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21. asrın yükselen değeri insan-
dır. İnsanın huzuru, can ve mal 
güvenliğinin sağlanması ve re-

fah seviyesinin yükseltilmesi Devlet-
lerin görev ve sorumluluğudur. 

Bu bağlamda, insan hak ve özgür-
lükleriyle kuvvetlendirilmiş, huku-
kun üstünlüğüne dayalı demokrasi, 
devletlerin yönetim şeklinde önem-
li ve vazgeçilmez araçtır. Kurumlar 
ve kurallar sistemi olan Demokrasi 
ülkede insanlar için en uygun yöne-
tim şeklidir. 

Dünyada demokrasinin önemine 
inanıldığı için devletlerin nitelikle-
rinde de aranmaktadır. 

Ancak devletlerin rekabet ve hâki-
miyet kurma arzusu ve politikaları 
maalesef Demokrasilere zarar ver-
mektedir.

Ülkelerin terör ve teröristte bakış 
tarzı ve uygulanan ikircikli politika 
güveni zedelemekte uluslararası 
ilişkilere zarar vermektedir. Terö-
rizm demokrasinin de düşmanıdır.

Mücadelede meşruiyet ve sami-
miyet önemlidir. Meşru olmayan 

unsurlarla, yapılması düşünülen 
mücadelede de samimiyetten bah-
setmek mümkün değildir.

Terörün halen ortak bir tanımının 
yapılamaması tüm dünyanın ayıbıdır. 
Hiçbir ülkenin, terörü bir politik araç 
olarak kullanması kabul edilemez.

Binlerce insanın ölümüne ve yine 
binlerce güvenlik Kuvvetlerimizin şe-
hit olmasına neden olan terör örgü-
tünün hiçbir haklı gerekçesi olamaz.

PKK, Eruh ve Şemdinli İlçelerindeki 
baskınlarla kendini açığa vurmuş 
ise de esasen köy baskınlarıyla ne 
kadar alçak ve hain olduğunu gös-
termiştir.

1984-85 yıllarında köylere yaptıkları 
baskınlarda; birkaç örnek vermek 
gerekirse bir yerde 18 bir başka yer-
de 22 bir başka yerde 38 kişiyi kat-
letmişlerdi. Öldürülenler arasında 
beşikte yatan 3 günlük bebek, 1-3-
5-7 yaşlarında çocuklar, kadınlar, 
kızlar ve 80 yaşında dede de vardır.

Sözde Kürt hakları için kurulduklarını 
iddia eden örgüt, Kürt kardeşlerimizi 
köylerinde toplu halde kalleşçe ve ha-

ince öldürüyorlardı. Son 38 kişinin öl-
dürüldüğü köyde zamanın Başbakanı 
Merhum Turgut Özal’la buluşmuştuk 
O da hayret etmiş, sözde Kürt hakla-
rı için kurulduğunu söyleyen örgüt 
bunu nasıl yapar diye sormuştu.

Devletin görevi, milletin can ve mal 
güvenliğini sağlamaktır. Bunun için 
yeni bir kısım tedbirlere ihtiyaç var-
dı. Yerel temsilciler ve güvenlik bi-
rimleriyle birlikte alınması gereken 
tedbirler yeniden gözden geçirildi.

Emniyet Genel Müdürü olarak gö-
revli olduğum dönemle ilgili rapo-
rumuz iki bölümden oluşmaktaydı. 
Bu yazımızda bu raporun ikinci bö-
lümünün tarihi sürecini paylaşmaya 
çalışıyorum.

Bundan önceki yazımda; Özel Ha-
rekât Birliğini nasıl kurduğumuzu 
yazmıştım.

Raporumuzun ikinci teklifi köy koru-
culuğunun kurulmasıydı.

Mardin’de görüştüğüm, Kürt aşiret 
reisi, “Bize güvenin devletimizle 
birlikte biz bunların hakkından ge-
liriz” demişti.
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“Örgüt geliyor, bizden yatacak yer 
istiyor, ekmek istiyor, vermezsek 
sülaleyi kurutuyor, topluca öldürü-
yor. Devlet geliyor bizlere; bunlara 
neden yiyecek veriyorsunuz? Diye 
soruyor, hapise atıyor, iki sene ce-
zaevinde kalıyoruz ve sonra ser-
best bırakılıyoruz. Biri toplu öldü-
rüyor, Devlet ise yargılıyor, ancak 
sağ bırakıyor.” 

“Aşiretlere güvenildiği takdirde dev-
letin güvenlik kuvvetleri ile işbirliği 
içinde mücadeleye katılırız. Terör ör-
gütünden en fazla biz köylüler mağ-
dur oluyor ve zarar görüyoruz” dedi.  

“Arazi şartlarını hangi yolları kul-
landıklarını nereden gelebilecek-
lerini biz biliyoruz. 3-4 ay eğitim 
görmüş askerlerle gerilla eğitimi 
görmüş teröristlerin hakkından gel-
mek zordur.”

Bu şartları yaşayan bölgede, her 
köyde bir karakol kurulmasının im-
kânı bulunmamaktaydı.

Devletin, PKK terör örgütünün Kürt 
kardeşlerimizi toplu halde öldürüp 
kaçmalarına karşı yeni tedbirlere 
ihtiyaç vardı. Halkla münasebetlere 
önem vermek ve desteklerini almak 
gerekiyordu. Halkla münasebetleri 
iyi olmayan hiçbir kuruluşun başarılı 
olma şansı yoktu. 

Yapılan araştırmalar sonucunda ye-
rel halkın desteği ile yöre halkının 
can ve mal emniyetinin sağlanabile-
ceği hususunda mutabık kaldık.

Geçici köy koruculuğu sistemi için 
yeni bir kanuna ihtiyacımız bulun-
mamaktaydı. Köy kanunu ve Çiftçi 
Mallarını koruma kanununda hü-
kümler vardı. Yeni bir kanun çıkar-
maya gerek kalmamıştı.

Köylerde, köylülerin can ve mal 
güveliğini sağlamak üzere güvenlik 
kuvvetleri gelinceye kadar geçici 
köy korucuları görev yapacaklardı.

Bu sebeple, köyün nüfusuna göre 
köylülerden oluşan 10-20 kişilik 

grupların oluşturulması, Jandarma 
teşkilatın kontrolünde, bölgede sı-
kıyönetim olduğu için, sıkıyönetim 
komutanlarının emir ve komutasına 
bırakılması öngörüldü.

Aşiretlerle ve yerel halkla görüşme-
lerimizde, terörle mücadelede, Dev-
letin Güvenlik Kuvvetlerinin yanında 
görev almaya hazır oldukları anlaşıldı.

Raporumuzun ikinci bölümündeki 
bu teklifimizi ilk önce, her zaman 
desteğini gördüğümüz Başbakanlık 
Müsteşarı Sayın Hasan Celal Gü-
zel’e sonra da zamanın Başbaka-
nı merhum Turgut Özal’a sunduk. 
Olumlu karşıladı ancak o zaman ki 
Genel Kurmay Başkanı Sayın Nec-
det Üruğ’a arz edilmesini ve mu-
tabakatının alınmasını istedi. Sayın 
Üruğ’da istihbarat birimleriyle de-
ğerlendirmemiz ve ona göre hare-
ket etmemiz gerektiğini söyledi.

Yerel halkla güvenin bir ifadesi ola-
rak bu bölgede halkın can ve mal 
emniyetini sağlamak üzere geçici 
köy koruculuğunun faydalı sonuçlar 
vereceği hususunda mutabık kalındı. 

Tüm aşiretlerle Devletin Güvenlik 
Kuvvetleri güç birliği ve gönül birliği 
içinde mücadeleye devam edildi. 

Türk silahlı Kuvvetlerimizin; terörle 
can siperâne mücadelesine, yerel 
halkın desteği ile yeni bir ivme ka-
zandırıldı. 

Köy korucularının, arazi şartlarını 
bilmeleri, cesaretleri, samimiyetleri 
ve mücadeledeki kararlılıkları ko-
mutanlar ve devlet tarafından tak-
dirle karşılandı.

Nitekim PKK’nın yayın organlarında, 
köy koruculuğunu kabul edenler, 
“Kürt Haini” olarak İlan edildi. Köyle-
re PKK tarafından yapılan baskınlarla, 
öldürülen yüzlerce Kürt kardeşleri-
mize göz yumanlar, şimdi farklı tepki 
koyuyordu. Oysa o köy baskınların-
dan sonra, ölen Kürt kardeşlerimizin 
etkisiyle hem özel harekât birliği ku-

ruldu. Hem de geçici köy koruculuğu 
sistemi uygulamaya konuldu.

Vatanın, ülkesi ve milletiyle bölün-
mez bütünlüğü içinde yapılan mü-
cadelede yararlı sonuçlar alındı ve 
başarılar elde edildi.

Terörle halen büyük bir azim, cesaret 
ve kararlılıkla mücadeleyi sürdüren 
Devletimize ve onun adına başarıla-
rıyla gurur duyduğumuz Türk Silahlı 
Kuvvetleri’mizi, MİT’i, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personelini, köy korucularımızı tebrik 
ediyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. 

Görevleri sırasında şehit olan kar-
deşlerimize Allahtan rahmet ve 
mekânlarının cennet olmasını dili-
yor, Gazilerimizle birlikte minnetle 
ve şükranla anıyorum.

Güvenlik kuvvetlerimiz, dün olduğu 
gibi bugün de Anayasa ve kanunlar 
çerçevesinde verilen görevleri, te-
rörle mücadeleyi en iyi şekilde ye-
rine getirme konusunda, büyük bir 
azim ve kararlılıkla çalışmaktadır.

Devlet ve millet olarak bu mücade-
leyi yapan kurum, kuruluş ve perso-
neline sahip çıkmanın başarıyı arttı-
racağına inanıyorum.

PKK-YPG, THKP-C, DEAŞ ve FETÖ/
PYD ve tüm terör örgütleriyle müca-
delede başarılar temenni ediyorum.

Terörle mücadelede en başarılı olan 
ve halen de alan hâkimiyetini sağla-
yarak devam ettiren Türkiye’dir.

Ülkemiz; teröre yaptığı harcamala-
rı, geri kalmış yörelerimizin kalkın-
masına, alt yapı hizmetlerine, fakir 
fukaraya yapmış olsaydı bu sorunlar 
kalmayacaktı.

Bölgede en istikrarlı ülke olan Türki-
ye’nin kalkınmasını istemeyen ülke-
lerin oyun ve tezgâhlarına alet olan, 
akıldan izandan yoksun, cahil ve sa-
tılmış kafaların bu oyunları fark ede-
cekleri zaman mutlaka gelecektir.


