolaşıp 

saldırmasına rağmen yine de 1990 yılı hedeflerine ulaşamamıştır.13 Örgüt, 

1990 yılında ağır darbeler alınca ve 3. Kongrede karar altına alınan “Botan 

eyaletinin Fethi” gerçekleşmeyince, tekrar  4 - 13 Mayıs 1990 tarihinde, 

Lübnan’da, 2. Ulusal Konferans adı altında bir toplantı yapmıştır. Örgüt, 1990 

yılının sonlarına gelindiğinde, kırsal alanda büyük bir güç kaybına uğramış, 

bunun üzerine de şehir faaliyetlerini yürütmeye ağırlık vermiştir. Bunu da, en 

ufak bir bahane ile halkı kışkırtıp sokaklara dökmeye, tehdit mektupları ve 

telefonlarıyla kepenk kapatmaya zorlayıp bir “intifada” görüntüsü vermeye 

çalışarak Türk ve dünya kamuoyunda etkinlik sağlamaya çalışmıştır.14  

 

 1990 yılının Aralık ayında, 4. Kongre adı altında  Haftanin’de,  

Öcalan’ın dahi katılmadığı bir toplantı gerçekleştirerek özellikle bu dönemde 

örgütün, bu kadar beklemediği gelişme olarak kitle gösterileri ortaya çıkmış 

olduğundan, geçmişte yapmış olduğu değerlendirmelerde  farklı yaklaşım ve 

hedeflerin ortaya çıktığı, hatta “kurtarılmış bölge” planından  da vazgeçtiği 

anlaşılmaktadır. Örgütün bu yeni dönemde Körfez krizini yaratan Saddam 

Hüseyin’e umut bağladığı gözlemlenmiştir.15 

 

 

 

 

 

13  Ahmet Cem ERSEVER, ÜçgendekiTezgah, kiyap Yayınları,Ankara 1993 

14  Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.309 

15  Jan. Gn. Kur.J. As. Komt., Pkk Terör Örgütü,Diyarbakır,1991, s. 16  
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 1991 yılına gelindiğinde, Kuzey Irak’ta yaşanan kargaşaya bağlı 

olarak, yıllarca beyinlerini yıkadığı bu Iraklı Kürtlerden bir parti kurmaya karar 

vermiş ve Ferhat kod adlı Osman Öcalan nezaretinde, 8 Haziran 1991 

tarihinde PAK (Partiya Azadiya Kürdistan - Kürdistan Özgürlük Partisi) adıyla 

örgüt, bir parti kurmuştur.16 Bu parti sayesinde, Kuzey Irak’ı tamamen 

Türkiye’ye karşı bir saldırı üssü durumuna getirmek istemiştir. Örgüt bu arazi 

parçasında on binlerce insanı barındırmayı, ikmal ve iaşesini temin 

edebilmeyi, yeterli cephanesi bulunan bölgeyi lojistik bir merkez olarak 

kullanmayı amaç edinmiştir. Örgütün bu yıl içerisindeki faaliyetlerine 

baktığımızda ise; PKK terör örgütü  yazdan  hazırlanıyor, ikmalini yaptığı 

mağaralarda ve dağ tepelerinde militanlarını topluyor, eğitim,seminer gibi 

çalışmalar yapıyor, dar alanda eylem yapmamakla birlikte fırsat bulduğunda 

bir - iki devriye, keşif kolunu pusuya düşürüp, risksiz bir - iki karakola baskın 

yapıp, arada bir köy korucularına saldırıyor, böylelikle kamuoyunda yinede de 

kendisinden söz ettirmenin yolunu buluyordu. 

 

 Kasım 1991’de Öcalan, “Botan’ı yaşatabilmek için savaşı tüm 

Kürdistan’a yaymak” düşüncesiyle bölgedeki militanlarını Botan, Mardin, GAP 

(Urfa, Diyarbakır ve Mardin bölgesi), Güneybatı (Gaziantep, Adıyaman, 

Kahramanmaraş ve Malatya bölgesi), Amed (Diyarbakır, Elazığ, Bingöl ve 

Muş bölgesi), Garzan (Batman, Siirt, Bitlis ve Muş bölgesi), Dersim (Tunceli, 

Elazığ, Bingöl ve Erzincan bölgesi), Orta (Muş, Ağrı, Van, Bitlis ve Erzurum) 

ve Serhat (Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı ve Erzurum bölgesi)  olmak üzere 9 ayrı 

eyalete bölmüştür. 

 
 1990 yılının sonunda toplanan 4. Kongrede Öcalan, koruculara “af” 

çıkarmış ve 31 Aralık 1991 tarihine kadar örgütten af dileyen korucuların af 

edileceğini aksi takdirde ağır cezalara çarptırılacağını içeren bildiriler 

yayınlayarak,  afişler  bastırarak,  örgüt  yayınlarında  kaleme  aldırarak,  

 
 

 

16 Mehmet Ali KIŞLALI, Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma, Ankara 1996, s.174 
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koruculara tehdit ve para vadeden mektuplar yazdırarak ilan etmiş ancak 

korucular Apo’dan ve örgütten af dilememişler  aksine, bu korucu grubu 

koruculuğa daha fazla sarılmış ve sayıları hızla artmıştır. 

 

 1991 yılı sonuna gelindiğinde Apo, koruculuk sorununu yine 

çözemeyince, söz konusu affı 1992 Nevruzuna kadar uzatmasına, 

Ankara’dan Kürtçü milletvekillerini çağırarak koruculara telkinlerde 

bulunmalarını sağlamasına kadar her türlü tedbiri almış ancak yine de sonuç 

alamayınca koruculara, ailelerine ve varlıklarına karşı katliamlara varan 

şiddet eylemlerine başvurmuş  olmasına rağmen yine de temelli bir sonuç 

alamamıştır. 

 

 1992 yılına gelindiğinde terör örgütü, önceden silah temin ettiği 

gruplar, özellikle 20 - 21 Mart gecesi birçok kamu kurum ve kuruluşlarının 

binalarına ve buralarda çalışan memurların evlerine saldırılarda bulunmuşlar, 

özellikle Nevruz kutlamalarında bir çok provokasyon gerçekleştirmişler ancak 

bu eylemler terör örgütünün amaçladığı düzeyde gerçekleşmemiş ve örgüt 

prestij kaybına uğrayarak büyük ve sansasyonel eylemlere girişmeye 

başlamıştır. Nitekim terör örgütü, Mayıs 1992’de 400-500 kişilik gruplarla Irak 

sınırındaki Türk karakollarına saldırmaya başlamıştır.  

 

Devamında 18 Ağustos 1992 gecesi, gerek şehir dışından ve gerekse 

şehir içindeki milislerce Şirnak’a bir saldırı başlatılmış ve 2 gün süren bu 

baskın başarılı olmayınca saldırganlar Kuzey Irak’a çekilmişlerdir.17 Burada 

amaç devlete ait her şey tahrip edilip şehirlere geçirilerek kurtarılmış bir bölge 

ilan etmekti. Ancak güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu bu 

gerçekleşmemiştir.  

 
 PKK terör örgütü, 1980 yılı sonrası Türkiye’ye 10-15km. uzaklıktaki 

Kuzey Irak’ta kurduğu bu  üs   bölgelerinden, 1991 - 1992 yılındaki Türkiye’ye  
 

 

 

17 Ahmet CEMERSEVER, Üçgendeki Tezgah, kiyap Yayınları,Ankara 1993, s.151-164 
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yönelik yapılan saldırıların tamamı bu üslerden yapıldığının anlaşılması 

üzerine, bu üslerin yok edilmesi veya en azından zararsız hale getirilmesi 

için, Türk Hava Kuvvetlerinin zaman zaman bu üslere yaptığı hava 

harekatlarının yetersiz kalmasına bağlı olarak, Türkiye devleti Barzani ve 

Talabani ile anlaşarak 2 Ekim 1992 tarihinde Kuzey Irak’a askeri harekat 

başlatmıştır. Bu saldırı sonucunda terör örgütünün kaybı; 1500 - 2000 teslim 

olan, 900 - 1000 yaralı, 1500 - 2000 ölü olmak üzere toplam zayiat 4000 - 

4500 kişi olarak hesaplanmaktadır ki bu rakamlar, Öcalan tarafından da teyit 

edilmiştir. Bunun yanında, 300 tonu aşkın yiyecek, 650 bin çeşitli çapta 

mermi, 3600 civarında kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir.18   

 

 PKK terör örgütü, bu dönemlerde siyasi bir kimlik ve legal bir konum 

kazanmak amacıyla ERNK cephe faaliyetine ağırlık vermiş, 1992 yılı Kasım 

ve Aralık aylarında KUM (Kürdistan Ulusal meclisi) için Almanya, İngiltere, 

Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi bir çok Avrupa ülkesinde delege 

seçimi yapmıştır.19  

 

 Örgütün 1993 yılı faaliyetlerine baktığımızda; örgüt 1993 yılına,1992 

yılı Kuzey Irak Harekatında uğradığı ağır darbenin etkisini ortadan kaldırmak 

amacıyla başladığı toparlanma çalışmalarıyla girmiştir. 1993’te TSK bölgeye 

ve olayların içine bütün unsurlarıyla girmeye başlayacak, PKK terör örgütü 

ise toparlanmak için hem zamana ihtiyacı olduğundan hem de uluslararası 

arenada barışçı tarafın kendisi olduğu imajını vererek Türkiye’ye dış baskı 

uygulatmaya çalışmıştır. Bunun paralelinde örgüt, 1993 yılı Nevruzunda 

Cizre’de ve Diyarbakır’da yapılan kutlamalara çeşitli provokasyonlar katarak 

olaylar çıkarmıştır. TSK ise operasyonlarına devam etmiştir.20    

 
 
 
 
 

 

18 Ahmet CEMERSEVER, ÜçgendekiTezgah, kiyap Yayınları,Ankara 1993, s.151-164 

19 İçişleri bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEMÜH Dairesi Başkanlığı Bölücü Terör Şubesi, 1984- 
1997 Tarihleri arasında Türkiye Geneli PKK  Terör olayları istatistiği, Ankara 1996 

20 “BarışSınavı”, Nokta Degisi, sayı:13(21-27 Mart 1993), s. 10-27 
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 PKK terör örgütü’nün 1993 yılı Mart - Haziran ayları arasında, Zeli 

kampında örgüt tarafından düzenlenen KUM toplantısı başarısız olmuş ve 

söz konusu toplantıda Öcalan’ın talimatıyla İslami yönü ağır basan kesimi 

PKK terör örgütü saflarında örgütlemek ve kamuoyuna imaj değişikliği mesajı 

vermek amacıyla Abdurrrahman Dürre ve arkadaşlarınca “Kürdistan İmamlar 

Birliği, Kürdistan Mollalar Birliği ve Kürdistan Dindarlar Birliği” lağvedilerek 

yerine KİH (Kürdistan İslam Hareketi) kurulmuştur.21 1993 yılı sonlarından 

itibaren, komşu ülkelerle işbirliğine gidilerek PKK terör örgütü’nün lojistik 

desteği azaltılmış, terörist örgüt olduğu kabul ettirilmiş, uygulamaya konulan 

tedbirler, yapılan başarılı operasyonlar ve stratejik noktaların tutulmasıyla 

sağlanan alan hakimiyeti sonucu örgütün barınma, üslenme imkanları 

daraltılmış, kitle üzerindeki etkisi kırılmış ve devlet güçleri daha aktif hale 

getirilmiştir.  

 
 1994 yılına gelindiğinde, öncelikle TSK’nin dengeyi sağlayarak, 

mevcut durumun PKK terör örgütü aleyhine dönüştüğünü belirtmek gerekir. 

Güvenlik güçleri, 1994 yılında operasyonlarına ilkbaharda başlayınca örgüt 

ağır kayıplar vermeye başlamıştır. Gerek ele geçen teröristlere gerekse bölge 

halkına iyi muamele yapılmasıyla, bölgede inisiyatifin devletin kontrolüne 

geçmesi sağlanmıştır. Örgüt ise, 1994’ten itibaren bu durumuna özellikle 

siyasi destek ve terörü Akdeniz ve Karadeniz’e yaymak suretiyle çözüm 

bulmaya çalışmıştır.  

 

1989 - 1993 yılları arasında bölgede oldukça etkin bir konuma gelen 

PKK terör örgütü’nün, Cizre sokaklarına asmış olduğu bayrak ancak 45 gün 

sonra güvenlik güçlerince indiriliyor, Şirnak’ta ise çarşı meydanına topladığı 

tüm halka örgütün propagandasını yapıyor ve valinin şehri terk etmesine 

sebep oluyordu. Diğer taraftan, Uludere, Besta, Sinath, Ballıkaya, Cudi, Kato,  

 
 
 
21 Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.329 
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Karlıova dağlarında kamp yapan teröristler eğitim kamplarını Türkiye sınırları 

içerisine kadar sokuyor ve kurduğu kamp bölgelerinde uyuşturucu imal ediyor 

ve trafiğini sağlıyordu.22  

 

 Sonuç olarak PKK terör örgütü artık 1994 ortasında, klasik gerilla 

taktiği olan güvenlik kuvvetleriyle uzun süreli çatışmalara girmeme, ancak 

çok avantajlı olduğu hallerde vurup kaçmaya çalışma uygulamasına geçmiş, 

ancak bunu da gerektiği gibi uygulayamayıp güvenlik güçleri karşısında 

tamamıyla imha olmaktan kurtulmanın yollarını arar olmuş, fırsat bulduğunda, 

halk içinden öğretmenleri, doktorları hemşireleri, müteahhitleri ve işyeri 

sahiplerini öldürmüş, okullar, şantiyeler ve iş makinelerini yakmıştır. Örgüt 

1994’te düştüğü duruma çözüm aramak ve gerek siyasi destek ve gerekse 

terörü Türkiye’nin değişik bölgelerine yaymak adına Mart 1994’te 3. Ulusal 

Konferansını gerçekleştirmiştir.  

 
 Örgüt, 1994 yılında bölge kırsalında, TSK’den ağır darbeler almaya 

başlamışken başka siyasi ve asayişle ilgili önemli gelişmeler yaşanmış ve 

örneğin örgüte finans sağladığı öne sürülen uyuşturucu kaçakçısı Behçet 

CANTÜRK öldürülmüştür.23   

 

 PKK terör örgütü, Ocak 1995’te Suriye’de 5. Kongresini toplamış ve 

ayrıca Ocak 1995’te Hollanda’nın Lahey kentinde ve sözde Sürgünde Kürt 

Parlamentosunu toplayarak ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Sözde Kürt 

Parlamentosunun 2. toplantısı 31 Temmuz 1995’te Avusturya’nın başkenti 

Viyana’da yapılmıştır. Bu arada Türkiye, Yunanistan’ı PKK’ya verdiği destek 

için BM’ye şikayet etmiştir.24   

 
 
 
 
 
 

 

22 “Birinci Tehdit PKK”, Aksiyon Dergisi, sayı:194 (22-28 Ağustos 1998),  s.27 

23  “Türkiye’nin 75.yılı(1923-1998 Gün GünCumhuriyet Tarihi)”,Tempo Dergisi,İstanbul1998,s.422 - 446 
24 İlnur ÇEVİK, “PKK Parlamentosu”, yeni Yüzyıl Gazetesi, 14 Ocak 1994 
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 TSK, 1995 yılında operasyonlarına erken başlamış ve 20 Mart 1995’te 

TSK, Kıbrıs çıkartmasından bu yana en büyük askeri harekatı başlatarak 35 

bin askerle  “Çelik Harekatı” adı verilen harekatla Kuzey Irak’a girmiştir. Bu 

harekatta 271 PKK’lı öldürülürken 4’ü subay ve astsubay olmak üzere toplam 

22 asker şehit verilmiştir.25   

 

 1996 yılında nevruz kutlamalarında önemli karışıklıklar  çıkmamış, 

bunun yanında TSK tarafından gerek ülke içi ve gerekse Kuzey Irak’a yönelik 

olarak bir çok operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu dönem çatışma, operasyon, 

katliam ve siyasi olaylarla dolu bir biçimde geçerken, yılın son ayında TDP, 

TKP - Kıvılcım, DHKP-C gibi sol örgütlerle ilişkilerini geliştirerek, ortak 

hareket etme konusunda gayret sarf etmiştir. Bunun sonucunda, 22 Aralık 

1996’da PKK ile DHKP-C arasında “Eylem Birliği İttifakı” yapılmıştır.   

 

 1997 yılının ilk gelişmesi, 22 Ocak’ta PKK’nın Etruş Kampını 

boşaltması ile meydana gelmiş ve devamında örgüt 24 Ocak’ta Midyat’ta 

dağlık bölgeden geçen Kerkük - Yumurtalık Petrol boru Hattını bomba ile 4. 

kez havaya uçurmuştur. Bu tür saldırılar devam ederken, 14 Mayıs 1997’ye 

gelindiğinde Türk  ordusu, PKK terör örgütüne karşı Kuzey Irak’a 50 bin 

asker ve bir çok korucu ile “Çekiç Harekatı” adı altında dev bir operasyon 

gerçekleştirmiş ve bu operasyonlar sonucunda PKK’nın kalesi olarak bilinen 

kamplar bir bir ele geçirilerek imha edilmiştir. Bu operasyon sonucunda 

1817’si ölü olmak üzere toplam 2173 terörist etkisiz hale getirilmiş, ayrıca 

300 bine yakın hafif silah mermisi, 119 ağır silah, 3373 ağır silah mühimmatı, 

421 ton yiyecek ele geçirilmiştir.26 Bu harekat sürerken 18 Mayıs’ta bir “süper 

kobra”, 4 Haziranda da “Cougar As 502” tipi helikopter vurularak 

düşürülmüştür. ( Bu  füzeleri  PKK ’ya Yunanistan’ın verdiği ortaya çıkarılmış,  

 
 
 
 

 

25  Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.338 
26  Sabah gazetesi, , 29 Mayıs 1997 
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nitekim bu hususu yakalandıktan sonra PKK’nın ikinci adamı Şemdin Sakık 

ta doğrulamıştır.)27   

 

 1998 yılının ilk aylarında, PKK terör örgütü’ne yönelik TSK 

operasyonları sürerken, Nisan ayında PKK terör örgütü ile mücadelede 

önemli bir aşama kaydedilerek 14 Nisan’da Genel Kurmaya bağlı Özel 

Kuvvetlere bağlı timler “yarasa” operasyonu ile PKK terör örgütü’nün iki 

numaralı ismi Şemdin Sakık, kardeşi ve 2 peşmergeyi yakalayarak Türkiye’ye 

getirmiştir.  

 
 1998 yılında terör örgütü birçok ilde silahlı saldırıda bulunurken 

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Şehit, Tarlabaşı ve Çetedere köylerinde, 

köylülere zorla Hint keneviri (esrar) ektirmekten de geri kalmamıştır. Örgütün 

bu yıl içerisinde yapmış olduğu saldırıların diğer saldırılardan oldukça değişik 

bir yönü bulunmaktadır. PKK terör örgütü, son üç yıldır yapmış olduğu 

baskınlarda karakolları hedef almasına rağmen, 3 yıl sonra ilk kez alay 

düzeyindeki tabura yönelik bir saldırı düzenleyerek ”PKK bitti”  söylentilerinin 

doğru olmadığını ortaya koymuştur.   

 

 Tüm bu süreç içerisinde yaşanılanların ve bazı soru işaretlerinin 

cevabına bakacak olursak; arkasındaki halk desteğini kaybeden PKK, 

içerideki ve dışarıdaki yandaşlarını da kaybetmemek amacıyla riski az 

sansasyonel eylemlere yönelmiştir. Yapılan eylemlerin OHAL kapsamında 

zorlukla gerçekleştiğini, bölgede hareket alanı daralan örgütün yayılma 

politikasına yönelmesine neden olmuştur. Son zamanlarda, bölgede 

boşaltılan köyler ile mevsimlik işçi olarak batı illeri ile Karadeniz bölgesine 

giden güneydoğulu vatandaşların arasına milis denilen insanlar katılmıştır. 

Milislerin ikisinin birleşmesinden  hücreler oluşmuş bu hücreler kuruldukları 

yerlerde, metropollerde veya Karadeniz bölgesinde ortam ve lojistik destek 

arayışına girişmişleridir. 
 

 

27 Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.342 
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PKK terör örgütü’nün Diyarbakır  sorumlusu Sait Çürükkaya ile temasa 

geçen milisler, militanları istenilen bölgelere göndermeye başlamışlar ve 

milislerle ile militanların birleşmesiyle hücreler cepheye dönüşmeye başlamış 

ve eylemler artık bu çevrede yapılmaya başlanılmıştır.28  

 

  1998 yılında, Türkiye’nin terörle mücadeledeki 14 yıllık bölümünde en 

büyük operasyon olan ve Diyarbakır, Elazığ, Muş ve Bingöl’ü çevreleyen 

16.00 km2’lik bir alanda yapılan “Murat Operasyonuna” 24 general ve 38.500 

asker katılmış bu operasyon sonunda 200’e yakın terörist etkisiz hale 

getirilmiş ve örgüte ait çok sayıda silah, mühimmat, giyim ve gıda maddeleri 

ele geçirilmiştir.   

 
 Sonuç olarak, 1998 yılı her yönden hareketli günlere sahne olmuştur. 

Öncelikle Türkiye “kriz diplomasisi” uygulayarak Apo’yu 1979 yılından beri 

kaldığı Suriye’den çıkartmasına vesile olmuş ve Abdullah Öcalan Rusya’ya, 

oradan da İtalya’ya geçmiş, Kenya’da iken de yakalanıp Türkiye’ye 

getirilmiştir. 

 
 Öcalan’ın yakalanmasından hemen sonrasında Avrupa’da başlayan 

şiddet gösterilerinin, örgütün imajına zarar verdiği düşüncesiyle PKK terör 

örgütü yönetimi, Avrupa’da gösterilerin demokratik esaslar çerçevesinde 

düzenlenmesini isterken, Türkiye, Yunanistan ve Kenya’ya karşı şiddet 

çağrılarında bulunmuştur. Diğer taraftan ülke içerisindeki duruma 

bakıldığında, PKK terör örgütü’nün Türkiye içinde geliştirebildiği eylemler çok 

kısıtlı olmuş, dağ kadrolarında en ufak bir hareket uzun bir süre 

gerçekleşmemiş, kentlerde kitle eylemleri örgütleme girişimleri başarısız 

olmuş ve örgütün kentlerde intihar ve fedai saldırıları etkisiz kalmıştır. Diğer 

taraftan, Öcalan’ın yakalanmasından sonra PKK terör örgütü’nün, ileri gelen 

politikacıların  ve  asker  sivil  bürokratların  kaçırılarak  pazarlık  konusu  

 
 
 
28 Dr.Atilla ŞEHİRLİ s.346 
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yapılması eylemleri de, PKK terör örgütü’nün olası eylemleri olarak 

benimsenmiş ise de, bu tür eylem gerçekleşmemiştir.29  

 

  Anlamlı bir eylem üretemeyen örgütte, Öcalan ile bağlantının 

tamamen kopuk olduğu dönem içinde liderlik mücadelesi yeni bir aşamaya 

taşınmıştır. Fakat liderlik mücadelesinin tarafı olan kişi / gruplar liderlik 

mücadelesini dikkatli yürütüp, Suriye ve İran, taraflara parçalanmayı 

hızlandırıcı bir destek vermeyince, örgütün parçalanması süreci kontrol altına 

alınmıştır. Birbirleri ile çatışan fraksiyonlar, bir süre için aralarındaki açık 

çatışmayı engellemişlerdir. Öcalan’ın yerine ismi geçen Osman Öcalan, 

Murat Karayılan ve Cemil Bayık arasındaki çatışma, dağ kadrolarında 

bölünmeye neden olmamaya gayret edilerek, perde arkasında sürmektedir.  

 
 1 Haziran 1999’da İmralı adasında, Öcalan’ın yargılanması PKK terör 

örgütü için yeni bir süreci başlatmıştır. Öcalan, yakalandığı günden itibaren 

teslimiyetçi bir tavır sergileyerek, devlet organları ile işbirliği geliştirmiştir. 

Öcalan, bu çerçevede PKK hareketinin ideolojik temellerinin yanlışlığını 

açıklamış, örgüt ve yakın çevresi ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiş, Başkanlık 

Konseyi üyelerinin karakter analizine kadar inmiştir. Nitekim Öcalan, 

duruşmaların ilk gününde de Türkiye’den özür dilemiş ve örgütün silahlı 

mücadele anlayışının  yanlış olduğunu anladığını açıklamıştır. Öcalan’ın söz 

konusu “ uzlaşma ve silahlı mücadeleyi terk” stratejisi duruşma boyunca 

devam etmiş, diğer taraftan Terörle Mücadele Kanunu, Öcalan’ın açıklama 

yapmasını, bu açıklamaların dışarıya taşınmasını ve yayınlanmasını 

yasaklamasına rağmen, Öcalan’a bu konuda yumuşak davranılmış ve Örgüte 

mesaj yollanılması sağlanmış ve bu imkan sayesinde, PKK terör örgütü 

militanlarına Türkiye’yi terk etmelerini ve Türk güvenlik güçleri ile çatışmadan 

uzak durmalarını emretmiş ve bu doğrultuda PKK Başkanlık Konseyi bu emre 

uyacağını açıklamıştır.  

 
 
29  Doç. Dr.Ümit ÖZDAĞ, Türkiye Kuzey Irak ve PKK, Avrasya Stratejik Araştırmalar  Merkezi Yayınları,       
1999, s.228-229 
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Türkiye’nin teröre karşı gösterdiği benzeri az görünen direniş, gerek 

Ortadoğu ve gerekse Batı dünyasında şaşkınlıkla izlenmiş, nitekim Türkiye, 

terörist örgüte karşı verdiği mücadelede en ufak bir taviz vermeden 

mücadeleyi sürdürmüş ve 1997 senesi sonunda, terörü askeri açıdan yendiği 

netlik kazanmıştır. Gerçi PKK türü mücadele veren bir terör örgütüne karşı 

sürdürülen savaşta, örgütün bütün dağ kadroları tasfiye olmadan mutlak 

zaferden bahsedilmese de, Türk güvenlik güçlerinin ulaştığı noktanın önemi 

ortadadır.30  

 

 KADEK (PKK) terör örgütü, 2003 yılının sonlarında yaptığı 2'nci 

Kongresinde KONGRA-GEL (Kongreye Gele Kürdistan - Kürdistan Halk 

Kongresi) adını almıştır.  KONGRA-GEL; PKK'nın temelde ve fikirde eski 

çizgisini aynen koruyan, KADEK'den sonra ismi değişmiş hali olup  PKK'nın 

KADEK'den sonra terör örgütü imajından sıyrılmak için strateji gereği 

başvurduğu yapısal değişikliklerle oluşan yeni imajıdır. KONGRA-GEL; 

Amacında, ideolojisinde herhangi bir değişiklik yapmadığı gibi silahlı gücünü 

özellikle Kuzey Irak alanındaki örgüt kamplarında bir tehdit unsuru olarak 

barındırmaya, sayısını çoğaltmaya ve yönlendirmeye devam eden PKK ve 

KADEK'in yeni yüzüdür ve PKK ve KADEK'in kullanmış olduğu veya örgütü 

temsil eden amblem, rozet, flama vb. işaretlerini aynen kullanmaya devam 

eden halidir. KONGRA-GEL; PKK terör örgütünü 20 yıla yakın yöneten, her 

türlü terör eylem ve faaliyetlerini kararlaştıran, örgüt mensuplarını terör 

eylemlerine kanalize edip talimat veren, örgütün amacına veya stratejisine 

karşı gelen mensuplarını cezalandıran, sorumlularını, mevcut konumları ile 

çatısı altında barındıran bir yeni oluşum olup PKK'nın terörist yöntemleriyle 

gerçekleştiremediği hedefine, amacına sözde kültürel haklar, kimlik, insan 

hakları, demokratikleşme vb. kavramları kullanarak ulaşmaya çalışacağı 

KADEK'ten sonraki yeni maskesidir. KONGRA-GEL; PKK terör örgütü gibi  

 

 

 

30 Doç.Dr.Ümit Özdağ, Türkiye Kuzey Irak ve PKK, Avrasya stratejik Araştırmalar  Merkezi Yayınları, 
1999, s.228-237 
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KADEK’in de AB tarafından terörist örgütler listesine alınacağının önceden 

sezinlenmesinin paralelinde, saklanılamayan, gizlenilemeyen, rütuşlanarak 

maske takılmaya çalışılan PKK terör örgütü'nün varisi ve tek hamisi, 

KADEK'in devamı yani, PKK terör örgütü'nün kendisidir ve bazı kesimlerin 

algıladıkları/algılamak istedikleri gibi yasal bir parti, örgüt, kuruluş değil PKK 

ve KADEK gibi bir terör örgütüdür. Çünkü PKK terör örgütü'nün bir ürünüdür. 

Nitekim, ABD :13 Ocak 2004 tarihinde, AB (Avrupa Birliği): 5 Nisan 

2004 tarihinde, AVUSTRALYA: 4 Mayıs 2004 tarihinde, FİLİPİNLER: 8 

Haziran 2004 tarihinde, KAZAKİSTAN: 15 Ekim 2004 tarihinde ve 

HOLLANDA: 7 Aralık 2004 tarihinde yasadışı PKK/KONGRA-GEL'i terör 

örgütleri listesine almıştır.31
  

 PKK/ KONGRA-GEL terör örgütü, AB terör örgütleri listesine alındıktan 

sonra gelir temin etmekte zorlanmaya başlamış, Örgüt, listeye dahil 

edilmesinden sonra AB ülkelerinde faaliyet gösteren ve kendi güdümünde 

bulunan yasal örgütlerden temin ettiği gelirlerde büyük bir düşüş yaşanması 

nedeniyle maddi sıkıntı içine girmiştir. Yaşadığı bu sıkıntıyı aşmaya çalışan 

Örgüt, bir dönem yoğun bir şekilde kullandığı ve korkunç gelirler elde ettiği, 

son dönemde AB ülkelerinde kendisine karşı doğan tepki nedeniyle gizli bir 

şekilde sürdürmeye çalıştığı organize suçlara tekrar ve eskisinden de yoğun 

biçimde geri döndüğü gözlemlenmektedir.  

 

     PKK terör örgütü, bu doğrultuda Avrupa’da uyuşturucu ticareti, çocuk 

kaçırma, haraç ve gasp gibi organize suç eylemlerinden sağladığı gelirle 

finansman krizini atlatmaya çalışırken, yaşadığı maddi sıkıntının büyüklüğü 

nedeniyle organize suç dünyasında eskisine oranla oldukça dikkatsiz / 

tedbirsiz bir şekilde etkisini artırmaya çalışınca kolluk güçleri tarafından 

yakalanması  da  daha  kolay  olmaya  başlamıştır.  Avrupa  ülkelerinde  ve  

 

 

 

31 http://tem.iem.gov.tr/biliyormusunuz/biliyormusunuz7.php 
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Türkiye’de narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar 

sonucunda, terör örgütünün eroin ticaretine ağır darbe vurulurken, yakalanan 

hem uyuşturucu taciri ve hem de PKK/ KONGRA-GEL üyesi olan teröristleri 

de yargı önünde hesap vermeye başlamışlardır.  

 Türkiye’nin PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadele devam etmekte 

ve bu durum karşısında beli kırılan terör örgütü son demlerini yaşamadığı 

gerçeği ortadadır. PKK terör örgütü askeri alanda, Türkiye’de ve Kuzey 

Irak’ta aldığı bütün yenilgilere, örgüt liderinin Suriye’den ayrılmasına rağmen 

terörü tekrar üretmek için gerekli olan mali ve kadro kaynağına, bu 

kaynaklarda azalma olmasına rağmen sahiptir. Bundan dolayı kazanılan 

başarıyı küçümsememek ve Türkiye’nin kazandığı askeri başarının  dünya 

askeri literatürüne geçecek ölçüde başarılı olduğunu vurgulamak ile birlikte, 

PKK’nın arkasındaki güçlerin de desteği ile kendisini yeniden üretme 

yeteneğine sahip olduğu unutulmamalıdır.32 Bu çerçevede, sağlanan bu 

başarının uzun bir sürecin sonucunda ve planlı ve sistemli bir şekilde çok 

boyutlu yürütülen bir mücadelenin neticesinde gerçekleştiği, bu mücadelede 

gerek toplum, gerek kamuoyu, gerek mücadeleci kuruluşlar ve gerekse diğer 

tüm unsurların topyekün bu mücadeleye ciddi seviyelerde ve istikrarlı bir tavır 

koyması sayesinde bu olumlu neticeyi ortaya çıkarmıştır. Türkiye’nin bu 

duruşu, örgütün yapılanlar ile yapılabilecekler dengesinin uçuruma varan bir 

farklılığa itmesi sonucunu doğurmuş ve geçmişteki mücadele stratejilerini, 

başta Öcalan olmak üzere tüm örgüt yeniden sorgulamaya başlamıştır. Bu 

sorgulama beraberinde bazı gerilla taktiklerine bağlı, vur - kaç, taciz ateşleri, 

mayınlama ve bombalamalar, gibi bir çok eylemin devam ettiği gibi algılansa 

da bunun temelinde artık örgütün devlet güçleri karşısında karşılıklı 

çatışmaya girecek pozisyonda, dirayette, kapasitede ve arzusunda olmadığı / 

olamadığı açıkça görülmektedir. Bu duruş doğal olarak beraberinde, örgüt 

kadrolarında  ümitsizlik,  hedeflerde  ve  ideallerde  sapma,  militan  ruhunda  

zedelenmeler gibi bir çok  sorunu da beraberinde getirmekte ve örgütte 
 
 32 Doç. Dr.Ümit ÖZDAĞ, Türkiye Kuzey Irak ve PKK, Avrasya stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları,      

1999, s.228-229 
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değişen zaman içerisinde çözülmelerin yanında örgüte katılmalarda da ciddi 

azalmalar olacağı anlaşılmaktadır. Örgütte olması gereken militan temini, 

lojistik ihtiyaçlar, diğer ülkelerin ve gizli örgütlerin maddi ve politik destekleri 

gibi bir çok dinamikten birisi olan örgütün finansmanı bağlamında uyuşturucu 

kaçakçılığından örgütün elde ettiği muazzam gelirler olmasına  rağmen, 

bahsedilen diğer unsurların bir çoğunun olamaması sonucunda örgüt 

gerileme sürecini yaşamaya devam etmektedir.  

 

 ASAM Terör Araştırmaları Masası Başkanı Dr. Veli Fatih Güven, 

PKK/KONGRA-GEL’in son durumu ile ilgili hazırladığı raporda, 

PKK/KONGRA-GEL’in son durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır; 

 

“Son birkaç yıldır yaptığı birçok değişikliğe rağmen örgütsel yapılanma 

konusunda tam bir istikrar sağlayamayan terör örgütü, yeniden 

yapılanabilmek için bünyesinde oluşturduğu 12 kişilik “PKK’yı Yeniden İnşa 

Komitesi” vasıtasıyla yeni program ve tüzük taslağı hazırladı. Taslağa göre, 

Irak’ta 30 Ocak’ta yapılan seçimlerin ardından oluşan istikrarsız hava ileri 

sürülerek örgütün silahlı birimi yeniden PKK bünyesine dahil edildi. Örgüte 

yeni bir imaj verilmesinin istendiği bu taslakta; PKK’nın amacı, adı ve 

amblemi yeniden belirlendi. Örgütün yeni isimlerinden vazgeçilerek adı tekrar 

“PKK” olarak belirlenirken, özellikle örgütün bölgesel hedefine vurgu yapan 

amaç tanımlamaları yapıldı. Yeni tanımlanan amaçta; sözde Kürdistan 

üzerinde egemen devletlerin küçültülerek demokrasiye duyarlı hale 

getirilmesi, konfederatif esaslar üzerinde Kürtlerin birliğinin ve öz demokratik 

yönetiminin geliştirilmesi, Kürt sorununun çözüme kavuşturulması ve bölge 

halklarıyla “Demokratik Orta Doğu Konfederasyonu” hedefi temelinde ilişki ve 

dayanışma içinde bulunulması öngörüldü. Örgütün yeni yapılanmasına ilişkin 

açıklamalar ise 21 Mart’taki Nevruz etkinliklerinde yapılmıştır. Örgütün üst 

düzey yöneticilerinden Murat Karayılan’ın yaptığı şifreli telsiz 
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konuşmalarında, Türkiye’de büyük şehirlerde askeri ve ekonomik hedeflere 

yönelik eylemler düzenlenmesini istediğini belirterek, (Bahar Atılımı) adı 

altında başlatılması planlanan eylemler için Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır 

bölgelerine C-4 patlayıcı maddesine sahip terörist gruplar aktarılmıştır. Ayrıca 

örgüt Karadeniz bölgesine sızma çalışmalarını sürdürmektedir”. 

 

 
2.1.2 İdeolojisi 
 
 

 PKK terör örgütü’nün siyaseti genelde, Marksist-Leninist bir 

düşüncenin adaptasyonundan başka bir şey olmayıp, örgütün kendisi 

tarafından şu şekilde ifade edilmektedir: 

1) Proletaryanın ve tüm bölge halkının yöneleceği tek doğru siyaset 

Ulusal Kurtuluş Siyaseti’dir. Uygun bir ideolojik, politik yaklaşımla 

doğru örgütlenme ve doğru bir propaganda ve ajitasyonda Ulusal 

Kurtuluş Siyaseti’nin tüm halka benimsetilebileceği, halkın bu 

siyaset doğrultusunda birleşip, sömürgeciliğe karşı harekete 

geçebileceği açıktır, 

2) İdeolojik eğilim olarak 1973’lerde ortaya çıkan PKK hareketinin 

yaptığı budur ve mücadele edeceği konular şunlardır; 

a) Türkiye’ye ait güçler kovulmadan bölgede hiçbir bağımsız 

gelişme sağlanamaz, 

b) Hain toprak ağalarının toprağı köylülere verilmelidir, 

c) Kürt dili ve kültürü geliştirilip eğitim Kürtçe dili ile yapılmalıdır. 

Ulusal azınlıkların gelecekleri garanti altına alınmalıdır. 

d) Proletarya, sömürgelerde varolan ulusal ve toplumsal 

çelişkilerin yumuşatılmasından yana değildir. Aksine o hemen 

tüm bağları kesmeden yanadır. Marksın dediği gibi bölge 

halkının “zincirlerinden başka kaybedeceği bir şey yoktur”, 

e) Proletaryayı ezen  sadece bölgedeki hakim sınıflar değildir. 

Buradaki proletaryayı esas ezip sömüren güç, sömürgeciliktir, 
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f) Proletaryanın tek başına kurtuluşa gitmesi mümkün değildir. 

Onun gücü, tek başına düşmanı yenebilmek için yetmeyecektir. 

Onun için, hem içeride hem de uluslararası alanda Ulusal 

Kurtuluş Siyaseti’ne uygun olarak çeşitli ittifaklara girmesi 

gerekir, 

g) Bir avuç hain dışındaki tüm kesimler, sömürgecilikten zarar 

görmekte ve bir an evvel Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ne girmek 

istemektedirler. 

h) Yapılması gereken öncü grupları harekete geçirmektir. Başka 

bir deyimle parti örgütlenmesini geliştirmek, bununla beraber 

köylüleri, esnafı, memuru, gençliği ve kadınları örgütlemektir, 

i) Türk ordusuna, halk ordusuyla karşılık vermek gerekir. Halk 

ordusu yaratılmadan, Türk ordusu kovulamaz. Bugün için böyle 

bir ordu yoktur. Ancak askeri gücün çekirdek bir kadrosu 

mevcuttur, 

j) Ulusal Kurtuluş Siyaseti’ni hayata geçirmede önemli üç unsur; 

Parti, Cephe (mücadeleci tüm kuruluşlar) ve Ordu’dur, 

           k) Devrimci - ilerici güçler PKK’nın dostu, emperyalizm ve 

işbirlikçisi gerici güçler de düşmanıdır. İlerici güçler PKK’ya 

yardım ederken, gerici güçler de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 

destekleyecektir. Devrimci - ilerici güçler PKK’nın dostu, 

emperyalizm ve işbirlikçisi gerici güçler de düşmanıdır. İlerici 

güçler PKK’ya yardım ederken, gerici güçler de Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’ni destekleyecektir.33  

 
 

PKK, mevcut şartların değerlendirmesini yaparak, Ulusal Kurtuluş 

Siyaseti’nin uygulanmasında aşağıdaki hususları kendisine esas almış ve 

kendi ifadesi ile yayınlarında şu şekilde belirtmiştir: 

 

 
33 İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Eşkiyanın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile 

Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara 1984,s.5-6;bkz.Nokta, Sayı:10 (8 Nisan 1990), s.19-24 



 

 

92 

1) Aşağıdaki nedenlerden şuanda ayaklanmanın koşulları 

oluşmamıştır: 

a) Kırları ele geçiren bir ordu şu an söz konusu değildir. 

Bu yüzden askeri çizgi ayaklanma stratejisi olamaz, 

b) Şehirler hem devletin yoğun bir denetimi altında 

bulunmakta, hem de nüfusun az bölümünü 

oluşturmaktadır, 

c) Ayrıca merkezi Türk Devleti’nin güçlü olması ve klasik 

bir ayaklanmayı bastırabilme tecrübesi ve ayaklanma 

stratejisiyle ulusal kurtuluşa gitmenin olanaklarını 

ortadan kaldırmaktadır. 

2) Bu duruma göre yapılması gereken; 

a) Uzun süreli bir silahlı mücadele yürütmek, 

b) Her şeye basitten başlamak, 

c) Tüm halkı seferber etmek, 

d) Düşmanı adım adım yıpratarak ve gerileterek 

kovmaktır. 

3) Bu şekilde, askeri çizginin biçimi de doğmaktadır. Böyle bir 

savaş küçükten büyüğe, basitten karmaşığa doğru gelişip 

güçlenecek ve sonuçta hem düşman ordularından daha iyi 

bir orduya hem de onunkinden daha üstün savaş, yetenek 

ve taktiklerine ulaşabilecektir. Bu da uzun bir süreyi 

gerektirir. Onun için de halk savaşı uzun süreli olacaktır. 

4) Uzun süreli halk savaşı olarak; 

a) Kırsal kesimi temel alarak, siyasi ve askeri 

çalışmaları hızlandırıp üsler oluşturacak, 

b) Buradan, şehirlerde de siyasi çalışma yaparak, kırsalı 

uzun süreli bir yıpratma savaşı ile  devlet 

denetiminden çıkarıp şehirleri ele geçirecektir. 

c) Halk savaşı kırsalı esas alarak gelişecek ve giderek 

tüm ülke sathına yayılacaktır. 
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d) Halk savaşının şartları oluşmadığı için henüz 

şehirlerde yayılması uygun değildir. Bu nedenle halk 

savaşı kırsal kesimlerde daha hızlı bir şekilde 

başlatılacaktır.34  

 

 

       2.1.3 Hedefleri ve Stratejisi: 

 

 PKK terör örgütü, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaşayan 

vatandaşlarımızın, Türk ırkından ayrı bir ırk olduğunu, Türk Devleti tarafından 

sömürüldüğünü, dil ve kültürün asimile edildiğini, dolayısıyla bu bölgelerde 

Marksist - Leninist rejime dayalı, bağımsız komünist Kürt devletinin kurulması 

gerektiğini, aslında Kürdistan’ın bugün Türkiye, Irak, İran hükümranlığında 

parçalanmış bir vaziyette olduğunu, bu parçalardan İran’daki bölümünün 

Doğu Kürdistan, Kuzey Irak’taki bölümünü Güney Kürdistan ve Türkiye’deki 

bölümünü ise Güney Kürdistan olarak adlandırıldığını, bu parçalanmışlık 

durum içerisinde, ulusal kurtuluş mücadelesinin zayıf koşullarında tek bir 

Kürdistan cephesinin kurulamayacağını, her parçanın kendi bünyesinde 

“devrimci yurtsever” cephesi oluşturması gerektiğini iddia ederek  bağımsız 

birleşik demokratik bir Kürdistan devleti kurmayı hedeflemektedir. Bu amacını 

gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi esas almıştır. Bu mücadele için de 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, silahsız ve 

masum bölge halkına karşı katliamlara giriştiği gibi, ekonomiyi zarara 

uğratmak, istismar noktası olarak gördükleri geri kalmışlığı kıracak yatırım ve 

hizmetleri engellemek için araç gereç, kuruluş ve tesislere sabotaj türü 

saldırılarda bulunmakta, turizm sektörünü baltalamak için de turistik tesis ve 

kuruluşlar ile turistlere saldırmakta, ülkeye turist gelmesini engellemek için 

yurtdışında propaganda faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

 
 

 

34 İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Eşkiyanın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile 
Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara 1984,s.5-6; bkz.Nokta, Sayı:10(8 Nisan 1990), s.19-24 
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 PKK terör örgütü sözde “Halk savaşı stratejisini” benimsemiş, halk 

savaşının “Stratejik Savunma, Stratejik Denge, Stratejik Saldırı” 

aşamalarından meydana geldiğini, parti, cephe ve ordu örgütlenmelerini 

temel mücadele vasıtaları, gerilla savaşını da temel mücadele biçimi olarak 

benimsediklerini açıklamıştır. 

 

1) Stratejik denge: 

 

  PKK, stratejik aşamasını geçmiş ve bu aşamaya gelmiştir. Artık 

stratejik savunma aşamasındaki, yaygın gerilla faaliyetleri ile kitleler siyasal 

mücadeleye çekildiğinde, mücadelenin daha üst boyutlarda gelişebilmesi için 

imkanlar yaratılmıştır. Askeri mücadelenin yanında genel grev, boykot, işgal 

ve çeşitli düzeylerdeki ayaklanma gibi gelişkin siyasal mücadele biçimleri de 

gündeme gelebilecektir. 

 

a) Gerilla birliklerinin yanında tabur, alay, tugay gibi hareketli 

birlikler de yaratılarak gerilla ve hareketli savaş biçimleri 

beraber yürütülür. 

b) Uzayıp giden savaş ve acımasız davranan düşmana karşı 

halkın kin ve nefreti dayanılmaz seviyeye ulaşır. Halk bir an 

önce düşman elinden kurtulmak ister. Bunun sonucu, bazı 

bölgesel ayaklanmalara gidilebilir, 

c) Düşman saldırıları artarsa ve bizim gücümüz varsa, bölgesel 

ayaklanmalar süreklileştirilebilir. Kurtarılmış topraklar 

genişletilebilir, 

d) Başat sosyalist ülkeler olmak üzere tüm işçi devrimci güçler, 

Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ne yapmış oldukları askeri ve 

siyasi desteği arttırırlar, 

e) Stratejik denge döneminin uzunluğu ve ya kısalığı, bölge 

dünyadaki gelişmelere bağlı olacaktır. 
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2) Stratejik Saldırı: 

 

a) Bu aşama devlet güçleriyle belli bir denge konumuna 

ulaşıldıktan sonra, tüm savaş olanaklarının ve savaşçı 

yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması, giderek kırsalın 

ele geçirilmesi ve kırsal ve şehirden yapılan genel saldırıyla 

düşman güçlerinin tümden imha edilmesi dönemidir, 

b)  Uzayıp giden savaşta politik gelişim en üst seviyeye çıkar. 

Kitleler tümden ayağa kalkmış, ölümü küçümser 

durumdadır. Düşmana karşı aktif savaşanların sayısı artık 

çoğalmıştır, 

c) Bunun aksine karşı tarafın kazanma umudu zayıflamıştır, 

d) Ayaklanma ve saldırılarla devlet güçleri dağlardan ovalara 

kovulur. Ovada da devlet güçlerine büyük darbeler indirilir. 

Yer yer şehirde genel grev, genel boykot vs. eylemler 

geliştirilir. Bazı küçük kasabalar işgal edilir. Devlet güçleri 

imha edilir. Ovalarda da sıkışan düşman, şehirlere çekilerek 

tümden hareketsizleşir ve savunmaya çekilir, 

e) İçte savaşabilecek tüm güçler silah altına alınır. Uluslararası 

ve bölgesel koşullar da göz önüne alınarak imha edilmeye 

çalışılır, 

f) Böylece siyasal iktidarın, ulusal kurtuluş güçlerinin eline 

geçmesi sağlanacaktır.35  

 

 Uzun yıllar silahlı eylemlerini devam ettiren terör örgütü 

PKK/KONGRA-GEL, terörist başı A.ÖCALAN’ın yurt dışında yakalanarak 

ülkemize getirilmesinin ardından 2 Ağustos 1999 tarihinde avukatları aracılığı 

ile örgüte “01 Eylül 1999 tarihinden itibaren silahlı unsurlarını ülkemiz sınırları 

dışına  çıkarılması”  yönündeki  talimatları  sonrasında,  söz  konusu  talimata  

 

35 İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı,Eşkiyanın Kullandığı Taktik,Teknik ve Yöntemler ile 
Alınması Gereken Tertip ve Tedbirler, Ankara 1984,s.5-6; bkz.Nokta, Sayı:10(8 Nisan 1990), s.19-24 
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uygun olarak yurt içerisindeki silahlı eylemlerine ara vermiş ve silahlı 

unsurlarının büyük çoğunluğunu yurt dışına çıkartarak daha önce faaliyet 

gösterdiği alanların bir kısmını boşaltmıştır. Akabinde 02-03 Ocak 2000 

tarihinde gerçekleştirilen VII. Kongre kararları doğrultusunda, sözde 

“Demokratikleşme ve Barış Süreci” şeklinde lanse edilen süreç örgüt 

tarafından yeni dönem stratejisi olarak benimsenmiştir. Kabul edilen sözde 

“Demokrasi ve Barış Süreci” seklindeki yeni dönem stratejide; 

İdeolojisi: Küreselleşmeyi de Benimseyen Demokratik Sosyalizm 

Örgütlenme: Parti, Ordu (HPG - Halk Savunma Birlikleri) ve Cephe 

(YDK - Kürt Demokratik Halk Birliği) 

        Amacı: Kürt kimliğini kabulü temelinde anayasal vatandaşlık 

  Stratejisi: Siyasal mücadele 

Mücadele Yöntemi: Siyasal Serhildan / Sivil İtaatsizlik ve Sözde Meşru 

Savunma Strateji değişikliğinden sonra örgütsel faaliyetlerin hedeflerinin ise; 

 -Legal örgütlenme, 

 -Sivil itaatsizlik eylemleri ile fiili durum yaratma, 

 -Talepleri AB kriterleriyle uyumlu hale getirme, 

 -Kitleleri bilinçlendirme olduğunu söylemek mümkündür. 

 Örgütün yapılanması: 

 -Parti (PKK - Partiye Karkeren Kürdistan - Kürdistan İsçi Partisi) 

 -Cephe (ERNK - Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) 

-Ordu (ARGK - Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) seklinde 

oluşturulmuş, ancak  7. Kongrede alınan karar gereği, 

-ERNK - YDK (Yekitiye Demokratik Kürdistan-Kürdistan Demokratik 

Birlikleri), 

 -ARGK - HPG (Heza Parzında Gele-Halk Savunma Güçleri) olarak 
düzenlenmiştir.36  
 

36 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004 
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2.1.4 Finansal Kaynakları 

 

 Kurulduğu 1978 yılından itibaren kadrolarını genişleten ve faaliyetlerini 

değişik alanlara yayan PKK terör örgütü’nün, bu gelişim ve değişim süreci 

içerisinde, sürekli olarak daha fazla gelire ihtiyaç duyar hale geldiği 

bilinmektedir. Bu bağlamda; silah, mühimmat, propaganda, giyecek, tedavi, 

ulaşım, muhabere vb. giderlerin karşılanmasının büyük miktarda düzenli gelir 

kaynakları gerektirdiği ortadadır. Ayrıca iletişim organlarının günlük yaşam ve 

kitle üzerinde büyük etki yaratabildiğini gören ve sağladığı uluslararası 

destekle, 1995 yılında başlattığı TV yayınları vasıtasıyla propagandasını 

geniş bir alana ulaştırmayı hedefleyen PKK terör örgütü’nün söz konusu 

faaliyete büyük miktarda kaynak ayırdığı bilinmektedir. 

 

Örgütün gelir ve giderleri, Avrupa’daki merkezi karar organı 

konumunda bulunan “Kürt Demokratik Halk Birlikleri (KDHB) Avrupa 

Koordinasyonu” (eski adıyla Avrupa Cephe Merkezi - ACM) bünyesindeki 

“Maliye Birimi” tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Belirtilen yöntemlerle 

sağlanan paranın bir kısmı, örgüt mensupları tarafından, Avrupa ve 

Ortadoğu’da bulunan güvenilir örgüt yandaşlarınca bankalara yatırılmakta, bir 

kısmı da Avrupa ve sınır ötesinde (İran, Irak, Suriye) faaliyet gösteren örgüt 

mensuplarının kullanımına ayrılmaktadır. Örgüt yurtdışındaki finansman 

teminine yönelik faaliyetlerini yan kuruluşları ve dernekleri vasıtasıyla 

sürdürmektedir. Bu çerçevede finans hareketlerini şu başlıklar altında 

özetlemek mümkündür: 

1-Yurtdışında bulunan doğu kökenli vatandaşlarımızdan bağış ve üye 

aidatları adı altında, vermek istemeyenlerden de tehditle zorla para 

toplanması, 

2-Avrupa ülkelerine gitmek için özellikle Balkan ülkelerine gelen Türk 

vatandaşlarının pasaport ve üzerinde bulunan paralarının gasp edilmesi, 
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3-Sözde kültürel amaçlı dernek, vakıf, sivil toplum örgütü görünümlü 

kuruluşlar ve yayın organları vasıtasıyla yardım kampanyaları, bağışlar ve 

ticari işletme gelirleri, 

4-Uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı, dağıtımı, 

5-İnsan kaçakçılığı şebekelerinin marifetiyle Avrupa ülkelerine illegal 

yollardan gitmek isteyen insanlardan elde edilen gelirler, 

6-Sınır ticareti ve kaçakçılık yapan şahıslardan gümrüklendirme veya 

vergilendirme adı altında elde edilen gelirler,37
   

Bu konunun bilincine daha örgütün illegal faaliyetlerini arttırmaya 

başladığı 1990’lı yıllarda varılmış ve nitekim bu konu devletin en üst 

seviyedeki güvenlik komisyonunda masaya yatırılmıştır. 1993 yılında, Milli 

Güvenlik Kurulu (MGK), terörle mücadelede topyekün ve devamlı mücadele 

edileceği yönünde kesin kararlar almış ve buna göre, operasyonlarla 

teröristleri püskürten askerler geri çekilmeyip orada konuşlanacak, buna 

paralel olarak PKK terör örgütü’nün maddi gelir kaynağının bertaraf edilmesi 

için devletin bütün imkanları seferber edilecektir. MGK Genel Sekreterliği’ne 

sunulduğu bildirilen, 5 Temmuz 1993 tarihli raporda, şu ifadelere yer 

verilmiştir: 

“... PKK’nın Türkiye’de silahlı eylemlerini yoğunlaştırmasıyla birlikte, 

militan kadrolarının silah ve diğer lojistik ihtiyaçlarını temin için uluslar arası 

uyuşturucu şebekeleri ile temasa geçerek, Ortadoğu – Türkiye - Avrupa 

hattında bir uyuşturucu ticaretine yöneldiği gözlemlenmektedir. PKK bir 

yandan Lübnan / Bekaa’da kamp yerleri üzerindeki tarlalarda haşhaş ekimi 

yaparak elde ettiği uyuşturucu maddeleri Tripoli, Beyrut, Sayda gibi 

limanlardan deniz yoluyla Avrupa ülkelerine sevk ederken, diğer yandan 

Afganistan sınırındaki bölgede yerleşik olan Beludicilerden elde ettiği 

uyuşturucuları  Türkiye  üzerinden  Avrupa ’ya göndermektedir  (...)  PKK ’nın  

uyuşturucu ticaretinden, yılda yaklaşık 2.5 trilyon TL. gelir sağladığı, elde 

ettiği bu paralarla örgütün silah ihtiyacını karşılamaya çalıştığı 

anlaşılmaktadır  (...) PKK ’ya,  uyuşturucu  ticareti  faaliyetlerinde  en  önemli 
 

 

37 Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Harekat Daire Başkanlığı Raporları 
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desteği sağlayanlar arasında Ermeni asıllı Varujan Kumdagezer ile yine 

Ermeni asıllı Behçet Cantürk’ün yer aldığı dikkatleri çekmektedir. Bilindiği 

gibi, 1980’li yıllarda, Doğu Anadolu’da bir eroin imalathanesine yapılan 

baskında, Ortadoğu’nun en büyük imalathanelerinden biri ortaya çıkarılmıştır. 

Bu imalathanelerin sahibi Behçet Cantürk olarak bilinmektedir...” 38  

 

Yukarıdaki raporda da belirtildiği üzere Behçet Cantürk, PKK -

uyuşturucu ilişkisinde kilit / etkin rol alan kişiliklerden birisidir. Bu bağlamda 

Kutlu Savaş’ın raporunda Cantürk ile ilgili olarak hazırladığı bölüme bakacak 

olursak: 

“...Devletin istihbarat raporunda Cantürk’ün hayat hikayesi şöyle 

anlatıldı: 

Ermeni asıllı Behçet Cantürk’ün geçmişiyle  ile ilgili istihbarat bilgisi 

aşağıdadır. Reşit - Hatun oğlu, 1950 Diyarbakır / Lice doğumlu olan adı 

geçenin; 

- 20.11.1975 tarihinde, Lice bölgesinde meydana gelen deprem 

sonrasında devletin yöreye yeterli yardım yapmadığını ileri sürerek, 

halkı ayaklandırmaya çalışan Kürtçü şahıslardan olduğu, 

- 1981 yılı itibariyle, Suriye’de bulunan ASALA mensupları ile sıkı 

ilişkiler içerisinde bulunduğu, 

- 16.06.1983 tarihinde İstanbul / Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen Ermeni 

terör eylemini organize eden şahıslardan olduğu, 

- Temmuz 1984 tarihi itibariyle sorgulanan şahsın; uyuşturucu madde 

faaliyetlerini DDKD (Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi’nin yan 

kuruluşu) örgütü namına yaptığını ve bu örgütün üyesi olduğunu itiraf 

ettiğini, 

- 1984 sonunda, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan  tutuklandığı 

ve 1985 yılında beraat ettiği, 

 

 
 

38 Soner YALÇIN, Behçet Cantürk’ün Anıları, Ankara, 1998, Öteki Yayınevi, s.253 
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- 1990 yılında bazı Kürt aydınlarıyla birleşerek  “Ulusal Platform” adlı bir 

birlik oluşturdukları, bilahare Mezopotamya A.Ş. adlı bir şirketi 

kurdukları ve Mezopotamya isimli bir gazete yayımlamak üzere 

girişimde bulundukları, 

- 1992 yılı itibariyle, PKK’ya aktarılmak üzere uyuşturucu 

kaçakçılarından para toplanmasına aracılık yaptığı, 

- Nisan 1992 tarihinde, Türkiye’ye Pakistan’dan 6 ton baz morfin, 5 ton 

esrar getirdiği ve bu uyuşturucuların Savaş Buldan, Hurşit Han, Adnan 

Yıldırım, Cahit Kocakaya, Eyüp Kocakaya, Ferda Seven isimli şahıslar 

tarafından satın alındığı, Cantürk’ün yine şahıslardan muhtelif 

tarihlerde PKK’ya verilmek üzere para topladığı, 

- 1992 tarihi itibariyle Özgür Gündem gazetesinin finansörlerinden 

olduğu... “ şeklinde ifade edilmiştir.39  

 

1995 - 1996’lı yıllara bakıldığında, uyuşturucu pazarından PKK terör 

örgütü, önemli miktarda pay alıyordu. Örgütün aldığı bu pay, örgüt 

gerilemesine rağmen azalmamış tersine artmıştı. Öyleki, Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya giden uyuşturucunun oranı %10’dan %60’a çıkmış, dönen para ise 

150 milyar dolara ulaşmıştı. PKK terör örgütü’nün uluslar arası düzeyde 

uyuşturucu ticareti sonunda İnterpol’ün raporlarında da yerini aldı. Uluslar 

arası Polis Teşkilatı (İnterpol) Avrupa’da uyuşturucu trafiğinin arkasında PKK 

terör örgütü’nün bulunduğunu, 1996’da hazırladığı bir raporla kabul etti. 

İnterpol raporunda; Avrupa’daki uyuşturucu pazarlarının PKK terör örgütü 

militanlarının kontrolünde bulunduğunu ve pazarlanan uyuşturucuların 

Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya’da üslenmiş PKKlı bilinen Kürt aileler 

tarafından sağlanarak Avrupa ve Amerika’ya aktarıldığı belirtilmiştir. Raporda 

ayrıca, “Kürt mafyası” olarak kabul edilen uyuşturucu kaçakçılarının, PKK ile 

yakınlığı bulunan  bazı “Kürt Aşiretlerin” Avrupa’daki uzantıları olduğu hususu  

 
 

 

 

39 Hakan İNCE, Beyaz Ahtapot, Karakutu Yayınları, 2002,s.54 
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da ifade edilmiştir.40 Bu süreç devam ederken 2000’li yıllara gelindiğinde; 

Örgüt tarafından her yıl sonunda, Avrupa alanında periyodik olarak 

düzenlenen para toplama kampanyaları, örgüt gelirleri içerisinde önemli bir 

yer tutmakta olup, söz konusu gelirin Abdullah ÖCALAN’ın 1999 yılında 

yakalanarak Türkiye’ye getirilmesi sonrasında büyük düşüş kaydettiği 

görülmektedir. İstihbarat raporlarına göre, PKK terör örgütü, yıllık olarak 

ortalama 200 milyon dolar para toplamakla birlikte 2002-2003 yılları arasında 

toplanan para miktarında düşüş gözlenmiştir. Söz konusu paraların elde 

edildiği önemli merkezler büyükten küçüğe doğru; Almanya, Fransa, 

İskandinav ülkeleri, Hollanda, Belçika, İngiltere, Avustralya şeklinde 

sıralamak mümkündür.41  

19-21 Ocak 2001 tarihleri arasında, Hollanda / Amsterdam’da 

gerçekleştirilen Kürt ekonomi kongresi neticesinde, Uluslararası Kürt 

İşverenler Birliği (Yekitiya Karsazen Kurd a Navnetewi) - KARSAZ’ın kuruluşu 

ilan edilmiştir. KARSAZ, PKK terör örgütü’nün ekonomi alanındaki 

girişimlerini örgütleyip, denetleme, ayrıca sürekli nitelikte istikrarlı gelir 

kaynaklarına sahip olma yönünde, son dönemde yoğunlaştığı faaliyetlerinin 

bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KARSAZ’ın; yüksek 

miktarlarda elde edilen bedeller tutan gayrimenkul alanına yönelmesi ve 

örgüt mensuplarına kuracakları işletmeler için kredi sağlamayı hedeflemesi 

nedeniyle söz konusu organizasyonun, PKK’nın illegal yollardan temin ettiği 

paranın aklanması yönünde önemli roller üstlenebileceğine de işaret 

etmektedir.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
40 Hakan İNCE, Beyaz Ahtapot, Karakutu Yayınları, 2002,s.29 
41 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
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2.1.5 Uyuşturucu Kaçakçılığı Faaliyetlerini Tercih Sebebi 

 

 Dünya üzerindeki kara paranın yaklaşık yarısı uyuşturucu ticaretinden 

gelmektedir. Uyuşturucu madde satışı sırasında ise hem perakende hem de 

toptan piyasada önemli miktarda nakit para birikmektedir. BM kaynaklarına 

göre uyuşturucu ekonomisi, günümüzde tek başına uluslararası ticaretin 

%8’ini oluşturmaktadır.42  
   

Kirli para spekülatif sermaye ile aynı dolaşımları kullanmaktadır. 

Uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası örgütlerin cirosu muazzam 

rakamlara varmaktadır. Bu muazzam para her suç organizasyonu için olduğu 

kadar terörist organizasyonlar için de çok cazip bir ekonomik kaynaktır. 

 

Türk / Kürt orijinli suç grupları, eroinin Türkiye’den temin edilip Batı 

Avrupa’ya sevkıyatına ve dağıtımına kadar olan tüm sürecinde halen çok 

önemli bir rol oynamaktadırlar. 

 

Bölgesel anlamda en yaygın afyon / eroin kullanımının nüfusa oranla 

%0.8’lik bir kısmını kapsayacak şekilde Avrupa olduğu, kullanıcısı açısından 

ise en yüksek oranın, başta Rusya olmak üzere Doğu Avrupa olduğu 

görülmektedir. Batı ve Merkez Avrupa’daki tahmini eroin kullanıcısının ise 15-

64 yaş arası nüfusun %0.5 ine tekabül eden 1.5 milyon kişi olduğu, ülke 

bazında ise en yüksek kullanıcının İngiltere ve İtalya’da bulunduğu 

anlaşılmaktadır.43   

                  

Bu verilerden hareketle, görüldüğü üzere Merkez ve Batı Avrupa’da 

1.5 milyon civarında bir müşteri / kullanıcı portföyü bulunan eroinin ne derece 

önemli bir pazar olduğu ve bu pazarın  getirisinin  ne  derece  büyük  paralara 

 
 

 

 

42 Economic and Social Consequences of Drug abuse and Illicit Trafficking UNDCP (UNODC) Vienna  
1997 

43 UNODC  World Drug Report 2005, (s:56) 
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tekabül ettiği açıkça görülmektedir. Nitekim PKK terör örgütü’nün faaliyet 

yürüttüğü ve etkinliğini devam ettirdiği ülkelere bakıldığında da yine özellikle 

eroin kullanıcılarının çok yoğun olduğu Avrupa ülkeleri olduğu anlaşılacaktır.  

 

 PKK terör örgütünün sürdürdüğü silahlı eylemler ve sahip olduğu 

teşkilatlanma yapısı nedeniyle örgütün faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi 

için önemli miktarlarda ve sürekli olarak gelir kaynağına ihtiyaç duymaktadır. 

Terör örgütlerinin muhtemel gelir kaynaklarının neler olabileceğine önceki 

bölümlerde değinmiştik. PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü her türlü legal ve 

illegal kaynaklardan yararlanmaya çalışmakta ise de; örgüt giderlerini tatmin 

edecek en önemli kaynaklardan biri olarak "uyuşturucu madde kaçakçılığına" 

başvurduğu görülmektedir. 

 

PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü’nün uyuşturucu madde 

kaçakçılığına yönelmesinin baslıca nedenleri değerlendirildiğinde; 

 

a-) Ülkemiz üzerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergahlarına 

ana hatları ile değinecek olursak; uyuşturucu maddelerin genellikle Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeki yasadışı sınır geçişleri veya hudut 

kapılarından geçiş yapan araçlarla Ülkemize sokulduğu, bu bölgelerimizde ve 

komşu bölgelerde yer alan Hakkari, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, 

Hatay, İçel gibi uyuşturucu madde kaçakçılığında birer merkez olarak ortaya 

çıkan illerimizde toplandığı / bekletildiği, daha sonra başta İstanbul olmak 

üzere, Batı bölgelerimizde yer alan bazı illerimize ve oradan da Avrupa 

ülkelerine sevk edilmek üzere gönderildiği anlaşılmaktadır. 

 

Bu durum, PKK Terör Örgütü’nün faaliyetlerini yoğunlaştırdığı Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin, yasadışı uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonlarının faaliyetlerinin de yoğun olarak görüldüğü bölgeler 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yasadışı faaliyetlerde bulunan 

uyuşturucu organizasyonlarıyla terör örgütü ortak çıkarları doğrultusunda 
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birlikte hareket etme imkânı bulmuştur. Bölgede ve Avrupa ülkelerinde terör 

örgütü PKK’nın ve uyuşturucu organizasyonlarının büyük bir çoğunlukla Kürt 

kökenli şahıslardan oluşması, her iki grubun sosyolojik, ekonomik ve kültürel 

anlamda daha kolay kaynaşmasını ve işbirliği içerisine girmesini 

sağlamaktadır. 

 

b-) Uyuşturucu madde kaçakçılığının getirisinin yüksek olması, önemli 

bir etken olarak düşünülmektedir. Zira uyuşturucu maddelerin üretim bölgeleri 

ile tüketim bölgeleri arasındaki uyuşturucu fiyatlarında önemli farklar vardır. 

Bahis konusu fiyat farklılığı o denli belirgindir ki; uyuşturucu madde 

kaçakçılığında transit bir ülke olan Türkiye'nin, uyuşturucu maddelerin giriş 

bölgesi olan doğu sınırları ile batı bölgeleri arasında bile bu farklılık bariz bir 

şekilde görülmektedir. 2003 yılı fiyatlarına baktığımızda; Hakkari ilimizde 

6000 avro olan eroin İstanbul ilimizde 8500, İzmir ilimizde ise 10.000 avroya 

kadar yükselmektedir. (Sadece Türkiye içindeki bölgeler arasında bu denli 

büyük fiyat farkına sahip olan uyuşturucu maddelerin fiyatları, üretim 

bölgelerinden tüketim bölgelerine olan binlerce kilometrelik sevkıyatı sonunda 

katlarına varan  fazla değer kazanmaktadır ki bu önemsenecek bir durumdur. 

Eroin, Avrupa ülkelerine ulaştığında saflık oranı oldukça düşürülmekle 

beraber fiyatı kilo başına toptan fiyatı 40 - 60 bin avroya ulaşmaktadır.  

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü sokak satıcılığını organize ederek eroinin 

perakende satışındaki fiyat avantajından yararlanmaktadır. Çünkü sokaklarda 

gram bazından pazarlanan eroinin fiyatı kat kat yükselmekte ancak saflık 

oranları %10’lara kadar düşürülmektedir. Bu fiyat farklılığı kolay ve bol 

kazanç elde etmek isteyen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü için cazip bir 

unsur olarak kabul edilmekte ve uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini 

körüklemektedir.44  Diğer taraftan, kaynağından elde edilen eroinin örgüt 

tarafından Avrupa’daki kullanıcıya kadar bizzat kendi unsurları tarafından 

pazarlanması çok düzenli ve planlı bir stratejinin sonucu olduğunu söylemek 

mümkündür. Çünkü bu profil, tabiri yerinde ise iyice kökleşmiş, kökleri çok 

derinlere kadar  inmiş ve ortadan  kaldırılması,  kaldırılıp  atılması,  gerçekten  
44 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
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oldukça zor olan bir ağaca benzer ki, böyle bir yapının bertaraf edilmesinde 

sadece ağacın dallarını kesmek gibi uyuşturucu kaçakçılığı 

organizasyonlarının ve özellikle PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün belli 

bölgelerde ve ülkelerde deşifre edilip yakalanması tek başına, sürekli ve etkin 

bir çözüm olmayacağı apaçık ortadadır. Çünkü bu ağacın dalları kesildikçe 

yeni ve daha sağlam dallar ve nüveler vermesi gibi, köklerini tamamen 

ortadan kaldıracak şekilde uluslararası seviyede ve çok boyutlu ortak bir 

eylem ve operasyon planı uygulamaya geçirilmedikçe, uyuşturucu kaçakçılığı 

faaliyetinin ve bunu yürüten / yönlendiren örgütün ortadan kaldırılması söz 

konusu olmayacaktır. 

 

c-) PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü’nün teşkilatlanması göz önüne 

alındığında; yurtdışı teşkilatının, Ortadoğu’dan Batı Avrupa ülkelerine kadar 

uzandığı görülmektedir. Bu geniş alan, Dünyanın en önemli uyuşturucu 

madde kaçakçılığı güzergahlarından biri olan Balkan Rotası güzergahının 

tamamını kapsamaktadır. Yoğun uyuşturucu madde sevkıyatının  geçtiği bu 

rota üzerinde teşkilatlanması bulunan PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü, 

ürettiği veya kaynağından temin ettiği uyuşturucu maddeleri bu güzergah 

üzerinden kolaylıkla nakledebilmektedir. 

 

d-) Birçok Batı Avrupa ülkesinde yaygın olarak bulunan örgüt 

mensupları, örgüt adına çalışan dernekler ve bu ülkelerdeki mülteci kampları 

başta olmak üzere gizli buluşma yerlerinde bir araya gelerek, bu ülkelere 

nakledilen uyuşturucu maddelerin sokaklarda parekende satışı için 

görevlendirilmektedir. Böylece uyuşturucuların sokak satışını da 

gerçekleştirerek önemli miktarlarda kazanç imkânı bulmaktadır. Bu imkan 

sayesinde, söz konusu ülkelerde ciddi bir iş imkanı ve gelir kaynağı elde 

edemeyen örgüt mensuplarına bir anlamda bir gelir alanı da oluşturulmuş 

olmakta diğer taraftan da örgüte gelir de sağlanmaktadır. Nitekim, Alman 

SAT-1 televizyonunda 06.01.1993 tarihinde yayınlanan "24 Saat" isimli 

uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan PKK (KADEK) terör örgütü sempatizanı 

Kürt kökenli vatandaşlarımızla ilgili programda; Polisin gerçekleştirdiği mutat 
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aramalar sırasında, bir Alman eroinman ile Kürt satıcının tutuklandığı, 

satıcının üzerinden Kürt sığınmacıların kaldığı bir lojmana ait anahtarlar 

çıktığı, bu lojmanda daha önceden de uyuşturucu yakalandığı belirtilerek, bu 

defa yapılan aramada; odaların PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ve Abdullah 

ÖCALAN'ın afişleriyle dolu olduğu belirtilerek, PKK'nın mücadelesini eroin 

ticaretinden finanse ettiği, Kürtlerin çocuklarını bile uyuşturucu işine 

sokmaktan çekinmedikleri, çünkü 14 yaşına kadar çocuklar için cezai 

yaptırımın bulunmadığı ifade edilerek haber yapılmıştır.45  

 

e-) Tüm bu imkânlar içerisinde, rahatlıkla uyuşturucu madde 

kaçakçılığı yapma imkânı bulan PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait bir 

miktar uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleşmesi halinde, bir sonraki 

nakliyatta buradaki zarar telafi edilebilmektedir. Çünkü bu faaliyetlerde 

maliyet - kâr dengesine bakıldığında, katlara varan bir uyuşturucu gelirinden 

bahsedilmektedir ki, bu durumda söz konusu öngörüyü tamamıyla teyit eder 

niteliktedir. Ülkemizde terörist faaliyetler içerisinde yer aldıklarından dolayı, 

aranır durumda iken, illegal yollardan yurtdışına çıkan ve gittikleri bazı 

Avrupa ülkelerinin yasal boşluklarından yararlanmak suretiyle, örgütlenme ve 

kadrolaşmalarını oluşturan bölücü örgüt mensuplarının, Ülkemiz aleyhinde 

propaganda faaliyetlerine yöneldikleri, içerisinde faaliyet gösterdikleri 

örgütlere maddi gelir temin etmek amacıyla uyuşturucu madde kaçakçılığı 

yaptıkları bilinmektedir. PKK terör örgütü, halen Avrupa ülkelerinde kendi 

kontrolleri altında bulunan siyasi mülteciler veya yasadışı yollardan bu 

ülkelere gelenler aracılığıyla Avrupa uyuşturucu pazarında sokak satıcılığını 

kontrol etmektedir. Bu pazardaki payını artırma isteğinde, olan 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, kontrolü altında bulunanları çeşitli tehdit 

unsurları (özellikle polise ihbar etme tehdidi) ile bu alanda çalıştırmaya 

zorladığı raporlarda yer  almaktadır.  Bu  durumun  yanında,  örgütü  ideolojik 

 
 

 

 

45 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 
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olarak benimseyen, hayatının ve geleceğinin bir parçası olarak gören ve bu 

doğrultuda her türlü fedakarlığı bir borç / vazife addeden bazı örgüt 

mensuplarının da olduğu ve bunların sorgusuz - sualsiz bu işi devam 

ettirdikleri gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Çünkü bu faaliyetlerin 

bireysel seviyede de olsa sadece baskı, şiddet ve tehdit unsurları ile ayakta 

kalabilmesi, uyuşturucu piyasasını elinde tutabilmesi, hareket alanını gittikçe 

genişletebilmesi söz konusu değildir. 

 

Terör - uyuşturucu bağlantısı incelenirken, unutulmaması gereken bir 

husus, hiçbir şekilde uyuşturucu faaliyetlerine karışmadığını belirten bir 

örgütün sempatizan ve teröristlerinin, son derece yoğun bir şekilde 

uyuşturucu olaylarıyla ilgilerinin tespit edilmesi, ancak buna rağmen bunu bir 

dava adamı zihniyetiyle etkin pişmanlıktan faydalanmak suretiyle daha az bir 

ceza alabilme  veya hiç ceza almama ihtimallerine rağmen bunu kabul 

etmemeleri, genel bir duruşun çok ötesinde ve ferdi faaliyetlerin çok ilerisinde 

bir sistemin parçası olduklarının göstergesidir. Diğer bir ifadeyle, bu şahıslar 

örgüt tarafından uyuşturucu madde kaçakçılığına yönlendirilip 

görevlendirilmektedirler. Bu şahıslardaki bu tür yaklaşımlar ve kendilerinde 

var olan algılamalar, örgütün kırsalda silah tutan ve eylemler gerçekleştiren 

şahıslardan farkları olmadıkları, sadece farklı cephelerde savaşan bir nefer, 

gerilla, savaşçı, dava adamı, vb. oldukları bilincinden kaynaklanmakta, ve 

bunu da bir çeşit, örgütün mücadele ve savaş stratejisinin ve eyleminin bir 

parçası olarak görmektedirler. Zira hiçbir örgüt üyesinin, örgüt üst düzey 

yönetiminin bilgisi olmadan, tasvip edilmeyen faaliyetler içerisinde bulunması 

mümkün değildir. 
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2.2 PKK/KONGRA-GEL’İN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI 

FAALİYETLERİ VE YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ 

  

 PKK/KONGRAGEL terör örgütü, kuruluşundan günümüze kadar 

değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak birçok yapılanma ve faaliyet 

modeliyle birlikte hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Örgüt, müdahale etmeye 

çalıştığı bölgelerde, ilk aşamada silahlı eylem faaliyetlerini ön plana 

çıkartmıştır. Bilindiği üzere örgüt, silahlı terör eylemlerini yirmi yılı aşkın bir 

süredir devam ettirmiş ve her türlü terör eylemi faaliyeti uygulamıştır. 

 

 Örgüt devam eden süreç içerisinde, gerek ulusal ve gerekse uluslar 

arası seviyede ve özellikle Avrupa boyutunda gerek legal bir yapılanma 

içerisine ve gerekse illegal bir yapılanma içerisine girmekle birlikte silahlı 

örgüt faaliyetlerini sürdürerek bir tehdit unsuru olarak varlığını devam 

ettirmiştir. 

 

 Örgüt, başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 

faaliyetlerini yürütmekte ve örgütün finans temini açısından bu ülkeleri 

kaynak olarak kullanmaya çalışmaktadır. Örneğin Almanya Federal Kriminal 

Dairesi (BKA) verilerine göre, örgütün 2003 yılı Almanya’daki gelirinin 12 

milyon avro olduğu düşünüldüğünde, örgütün mali kaynak temini açısından 

Avrupa’daki etkinliği açıkça görülmektedir.46 

 

 Terör örgütü, kuruluşundan 2000’li yıllara kadar yürüttüğü silahlı eylem 

mücadelesi yerine siyasal arenada mücadeleye devam edeceğini deklare 

etmiştir. Bu karar da doğal olarak örgüt tarafından sağlanan zorla para 

toplama / haraç imkanlarını ciddi ölçüde zayıflatmasına neden olmuştur. 

Ancak diğer taraftan gerek yurt içinde ve gerekse yurtdışında  önemli sayıda 

taraftarı / yandaşı olduğu düşünüldüğünde bu mali ihtiyaç ve destek 

dengesini ayarlamak zorundadır. 

 
46 Almanya Kriminal Dairesi (BKA) 2003 Yılı Uyuşturucu Raporu 



 

 

109 

 Örgüt, haraç olan terörist bir örgüt imajından kurtulmak ancak diğer 

taraftan da hayatiyetini devam ettirmesi anlamında, özellikle Avrupa 

ülkelerinde örgüt yandaşları tarafından kurulan bazı dernek ve vakıflar 

aracılığıyla elde edilen gelirlerin yanında, Türk vatandaşlarından ve özellikle 

Kürt kökenli vatandaşlarımızdan mülteci konumunda olup ta kendilerine 

tahsis edilen işsizlik parasının örgüt yandaşlarınca alınarak örgüte gelir 

olarak aktarıldığı ve ayrıca haraç alma, örgüte bağış toplama, zorla dergi 

satma vb. faaliyetlere ek olarak son zamanlarda artan bir şekilde uyuşturucu 

madde ve insan kaçakçılığı alanlarında gelir getirici faaliyetlerde bulunduğu 

görülmektedir. Bunun yanında örgüt, yandaşları aracılığıyla  işlettiği ticari 

işletmeler (otel, lokanta, vs.) aracılığıyla da önemli miktarda gelir elde 

etmektedir. 

 

Geçmiş yıllarda bazı Avrupa ülkelerinin, etnik farklılıkları, politik bir 

unsur ve özellikle ülkemizdeki Kürt vatandaşları açısından bir dezavantaj ve 

mağduriyet olarak değerlendirmeleri, Kürt kökenli şahıslara siyasi mülteci 

olarak çeşitli imkanlar sağlanması ve PKK terör örgütünün derneklerini, siyasi 

ve yasal dernek statüsünde değerlendirip kontrolden uzak tutmaları, bu 

ülkelerde çok iyi bir şekilde organize olması ve faaliyetlerini kolayca 

yürütebilmeleri sonucunu sağlamıştır. Uyuşturucu madde kaçakçılığını 

organize ettiği Avrupa ülkelerince anlaşıldığı taktirde ( son zamanlarda bazı 

Avrupa ülkeleri buna ilişkin dolaylı itirafta bulunacak nitelikte işbirliği talep 

etmektedirler. Ülkelerindeki uyuşturucu şebekelerinin araştırmalarını / 

soruşturmalarını yaptıklarında, bunların büyük bir çoğunluğunun 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü mensubu olduklarını, bu örgüte karşı 

yıllardan beri duyulan sempati ve yumuşak tavrın kendilerini ne derece zor bir 

konuma düşürdüklerini, çünkü özellikle politik sığınma talep eden bir çok 

örgüt mensubuna ikamet ve vatandaşlık hakkı verdikleri ve bunların 

günümüzde söz konusu uyuşturucu faaliyetlerini bizzat yürüten ve 

yönlendiren şahıslar olduklarını, bu durumda örgüte ilişkin uluslararası 

seviyede özellikle bu örgütle mücadele konusunda uzmanlaşmış Türkiye ile 

işbirliği yapmadıkları sürece temelli bir uyuşturucu mücadelesi 
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gerçekleştiremeyeceklerini, salt uyuşturucu faaliyetleri olarak algıladıkları 

takdirde, daha önce de örneklendiği gibi ağacın bir veya birkaç dalını 

kesmekten öte gidemeyen lokal çözümler olacağını ve bunun da temelli bir 

çözüm oluşturamayacağını geçte olsa anlamaya ve bu konuda süreklilik arz 

etmese de bilgi paylaşımı ve işbirliği faaliyetlerinde bulunmaya 

başlamışlardır) bu ülkelerce kendilerine verilen desteğin kalkacağını bilen / 

anlayan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, bu alandaki faaliyetlerini oldukça 

gizli bir şekilde yürütmekte olup, uyuşturucu madde kaçakçılığı 

organizasyonunda; 

·Azami derecede gizliliğe riayet edilerek örgütün kaçakçılıkla olan iltisakının 

deşifre edilmemesi, 

·Kaçakçılık faaliyetlerinin örgütün üst düzey sorumluları tarafından 

yürütülerek bir nevi hücre sistemi oluşturulması ve bu sayede uyuşturucu 

şahıslarla birlikte yakalansa bile asıl sahibine ve / veya örgüte ulaşılmasının 

önlenmesi, 

·Uyuşturucu maddenin güvenliğinin silahlı örgüt elemanlarınca sağlanması, 

·Kaçakçılık şebekelerinden pay alınması,  

·Örgütün veya kaçakçıların Avrupa’ya naklettikleri uyuşturucuların 

dağıtımının örgüt elemanlarınca yapılarak büyük payların alınması, gibi 

stratejiler / yöntemler uygulamaktadır. 

 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, tüm çabalarına rağmen 

yakalanan veya itiraflarda bulunan terör örgütü mensupları, örgüt ile 

uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin irtibatlarını itiraf etmeleri, örgütün 

uyuşturucu bağlantısını bir yönüyle daha teyit etmiş ve ortaya koymuştur. 

10.12.1999 tarihinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığına kendiliğinden gelerek 

PKK terör örgütü mensubu olduğunu ve pişmanlığından dolayı teslim olarak 

itiraflarda bulunmak istediğini belirten  (RENAS - KOÇER) kod adlı  M.D.’nin 

ifadesinin 28. sayfasından bir kesit aşağıda verilmiştir; 

SORULDU:  PKK Terör Örgütünün uyuşturucu ticareti yapma durumu 

ne düzeydedir?,  Anlatınız. 
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CEVABEN: “İfademin başında da anlattığım gibi, beni örgüte katılmak 

zorunda bırakan, ve daha önceden örgütle bağlantısını duymadığım ve 

soyadını bilmediğim Mehmet isimli uyuşturucu madde kaçakçısıdır. 

Mehmet... aynı zamanda benim patronumdur. Eroin ile birlikte yakalanıp 

cezaevinden kaçtıktan sonra bana, borcumu vermezsem ya öleceğimi ya da 

PKK terör örgütüne katılacağımı söyleyince  Mehmet....’nın  PKK terör örgütü 

üyesi olduğunu anladım. Mehmet’in emrinde bir çok insan çalışır ve eroin 

satar. Benim bildiğim eroin ilişkisi budur. Yani PKK terör örgütünün 

uyuşturucu madde politikası gizlidir. Mehmet .... gibi örgüt mensupları, PKK 

terör örgütü ile hiçbir bağlantısı yokmuş gibi uyuşturucu madde kaçakçılığı 

yaparlar. Ancak sattıkları uyuşturucunun kârının tümü örgüte finans kaynağı 

olmaktadır.” şeklinde samimi olarak ifadesini vermiştir.47  

 

PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah ÖCALAN, İmralı adasında 

yargılanırken Mahkeme Başkanı M.Turgut OKYAY’ın sorusu üzerine, örgütün 

parasının 200 milyon dolar civarında olduğunu söylemiştir. Örgütün 

uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığı seklindeki soruyu yanıtlarken de 

ÖCALAN:  

 

''Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Ancak bazı örgüt temsilcilerimiz 

uyuşturucu kaçakçılarından bağış adı altında para almış olabilirler. Bu 

Avrupa'da da böyledir. Örgüt içinde uyuşturucu işiyle bilerek uğraşmayı en 

ağır suç olarak kabul ederiz. Hatta ben sigarayı bile yasakladım. Örgüt 

üyelerinden yurt dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabilir '' 

demiştir. Bu ifadeler örgüt liderinin PKK’nın uyuşturucu bağlantısını itiraf 

etmesi anlamına gelmektedir.48  

 

 
 
 
 

 

 

47 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004  
48 http://www.belgenet.com/dava/durusma02.html 
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Müdahil avukatlarından Cahit TORUN, İstanbul DGM'de yargılanan 

Hurşit HAN'ın uyuşturucu kaçakçılığına yardımcı oldukları için PKK'ya yılda 

1.5 trilyon lira verdiğini söylediğini hatırlatması üzerine, sanık ÖCALAN böyle 

bir şeyin söz konusu olmadığını iddia ederek, ''...Yalnız büyük kentlerde, 

PKK'nın adını kullanarak uyuşturucu şebekeleri kurulduğunu biliyorum'' 

demiştir.49   

 

Öcalan, Hüseyin BAYBAŞİN ile PKK'nın ilişkisi olup olmadığı 

sorusuna ise; “BAYBAŞİN ile televizyon kanalında bir görüşmesi olduğunu, 

bu görüşmede BAYBAŞİN'in 1990 yılından sonra uyuşturucuyla ilişkisi 

kalmadığını söylediğini, BAYBAŞİN'in Türkiye'de bulunduğu sırada PKK'nın 

Lice'deki örgüt yapısına bağışları olabileceğini,(...) BAYBAŞİN’in MED TV’nin 

yüzde 40'ına ortak olduğunu zannetmediğini ve böyle bir bilgisinin 

bulunmadığı”.50 şeklinde beyanlarda bulunarak cevaplamıştır. Abdullah 

ÖCALAN soruşturma Komisyonu’na verdiği ifadesinde ise: “Sınırlarda 

kaçakçılardan vergi adı altında para alınmaktadır. Bunun haricinde Iran/Makü 

bölgesinden uyuşturucu ticaretinin iyi para getirdiği bildirilmesine rağmen 

kabul etmedim. Eğer uyuşturucu ticareti yapıldığı konusunda bir bilgi olursa 

bu örgütü ortadan kaldırırım. Çünkü uyuşturucuya karşıyım. Buna rağmen 

başta kardeşim olmak üzere bazı kadroların Iran, Zagros ve Romanya 

üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevk ettiğini öğrendim. Bu işlerle 

uğraşmamalarını tembih ettim. Ancak belli bir noktada örgütü tam kontrol 

edemediğim aşikardır. Finans kaynağı sağlamak amacıyla Baku’deki Kadir 

(K) isimli bir arkadaş, uyuşturucu ticaretinin burada yaygın olduğunu ve çok 

iyi para getirdiğini söyledi. Ben bunu kesinlikle yasakladım. Ancak gruplar 

gümrük adı altında kaçakçılar ve tüccarlardan para topluyorlardı.”51 İfadesinin 

devamında; “...Bizim örgütümüzün doğrudan uyuşturucu madde ile iştigali 

yoktur.  Başlangıçta  ifade  ettim,  bizim  Zagros  bölgesi  dediğimiz  Van  ve  

 
 

49 http://d-cizgi-savascilari.com/belgeler/savcilik.htm  
50 http://d-cizgi savascilari.com/ belgeler/ belge5 .htm 
51 http://www.belgenet.com/dava/durusma02.html 
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Hakkari bölgesinin normal ticareti uyuşturucu ticaretidir. Oradaki bölge 

sorumlularımız bu uyuşturucu ticaretinden pay almışlardır... Benim bilgim 

dahilinde uyuşturucu kaçakçılığını PKK örgütü yapmamıştır. Şayet 

uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanan PKK örgütü elemanları varsa 

bundan alan sorumluları haberdardır.. ”şeklinde beyanda bulunmuştur52. 

Örgüt liderinin mahkemede tüm kamuoyunun önünde serbest iradesiyle itiraf 

etmesi, PKK’nın tereddütsüz bir biçimde uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını 

göstermektedir. Öcalan bu beyanından, silahlı bir çete/örgüt olan PKK’nın 

uyuşturucu ticareti yapan  kişi organizasyonlarla ilişki içerisinde olduğunu, 

kendisinin ilişkisi ve talimatı olmasa da böyle bir işbirliğinin ve eylemin var 

olduğunu söyleyerek örgütün uyuşturucu ilişkisini teyit etmektedir. Çünkü 

Örgütün sözde lideri olan bu zatın,örgüt içerisindeki her türlü faaliyetten 

haberi var iken bu derece önemli, kamuoyuna yansıdığı takdirde ciddi 

anlamda destek konusunda yara alacağını bilen bu durumdan haberdar 

olmaması, buna göz yummaması düşünülemez. Hal böyle iken, ÖCALAN’ın 

verdiği bu ifade, aşağıda örnekleriyle verilen bir çok yakalama, operasyon, 

ifade, ulusal ve uluslararası rapor yanında önemli bir unsur ve delil olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ekim 1996’da Paris kriminoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan “Siyasi 

Şiddet ve Uyuşturucu Kaçakçılığı” başlıklı kitapçıkta, PKK’nın uyuşturucu 

şebekesi seklinde isleyişi anlatılmakta; Avrupa güvenlik güçleri tarafından ele 

geçirilen uyuşturucu miktarları belirtilmekte; ve PKK’nın uyuşturucu 

kaçakçılığındaki rolü belgelenmektedir. Uluslararası uyuşturucu ticaretinde 

önemli bir geçiş noktası haline gelen ve son yıllarda uyuşturucu madde 

depolama alanlarının yoğun olduğu değerlendirilen Doğu Avrupa ve Balkan 

ülkelerinde, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü başta olmak üzere terör 

örgütleriyle bağlantılı uluslararası uyuşturucu ticareti şebekelerinin 

faaliyetlerini  kolaylıkla  sürdürebileceği  düşünülmektedir.  Nitekim  

 
 

52 Ünal İnanç/CanPOlat,Apo, PKK ve Saklanan Gerçekler, Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği     
Yayını, Haziran 1999,s.24-25   
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“Observatorie Geopolitique Des Droges” tarafından hazırlanan aylık 

“Jeopolitik Uyuşturucu Sevkıyatı” adlı raporun Mart 1997 sayısında, Balkan 

Güzergahı kullanılarak yapılan uyuşturucu kaçakçılığında PKK’nın rolüne 

dikkat çekilmekte ve terör örgütünün bu güzergah üzerinde bulunan 

Romanya ve Moldova’yı geri üsleri olarak kullanmaya başladığı 

vurgulanmaktadır.  

 

Bu itibarla, Balkan Güzergahı üzerindeki konumunun Türkiye’yi 

uyuşturucu açısından önemli bir transit noktası yaptığı ve örgütün İran, 

Pakistan ve Afganistan’dan gelen baz morfin ve eroinin, Türkiye’nin doğu 

sınırlarından içeriye sokulmasından Avrupa’ya satımına değin pek çok 

aşamada gelir sağladığı ve bunu örgüte düzenli bir şekilde aktardığı 

belirtilmektedir. Keza örgütün uyuşturucu ticareti ile fiilen ve planlı olarak 

uğraştığı, ancak bu konuda çok dikkatli davrandığı, çünkü PKK/KONGRA-

GEL terör örgütü üst yönetiminin bu faaliyet içerisinde yer alan mensuplarını 

elde edilen gelirin çok yüksek olması ve örgüt mensuplarını bu zafiyetten 

dolayı kontrol etmekte zorlanacağı düşüncesini taşıdığı, yakalanarak deşifre 

olmaları  halinde özellikle Batı kamuoyunda örgütün gerçek yüzünün ve 

gelirlerinin nereden ve ne şekilde elde ettiği hususunun gözler önüne 

serilmesinden endişe ettiği, bu nedenle bahse konu faaliyetin aracı şahıslar 

ile örgütle direk bağlantısı olmayan şahıslar tarafından yürütüldüğü, 

uyuşturucu ticaretini gerçekleştiren kişiler ile ilişkilerin ise merkezi ve 

hıyerarşik bir  yapıda ve hücre sisteminde kurulduğu, PKK/KONGRA-GEL 

terör örgütü mensuplarının daha ziyade uyuşturucu sevkıyatında kontrolü 

sağladığı hususları mevcut bilgilerdendir. Raporda ayrıca bu ülkelerde 

tutuklanmış olan T.C. uyruklu kaçakçıların Kürt kökenli oldukları ve buna 

bağlı olarak Türk şahıslara veya gruplara yüklenen yasadışı faaliyetlerin 

çoğunun aslında genelde Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile bağlantısı olan 

Kürtler tarafından yürütüldüğü bildirilmektedir. Bunlara ilaveten, PKK terör 

örgütü’nün çoğu zaman ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi) ve ticaret, 

gençlik ve kadın dernekleri gibi şemsiye örgütlerin arkasına saklandığı da  
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belirtilmektedir. Örnek vermek üzere raporda;53 “ERNK’nın Doğulu İşadamları 

Derneği” adlı Romanya’daki ticari grubun, yerel PKK liderinin aynı zamanda 

ERNK’yı da yönetiyor olması nedeniyle uyuşturucu işlemleri üzerinde sıkı 

kontrole sahip olan PKK’nın yasadışı faaliyetleri için mükemmel bir maske 

görevi gördüğü” belirtilmektedir.  

 

07.09.1999 tarihinde Almanya’da Hamburg ve Hannover’de 

gerçekleştirilen yaklaşık 700 polisin katıldığı operasyonlar sonrasında, 

Hannover Emniyet Müdürü Hans Dieter Klosa, Almanya’nın yüksek tirajlı 

ciddi dergileri arasında yer alan FOCUS dergisine verdiği demeçte: “PKK’nın 

organize suç şebekeleri ile ilişkisi olduğu uzun zamandan beri tahmin 

ediliyordu. Ancak geçen hafta çökertilen bir uyuşturucu şebekesiyle bu durum 

ilk kez ortaya çıktı. Şebekenin faaliyetlerinden haberi olan PKK’nın, elde 

edilen paranın önemli bir bölümünü aldığını belirledik. Hannover ve 

Hamburg’da örgütlenen ve tüm Almanya’ya eroin dağıtan şebekenin, dokuz 

aydan beri PKK’ya haftada 1 MILYON mark aktardığı vurgulandı. Tamamı 

Bingöl doğumlu vatandaşlardan oluşan çetenin, uyuşturucu kaçakçılığından 

yılda 250 milyon mark gelir elde ettiği ve bu geliri kendilerine ait çok sayıdaki 

işyerinde akladıkları anlaşıldı. Şebekenin eroin ticaretinden elde edilen 

paraların bir bölümü ile de Hannorver’in Linden semtinde konut ve arsa aldığı 

ortaya çıktı ” seklinde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur.54  

 

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı(DEA) tarafından 23 Haziran 

1995 tarihinde hazırlanan soruşturma raporunda PKK’nın uyuşturucu ile 

ilişkisi “.... Ankara ve İstanbul’da ofisleri bulunan DEA; Emniyet Genel 

Müdürlüğü Narkotik Polisinden almış olduğu dokümanlar, şüpheli-sanık 

ifadeleri, Türk Makamlarıyla yapılan görüşmelerde alınan beyanlar ve çeşitli  

 
 
 

 

 

53 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004  
54 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 
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istihbarat örgütlerinden alınan bilgilere dayanarak, PKK terör örgütünün 

uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı ile bu suçlardan elde edilen kara paranın 

aklanmasında çok iyi organize olduğu kanaatine varmıştır. PKK tüm bu 

faaliyetlerini, Türkiye ve Avrupa’da yürütmüş olduğu terörist eylemlerin yanı 

sıra yürütmektedir. Uyuşturucu satışından elde edilen gelir, örgütün 

elemanlarına / hücrelerine geri dönmektedir. Elde edilen gelir örgütün 

yiyecek, giyecek, lojistik, silah ve mühimmat, telekomünikasyon ve ulaşım 

masraflarını karşılamak için kullanılmaktadır. Davalarını sürdürebilmek için 

uyuşturucu kaçakçılığının yanı sıra haraç, soygun, sahtecilik ve dolandırıcılık 

gibi suçları da islemektedirler...” seklinde ifade edilmiştir.55  

 

2000 yılında yayınlanan “Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Suç 

Değerlendirmesi raporunda”, terör örgütü PKK terör örgütü’nün; “Batı Avrupa 

ve Güneydoğu Anadolu’da eroin kaçakçılığı yaparak terörist faaliyetlerini 

finanse ettiği, soğuk savasın sona ermesinden bu yana, yasal ülke 

yönetimlerine karsı mücadele eden terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin, 

geleneksel organize suç grupları ve uyuşturucu kaçakçılarıyla giderek daha 

fazla iç içe geçerken, faaliyetlerini klasik ve yeni suç alanlarında 

yoğunlaştırdığı ve Güneydoğu Anadolu’da da Türkiye’ye giren eroinden 

önemli gelir sağladığından” bahsedilmektedir.56  

 

Ayrıca 2002 Nisan ayında ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet 

gösteren Uyuşturucuyla Mücadele Biriminin (DEA) o dönemdeki başkanı Asa 

Hutchinson, Amerikan Kongresinde yaptığı narkoterörizm ile ilgili 

konuşmasında; “terör örgütü PKK’nın Türkiye’nin güneydoğusu ve faaliyet 

gösterdiği diğer alanlarda uyuşturucu kaçakçılığından komisyon aldığı ve 

uyuşturucu kaçakçılarını himaye ettiğini”  vurgulamıştır.57  

 
 

 

 

55 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
56 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
57HUTCHINSON Asa, Narco-Terror The Internatıonal Connection Between Drugs and 

Terror,Washington DC, April, 2002 
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Ülkemizde meydana gelen ve bundan sonraki bölümde örneklemelerle 

ifade edilecek olan  uyuşturucu madde yakalamaları ile ilgili olarak arşiv 

kayıtlarının incelenmesi sonucu; yakalanan şahısların yakın akraba veya aynı 

aşiretten oldukları, aralarında maddi, manevi, sosyal ve kültürel ortaklık 

bağının bulunduğu ve ayni yerin/bölgenin nüfusuna kayıtlı oldukları dikkati 

çekmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu; bu şahısların yukarıda belirtilen 

ortak paydaların da avantajıyla kolay ve güvenilir bir şekilde organize bir 

faaliyet içerisine girdikleri görülmüş olup uluslararası kişi ve gruplarla irtibata 

geçerek sınır tanımaz organizasyonlar kurmak suretiyle, özellikle terör 

örgütlerinin finans kaynağını oluşturan Aile Organizasyonları halini aldıkları 

anlaşılmıştır. Bu aile organizasyonları, belli alanların ve bölgelerin uyuşturucu 

kaçakçılığı faaliyetlerinin sorumluluğunu ve yetkisini kendi tekeline almış, 

ferdi yapılan veya yapılmaya çalışılan uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine 

pek imkan tanımamıştır. Aile organizasyonlarının bir diğer özelliği de, kendi 

içerisinde olması gereken gizliliğin en üst seviyede olmasını sağlamak, 

uyuşturucu faaliyetleri sırasında herhangi bir aşamada deşifrasyonu önlemek 

ve aile örgütünün faaliyet sisteminin öğrenilmesini bertaraf etmek, elde edilen 

uyuşturucu gelirinin yine aile organizasyonu içerisinde kalmasını sağlamak 

gibi bir çok avantajı da içinde taşımaktadır. 

 

Ülkemizde faaliyet gösteren Organizasyonların büyük çoğunluğu 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi kökenlidirler. Eskiden, küçük 

miktarlarda esrar kaçakçılığı ile ise başlayan gruplar, 1980’li yıllardan itibaren 

eroine talebin artması, Avrupa’ya giden en önemli bir rotada hayatlarını 

devam ettirmeleri, bölgeyi iyi tanımaları ve bu anlamda zaten var olan 

uyuşturucu kaçakçılarından talep ve işbirliği teklifi almaları ve kârının yüksek 

olması sebebiyle organize olarak kaçakçılık faaliyetlerini bu yöne 

kaydırmışlardır. 2000’li yıllara gelindiğinde sentetik uyuşturucu kullanımı ve 

pazarının dünya çapında hızla yaygınlaşması ve bu noktada aynı rota 

üzerinde ancak tersine bir istikamette, Batı ve Doğu Avrupa ile Balkan 

ülkelerinden ülkemize ve / veya ülkemiz üzerinden Ortadoğu ve Arap 
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ülkelerine yönelik olarak, Türk / Kürt kökenli organizasyonlar sentetik 

uyuşturucu üretim ve kaçakçılığına da el atmışlardır. 

 

Genel olarak uyuşturucu madde organizasyonları ele alındığında; 

a) Organizasyonların iç içe faaliyet gösterdikleri ve diğer suç 

organizasyonları ile irtibatlı oldukları anlaşılmaktadır. Bu organizasyonlar 

birbirleri arasında güç birliği yapmak ve güveni pekiştirmek düşüncesiyle kız 

alıp vermek suretiyle akrabalık bağı oluşturma veya mevcut olan bağı daha 

da güçlendirme cihetine gitmektedirler. Ayrıca organizasyonlar arasındaki 

ilişkileri sağlayan diğer bir unsur ise organizasyonlar içerisinde dikkati çeken 

kilit isimlerdir. Bu kişiler, organizasyonlar arasında bağlantıyı sağlayıp 

faaliyete geçmede önemli rol oynamaktadırlar. 

 

b) Organizasyonlar, kendi aralarında görev dağılımı yapma eğilimine 

girmişler, böylece faaliyetlerinin risk oranını azaltarak uyuşturucu madde 

kaçakçılığını daha güvenli şekilde yürütmeye çalışmışlardır. 

Organizasyonların çoğunluğu kendi aralarında Asitçiler (uyuşturucu 

imalatında kullanılan asetik asit anhidrit maddesini temin eden şahıslar), 

Taşımacılar (uyuşturucu maddeyi yurtiçi ve yurtdışına sevkıyatını yapan 

şahıslar), Aracılar (uyuşturucu madde oluşturulduktan sonra, satmak 

amacıyla pazarlar arayan, alıcı ile satıcının temasını sağlayan şahıslar), 

Temin Ediciler (uyuşturucu madde imalinde kullanılan hammaddeleri temin 

eden şahıslar) ve Kara para aklayıcılar seklinde sistematik bir şekilde 

sektörleşmeye yöneldikleri ve birbirleriyle işbirliği içerisine girdikleri 

görülmektedir. Organizasyonlar önceleri uyuşturucu madde kaçakçılığını ülke 

sınırları içerisinde yapmakta iken sonraları kâr marjlarını arttırmak amacıyla 

yurtdışından (İran, Irak, Afganistan, Suriye) temin ettikleri baz morfinleri 

kendileri eroine dönüştürerek, elde ettikleri uyuşturucu maddeleri Avrupa 

piyasalarında pazarlamalarıyla, uyuşturucu kaçakçılığının üretim, taşımacılık 

ve dağıtım boyutunu ele almışlardır. 
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Organize suç grupları, önceki dönemlerde etnik köken ve aile bağları 

üzerine kurulmasına karşın günümüzde bu kurulum / yapılanma şeklinin de 

giderek kaybolduğu gözlemlenmektedir. Ancak Türkiye ve Avrupa’da faaliyet 

gösteren uyuşturucu organizasyonlarında Kürt kimliği hala önemli bir 

unsurdur (yukarıda örneği verilen Almanya / Hamburg şehrinde yapılan 

uyuşturucu operasyonunda, PKK terör örgütü bağlantısı olmasının yanında 

tüm yakalanan örgüt üyelerinin Bingöllü olması gibi). Kürt kimliği, terör örgütü  

PKK/KONGRA-GEL terör örgütü uğruna mücadele verdiği temel 

unsurlardandır. Çünkü yıllardan beri devam eden etnik temelli, sömürülen 

bölge halkı söylemiyle sürdürdüğü mücadelesi, örgüt adına bir temel taşı 

özelliğini taşımaktadır. Sosyolojik açıdan düşünüldüğünde, Kürt kimliğinin 

uyuşturucu kaçakçıları ve teröristler için kaynaştırıcı, azınlık psikolojisi 

içerisinde birleştirici ve işbirliğine götürücü bir unsur olarak ortaya çıktığını 

söylemek mümkündür. 

 

PKK terör örgütü, Ülkemizde bulunan Doğu kökenli silah, altın ve 

uyuşturucu kaçakçılığı ile iştigal eden, aynı aile fertlerinin organize bir şekilde 

bir araya gelerek meydana getirdikleri aile gruplarını kendi amaçları 

doğrultusunda işbirliğine sevk etmektedir. Nitekim bu girişim, aile 

organizasyonlarının da işine gelmekte ve sevk ettiği uyuşturucunun güvenli 

bir şekilde istenilen yere sevkıyatının sağlanmasına da yardımcı olmaktadır. 

 

Avrupa'da ortaya çıkarılan ve Ülkemiz yoluyla gerçekleşen büyük 

uyuşturucu madde olaylarının organizatörlerinin bu aile gruplarına ait olduğu 

ve PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ile işbirliği içerisinde faaliyet gösterdikleri 

anlaşılmıştır. BAYBAŞİN, KOCAKAYA, AY, YILDIRIM, KOYLAN, AKSOY, 

POLAT, CANTÜRK, SOYTAŞ ve SITOÇİ aileleri bunlardan birkaçıdır. 

İstanbul’da faaliyet gösteren, Senar film şirketi sahibi Senar TURGUT'un, 

PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütüne ait faaliyetlerinden dolayı yakalanıp, 

1991 yılında Van ilimizde tutuklandığı, Turgut ailesinin uyuşturucu kaçakçısı 

olduğu ve Senar TURGUT'un kardeşi Fahit TURGUT'un İtalya’ya 

gönderilmek üzere iken, 17.10.1992 tarihinde İzmir ilinde Florida gemisinde 
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ele geçirilen 82 kg. eroin maddesinin sahiplerinden olduğu tespit edilmiştir. 

İtalya-Almanya-Hollanda ve İngiltere Polis Teşkilatları ile yapılan müşterek 

operasyonlarda; PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü’nün uyuşturucu madde 

kaçakçılığını bizzat organize ettiği ortaya çıkarılmıştır. Türkiye'den 

Almanya'ya yönelik büyük miktarlarda uyuşturucu sevk eden grubun 

POLAT,TOPRAK, KOYLAN, YILDIRIM, KITAY, ÖZDEMIR ve UĞUR aileleri 

olduğu, bu ailelerin Kürt kökenli ve birbirleri ile akraba oldukları, bu 

ailelerden, POLAT, TOPRAK ve KITAY ailelerinin Bingöl ili merkez Kuruca 

köyü nüfusuna kayıtlı oldukları tespit edilmiştir.58  

 

 2.3 PKK/KONGRA-GEL’İN UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAKİ 

ROLÜ, KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE ÖRNEKLEMELER  

 

 Terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı aşağıdaki özellikleri 

göstermektedir; 

Terör örgütü PKK'nın Lübnan Bekaa Vadisinde bulunan Şii ailelerle veya 

Belucistan'da (Cranlı veya Pakistanlı) asi aşiretlerle, politik veya suça yönelik 

bağlarına (ilişkilerine) dayanmaktadır. Terör örgütü PKK'nın İran’daki 

çalışmaları bu yöntemde anahtar rol oynamaktadır. Kaçakçılık, Suriye ve 

Lübnan'a geçerek buralarda 3'lü değiş tokuş (takas) şeklini almaktadır. 

Avrupa'dan (özellikle Almanya) çalıntı lüks arabalar Ortadoğu'da eroinle 

değiştirilmekte, eroin de ihtiyaca göre silah veya sıcak paraya 

dönüştürülmektedir. Temmuz 1992'de Alman Polisi, N. simli bir şahsın bahse 

konu kaçakçılık olayının iç işleyiş sistemi hakkında itiraflarını almış ve bu 

itirafların neticesinde; Hollanda ve Türkiye'de birbiriyle bağlantılı olarak 

tutuklamalar yapılmıştır. Terör Örgütü PKK'nın pay sahibi olduğu benzer bir 

kaçakçılık olayı da, Türkiye – Nahcivan / Azerbaycan ve İran sınırında 

yapılmıştır.  

 

 

 

58 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004  
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 Şüphesiz Türkiye'de de terör örgütü PKK/KONGRA-GEL, silahlı 

faaliyetlerden çok, lojistik şebeke olarak uyuşturucu kaçakçılığı, eroin üreten 

illegal laboratuarların kurulması veya asetik anhidrit gibi kimyasal maddelerin 

illegal nakil işlerine karışmıştır/karışmaktadır.59 Konuya ilişkin detaylı bilgi ve 

örneklemeler sınıflandırılarak aşağıda verilmektedir. 

 

 2.3.1 UYUŞTURUCU ÜRETİCİLERİNDEN VE KAÇAKÇILARINDAN 

KOMİSYON ALMA 

  

 PKK/KONGRA-GEL Terör örgütünün sözde lideri Abdullah ÖCALAN 

yakalandıktan sonra, yukarıda da belirtildiği üzere, yapılan sorgusunda bilgisi 

dahilinde uyuşturucu kaçakçılığının olmadığını ileri sürerek, uyuşturucu 

kaçakçılığına baştan beri sıcak bakmadığını iddia ederek verdiği ifadede; “ 

...Başlangıçta ifade ettim. Bizim Zagros bölgesi dediğimiz Van ve Hakkari 

bölgesinin normal ticareti uyuşturucu ticaretidir. Orada bölge sorumlularımız 

bu uyuşturucu ticaretinde pay almışlardır... İran’da Makü bölge sorumlusu ile 

yaptığım konuşmada “bu uyuşturucu ticaretini bırakın, uyuşturucu ticareti 

PKK’nın siyasi yönünü bitirir” dedim...” 60 şeklinde beyanda bulunmasına 

karşın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapor ise Öcalan’ın 

ifadelerini çürütmektedir; “Ülkemizde PKK’nın, silahlı eylemlere başladığı 

1984 yılından itibaren artan militan kadrolarının silah ve lojistik ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla uluslar arası uyuşturucu şebekeleriyle irtibata geçerek, 

Ortadoğu, Türkiye, Avrupa hattında organize bir uyuşturucu ticaretine 

yöneldiği gözlenmiştir (...) Ülkemizde ele geçirilen eroin maddesinin menşei 

itibariyle yüzde 90’ının İran’dan ülkemize girdiği görülmektedir. Bu da 

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün bu konumdaki önemini göstermektedir. 

Diğerleri, Suriye, Lübnan, Afganistan ve Pakistan’dan Türkiye’ye girmektedir 

(...) PKK  lideri  Abdullah Öcalan’ın  kardeşi  Osman  Öcalan’ı,  örgütün  İran 

 
 

 

59 http://www.pkkgercegi.net/pkk_ve_uyusturucu_6.htm   
60 Ünal İnanç- Can Polat, Apo,PKK Saklanan Gerçekler, Ankara,1999, s.24 
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sorumluluğuna getirmesiyle birlikte, uyuşturucu organizasyonunun bizzat 

Osman Öcalan koordinesinde yürütülmeye başlandığı, yakalanan örgüt 

mensuplarının ifadelerinden anlaşılmaktadır (...) Bekaa Vadisi’nde yıllık afyon 

üretiminin 50 ton civarında olduğu, yine çok büyük miktarda esrar üretiminin 

yapıldığı tarafımızca bilinmekte olup, ayrıca uluslararası raporlarda da 

belirtilmektedir (...) PKK/KONGRA-GEL bir yandan, 1982 yılından itibaren 

Suriye’nin kontrolünde bulunan Lübnan’ın Bekaa vadisindeki kamp yerleri 

civarında, Baelbak ve Hermen’deki tarlalarda kenevir ve haşhaş ekimi 

yaparak, elde ettiği büyük miktardaki uyuşturucu maddeleri Abdeh, Tripoli, 

Beyrut, Sayda, Sur ve Minyan limanlarından, denizyoluyla Avrupa ülkelerine 

sevk ederken, diğer yandan da İran - Afganistan sınırındaki bölgede yerleşik 

olarak Beluci’lerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri, Türkiye üzerinden 

Avrupa’ya göndererek, önemli bir gelir kaynağı elde etmektedir (...) 

Başlangıçta, uyuşturucu sevkıyatında kâr / komisyon alan PKK/KONGRA-

GEL, uyuşturucu fiyatlarındaki yüksek kar oranları nedeniyle sevkıyata 

yönelmiştir (...) Örgütün Avrupa’da açtığı dernekler vasıtasıyla uyuşturucu 

dağıtımında organizasyon sağladığı tespit edilmiştir...” 61 

  

Ünlü polis şefi ve eski Emniyet Kaçakçılık  İstihbarat ve Harekat Daire 

Başkanı Atilla AYTEK,  PKK’nın uyuşturucu ekimi ve bundan elde ettiği gelir 

ile ilgili şu ifadelerde bulunmaktadır; 

 

 “ 1984 - 1985 senesinde, Bekaa Vadisinde Abdullah ÖCALAN ve 

grubu sahneye çıktı. Bekaa vadisi 274 kilometre. Bekaa vadisinde bin yıldır 

esrar üretilir ama biz buranın özelliğini Abdullah ÖCALAN ile öğrendik. 

Dünyanın ”kırmızı esrarının” çıktığı tek yerdir. Narkotikçilerin ve İnterpolün 

uyuşturucuyu terör kelimesi ile birleştirmesi bizim sayemizde olmuştur. 

Burada üretilen esrarı gemiye yükler, Akdeniz boyunca araba lastiklerinin 

içine  koyarak  suya  salarlardı.  Alıcıya  da  telefon  ederlerdi,  “malını attım,  

 
 

 

61 EGM, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Şube Müdürlüğü, “ PKK 
Terör Örgütü ve Uyuşturucu Madde kaçakçılığı”, 1994 
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sudan al” diye. Cebelitarık boğazına kadar bu iş yürütülür...” 62 Nitekim bu 

doğrultuda, 1992 yılının Nisan ayında Avrupa devletlerinin de, Şam 

hükümetini, PKK’nın dekarlarca alanda diktiği Hint keneviri tarlalarını ortadan 

kaldırması için sıkıştırması üzerine, Hint kenevirleri sökülmeye başlanmış; 

ancak elde kalan tonlarca mahsulün batıya kaydırılması, Türkiye’deki 

uyuşturucu trafiğinde aniden bir patlama yaşanmasına neden olmuştur.  

 

 Örnek Olay 1) 07.04.199 tarihinde, İstanbul Narkotik polisince yapılan 

uyuşturucu operasyonunda, 73 kilogram eroin maddesi ile yakalan 

şahıslardan olan yasadışı PKK terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına 

illegal faaliyet yürütmekten aranan A. isimli şahsın ifadesinde ; 

 “ ..Ben, 1980 yılında yasal yollardan gittiğim Almanya’da, Hamburg 

kenti Jork kasabasında Güneydoğu insanları ile içli dışlı olmaya başladım. 

1981 yılında, Türk devletini Almanya’ya şikayet edercesine Kürt halkına 

zulüm yapıldığını, her konuda baskı gördüğümüzü, ikinci sınıf vatandaş 

muamelesine tabi tutulduğumuzu, dışlandığımızı belirterek Alman 

makamlarına siyasi sığınma talebinde bulundum.  Bu başvurumda, PKK terör 

örgütü adına orada faaliyet gösteren “Nedim” kod adlı şahıs dilekçemi 

yazmamda bana yol göstermişti. Başvurumdan sonra “Nedim” kod adlı şahıs 

aracılığıyla bölge sorumlusu “Sadun” kod adlı şahıs ile tanıştırılarak örgütün 

yurtdışı faaliyetleri hakkında beni de bilgilendirmeye başladılar (...) Birlikte o 

tarihlerde, çeşitli etkinliklerde Kürt dernekleri kurulmasında propaganda 

faaliyetlerinde, örgütün yayını olan Serxwebun dergisinin dağıtılmasında 

faaliyet yürütürken, 1986 yılı içerisinde Alman makamlarına yapmış olduğum 

siyasi iltica başvurumun kabul edildiği tarafıma bildirildi. Örgüt adına 

faaliyetlerimde başarı gösterdiğimden, örgüt adına  olan Ağrı yayınevi benim 

üzerime yaptırıldı (...) Bir süre sonra, 1991 yılında içerisinde, uyuşturucu 

madde kaçakçılığından yakalanarak tutuklandım. 2.5 yıl kadar Almanya’da 

cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldum. Yine 1991 yılında Hollanda’da 450 

gram kokain maddesi  ile  yakalandım.  Yine  Almanya’da  2.5 yıl  cezaevinde  

 
 

62 .Aksiyon Dergisi, Narko-Terör Dosyası, 1-7 Mart 1997 
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yattıktan sonra tahliye oldum (...)1994 yılında, kardeşim H.S’nin, PKK terör 

örgütü içerisinde faaliyet yürütmekteyken öldürüldüğünü, Serxwebun 

dergisinde okuduğumda öğrendim. Daha sonra, 1995 yılında kendim de 

yasadışı PKK terör örgütüne katılmak ve ayrıca kardeşimin durumunu 

öğrenmek amacıyla  Belçika’nın Answer  kentinde karar verdim (...) 2 ay 

sonra, Örgütün İran alanında faaliyet göstermek üzere örgüte katılmam kabul 

edildi. Sahte pasaportla, İran’a gitmek üzere valizimi hazırlarken, Örgüt bana 

örgütsel dokümanlar ve kasetler bulunan bir çanta vererek bunu da İran’a 

götürmemi istediler. Ben de gümrüklerde bir problem olduğunda ne 

yapacağımı sorduğumda; Tahran gümrüğünde problem çıktığında  İTLİHAT 

İran Gizli Servisi görevlileri ile görüşmek istediğini söylersin, durum halledilir 

dediler. İran’daki kampta eğitimimi tamamladıktan sonra eğitim gören grup 3 

farklı görev bölümüne ayrıldı. Ben, gümrük faaliyeti yürütmek üzere gümrük 

grubunda görevlendirildim. Bizlere “Tufan” kod adlı şahıs gümrük konusunda 

bilgiler verdi. Tüm sınırdan yapılan kaçakçılık olaylarından vergi alarak 

gümrük görevi yapacağımızı söyleyerek Yüksekova sınırına yakın İran 

tarafındaki bölgeye yerleştik. 1996 yılı yaz ayı sonlarına kadar yapılan 

hayvan, mazot, benzin, ipek ve diğer benzeri şeylerden kaçakçılardan %2 

komisyon alarak örgüte vergi topladık. 1996 yılı yaz ayı ortalarında, Urumiye 

bölge sorumluluğuna Rıza getirilmişti. Rıza, gümrük grubunu komple 

toplayarak uyuşturucu madde kaçakçılığını da bu vergilendirmeye tabi 

tutacağımızı, daha önceden kaçakçıların bazı mallarına el konulduğunu ve 

yine örgüte yakın olan kaçakçılara pazarlandığını toplantıda söyledi. Ancak 

bundan sonra grup sorumluları ve kendisinin kaçakçılık yapan kişiler ile irtibat 

kurup kilo başına 150 - 200 DM (Alman Markı) arasında vergi alınacağını ve 

bu konunun tüm kaçakçılar tarafından bilinmesini, bu uyuşturucu trafiğini 

tamamen kendi kontrolümüz altına almamız gerektiğini belirtti. Bilgimiz 

dışında yapılacak kaçakçılık işlerinde  tüm mallara el konulacağını söyledi. 

Bu şekilde kaçakçılardan da, grup sorumluları 150 - 200 DM arasında, 

faaliyet yürüttüğüm dönemde para toplandı. Bizim grubumuzda, hiçbir 

kaçakçının malına el konulmadı. Vergisi “Tufan” kod adlı şahıs tarafından 

alınmaktaydı (...) Örgüt içerisinde iken ölen kardeşimin, örgüt içi infaz 
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edildiğine kanaat getirdim. Bu kanaatim paralelinde örgütten kaçmaya karar 

verdim. Örgütten kaçtıktan sonra Yüksekovalı N. isimli şahsın evinde kaldım 

ve bana yardım etti ve İstanbul’a geçtim ve görüşmelerimiz devam etti. Daha 

sonrasında birlikte yapmaya karar verdiğimiz bir uyuşturucu operasyonun da 

yakalandık (...) Son olarak benim söylemek istediğim şudur ki; PKK terör  

örgütünün direk olarak uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığını görmedim. 

Ancak yapan kişiler, örgütün denetimi altında vergisini ödemek sureti ile 

yaptıklarını biliyorum. Ancak yukarıdaki ifademde de belirttiğim gibi kaçakçılık 

yapanlardan sınırlarda vergi adı altında para alınmaktaydı. Ayrıca uyuşturucu 

madde kaçakçılığı yapan şahıslar, PKK terör örgütüne en çok maddi finansı 

sağlayan kişilerdir. Avrupa’da faaliyet  gösterdiğim dönemlerde de örgüte en 

çok parayı uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişiler yardım amacı ile 

bağışlamaktaydılar.”şeklinde açıkça ifade etmiştir. 63 

 

 Örnek Olay 2) 02.09.1998 tarihinde, Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 

bir uyuşturucu operasyonunda, yüklü miktarda Hint keneviri bitkisi ile olayla 

bağlantısı olduğu tespit edilen M. isimli şahıs yakalanmış, söz konusu şahıs 

ile firari olan M. ve R. isimli şahısların tarlalarında Hint keneviri ekerek esrar 

yaptıkları ve bu esrarları sattıkları tespit edilmiş olup, M. isimli şahsın satmak 

amacıyla esrar imal etmek ve geliri ile terör örgütüne kazanç sağlamak 

suçlarından yakalandığı, alınan ifadesinde; “...PKK terör örgütü 

mensuplarının kendilerinden para (komisyon) aldıklarını,” beyan ettiği 

anlaşılmıştır.64  

 

 Örnek Olay 3) 22.10.1998 tarihinde, Hakkari ilinde gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda, 107 kilogram 680 gram eroin ile olay ile ilgisi 

olduğu  tespit  edilen  H.,  C.,  Ş.,  Z.,  T.,  H.,  M.,  L.,  N.,  H.  İsimli  şahıslar  

 

 

63 Hakan İNCE, Beyaz Ahtapot, Karakutu Yayınları, 2002,s.47 
64 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve  Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.120-121 
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yakalanmıştır.  Z. isimli şahsın alınan ifadesinde, “... uyuşturucu maddenin 

PKK’ya verilen para (komisyon) sayesinde rahatlıkla temin edildiğini, Saygın 

ailesinin PKK’ya dağdan getirilen uyuşturucu madde için kilogram başına 

1.000 Alman Markı vererek uyuşturucu madde getirdiklerini ve yıllık satılan 

eroinden PKK’ya ortalama 1.000.000 (bir milyon) Alman markı komisyon 

olarak verdiklerini,”  ifade etmiştir.65  

 

2.3.2 UYUŞTURUCU EKİMİ,ÜRETİMİ VE TEMİNİ 

 

 PKK Terör Örgütü’nün faaliyet alanları, diğer bölgelerin yanı sıra Iran-

Irak ve Suriye sınırlarımız ile Ermenistan sınırının dağlık kısımlarını da 

kapsamaktadır. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın İran ve Suriye'de 

yasayan halkla sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkiler nedeniyle etkinlikleri çok 

yoğundur. Dolayısıyla Afganistan, Pakistan veya Lübnan'dan gelen 

uyuşturucu uzun yıllar boyunca düzenli ve sistemli bir şekilde örgüt 

mensuplarınca Avrupa'ya sevk edilmiştir. Alınan istihbarı bilgilere göre.66 

1980 ve 1990’lı yıllarda, Lübnan Bekaa vadisinde ve Kuzey Irak topraklarında 

bulunan PKK Terör Örgütü, bu yörelerde kenevir ve afyon ekimi yaparak ve 

laboratuar kurarak elde edilen esrar ve eroini Avrupa'ya taşımıştır. 

 

 Nitekim yine, polis şefi A.’nın ifadesinde geçtiği üzere; 

 “ ...1985 - 1986 senelerinde, ÖCALAN ve arkadaşları Bekaa 

vadisindeki çiftçilerle anlaşarak arazilerini kiraladılar. 60 tona yakın eroin 

aldılar (elde ettiler / ürettiler). Bu eroinin ilk güzergahı Türkiye değildi. 60 ton 

eroini gemi ile Akdeniz’den İspanya’ya ulaştırdılar. Oradan şarap tankerleriyle 

Avrupa’ya çıkardılar. İtalya’da, Almanya’da PKK mensupları yakalandı.Ama 

hiç birini Türkiye’ye iade etmek istemediler. 1987’de de çıktı Abdullah Öcalan  

 
 

 

65 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.123 

66 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
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dedi ki; “Ben Hawk füzesi alacağım. ”Hiç kimse de çıkıp “Hangi parayla 

alacaksın” demedi. İşte o uyuşturucunun parasıyla aldılar...” demektedir.67  

  

2.3.2.1 Yasadışı Kenevir Ekiminin Kontrolü 

 

 Yapılan tahkikatlar, PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu 

bölgelerimizde kenevir ekimini kontrol altında bulundurduğunu, hatta bizzat 

organize ettiğini ortaya koymuştur. Örgütün çiftçilere, yandaşlarına ve 

kendisine sempati besleyen bölge halkına kenevir ektirdiği, üretilen esrardan 

komisyon aldığı, bunlarında ötesinde bölge ülkelerinin gerektiği gibi kontrol 

edemediği veya etmek istemediği dağlık kesimlerde büyük miktarlarda 

kenevir ekerek esrar ürettiği tespit edilmiştir. Ortaya çıkarılan onlarca 

sığınakta, hücre evlerinde ve arazide ele geçirilen onlarca ton esrar, bu tezin 

doğrulunu ortaya koymaktadır. Örgütün esrar üretimi ve kaçakçılığını elinde 

bulundurduğuna dair bazı olay ve ifade örnekleri aşağıda verilmektedir. 

 

Örnek Olay 1) Batman – Kozluk - Yanıklı köyünde 09 temmuz 1994 

günü, bir ihbar üzerine yapılan aramada; A., A., A. ve M. isimli şahıslar sağ, 

C. isimli şahıs ölü olarak 121,730 kg. kubar esrar, 1 kg. dişi Hint keneviri 

tohumu ve 6.000 kök dişi Hint keneviri ile birlikte ele geçirilmişlerdir. Aynı 

köyde, 13.07.1994 günü yapılan aramalarda ise firari olan sanıklar M., M., 

M., S., Z., A., M. ve A.’ye ait olduğu tespit edilen 534 kg. kubar esrar ve 212 

kg. tohumla karışık kubar esrar ele geçirilmiştir. Sanıkların yasadışı kenevir 

ekimini PKK terör örgütü denetiminde yaptıkları ve elde ettikleri kazancı, PKK 

terör örgütüne yardım olarak verdikleri anlaşılmıştır.68  

 

 
 

 

 

 

 

67 Aksiyon dergisi, Narko-Terör Dosyası, 1-7 Mart 1997 
68 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004  
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Örnek Olay 2) 01-12.08.1994 tarihlerinde, Diyarbakır ilinde yapılan 

operasyonlarda 2 kg esrar, 120.000 kök kenevirle birlikte 13 şahıs 

yakalanmıştır. Olayda yakalanan şahıslardan R. ifadesinde: “...esrar 

maddesini, Diyarbakır'da satarak gelirinin büyük bir kısmını PKK'ya 

gönderdiğini, diğer sanıkların da Dibek köyündeki tarlalarına kenevir ekmek 

suretiyle esrar elde ettikleri ve bu esrarı kendisine teslim ettiklerini” 

belirtmiştir.69  

 

Örnek Olay 3) Alınan bir ihbar üzerine, 5 Temmuz 1996 tarihinde, PKK 

terör örgütünün cepheci grubu olduğu değerlendirilen bir terörist grubu ile 

çıkan çatışmada, 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, daha sonra yapılan arazi 

taraması sırasında ölü olarak yakalananlardan M.’nin arazisinde, ekili 

vaziyette 5.128 kök dişi kenevir ele geçirilmiştir. 07.07.1996 tarihinde yapılan 

incelemelerde ise teröristlerin barınmış olduğu çalılığın içerisinde 20 kg. esrar 

maddesi  bulunmuştur.70  

 

Örnek Olay 4) 10.09.1998 tarihinde, İzmir ilinde gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda,6 kilogram 133 gram esrar maddesi ile ,19 adet 

PKK terör örgütüne ait örgüt belgesi ve 1 adet kamuflaj elbise ile olayla ilgisi 

olduğu tespit edilen Mehmet Baltan sahte kimlikli N. ile Menşur BİLEN sahte 

kimlikli Y. ve M. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yapılan tahkikatta, N.’nin 1994 

yılından sonra, PKK terör örgütünün dağ kadrosunda görev aldığı, belirtilen 

tarihte milis olarak görev yürütürken ekmiş olduğu Hint kenevirinden elde 

ettiği 30 kilogram esrarı M. ile birlikte satarken 28.11.1994 tarihinde  1 adet 

tabanca ve sahte paralarla yakalandıkları tespit edilmiş olup N.’nin alınan 

ifadesinde,”... PKK terör örgütü mensubu, Hazrolu Ramazan isimli şahısla 

beraber   hintkeneviri   ekmek   için  dağ  kadrosunda  faaliyet  yürüten  bölge 

 
 
 

 

 

 

69 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004  
70 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 
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sorumlusu Cemal isimli şahıstan örgüt adına kuryelik ve milislik yapmak 

kaydıyla izin aldıklarını, çünkü PKK terör örgütünün gelir elde etmek 

amacıyla tarlalara hintkeneviri ektirdiğini ve PKK terör örgütü izniyle tarla 

sahiplerinin kendi tarlalarına kenevir ekebildiklerini...”  belirtmiştir.71  

 

Örnek Olay 5) 1994 yılında, Diyarbakır ilinde yapılan operasyonlarda; 

M., S., C., G., N. isimli şahıslarla birlikte 400 kg esrar maddesi ele 

geçirilmiştir. Şahıslar hakkında yaptırılan araştırmada; örgüte eleman 

kazandırmak amacıyla propaganda yapmak, örgütün girdiği silah krizini 

önlemek amacıyla kaçakçılarla işbirliği yapmak, örgütün kırsal kesiminde 

faaliyet gösteren mensuplarına lojistik destek sağlamak amacıyla Hint 

keneviri ekerek elde edilen geliri bu yönde harcadıkları tespit edilmiştir.72  

 

Örnek Olay 6) 21.08.1994 tarihinde, Jandarma Genel Komutanlığına 

yapılan bir ihbar üzerine; Diyarbakır Silvan ilçesi Kıraçtepe köyü Ataneseli 

mezrasında H. ve A. isimli şahıslarla birlikte 150 kg. esrar, bol miktarda 

keneviri tohumu, esrar yapımında kullanılan leğen ve eleklerle H.S.'nin 

üzerinde örgütsel not ile her iki sanığa ait ruhsatsız kaleşnikof marka tüfekler 

ele geçirilmiştir.73  

 

Örnek Olay 7) 12.08.1994 tarihinde, Diyarbakır ilinde gerçekleştirilen 

bir uyuşturucu operasyonunda; 300 kilo esrar ve 250.000 kök Hint keneviri 

ele geçirilmiş olayla ilgisi olduğu tespit edilen E., A., H., R., C. isimli şahıslar 

yakalanmış, PKK terör örgütüne yardımlarda bulunan Lice ilçesi Cezaevinde 

uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan R. isimli şahsın, söz konusu yakalanan 

şahıslara kaçak dişi Hint keneviri bitkisi ektirdiği, yakalananlardan C. isimli 

şahsın, 15.01.1993 günü İstanbul’da PKK terör örgütüne yönelik olarak 

gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandığı tespit edilmiştir.74  

 
71 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve  Uyuşturucu 

Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.90 
72 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 
73 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 
74 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 

Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.68 
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2.3.2.2 Eroin İmalatındaki Rolü 

  

1980'li yılların son dönemlerinde, Ülkemizde faaliyet gösteren 

uyuşturucu madde kaçakçılarının, Afgan kaynaklı uyuşturucuyu eroin 

formunda temin edip doğrudan Avrupa ülkelerine göndermek yerine bu 

uyuşturucuyu baz morfin formunda temin ederek,  bunu asetik anhidrit ile 

kimyasal işlemden geçirip, kendileri tarafından eroine dönüştürüp, ondan 

sonra kullanıma hazır şekliyle Avrupa ülkelerine sevkıyatını yaptıkları,çünkü 

baz morfinin eroine göre çok daha ucuza temin edilmesi ve birkaç basit 

işlemden sonra eroine çevrilmesi ve 1 kg. baz morfinden elde edilen yaklaşık 

1 kilo 100 gram eroin maddesine katkı maddesi de eklenerek elde edilen 

daha büyük miktardaki eroinin satışından sağlanan kârın çok daha fazla 

olması, bu yöntemle daha ucuz maliyet, bizzat kendi üretimi, sevkıyatı ve 

pazarlanması sayesinde, maliyet, aracı, üretici, kimyager, vb. aşamaların 

tamamına yakını kendisi yapmak suretiyle muazzam kârlar elde etmektedir. 

PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü de aynı amaç ve gerekçelerle eroin imaline 

yönelmiştir. İran-Irak sınırlarımızın dağlık kısmında konuşlanan PKK Terör 

Örgütü'nün, Altın Hilâl’den temin ettiği baz morfinin bir kısmını, bu dağlık 

alandaki mobil (seyyar, taşınabilir) laboratuarlarda eroine çevirdiği, geçmiş 

yıllarda yapılan yakalamalardan anlaşılmaktadır. Ülkemizde ortaya çıkartılan 

eroin imalathanelerinde yakalanan şahısların PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütü ile bağlantıları incelendiğinde;75  

 

Örnek Olay 1) 24.03.1988 tarihinde, Diyarbakır ili Lice ilçesi Berikan 

mezrasında ele geçirilen imalathane olayında yakalanan M.'nin; Terör örgütü 

PKK mensubu olmak, örgüt amaçları doğrultusunda adam öldürme ve 

yaralama, yardım ve yataklık yapmak suçundan 11.12.1987 tarihinde 

tutuklandığı, 

 
 

 

 

75 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004 s.60-65 
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Örnek Olay 2) 11.01.1991 tarihinde, Tekirdağ ili Osmanlı köyünde ele 

geçirilen imalathane olayında, yakalanan R.’nin; 1978 yılında Şanlıurfa ili 

Hilvan ilçesinde terör örgütü PKK adına zorla para topladığı, TCK'nın 125-

168, 448-6136 sayılı kanuna muhalefetten 14.03.1980 tarihinde yakalanarak 

tutuklandığı, 

 

Örnek Olay 3 )  15.02.1989 tarihinde, Van ili Başkale ilçesinde ele 

geçirilen laboratuar olayında yakalanan A.'nın; Mardin ilinde bulunan Cihan 

Oteli'nin silahla taranması sonucu bir vatandasın ölümü, bir vatandaşın da 

yaralanması olayına karıştığı, terörist faaliyetlerinden dolayı 31.10.1988 

tarihinde tutuklandığı, 

 

Örnek Olay 4) 05.04.1985 tarihinde, Van ilinde ele geçirilen asit 

anhidrit maddesi olayında yakalanan R.'nun; PKK Terör Örgütü 

mensuplarına yardım ve yataklık yapmak ve lojistik destek sağlamaktan 

dolayı 10.01.1992 tarihinde tutuklandığı, 

 

Örnek Olay 5) 08.03.1990 tarihinde, Van ilinde gerçekleştirilen asit 

anhidrit olayında yakalanan A.'nin; PKK Terör Örgütü'ne yardım ve yataklık 

yapmaktan 23.03.1990 tarihinde tutuklandığı, 

 

Örnek Olay 6) 08.11.1988 tarihinde, Diyarbakır ili Sarıkamış köyünde 

ele geçirilen laboratuar olayında yakalanan H.'nin; Kocaeli ilinde PKK 

örgütsel faaliyetlerinde bulunmak suçundan dolayı 10.03.1993 tarihinde 

hakkında yasal işlem yapıldığı, 

 

          Örnek Olay 7) 07.03.1988 tarihinde, İstanbul ili yakınlarında ortaya 

çıkartılan laboratuar olayında yakalanan M.'nün; 16.05.1992 tarihinde 

Kızıltepe ilçesi Soğanlar köyünde N.'nin öldürülmesi, 10.07.1992 tarihinde 

Kızıltepe ilçesi Alipaşa Köyünde H. ile kızı A.'nin öldürülmesi, 29.08.1992 

tarihinde Kızıltepe / Yüceli jandarma karakoluna silahla saldırılması, Kızıltepe 
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ilçesi ve köylerinde örgüt adına halktan zorla para toplanması olaylarının 

sanığı olduğu, 11.09.1992 tarihinde Kızıltepe ilçesi Yedikardeş Köyü Çeşme 

Deresi mevkiinde güvenlik kuvvetleri ile PKK Terör Örgütü mensupları 

arasında çıkan silahlı çatışmada öldüğü, 

 

 Örnek Olay 8) 24.03.1988 tarihinde, Lice ilçesi Berikan mezrasında ele 

geçirilen laboratuar olayında yakalanan M.'nin, İstanbul ilinde PKK Terör 

Örgütü mensupları ile temas halinde bulunduğu ve örgütün kuryesi olduğu, 

 

 Örnek Olay 9) 23.11.1984 tarihinde, Muş ilinde ele geçirilen 

imalathane olayında yakalanan R.'nin; Akrabası T.'nin PKK Terör Örgütü'nün 

dağ kadrosuna eleman temin ettiği, R.’nin örgütün üst düzey sorumlusu 

Parmaksız Zeki kod adlı Şemdin SAKIK ile temas halinde olduğu, terör 

örgütü PKK'nın kuryeliğini yaptığı, örgüte telsiz temin ettiği ve örgütün Avrupa 

bağlantısını sağladığı, 

 

 Örnek Olay 10) 29.10.1984 tarihinde, İstanbul ili Gaziosmanpaşa 

Bolluca köyünde ele geçirilen imalathane olayında yakalanan A.'nın; PKK 

örgüt üyesi olduğu ve 16.05.1983 tarihinde tutuklandığı, 

 

 Örnek Olay 11) 11.12.1985 tarihinde, Gaziantep ili Pancarlı köyünde 

ele geçirilen laboratuar olayında yakalanan A.'nin; Bomba atma ve terörist 

eylemlerinden dolayı 08.12.1982 tarihinde adli tahkikat konusu olduğu, 

 

 Örnek Olay 12) 07.03.1989 tarihinde,Silivri ilçesinde laboratuar 

olayında yakalanan İÖ.'nün; 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, ideolojik nedenle 

karşılıklı müessir fiil, meskûn mahalde silah atmak ve komünizm 

propagandası yapmak suçundan 23.03.1983 tarihinde yakalandığı, PKK 

Terör Örgütü'nün uyuşturucu kuryesi olduğu, 
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 Örnek Olay 13)  

a)10.05.1976 tarihinde, İstanbul ilinde 10 kilo 835 gram esrar maddesi olayı, 

b)15.02.1984 tarihinde Lice ilçesi Yağmurlu mezrasında ortaya çıkartılan 

laboratuar olayı, 

c)15.02.1984 tarihinde Diyarbakır merkez Yağmurlu mezrasında ele geçirilen 

67 kg. eroin maddesi olayı, 

d)23.05.1984 tarihinde İngiltere’de 6 Kg. eroin maddesi olayı 

e)13.07.1984 tarihinde Almanya'da ele geçirilen 32 Kg. eroin maddesi olayı, 

f)07.03.1989 tarihinde İstanbul ortaya çıkartılan laboratuar olayı, 

g)18.12.1992 tarihinde Akdeniz'de tayfası tarafından batırılan Kısmetim-1 

isimli gemide bulunan PKK Terör Örgütüne ait 3100 Kg. eroinin olayı 

sanıklarından PKK Terör Örgütü ile yakın bağlantısı olan BAYBAŞİN ailesi 

üyeleri;H., B., M., Ş., B., M., Ş., B., M., B., N., B., F., Ç., (ailenin damadı), N., 

B., C., B., E., B., Y., B., P., B., N., B., oldukları tespit edilmiştir. 

 Baybaşinlerin uyuşturucu kaçakçılığında aktif rol aldığı PKK/KONGRA-

GEL adına bu rolü üstlendiği hususunu teyit edecek bir diğer delil de; 26 

Ekim 1993 tarihli İnterpol Raporu’dur. Bu rapora göre; “BAYBAŞİN ailesi, 

Türkiye, Almanya, Hollanda, İtalya ve İspanya arasında geniş çapta eroin 

kaçakçılığı yapmakta ve uyuşturucudan gelen paraları PKK hesabına 

aktarmaktadır. Aşiretin başı olan Hüseyin BAYBAŞİN, İstanbul’da 11 

kilogram, ardından İngiltere’de 6 kilogram eroinle yakalanmış ve 12  yıl hapse 

mahkum edilmiştir.” denilmektedir.76  

 Örnek Olay 14) Sait oğlu 1956 Lice / Diyarbakır doğumlu M. (N.’nın 

kızı G. ile evli) isimli sahsın, Tekirdağ ili Saray ilçesindeki çiftlik evinin PKK 

Terör Örgütü mensupları ile olan bağlantısı tespit edilince, 07.03.1995 

tarihinde başlatılan operasyon sonucunda; muhtelif cins ve miktarlarda 

uyuşturucu maddeler, eroin imalinde kullanılan çeşitli  kimyasal  maddeler  ile  

76 Uluslar arası Polis Teşkilatı(INTERPOL), 26 Ekim 1993 tarihli Raporu 



 

 

134 

araç gereçler, değişik marka ve çapta uzun ve kısa namlulu silah ve 

mühimmat ele geçirilmiştir. Eroin imalathanelerinin asıl sahiplerinin, 

birbirleriyle akraba olan N. ve H.oldukları, H.’nın imalatı, oğulları N. ve Ş. ile 

birlikte yaptığı, M. ve K. isimli şahısların nakliyede yardımcı oldukları, Y. ve 

R.’nın yurtiçi ve yurtdışı pazarlama işlerini yaptıkları ve PKK Terör Örgütüyle 

irtibatlı oldukları, H.’nın eski KUK üyesi olduğu, PKK Terör Örgütüne maddi 

destek sağladığı, yurtdışına gönderilen eroinin gelirinin %10’nunun PKK terör 

örgütüne aktardığı, N.’nın uyuşturucu imalatını oğulları H. ve K. ile birlikte 

yaptığı, imal edilen eroin maddesinin yurtdışında uyuşturucu madde 

kayıtlarında tanınan H. ve A. vasıtasıyla pazarlandığı, elde edilen paranın bir 

kısmının PKK terör örgütüne aktarıldığı, eroin imalinde kullanılan baz morfin 

maddesinin Afganistan’dan temin edilerek, Yüksekova İlçesi üzerinden 

İstanbul’a naklettikleri, kırsal alanda güvenlik güçleriyle girdikleri çatışma 

neticesi yaralanan PKK terör örgütü mensuplarının tedavilerinin bu şahıslar 

tarafından İstanbul’da yaptırıldığı, bu aile fertlerince PKK terör örgütüne 

İstanbul İlinden kuryeler vasıtasıyla çok miktarda el telsizi ve diğer 

malzemeler gönderildiği ve PKK terör örgütü yanlısı bazı yayın kuruluşlarıyla 

bağlantı içinde bulunulduğu anlaşılmıştır.  

 

 Örnek Olay 15) 13.06.1999 tarihinde, Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize 

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince İstanbul/Büyükçekmece 

Gürpınar beldesinde gerçekleştirilen operasyonda; İmalathane olarak 

kullanılan bir yazlık evde ve 34 VOP. plakalı otoda  yapılan aramada 4 kilo 

535 gram eroin, 225 kilo aseton, 437 kilo asit (çeşitli), 20 litre Hidroklorik asit 

ve 320 kilo karbonat maddeleri ele geçirilmiş, olayla ilgili olarak; yakalanan 

Y., R., M. ve P. isimli şahısların PKK  terör örgütü mensubu oldukları tespit 

edilmiştir. Konuklu ailesinin PKK terör örgütüne büyük yardımlarda 

bulunduğu bilinmektedir. 
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 Örnek Olay 16) İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan 

bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine, 12.11.1998 günü düzenlenen 

operasyonda; birlikte eroin imal ettikleri tespit edilen A., A., G. ve F. isimli 

şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. İstanbul’da ortaya çıkarılan 

laboratuar olayında 12 gr eroin, 27 kg 310 gr eroin posası ele geçirilmiştir. 

Olayla ilgili olarak yakalanan İstanbul Maltepe ilçe başkanı F. ve 

beraberindekiler, PKK mensubu olduklarını ve bu yönde faaliyet 

gösterdiklerini ifade etmişlerdir: Ayrıca şahısların ikametlerinde, PKK 

örgütünün yayın doküman ve belgeleri bulunmuştur. Yapılan tahkikatlardan 

eroin maddesinden elde edilen gelirin F. aracılığı ile PKK terör örgütüne 

aktarıldığı, bununla birlikte bu olayda yakalanan A.D. isimli sahsın üvey oğlu 

N.A.’nın da PKK terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. 

 

 Örnek Olay 17) Hakkari ili Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 

Mücadele Grup Amirliği Ekiplerinin X muhbirin vermiş olduğu bilgileri 

değerlendirmesi neticesinde; 04.06.2002 tarihinde saat: 00.45 sıralarında 

Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, 

Jandarma Komutanlığı ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü Ekipleri ile birlikte 

Yüksekova Kısıklı köyü Sarıtaş mezrasında yapılan operasyonda; şahısların 

ikametinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 adet hassas terazi, 6 

adet büyük tüp, 9 adet ısıtıcı, bir adet kazan, 7 adet sini, 5 adet mala, 83 adet 

1 kiloluk naylon poşet, 1 adet bakkal küreği, 6 adet düz kepçe, 3 adet maske, 

1 adet bos asit bidonu, 1 adet büyük plastik leğen, bir adet eroin bulaşıklı 

boya fırçası, 5 adet kırmızı plastik eldiven ve 52 Kilo 360 gram eroin maddesi 

ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak yakalanan S., A., A. isimli şahısların daha 

önce PKK adına faaliyet gösterdikleri anlaşılmıştır. 

 

 Örnek Olay 18) 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 

gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda; olayla ilgisi olduğu tespit 

edilen M., Ö., M., T., İ. isimli şahıslar yakalanmış, M. ifadesinde “... kendisinin 
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Ö. tarafından silahlı şahısların korumasında dağlık arazide bir eroin 

imalathanesini  gezdiğini,  Ö. ’nın  PKK ’nın  uyuşturucularını  Kıbrıs ’a 

gönderdiğini, Ö.’nın ölümünden sonra PKK’ya olan uyuşturucu borcunun İ. 

tarafından ödendiğini...” belirtmiştir.77  

 

 Ortaya çıkartılan bu imalathane olaylarında gerek şahısların 

evveliyatları, gerekse ele geçirilen bazı belge ve dokümanlar vasıtasıyla PKK 

Terör Örgütü’nün uyuşturucu imal ve kaçakçılığındaki rolünü açıkça ortaya 

koymaktadır.  
 

 2.3.2.3 Uyuşturucuyu Kaynağından Elde Etme Faaliyetleri 

  

Terör örgütü PKK, bir yandan 1982 yılından bu yana Suriye'nin 

kontrolü altında bulunan Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bulunan kamp yerleri 

civarındaki tarlalarda (Baelbek ve Hermen) kenevir ve haşhaş ekimi yaparak 

elde ettiği büyük miktarlardaki uyuşturucu maddeleri Abdeh, Tripoli, Beyrut, 

Sayda, Sur ve Minyan limanlarından deniz yolu ile Avrupa ülkelerine sevk 

ederken, diğer yandan da İran’ın Afganistan sınırındaki bölgede yerleşik 

olarak Beluci'lerden ve Pakistan’dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri 

ülkemiz üzerinden kara ve deniz yoluyla Avrupa ülkelerine göndermek 

suretiyle uyuşturucudan önemli bir gelir elde etme imkânı bulmuştur. 

  

Bu paralelde, Lübnan’a baktığımızda, PKK terör örgütü bu ülkeden 

sadece eğitim olarak değil ayrıca ekonomik amaçlı da istifade etmektedir.Bir 

kısım örgüt mensubu veya sempatizanı örgütçe kurulan işyerlerinde 

çalışmaktadır.Bekaa’nın önemli bir uyuşturucu merkezi olduğu bilinmektedir. 

Yine Lübnan’da yerleşik bulunan Türk ve Suriye asıllı Kürtler ile Lübnan asıllı 

Kürtler arasında eleman temini çalışmaları devam etmektedir. 
 

 

77 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör      Örgütü ve  Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.47 

 



 

 

137 

1980’li yıllarda ve 1990’lı yılların basında Bekaa Vadisi'nde yıllık eroin 

üretiminin 60 ton civarında olduğu, yine çok büyük miktarlarda esrar 

üretiminin yapıldığı hususu,  şimdiye  kadar  elde  edilen  belge  ve  raporlarla 

bilinmekte olup, ayrıca INTERPOL ve diğer uluslar arası kuruluşların 

raporlarında da bu durum belirtilmiştir. Lübnan ve Suriye hükümetleri, 

savaşın sonunda bu yasadışı ürünleri güç kullanarak birlikte yok etme kararı 

almışlardır. 1991 yılında yasadışı ürünün %80’i yok edilmiş,. 1993’e 

gelindiğinde yasadışı ürünler 300 hektarın altına düşmüş ve 1994 yılında 

Avrupa komisyonu bölgede hiçbir ürün bulamamıştır. 1995 yılında Hükümet, 

eroin imalinde kullanılan asetik anhidrit maddesinin ithaline sınırlama 

koymuştur. Suriye ve Lübnan’ın Bekaa vadisinde ve diğer bölgelerde afyon 

üretimini durdurmak konusunda ortak çabalarının başarısı sonucu Lübnan, 

Kasım 1997’de Amerika’yı üretici ve transit olarak etkileyen ülkeler 

listesinden çıkartılmıştır.78  

 

Lübnan'daki uyuşturucu madde üretiminin ortadan kaldırılması 

amacıyla son zamanlarda harcanan yoğun çaba sonrasında PKK/KONGRA-

GEL Terör Örgütü, Lübnan'daki uyuşturucu üretim çalışmalarını, aynı 

bölgede otoriteden yoksun bir başka alan olan Kuzey Irak'a ve İran’a 

kaydırmıştır. Kuzey Irak'ta yaşanan kontrolsüz ortamda, kendine rahat 

faaliyet ve yerleşim imkânı bulan PKK/KONGRA-GEL Terör Örgütü, bu 

bölgede yerleşik yaygın kamplarının yanı sıra bölgeye dağılmış olan 

sığınaklarında uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapma imkânı bulmuştur. 

İranlı kaçakçılar, yukarıda da belirtildiği üzere örgütle ilişkilerini itiraf 

etmişlerdir.Yapılan tahkikat ve operasyonlar PKK terör örgütünün doğal 

uyuşturucuların yanı sıra eroin imalatında kullanılan Asetik Anhidrit 

maddesinin temininde de rol oynamaktadır. 

 

Örnek Olay 1) 2002 yılı Aralık ayında, Türk makamlarının  ABD ve 

Rusya Federasyonu makamları ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, Rusya  

 
78 Interpol Weekly Brief “Bekaa Valley and Illicit Drug Cultivation” 2001 
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Federasyonu'ndan temin edilen yüklü miktardaki asetik anhidrit maddesini 

getirme hazırlığı içerisinde olan bir organizasyonun varlığı tespit edilmiştir. 

Ankara  DGM’den  alınan  yurtdışı  “kontrollü teslimat kararı”  doğrultusunda,  

 

 
Rusya Federasyonu’ndan Samsun Limanından Türkiye’ye giriş yapan 

TIR aracı, takibe alınarak Elazığ iline kadar ulaşması sağlanmıştır. 

Organizasyona dahil kişilerin tamamının tespit edilmesi üzerine Elazığ ilinde 

gerçekleştirilen operasyonda 3 ton 496 litre asetik anhidrit maddesi ile birlikte 

asetik anhidrit maddesini Rusya Federasyonu’ndan temin eden, Türkiye’deki 

satışı organize eden ve alıcı konumunda olan şahısların dahil olduğu 14 kişi 

yakalanarak organizasyonun faaliyetine son verilmiştir. Yürütülen 

tahkikatlarda, asetik anhidrit maddesinin, Rusya Federasyonu'ndan temin 

edilmesinde ve Türkiye’ye getirilmesinde PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütünün ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 

Suriye uyruklu F., asetik anhidrit maddesini Rusya Federasyonundan temin 

eden şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğunu ve “SIYAR” kod adlı 

örgütün Rusya Federasyonu sorumlusuyla sık sık görüştüklerini beyan 

etmiştir.  

 

Örnek Olay 2) 27.10.1991 tarihinde, Hakkari ili Yüksekova ilçesi Yeni 

Köprü mevkiinde, şüphe üzerine askeri makamlarca yakalanan ve 

13.11.1991 tarihinde ifadesi alınan A.'nin 24 sayfalık ifadesinde;" ...PKK’nın 

İran’da uyuşturucu madde imalathanesinin bulunduğunu, uyuşturucu madde 

imal ve kaçakçılığı faaliyetinin Osman Öcalan tarafından yürütüldüğünü, Hacı 

isimli şahıs tarafından İran - Afganistan sınırında bulunan bölücülerden temin 

edilen ham maddenin yine aynı şahsa ait (haci) simurk (dodge..vb) oto ile 

Urumiye - Aliabat merkez Pastar karakolunun 100 metre kadar yakınında 

bulunan terzi dükkanının yanındaki 2 katli evde kurulan eroin imalathanesine 

getirilmekte olduğunu, PKK örgütüne ait eroin imalathanesinin aslen Iraklı 

olan aşiret mensubu H. ...isimli şahıs ile kardeşleri C. ve amca oğlu S.'nin 

işletmekte olduğunu, H. İsimli sahsın ürettiği eroinin kilosu başına örgütten 40 
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- 50 bin tümen aldığını, eroinlerin 200 gramlık olarak paketlendiğini ve 

Urumiye ithalat mensubu S. isimli şahıs tarafından bir pastar ile gönderilen 

Nissan marka oto ile Banya köyüne (aşirete ait) götürülmekte olduğunu, 

burada Ş. isimli şahıs tarafından (aşiret mensubu ve Yüksekova ilçesinde 

ikamet eder) alınan eroinlerin at ve katır ile arazi kesiminden Yüksek ova 

ilçesine intikal ettirildiğini, Osman Öcalan’ın uyuşturucu imal ve kaçakçılığı 

konusunda Urumiye itlahat mensupları S. ve G. isimli şahıslarla şirketleşmiş 

olup anılanlara pay verdiğini" söylemiş, yine 24 sayfalık ifadesinin bir diğer 

bölümünde ". ...İran / Urumiye'den gelen “Şemsettin” kod isimli şahıs ile 

“Ferhat” kod ve “Uzun Ahmet” kod isimli şahısların kısa bir görüşme 

yaptıklarını, daha sonra yanına geldiklerinde kendisine 150.000.000 Türk 

lirası teslim ettiklerini, kendisinin bunun nereden geldiğini sorduğunda ise, 

“Şemsettin” kod isimli sahsın PKK örgütünün eroinini pazarladığını ve bu 

paranın o uyuşturucudan elde edilen para olduğunu " ifade etmiştir. 

 

Örnek Olay 3) 02.05.1990 tarihinde Antalya ilinde gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda, 5 ton 656 kilogram esrar ile olayla ilgisi olduğu 

tespit edilen  H., M., M., A., Ö., F., H., Ö. isimli şahıslar yakalanmıştır. 

Yakalanan H. ifadesinde; “...Uyuşturucunun Lübnan’ın Minya limanından 

yüklendiğini, şebeke lideri M.’nin Türkiye’deki PKK ve KUK gibi bölücü 

örgütlere destek veren Suriye gizli servisince desteklendiğini, KUK / MK 

kanadını ayakta tutan örgütün mali kaynağı olan uyuşturucu ticaretini 

Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda mafyası ile işbirliği yaparak M.’nun 

yönlendirdiğini, örgüt mensubu A.’yı Avrupa - Türkiye arasında kurye olarak 

kullandığını, Ö. ile F.’nin uyuşturucu ticaretinde Hollanda irtibatlı mafya ile 

işbirliği içinde olduğunu, H.’nin ise uyuşturucu kaçakçılığının Almanya 

bağlantısı olduğunu...” belirtmiştir.79  

 

 

79 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.50  
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Hollanda polisi tarafından açıklanan bir rapor, PKK/KONGRA-GEL 

terör/mafya örgütünün Avrupa’da cirit attığını net bir şekilde ortaya 

çıkarmıştır. Organize suç örgütlerinin 2003 - 2004 yıllarındaki faaliyetlerini 

kapsayan raporda, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü, uyuşturucu ticareti, silah 

ve  insan  kaçakçılığı,  çocuk kaçırma,  haraç alma, kara para aklama ve mali 

yolsuzluk gibi organize suç eylemleriyle tıpkı uluslararası terörizmde olduğu 

gibi Avrupa’nın organize suç örgütleri arasında da lider konumda olduğu 

açıklanmıştır. 

 

Açıklanan rapora göre, Hollanda ve buradan diğer Avrupa ülkelerine 

taşınan eroin kaçakçılığında, PKK/KONGRA-GEL mafyasının büyük rol 

oynadığı ve aynı zamanda Hollanda’yı öteki Avrupa ülkeleri için geçiş ülkesi 

olarak kullandığı ifade edilmiştir. Raporda, Hollanda’da son iki yılda 

PKK/KONGRA-GEL mafyasının karıştığı uyuşturucu kaçakçılığı kapsamında, 

toplam 400 kilogram eroin yakalanırken, olaylarla ilgili yakalanan çok sayıda 

teröristin ve terör ağasının yargılanarak ağır hapisle cezalandırıldığı 

belirtilmiştir.80  

 

 2.3.2.4 PKK/KONGRA-GEL’İN Sığınak ve Hücre evi Yakalamaları 

  

1990 yılından 31.12.1997 tarihine kadar Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 

sorumluluk sahasında, PKK Terör Örgütü'ne yönelik olarak yapılan 60 ayrı 

operasyonda ortaya çıkartılan sığınak ve hücre evlerinde; çok miktarda silah 

mühimmat ve örgüte ait malzemeyle birlikte büyük miktarlarda uyuşturucu ele 

geçirilmiştir. Ele geçirilen bu uyuşturucu maddeler örgüt elemanlarının kendi 

yetiştirdikleri veya temin ettikleri uyuşturucu maddelerdir. Bu uyuşturucu 

maddelerin daha sonra örgütün uyuşturucu naklinden sorumlu elemanlarınca 

Batı Avrupa ülkelerine sevk edileceği anlaşılmaktadır. 

 
80 www.pkkgercegi.net/2004_12_30_S.htm - 47k  
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Örnek Olay 1) 21.03.1994 tarihinde, Muş İl Jandarma Alay 

Komutanlığınca Muş ili Kızılağaç nahiyesi Yörecik köyü civarında yapılan 

arama tarama çalışmaları esnasında Beşevler köyü yakınında, PKK terör 

örgütüne ait bir sığınak içerisinde 28 kg 920 gr. toz esrar maddesi ele 

geçirilmiştir. 

Örnek Olay 2) 23.03.1994 tarihinde, güvenlik güçlerinin Hakkari’nin 

Yüksekova, Şirnak’ın Hamamboğazı bölgesi, Diyarbakır’ın Hazro ilçesi kırsal 

alanı, Batman'ın Kozluk ilçesi ile Muş’un Kızılağaç bucağı yakınlarında 

yapılan arama ve operasyonlarda; 14'ü uzun namlulu olmak üzere toplam 16 

silah, 21 el bombası, 9 mayın, çok sayıda patlayıcı madde ve yasadışı bölücü 

terör örgütü PKK militanlarının sığınaklar içine depoladığı toplam 328 

kilogram esrar ele geçirilerek olaylarla ilgili 5 şahıs yakalanmıştır. 

Örnek Olay 3) 31.03.1995 tarihinde, Şırnak ilinde Jandarma Kuvvetleri 

tarafından yapılan bir operasyonda; PKK terör örgütüne ait bir sığınakta çok 

sayıda silah ve örgütsel dokümanla birlikte, 850 kilogram esrar maddesi ele 

geçirilmiştir.  

Örnek Olay 4) 14.10.1996 tarihinde, Diyarbakır Terörle Mücadele 

Şube Müdürlüğünce, yasadışı PKK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar 

neticesinde; Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir örgüt evinde A., 

N., S., M., A., B., Ö., M., H., F., F., H., F., F., N., T., M., O. isimli şahıslarla 

birlikte 49 kilogram 571 gram esrar ele geçirilmiştir. 

 Örnek Olay 4) PKK Terör Örgütüne karşı, Güvenlik Kuvvetlerince 

Kahramanmaraş'ın  Engizek Dağlarında gerçekleştirilen bir operasyon 

neticesinde; PKK Terör Örgütüne ait bir sığınakta, çeşitli erzak ve 

malzemeler  ile birlikte, 4 çuval içerisinde 120 Kg. esrar maddesi ile 40 Kg. 

esrar üretiminde kullanılan kenevir tohumu ele geçirilmiştir.81  

 Yapılan operasyonlarda PKK KADEK Terör örgütüne ait sığınak, örgüt 

evi, arazi ve mülteci kamplarında yapılan bazı yakalamaların dökümü 

aşağıda verilmiştir.82  

     

81 EGM KOM Daire Başkanlığı 1994 Raporu 
82 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz  Grubu 2004 s.65 
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MADDE CİNSİ 

 

TARİH  OLAY YERİ  MİKTAR    YAKALAMA YERİ 

31.07.1993  HAKKARİ  439 KG ESRAR   SIĞINAK 

24-25.09.1993  DİYARBAKIR  8 KG KENEVIR   SIĞINAK 

23.10.1993  BİNGÖL  16 ÇUVAL TOZ ESRAR  SIĞINAK 

18.12.1993  VAN   600 KG ESRAR   SIĞINAK 

21.12.1993  DİYARBAKIR  50 KG KENEVIR   SIĞINAK 

1993   ALMANYA  9 KG 745 GR EROIN   MÜLTECİ KAMPI 

01.09.1994  HAKKARİ  1 KG EROIN    ÖRGÜT EVİ 

14-15.01.1994  ŞIRNAK  700 KG ESRAR/ 130 KG KENEVIR     SIĞINAK 

23.01.1994 MUŞ   28 KG 920 GR ESRAR  SIĞINAK 

01.03.1994 HAKKARİ  25 KG 600 GR ESRAR  SIĞINAK 

10.03.1994  DİYARBAKIR  10 ÇUVAL ESRAR   SIĞINAK 

23.03.1994  HAKKARİ  328 KG ESRAR   SIĞINAK 

20.03.1994  DİYARBAKIR  299 KG ESRAR   SIĞINAK 

02.04.1994 VAN   33 KG BAZMORFIN   SIĞINAK 

13.04.1994  MUŞ   4 KG 200 GR ESRAR   SIĞINAK 

25-27.04.1994 BİTLİS   150 KG ESRAR   SIĞINAK 

17.06.1994  HAKKARİ 6 ÇUVAL ESRAR   SIĞINAK 

22.06.1994  DİYARBAKIR  15 ÇUVAL ESRAR   SIĞINAK 

03.07.1994  ŞIRNAK  100 GR ESRAR   SIĞINAK 

15.07.1994  BİTLİS   17.000 KÖK KENEVIR   SIĞINAK 

08.08.1994  DİYARBAKIR  120 KG ESRAR   SIĞINAK 

09.08.1994  ŞIRNAK  400 KG ESRAR   SIĞINAK 

13.08.1994  HAKKARİ  63 KG 480 GR ESRAR  SIĞINAK 

13.08.1994  DİYARBAKIR  60 KG EROIN    ÖRGÜT EVİ 

13.08.1994  HAKKARİ  1 KG EROIN    ÖRGÜT EVİ 

18.08.1994  DİYARBAKIR  1500 KG ESRAR/ 1.467.000 KÖK KENEVIR SIĞINAK 

28.08.1994 HAKKARİ  38 KG ESRAR    SIĞINAK 

30.09.1994  ŞIRNAK  110 KG ESRAR   ARAZİ 

27.09.1994  ŞIRNAK  5 KG ESRAR    SIĞINAK 

12.10.1994  ŞIRNAK  1 ÇUVAL ESRAR   SIĞINAK 

12.10.1994  VAN   23 KG ESRAR    ÖRGÜT EVİ 

16.12.1994  ŞIRNAK  470 KG ESRAR/ 180 KG KENEVIR TOHUMU SIĞINAK 
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07.01.1995  MARDIN  2 KG 850 GR ESRAR   ARAZI 

10.03.1995  ŞIRNAK  55 KG ESRAR    SIĞINAK 

15.03.1995  ŞIRNAK  300 KG ESRAR   SIĞINAK 

31.03.1995  ŞIRNAK  850 KG ESRAR   SIĞINAK 

28.04.1995  HAKKARİ  750 KG ESRAR   SIĞINAK 

15.04.1995  HAKKARİ  500 KG ESRAR   SIĞINAK 

21.04.1995  HAKKARİ  6 KG 490 GR ESRAR   SIĞINAK 

01.08.1995  HAKKARİ  29 KG 730 GR ESRAR  SIĞINAK 

03.08.1995  HAKKARİ  16 KG ESRAR    SIĞINAK/ MAĞARA 

18.01.1996  HAKKARİ  6 KG 690 KG EROIN   SIĞINAK 

12.02.1996  DİYARBAKIR  10 KG ESRAR    SIĞINAK 

13.02.1996  ŞIRNAK  37 KG ESRAR    ÖRGÜT EVİ 

17.03.1996  ŞIRNAK  14 KG ESRAR    SIĞINAK 

27.03.1996  HAKKARİ  5 KG ESRAR    SIĞINAK/ MAĞARA 

14.10.1996  DİYARBAKIR  49 KG 571 GR ESRAR  ÖRGÜT EVİ 

01.12.1996 K.MARAŞ  75 KG ESRAR    ARAZI 

28.12.1996  DİYARBAKIR  156 KG ESRAR   SIĞINAK 

25.10.1997  ŞIRNAK  10 KG ESRAR/ 6,4 KG KENEVIR  SIĞINAK 

06.11.1997  ŞIRNAK  3 KG ESRAR    SIĞINAK 

08.09.1994  DİYARBAKIR  120 KG ESRAR   SIĞINAK 

05.04.1994  HAKKARİ  101 KG ESRAR/ 9 KG BAZMORFIN  ÖRGÜT EVİ 

28.11.1999  İSTANBUL  40 KG 741 GR ESRAR  ÖRGÜT EVİ 
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 2.3.3 Uyuşturucu Sevkıyatı Faaliyetleri 

  

PKK Terör Örgütü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde 

tehdit, şantaj, korkutma ve sindirme taktikleri ile, burada yaşayan 

vatandaşlarımızı uyuşturucu madde kaçakçılığına kanalize ederek bu şekilde 

kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Yaptıkları çeşitli baskılar 

sonucu yurtiçinde, bu bölge insanlarını sırtçılık yolu ile komşu ülkelerden 

uyuşturucu taşıtma, yurtdışına pazarlanıncaya kadar depolatma ve alıcıya 

teslime kadar nakliye islerinde kullanmaktadırlar. Yurtdışında ise doğrudan 

militanları ve / veya Avrupa'ya illegal olarak gidenleri mahalli otoritelere "ihbar 

etme" korkusuyla, iş bulma vaadiyle, yahut fazla nüfuslu olmaları sebebiyle, 

siyasi iltica talebiyle kabul görmüş önceki yandaşlarının eğitim görmeyen, iş 

bulamayan, toplumdan dışlanmış kaçak ve işsiz çocuklarını pazarlama 

islerinde çalıştırmaktadır. 

 

 PKK Terör Örgütü'nün uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerini 

ortaya koyan bazı örnek olaylar aşağıda verilmektedir.83  

 

 Örnek Olay 1) 17.09.1992 tarihinde, Almanya'nın Duisburg şehrinde, 

34 L ... / 33 R ... çekici ve dorse plakalı TIR aracının gizli bölmelerinde 20 kg. 

299 gr. eroin maddesi ele geçirildiği, olayla ilgili olarak araç sürücüleri N.. ile  

H.. isimli şahısların tutuklandıkları bildirilmiştir.Olayla ilgili olarak yaptırılan 

tahkikatlar neticesinde; 33 RN ... plakalı aracın,İçel ilinde faaliyet gösteren 

O.. Nakliyat ve Tic.A.Ş adına kayıtlı olduğu, araç sürücülerinden N.'nin, 

O.'nun kardeşi, H.'nin ise amcasının oğlu olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine 

tahkikatlar genişletilerek sürdürülmüş, O.'nin PKK Terör Örgütü adına 

faaliyette bulunduğu ve örgüte silah ve malzeme temin ettiği yönünde 

duyumlar alınmış olması nedeniyle 12.05.1993 günü İçel Emniyet  Müdürlüğü  

ekiplerince  TIR  parkında gerçekleştirilen operasyonda;  

 

83 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004 s.75-88 
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TIR parkındaki bir benzin tankının gizli bölmelerinde, 18 adet uzun namlulu 

kaleşnikof marka tüfek, 100 adet şarjör, 4000 adet 7.62 mm. çapında fişek 

ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak; O., M., D., A., N., D. isimli şahısların 

yakalandıkları,yakalanan şahısların yapılan sorgularında; ele geçirilen silah 

ve mühimmatın PKK Terör Örgütüne ait olduğu anlaşılmıştır. 

 

Örnek Olay 2) 22.01.1991 tarihinde, Fransa’nın Nice kentinde, 2 kilo 

560 gram eroin ile birlikte H., S., A. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan 

şahıslardan H. ifadesinde; “...PKK adına uyuşturucu madde kaçakçılığı 

yaptığını, uyuşturucunun TIR ve turist araçlarıyla İtalya’ya getirilerek 

dağıtımının yapıldığını son üç yılda PKK hesabına 300 kilo eroin teslim 

ettiğini” belirtmiştir.  

  

Örnek Olay 3) 09.10.1991 tarihinde, Almanya'nın Bremerhaven 

şehrinde, 2.214 kg. esrar maddesi ile yakalanan K. isimli şahsın yeniden 

uyuşturucu madde kaçakçılığı ile uğraştığı ve 1992 yılı sonlarında uyuşturucu 

madde temini için Ülkemize geleceği yönünde alınan bilgiler üzerine 

tahkikatlara başlanmış, 11.4.1993 günü, İstanbul’da gerçekleştirilen bir 

operasyon neticesinde; sahsın sürücülüğünü yaptığı TIR aracında PKK 

örgütüne ait çok sayıda dökümün broşür ve kaset ile birlikte adı geçenle 

irtibat kurmak isteyen örgüt üyesi üç şahsın ele geçirildiği, K.'nin doküman ve 

kasetlerin Almanya'da PKK örgütü adına aktif olarak faaliyet gösteren ablası 

M. ve eşi S. tarafından kendisine verildiğini, kendisinin de bunların olayda 

yakalanan diğer PKK militanlarına vereceğini ifade ettiği anlaşılmıştır. 

 

Örnek Olay 4) 16.04.1993 günü, İçel Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 

gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde; PKK Terör Örgütü içerisinde 

faaliyet gösteren örgüt elemanlarıyla yurtdışı kamplara katılan K. isimli şahıs 

yakalanmıştır. C., F., B. yakalanmış, şahıslar ifadelerinde;” F.'ye 1992 yılı yaz 

aylarında Batman'lı M. ve B. isimli iki şahsın gelerek eroin ticareti yapma 

teklifinde bulundukları, bu teklifi kabul ettiğini ancak Almanya'ya eroin 
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geçirdiklerinde malın yakalandığını, kendilerinin zor kurtulduklarını 

söyleyerek tekrar ortaklık teklif ettiklerini, para temin edemeyince yakalanan 

eroinlerin sorumluluğunun F.'ye ait olması nedeniyle kendisinden zararlarını 

karşılamak üzere 300.000 DM veya 400.000 DM para talep ettiklerini, parayı 

veremeyeceğini söylemesi üzerine durumu PKK örgütüne götürdükleri, PKK 

örgütünün Mersin askeri kanat sorumlusu “Siphan” kod adlı şahsın bu parayı 

talep ederek kendilerini tehdit ettiğini, araya bazı şahıslar koyarak durumu 

PKK örgütünün Almanya sorumlusu olan M.'ye ileterek işin hallolduğunu ” 

ifade etmişlerdir. Adı geçenler hakkında yapılan arşiv tetkikinde; K..'nin 

“Kasap - Agit” kod adlı terör örgütü PKK mensupları ile irtibatlı olarak 

faaliyetlerde bulunduğu, örgüt mensuplarına lojistik yardım yaptığı, terör 

örgütü PKK'nın propagandasını içeren birçok yasak yayınla birlikte 

26.11.1990 tarihinde Tunceli ili Pülümür ilçesinde güvenlik kuvvetlerince 

yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı, bilahare 11.04.1991 

tarihinde tahliye olduğu, örgütsel propaganda yapmak, örgüt mensuplarına 

yardım-yataklık, kuryelik yapmak ve örgütün Hakkari ili şehir komitesinde 

faaliyette bulunmak suçlarından 25.02.1992 tarihinde yeniden tutuklandığı, 

C.'nin terör örgütü PKK mensubu olduğu, örgüt adına 13.08.1985 tarihinde 

Hakkari ilinde bir polis otosunun taranması ve bir polis memurunun 

yaralanması, 16.09.1985 tarihinde, bir polis otosunun taranması ve bir polis 

memurunun yaralanması olaylarına karıştığından bahisle 05.02.1986 

tarihinde yakalandığı, M.'nin “ÖKKEŞ” kod adıyla terör örgütü PKK içerisinde 

üst düzey yönetici olarak faaliyetlerde bulunduğu, örgütün ilk kadroları 

arasında yer aldığı, 1979 yılında İstanbul’da Migros mağazası soygunu, 

Hıfzısıhha mutemetliğinden para gaspı ve adam öldürmeye teşebbüs 

suçlarından 03.09.1979 tarihinde tutuklandığı, uzun süre cezaevinde 

bulunduğu, cezaevlerinde kaldığı süre içerisinde cezaevi sorumlusu olarak 

faaliyet gösterdiği, bu sırada örgüt mensupları ile ilişki ve irtibatını devam 

ettirdiği, 11.09.1992 tarihinde tutuklu bulunduğu Bursa ili özel tip cezaevinden 

tahliye olduğu, halen yurtdışında bulunduğu anlaşılmıştır. 
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Örnek Olay 5) 07.01.1993 Tarihinde Almanya'nın Offenbach şehrinde 

gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, A., M., O., H., E. ve G. isimli 

şahıslar 5 kg. eroin maddesi ile birlikte yakalanmış, olayla ilgili (X) muhbirin 

ifadesinde; “A.'nin uyuşturucu işinde patron durumunda bulunduğunu ve 

kendisine, PKK terör örgütü'nün mutemedi olduğunu, PKK terör örgütü adına 

para toplayarak örgüte ilettiğini, senede 250.000 DM civarında parayı PKK 

terör örgütü'ne göndermediği takdirde örgütün eroin kaçakçılığı yapmalarına 

izin vermeyeceğini" ifade ettiğini belirtmiştir. 

 

Örnek Olay 6) KISMETIM 1 OLAYI: İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 

alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk bandıralı KISMETIM 1 

Gemisinin Pakistan’dan büyük miktarda uyuşturucu madde yükleyerek 

ülkemize getireceği tespit edilmiş, gemi ve mürettebatı takip ve tarassut 

altına alınmış, geminin Pakistan’dan hareket ettiği tespit edilerek adı geçen 

gemide Uluslar arası sularda ve Türk karasularında uyuşturucu madde 

araması yapılabilmesi için arama kararı alınmıştır. İstanbul Emniyet 

Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerce müşterek 

yürütülen çalışmalar sırasında, 14.12.1992 günü Akdeniz uluslar arası 

karasularında takibe alınan KISMETIM-1 gemisine hava muhalefeti nedeniyle 

çıkılamamış, takip devam etmekte iken 15.12.1992 günü geminin mürettebatı 

telefonla uyarılarak kılavuz nezaretinde limana çekmeleri istenmiştir. Gemi 

mürettebatı, geminin yakalanacağını anlamış kaçmalarına fırsat 

verilmediğinden gemiyi batırmışlar, mürettebat ise filikalarla kaçmak isterken 

yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan K. ifadesinde, “KISMETIM-1 Yük 

gemisinin özel bölmelerinde 3.100 kg eroin maddesi bulunduğunu, bu 

maddeyi Pakistan’ın karasularında başka gemilerden aldıklarını, Akdeniz’in 

uluslar arası karasularında Güvenlik Güçlerince çevrilmeleri üzerine 

yakalanacaklarını anlayıp, maddenin ele geçirilmemesi için mürettebatın 

aldığı müşterek kararla gemiyi batırdıklarını ifade etmiştir. Batırılan gemideki 

eroinin bir kısmının B. Ailesi aracılığıyla PKK terör örgütü adına sahiplenildiği 

tespit edilmiştir. Olayın Sanıklarından K. ifadesinde “gemide bulunan 

uyuşturucunun, sahipleri tarafından satılıp PKK’ya yardım edileceğinin aynı 
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olayın yakalanan şahıslarından olan M.. tarafından kendisine söylendiğini, 

gemi AJMAN limanında seyir halindeyken gece geç saatlerde tahta bir 

tekneyle gemiye gelen peşmerge tipli uzun namlulu silahlı şahısların bahse 

konu uyuşturucuyu gemiye yüklediklerini” beyan etmiştir. İstanbul Terörle 

Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PKK terör örgütü ile ilgili 

olarak gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan, örgütün üst düzey 

sorumlularından S.’nin 02.01.1993 günü evinde yapılan aramada A. 

tarafından yazıldığı anlaşılan ve Terörle Mücadele Şubesinde mevcut dosya 

tetkiki ile belirlenmiş bir mektupta, KISMETIM 1 gemisinde yakalanan 

uyuşturucunun bir kısmının PKK terör örgütünün olduğu, PKK’nın payının A. 

ile H. arasında yapılan anlaşma ile belirlendiği ortaya çıkarılmıştır. 

 

Örnek Olay 7) Almanya’nın Gottingen Polisinin 13 üyeli özel 

komisyonu, 14 aylık izleme faaliyetinden sonra Mayıs 1998 sonunda, iki Kürt 

asıllı muhbiri kaçakçıların arasına sokmayı basarmış ve aşiretin 1997 yılında 

Almanya çapında 40 kilo eroini pazarladığını ve elde edilen gelirin karanlık 

kanallardan PKK’ya aktarıldığını saptamıştır. Söz konusu Kürt asıllı ailenin 

uyuşturucu madde kaçakçılığından sağladıkları gelirlerin yanı sıra her ay 

Alman makamlarından 3.500 Mark sosyal yardım aldıkları da bildirilmiştir. 

 

Örnek Olay 8) Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede silahlı 

olarak faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensubu, sözde Bismil ilçesi şehir 

merkezinde cephe faaliyeti gösteren, vergi adı altında halktan zorla para 

toplayan, komite kuran, kurduğu komite vasıtasıyla propaganda faaliyetleri 

yürüten, örgütün dağ kadrosuna lojistik destek sağlayıp malzeme temin eden 

M.. ve ilişkili olduğu şahıslara ilişkin bir operasyon düzenlenmiştir. Olayla ilgili 

olarak yapılan sorgulamalardan hareketle, gözaltına alınan şahıslardan 

R.’nin, Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesinde bulunan evinde yapılan 

aramalarda 30 kg toz esrar maddesi ele geçirilmiştir.  
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Örnek Olay 9) PKK-KONGR/AGEL terör örgütü mensuplarına yönelik 

olarak Van ve Adana Emniyet Müdürlüklerinin koordineli bir şekilde 

gerçekleştirdikleri operasyonlarda; Daha önce Van’da yakalanan “DEMHAT” 

kod adlı A. isimli BTÖ mensubuyla ilişki ve irtibat içerisinde olan N., V.,  B. ve 

G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şahıslardan Adana ili 

Daglıoglu Mahallesi 58. Sokak no: … sayılı evde ikamet eden N. isimli sahsın 

ikametine yapılan operasyonda: Bir adet çanta içerisinde, üzeri koli bandı ile 

ambalajlı ayrı pakette 3.500 gr islenmemiş kenevir (Marihuana) ile 2.900 gr 

toz esrar ele geçirilmiştir. 

 
Örnek Olay 11) 14.04.1987 tarihinde, Hollanda’da gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda; 15 kilogram eroin ele geçirilmiş, İtalya’da 

uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir 

organizasyonun, yurtdışı bağlantılarından sorumlu elemanları tarafından, 

S.’ye kayıtlı bir telefonun defalarca arandığı tespit edilmiş, S.’nin Türkiye’deki 

ikametinde ve işyerinde yapılan aramada ise PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütüne ait yasadışı örgütsel dokümanlar ile 2 adet silah ele geçirilmiştir.84  

 
Örnek Olay 12) 1987 yılında Hollanda’da gerçekleştirilen bir 

operasyonda; 300 gram eroin ile T., A., N. ve B. isimli şahıslar yakalanmış, 

T.’nin söz konusu yakalanan ve PKK ile ilişkisi olan şahıslara uyuşturucu 

satmak isterken yakalandığı ve bu şahsın Fransa’da PKK terör örgütü üyesi 

olarak tanındığı tespit edilmiştir.85  

 
Örnek Olay 13) 03.01.1989 tarihinde, İtalya/Milano kentinde yapılan bir 

uyuşturucu operasyonunda; 100 kilogram eroin ile M., M., N., H. isimli 

şahıslar yakalanmış, N.’nin ifadesinde; “...eroini teslim eden  şahsın 

kendisine eroinin gerçek sahibinin PKK olduğunu,”...PKK yardımıyla şimdiye  

 
 

 

 

84 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.47 

85 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.47 
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kadar rahat çalışabildik ve çalışmaya devam edeceğiz...” dediğini...” ifade 

etmiştir.86  

 

Örnek Olay 14) 25.09.1992 tarihinde İstanbul ilinde gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda; 4 kilo 500 gram eroin ile olayla ilgisi olduğu 

tespit edilen A. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsın, 1987 yılı itibariyle, Van 

bölgesinde PKK ve yöre halkına silah sağlamak amacıyla Kuzey Irak’tan 

temin ettikleri silahları halka sattıkları, bu satışın PKK’nın organizesinde 

olduğu tespit edilmiştir.88  

 

TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mehmet Elkatmış ve 

komisyonun diğer üyeleri, Diyarbakır Cezaevi'nde mahkûmlarla görüşürken, 

Şemdin Sakık'la da bir görüşme yapmışlardır. Sakık, günümüze de ışık tutan 

çarpıcı bilgiler aktarmıştır; ‘‘Körfez Savası'ndan sonra başta Amerika'nın 

olmak üzere, bölgedeki bütün silahlar bize kaldı. Eylemlerin çoğunu o 

silahlarla yaptık. Körfez Savaşı sonrasında, bu silahlarla bizim eylem 

imkánlarımız çok arttı.” Bu ifadeyle, Körfez Savaşı'nın akla gelmeyen etkisi, 

ilk kez dile getirilmiştir. Sakık ifadesini devamında; ‘‘Bizim paramızın kaynağı 

uyuşturucu kaçakçılığındandı. Türkiye - Orta Doğu eksenindeki uyuşturucu 

kaçakçılığından PKK ve Apo, hep önemli pay aldı. Bu paralarla da silah satın 

aldık. Örneğin, Yunanistan'dan elli tane Stringer füzesi aldık. Bunun 25'ini 

sonradan İran’a sattık. Onlar da, bu füzeleri geliştirdiler. Zaman zaman 

İran’dan da silah satın aldık.’ ’89  şeklinde örgütün etkili yönetici kadrosundan 

birisi olan SAKIK tarafından samimi beyanlarda bulunulmuştur. 

 

 

 
 

 

 

86 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.48 

88 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.55 

89 http://www.nethaber.com.tr/haber/haberler/0,1082,74107_3,00.html 
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İtalya’da yayınlanan haftalık bir dergide, “Avrupa Babaları” adlı 

hazırladığı bir yazı dizisinde; Avrupa mafyasını kapak yaparak 

gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıklamıştır.  Bu yazı dizisinde; “ 

Türk mafyasının Rus mafyasından sonra ikinci sırada yer aldığını, Türklerin 

Sicilya Mafyası Cosa Nostra, Napoli’nin Kalabria, Nijerya, Kolombiya ve 

Arnavut mafyasının önünde yer aldığını, Avrupa’da faaliyet yürüten suç 

örgütlerinin eleman sayısının 464.000 olduğunu, Türk mafyasının 40.000 

kişilik elemanıyla bu dalda ikinci sırada yer aldığını, Avrupa mafyasının 1  

yıllık cirosunun toplam 351.5 milyar dolar olduğunu, bu cironun 43 milyar 

dolarının Türklere ait olduğunu,” 90 ifade etmiştir. Bu paralelde, 25 Mayıs 

1997 tarihli Hürriyet gazetesinde verilen habere göre söz konusu dergi; 

“Karaduman, Ulucan, Ayanoğlu ve Şenoğlu ailelerinin dışında eski 

ülkücülerin ve PKK’nın da Türk mafyasının kaynağını oluşturduğunu, PKK’nın 

uyuşturucu kaçakçılığından yılda 2,2 milyar dolar kar elde ettiğini, Türk 

mafyasının Hırvatistan, Yugoslavya ve Slovenya’da işbirlikçileri olduğunu ve 

diğer mafyalarla da uyum içinde çalıştığına” 91 dikkat çekmiştir.  

 

 PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün, Hollanda’nın yanı sıra, İsviçre ve 

Almanya’da da uyuşturucu ticaretinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Neu 

Presse ve Haz / Hannoversche Allgemine Zeitung gazetelerinde yayınlanan 

haber yorumlarda;  ”Hannover’deki eroin ticaretini yıllardır elinde tutan Kürt 

uyuşturucu mafyasına ağır darbe indirildi. Almanya-İsviçre polisinin iş 

birliğiyle, Munster Merkez Tren İstasyonu’na gerçekleştirilen bir operasyonda, 

PKK/KONGRA-GEL mensubu 3 kişi, 800 bin avro değerindeki 8 kilogram saf 

eroinle yakalandı.”denilmektedir.  

 

  İsviçre’nin büyük yayın kuruluşlarından Der Bund Gazetesi’nin 6 

Kasım 2004 tarihli sayısında yer alan “PKK’ya Yapılan Bağışlar Uyuşturucu 

Parası  mı?  ” başlıklı   bir  haberde  de;  ” Terör  örgütü  PKK  mensubu  5  

 
 

90 İtalyan IL Mondo Dergisi, 20 Mayıs 1997 tarihli sayısı 
91 İtalyan IL Mondo Dergisi, 20 Mayıs 1997 tarihli sayısı 
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uyuşturucu satıcısı, dünden itibaren Bern - Laupen Yerel Mahkemesi’nde 

hesap veriyor. Bern polisinin verdiği bilgiler doğrultusunda Chiasso 

Gümrüğünde operasyon düzenleyen polis, 16 kilo eroinle birlikte 5 PKK 

mensubunu yakaladı. Örgüt mensuplarının, çete halinde, defalarca İsviçre’ye 

en az 20 kilogram eroin soktukları tespit edildi. Uyuşturucunun, 500 gramlık 

paketler halinde ve ortalama 14.000 Frank fiyat karşılığında, Bern ve 

Basel’deki gençlere satıldığı belirtildi.PKK mensubu uyuşturucu taciri 

sanıklar, ayrıca kara para aklamakla da suçlanıyorlar. Sanıkların banka 

hesaplarında yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 260.000 Frank ile 

uyuşturucu satışından sağlanan yüksek miktarda paranın, PKK’ya bağış 

olarak aktarıldığı ortaya çıktı” denilmektedir. Raporun devamında, Avrupa’nın 

büyük şehirlerinde milyonlarca genci zehirleyerek dağdaki teröristlerini ve 

terör ağalarını besleyen PKK çetesinin, zaman zaman uyuşturucu pazarını 

paylaşamadığı için hem Avrupa kökenli mafya örgütleriyle, hem de örgütün 

parasıyla tüyen (kaçan) kendi adamlarıyla da çatıştığına vurgu yapılmıştır. 

PKK terör örgütünün/mafyasının organize suç faaliyetlerinde senelerdir 

uyguladığı terör eylemleri ve terörist kimliği nedeniyle de kolaylıkla şiddete 

başvurduğuna ve bu konuda klasik mafya örgütlerini fersah fersah geride 

bıraktığına yer verilen Raporda, örgüt kadrolarının kendi aralarında ve diğer 

gruplarla hesaplaşma yüzünden son iki yıl içinde 14 kişinin öldürüldüğü, 

örgüte haraç vermeyi kabul etmeyen çok sayıda Kürt ailenin çocuğunun da 

ABD ve diğer Kürt örgütlerinin kontrolü altında bulunan Kuzey Irak’taki Kandil 

Dağı’nda bulunan terör örgütünün merkezine kaçırıldığı vurgulanmıştır. 92  

 

2.3.4. Uyuşturucu Kullanıcılarına Yönelik Dağıtım Ve Satış Faaliyetleri 
 
 
 Uyuşturucu maddeler sokak satışına sunulduğunda fiyatı kat kat 

artmaktadır. Türkiye’nin doğusunda, 6000 avrodan elde edilen %50 - 60 

saflık derecesindeki eroin Avrupa sokak piyasasına ulaştığında gram bazında  

 

92 
www.pkkgercegi.net/2004_12_30_S.htm - 47k  
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satılmaktadır. Gram başına birim fiyatı bazen 100 avroyu aşmakta, İrlanda’da 

ise 160 dolara yükselmektedir.93 Bunun yanı sıra, eroinin saflık derecesi %5-

10’lara kadar düşmektedir. Bu durumda Türkiye’nin doğusunda elde edilen 

eroin Avrupa sokak piyasasına ulaştığında yaklaşık olarak %7500 daha karlı 

hale gelmektedir.94  

 

Uyuşturucu kaçakçılığı uluslararası bağlantılı ve çok boyutlu olarak 

sürdürülen bir suçtur. Avrupa’da faaliyet gösteren Türk / Kürt kökenli birçok 

uyuşturucu organizasyonu başlangıçta faaliyetlerine Türkiye’nin sınırlı bir 

bölgesinde başlamış, giderek faaliyetlerini genişleterek sınır aşırı bir hale 

gelmişlerdir. BAYBAŞİNLER, KITAYLAR, CANTÜRKLER, AY ailesi, 

SİTOÇİLER, BAYRAMLAR, HİDAYET Ailesi, Urfi ÇETINKAYA 

organizasyonu bu uluslararası organizasyonlara örnek olarak verilebilir. 

Uluslararası boyutlara ulasan organizasyonlar daha fazla kâr edebilmek için 

uyuşturucunun üretiminden, sokak dağıtımına kadar tüm aşamalarında 

faaliyet göstermektedir. Yukarıda değinildiği üzere, uyuşturucunun 

Türkiye’den Avrupa’nın doğusuna olan serüveni boyunca yaklaşık 75 kat 

değer kazanması tüm organizasyonlar için çok cazip bir unsurdur. 

Organizasyonlar uyuşturucuyu en ucuza mal etmek amacıyla Türkiye’nin 

doğusunda bizzat İran uyruklu şahıslardan temin etmekte ve kendi 

bağlantılarını kullanarak bağımlılara kadar sokak satışı yoluyla 

ulaştırmaktadır. 

 

 PKK terör örgütü uyuşturucu ile ilgili faaliyetlerine kaçakçı ve 

üreticilerden komisyon alarak başlamış, son zamanlarda uyuşturucunun 

Avrupa sokak piyasasını kontrol etmeye kadar ilerlemiştir ve şu anda oldukça 

etkin bir konumdadır. PKK Avrupa’da uyuşturucu maddenin dağıtımını bizzat 

organize etmekte ve yönetmektedir. Uyuşturucu fiyatlarındaki yüksek kâr 

oranları,  örgütün sokak dağıtımına yönelmesinin en önemli nedenidir. 1970’li  

 
93 Global Illicit Drug Trends 2003 UNODC, s.34 
94 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu, Narko  Analiz  Grubu 2004 s.90 
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yıllardan itibaren yaşanan Kürt diasporası geniş bir alana yayılmıştır. PKK 

terör örgütü Türkiye ve Avrupa’nın genelinde üslenme fırsatı bulmuş ancak 

terör eylemlerini Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yürütmüştür. 

PKK’nın geniş alanlara yayılımı, örgütün terör kampanyasının yanı sıra diğer 

kriminal faaliyetlerine de avantaj sağlamaktadır. Örgüt üyeleri arasında 

hiyerarşik bir yapının bulunması, iletişim ağı ve kurye sisteminin verimli bir 

şekilde işlemesi, Kürtçe dilinin teknik takibinin zor olması, uyuşturucu 

organizasyonlarının korku ve tedirginlikten dolayı örgütle rekabetten 

çekinmesi, PKK’ya uyuşturucu kaçakçılığı ve dağıtımında uygun bir ortam 

sağlamaktadır. PKK terör örgütü, Avrupa ülkelerine daha önce yasadışı 

yollardan giriş yapmış, iltica etmiş ancak is bulamamış, himayesiz şahısları 

uyuşturucunun sokak dağıtımı için kullanmaktadır. Bu hususu teyit eden 

örnek olaylar verecek olursak95   

Örnek Olay 1) H. isimli örgüt mensubunun, 23.06.1998 tarihinde 

uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ilgili olarak alınan ifadesinde, “...kendisinin 

Almanya'da bulunduğu sırada, örgüt mensuplarınca PKK terör örgütüne 

maddi gelir temini için dergilerin zorla satıldığı, satın almayanlara karşı zor 

kullanıldığı, örgüt adına kendisine uyuşturucu madde sattırıldığını, elde ettiği 

gelirin %70 ini örgüte verdiğini” beyan etmiştir. 

 

Örnek Olay 2) 14.03.1994 tarihinde Almanya’da gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda; 210 gram eroin ile birlikte olayla ilgisi olduğu 

tespit edilen İ. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsın Offenburg Polis 

Müdürlüğüne verdiği ifadesinde; “...yanlarında 3 kilogram eroin olan iki 

kürdün kendisine gelerek eroini satmasını (sokak satıcısı) istediklerini, itirazı 

üzerine de şahıslar, satıştan elde edilecek paranın PKK’nın yürüttüğü savaşı 

finanse etmek amacıyla kullanılacağını, bu nedenle bunu yapmaya mecbur 

olduğunu, yapmadığı takdirde kendisine zarar verebileceklerini söylediklerini” 

belirtmiştir.96  
95 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu, Narko Analiz Grubu 2004 s.92-96 
96 Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, PKK Terör Örgütü ve Uyuşturucu 
Madde Kaçakçılığı Raporu, 1998, s.62 
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Örnek Olay 3) 17.08.1994 tarihinde Almanya’da gerçekleştirilen bir 

uyuşturucu operasyonunda; kullanıcılara dağıtılmak üzere hazırlanmış olan 

430 gram eroin ile bu dağıtımı yaptığı tespit edilerek yakalanan M.. isimli 

şahsın, Almanya Kriminal Dairesi’nden (BKA) alınan bilgiye göre,sık sık 

Hamburg şehrine gidip geldiği ve eroin temin ederek  PKK terör örgütü  adına 

sattığı ve elde edilen geliri de PKK terör örgütü’ne verdiği tespit edilmiştir. 

 

Örnek Olay 4) 1993 Mayıs ayında başlayıp, 10 Kasım 1993 günü sona 

eren, Almanya'da yapılan operasyonlarda; toplam 9 kilo 745 gram eroin 

maddesi ele geçirilmiştir. Alman polisi tarafından yapılmış olan teknik takip 

neticesinde, Bad Bremstadt'ta bulunan iltica kampına bir operasyon 

düzenlendiği, H., “Apo” kod adlı  A., “Erol GEYIK” sahte kod adını kullanan 

S., F., A., S., S., M. sahte kimliğini kullanan M., H., İ., B., R., Ö., S., M.., Y., 

M., M., İ., Ş., S. isimli şahısların eroin maddesi kaçakçılığı ve ticaretiyle 

uğraştıkları gerekçesiyle tutuklandıkları bildirilmiştir; Yakalanan şahıslar 

hakkında yapılan arşiv tetkikinde, A.'nın KUK üyesi olmaktan arandığı, 

M.'nın, Almanya' da yasadışı PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu, 

S.'nin Avusturya'da PKK terör örgütü adına faaliyette bulunduğu, S.'nın PKK 

terör örgütü mensubu olmaktan dolayı Elazığ ilinde aradığı, S.'nın PKK örgüt 

üyesi olmaktan ve faaliyette bulunmak suçundan tutuklandığı, İ.'nin, PKK 

terör örgütü adına uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan H. ile bağlantılı 

olduğu anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen bu olay, Alman Anayasayı Koruma 

Örgütünün, PKK lideri Abdullah ÖCALAN’ın terör kasasını Kürt uyuşturucu 

kaçakçılarının bağışları ile de doldurduğu yolundaki verileriyle de 

uyuşmaktadır. 

 

Örnek Olay 5) 30.03.1992 tarihinde Danimarka'da mülteci statüsünde 

bulunan H. isimli şahsın işyerinde 236 gr eroin bulunmuştur. H. ifadesinde 

eroini S. adına bulundurduğunu belirtmiştir. S.'nün 30.10.1991 tarihinde 

Hollanda'dan Danimarka'ya 1 kg eroin kaçırmak suçundan sanık olduğu, yine 

hakkında haricen Türk vatandaşlarından edinilen bilgilere göre; 
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· Hollanda'da PKK terör örgütü'nün uyuşturucularını pazarladığı söylenen H.. 

ile sık sık temasa geçtiği, H.'nin S.'yi eşiyle birlikte Hollanda'ya davet edip, 

onlara bir jeep satın aldığı ve aile görüntüsü altında daha kolay uyuşturucu 

kaçırılmasını sağladıkları, 

· Diğer kardeşleri (açık kimlikleri bilinmiyor) PKK terör örgütü üyesi olan S.’nin 

çevresine PKK terör örgütü ile ilişkisinin olmadığı intibaını vermeye 

çalıştıkları ve deşifre olmamak amacıyla sahsın Kopenhag'da faaliyet 

gösteren PKK terör örgütü yanlısı Kürdistan Kültür Merkezine üye olmadığı 

ve bu binaya gitmemeye özen gösterdiği, 

· Ancak kesinlikle PKK terör örgütü adına kuryelik yaptığının bilindiği, aksi 

takdirde mal temin etmesinin pek mümkün olmadığı, Danimarka'da da 

perakende satış yapmadığı, sadece kuryelik yapmakla yetindiği anlaşılmıştır. 

 

Örnek Olay 6) Almanya'nın Stuttgart şehri polisince, kamu huzuru ve 

güvenini temin edebilmek için, sokak bazında Ocak 1994 sonunda başlatılıp 

6 hafta süren operasyonlar sonucunda; bazıları PKK örgütü ile bağlantılı olan 

toplam 76 Türk vatandaşının uyuşturucu maddeler kanununa muhalefet 

suçundan yakalandığı, bu şahısların ; F., B., B., A., A., İ., B., Ş., O., İ., A., H., 

C., M., E., Y., M., A., H., V., D., E., İ., S., S., E., M., M., Ü., Y., A., M., S., Ü. 

oldukları belirtilmiştir. 

Bu şahıslar hakkında yaptırılan tetkikte; 

· F.'nin, Mayıs 1992 tarihinde terör örgütü PKK adına kırsal alanda silahlı 

eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, 

· C.'nin, 22.08.1992 tarihinde Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma 

Komutanlığına silahlı saldırı eylemine karıştığından dolayı 23.08.1992 

tarihinde yakalandığı, 

· A.'nın, Ağrı ilinde terör örgütü PKK terör örgütü adına faaliyetlerde 

bulunduğundan dolayı 28.11.1984 tarihinde yakalandığı, 

· S.'nın, terör örgütü PKK terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık 

yapmak, örgütün dağ kadrosuyla ilişkiye girerek 1992 Nevrozunda eylem 

yapmak suçundan Bingöl ilinde 23.03.1992 tarihinde yakalandığı, 
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· E.'nin, terör örgütü PKK terör örgütü adına yardım ve yataklık yaptığı, 

örgütün dağ kadrosunda bulunan örgüt mensuplarıyla ilişki içerisinde olduğu, 

1992 Nevrozunda terör örgütü PKK doğrultusunda eylem hazırlığı içerisinde 

olduğu tespit edildiğinden 22.03.1992 günü Bingöl ilinde yakalanarak 

tutuklandığı, 

· S.'nın 1991 yılında Diyarbakır ilinde PKK terör faaliyetlerine katılan şahıslar 

arasında yer aldığı anlaşılmıştır. 

 

Örnek Olay 7) 27.10.1993 tarihinde Almanya'nın Recklinghausen'de 

sokak satıcılarına yönelik 1 kilo 600 gr eroin maddesi ele geçirilmesi 

olayında; M., M., Ş., İ., H., A., H., N., H., M., M., M., V., C., N., isimli 15 

şahısın yakalandıkları belirtilmiştir. 

Adı Geçen şahıslar hakkında yaptırılan tetkikte; 

· İ.'nin Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları örgütü mensubu olduğundan dolayı 

25.11.1982 tarihinde Elazığ ilinde tutuklandığı, bilahare terör örgütü PKK 

adına faaliyetlerde bulunduğu, 

· M.'nın, Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda bulunan örgüt mensuplarına 

yardım ve yataklık yaptığından dolayı 11.12.1991 tarihinde Bingöl ilinde 

yakalanarak tutuklandığı, 

· H.'nin terör örgütü mensubu olduğu, 12.05.1985 tarihinde yurdumuza illegal 

giriş yaptığı sırada Silopi ilçesi bölgesinde güvenlik kuvvetleri ile girdiği silahlı 

çatışma sonucunda yaralı olarak yakalandığı anlaşılmıştır. 

 

Örnek Olay 8) 30.03.1994 günü , 70178 Hauptstaetter str. ... Stuttgart 

adresinde mukim, Bingöl doğumlu A. üzerinde 50 gr eroin olduğu halde 

yakalanmış ve müteakiben evinde yapılan aramada 2,8 kg. Eroin maddesi, 

uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan küçük plastik torbalar, hassas tartı 

aleti ve uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 12.380 DM 

tutarındaki paraya el konulmuştur. A. ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait 

olmadığını ancak eroinin Ş.. tarafından saklanmak üzere evine konulduğunu 

beyan etmiş, yapılan tahkikatlar neticesinde, A.'nin Almanya’da politik mülteci 

statüsü kazanabilmek amacıyla başvurusunun bulunduğu ve Ş.'nin ise 
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04.05.1967 Bingöl doğumlu olduğu ve Stutgart'ta yapılan PKK terör örgütü 

yanlısı gösteriler sırasında gözaltına alındığı ve o sırada tutuklu olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Örnek Olay 9) 04.06.1994 tarihinde Almanya’nın Troisdorf kentinde, 

Bingöl ili Genç ilçesi Yayla köyü nüfusuna kayıtlı 02.04.1973 Solhan doğumlu 

S. isimli şahsa ait volkswagen marka K-AM-. plakalı araçta yapılan aramada; 

530 gr. eroin maddesi ele geçirildiği, konu ile ilgili olarak yapılan 

tahkikatlarda; S.'nin, yasadışı PKK terör örgütü mensubu olmak suçundan 

Bingöl Emniyet Müdürlüğü’nce aranmakta olduğu, A.'nin PKK terör örgütünün 

20-22 Kasım 1992 tarihinde düzenlediği ulusal meclis delege seçimlerine 

Bonn bölgesi delege adayı olarak katıldığı tespit edilmiştir. 

 

Örnek Olay 10) BKA (Alman Federal Kriminal Dairesi) yetkililerinden 

alınan bilgiye göre; F.Almanya’da siyasi mülteci olarak bulunan, Kaiser 

Str.81... Kiel / Almanya adresinde mukim, 01.01.1956 Halfeti doğumlu M.. 

isimli şahsın, 17.08.1994 tarihinde, Kiel şehrinde 430 gr eroin ile birlikte 

yakalandığı, M.'nun sık sık Hamburg'a gidip geldiği ve eroin temin ederek 

PKK terör örgütü adına sattığı ve elde edilen geliri de PKK terör örgütü’ne 

verdiği seklinde bilgi verilmiştir. 

 

 Örnek Olay 11) 1994 yılında, Almanya’da yürütülen tahkikatlarda; 

İbrahim Irmak, Servet İpek sahte kimliğini kullanan Seyyar Sakık, 

Abdulsamet Yetiş,Ali Rıza Tulan,Mehmet Yılmaz Kaydu, Abdullah Akdemir, 

Baki Şeker, Orhan Şeker, Mehmet Ayhan Taş, Zeki Köse, Sırrı Sakık ve 

Şemdin Sakık isimli şahısların bir şebekeye mensup oldukları, Almanya’ya 

190 kilogram kadar eroin maddesi soktuklarının ve dağıtımını 

gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği , Sırrı SAKIK ve Şemdin SAKIK’ın , Sırrı 

Sakık tutuklanana kadar 100 kilogram eroin maddesini İbrahim Irmak’a temin 

ettikleri bildirilmiştir.  İbrahim Irmak’ın yasadışı KUK örgütü mensubu olduğu, 

ülkemizde bir çok kanlı olayı gerçekleştirdiği, Seyyar SAKIK’ın terör örgütü 
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PKK mensubu olduğu, Sırrı SAKIK’ın PKK terör örgütü ve mensupları ile sıkı 

ilişkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

 

 PKK Terör Örgütü, Güney Amerika'daki uyuşturucu kartellerinin 

dağıtımda uyguladığı yöntemlerin benzerini, Avrupa ülkelerinde rahatlıkla 

uygulamaktadır.Güney Amerika'daki kartellerin kullandıkları paravan şirketler 

ile maaşlı dağıtım elemanlarının yerine, PKK Terör Örgütü siyasi amaçlı 

dernekleri ve deşifre olmamış militanları kullanmaktadır . PKK Terör Örgütü, 

Avrupa'da açtığı demekler vasıtasıyla siyasi ve ideolojik faaliyetlerinin yanı 

sıra uyuşturucu dağıtımında da iyi bir organizasyon sağlamıştır.2004 yılında, 

PKK derneklerinin Avrupa sathındaki sayısı azalmakla birlikte, örgütün 

derneksel faaliyetlerinin Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan gibi 

doğu Avrupa ülkelerine de yayıldığı görülmektedir. Güncel olarak yapılan 

tahkikatlar örgütün Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’da uyuşturucu 

kaçakçılığı yapmak için üslendiğini göstermektedir.  

 

 2004 yılı içerisinde anılan ülkeler Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi 

(SECI) ve Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı (DEA) işbirliği 

içerisinde, kapsamlı bir operasyonel projeye başlanmıştır.97 Almanya'da PKK 

derneklerinin sayısına bağlı olarak uyuşturucu suçlarından yakalanan Türk 

vatandaşlarının da sayısında 1990’lı yıllar boyunca belirgin bir artış 

gözlenmiştir. Bu durum diğer Avrupa ülkelerinde de benzer trendler 

göstermiştir. PKK Terör Örgütü’nün rahat faaliyet gösterme imkanlarına 

kavuştuğunda, örgüt ve uyuşturucu madde kaçakçılığı arasındaki organik 

bağlantı bu şekilde kendini göstermektedir.  

 

Bilindiği gibi bazı Avrupa ülkelerinin etnik farklılıkları politik olarak 

değerlendirmeleri neticesinde, Kürt kökenli vatandaşlarımıza siyasi mülteci 

olarak  çeşitli  kolaylıklar  sağlaması  ve  PKK  Terör  Örgütü’nün  derneklerini  

 
 

97 KOM Daire Başkanlığı Yayımlanmamış Narko Terörizm Raporu,Narko Analiz Grubu 2004 s.94 
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siyasi dernek statüsünde değerlendirip kontrolden uzak tutmaları ve ya yeterli 

kontrolleri yapmamaları, örgütün uyuşturucu kaçakçılığında Avrupa 

ülkelerinde çok iyi bir şekilde organize olması sonucunu ve bu sonuca bağlı 

olarak örgüte finansal gelir elde etme sonucunu doğurmuştur. Bazı Avrupa 

ülkelerinin gerçeği görerek, PKK Terör Örgütü’nün faaliyetlerini yasaklamaları 

en azından bunun bir terör örgütü olduğunu kabul etmeleri memnuniyetle 

karşılanmakla birlikte diğer Avrupa ülkelerinin de bu şekildeki yasaklama 

tedbirlerinin uyuşturucu madde kaçakçılığına büyük darbe vuracağı 

muhakkaktır.  

 

Örneğin bazı ülkelerinin yetkili makamları bu konuda beyanatlar 

vermiş ancak söz konusu faaliyetlerin engellenmesi konusunda süreç uzun 

zaman devam etmiştir/etmektedir; 

 “Türkiye’nin sivil halka zarar vermeden sürdürdüğü terör ile 

mücadelesini destekliyoruz .Tamamıyla katıldığımız ve vakıf olduğumuz konu 

şudur  ki, PKK bir terör organizasyonudur. Geçmişte bir çok terör saldırısında 

bulunmuştur. Şu anda Türk hükümeti bu soruna karşı karalılıkla mücadele 

vermektedir.” 98   

 

 “ PKK bir terör organizasyonudur. Fransa özgürlük ve insan hakları 

bağlamında ne türlü şiddet içerdiğini bilmektedir. Bundan dolayı, ne sebeple 

olursa olsun Fransa terörizmi kınamaktadır.99 

 

 “PKK bir terörist organizasyonudur, faaliyetlerini Almanya’da 

yasaklamak istiyoruz. Türkiye PKK terör örgütüne karşı mücadelede haklı bir 

durum sergilemektedir.” 100 

 

98 Dick CHENEY, ABD Savunma Bakanı, Hürriyet gazetesi,02.04.1992 
99 Francois MITTERAND, Fransa Devlet Başkanı, Hürriyet Gazetesi,14.04.1992 
100 Klaus KNIKEL, Almanya Dışişler, Bakanı,Türkiye Gazetesi ,14.07.1992 
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 “Türkiye’nin doğusunda ve güneydoğusunda yaşayan vatandaşlar, 

ayrı bir devlet anlayışına inanmamaktadırlar. Ayrıca hem PKK’yı ve hem de 

terörü istememektedirler.”101   

 

Avrupa ülkelerinde uyuşturucu olaylarına karısan vatandaşlarımızın 

Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, İsviçre, Danimarka ve İsveç’te 

yoğunlaştığı görülmektedir. Uyuşturucu maddelerin en çok yakalandığı bu 

ülkelerde, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü ve yandaş örgütlerini 

incelediğimizde, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü’nün bu ülkelerde iyi 

örgütlendiğini ve aynı paralellikte yoğunluğun ve buna bağlı hareketliliğin 

olduğu görülmektedir. Bu da PKK/KONGRA-GEL terör örgütü’nün uyuşturucu 

kaçakçılığına olan etkisini ve hareket alanını göstermektedir. Diğer taraftan, 

normal bir uyuşturucu kaçakçılığı şebekesinde gizlilik esastır. Bu süreklilik 

şebekenin faaliyetinde sürekliliği açısından çok önemlidir.  Hiyerarşik bir 

anlayış içerisinde ve terör örgütü mantığıyla astın bir üst kademeyi tanımama 

prensibi vardır.Gerek ülkemizde ve gerekse  Avrupa ile Dünya ülkelerinde, 

bazı patronların kaçakçılık işleri ile ilişkili oldukları bilinmekte ancak 

delillendirilemediği için haklarında işlem yapılamamaktadır. Hal böyle iken, 

kaçakçılık faaliyetlerini terör örgütlerinin yürütmeleri halinde bu gizlilik bir kat 

daha artmakta, örgütlerin organizasyon ağı kaçakçılık faaliyetlerinin daha 

kolay ve gizli olarak yapılmasına neden olmaktadır. Çünkü var olan bu 

organizasyon ve hareketliliğin varlığını sürdürebilmesi ancak gizliliğe riayet 

edildiği sürece  mümkündür.  

 

Başlangıçta, bazı Avrupa ülkelerinin hoşgörüsünden yararlanan PKK 

Terör Örgütü, Avrupa'da iyi bir şekilde ve sağlam temeller üzerinde  

teşkilâtlanmıştır. PKK Terör Örgütü’nün uyuşturucu madde ticaretini yaptığı 

ve bu durumun, ülkelerin anılan terör örgütüne politik destek verme 

merakının/yaklaşımının neticesi, bizatihi kendi vatandaşlarının uyuşturucu 

tehlikesiyle  karşı  karşıya  kalmasına neden olacak bir durumdur ki, bu hiçbir  
 

101 John STEWARD, Amerikalı Gazeteci,Milliyet gazetesi,25.03.1992 
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ülke tarafından arzulanacak ve kabul edilebilecek bir husus değildir. Avrupa 

ülkelerince anlaşıldığı taktirde, bu ülkelerce verilen desteğin kalkacağını bilen 

örgüt mensupları, uyuşturucu madde ticaretinin sanki örgütten ayrı bir şekilde 

yapıldığı intibaını vermek istemektedirler. Ancak, Türk Narkotik Polisinin 

gerek kendi teşkilatı gerekse  Avrupalı meslektaşları ile yürütülen çalışmalar 

sonucunda, PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığını bizzat organize ettiği ortaya 

çıkartılmıştır. 

 

2.4 PKK/KONGRA-GEL’İN KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİ: 

 

 Terörist organizasyonlar, ekonomik kazanç sağlamak amacıyla 

kurulmuş örgütler değillerdir. Daha çok ideolojik, rejimsel amaçlarla yayılım 

faaliyetleri sürdüren ve bunun için şiddet, korkutma ve yıldırma yöntemlerine 

başvuran örgütlerdir. Ancak giderek teröristlerle organize suçu birbirinden 

ayırt etmek zorlaşmaktadır. Çünkü birçok olayda teröristlerin oluşturduğu yan 

kuruluşların kâr merkezli gruplar gibi hareket ettikleri gözlemlenmektedir. 

Balkanlar ve Kolombiya’da bunun birçok örneklerine rastlanılmaktadır. Genel 

olarak suç organizasyonları teröristlerden çok daha zengin olmasına rağmen, 

eğer terör örgütleri finansal kaynaklarının temini için gerekli olan sistemini iyi 

oturtmuş ve bundan düzenli ve artan bir gelir elde ediyorsa, günümüzde bazı 

terör örgütlerinin dev bütçelere sahip olduklarını görmek çokta şaşırtıcı 

gelmemelidir. Ancak terör örgütlerinin finansal sistemdeki para akımları suç 

organizasyonlarınınki gibi çok büyük miktarlarda olmayıp genellikle konulan 

bildirim sınırlarının altında gerçekleşmektedir. Bu da, terör örgütlerinin 

finansmanına ilişkin soruşturmaları oldukça  zora sokmaktadır. Terörist 

organizasyonlar, ellerinde bulunan kara paranın aklanmasında uyuşturucu 

kaçakçılarının yöntemleri ve yeteneklerinden azami derecede istifade 

etmektedir. Çünkü bu konuda, parasal işlemler ve suçtan elde edilen 

gelirlerin aklanması konusunda asıl uzmanlaşan organizasyonlar terör 

örgütleri değil organize suç gruplarının ve özellikle uyuşturucu kaçakçılarının 

oluşturduğu organizasyonlar olduğunu söylemek mümkündür. 
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 PKK/KONGRA-GEL üyelerinim bizzat uyuşturucu gelirinden elde 

edilen kara parayı örgüte para, silah ve mühimmat olarak aktarmasına ilişkin 

operasyon örneklerine ve çalışmalarına baktığımızda: 

 

Örnek Olay 1) Almanya İnterpolünden alınan 26.10.1993 tarihli 

mesajda; R., G., N., İ., K., C., isimli şahısların B. ailesinin kontrolü altında 

Hollanda, İspanya ve İtalya bağlantılı olarak Almanya'da uyuşturucu madde 

kaçakçılığından elde edilen kara paranın aklanması faaliyetlerinde 

bulunduğu, bu organizasyona ait büyük miktarlardaki nakit paranın yapılan 

operasyonlarda ele geçirildiği, bu yakalamalar sonucunda Türkiye'de ve 

Avrupa ülkelerinde bazı şahısların öldürüldüğü bildirilmiştir. 

 

Yapılan incelemede; 

· 19.02.1992 tarihinde İ.'nün İstanbul’da, C.'nın 11.11.1992 tarihinde, 

Hollanda'da, öldürüldüğü anlaşılmıştır. Bu aile gruplarının öldürülme 

nedenlerine bakıldığında; Terör örgütü içerisindeki anlaşmazlıkların bir 

sonucu olduğu anlaşılmaktadır. 

 

 Örnek Olay 2)1992 Ocak ayında İspanya’da gerçekleştirilen bir 

operasyonda; terör örgütü PKK'ya gelir sağlamak için uyuşturucu kaçakçılığı 

yapan 2 kişi yaklaşık 2 milyon dolar değerinde eroin ve 60 bin dolar para ile 

yakalanmıştır. İspanyol polisinin büyük bir titizlikle bir yıl sürdürdüğü izleme 

sonucu yakalanan A. ve V.'nin eroin ticaretinden elde ettikleri parayı silah 

alımında kullanabilmesi için teröristlere ulaştırdığı, polis tarafından 

açıklanmıştır.102  

 

 Uyuşturucudan elde edilen gelirin, diğer suç faaliyetlerine göre çok 

daha fazla  olduğu gerçeğinden hareketle, menfaat çatışmaları her boyutta 

varlığını devam ettirmiştir / ettirmektedir. Nitekim, geçen yıl İngiltere’nin 

başkenti   Londra ’da   PKK/KONGRA  GEL   üyesi   şahıslarla   PKK ’nın  

 
102 http://www.pkkgercegi.net/pkk_ve_uyusturucu_6.htm 
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uyuşturucusunu pazarlayan uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in 

adamları arasında yaşanan çatışmalarda, çok sayıda terörist ve çete üyesi 

yaralanırken, İngiliz polisi olayları kontrol etmekte oldukça zorlanmıştı.  

Çocuk pornosu ve porno sektörüne de el attığı tahmin edilen PKK/KONGRA-

GEL terör örgütü’nün, Avrupa’da uyuşturucu ve kadın ticaretinden sağladığı 

kara parayı aklamak için bazı şirketler, dernekler ve televizyonları da 

kullandığı Avrupa’da herkes tarafından bilinen bir sır olma özelliğini halen 

taşımaktadır.   

 

Medyaya yansıyan haberlerde,  PKK’nın, yıllık ortalama 20 milyon 

doları, Avrupa’dan yayın yapan eski adıyla Med TV yeni adıyla Roj TV 

vasıtasıyla akladığına yer verilmiştir. Fransa ve Belçika adli makamlarının 

ortaklaşa gerçekleştirdiği Spoutnik-2 operasyonu kapsamında yakalanan 14 

PKK teröristi, uyuşturucu, kara para aklama, beyaz kadın ticareti, insan 

kaçakçılığı, haraç toplama, sahte belge hazırlama ve çete kurma 

suçlamalarından yargılanmış ve mahkum edilmişlerdir.103  

 

Terör örgütleri, kara para aklamak ve örgüt mensuplarına para 

aktarmak için genel olarak kullanılan yöntemleri kullanmaktadırlar. Bu 

yöntemlerden bazıları; bildirim sınırının altındaki miktarlarda para gönderme, 

mali işlemlerini “off-shore” bankalar aracılığıyla gerçekleştirme, kurulan 

sahte/paravan şirketler aracılığıyla naylon fatura işlemleri yapmak olarak 

sıralayabiliriz. Teröristler, bazen de organize suç gruplarının aksine legal 

yollardan kazanılan parayı illegale kaydırmaktadır. 

 

Globalleşme, para manipülasyonu için çok avantajlı bir ortam 

doğurmuştur. Banka sistemindeki gelişmeler ve teknoloji çağının sunduğu 

imkanlar,  suç  gruplarının,  para  sistemleri  zafiyet  taşıyan ülkeleri bulma ve  
 

103 www.pkkgercegi.net/2004_12_30_S.htm-47k 
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oralara nüfuz etme olanaklarını artırmaktadır. Günümüzde banka sisteminin 

suçlular tarafından suiistimal edildiğine, kredi kartlarının para aklamak için 

yaygın bir şekilde kullanılabildiğine ve sahtelerinin üretilebildiğine, 

konularında uzmanlaşmış pahalı avukatlar tutularak mali soruşturmalardan 

kurtulunduğuna, yasal faaliyet yürütüyormuş gibi faaliyet gösteren muhasebe 

sistemi kurulduğuna şahit olmaktayız. 

 

Terörist ve uyuşturucu kaçakçıları mallar ve mali kaynakların 

muhafaza edilmesi ve transferi için benzer yöntemler kullanmaktadır. Gayrı 

resmi bir para transfer sistemi olan “havala” diğer bir ifadeyle “telefonla 

okeyleme”,  özellikle merkezi Asya ülkelerinde hem uyuşturucu kaçakçıları 

hem de teröristler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Her iki grup ta 

silah, uyuşturucu ve diğer eşyaları taşımak için sahte dokümanlar, 

pasaportlar, kimlik kartları, gümrük belgeleri vs. kullanmaktadır. Bu örgütler 

kendi faaliyetlerini gerçekleştirmek için mevcut olan bu posta ve iletişim ağını 

kötüye kullanmaktadır. 

 

“Havala” sistemi terör örgütlerine para aklama ve transferi konusunda 

önemli avantajlar sağlamaktadır. Prensip olarak “havala” sistemi gelişmekte 

olan ve banka sistemlerinin yeterince kullanılmadığı ülkelerde geleneksel ve 

yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu sistemde yüksek miktarlı paranın 

şehirler, bölgeler ve hatta ülkeler arası transferi yapılırken fiziksel olarak 

taşınmasına, nakledilmesine, bankalar veya finans kurumları kullanılmasına 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Bir ülkedeki komisyoncu (havaledar) parayı 

almakta, diğer şehir veya ülkedeki de ilgili şahıslara dağıtımını yapmaktadır. 

Para ve şahıslar arasındaki parayı gönderenin kimliği, paranın cinsi ve 

miktarı, havale konusu, alıcı şahıs ile değişim oranı ve parayı teslim  biçimini 

de içeren bilgiler (şifrelenerek) mail, telefon veya mektup aracılığıyla saatleri 

ve hatta dakikaları geçmeyecek şekilde çok kısa bir sürede gönderilmekte ve 

alıcıya güvenli bir şekilde ulaşması sağlanmaktadır. Sistem genelde, resmi 
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döviz fiyatları bazında hareket etmekte ve karaborsa fiyatları sisteme 

çoğunlukla nüfuz edememektedir. 

 

“Havala” bazı ekonomik çevreler için önemli bir sistemdir. Sistem hem 

para gönderenler hem alıcılar açısından yukarıda sayılan sebeplerden dolayı 

cazip bir uygulama özelliğini taşımaktadır. Genellikle, diğer ülkelere isçi 

gönderen ve yurtdışındaki isçilerin memleketlerinde bulunan ailelerine sürekli 

para aktarmak durumunda olan şahıslar ve bu şahısların ait olduğu ülkeler 

açısından havala sisteminin avantajından yararlanılmaktadır. Bu sistem, 

banka sistemlerinden daha geniş bir ağa sahip olup klasik banka para 

transferinden daha ucuza mal olmaktadır. Tüm bu avantajları ve sunduğu 

faydalı imkanlar nedeniyle “havala” sistemi uyuşturucu kaçakçıları ve terör 

örgütleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.  

 

 Nitekim, dünya çapında “havala” veya diğer gayrı resmi para transfer 

sistemleri aracılığıyla yaklaşık 80 milyar doların bu tür uygulamayla 

nakledildiği tahmin edilmektedir. Örneğin Pakistan’a resmi bankacılık sistemi 

aracılığıyla yıllık olarak 1 milyar dolar girerken, havale sistemi aracılığıyla 3 

milyar doların girdiği tespit edilmiştir.104  

 

Dünya ekonomisinde kara para oranının giderek artması, sınır aşırı 

suç gruplarına daha fazla imkanlar sağlamaktadırlar. Organize suç grupları 

ve terör örgütleri global ekonomik düzende paralarını en iyi şekilde 

değerlendirebilmek için artık ekonomistler ve bu konuda uzman kişiler 

kiralamaktadırlar. Bilgi teknolojisi sayesinde ulusal ve uluslar arası para 

dolaşımı çok kolaylaşmıştır. Daha önce para transferi yapmak için bankalara 

gelmek zorunlu iken, günümüzde para transferleri telefonla veya İnternet 

üzerinden rahatlıkla, ve çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Terör örgütleri 

bilgisayar mühendisleri kiralayarak mensuplarının bilgisayar yazılım ve 

donanımı konusunda eğitilmelerini ve bu sayede küresel dünyanın 

vazgeçilmez  bir  gerçeği  olan bilişim dünyasını kendi arzuları doğrultusunda  
104 Official Report of NATO “Financing of Terrorism and Preventive Measures” 2002 
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kullanmayı hedeflemektedirler. Örgüt, mensuplarının bir kısmını eğitmekte, 

eğitilenler de diğerlerini eğiterek kendine yetebilme ve bunu geliştirebilme 

yöntemini tercih ederek gizlilik esasını bu alanda da devam ettirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Kiralanan uzmanlar, söz konusu gizlilik ilkesi gereği 

müşterilerinin gerçek kimliğinden çoğu zaman habersizdirler. Sıradan 

insanlar gibi eğitim kurslarına katılan terör mensupları yasal eğitim sistemini 

de suiistimal etmektedir. 

 

Kara para aklama, uyuşturucu kaçakçıları ve organize suç grupları için 

en önemli faaliyetlerden biridir. Kayıt dışı bankacılık sistemi, altın ve kıymetli 

mal değişim mekanizmaları gibi işlemlerin kontrolü zor ve karmaşık bir yapı 

içermesi sebebiyle, kara para soruşturmalarını zora sokmaktadır. Özellikle 

Rus organize suç grupları kara para aklama konusunda uzman durumdadır. 

Bazı istihbarat kaynaklarına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, ülkedeki 

bankaların bir kısmı organize suç gruplarının elinde bulunmaktadır. 

Bankacılık alanında, ülkemizde olduğu gibi bir çok ülkede gerekli düzenleme 

ve yaptırımlar olmaması yada var olan kontrol mekanizmalarının yavaş 

işlemesi nedeniyle bu durum, organize suç gruplarına büyük hareket 

serbestisi sağlamaktadır. Paranın bu şekilde serbest dolaşım imkanı bulması 

terör örgütlerinin de kolay bir şekilde finansman sağlaması ve eylemleri için 

gerekli para transferi yapmalarına imkan vermektedir. 

 

Organize suça karsı yıllardır yürütülmekte olan para hareketlerinin 

izlenmesi, mal varlıklarının dondurulması, sınırların muhafaza altına alınması 

gibi stratejiler özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra artık terör örgütlerine 

karsı da kullanılmaktadır. Terör örgütlerinin para hareketlerinin gözlem altına 

alınması, uluslararası para dolaşımının kontrolüne ilişkin düzenlemelerin 

uyumlu hale getirilmesi, kanun uygulama ve mali soruşturmalarda kurumlar 

arası ve uluslar arası işbirliği terörizmin finansmanıyla mücadelenin temel 

unsularındandır. 
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 Yatırımcılar anaparalarını kazanıncaya kadar bu işyerlerinden para 

almakta, daha sonra da işyerlerinin gelirleri terör örgütlerine aktarılmaktadır. 

Bazı durumlarda da terör örgütleri işletmenin anaparasını sağlamakta ve 

kazanılan paradan belirli bir komisyon almaktadır. Bu tür işyerleri örgüt 

tarafından çeşitli suçlar islenerek kazanılan kara paranın aklanması için de 

çok uygun bir ortamdır. Ayrıca bu tür işyerleri gayrı resmi yatırım yapmak 

isteyen ve yatırımlarının kayıt altında tutulmasını istemeyen şahıslar için de 

bulunmaz bir fırsattır. 
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SONUÇ 
 
 

Uyuşturucu ve Terörizm, özellikle son yüzyılımızda, insanlığın karşı 

karşıya kaldığı en önemli sorunların başında gelmektedir. Dünya üzerinde 

gelir ve güç dağılımının eşit olmaması, organize suçlar ve terörizmi 

tetiklemekte ve var olan tabloyu daha karamsar hale getirmektedir. Gerek 

ulus-devletlere karşı özerklik eğilimi taşıyan alt kültür gruplarının terörist 

eylemleri, gerekse gittikçe yaygınlaşan ve bireysel olarak kullanılabilen 

teknolojik silah imkanları, terörizmi gittikçe yaygınlaştırmaktadır. 

PKK/KONGRA-GEL gibi Terör örgütleri de organize suç örgütlerinin sahip 

olduğu bu avantajlardan ve var olan getiriden yararlanmak istemekte ve 

başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere diğer gelir getirici kriminal 

faaliyetlere de el atmaktadır. 

 

Narkoterörizm ve organize suçların ilişkisi, geçmişten günümüze kadar 

dayanmakla birlikte 11 Eylül’den sonra bu ilişki ve getirdiği sonuçlar, uluslar 

arası arenada daha fazla vurgulanmaya başlamıştır. 11 Eylül saldırılarından 

sonra terörizme karsı başlatılan savaşın paralelinde, uyuşturucuya karşı da 

bir savaş başlatılmıştır. Kanun uygulama birimleri, artık uyuşturucuya karşı 

savaşı pazarlarda / piyasada değil, arz / kaynak boyutunda ele almaya 

başlayarak sorunu temelinden ortadan kaldırma yöntemini uygulamaya 

girişmişlerdir. Geçtiğimiz yıllarda bazı devletler PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütü örneğinde olduğu gibi terör örgütlerini finansal olarak desteklemiş, 

silah yardımı yapmış ve söz konusu organizasyonlara topraklarını eğitim 

kampları kurulması gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanma izni vermiştir. 

Ancak özellikle 11 Eylül sonrasında terörist organizasyonların finansal 

kaynaklarının uluslararası alanda yoğun bir inceleme altına alınması ve 

terörizmi destekleyen ülkelere karşı kınama/dışlanma kampanyası 

başlatılması neticesinde örgütler, kendilerini finanse etmek amacıyla sonucu 

kamuoyu nezdinde öğrenildiğinde terör örgütü açısından hüsran olsa da 

uyuşturucu kaçakçılığına yönelmişler ve / veya yönelmek zorunda 
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kalmışlardır. Ayrıca terörist organizasyonları destekleyen sivil toplum 

kuruluşlarının mâli yardımlarını kesmesi ve uluslar arası alanda terörist 

organizasyonların mal varlıklarına karşı etkili yasal önlemler alınması da terör 

örgütlerinin önümüzdeki dönemlerde uyuşturucu kaçakçılığına daha fazla 

karışması sonucunu da beraberinde getirecektir. 

 

Toplum yapısını ve insan sağlığını bozan, ülkelerin sosyal ve 

ekonomik yapılarına olumsuz etkileri bulunan uyuşturucu madde kullanımı ve 

kaçakçılığı her geçen yıl artan bir şekilde tüm ülkeler için tehdit olma 

özelliğini muhafaza etmektedir. Son yıllarda tüm dünya ülkelerini ilgilendiren 

ulusal sınırları zorlayarak, uluslar arası bir tehlike olarak varlığını sürdüren 

başta terör ve uyuşturucu madde kaçakçılığı olmak üzere diğer organize 

suçların birbirleriyle iç içe oldukları ortaya çıkmıştır.  

 

Bu amaçla; 

 

1 - T.C. Uyuşturucu psikotrop maddelerin, kötüye kullanılması 

amacıyla üretim, kullanım ve her seviyedeki ticaretini insanlık suçu olarak 

kabul etmektedir.  

2- Milli mevzuatında sadece ithal, ihraç, bulundurma ve ticaretini değil, 

ekimi ve kullanılmasını da yasaklamıştır.  

3- Uyuşturucu madde imalinde kullanılan kimyevi maddelerin ithal ve 

ihracını kontrol altında bulundurmaktadır.  

4- Uyuşturucu madde ticaretini; terörün önemli bir finans kaynağı 

olarak değerlendirmektedir.  

5- Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti ile ilgili olarak, milli 

seviyede kuruluşlar arasında, milletlerarası düzeyde işbirliği yapmak isteyen 

tüm ülkeler ile karşılıklı anlaşmalar yapmayı temel bir mücadele aracı olarak 

görmektedir.  

6- Uyuşturucu maddenin kötüye kullanılmasını önlemek için hem 

üretim ve hem de tüketim aşamalarında eğitici ve yasaklayıcı tedbirler 

alınması gerektiğine inanmaktadır.  
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7- Uyuşturucu üretimi yapan ülkelerde alternatif ürünler yetiştirmesi, 

mücadele yapan ülkelerde modern teçhizatlar kullanılması, sistemli ve sürekli 

olarak bilgi ve kaynak transferi yapılmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

8- Türkiye önemli üretim merkezlerinden tüketim merkezlerine doğru 

etkili mücadele organizasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinciyle hareket 

etmektedir. 

 

Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak 

yapılan çalışmalarda ve gerçekleştirilen yakalamalarda, uyuşturucu madde 

kaçakçılığı organizasyonlarının gerisinde PKKKONGRA/GEL Terör Örgütü 

ve örgüt üyelerinin bulunduğu hususu yukarıda detaylarıyla açıklandığı üzere 

tespit edilmiştir. Yine sadece PKKKONGRA/GEL Terör Örgütü hedeflenerek 

yapılan birçok antiterör operasyonunda önemli miktarlarda uyuşturucu madde 

yakalaması da gerçekleştirilmiştir. Bütün bunlar PKKKONGRA/GEL Terör 

Örgütü 'nün uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ne denli iç içe olduğunu açıkça 

göstermektedir . 

 

Uyuşturucu-terör irtibatı kurulurken dikkate alınan kriterlere 

baktığımızda; 

· Yakalanan sanıkların önceleri ( arşiv bilgileri ve suç kayıtları), 

· Şahısların yakalama ve tahkikat sırasındaki ifadeleri, 

· Örgüt sığınak ve hücre evlerinde uyuşturucu yakalamaları, 

· İstihbarat raporları, 

- Örgütten kaçanların/ayrılanların ve itirafçıların ifadeleri, 

· Uluslar arası kuruluşlar ve kanun uygulayıcı birimler tarafından gönderilen 

raporlar, analizler ve istihbari bilgiler, 

- Örgüt bağlantılı yurtdışı yakalama bilgileri ve raporlar, 

· Basında çıkan haberler, 
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Diğer taraftan, tüm Dünya ülkelerini ilgilendiren, ulusal sınırları 

zorlayarak uluslararası bir tehlike olarak karsımıza çıkan, terör-uyuşturucu 

madde kaçakçılığı faaliyetlerinin birbirleri ile bağlantılı olduğu, yalnız ülkemiz 

tarafından belirtilmemekte, pek çok  ülke ve uluslararası kuruluş tarafından 

da uluslar arası toplantılarda ve ülke raporlarında dile getirilmektedir. Eroin 

ve sentetik uyuşturucular açısından Asya ve Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa 

ülkeleri arasında köprü durumunda olan ülkemizin, doğu ve güney 

doğusunda faaliyet gösteren PKKKONGRA/GEL terör örgütü, ülkemizin bu 

özelliğinden azami yarar sağlayarak, ülkemiz üzerinden Avrupa ülkelerine 

uyuşturucu kaçakçılığını organize etmektedir. Uyuşturucu madde 

kaçakçılığını organize ettiği, Avrupa ülkelerince tam olarak anlaşılıp Türkiye 

ile tam bir işbirliğine gidildiği taktirde, bu ülkelerce kendilerine verilen 

desteğin kalkacağını bilen PKKKONGRA/GEL terör örgütü, bu alandaki 

faaliyetlerini oldukça gizli bir şekilde yürütmekte olup, uyuşturucu madde 

kaçakçılığı organizasyonunda; 

 

·Azami derecede gizliliğe riayet edilerek örgütün kaçakçılıkla bağının deşifre 

edilmemesi, 

·Kaçakçılık faaliyetlerinin örgütün üst düzey sorumluları tarafından yürütülüp 

koordine edilmesi ve bu suretle hücre sisteminin uygulanması, 

·Uyuşturucu maddenin güvenliğinin silahlı örgüt elemanlarınca sağlanması, 

·Kaçakçılık şebekelerinden pay alınması, 

·Örgütün veya kaçakçıların Avrupa’ya naklettikleri uyuşturucuların 

dağıtımının örgüt elemanlarınca yapılarak büyük payların alınması, gibi 

stratejiler uygulamaktadır. 

 

 Uyuşturucu madde kaçakçılığı hususunda gerçekleştirilen 

operasyonlar ve analizlerden elde edilen bulgular ve bilgiler ışığında 

değerlendirme yapıldığında; özellikle bazı Avrupa ülkelerinin, 

PKKKONGRA/GEL 'in bir terör örgütü olmadığını, siyasi bir kuruluş olarak 

değerlendirilmesi gerektiğini, PKKKONGRA/GEL terör örgütünün uyuşturucu 

madde kaçakçılığı yaptığı ve bu yolla gelir elde ettiği hususunda somut bir 
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delil bulunmadığını, PKKKONGRA/GEL terör örgütünün, uyuşturucu madde 

kaçakçılarıyla iç içe olmasına rağmen, uyuşturucu madde kaçakçılığından 

dolaylı yolla para kazandığı, şeklindeki ifade ve raporların gerçeklerle 

bağdaşmadığı açıkça görülmektedir. Uyuşturucu madde kaçakçılığının 

getireceği gelirin, hiçbir terör örgütünce reddedilebilecek bir unsur olmadığı, 

hele hele aynı rapor ve ifadelerde, uyuşturucu madde kaçakçılığı konusunda 

organize bir bağlantısı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişi ve 

organizasyonlarla bizzat ilişkileri mevcut olan PKK/KONGRA-GEL terör 

örgütünce,  hiç bir zaman göz ardı edilemeyeceği ve kullanım dışı 

bırakılamayacağı açıktır. 

 

 Örgüt için uyuşturucu ticareti; geliri yüksek, nakliyesi kolay, alıcısı bol, 

üretimi çok ve denetimsiz, pazarlama ağı kolay kurulabilen ve Dolar-Avro ile 

satılabilen bir özellik gösterdiğinden en cazip bir gelir kaynağı olarak 

görülmektedir. Bir insanlık suçu sayılan terörle ve uyuşturucu madde 

kaçakçılığı ile mücadelede, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygılı 

bütün ülkeler arasında sıkı işbirliği ve dayanışmanın yapılması kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Buna uymayan ülkelere karşı da gerekli önlemlerin alınmasının 

yanında, söz konusu ülkelerin teröre çanak tutması kendine göre anlamlı olsa 

da PKK/KONGRA-GEL gibi uyuşturucu faaliyetleriyle iç içe girmiş bir terör 

örgütünün bir “bumerang” misali dönüp dolaşıp bu tür örgütlere destek veren 

söz konusu ülkeleri ve vatandaşlarını da bu tehlikeli kuyunun içine çekeceği 

ve tehdit edeceği unutulmamalıdır.  

 

Ülkemizde ve dünyada yürütülen soruşturmalar; terör örgütlerinin 

uyuşturucu madde kaçakçılığının her safhasında (imalat / aracılık / satış v.b.) 

yer alarak finansal kaynak sağladıklarını ortaya koymuştur. Türkiye aleyhinde 

faaliyet gösteren başta PKKKONGRA/GEL terör örgütü olmak üzere bir çok 

terör örgütünün uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı, uluslararası raporların 

yanı sıra Türkiye’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında 

yakalanan şahısların ifadelerinden, terör örgütleri ile bağlantılı suç 
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kayıtlarından, örgüt ve hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden 

ve dokümanlardaki uyuşturucu alış verişinin para kayıtlarından 

anlaşılmaktadır. Günümüze kadar yapılan operasyonlarda 

PKKKONGRA/GEL terör örgütünün, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya devam 

ettiği teyit edilmiştir. 

 

 Bu bağlamda, terör örgütü PKK terör örgütü'nün bu tür faaliyetlerinin 

bilinmesine rağmen, yurt dışında ve bilhassa Avrupa ülkelerinde himaye 

bulmasında önemli unsurlardan biri, ülkemizin terör örgütü PKK terör 

örgütüne karşı yürüttüğü mücadeledeki haklılığın yeterince anlatılamadığı, 

muhatap alınan devletlerin gereği gibi aydınlatılamadığı, buradaki boşluğun, 

terör örgütlerinin yurtdışı uzantılarınca yapılan aleyhte propagandalarla, tek 

taraflı doldurulduğu, muhtelif uluslararası münasebetler vesilesiyle 

anlaşılmaktadır. 

  

 Terör örgütü PKK'nın propaganda kanadını temsil eden kuruluşlarla 

birlikte, kendisini destekleyen kuruluşlar sayesinde Avrupa Konseyi'ni, 

Avrupa Parlamentosu'nu ve İnsan Hakları Örgütü gibi değişik sivil toplum 

örgütlerini Türkiye'ye karşı harekete geçirebilmekte olumsuz kanaatlerin ve 

önyargıların oluşmasını sağlayabilmekte ya da en azından ülkemiz aleyhine 

yürütülen bu tür faaliyetlerin kısmen desteklenmesi sonucunu 

doğurabilmektedir. Diğer taraftan, Bazı Avrupa ülkeleri terör örgütü PKK'nın 

gerçek yüzünü bilmelerine rağmen, çeşitli nedenlerle terör örgütü PKK'nın bu 

yöndeki faaliyetlerine izin vererek desteklemekte ve hatta bazen Türkiye ile 

ilgili olan diplomatik ilişkilerde de bazen terör örgütü PKK'nın söylemlerini 

referans noktası olarak göstermektedirler. Nitekim Örgütün Avrupa 

ülkelerinde ve hatta Rus – Yunan - Rum lobileri yardımıyla ABD'de ülkemizi 

etkileyecek kadar birçok faaliyetlerde bulunabilmesini, bazı çevrelerin değişik 

nedenlerle terör örgütü PKK'yı desteklemelerine ve örgütün yaptığı 

propaganda çalışmalarına bağlamak mümkündür 
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 Bu tür propaganda faaliyetleri sayesinde örgüt; Türkiye'yi uluslar arası 

ilişkilerinde zora sokmaya çalışmakta ve böylelikle Türkiye'yi Güneydoğudaki 

terörle mücadele ve yöre halkının güvenliğini sağlama çabalarında tek başına 

bırakmayı ve haksız bir mücadele içerisinde olduğunu vurgulamayı 

amaçlamaktadır. Bu doğrultuda örgüt, "uyuşturucu kaçakçılığı yapmadığı, 

uyuşturucuya karşı mücadele ettiği, asıl uyuşturucu kaçakçılığının Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti tarafından yapılarak terör örgütü PKK terör örgütüne 

karşı yürütülen mücadeleyi finanse etmede kullandığı" yolunda bir dizi 

propaganda faaliyetlerine girişmiştir. Hazırlanan mesajların uyuşturucu ile 

mücadeleden ziyade, doğrudan Türkiye'yi hedef aldığı açıktır. Özellikle 

Avrupa gençliğini zehirleme yoluyla elde edilen gelirler, silah temininde 

kullanılmakta ve her türlü şiddet uygulanmak suretiyle masum insanların 

hayatları tehdit edilmektedir. 

 

            Yıllardır sürdürülen mücadele içerisinde, hayatiyetini sürdürmeye 

çalışan PKK/KONGRA GEL, sözde barış ve ateşkes söylemleri arkasına 

sığınarak faaliyetlerini siyasi arenaya kaydırmaya çalışmakta ancak diğer 

taraftan gerçek manada silah bırakma ve şiddet eylemlerine son verme 

yerine ateşkes teklifleriyle kısmi suskunluk içerisine girerek bir aldatmaca 

içindedir. Bu bağlamda, sadece Türk insanına yönelik olarak değil, yaptığı 

uyuşturucu ticaretiyle tüm insanlığa zehir saçan bir terör örgütüne karşı bütün 

ülkelerin üstlerine düşen görevi yerine getirmeleri kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Uluslar arası bir sorun olduğu bilinen uyuşturucu kaçakçılığı ve 

terörle mücadelede başarının sağlanması da, her türlü ön yargıdan uzak, 

gerçek manadaki "Uluslararası İşbirliği"ne gidilmesi sonucu gerçekleşecektir 

ki bu duruş, temiz bir dünyaya tebessüm eden kapının açılmasındaki en 

önemli anahtarlardan birisi olacaktır.  
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