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ÖZET 

  

 Dünyanın birçok bölgesinde, çeşitli terör örgütleriyle mücadele 

halinde olan ülkelerin bu mücadelede kullandığı en önemli araçlar, İHA ve 

SİHA’lardır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu tezde, Taliban ve El 

Kaide’ye uzun süredir güvenli bir sığınak teşkil eden ve Pakistan’a bağlı 

özerk bir bölge olan FYAB örneği seçilmiş ve CIA’in bu bölgede El Kaide ve 

Taliban’a karşı SİHA kullanımı incelenmiştir. İHA ve SİHA’lar, Afganistan, 

Irak, Somali, Yemen, Pakistan ve daha birçok bölgede terörle mücadelede 

kullanılmaktadır. FYAB’ın incelenmek üzere seçilmesinin sebebi, bu 

bölgenin, Afganistan’dan sonra en çok İHA/SİHA kullanılan ve mücadelede 

elde edilen sonuçların en somut ve açık şekilde görüldüğü bölge olmasıdır. 

İHA/SİHA’ların terörle mücadele kapsamında kullanımının her geçen gün 

artması, bu sistemlerin mücadeledeki rolünün ve katkısının ortaya konması 

ihtiyacını doğurmaktadır. Çalışma, bu ihtiyaç doğrultusunda yapılmıştır. 

FYAB örneğinin incelenmesi, İHA/SİHA’ların bu bölgede kullanımı sırasında 

karşılaşılan sorunların ve elde edilen sonuçların dikkate alınarak bu 

tecrübelerden faydalanılması açısından önem arz etmektedir. Çalışmanın 

ana sorusu, terörizmle mücadelede İHA/SİHA’ların rolünün ne olduğu, 

mücadeleyi nasıl etkilediğidir. Bu konunun anlaşılabilmesinde, terör ve 
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terörizm olgusunun taşıdığı anlam ve terörizmle mücadele yöntemlerinin 

neler olduğu ile ilgili teorik yaklaşımların rehber niteliğinde olduğu 

değerlendirilmiş ve çalışmada bu yaklaşımlara yer verilmiştir. Bu kapsamda 

ABD, İsrail, NATO ve Türkiye’nin İHA/SİHA kullanımı da ele alınmıştır. 

Örnek olay kapsamında ise CIA’in, FYAB’da 2004 yılından bugüne kadar 

İHA/SİHA kullanmak suretiyle örtülü bir şekilde yürüttüğü gözetleme ve keşif 

faaliyetleri ile saldırı düzenleme şeklindeki mücadele yönteminin, Taliban ve 

El Kaide üzerinde nasıl bir etki yarattığı ve terörizmle mücadeleyi ne ölçüde 

etkilediği incelenmiştir. Bu bağlamda  terörle mücadelede İHA/SİHA 

kullanım yöntemleri ve bu araçların FYAB’da kullanımı esnasında 

karşılaşılan problem sahalarının çözümü ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. 

Ayrıca Türkiye’nin İHA kullanımı ve gelecekte SİHA kullanma olasılığı 

kapsamında önerilere de yer verilmiştir.  
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ABSTRACT 

  

Many countries are into confrontation with various terrorist 

organizations in many parts of the world. The most important vehicles used 

in this struggle are unmanned aerial vehicles (UAVs) and unmanned 

combat aerial vehicles (UCAVs). In this thesis, using the case study 

method, Federally Administered Tribal Areas (FATA) which is a safe haven 

for Taliban/al-Qaeda for a long time and an autonomous region of Pakistan, 

selected as a sample and CIA’s use of UCAV in this area against this 

terrorist organizations was examined. UAVs and UCAVs are used in 

combatting terrorism in many countries and regions like Afghanistan, Iraq, 

Somalia, Yemen and Pakistan. FATA is the region where UAVs and UCAVs 

are most used after Afghanistan and the results obtained in the fight can be 

seen most concrete and clearly in this region. These are the reasons why 

FATA was chosen as a sample. The increase of using UAVs/UCAVs within 

the fight against terrorism, makes it necessary to demonstrate the 

contribution and the role of these systems in the fight. The study was 
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conducted according to this requirement. Studying this sample is important 

because of considering the results obtained during the use of UAVs/UCAVs 

in this region and taking into account the problems encountered in terms of 

benefiting from the experiences. The main question of this study is, what 

are the roles of UAVs and UCAVs within combating terrorism and how they 

affect the combat. The theoretical approaches about combating terrorism 

methods and the meanings of terror, terrorism were assessed as a 

guidance to understand this issue better. Therefore these approaches were 

included in this study. In this context, the US, Israel, NATO and Turkey’s 

use of UAV/UCAV were also discussed in the study. In context of this case 

study, as a method of combat, the impacts of CIA’s surveillance, 

reconnaissance and attack activities since 2004 on Taliban and al-Qaeda 

which are conducted in a covered way by use of UAVs/UCAVs in FATA 

were examined. In this context, suggestions were made regarding the 

methods of using UAV/UCAV in the fight against terrorism and solution of 

the problems encountered during use of these vehicles in FATA. In addition, 

suggestions were made regarding the use of UAV and the future possibility 

of using UCAV of Turkey. 
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AMM    :   Ağ Merkezli Muharebe 

AWACS  :   Airborne Warning and Control System (Havadan İhbar ve 
       Kontrol Sistemi) 

BİLGESAM :   Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 

BLOS    :   Beyond Line of Sight (Görüş Sahası Dışı/Ötesi) 

ETA     :   Euskadi ta Askatasuna (Bask Ülkesi ve Özgürlük)  

EO     :   Elektro-optik 

FYAB    :   Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi 

HALE    :   High Altitude Long Endurance (Yüksek İrtifa Uzun Havada 
       Kalış) 

HVT     :   Hava Veri Terminali 

IR      :   Kızılötesi 

IRA     :   Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) 

ISAF    :   International Security Assistance Force (Uluslararası   
       Güvenlik Yardım Kuvveti) 

ISI     :   Inter-Services Intelligence (Pakistan İstihbarat Servisi) 

IŞİD     :   Irak-Şam İslam Devleti 

İGK     :   İstihbarat, Gözetleme ve Keşif 

İHA     :   İnsansız Hava Aracı 

İHAS    :   İnsansız Hava Aracı Sistemleri 

İNİS     :   İnsan İstihbaratı 

İUS     :   İnsansız Uçak Sistemleri 

JAPCC   :   Joint Air Power Competence Centre (Müşterek Hava Gücü 
       Mükemmelliyet Merkezi) 

KBRN    :   Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer  

KBSE    :   Kuzeybatı Sınır Eyaleti 

LOS     :   Line of Sight (Görüş Alanı/Sahası) 

MALE     :   Medium Altitude Long Endurance (Orta İrtifa Uzun Havada 
       Kalış) 

MTI     :   Moving Target Indicator (Hareketli Hedef Göstergesi) 

MİUS    :   Muharip İnsansız Uçak Sistemleri 

ÖİZİS    :   Ölçme ve İz İstihbaratı 

PHK    :   Pakistan Hava Kuvvetleri 
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SAR    :   Syntetic Aperture Radar (Sentetik Açıklıklı Radar) 

SİHA    :   Silahlı İnsansız Hava Aracı 

SİNİS    :   Sinyal İstihbaratı 

SSM    :   Savunma Sanayii Müsteşarlığı 

SUÖB    :   Sincan Uygur Özerk Bölgesi 

TAI    :    Turkish Aerospace Industries (Türk Havacılık ve Uzay  
       Sanayii A.Ş.) 

TİHA    :   Türk İnsansız Hava Aracı  

TMM    :   Terörle Mücadele Merkezi 

TTP     :   Tehrik-e Taliban Pakistan (Pakistan Taliban Hareketi) 

TUSAŞ   :   Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 

UAS    :   Unmanned Aerial Systems (İnsansız Hava Aracı    
       Sistemleri) 

UAV    :   Unmanned Aerial Vehicle (İnsansız Hava Aracı) 

UCAV    :   Unmanned Combat Aerial Vehicle (Silahlı İnsansız Hava 
       Aracı) 

UHM    :   Ulusal Halk Meclisi 

UTSAM  :   Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma 
       Merkezi 

YKİ     :   Yer Kontrol İstasyonu 

YVT     :   Yer Veri Terminali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GİRİŞ 

   Terör ve terörizm kapsamındaki eylemlerin geçmişi çok eski 

dönemlere kadar gitmekle birlikte, bu iki kavramla ilgili kavramsallaştırma 

yönündeki çalışmalar son dönemlerde yapılmaya başlanmıştır. Bu yöndeki 

çabalara rağmen, terörizm kavramı üzerinde herkes tarafından kabul gören 

evrensel bir tanımda buluşulamaması, birçok ülkenin bu kavramı kendi 

çıkarları doğrultusunda yorumlamasına sebep olmuş, bu durum ise terörizmle 

mücadeleyi olumsuz yönde etkilemiştir.  

   Terörizmle mücadele yöntemleri incelendiği zaman, özellikle iki 

yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlardan ilki, güvenlik odaklı 

askeri güç kullanımının ve baskıcı tedbirlerin ağırlıkta olduğu Savaş Modeli, 

ikincisi ise daha ılımlı politikaların benimsendiği, yasal tedbirler ve 

uygulamaların belirginleştiği, uzlaşmacı bir anlayışın hâkim olduğu Ceza 

Adaleti Modeli’dir. Güvenlik odaklı askeri güç kullanımında özellikle 11 Eylül 

saldırılarından sonra öne çıkan “proaktif/önleyici yaklaşım” ABD’nin bugün 

için terörizmle mücadele yönteminin bel kemiğini oluşturmaktadır (Forster, 

2007: 3,4; Machon, 2006: 9-46; Sandler ve Rosendorff, 2004). ABD bu 

yaklaşımla, terör eylemlerinin gerçekleşmesinin önüne geçmeye 

çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda kullanılan İHA ve SİHA’lar, 11 Eylül 

saldırılarından sonraki dönemde küresel çapta “teröre karşı savaş” ilan 

ederek El Kaide ve uzantılarıyla mücadeleye girişen ABD’nin, proaktif 

yaklaşım kapsamında elinde bulunan en önemli araçlar arasındadır. ABD, 

bugün için dünyanın birçok bölgesinde teröre karşı verdiği mücadelesini bu 

araçları kullanmak suretiyle yürütmektedir.   

   20. yüzyılda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmeler, 

birtakım yeniliklerin insanların ve devletlerin hayatına girmesine sebep 

olmuştur. Havacılık, elektronik, haberleşme ve navigasyon teknolojilerinin 

gelişimine paralel olarak, bugün sivil ve askerî alanda ve farklı maksatlarla 

kullanılan İHA’lar da gelişme göstermiştir. Özellikle iletişim ve ulaşım 

alanında yaşanan bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve gelişen İHA’lar, 
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1970’li yıllardan itibaren uluslararası boyut kazanarak günümüze kadar 

etkinliğini artıran terörizme karşı verilen mücadelede ve muharebe alanında 

önemli roller üstlenmiştir. İHA’lar Vietnam savaşı, Lübnan, Kosova, Irak, 

Yemen, Somali, Mali, Afganistan ve Pakistan’da hem muharebe alanında 

hem de terörizme karşı verilen mücadelede etkin bir şekilde kullanılmıştır 

(Haider, 2014: 11-15; Gaub, 2011: 8-25). 2001 yılına kadar askerî alanda 

keşif, gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılan İHA’lar, ilk olarak bu 

tarihten itibaren ABD tarafından Afganistan’da, silahlı olarak ve saldırı 

amacıyla kullanılmaya başlanmış (Ahmad, 2014: 1), bu kullanım günümüze 

kadar artarak ve yayılarak devam etmiştir. Terörizmle mücadele kapsamında 

dünya genelinde kullanımı her geçen gün artan bu sistemlerin terör örgütleri 

üzerindeki etkisinin, mücadeleye olan katkısının ve elde edilen olumlu ve 

olumsuz sonuçların FYAB gibi örnekler üzerinden incelenerek mücadeledeki 

rolünün ortaya konması, daha etkin bir mücadele yürütülmesi açısından 

önem arz etmektedir.     

   Bu çalışmada, İHA’ların terörizmle mücadeleye ne oranda katkı 

sağladığı ve mücadeledeki rolünün ne olduğu irdelenmiştir.  Araştırmanın ilk 

bölümünde, çalışmanın yöntemi ile ilgili bilgi verilmiş, ikinci bölümde; üçüncü 

ve dördüncü bölümde incelenecek olan terörizmle mücadelede İHA/SİHA 

kullanımına temel teşkil edecek şekilde, terör ve terörizm kavramları ile 

terörizmle mücadele yöntemleri kuramsal olarak incelenmiştir. Üçüncü 

bölümde; insansız hava aracı sistemleri (İHAS) ile ilgili detaylı bilgi verilmiş 

ve terörle mücadele kapsamında kullanımı incelenmiştir. Dördüncü bölümde; 

FYAB örneği üzerinden CIA’in, MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper kullanımı ile 

bu kullanımın terör örgütleri ve eylemleri üzerindeki etkisi, etkinliği, 

karşılaşılan sorunlar incelenerek analiz edilmiş, son olarak bu kullanımın 

terörizmle mücadelenin kuramsal boyutu ile olan ilişkisi ve hukukî boyutu 

gösterilmiştir. Beşinci bölümde; önceki bölümlerde elde edilen sonuçlar 

ortaya konularak tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.  

   Araştırmanın sonucunda; İHA/SİHA’ların terörizmle mücadele 

kapsamında önemli görevler yerine getirse de, terör eylemlerinin 



3 
 

sonlandırılmasında tek başına yeterli olmadığı, bu araçları, mücadelede 

benimsenen kapsamlı ve bütüncül bir politikanın önemli bir parçası olarak 

değerlendirmenin en uygun yaklaşım tarzı olacağı tespit edilmiştir.   



BİRİNCİ BÖLÜM 
 
 
 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  
 
 

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU   

   Son yıllarda İHA ve özellikle SİHA’lar terörizmle mücadele 

kapsamında çoğunlukla gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla giderek artan bir 

yoğunlukta kullanılmaya başlanmıştır. Dünya çapında bu kullanımda öne 

çıkan ülkeler ABD ve İsrail’dir. NATO’nun özellikle Afganistan’da düzenlediği 

operasyonlarda da İHA/SİHA’lar önemli roller üstlenmiştir. Bu çalışmanın 

konusunu, “Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi Örneği” özelinde İHA ve SİHA 

kullanımının terör örgütleri üzerindeki etkisinin ve terörizmle mücadeleye 

katkısının belirlenmesi oluşturmaktadır.  

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu tez çalışmasının amacı; terörizmle mücadele kapsamında 

FYAB’da, İHA ve SİHA’lar ile yapılan gözetleme ve keşif faaliyetleri ile 

özellikle saldırı türündeki operasyonların terör örgütleri üzerinde yarattığı 

etkinin, istenen sonucun alınıp alınamadığının, dolayısıyla bu teknolojilerin 

terörizmle mücadeledeki rolünün belirlenmesidir.     

3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

İHA ve SİHA kullanımının terörizm ve terör örgütleri üzerindeki 

etkilerinin, karşılaşılan sorunların neler olduğunun iyi anlaşılması, bu 

araçların mücadeledeki rolünün tespit edilmesine ve dolayısıyla terörizmle 

mücadelede benimsenmesi gereken bütüncül yaklaşımda İHA/SİHA’ların 

kullanımının taşıdığı önemin anlaşılmasına imkân verecektir.  
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ABD’nin 2004’ten bu yana SİHA kullandığı FYAB’ın, PKK terör 

örgütünün çekirdek yapılanmasının uzun süredir barındığı Kandil ile olan 

benzerliği (farklı bir ülkede bulunması, benzer coğrafî özelliklere sahip 

olması), dikkat çekicidir. Çalışma, bu kapsamda değerlendirildiğinde, PKK 

terör örgütüne karşı 1997’den itibaren aktif bir şekilde İHA kullanan ve ileride 

SİHA kullanması kuvvetle muhtemel olan Türkiye açısından önem arz 

etmektedir. FYAB’da özellikle gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla SİHA 

kullanımı ve elde edilen sonuçlar ile karşılaşılan problemler, bu teknolojiye 

sahip olmayı planlayan Türkiye açısından detaylı bir şekilde incelenmesi ve 

göz önünde bulundurulması gereken konulardır. Bu tür örneklerin 

incelenmesi, Türkiye’nin bu sistemleri daha etkin bir şekilde kullanmasına 

imkân tanıyacaktır. Ayrıca ABD’nin FYAB’da İHA/SİHA kullanımı ile ilgili 

Türkiye’de yapılmış herhangi bir çalışmanın olmaması, tezin önemini artıran 

bir diğer faktördür.  

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve 

derinlemesine analiz imkânı sağlayan, bir örneğin veya olgunun yoğun, 

bütüncül bir biçimde tanımlanması ve analizine imkân veren (Merriam, 1988), 

belirli bir durumun derinlemesine aydınlatılmasının amaçlandığı “durum 

çalışması yöntemi” seçilmiş ve FYAB örneği bu kapsamda incelenmiştir.   

ABD’nin FYAB’da Taliban ve El Kaide’ye karşı yürüttüğü mücadeleye 

İHA/SİHA’ların katkısının ne olduğu ile ilgili elde edilen veriler, “elde edilen 

bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya sunmaya imkân 

veren betimsel analiz” (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 224) yöntemiyle analiz 

edilmiştir. Betimsel analizde, incelenen konu kapsamında doğrudan alıntıların 

önemli olması dolayısıyla (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 224), İHA/SİHA’ların 

etkileri ve etkinliği ile ilgili olarak ABD Başkanı’nın, CIA Başkanı’nın ve El 

Kaide terör örgütünün eski lideri Usame Bin Ladin’in açıklamalarına ve 

değerlendirmelerine de yer verilmiştir.  
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5. ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE SINIRLILIKLARI 

İHA/SİHA’ların terörizmle mücadelede rolünün ne olduğunu 

belirlemek maksadıyla yapılan bu araştırmada, ABD tarafından, uluslararası 

terörizmle mücadelede İHA/SİHA’ların 2004 yılından bugüne kadar en etkili 

ve kesintisiz şekilde kullanıldığı bölgelerin başında gelen, Pakistan’a bağlı 

FYAB örnek olarak seçilmiş ve incelenmiştir. Çalışmada, terörizmle 

mücadele kapsamında İHA/SİHA kullanımının genellikle kısa dönem 

sonuçları incelenmiş olmasına rağmen, uzun dönemde neden olduğu 

sonuçlara değinilmemesinin çalışmayı eksik bırakacağı düşüncesiyle, bu 

konuya da yer verilmiştir. Ayrıca İHA ve SİHA’ların terörizmle mücadele 

kapsamında yerine getirdiği görevlerin ve rollerin daha iyi anlaşılması 

açısından İsrail, NATO ve Türkiye’nin kullanımına da yer verilmiş, Afganistan, 

Irak, Somali ve Yemen’deki kullanımı da incelenmiştir. Körfez Savaşı, Bosna 

Savaşı ve Kosova Savaşı gibi muharebe ortamlarında İHA/SİHA kullanımı, 

çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.  

CIA’in terörizmle mücadele kapsamında icra ettiği keşif, gözetleme 

ve saldırı türündeki operasyonlar, doğası gereği gizli/örtülü bir yapıya sahip 

olduğu için, düzenlenen operasyonların detayları hakkında net bilgiler elde 

edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu sebepten dolayı, bu alanda yapılan 

inceleme, değerlendirme ve analizler, somut operasyonlardan çok bu 

operasyonların sonuçları üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca keşif ve gözetleme 

faaliyetlerinin mücadeleye etki eden somut sonuçlarının net bir şekilde 

görülmesi her zaman mümkün olmamaktadır.  

Son olarak, nano ve mikro kategorisindeki İHA sistemlerine 

çalışmada yer verilmemiş, mini, küçük ve taktik İHAS’ların yanı sıra, ABD’nin 

sınıflandırmasına göre Grup-4 ve Grup-5 kategorisine giren sistemlerin (MQ-

1 Predator, MQ-9 Reaper gibi) terörizmle mücadeledeki rolüne ağırlık 

verilmiştir.    
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6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Veri toplama yöntemi olarak; nitel araştırmalarda doğrudan gözlem 

ve görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda uygulanan doküman 

incelemesi/analizi yöntemi uygulanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 285). 

FYAB’da düzenlenen SİHA saldırılarıyla ilgili istatistiki bilgiler, bu verileri 

Pakistan’daki yerel kaynaklardan ve dünya çapında önde gelen medya 

kuruluşlarının haberlerinden takip ederek güncel bir şekilde tutan açık 

kaynaklardan alınmıştır.  



İKİNCİ BÖLÜM 
 
 
 

TERÖRİZMLE MÜCADELE  
 
 

1.  TERÖR VE TERÖRİZM   

   a. Kavramsal Çerçeve 

    “Terör” kavramı ilk olarak Fransız İhtilali’nden sonraki yaklaşık bir 

yıllık dönemi, 1793-1794 arasındaki rejimi anlatmak için “terör sistemi rejimi” 

adı altında kullanılmıştır (Schmid, 2011: 41,42). Korkudan ötürü sarsıntı 

geçirmek ve yine korkudan ötürü dehşete düşmek anlamlarına gelen terör 

kelimesinin kökeni Latince “terrere” dir (Türkiye Barolar Birliği, 2006: 4).   

“Terör” sözcüğü Türkçeye, Fransızca “terreur” kelimesinden 

geçmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre terör: “yıldırma, cana kıyma ve 

malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” anlamına gelmektedir (Türk Dil Kurumu 

[web], 2014). Oxford Ansiklopedik Sözlüğü’nde ise: “Büyük korku, dehşet, 

dehşet uyandıran, korkutan şey ya da kişi.” olarak tanımlanmaktadır  (Oxford 

Ansiklopedik Sözlük, 1990: 1728). 

 “Terör” kavramı ile “terörizm” kavramı arasındaki en büyük fark; 

terörün belirli bir sistematiğinin olmaması, irade dışı gerçekleşebilmesi söz 

konusu iken, terörizmde ise belirli bir siyasi amacı gerçekleştirmek amacıyla 

terörün sistematik olarak kullanılması durumu karşımıza çıkmaktadır. Terörün 

terörizme dönüşme sürecinde ideolojiler, düşünceler ve teoriler ön plana 

çıkmaktadır (Altuğ, 1995: 18).     

Terörizmden doğan eylemlerin çok eski dönemlere kadar gitmesine 

rağmen bu kavramla ilgili kavramsallaştırma ve tanımlama çabaları yenidir. 

Terörizm konusunda yapılan tanımlamalarda ortak birtakım öğelere rastlansa 
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da henüz bu kavramla ilgili evrensel bir tanım yapılabilmiş değildir. Artık 

literatürde bir klişe haline gelen “birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısı” 

tâbiri, evrensel bir tanıma neden ulaşılamadığı sorusunun en kısa cevabıdır.    

Ana Britannica terörizmi: “Siyasi bir hedefe ulaşmak amacıyla 

devlete, halka ya da bireylere karşı sistemli şiddet eylemlerine başvurmak.” 

şeklinde tanımlamaktadır (Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, 1999: 

549). Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nün terörizm tanımı, Ana Britanicca’nın tanımı 

ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. TDK Sözlüğü terörizmi: “Siyasal 

bir hedefe ulaşmak amacıyla devlete, halka veya bireylere karşı şiddet 

eylemlerine başvurmak.” şeklinde tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu [web], 

2014). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi ise terörizmi: 

“Önceden belirlenmiş amaçlarına ulaşmak için sistematik olarak şiddete 

başvuran bir örgütlenmiş grup ya da partinin kullandığı yöntemdir.”  şeklinde 

tanımlamaktadır (Çora, 2008: 20).  

Terörizm konusunda uzman olan Paul Wilkinson (1986: 56)’a göre 

terörizm:  

 “Bazı politik ve siyasi taleplerin karşılanması için insanları, grupları, halkı  ya 

da iktidarları yıldırmak amacıyla öldürme ya da yok etme eylemlerinin 

sistemli bir şekilde uygulanması veya bu amaçlarla tehdit oluşturulmasıdır.” 

   Arend ve Beck (1994: 163) terörizm tanımlamalarında, amacın politik 

hedeflere ulaşmak olduğuna ve yaratılan korkuya vurgu yapmıştır. Buna göre 

terörizm: “Politik amaçlara ulaşabilmek amacıyla toplum üzerinde korku 

yaratmaya yönelik şiddet kullanmak veya kullanma tehdidinde bulunmaktır.” 

Arend ve Beck’in tanımına benzer şekilde  Richardson, Goodin ve Hoffman 

tarafından yapılan terörizm tanımlarında; terörizm kapsamındaki eylemlerin 

nihai amacı olan politik kazanç, şiddet hareketlerinin sivilleri hedef alması ve 

yaratılan korku ortamı gibi faktörler, ortak unsurlar olarak ön plana 

çıkmaktadır (Richardson, 2006: 4; Goodin, 2006: 78; Hoffman, 2006: 40).    
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Ergil (1991: 171)’e göre şimdiye kadar yapılan en kapsamlı terörizm 

tanımı ise:  

 “Saldırılan veya korkutulan sivil ve masum kurbanlar aracılığı ile, 

hedeflenenden daha büyük bir kitleyi yıldırıp korkutarak, yasa dışı stratejik 

ve siyasal amaçlarını gerçekleştirmek için bir grubun veya devletin, bilinçli ve 

planlı bir biçimde şiddet kullanması veya şiddet kullanma tehdidinde 

bulunmasıdır.”  

Schmid (1998: 8) ise terörizmin, gizli veya yarı gizli birey, grup veya 

devlet aktörleri tarafından kaygı, huzursuzluk ve korku uyandıran, kişisel 

veya politik sebeplerle işlenen ve tekrarlanan şiddet hareketleri olduğunu 

belirtmiştir. Schmid ayrıca, teröre hedef olan kişilerin aslında görünürdeki 

hedefler olduğunu, asıl amacın ise bu mağdurlar üzerinden hedeflenen ana 

kitleye bir mesaj verilmesi/iletilmesi olduğunu, bu birincil hedef konumundaki 

mağdurların genel bir kitle içerisinden rastgele veya özellikle seçilebildiğini 

ifade etmektedir.1   

Ulusal ve uluslararası alandaki kurum, kuruluş ve tüzel kişiler 

tarafından da terörizmin birbirinden farklı tanımları yapılmıştır. Terörizm 

algısındaki farklılıklar ve benzerliklerin anlaşılması açısından bu tanımların 

incelenmesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörizm tanımı, Türk 

Dil Kurumu Sözlüğü’nde geçen terörizm tanımı ile paralellik arz etmektedir. 

TSK terörizmi: “Sosyal, ideolojik vb. hedef ve hedeflere ulaşmak maksadıyla 

devlete, halka veya bireylere karşı şiddet eylemlerine başvurmaktır.” şeklinde 

tanımlamaktadır (MS 76-3(A) TSK Müşterek Askeri Terimler Sözlüğü, 2010). 

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı tanımda ise terörizm: 

“… ulusaltı gruplar veya gizli ajanlar tarafından önceden planlanmış, sivillere 

karşı gerçekleştirilen siyasi amaçlı şiddet.” şeklinde tanımlanmıştır. ABD 

Adalet Bakanlığı’na göre terörizm (Kaya, 2005: 15):   

                                            
1 Irak ve Suriye’de eylemlerine devam eden IŞİD terör örgütünün ele geçirdiği rehineleri öldürme şekli, 

aslında hedef kitleye verilen bir mesajdır. Ürdünlü pilotun Ocak 2015’te yakılarak öldürülmesi de bu 

kapsamda değerlendirilebilir.   
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“…hükümetin davranışlarını etkilemek niyetiyle sivil halkı  korkutmak veya 

zorlamak, korku veya sindirmeyle ya da adam kaçırma veya suikast yoluyla 

şiddet eyleminde bulunulmasıdır.”  

 ABD Savunma Bakanlığı’nın yaptığı tanıma göre terörizm 

(Shanahan, 2010: 174): 

“...hükümetleri veya toplulukları sindirmek, gözünü korkutmak veya baskı 

altında tutmak niyetiyle genellikle politik, dinî ve ideolojik güdülerle  hesaplı, 

yasa dışı kuvvet kullanımı, kuvvet kullanma tehdidi veya şiddet 

uygulanmasıdır.”  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2004 yılının Ekim ayında 

almış olduğu 1566 sayılı kararda, BM’nin terörizmi nasıl tanımladığı ve hangi 

tür eylemleri terörizm kategorisinde değerlendirdiği açıkça belirtilmektedir. 

Söz konusu karar şu şekildedir (Carlile, 2007: 16): 

“Birini öldürmek ya da ağır biçimde yaralamak,  belirli bir grup içerisinde, halk 

içinde veya belirli kişiler arasında terör havası yaratmak amacıyla rehin 

almak, uluslararası anlaşmalar ve protokollerde belirtildiği üzere terörizm 

kapsamındaki suçları işlemek üzere bir grubu korkutmak veya bir 

uluslararası örgütü veya devleti zorlamak gibi cezai eylemler politik, felsefi, 

ideolojik, radikal, etnik, dinî veya benzeri hiçbir düşünceye dayanarak kabul 

edilemez...”   

   b. Hukuksal Çerçeve 

Üzerinde görüş birliğine varılamayan terörizm tanımı, uzmandan 

uzmana, toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Devletler ve uluslararası 

kuruluşlar da bu kavramı kendi bakış açılarına, çıkarlarına, geçmişte ve 

günümüzde terörizmin doğrudan hedefi olup olmama durumlarına göre 

yorumlamaktadır.  
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İngiltere’de 19 Şubat 2001’de yürürlüğe giren Terörizm Yasası 

(Terrorism Act 2000)’nda 2006 yılında yapılan değişiklikle terörizm şu şekilde 

tanımlanmıştır (Carlile, 2007: 4-6):  

“Politik, dinî, ırksal veya ideolojik kazanımlar elde etmek maksadıyla 

hükümete, devletin uluslararası bir kuruluşuna, yıldırmak veya korkutmak 

amacıyla halka veya halkın belirli bir kesimine karşı şiddet eylemlerinde veya 

şiddet kullanma tehdidinde bulunmaktır.”  

Rusya’nın terörizm algısı farklılık arz etmektedir. Rusya’da 2006 

yılından beri yürürlükte olan Terörizmle Mücadele Yasası’nda yer alan 

terörizm tanımlamasında dikkat çeken husus, terörizmin esasında bir şiddet 

ideolojisi olduğuna yapılan vurgudur. Yasaya göre terörizm (Federal Law No. 

35-FZ On Counteraction of Terrorism [web],   2006): 

“Ulusal ve yerel devlet organlarını, uluslararası kuruluşları ve bu unsurlar 

tarafından benimsenen kararları etkilemeyi, toplumu korkutma ve/veya diğer 

yasa dışı hareketler ile etkilemeyi içeren şiddet eylemleri ve şiddet 

ideolojisidir.”  

Hangi tür eylemlerin terörizm kapsamında değerlendirildiği de aynı 

yasada sıralanmaktadır. Terörü teşvik eden fikirleri veya materyalleri yayarak 

terörizm fikrini popülerleştirmek ve bu tür eylemlerin haklılığını savunmak 

yasada terörizm kapsamında değerlendirilen eylemler arasındadır. Rusya’nın 

terörizm ve terörizmle mücadele anlayışı herkes tarafından kabul edilebilir 

genel bir anlayıştan çok, coğrafî konumu ve içinde bulunduğu şartlar 

ekseninde, kendine özgü bir biçimde şekillenmiştir (Sapmaz, 2013: 7). 

ABD’nin “küresel teröre karşı savaş” konseptini kendi açısından fırsata 

dönüştüren Rusya, Kuzey Kafkasya’da meydana gelen tüm eylemleri islâmî 

terör eylemleriyle ilişkilendirmiş ve uluslararası alanda kısmen başarılı olarak 

(Bingöl, 2013: 153) kendi “terörizm” algısını yaygınlaştırmıştır. Rusya’nın, bu 

bölgedeki oluşumlarla ilişki halinde olan örgüt ve organizasyonları terörist 

örgüt olarak nitelendirmesi, doğrudan kendisine yönelmemiş ve ülkenin 

güvenliğine tehdit oluşturmayan terör örgütlerini ise bu nitelendirmenin 
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dışında tutması (Sapmaz, 2013: 11, 12), terörizme bakışının son derece 

subjektif kriterlere dayandığının bir göstergesidir.2 

Terörizm kapsamındaki suçlara yer veren Çin Ceza Kanunu’nda 

2011 yılına kadar “terörizm”, “terör eylemi” ve “terörist” tanımlarına yer 

verilmemiştir. Çin’in yasama organı olan Ulusal Halk Meclisi (UHM), bu 

kavramların kapsamlı ve açık tanımlarına yer veren bir terörle mücadele 

yasası çıkarmak için çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda sekiz maddeden 

oluşan “Terörle Mücadele Çalışmalarını Güçlendirmeye İlişkin Karar” 29 Ekim 

2011’de UHM tarafından kabul edilmiştir (Zhou [web], 2015). Kasım 2014’te 

ise 106 maddeden oluşan yeni ve daha kapsamlı bir terörle mücadele kanun 

tasarısı Ulusal Halk Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 2015 yılı içerisinde 

onaylanması beklenen bu tasarının 104. maddesinde terörizm (Heller [web], 

2015): 

“Toplumsal panik ve etnik düşmanlık yaratmayı, ulusal politikaları etkilemeyi, 

devlet gücünü zayıflatmayı ve ülkeyi bölmeyi amaçlayan her türlü düşünce, 

söylev ve şiddet içeren eylemler ile diğer terör eylemleridir.” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Çin, kendisine bağlı olan Sincan Uygur Özerk 

Bölgesi (SUÖB)’nde yürüttüğü politikalara uluslararası destek sağlamak 

amacıyla “küresel teröre karşı savaş” argümanını kullanmaktadır (Pekcan, 

2012: 2,3). Çin Halk Cumhuriyeti, bu bölgedeki her türlü muhalif eylemi ve 

düşünceyi  “ayrılıkçılık, terörizm veya aşırı dincilik” etiketi ile etiketlemekte 

(Ziegler, 2010: 235) ve faillere gözaltı, işkence ve idam dâhil çok ağır cezalar 

vermektedir.3  

                                            
2 Rusya Federasyonu, 2003 yılından başlamak üzere dönem dönem uluslararası ve Rusya kaynaklı 

terör örgütlerinin ve bu örgütlerle bağlantılı kişilerin listesini yayımlamaktadır. Bugüne kadar 

yayımladığı listelerde PKK terör örgütünün yer almaması, Rusya’nın terörizme yaklaşımının kendi 

menfaatleri çerçevesinde şekillendiğinin göstergelerinden biridir.   

3 Çin Devlet Konseyi’nin 2002 yılında yayımladığı Çin Ulusal Savunma Broşürü’nde; Çin’in terörizmin 

kurbanı olduğu, “Doğu Türkistan teröristleri”nin sadece sosyal istikrara değil, aynı zamanda ülkedeki 

tüm etnik grupların can ve mal güvenliğine karşı ciddi tehdit oluşturdukları ifade edilmiştir (Uluslararası 

Af Örgütü Raporu, 2004: 12). 
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   Rusya ve Çin’in, Batı’nın terörizm algısından farklı olarak, ülke 

bütünlüğüne yönelen her türlü ve özellikle ayrılıkçı eylemleri terörizm 

kapsamında değerlendirdikleri görülmektedir. 2011 yılına kadar yasalarında 

somut bir terörizm tanımına yer vermeyerek kendisine geniş bir manevra 

alanı bırakan Çin, bu tarihten sonra terörizmin yasal tanımını yapma yönünde 

çalışmalara başlamıştır. 2014 yılında kabul edilen taslak yasada yer alan  

tanımda, eylemin yanında, düşünce ve söylev de terörizm kapsamında 

değerlendirilmektedir. Yasada yer alan “diğer terör eylemleri” ise ucu açık bir 

kavramdır. Yeni yasa tasarısı, terörizmle mücadelede gözetilmesi gereken 

özgürlük-güvenlik dengesinin Çin tarafından gözeltilmediğini (Zhou [web], 

2015) ve Çin’in daha önce sahip olduğu geniş manevra alanının 

daralmadığını göstermektedir. Rusya da geniş bir yoruma yer vermektedir. 

Ayrıca terörizm olarak değerlendirilen eylemleri, kamu güvenliğini sağlama 

adına bir bir sıralamakta ve büyük bir kesimi terörizmle bağdaşlaştırmaktadır 

(Carlile, 2007: 11,13). Bu iki ülke, Batı ülkeleri ile aralarındaki bu algı 

farklılığına ve ABD’nin küresel bir aktör olma hedefine karşı olmalarına 

rağmen, 11 Eylül sonrasında ABD’nin El Kaide’ye karşı oluşturduğu 

koalisyona, hava sahalarını açarak  destek vermiştir (Wilkinson, 2008: 8).  

Türkiye’de terör, en son 21 Şubat 2014 tarihinde değişikliğe uğrayan 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda şu şekilde tanımlanmıştır (Terörle 

Mücadele Kanunu, 1991): 

“Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme, veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, 

hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin 

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 veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden 

eylemlerdir.”   
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Terörizm konusunda bugüne kadar akademisyenler, kurumlar ve 

devletler tarafından birçok tanım yapılmasına ve bu tanımların ortak öğeler 

içermesine rağmen, bu kavramla ilgili evrensel boyutta geçerli bir tanım 

henüz yapılmış değildir (Yamaç, 2001: 29). Böyle bir tanımın bugüne kadar 

yapılmamış olmasının çok ciddi sonuçlar doğurmadığını ve ortak kabul gören 

bir tanım yapma yönündeki çabaların anlam ifade etmediğini savunanlar 

olduğu gibi (Richards, 2014: 217), herhangi bir kavram konusunda ne kadar 

kafa karışıklığı yaşanıyorsa, bu kavramın o oranda fırsatçı yaklaşımlarla 

suistimal edilebileceğini savunan görüşler de vardır (Saul, 2006: 3). Bu 

görüşler doğrultusunda, devletlerin kendi ulusal çıkarlarını gözeterek terörü 

silah olarak kullanmalarının tanım sorununun devam etmesine yol açtığı ve 

terörün doğası gereği dinamik ve değişken bir yapıya sahip olmasının böyle 

bir tanıma engel teşkil ettiği de öne sürülmektedir (Çitlioğlu, 2005: 196-206).  

Terörizmin evrensel bir tanımının olmaması, bazı devletlerin 

uluslararası arenada adaletsiz bir şekilde, tek taraflı ve dayatmacı 

uygulamalarına yol açmakta, bu durum aynı zamanda uluslararası hukukî 

düzenin zarar görmesine de sebep olmaktadır (Acharya, 2009: 678). Ayrıca 

terörizmin aslında ne olduğu konusunda ortak bir anlayış birliğinin olmaması 

ve terörizmin parametrelerinin neler olduğunun açık ve objektif bir şekilde 

ortaya konmaması, isteyen herkesin, kendi siyasi düşmanının her türlü 

faaliyetini terörizm kapsamında değerlendirmesine de imkân vermektedir 

(Richards, 2014: 215).   

Şu açıktır ki, terörizmle ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde 

mücadele edebilmek için öncelikle terörizm kavramının evrensel tanımının 

yapılması gerekmektedir. Evrensel bir tanımda birleşilememesi, terörizmle 

mücadele kapsamında gösterilen uluslararası çabaları baltalamakta ve her 

ülkenin kendine göre bir tanım benimsemesine, buna bağlı olarak da çözüm 

adına farklı ve zararlı stratejilerin yürürlüğe konmasına sebep olabilmektedir 

(Richards, 2014: 214). Uluslararası alanda güçlü olan ve terörizmi kendi 

çıkarları doğrultusunda kullanan ülkelerin, mevcut durumu değiştirerek bu 

kavramları evrensel boyutta tanımlamaları ya da bu yöndeki çabalara katkı 
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sağlamaları çok olası görülmemektedir. Aksi halde, kendilerinin de uymak 

zorunda kalacakları kuralların ortaya konmasıyla, ellerinde bulundurdukları 

ve gerektiğinde kullandıkları “terörizm” argümanını kaybetmiş olacaklardır. 

   c. Terörizmin Tarihi 

Terörizm kapsamında değerlendirilen eylemlerin tarihi çok eskilere 

dayanmaktadır. Bu kapsamdaki ilk eylemlere, Romalılara karşı direnen, 

tarihin ilk terörist gruplarından biri olan ve şimdiki İsrail topraklarında faaliyet 

gösteren Sicariiler tarafından başvurulduğu bilinmektedir (Hoffman, 2006: 

83). Sicariilerden sonra günümüze kadar farklı yöntemler ve araçlarla 

terörizme başvuran birçok etnik, ayrılıkçı, dinî motifli terör örgütü ve terörizm 

eylemi literatürde yerini almıştır. Bunlardan bazıları; Haşhaşiler (İran), 

Thuglar (Hindistan), Narodnaya Volya (Halkın İradesi-Rusya), Aum Shinrikyo 

(Yüce Gerçek-Japonya), Kızıl Tugaylar (İtalya), İrlanda Cumhuriyet Ordusu 

(İRA-Kuzey İrlanda), Bask Yurdu ve Özgürlüğü (ETA-İspanya), ASALA 

(Ermenistan), PKK (Türkiye) ve dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren 

El Kaide gibi örgütlerdir.4 Çalışmanın kapsamı açısından söz konusu örgütler 

hakkında detaylı bilgiye yer verilmemiştir.   

Bugünkü anlamda terörizm kavramı ise ilk olarak, Fransız 

Devrimi’nden sonraki yaklaşık bir yıllık dönemi (1793-1794) ifade etmek için 

kullanılmıştır. Devrimden sonra insanları sorgusuz ve siyasi amaçlarla idam 

eden rejim “terör rejimi” o dönem ise “terör dönemi”  olarak isimlendirilmiştir  

(Schmid, 2011: 41,42).  

19. yüzyılda ortaya çıkan ulus-devlet düşüncesi doğrultusundaki 

bağımsızlık hareketleri, ayrılıkçı terör örgütlerinin eylemleri şeklinde kendini 

göstermiştir. I.Dünya Savaşı sonrası dönemde ise, terörizm kendisini Rusya,  

                                            
4 Sicariilerle ilgili detaylı bilgi için bkz. (Laqueur, 2001), Haşhaşilerle ilgili detaylı bilgi için bkz. 

(Laqueur, 1977; Lewis, 2011), Thuglar ve Narodnaya Volya  ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Arıboğan, 

2007), Aum Shinrikyo ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Kang, 2009), Kızıl Tugaylar ile ilgili detaylı bilgi için 

bkz. (Orsini, 2011), IRA ile ilgili detaylı bilgi için bkz.  (Dingley, 2012), ETA ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 

(UTSAM, 2010a), ASALA ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Karaş, 2007), PKK ile ilgili detaylı bilgi için bkz. 

(Temel, 2010: 57), El Kaide ile ilgili detaylı bilgi için bkz. (Schweıtzer ve Shay, 2011). 
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İtalya ve Almanya’da devlet terörizmi şeklinde göstermiştir. Totaliter rejimlere 

sahip olan bu ülkelerde terörizm devlet politikası olarak benimsenmiş, korku 

ortamı yaratıp halkı ve bazı etnik, dinî grupları sindirerek kurulan toplumsal 

düzeni devam ettirmek amacıyla bir vasıta olarak kullanılmıştır (Kongar, 

2003: 77).  

Doğu ve batı bloğu şeklindeki iki kutuplu dünya düzeninin hâkim 

olduğu soğuk savaş döneminde ise, hasım ülkeler sıcak savaş yerine 

birbirinin düşmanı olan terör örgütlerini destekleme yoluna gitmişler, terörizmi 

politik bir araç olarak kullanmışlardır (Bal, 2006: 9). Bu dönem aynı zamanda 

modern terörizmin köklerinin filizlenmeye başladığı dönemdir. 1970’li yıllara 

denk gelen Marksist-Leninist ideolojinin yükselişi ve buna karşı duran aşırı 

sağ ideolojiler arasındaki çatışma, bu dönemdeki terörizm hareketlerinin 

kaynağını oluşturmuştur. Bu dönemde özellikle Orta Doğu ülkelerinde ve 

Avrupa’daki terör örgütlerinin sayısında önemli bir artış meydana gelmiştir 

(Caşın, 2008: 262). 

1980’li yıllar ise Marksist-Leninist ideolojinin zayıfladığı, köktendinci 

ve Batı karşıtı düşüncenin geliştiği ve buna bağlı olarak, bu ideolojileri 

benimseyen terör örgütlerinin ortaya çıkarak yayıldığı dönemdir. 1979 yılında 

Afganistan’ı işgal eden Sovyetler Birliği’ne karşı ABD’nin, Afganistan’daki 

Sovyet karşıtı yapılanmaları desteklemesi ve aynı dönemde gerçekleşen İran 

İslam Devrimi, radikal islâmi örgütlerin sahneye çıkmasına sebep olmuştur. 

Söz konusu dönemde Afganistan, bu tür terör örgütlerinin büyümesi ve 

gelişmesi için elverişli bir ülke konumuna gelmiştir. Bu olumlu ortamı en iyi 

şekilde kullanan köktendinci terör örgütleri, 1990’lı yıllardan bugüne kadar 

büyüyerek etkilerini ve eylemlerini artırmıştır (Yaman, 2006: 16). 

Terör örgütleri, var oldukları dönemin şartlarına bağlı olarak 

eylemlerini gerçekleştirmek maksadıyla çeşitli araç ve gereçleri kullanmıştır. 

Tarihteki ilk terör örgütü olarak kabul edilen ve eylemlerini M.S. 66-73 yılları 

arasında, şimdiki İsrail topraklarında gerçekleştiren Sicariiler silah olarak 

kıyafetlerinin altına sakladıkları “Sicae” denilen küçük kılıçları kullanmıştır 
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(Arıboğan, 2007: 151; Laqueur, 2001: 7). 11. yüzyılda faaliyet gösteren 

Haşhaşiler ise Sicariilere benzer şekilde, kurbanlarına karşı silah olarak 

kutsal olduğuna inandıkları hançerleri kullanmıştır (Laqueur, 1977: 6). 13 ve 

19. yüzyıllarda Hindistan’da etkili olan Thuglar ise kubanlarını boğmak için 

ipek ipler kullanmıştır (Arıboğan, 2007: 152).  

Ateşli silahların, patlayıcı maddelerin, kimyasal ve biyolojik 

maddelerin ortaya çıkması ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine 

yayılmasıyla terör örgütleri bu araçları eylemlerinde silah olarak kullanmaya 

başlamıştır. Son birkaç yıldır Irak ve Suriye’de faaliyet göstererek ses getirici 

terör eylemleri düzenleyen ve basit bir terör örgütünün ötesinde küresel bir 

tehdit haline gelen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)’nin sahip olduğu ve 

eylemlerinde kullandığı silah sistemleri, bir ordunun sahip olduğu 

sistemlerden farksızdır. Örgütün sahip olduğu silahlar arasında; tanklar 

(muhtemelen 30 adet T-55, 5-10 adet T-72), çekili toplar (yaklaşık 20 km 

menzilli), BM-21 çok namlulu roketatar sistemleri, omuzdan atılan hava 

savunma füzeleri (SA-7 ve Stinger), anti-tank silahları (HJ-8 ve Spigot), zırhlı 

personel taşıyıcılar ve diğer hafif silahlar (AK-47, M-16 vb.) yer almaktadır 

(Alexander ve Beach [web], 2014). 

Ayrıca özellikle iletişim ve ulaşım teknolojilerinde meydana gelen baş 

döndürücü gelişmeler, hem terörle mücadele eden tarafın hem de teröristlerin 

kullandığı araç ve yöntemlerin büyük ölçüde değişmesine yol açmıştır. Yeni 

teknolojilere ulaşmanın son derece kolay bir hale geldiği günümüzde, 

Hizbullah gibi terör örgütleri eylemlerinde İHA gibi ileri teknoloji ürünü 

araçların sunduğu imkânlardan faydalanmaya başlamıştır (Nolin, 2012: 4; 

Gaub, 2011: 38,39).  11 Eylül 2001 tarihinde ABD’ye karşı düzenlenen, 

yöntem, araç ve sonuçları açısından daha önceki hiçbir terör eylemine 

benzemeyen saldırılar, terörizm algısında önemli bir değişime yol açmıştır. 

Daha önce konvansiyonel silahlar/patlayıcılar vasıtasıyla düzenlenen ve 

sınırlı sayıda kurbanı hedef alan terör eylemlerinin artık sivil maksatlarla 

kullanılan hava araçları dâhil, her türlü araçla düzenlenebileceği ve çok 

büyük sayıda insanın ölümüne yol açabileceği görülmüştür (Öktem, 2007: 
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20). Tüm bu gelişmeler, terör örgütlerinin yapısal açıdan dönüşümüne ve 

uluslararası arenada daha çok boy göstermelerine sebep olmuştur 

(Alexander, 1999: 66).  

Terör örgütleri ile mücadele halinde olan ülke, ordu ve NATO gibi 

uluslararası kuruluşlar da içinde bulundukları dönemin teknolojik imkânlarını 

kullanarak bu mücadelelerini sürdürmektedir. Savaş uçakları, taarruz 

helikopterleri, tanklar, toplar, havanlar, füze ve roketler, antitank silahları, 

zırhlı personel taşıyıcılar, hafif silahlar ve daha birçok silah türü terörle 

mücadelede kullanılan araçlardır. Ayrıca günümüzde, başta ABD, İngiltere ve 

İsrail olmak üzere birçok ülke, son derece gelişmiş sistemler olan İHA ve 

SİHA’ları terörle mücadelede etkin ve yoğun bir biçimde kullanmaktadır 

(Attuquayefio, 2014: 3; Aaronson ve Johnson, 2013: 1,7; Brooke, 2013: 1,3; 

Human Rights Watch, 2009: 3-22; Balpınar, 2006: 68; A. Zussman ve  N. 

Zussman, 2005: 7-10).     

İster 2000 yıl önce isterse günümüzde olsun, terörizm kapsamında 

gerçekleştirilen eylemlerin dîni, milliyetçi veya siyasi ideoloji kaynaklı olduğu, 

değişen hususun ise, teknolojik gelişmelere bağlı olarak kullanılan araçlar ve 

yöntemler olduğu ve terör eylemlerinin artık daha fazla insanın ölümüne yol 

açtığı söylenebilir.5 

   ç.  Uluslararası Terörizm  

Farklı yazar, akademisyen ve uzmanlar tarafından terörizm; 

ulusal/ülke içi terörizm, devlet terörizmi, devlet destekli terörizm, uluslararası 

terörizm vb. birçok sınıflandırmaya tâbi tutulmuştur. Sınıflandırmadaki bu 

çeşitlilik, terörizmin kimden ya da kimlerden kaynaklandığı, amacı, şekli ve 

yöntemi gibi farklı bakış açılarından kaynaklanmaktadır (Ekici, 2012: 18-25). 

                                            
5 Teknolojik gelişmeler sonucunda biyoterörizm, nükleer terörizm ve siber terörizm gibi yeni kavramlar 

da terörizm literatüründe yerini almıştır. Bu yeni terörizm çeşitleri, her ne kadar kullanılan teknolojiler ve 

buna bağlı olarak araçlar ve yöntemler açısından farklılık gösterse de nihai amaç, terörizm 

kapsamındaki eylemlerle elde edilmek istenen amaçla aynıdır.   
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Çalışmanın konusu açısından bu terörizm türlerinden sadece uluslararası 

terörizm kavramı incelenecektir.  

Terörizm, başka ülkelerin vatandaşlarına veya onlara ait hedeflere 

yöneltilirse, terör eylemi en az iki devletin desteklediği gruplarca ve bir 

ülkenin ya da uluslararası örgütün politikalarını etkilemek amacıyla yapılırsa 

uluslararası hüviyet kazanmakta ve söz konusu eylemler uluslararası 

terörizm kapsamında değerlendirilmektedir (Altuğ, 1995: 27,28). Uzun süredir 

dünya gündemini meşgul eden El Kaide terör örgütü ve 2014 yılının 

ortalarından itibaren adından çokça söz edilen IŞİD, uluslararası terör 

örgütlerinin en somut iki örneğidir.  

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de, 15 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde 

İstanbul’da, 11 Mart 2004 tarihinde Madrid’de, 7 Temmuz 2005 tarihinde 

Londra’da ve dünyanın birçok bölgesinde meydana gelen saldırılarla dünya 

gündemini daha fazla meşgul etmeye başlayan uluslararası terörizmi Yayla 

(1990: 380) şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Eylemi gerçekleştirenler, hedef, para, silah, eğitim ve istihbarat gibi altyapı 

kaynakları bakımından doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birden çok 

ülkeyi ilgilendiren yahut birden çok ülkeyle ilişkili olan teröre uluslararası 

terör dememiz gerekir.”  

ABD’de 1996 yılında kabul edilen Antiterör ve Etkin Ölüm Cezası 

Kanunu’nda uluslararası terörizm şu şekilde tarif edilmektedir (Tiefenbrun, 

2003: 364):  

“Politik ve sosyal kazanımlar elde etmek amacıyla sivil bir nüfusu zorlamak 

veya korkutmak, devlet siyasetini veya devletin işleyişini etkilemek 

maksadıyla ABD’ye, ABD veya başka bir ülkenin vatandaşlarına karşı, ABD 

sınırları dışında yasa dışı şiddet kullanımı.”   

11 Eylül saldırıları ile başlayan ve günümüze kadar devam eden din 

kaynaklı uluslararası terörizm kapsamındaki eylemler, küresel bir hale 
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gelmiştir. Bu eylemlerin küresel bir yapı arz etmesinin sebepleri ise; hedef 

alınan kişilerin farklı milliyetlere sahip kişiler olması, eylemleri gerçekleştiren 

teröristlerin yine aynı şekilde farklı milliyetlere sahip olması ve eylemlerin 

sonuçlarının basın yayın araçları vasıtasıyla geniş kitleleri etki altına 

almasıdır (Juergensmeyer [web], 2002).  

Terörizmin, 20. yüzyılın sonlarına doğru uluslararası bir niteliğe 

bürünmesinin ana sebepleri; bu dönemde iletişim ve ulaşım alanlarında 

yaşanan hızlı gelişme, yeni silah sistemleri ve teçhizatlar ile teknolojik 

imkânların ve bunlara ulaşım imkânlarının artması, birtakım ülkelerin kendi 

devrim ve ideolojilerini yaymak amacıyla terörizmi bir araç olarak seçmeleri 

ve bu gelişmeler paralelinde, terör örgütleri arasındaki bağların gelişmesi ve 

iş birliğinin artmasıdır (İlhan, 1998: 7). 

2.    TERÖRİZMLE MÜCADELE  YÖNTEMLERİ 

Terörizm kapsamında değerlendirilebilecek eylemlerin tarihi oldukça 

eski olmasına rağmen, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu eylemler 

uluslararası boyut kazanmış ve birçok ülkenin etkin önlemler almasını 

gerektirmiştir.6 11 Eylül 2001’de ABD’de düzenlenen saldırılar ise ABD ve 

İngiltere öncülüğünde birçok devletin terörizmle mücadele anlayışını 

değiştirerek yeni yasalar çıkarmak suretiyle düzenleme yapmalarına neden 

olmuştur (Kutlu, 2010: 77). 11 Eylül saldırıları açık bir şekilde göstermiştir ki, 

birçok açıdan güçlü olan ülkelerin dahî bazı zayıf yanları bulunmakta ve bu 

zaafiyetler terör örgütleri tarafından istismar edilebilmektedir. Düşmanın 

göreceli zayıflığına karşı sahip olduğu nispi üstünlükleri kullanıp asimetrik bir 

tehdit unsuru olarak ortaya çıkan teröristlerin ne zaman, ne şekilde ve kimi 

hedef alacağı, hangi boyutta bir yıkıma ve katliama sebep olacağı 

bilinmemektedir.  

                                            
6 Modern terörizmin tarihi, Rapoport tarafından dört dalga teorisi ile açıklanmıştır. Rapoport bu terörizm 

dalgalarını; anarşizm ve modern bireysel terörizm dönemi (1879-1920), anti-kolonyal (sömürge karşıtı) 

terörizm dönemi (1920-1960), yeni sol terörizm dönemi (1960-1989) ve çalışmamızın kapsamına giren 

dinî terörizm dönemi (1980- ) şeklinde dönemlere ayırmıştır. Her bir dönemin detayları için bkz. 

(Rapoport, 2004: 46-73) 
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Terörizm konusunda uzman olan Paul Wilkinson, Walter Laqueur ve 

Yonah Alexander gibi araştırmacıların bir kısmı terörizmin Orta Doğu, üçüncü 

dünya ülkeleri ve Sovyetler kaynaklı -bugün için Sovyetlerin yerini dinî motifli 

radikal terör örgütlerinin aldığı söylenebilir- bir terör ağından kaynaklandığını, 

Batılı ülkeleri ve demokrasileri hedef aldığını savunmaktadırlar. Bu durumda 

Batı’nın bu terör örgütlerine karşı verdiği cevap bir “misilleme” veya “karşılık 

verme” olmakta ve meşruiyet kazanmaktadır (Yalçıner, 2006: 102-103). 

Bugün için ABD ve İsrail’in uluslararası terörizmle mücadele kapsamında 

yarattıkları algı tam da bu yaklaşıma uymaktadır. 11 Eylül saldırılarından 

sonra ABD “misilleme” yapmak veya “karşılık vermek” amacıyla önce 

Afganistan’ı ve ardından Irak’ı işgal etmiş, bu işgallerin meşruiyetini ise  

11 Eylül saldırılarına dayandırmıştır. İsrail ise kendisine karşı yapılan her 

türlü eylemin mevcudiyetine karşı yapıldığı teziyle mücadelesine meşruiyet 

kazandırma çabası içerisine girmekte ve orantısız güç uygulamaktadır.  

Bu bölümde, ABD’nin FYAB’da SİHA kullanımının daha iyi 

anlaşılması için terörizmle mücadeleye temel teşkil eden kuramların neler 

olduğu ve bu kuramlar çerçeveside NATO’nun, ABD’nin, İsrail’in ve 

Türkiye’nin terörizmle mücadelesi incelenecektir. Terörizmle mücadele 

yöntemlerini detaylı olarak incelemeye geçmeden önce, “terörle mücadele” 

ile “terörizmle mücadele”nin birbirinden farklı kavramlar olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Bu konuda dikkat çekici yaklaşımlarda bulunan Bal (2006: 2,3)’a 

göre, terörle mücadele daha çok yasa uygulayıcılarını ve güvenlik güçlerini 

ilgilendiren bir konudur. Terörizmle mücadele ise, insanların terörist 

olmasının önüne geçilmesi, insanları terörist olmaya zorlayan sebeplerin 

ortadan kaldırılması, teröristlere karşı icra edilen operasyonlar, faaliyetler 

konusunda ikna edici bir şekilde halkın bilgilendirilmesi gibi çabalardır. Bu 

faaliyetlerden beklenen nihai amaç ise, mücadele alanına konu olan insan 

topluluklarının akıl ve kalplerini kazanmaktır. Terörizmle mücadele, tüm bu 

faaliyetlerin toplamıdır.   
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   a. Kuramsal Çerçeve   

Terörizmle mücadelede kapsamında belirlenen yöntemler, farklı 

araştırmacı ve akademisyenler tarafından çeşitli sınıflandırmalara tâbi 

tutulmuştur. Bu sınıflandırmalar incelendiği zaman, sadece bir yöntemin 

uygulanmaya konmasıyla başarıya ulaşılabileceğini söylemek mümkün 

değildir.    

Hewitt (1982: 3), terörizmle mücadele yöntemlerini, uygulanan 

“makro” ve “mikro” politikalar şeklinde ikiye ayırmaktadır. Makro politikalar; 

teröristlerle ateşkes anlaşması yapmak, otoriteye özel yetkiler veren yasal 

düzenlemeler yapmak, halkın özgürlüklerini genel olarak kısıtlamak, güvenlik 

güçlerinin ve mahkemelerin kullanımını kapsayan baskıcı politikalar 

uygulamak gibi yöntemlerdir. Mikro politikalar ise; rehinelerle ilgili görüşmeler 

yapma, izleme, takip etme gibi daha basit yöntemleri kapsamaktadır.  

Sederberg (1995: 295-312) ise, terörizmle mücadele yöntemlerinden 

bahsederken, “baskıcı” ve “uzlaşmacı” yöntemler şeklinde iki temel ayrıma 

gitmektedir. Uzlaşmacı politikalar izlendiği takdirde, muhatap olunan terör 

örgütü ile mücadele yerine müzakere yöntemi tercih edilmektedir. Baskıcı 

politikalar izlendiğinde ise yasal bastırma ve askeri bastırma durumları söz 

konusu olmaktadır.7 

Mullins’in (1997: 360) terörizmle mücadele yöntemlerinde öne 

sürdüğü iki yaklaşım vardır. Bunlardan ilki; terör eylemleri meydana 

gelmeden önce durdurmak, önüne geçmek veya engellemek amacıyla 

yapılan faaliyetler ve alınan önlemleri içeren proaktif/önleyici yaklaşımdır. Bu 

yaklaşımda amaç, erken davranarak terör eylemlerinin gerçekleşmesinin 

önüne geçmektir. Bu maksatla, istihbâri nitelikte bilgi toplanarak 

değerlendirilmesi ve kuvvet kullanımı dâhil birçok önleyici tedbirler hayata 

geçirilebilir. Diğer yaklaşım türü olan reaktif yaklaşım ise, terör eylemi 
                                            
7 Terörizmle mücadelede baskıcı yöntemleri benimseyen ülkelere örnek olarak Rusya gösterilebilir.  

Rusya’nın bu mücadelesinde asker, polis ve istihbarat servisinin faaliyetleri ön plana çıkmakta, bunun 

sonucunda ise insan haklarının geri plana itilmesi söz konusu olmaktadır (Omelicheva, 2009: 5-8). 



24 
 

gerçekleştikten sonra yapılan faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler, askeri 

güç kullanımı dâhil birçok tedbir ve uygulamayı içermektedir.  

İlk yaklaşım olan proaktif yöntemde, yapılan faaliyetler veya alınan 

tedbirler savunma ve saldırı tedbirleri kapsamında iki gruba ayrılmaktadır. 

Savunma tedbirleri kapsamında, hayâti öneme sahip kişilerin ve yapıların 

fizikî olarak korunması, erken uyarı ve ikaz sistemlerinin kurulması, askeri 

güçlerin önemli yerlere konuşlandırılması gibi daha çok pasif görünümlü 

tedbirler alınarak, terör eylemlerine karşı önemli hedeflerin korunmasına 

çalışılmaktadır. Daha aktif faaliyetleri içeren saldırı tedbirleri ile terör 

örgütlerinin eylem yapabilme imkân ve kabiliyetlerinin sıfırlanması 

amaçlanmaktadır. Bu maksatla her türlü kaynakları ile birlikte teröristler ve 

örgüte destek olanlar hedef alınarak, düzenlenmesi muhtemel terör 

eylemlerinin önüne geçilebilmekte veya terör eylemlerinin sıklığı 

azaltılabilmektedir. Terör örgütlerinin önde gelen yöneticilerine ve liderlerine 

suikast düzenlemek, varsa mal varlıklarına el koymak, teröristlerin barındığı 

kamplara harekât düzenlemek, terörü desteklediği bilinen ülkelere misilleme 

yapmak ve örgütün içine sızmak saldırı tedbirlerinden birkaçıdır (Sandler, 

2005: 78; Sandler ve Rosendorff, 2004: 1,2).8 

Terörizmle mücadele yöntemlerini Mullins’in ayrımı gibi reaktif ve 

proaktif tedbirler şeklinde iki ayrı grupta inceleyen Reisman (1999: 1-55), bu 

iki yaklaşımı esas alarak uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla 

değinmektedir. Reaktif yöntemde, uluslararası terör örgütlerine karşı 

uluslararası hukuk kapsamında kuvvet kullanımını, proaktif yöntemde ise 

kuvvet kullanımı dâhil önleyici tedbirleri, istihbarat faaliyetlerini ve istihbarat 

paylaşımını, ikili veya çok uluslu antlaşmalar sayesinde sağlanacak iş birliğini 

önermektedir.  

 

                                            
8 Ağustos 2009’da Pakistan Talibanı’nın lideri Beytullah Mesud, ABD’ye ait bir SİHA’dan atılan füze ile 

hayatını kaybetmiştir (O‘Connell, 2010: 10). ABD’nin, El Kaide’nin bulunduğu birçok ülkede, bu 

örgütlerin lider kadrosunu hedef alarak düzenlediği bu ve benzeri SİHA saldırıları, proaktif yöntemler 

kapsamında benimsenen saldırı tedbirlerine örnek teşkil etmektedir.  
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Crelinsten (2009: 49,50), terörizmle mücadelede en çok kullanılan 

geleneksel modellerden Ceza Adaleti Modeli ve Savaş Modeli’ne vurgu 

yapmaktadır. Bu iki modelde de devlet tekeli söz konusudur. Savaş 

Modeli’nde mücadelede ana sorumluluk ve yetki ordunun üzerindedir. Ceza 

Adaleti Modeli’nde terör suçlusu şahısların kontrolünde minimum güç 

kullanımı benimsenirken, Savaş Modeli’nde maksimum güç kullanımı esastır. 

Ceza Adaleti Modeli’nde terörizm “suç” olarak değerlendirilirken, Savaş 

Modeli’nde bir tür “savaş”, genellikle de “düşük yoğunluklu savaş” olarak 

değerlendirilir ve mücadelede savaş kurallarına göre hareket edilir. Bu 

modelde, karşı tarafta mücadele eden veya askeri destek sağlayan herkes 

“suçlu” kabul edilerek, misilleme ve cezalandırma kapsamında harekât 

düzenleme, gerekli görülen yerlere askeri güç konuşlandırma gibi faaliyetler 

icra edilir.    

Mücadelenin yapıldığı platforma göre de terörizmle mücadele 

yöntemleri iki ayrı sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.  Bu sınıflandırma, ulusal 

ve uluslararası seviye şeklindedir. Ulusal düzeyde mücadele, terörizme hedef 

olan ülkenin kendi egemenliğine dayanarak, ülke sınırları içerisinde yürüttüğü 

mücadeledir. Kuvvete dayalı uygulamaları, tedbirleri içerdiği gibi hukukî 

tedbirleri de içermektedir. Uluslararası alanda yapılan ekonomik, askeri ve 

diplomatik mücadele ise terörizme karşı uluslararası düzeyde mücadele 

kapsamındaki yöntemlerdir. Askeri mücadele kapsamında; askeri 

müdahalede bulunma, misilleme tarzında saldırılar düzenleme ya da önleyici 

saldırı düzenleme gibi yöntemler bulunmaktadır (Schmid ve Crelinsten, 1993: 

312).    

Terörizmle mücadele yöntemlerine hukukî açıdan bakan Erickson 

(1989: 47), iki ayrı yaklaşımda bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Silahlı Çatışma 

Hukuku yaklaşımı, diğeri ise hukuk kurallarının uygulanması yaklaşımıdır.  

Silahlı Çatışma Hukuku yaklaşımında, terörizm kapsamına giren eylemler 

askeri bir problem olarak görülmektedir. Teröristlerin her biri savaşan tarafın 

bir ferdi olarak, yani “düşman” olarak değerlendirilmekte ve her türlü 

muamele Cenevre Sözleşmesi’ne göre yapılmaktadır. Bu yaklaşıma göre 
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terörizmle mücadele eden ülke, Cenevre Sözleşmesi’ndeki Silahlı Çatışma 

Hukuku kurallarına göre askeri kuvvet kullanmak durumundadır. 

Terörizmle mücadele yöntemleri incelendiği zaman, iki ana 

yaklaşımın hâkim olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, baskıcı yöntemleri ve 

Savaş Modeli’ni benimseyen yaklaşım, diğeri ise hukuk devleti ilkelerine 

bağlılığın benimsendiği Ceza Adaleti Modeli yaklaşımıdır. Bu yöntemlerin ne 

kadar etkin olduğu, terörizme karşı verilen mücadelede hangi yöntem veya 

yöntemlerin daha fazla işe yaradığı konusunda farklı görüşler vardır.  Feridun 

ve Shahbaz (2010: 193-205), 1986-2006 yılları arasında Türkiye’deki askeri 

harcamalar ile terör eylemlerini karşılaştırdıkları çalışmada, güvenlik odaklı 

mücadele yöntemlerinden Savaş Modeli yaklaşımının pratikteki uygulaması 

olan askeri yöntemlerin terör eylemlerini azaltmadığını öne sürerek, bu 

alandaki literatürün “askeri tedbirlerin terörizmle mücadelede tek başına 

yeterli olmadığı” görüşünde ağırlık kazandığını ifade etmektedirler. Wilkinson 

(2008: 9) da aynı şekilde, sofistike ve ciddi bir terör örgütüne veya eylemine 

karşı salt askeri tedbirlerin yeterli olmadığını, hatta demokrasilerde Savaş 

Modeli’ne ve askeri tedbirlere aşırı bağımlılığın birtakım olumsuzlukları da 

beraberinde getirebileceğini iddia etmektedir.  

Terör olayı meydana gelmeden önce engellemek amacıyla 

uygulanan aktif tedbirler kapsamındaki birtakım proaktif yöntemler teröristleri 

tahrik ederken, pasif tedbirler kapsamındaki savunma tedbirleri, bu açıdan 

daha az potansiyele sahiptir. Alınan savunma tedbirleri, teröristlerin 

muhtemel eyleminin başarı şansını ve eylemden bekledikleri faydayı azaltan 

yönde bir etki yaratmaktadır. Bunun sonucunda teröristler, kendileri 

açısından daha az risk taşıyan ve başarı şansının daha fazla olduğu 

eylemlere yönelmektedir (Sandler, 2005: 78).  Ayrıca proaktif yaklaşımın 

belirli terör hedeflerine karşı uygulanması söz konusu iken, savunma 

yaklaşımında terörün hedefi olabilecek tüm kişi, bina ve faaliyetlerin 

korunması esas alınmaktadır. Bu da maliyet-etkinlik açısından savunma 

yaklaşımının olumsuz yanını teşkil etmektedir (Sandler, 2005: 85). Bu 
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aşamada, kesintisiz bir şekilde gözetleme yapabilen İHA’lar gibi düşük 

maliyetli teknolojik çözümlerin önemi ortaya çıkmaktadır.   

   b. NATO ve Terörizmle Mücadele  

4 Nisan 1949 tarihinde kurulan NATO, kuruluş amacı gereği 

Soğuk Savaş’ın bitimine kadar terörizmi bir sorun olarak görmemiş, 

uluslararası terörizmle mücadelede bir milat olan 11 Eylül’den sonra bu 

konuya ağırlık vermiştir (Yaman, 2006a: 42). 21-22 Kasım 2002 tarihinde 

gerçekleştirilen Prag Zirvesi’nde NATO’nun, terörizm de dâhil olmak üzere 

çeşitli tehditlere karşı hazır olması amacıyla, NATO Mukabele Gücü 

oluşturulmasına karar verilmiştir (NATO Wales Summit Guide, 2014: 

118,119; The Prague Summit, 2003: 72,73). Konsey, bu Mukabele Gücü’nün 

ileri teknolojik imkânlara sahip olmasına karar vermiştir. Ayrıca zirvede, üye 

ülkeler; istihbarat toplama, gözetleme ve hedef tespiti, hava-yer gözetlemesi, 

komuta kontrol ve iletişim, düşman hava savunmasının bastırılması 

kapsamında sahip oldukları kabiliyetleri geliştirme konusunda sağlam politik 

taahhütler vermiştir (The Prague Summit, 2003: 72,73).  

4-5 Eylül 2014 tarihinde Galler’de düzenlenen NATO zirvesinde diğer 

konuların yanı sıra IŞİD’le mücadele konusu ele alınsa da NATO fiilen 

müdahale etme yönünde bir karar almamış, bunun yerine istihbarat 

paylaşımı, havadan nakliye (silah, malzeme ve yardım malzemesi) desteği ve 

erken ikaz uçağı AWACS görevlendirilmesi alanlarında destek sağlamaya 

karar vermiştir. Ayrıca NATO üyesi ülkelerin bireysel olarak Irak’a güvenlik 

alanında yardım yapmak istemesi durumunda, NATO tarafından bu ülkelere 

keşif, gözetleme ve istihbarat vasıtaları ile  destek olunmasına da karar 

verilmiştir (Bingöl ve Varlık,  2014: 3,6).  
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NATO’nun terörizmle mücadelede üstlenmesi gereken rolün ne 

olması gerektiği konusunda farklı iki yaklaşım mevcuttur.9 Bunlardan ilki, 

başta ABD’nin savunduğu ve NATO kaynaklarının seferber edilmesini, saldırı 

ve önleyici tedbirleri gerektiren savaş yaklaşımı, diğeri ise çoğu Avrupa 

ülkesinin benimsediği ve savunmaya dayalı önlemlerin daha çok ön plana 

çıktığı risk yönetimi yaklaşımıdır. Avrupa, bu konunun savaş kapsamında 

değerlendirilmesinin doğru olmadığı, terörizmin nedenlerini yok etmedikçe 

askeri güç ile bunun sonlandırılamayacağı fikrindedir (Nelson [web], 2004). 

NATO, savaş yaklaşımı kapsamında özellikle 11 Eylül saldırılarından 

bugüne kadar birçok operasyonel faaliyette bulunmuştur. NATO’nun 

operasyonel açıdan ilk uygulaması Kartal Yardımı, ikincisi ise Aktif Çaba 

operasyonudur. NATO, ABD’nin talebi üzerine Kartal Yardımı operasyonu adı 

altında, Ekim 2001-Mayıs 2002 tarihleri arasında, ABD hava sahasında 

devriye görevi yapmak üzere 7 adet AWACS  erken uyarı uçağını ABD’nin 

desteğine vermiştir (Dominguez, 2011: 65). 

Terörle mücadele kapsamındaki ikinci operasyon olan Aktif Çaba 

operasyonunda ise, NATO’nun deniz gücü unsurlarının bir kısmı, muhtemel 

terör eylemlerini önceden tespit etmek ve engellemek suretiyle Doğu 

Akdeniz’deki denizcilik faaliyetlerinin emniyetle gerçekleştirilmesini sağlamak 

için bu bölgeye gönderilmiştir (NATO Wales Summit Guide, 2014: 101; 

Dominguez, 2011: 65,66). NATO terörle mücadelesinde İHA’ları etkin bir 

şekilde kullanmaktadır. Bu kapsamda, Kanada’dan, ScanEagle İHA’sını 

taşıyan bir savaş gemisi 2012’den itibaren uluslararası sularda deniz 

gözetlemesi yapmak suretiyle Aktif Çaba Operasyonu’nu desteklemek için 

Akdeniz’e gönderilmiştir (Todd [web], 2012). NATO’nun bu görevi hâlen  

                                            
9 Uluslararası terörizmle ancak sıkı bir uluslararası iş birliği sayesinde mücadele edilebilir. Bu açıdan 

bakıldığında NATO’nun sahip olduğu çok uluslu yapı, deneyim ve askeri gücü dolayısıyla uluslararası 

terörizmle mücadelede uygun bir platform olduğu söylenebilir. Ancak ABD’nin 11 Eylül saldırılarından 

sonra NATO’dan bağımsız hareket edip tek taraflı davranarak Afganistan’a müdahaleyi tercih etmesi, 

terörizmle mücadelede müşterek hareket etmeyi benimseyen NATO’da problem yaratmaktadır. Ayrıca 

çok uluslu yapının, mücadelede uluslararası iş birliğinin sağlanması açısından önemli bir faktör 

olmasına rağmen, terörizm tanımlamalarındaki farklılıkları da gündeme getirmesi ve bunun da ortak 

hareket etmeyi engellemesi mümkündür. NATO’nun terörizmle mücadelesinde başarısının ancak 

objektif ve kararlı bir tutum sergilemesine bağlı olduğu söylenebilir. 



29 
 

 

devam etmektedir. 

NATO’nun Afganistan’daki misyonu olan Uluslararası Güvenlik ve 

Destek Gücü (ISAF)’nün 1-17 Eylül 2006 tarihleri arasında, Afgan ordusunun 

desteği ile Taliban ve El Kaide’ye karşı düzenlediği Medusa Operasyonu da, 

NATO’nun terörle mücadelesinde önemli bir yere sahiptir. Operasyon ile, 

Kandahar bölgesinde kaybolan devlet kontrolünün yeniden sağlanması ve 

Taliban’ın bu bölgeden çıkarılması hedeflenmiştir. Ana kuvvetler topçu 

birlikleri, özel kuvvetler ve piyade birliklerinden oluşturulmuş, ABD uçakları 

operasyon boyunca 100’den fazla destek sortisi yapmıştır. Kara birliklerinin 

Taliban teröristlerini bulmak amacıyla bir köyden diğerine ilerleyişi, koalisyon 

hava araçları ve topçu birliklerinin Taliban üyelerini baskı altına almasıyla 

mümkün olmuştur (Tucker, 2010: 789; Lansford, 2010: 790). 

ISAF’ın Taliban’a karşı 2007’de düzenlediği bir diğer operasyon ise 

Aşil Operasyonu’dur. 4500 NATO askerinin ve 1000 Afgan askerinin katıldığı 

bu operasyon ile Taliban’ın, dünya eroin üretiminin %40’ının gerçekleştiği 

Helmand şehrindeki artan etkinliğine son verilmesi amaçlanmıştır. Koalisyon 

güçleri bu operasyonda Taliban’ın direncini kırmak maksadıyla hava gücü, 

hassas güdümlü mühimmatlar ve topçu birliklerini bir arada ve yoğun bir 

şekilde kullanmıştır. Ayrıca taktik hava saldırıları düzenlenmiş ve Özel 

Harekât birlikleri, Taliban liderlerini hedef almıştır. Operasyon boyunca 

düzenlenen hava saldırıları ile birçok orta düzey Taliban lideri etkisiz hale 

getirilmiş ve bu sayede örgüt, 2007 yılının bahar aylarında geniş çaplı saldırı 

düzenleme imkânı bulamamıştır (Hodes ve Sedra, 2013: 44; Lansford, 2010: 

14,15). 

NATO’nun Afganistan misyonu ISAF, farklı amaçlarla, Medusa 

Operasyonu ve Aşil Operasyonu benzeri birçok operasyon icra etmiştir. Bu 

operasyonlardan öne çıkanlar; 2006’da Şahin Zirvesi Operasyonu, Dağ 

Gazabı Operasyonu, 2007’de Volkan Operasyonu ve yine 2007’de 

düzenlenen Çekiç Operasyonu’dur (Hodes ve Sedra, 2013: 44). İHA’ların  
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sağladığı geniş imkânların ve kullanım alanlarının farkına varılması, 

NATO’nun bu operasyonlar sonucu elde ettiği önemli kazanımlardandır 

(Palmer, 2008: 39). Bu operasyonlarda Afganistan semalarında devriye 

gezmek suretiyle istihbarat toplayan, keşif ve gözetleme yapan ve aynı 

zamanda saldırı amacıyla kullanılan İHA/SİHA’lar, ISAF’ı destekleme 

açısından kritik rol oynamıştır (Nolin, 2012: 5).10 Yol kenarlarına yerleştirilen 

patlayıcı maddelerin tespitine imkân sağlayan keşif ve gözetleme faaliyetleri, 

personel ve malzeme intikalleri esnasında bu patlayıcı maddeler dolayısıyla 

çok sayıda kayıp veren ISAF güçleri açısından önemli kabiliyetler olarak öne 

çıkmıştır (Drew [web], 2010). Saatlerce havada kalarak keşif ve gözetleme 

yapan İHA’lar, teröristler arasında korku ortamının oluşmasını sağlamış, 

hareket kabiliyetlerini kısıtlamış, teröristlerin kendilerini korumaya 

odaklanmaları ise saldırı düzenleme imkânlarını azaltmıştır. SİHA’lar, 

teröristleri ve teröristlerin kullandığı altyapıları hedef almış ve kara birliklerinin 

veya özel kuvvetlerin ulaşamayacağı derinlikte bulunan  teröristlere ulaşarak 

etkisiz hale getirilmelerine imkân sağlamıştır (Thiessen [web], 2010). 

Afganistan’ın son derece dağlık ve sarp coğrafyası dikkate alındığında, 

NATO’nun Taliban’a karşı bugüne kadar düzenlediği operasyonlarda hava 

gücü desteğinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca operasyonel birliklerin sayısının sınırlı olması, bu önemi artıran bir 

diğer faktördür (Hodes ve Sedra, 2013: 44).   

NATO, terörizm ve ayaklanma türü eylemlere karşı son 15 yılda tim, 

takım, bölük ve tabur seviyesinde tecrübeli personelden oluşan, çok iyi 

eğitilmiş ve donatılmış özel birlikler yetiştirmiştir. Bu birliklerin sahip olduğu 

en önemli destek unsuru ise sürekli gözetleme ve gerektiğinde saldırı imkânı 

tanıyan İHA’lar olmuştur. NATO birliklerinin icra ettiği iki ana görevde İHA 

kullanımı ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, rehine kurtarma veya terör 

örgütlerinin liderlerine karşı düzenlenen kısa süreli operasyonlarda küçük 

seviyedeki özel harekât birliklerinin doğrudan İHA’larla desteklenmesidir. 

                                            
10 Afganistan’da en yaygın şekilde İHA kullanan ülke ABD’dir. ABD’nin dışında 12 NATO üyesi ülke 

Afganistan’da İHA kullanmıştır.   
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Diğeri ise, uzun süreli keşif, gözetleme ve gerektiğinde saldırı kabiliyetlerinin 

kullanılmasını gerektiren görevlerdir (Larrabee ve diğerleri, 2012: 89,90).11  

İstihbarat, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

geliştirilen ve 2018 yılında operasyonel açıdan tam olarak işlerlik kazanması 

planlanan İttifak Satıh Gözetleme (Alliance Ground Surveillance-AGS) 

Projesi, NATO’nun barış, kriz ve savaş durumunda İHA kullanımına verdiği 

önemi yansıtmaktadır. 1992 yılında çalışmalara başlanan, 2002 yılında 

gerçekleştirilen Prag Zirvesi’nde gündeme gelen ve daha sonraki zirvelerde 

de gündem maddesi olan bu proje ile NATO'nun barış, kriz ve savaş 

durumunda ilgi duyduğu bölgelerin uzaktan gözetlenebilmesi hedeflenmiştir. 

Her türlü hava şartında görev yapabilecek olan Yüksek İrtifa Uzun Havada 

Kalış (High Altitude Long Endurance-HALE) kategorisindeki RQ-4 Global 

Hawk sistemlerinin kullanılacağı bu proje, NATO kuvvetlerinin durumsal 

farkındalık seviyesinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Geniş bir görev 

yelpazesinde görev yapması öngörülen sistemin, terörizmle mücadele 

kapsamında da kullanımı planlanmaktadır (NATO Wales Summit Guide, 

2014: 136-141; Smith, 2006; Northrop Grumman [web], 2015).12   

   c. ABD ve Terörizmle Mücadele  

Amerika Birleşik Devletleri’ni kendi evinde vuran 11 Eylül 

saldırıları, ABD’nin uluslararası terörizmle mücadelesinde bir dönüm noktası 

olmuştur. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştırma Merkezi’nin 

raporuna göre, 11 Eylül’den günümüze kadar olan süre, ABD’nin uluslararası 

terörizmle mücadelesi açısından üç ayrı kategoride değerlendirilebilir. 

Bunlardan ilki;  2001-2006 yılları arasında benimsenen ve “ya bizimlesiniz, ya 

da bize karşısınız” söyleminde kendini bulan politikadır. Bu dönemde salt 

güvenlik anlayışı ile  “teröre karşı savaş” yaklaşımı benimsenmiştir.  

2007-2009 yıllarını kapsayan ikinci dönem, terörizmle mücadelede 

                                            
11 NATO’ya üye Avrupa ülkeleri, yerli İHA (özellikle silahlı) geliştirme konusunda yavaş 

davranmaktadır. İtalya, İngiltere ve Fransa, Afganistan’daki birliklerini desteklemek maksadıyla ABD ve 

İsrail’e ait SİHA’ları kullanmıştır (Larrabee ve diğerleri, 2012: 90).  

12   AGS sisteminin detayları için bkz. (NATO Wales Summit Guide, 2014: 136-141). 
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uluslararası iş birliğine daha çok önem verildiği ve uluslararası güvenlik 

konusunda ortaklık arayışlarına girildiği, diplomasinin ön plana çıktığı 

dönemdir. Başkan Obama ile başlayan üçüncü dönem ise, terörizmle 

mücadelenin sadece ABD’nin sorunu olmadığı, birlikte mücadele edilmesi 

gerektiği düşüncesinin hâkim olduğu, uluslararası iş birliği çabalarının ön 

plana çıktığı dönemdir. Bu dönemde ABD, terörizmle mücadelede “savaş 

konsepti (war on terrorism)”nin yanında, “nitelikli iş birliği” yaklaşımını 

benimsemiştir (UTSAM, 2010: 7-23).  

   Obama, 23 Mayıs 2013 tarihinde National Defence University’de 

yaptığı konuşmada bu yeni proaktif yaklaşımı; teröristleri etkisiz hale 

getirmeyi amaçlayan “hedef alarak öldürme (targeted killing)”13 

operasyonları, yoğun diplomatik çabalar ve yürütülen diplomatik destek 

faaliyetleri şeklinde özetlemiştir. Obama ayrıca, ABD’nin terörizmle mücadele 

kapsamındaki çabalarının küresel ölçekte “teröre karşı savaş” politikasının 

ötesinde tanımlanması gerektiğini belirtmiştir. Yeni ilkenin ise, ABD’ye karşı 

tehdit oluşturan belirli terör ağlarını dağıtmak amacıyla “kesintisiz bir şekilde 

yürütülen faaliyetler” olarak tanımlanabileceğini ifade etmiştir (The White 

House [web], 2013). 

11 Eylül saldırılarından sonra ABD’nin benimsediği dış politika 

ilkelerinden biri de “mağduriyete dayalı meşruluk” ilkesidir. ABD bu ilke 

ışığında, dinî motifli radikal İslami terör örgütlerinin Batı’nın düşmanı 

olduğunu ve bu yüzden Batı’yı temsil eden ABD’ye saldırdıklarını iddia 

etmektedir. Saldırılarda hedef durumunda olan ABD, “mağdur” 

durumundadır. Bu yüzden Batı’yı ve tüm dünyayı bu sorundan kurtarmak 

amacıyla Afganistan ve Irak’a karşı yapmış olduğu müdahaleler “meşru”dur 

(Yalçıner, 2006: 104).   

                                            
13 Hedef alarak öldürme: bir ülkenin çıkarlarıyla ters düşen bir kişinin, o ülkenin bir örgütü veya kurumu 

tarafından önceden tasarlanarak, hukukî prosedürün veya muharebe alanının dışında öldürülmesidir. 

Ülkeler bu işi gizli veya açık bir şekilde yapabilmektedir. ABD ve İsrail bu yöntemi en çok kullanan 

ülkeler arasındadır  (Murphy ve Radsan, 2009: 405). Özellikle ABD’nin Somali, Yemen, Pakistan gibi 

ülkelerde El Kaide ve Taliban teröristlerine karşı SİHA kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği saldırılar, 

“hedef alarak öldürme” kapsamındaki saldırılardır. 
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 ABD’nin “terörizmle mücadele” söylemini ulusal menfaatleri adına bir 

dış politika aracı olarak kullandığını ve dünyanın birçok bölgesine bu söylem 

doğrultusunda müdahale ettiğini söylemek yanlış olmaz. Dağcı (2006: 87),  

ABD’nin bu politikasını şu sözlerle eleştirmektedir:  

“ABD yeni güvenlik yaklaşımı çerçevesinde millî menfaatleri için operasyon 

yapma sahasını sadece kendi ülkesiyle sınırlı görmemekte, dünyanın bütün 

bölgelerinde bunu gerçekleştirmek istemektedir. Nitekim Afganistan ve Irak 

operasyonları bunun en somut göstergesidir.”  

 ABD’nin 11 Eylül’den sonra terörizmle mücadele kapsamında 

güvenlik odaklı olarak yürürlüğe koyduğu ana stratejik adımlar şunlardır 

(UTSAM, 2010: 29): 

 “Afganistan’ın işgal edilmesi, Irak’ın işgal edilmesi, NATO’nun terörle 

 mücadele çerçevesinde daha aktif hale getirilme çabası, ikili ve çok taraflı 

 oluşumlarda terör ve terörle mücadele konularına daha fazla vurgu 

 yapılması, terörün finansmanı noktasında BM düzeyinde girişimlere ağırlık 

 verilmesi, G-8, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu gibi uluslararası 

 kuruluşlarda prensipte de olsa terörle  mücadele konusunda kararlılığın 

 dillendirilmesi ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin desteğini alarak özellikle 

 hava ulaşımı güvenliği konusunda etkin uygulamaların yaşama  geçirilmesi.”   

 Terörizmle mücadele kapsamında somut bir örnek olarak ABD’nin, 

Suriye ve Irak’ta etkili olan IŞİD’e karşı vermiş olduğu mücadelenin 

incelenmesi yerinde olacaktır. ABD, IŞİD’i son zamanlarda karşılaşılan en 

büyük tehdit olarak nitelendirmiş ve Başkan Obama 10 Eylül 2014 tarihinde, 

dört ayrı ayaktan oluşan, ABD’nin bu örgütle mücadele stratejisini 

açıklamıştır.14 Bu ayaklar; sistemli hava saldırıları, bölgedeki yerel güçlere 

verilen eğitim, istihbarat ve malzeme desteği ile terörizmle mücadele 

alanındaki kapasitenin ve insanî yardımın artırılması şeklindedir. Stratejinin 

esasını ise havadan verilecek olan askeri destek ve müttefik unsurların 

IŞİD’e karşı yürüteceği kara harekâtı oluşturmaktadır (Orhan, 2014: 2). 

                                            
14 Başkan Obama’nın konuşma metninin tamamına ulaşmak için bkz.: Statement by the President on 

ISIL (http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1)   

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1
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Obama aynı açıklamada; ABD’nin hedefinin IŞİD’i önce zayıflatmak ve 

ardından tamamen yok etmek olduğunu, bunun da geniş kapsamlı ve  

aralıksız bir terörizmle mücadele stratejisi izlenerek yapılacağını, Irak ve  

Afganistan harekâtlarından farklı olarak, bu sefer kara birliklerinin  

kullanılmayacağını ve sadece hava saldırıları düzenleneceğini ifade etmiştir 

(Pirinççi ve diğerleri, 2014: 12).   

 ABD öncülüğünde 60’tan fazla ülkenin katılımıyla oluşturulan 

koalisyon gücü, Eylül 2014’den bu yana Irak ve Suriye’de savaş uçakları,  

bombardıman uçakları, İHA ve SİHA’larla keşif, gözetleme görevleri icra 

etmekte, teröristleri, IŞİD’e ait mevziileri, sığınakları, komuta yerlerini, 

binaları, kontrol noktalarını, silahları, araçları, depoları ve akaryakıt 

noktalarını vurmaktadır. SİHA’lar, Irak birliklerine yakın hava desteği 

sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır.15 ABD Savunma Bakanı Chuck 

Hagel, bu araçlarla düzenlenen hava operasyonları neticesinde teröristlerin 

artık daha küçük gruplar halinde hareket ettiklerini, büyük silahları 

sakladıklarını, iletişim şeklini değiştirdiklerini, örgütün silah ve insan gücü ile 

ekonomik kapasitesinin ise geriletildiğini ifade etmiştir. Hagel ayrıca, Irak’ta 

sadece askeri tedbirlerle sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını, politik 

reformların yapılması için daha fazla ve farklı alanlarda çaba gösterilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Suriye’de ise muhatap alınacak bir hükümetin 

olmaması sebebiyle uygulanan askeri stratejinin zamana ihtiyacı olduğunu, 

sabırlı bir şekilde hava operasyonlarının ve diğer tedbirlerin devam etmesi 

durumunda istenen amaca ulaşılabileceğini belirtmiştir (Ministry of Defence 

[web], 2015; US Department of Defence [web], 2014).   

                                            
15 ABD, özellikle El Kaide ve Taliban’ın lider kadrosuna karşı, SİHA’ları yoğun bir şekilde 

kullanmaktadır. Yemen, Somali, Afganistan, Irak ve Pakistan’da bu araçlarla düzenlenen saldırılarda 

örgütün üst düzey birçok mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 2004 yılında Pakistan’da Taliban’a karşı 

başlatılan SİHA saldırıları günümüzde de devam etmektedir (O‘Connell, 2010). El Kaide’nin Arap 

Yarımadası’ndaki “dış operasyonlar sorumlusu” olarak nitelendirilen Enver El Evlaki’nin  Yemen’de, 30 

Eylül 2011 tarihinde, ABD’nin kullandığı bir SİHA vasıtasıyla düzenlenen saldırıda öldürülmesi, ABD’nin 

SİHA’lar vasıtasıyla düzenlediği saldırılara bir örnektir (Thorp, 2011: 1). 
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   ç. İsrail’in Terör Örgütü Olarak Nitelendirdiği Örgütlerle 

Mücadelesi 

 İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarından kendisine yönelen her türlü 

saldırıyı terörizm kapsamında değerlendirmekte ve tamamen güvenlik odaklı 

bir yaklaşımla cevap verme yoluna gitmektedir. İsrail’in bu mücadelesinde en 

önemli gücü olan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin üstlendiği misyon, ülkenin 

“terörizmle mücadele” anlayışını yansıtması bakımından önem arz 

etmektedir. Savunma Kuvvetleri’nin görevi; İsrail devletinin varlığını, ülkesel 

bütünlüğünü, bağımsızlığını ve İsrail’de ikâmet edenleri korumak, günlük 

yaşamı tehdit eden her türlü terörist eylemle savaşmaktır (Israel Defence 

Forces [web], 2014). “Günlük yaşamı tehdit eden her türlü terörist eylem” 

ifadesinin muğlaklığı ve esnekliği, Savunma Kuvvetleri’nin elini 

güçlendirmekle birlikte her türlü eylemin terörizm kapsamında 

değerlendirilmesine imkân vermektedir.     

 İsrail Savunma Kuvvetleri’nin dışında İsrail’in terörizmle mücadelede 

diğer önemli unsurları ise; istihbarat teşkilatı Mossad, ülke içi güvenlikten 

sorumlu İsrail Güvenlik Ajansı,16 İsrail Polis Teşkilatı, Magav (İsrail Sınır 

Polisi), Yamam (Özel Polis Terörle Mücadele Birimi), İsrail Savunma 

Kuvvetleri bünyesinde yer alan Aman (Askeri İstihbarat Müdürlüğü) ve yine 

Savunma Kuvvetleri bünyesinde yer alan Sayeret (keşif birimleri)’dir 

(Balpınar, 2006: 104-115).17   

   İsrail’in “terörle mücadele” yöntemleri operasyonel faaliyetler, 

savunmaya yönelik tedbirler, cezalandırıcı tedbirler ve yasal tedbirler 

şeklindedir. Özellikle istihbarat faaliyetleri, İsrail’in terörle mücadelesinde çok 

büyük bir öneme sahiptir (Adiri [web], 2005). İsrail’in terörle mücadelede 

uyguladığı güvenlik odaklı askeri tedbirler ve operasyonel uygulamalar 

çeşitlilik göstermektedir. Bu operasyonlar hava, kara ve deniz operasyonları 

                                            
16 Bu birim, nokta operasyonu yapacak olan İsrail Hava Kuvvetleri’ne bilgi sağlamak gibi önemli bir 

görevi de icra etmektedir (Balpınar, 2006: 107).   

17 Söz konusu birimlerle ilgili detaylı bilgi için bkz. (Balpınar, 2006) 
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olmak üzere üç ayrı sahada gerçekleştirilmektedir. Hava bombardımanları ile 

Filistinli örgütlerin komuta merkezleri, silah imal edilen yerler ve depolar, 

eğitim gördükleri merkezler, askeri bölgeler, mevziiler ve barınaklar gibi kritik 

hedefler imha edilmektedir. Kara operasyonları ise bombardıman ile elde 

edilemeyen kesin sonucun alınabilmesi maksadıyla ve daha çok meskûn 

mahal muharebeleri şeklinde cereyan etmektedir. Deniz operasyonları ile, 

hava ve kara harekâtlarına ateş desteği sağlanmakta ve karasularının 

denetimi gerçekleştirilmektedir (Ganor [web], 1997).   

 İsrail’in ulaşmayı hedeflediği amaçlar ise; terör eylemlerinden 

kaynaklanan zararların en aza indirilmesi, terörist eylemlerin her safhasına 

müdahale ederek engellemek, örgüt liderlerini ve eylem planlayıcılarını 

etkisiz hale getirmek, terörizme kaynak sağlayan altyapıyı ortadan kaldırmak 

ve teröristleri psikolojik açıdan çöküntüye uğratmak şeklindedir (Ganor [web], 

1997). 

 İsrail, terör örgütü olarak tanımladığı Filistinli örgütlerin liderlerini, 

eylemcileri ve planlayıcıları farklı silah ve araçlar vasıtasıyla düzenlediği 

“hedef alarak öldürme” yöntemiyle etkisiz hale getirmektedir. Eylül 2002 ile 

Nisan 2004 yılları arasında bu şekilde toplam 159 saldırı düzenlenmiştir. Bu 

saldırıların %47’si hafif silah, %34’ü helikopter, %14’ü ise farklı türde 

patlayıcılar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Saldırılarda öldürülenlerin yaklaşık 

%80’i hedeflenen kişiler iken %20’si ise olayların dışında kalan kişilerden 

oluşmaktadır  (A. Zussman ve N. Zussman, 2005: 7,9,10).   

 Bu saldırılardan öne çıkanlar şunlardır;  

  Filistin Halk Kurtuluş Cephesi genel sekreteri Ebu Ali Mustafa’nın, 

Ağustos 2001’de bir İsrail helikopterinden atılan iki roketle Ramallah’taki 

bürosunda öldürülmesi,  

  2003 yılında İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağının 

saldırısından kurtulan Hamas’ın kurucusu ve lideri Şeyh Ahmed İsmail 
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Yasin’in, 22 Mart 2004 tarihinde İsrail’e ait bir helikopterden atılan füze ile 

hayatını kaybetmesi,   

  Ahmed Yasin’in öldürülmesinden sonra yerine geçen Abdü’l-Aziz 

El-Rantisi’nin yine helikopterle aracına düzenlenen suikast sonucu 17 Nisan 

2004’te öldürülmesi (Balpınar, 2006: 68).    

 İsrail’in hedef alarak öldürme yönteminde kullandığı bir diğer araç ise 

SİHA’lardır. 14 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen bir SİHA saldırısı ile 

Hamas’ın Gazze’deki askeri kanat sorumlusu olan,  2004’ten bu yana 

düzenlenen dört suikast teşebbüsünden kurtulmayı başaran ve İsrailli 

yetkililer tarafından “Hamas’ın Ladin’i” olarak tanımlanan Ahmet Cabari, 

aracıyla hareket halindeyken etkisiz hale getirilmiştir (Meo [web], 2012).  

İsrail hükümetleri terörizmle mücadeleyi en önemli konu olarak ele 

almış, güvenlik konusunda hiçbir şekilde taviz vermemeyi benimsemiş ve bu 

kapsamda kendilerine geniş bir alan sağlayan, yoruma açık ve esnek 

kanunlar çıkarmışlardır. Dolayısıyla uygulamalarının yasal sınırlar içerisinde 

olduğunu öne sürebilmektedirler (Balpınar, 2006: 200). Güvenliği en öncelikli 

konu olarak gören İsrail, mâruz kaldığı saldırılar dolayısıyla kendisini terör 

mağduru bir ülke olarak göstermekte ve bu saldırılara, uluslararası tepkileri 

görmezden gelerek, meşru müdafaa argümanı ile orantısız ve sert yanıtlar 

vermek suretiyle misillemede bulunmaktadır.  

   d. Türkiye ve Terörizmle Mücadele 

    Coğrafî konumu itibarıyla Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslar gibi 

sorunlu bölgelerin ortasında yer alan Türkiye, uzun zamandan beri farklı terör 

örgütlerin hedefi konumundadır.18 Geçmişte Türkiye’yi hedef alan ve bir 

kısmı hâlen hedef almaya devam eden bu örgütlerin en önemlileri; ASALA, 

                                            
18 Türkiye’nin, dünyada meydana gelen olaylar paralelinde, tarihinde dört farklı terör dalgası ile karşı 

karşıya kaldığı belirtilmektedir. Tarih sırasına göre bunlar; Ermeni terörü, sağ ve sol ideoloji terörü, din 

kaynaklı terör ve bölücü (ayrılıkçı) terör dalgalarıdır. Bu terör dalgaları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 

(Temel, 2010: 51-128)  
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Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi, Türkiye Komünist Partisi-Marksist 

Leninist, Hizbullah, PKK ve El Kaide olarak sıralanabilir. Türkiye, bu terör 

örgütlerine karşı sosyal, siyasi, ekonomik, hukukî ve güvenlik alanında birçok 

proje ve politika geliştirerek uygulamaya koymuştur.  Türkiye’nin terörizme 

karşı olan mücadelesinin, konumu ile gelecekte bölgesinde ve dünya 

genelinde önemli bir güce sahip olma potansiyeli dolayısıyla uzun seneler 

devam edeceği öngörülebilir.   

Uluslararası terörizmden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye  

açısından bugünkü anlamda uluslararası terörizmin, Osmanlı’nın son  

dönemlerindeki ayrılıkçı ve dışa bağımlı özellik arz eden Ermeni terör  

örgütlerinin eylemleriyle başladığı ve günümüze kadar farklı oluşum, amaç ve 

yöntemlerle devam ettiği söylenebilir. 1973-1984 yılları arasındaki dönemde 

ise başta ASALA olmak üzere Ermeni terör örgütleri özellikle yurt dışındaki 

Türk diplomatları hedef alan birçok suikast düzenlemiştir. Bu eylemler sonucu 

toplam 33 Türk diplomat öldürülmüştür (Laçiner, 2002). Bu dönemde 

Türkiye’nin ekonomik açıdan zayıf olması sebebiyle, terörizmle mücadeleye 

ayıracak yeterli kaynak bulunamamıştır. Ayrıca ülke içi dengelerin 

sağlanamamasından kaynaklanan istikrarsızlık sorunu, istihbarat ve güvenlik 

birimlerini de etkilemiş ve ASALA’nın eylemlerine karşı etkin önlemler 

alınamamıştır. İstihbarat birimlerinin yurt dışı istihbarattan çok yurt içi 

istihbarata odaklanması da mücadeleyi zayıflatıcı yönde etki yaratmıştır 

(Laçiner, 2002).  

Dış politika boyutunda alınan birtakım tedbirler ise, bu örgütlerle etkin 

bir şekilde mücadele açısından yeterli olmamıştır. 12 Eylül 1980 darbesinden 

sonra Ermeni terör örgütlerinin eylemlerine karşı, “Ermeni Soykırımı” tezini 

çürütecek argümanları ön plana çıkarma gibi daha taarruzi yöntemlerin 

uygulanması kararlaştırılmıştır (Temel, 2010: 57). Yaptığı birtakım 

eylemlerden Batılı ülkeler başta olmak üzere, üçüncü taraf ülke 

vatandaşlarının da zarar görmesi nedeniyle uluslararası alandaki desteğini 

kaybeden ve uluslararası kamuoyunun tepkisini toplayan örgüt, kendi 

içerisinde de bölünme yaşamış ve zamanla etkinliğini yitirmiştir (Temel, 2010: 
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58,59).19 Doğruluğu kanıtlanmış olmasa da, 1980’li yıllarda, Türkiye’nin 

ASALA terörüne son vermek amacıyla, yurt dışında birtakım gizli 

operasyonlar yürüttüğü ve özellikle lider kadronun ortadan kaldırılmasında 

rolünün olduğu yönünde iddialar vardır (Vatandaş, 2005: 207).  

1970 yılından itibaren Marksist-Leninist ideolojiyi benimseyen çeşitli 

terör örgütleri ve bunların karşısında yer alan, aşırı sağ ideolojiyi temsil eden 

örgütlerin çatışmaları başlamıştır. Bu yoğun terör ve siyasi şiddet hareketleri 

başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye çapına yayılarak uzun süre 

devam etmiştir. 12 Mart 1971 tarihinde hükümete verilen muhtıra sonrası 

düzenlenen operasyonlar neticesinde bu örgütlere büyük bir darbe vurulsa da 

(Temel, 2010: 60-66) 1974 sonrasında bu örgütler terör eylemlerine tekrar 

başlamıştır. Sıkıyönetim ilanı gibi alınan tüm tedbirlere rağmen, “sağ-sol” 

kavgasından kaynaklanan terör eylemlerinin önüne geçilememiş, 12 Eylül 

1980 tarihindeki askeri müdahale sonrasında, güvenlik kuvvetlerinin 

düzenledikleri operasyonlar ile her iki taraf da büyük bir darbe almış ve terör 

eylemleri son bulmuştur (Alkan, 2010: 86,87). Askeri müdahale sonrasında  

her iki taraftan da birçok kişi, güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda etkisiz 

hale getirilmiş, yine büyük bir kısım gözaltına alınmış ve tutuklanmış,  

müdahalenin hemen öncesinde erken davranan örgüt elemanları ise yurt 

dışına kaçmıştır (Alkan, 2009: 116).  

1988 yılından itibaren Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi, 

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş 

Ordusu gibi sol terör örgütleri tekrar toparlanma sürecine girerek eylemlerine 

başlasa da, bu tür örgütler Türkiye’de etkin bir şekilde faaliyet gösterecek bir 

ortam bulamamaktadırlar. Polis teşkilatının bu örgütlerin eylem ve 

teşkilatlanmaları ile ilgili edindiği bilgi ve tecrübe birikiminin de bu açıdan 

önemi büyüktür (Alkan, 2010: 86,87).    

                                            
19 Bu eylemlerden en dikkat çekeni, 15 Temmuz 1983 tarihinde Türk Hava Yolları’nın Paris’teki Orly 

Havaalanı’nda bulunan bürosuna yapılan bombalı saldırıdır. Aralarında Türk, Amerikalı, Fransız ve 

İsveçlilerin bulunduğu 8 kişinin ölümüne ve birçok kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırı 

sonrasında ASALA, Batılı ülkelerin dikkatini çekmiştir. Saldırının da etkisiyle örgüte verilen destek 

büyük ölçüde azalmış ve örgüt çözülme sürecine girmiştir (İşeri, 2008: 54,55).       
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Türkiye’de faaliyet gösteren dinî motifli terör örgütlerinden biri olan  

Hizbullah terör örgütü ise, 1980’li yıların ortalarından 2003 yılına kadar terör 

eylemlerine devam etmiştir. Bu süreçte kendisine muhalif olan etkili dinî 

liderler, PKK’lı teröristler, önde gelen cemaat ve tarikat önderleri ve iş 

adamları dâhil yaklaşık 800 kişi bu örgüt tarafından öldürülmüştür.  

17 Ocak 2000 tarihinde düzenlenen polis operasyonu ile örgütün lideri 

öldürülmüştür (Bal, 2006: 25,26). Devam eden süreçte tüm Türkiye çapında 

düzenlenen 66 planlı operasyon sonucunda, 4557 örgüt mensubu gözaltına 

alınmış ve birçoğunun hüküm giymesi ile örgütün silahlı kanadı tasfiye 

edilmiştir. Bu operasyonların başarıya ulaşmasındaki önemli faktörler ise; 

doğru istihbarat, uygun  kuvvet kullanımı kapsamında doğru terör timlerinin 

görevlendirilmesi ve bütün unsurların eş güdümlü çalışmasıdır (Bal, 2010: 

31).  

Türkiye’yi hedef alan bir diğer dinî motifli uluslararası terör örgütü ise 

El Kaide’dir. Bu örgütün Türkiye yapılanmasında yer alan teröristlerce, 2003 

yılında İstanbul’da eş zamanlı terör eylemleri düzenlenmiştir. 15 Kasım’da 

İsrail sinagoglarının, 20 Kasım’da ise İngiltere Başkonsolosluğu’nun ve bir 

bankanın hedef alındığı saldırılarda toplam 58 kişi hayatını kaybetmiş, 

yaklaşık 750 kişi ise yaralanmıştır (Alkan, 2009: 131). Bu eylemlerin ardından 

güvenlik güçleri, Türkiye’nin farklı illerinde örgütün uyuyan hücrelerine 

düzenledikleri operasyonlarla örgüte karşı mücadele etmeye başlamıştır 

(Alkan, 2010: 101). ABD istihbaratı, MİT ve Emniyet güçlerinin istihbarat 

paylaşımı sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı 

operasyonlar neticesinde, El Kaide’nin Türkiye yapılanması ortaya çıkarılmış, 

saldırıları gerçekleştirenler yakalanmış ve örgütün birçok mensubu etkisiz 

hale getirilmiştir (Temel, 2010: 75). 

Türkiye’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt 

devleti kurmak amacıyla 1978 yılında kurulan ve 1984 yılında Eruh ve 

Şemdinli baskınlarıyla silahlı eylemlerine başlayan etnik ayrılıkçı Kürdistan 

İşçi Partisi (PKK) isimli terör örgütü ile mücadelesi ise yaklaşık 35 yıldır 

devam etmektedir. Türkiye, PKK’nın düzenlediği terör eylemlerinin benzerleri 
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ile daha önce karşılaşmamıştır. Dolayısıyla bir anlamda bu eylemlere karşı 

hazırlıksız yakalanmış, taktik ve teknik bakımdan konvansiyonel güçlerin 

mücadele tarzını benimsemiştir. PKK’nın amacını ve uyguladığı stratejiyi 

devletin anlamasının on yıl sürdüğü yönünde görüşler vardır (Kışlalı, 1996: 

8,15).  

Türkiye’nin PKK terörüyle mücadelesi, sınırları çok da belirgin 

olmayan, mücadele stratejilerini keskin bir şekilde birbirinden ayırmanın 

mümkün olmadığı üç ayrı döneme ayrılmaktadır. Birinci dönem; güvenlik 

odaklı askeri uygulamaların yürütüldüğü, teröristle mücadelenin ön planda 

tutulduğu, sorumluluğun silahlı kuvvetlerin üzerinde olduğu ve düzenli birlikler 

vasıtasıyla salt bir silahlı mücadelenin benimsendiği  dönem olarak 

nitelendirilmektedir ki bu dönem 2000’li yıllara kadar devam etmiştir (Bal, 

2010: 40,41; Alkan, 2010: 102). Bu dönem içerisinde, 1992 yılında “alan 

hâkimiyeti” konsepti benimsenmiştir. Yeni konsept kapsamında Polis ve 

Jandarma Özel Harekât Timleri ve Özel Kuvvetler Komutanlığı kurulmuştur. 

Aynı dönemde mücadelede kullanılan silahların yenilenmesi, gece görüş 

kabiliyeti olan tank, helikopter ve zırhlı personel taşıyıcı gibi araçların 

alınması önemli gelişmelerdir (Bila, 2007: 48). Bu tür teknolojik imkânların 

gelişmesiyle, güvenlik güçleri tarafından gündüz şartlarında ve belirli sayıda 

icra edilen operasyonlar, yerini gece şartlarında düzenlenebilen 

operasyonlara bırakmış ve bu sayede operasyonların sayısı da artmıştır 

(Alkan, 2010: 91,92).   

Türk Silahlı Kuvveleri bu dönemde, Irak’ın kuzeyinde yuvalanmış 

olan PKK’ya karşı, hava kuvvetleri ve zırhlı birlikler desteğinde birçok sınır 

ötesi operasyon düzenlemiştir. Birinci dönemde gerçekleştirilen bu 

operasyonlarda PKK’nın eğitim kampları, üsleri ve ikmal yolları hedef alınmış 

(Yılmaz, 2011: 142,143), örgütün eylem yapma kabiliyeti büyük oranda 

sınırlandırılmıştır. Gece görüş cihazları sayesinde, TSK’nın hava ve kara 

birliklerinin gece şartlarında operasyon düzenleme imkânı kazanması, 

mücadele açısından son derece önemli bir kazanım olmuştur.  
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İHA’ların 1994 yılında yurt dışından tedarik edilerek 1997 yılında aktif 

olarak terörle mücadelede kullanılmaya başlanması, birinci dönemde PKK’ya 

karşı verilen mücadelede elde edilen bir diğer önemli kazanımdır (Sünnetçi, 

2009: 75-80). TSK, teröre karşı vermiş olduğu mücadelede, yeterli sayıda 

olmayan mini İHA’ları keşif ve gözetleme amacıyla kullanmaktadır. Sınırlı bir 

şekilde kullanılan İHA’ların sağladığı istihbari bilgiler ışığında sorumlu birlikler 

ilgili bölgelere sevk edilerek teröristlere müdahale etmektedir (Akyürek, 2012: 

44). 

İkinci dönem; yarı askeri yaklaşımların hâkim olduğu, terörle 

mücadele anlayışında zihinsel bir dönüşümün başladığı, teröristlerin 

öldürülmesinin artık başarı kriteri olmaktan çıktığı, terör eylemlerinin 

önlenmesinin amaçlandığı dönemdir (Bal, 2010: 40-48). Bu dönem içerisinde, 

2008 yılında ABD ile sağlanan mutabakat çerçevesinde “gerçek zamanlı 

istihbarat” paylaşımının başlaması ve alınan bu istihbarat desteği 

doğrultusunda Türk Hava Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonlar, PKK’yı 

özellikle Irak’ın kuzeyinde baskı altına alma ve hareketlerini kısıtlama 

açısından son derece etkili olmuştur (Yılmaz, 2011: 144). İstihbarat 

desteğinin sağlanmasında ABD, ağırlıklı olarak İHA’ları kullanmıştır. 

Mücadelede üçüncü dönem ise; sivil merkezli profesyonel polisiye 

önlemlerin alındığı, sorumluluğun sadece güvenlik güçlerine verilmesi yerine 

bütüncül bir yaklaşımla birçok birimle paylaşıldığı dönemdir (Bal, 2010: 40-

48). 2009 yılında başlayan bu dönem, mücadelede ana sorumluluğun siyasi 

otoriteye geçerek demokratik hakların karşılanması, sosyal ve hukukî alanda 

yasal düzenlemelerin yapılması gibi mücadele yöntemlerini kapsayan  

dönemdir. 

Türkiye’nin, özellikle PKK terör örgütüne karşı vermiş olduğu 

mücadelede, birtakım alanlarda yapılması gerekenleri tam olarak yaptığı 

söylenemez. Çeşitli istihbarat örgütleri arasındaki koordinasyon eksikliği ile 

alınan istihbaratı doğrulama konusundaki yetersizlik bu alanlardan biridir. 

Özellikle 1980 ve 1990’lı yıllarda istihbarat ve güvenlik birimleri arasındaki 



43 
 

koordinasyon ve bilgi paylaşımının istenilen seviyede olmaması, bu birimlerin 

aynı konu üzerinde gereksiz şekilde daha fazla güç harcamalarına ve 

arzulanan sonuca ulaşılamamasına sebep olmuştur (Yılmaz, 2011: 144). 

Türkiye’nin terörle mücadelede operasyonel açıdan daha fazla başarı 

sağlayabilmesi için tüm istihbarat birimlerinin birbirleriyle uyumlu ve 

koordinasyon içerisinde çalışması önem arz etmektedir. Güvenlik güçleri ise 

sürekli aktif ve sonuç alıcı eylemlerde bulunma yeterliliğine sahip olmalıdır 

(Bal, 2010: 68). Bunun sağlanabilmesi, büyük oranda modernize edilmiş 

güvenlik güçleri ile mümkündür. Ayrıca terörle mücadelenin teknolojik olarak 

desteklenmesi ve bu kapsamda İHA gibi teknolojilerle sınır güvenliğinin daha 

etkin bir biçimde sağlanması gerekmektedir. Yurt dışında ve sınırlarımıza 

yakın bölgelerdeki teröristlerin takip edilmesi ve bulundukları yerlerde veya 

Türkiye’ye geçişleri esnasında etkisiz hale getirilmeleri mücadelenin 

başarısına etki edecek önemli bir faktördür. Örgüt üzerinde psikolojik olarak 

olumsuz yönde büyük bir etki yaratacak olan bu hususun 

gerçekleştirilebilmesi için SİHA’ların milli imkânlarla üretilerek kullanılması 

gerekmektedir (Sandıklı, 2011: 132-139). 

   e. Terörizmle Mücadele Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 

Terörizmle mücadele yöntemleri, her ne kadar şahıs veya devlet 

bazında bakış açısına göre değişse ve farklı isimler altında sınıflandırmaya 

tâbi tutulsa da genelde iki temel ayrımın ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bunlardan birincisi, güvenlik odaklı askeri güç kullanımının ve baskıcı 

tedbirlerin ağırlıkta olduğu Savaş Modeli, ikincisi ise daha ılımlı politikaların 

benimsendiği, yasal tedbirler ve uygulamaların belirginleştiği, uzlaşmacı bir 

anlayışın hâkim olduğu Ceza Adaleti Modeli’dir. İki yaklaşımda da 

uluslararası terörizmle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemi 

vurgulanmaktadır.  

Terörizmle mücadelede güvenlik odaklı yaklaşım kapsamında askeri 

güç kullanımı kaçınılmaz bir seçenek olarak belirse de, sadece askeri 
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yöntemlere başvurmak tek başına yeterli olmamakta, terör örgütlerinin 

tamamen ortadan kaldırılması için topyekûn bir mücadele anlayışının 

benimsenmesi gerekmektedir. ABD’nin sadece güvenlik odaklı bir anlayışla 

uluslararası terörizmle mücadelesinin Afganistan, Irak ve Pakistan’da istenen 

sonucu vermemesi yukarıdaki tespiti destekler niteliktedir. Terör örgütleri 

silahlı çatışmaların yanı sıra, varlıklarını devam ettirebilmek ve eylemlerini 

finanse etmek amacıyla uyuşturucu, akaryakıt, silah ve insan kaçakçılığı gibi 

kaçakçılık faaliyetlerini yürütmekte, yasa dışı birçok faaliyette 

bulunmaktadırlar. Tüm bu faaliyetleri sadece askeri güç kullanarak 

engellemek mümkün değildir. Bu durumda askeri gücün kullanılması, 

benimsenen topyekûn mücadele politikasının sadece bir parçasını 

oluşturmalıdır. Askeri güç kullanımı, gerekli ama tek başına yeterli bir önlem 

değildir. Bu tespit, 06-08 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 

V. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu’nun sonuç 

bildirgesinde şu ifadeyle somutlaşmıştır (UTSAM, 2013: 2):  

“Terörizmle mücadelede bütüncül bir strateji takip edilmeli; bir yandan şiddet 

kontrol altına alınırken, diğer yandan teröre sebep olan faktörler ortadan 

kaldırılmalıdır.”  

Terörizmle mücadele konusunda önemli hususlardan biri de, 

mücadele eden ülkenin, uluslararası alanda ne kadar söz sahibi olduğu, yani 

gücünün seviyesidir. Kendi ulusal sınırları içerisinde veya dışında herhangi 

bir terör tehdidi ile karşı karşıya olan devletin uluslararası arenadaki gücü, o 

tehdidin diğer ülkeler tarafından da bir “terör tehdidi” olarak kabul edilip 

edilmemesine etki etmektedir. Tehdide maruz kalan ülke eğer güçlü bir ülke 

ise kendi sınırları dışında ve hukukî bir düzenleme olmaksızın operasyon 

düzenleyebilmekte ve diğer ülkelere karşı bu mücadelenin meşru bir hak 

olduğunu ileri sürebilmektedir. Terörizmle mücadele eden ülkenin 

uluslararası arenada güçsüz olması durumunda ise bu algı ve uygulamalar 

değişmekte, askeri güç kullanımı diğer ülkeler tarafından eleştirilmekte, 

“insanî olmayan uygulamalar” olarak değerlendirilmekte ve uzlaşma, taviz 

verme yönündeki çözüm yolları daha çok gündeme getirilmektedir (Türkiye 

Barolar Birliği, 2006: XIV). ABD’nin, 2001 yılından başlamak üzere dünyanın 
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birçok bölgesinde MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper SİHA’ları kullanarak 

saldırı düzenlemesi ve bu saldırıların ABD’de ve uluslararası alanda sıkça 

eleştirilmesine rağmen devam etmesi, uluslararası alanda sahip olunan 

gücün terörizmle mücadele kapsamında taşıdığı önemi ortaya koymaktadır.  

Daha önce de belirtildiği üzere, sadece bir yaklaşımın esas alınarak 

başarılı olunabilmesi zordur. Terörizme karşı topyekûn ve kapsamlı 

mücadele edilmeli, bir taraftan yasal düzenlemeler yapılırken diğer taraftan 

mücadeledeki kararlılığı göstermek adına askeri mücadele devam etmelidir. 

Bal (2010: 39), terörizmle mücadelenin stratejik boyutunun; diplomatik, 

ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel politikaların yapılan planlamalarla uzun 

dönemde hayata geçirilmesinden ibaret olduğunu belirtmektedir. Taktik 

yönünün ise; kriminal, taktik ve operasyonel istihbarat, önleyici kolluk gücü, 

operasyonel timler ve ceza adaletinin unsurlarından teşekkül ettiğini ifade 

etmektedir. Terörizmle mücadelenin taktik boyutunda yer alan ve baskıcı 

yaklaşımın en önemli ayağını oluşturan askeri güç kullanımı kapsamında 

İHA’ların kullanımı, özellikle son yıllarda ön plana çıkmıştır. 2001 yılına kadar 

keşif ve gözetleme gibi istihbâri faaliyetlerde kullanılan İHA’lar, 2001 yılında, 

ABD’nin Afganistan’ı işgali sırasında, silahlı İHA’ların kullanılmasıyla artık 

saldırı amaçlı olarak da kullanılmaya başlanmıştır. ABD, 2001 yılından 

itibaren İHA’ları dünyanın birçok bölgesinde etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Özellikle uluslararası terörizmle mücadelede kullanılan silahlı ve silahsız 

İHA’lar, günümüzde önemli bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir.    
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İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE TERÖRLE MÜCADELE 
 
 
 

1.  İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI   

   a.  Tanım 

(1) İnsansız Hava Aracı (İHA) 

 İHA’larla ilgili Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi 

(BİLGESAM)’nin hazırladığı raporda İHA’nın tanımı şu şekilde yapılmıştır 

(Akyürek, 2012: 1):  

 “Kendi güç sistemi olan, ölümcül olan ve olmayan faydalı yük taşıyan, 

 otomatik olarak veya uzaktan komuta sistemi ile uçurulan pilotsuz hava 

 araçlarına insansız hava aracı denmektedir.” 

 Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın hazırladığı ve 2011-2030 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan “Türkiye İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yol 

Haritası” isimli dokümana göre İHA (SSM, 2011: 15): 

 “Kendisini kullanan insanı taşımayan, kaldırma kuvveti oluşturmak için 

aerodinamik20 kuvvetleri kullanan, kendi başına uçabilen veya uzaktan 

kumanda edilebilen, sarf edilebilir veya yeniden kullanılabilir ve öldürücü 

veya öldürücü olmayan faydalı yük taşıyabilen motorlu hava aracıdır.”  

 ABD Savunma Bakanlığı’nın Askeri Terimler Sözlüğü’nde ise 

seyrüsefer füzelerinin, balistik ve yarı balistik füzelerin ve toplarla fırlatılan 

                                            
20 Aerodinamik: Hareket halindeki katı cisimlerin hava ile etkileşimidir (Kök, 2012: 4). 
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mühimmatların İHA olarak kabul edilmediği belirtilerek İHA’nın tanımı şu 

şekilde yapılmıştır (DOD Dictionary of Military and Associated Terms, 2010):  

“Üzerinde insan operatörü bulunmayan, havalanabilmek için aerodinamik 

kuvvetleri kullanan, otonom olarak veya uzaktan kumanda ile uçabilen, 

geliştirilebilen ve iyileştirilebilen, ölümcül ya da ölümcül olmayan yük 

taşıyabilen araçlardır.”  

 İngiliz Askeri Terimler Sözlüğü, “gözetleme teçhizatı taşımak üzere 

tasarlanan radyo kontrollü, insansız hava aracı” şeklinde kısa ve basit bir 

tanıma yer vermiştir (Dictionary of Military Terms, 1999: 65). Dönemin 

teknolojisine bağlı olarak farklı isimler altında adlandırılan İHA’lar, 1990’lı 

yılların başından itibaren “insansız hava aracı” şeklinde ismlendirilmeye 

başlanmıştır. Türkiye’de, operatif ve daha üst seviyedeki sistemler “İnsansız 

Uçak Sistemleri (İUS)” şeklinde, silahlı olanlar ise “Muharip İnsansız Uçak 

Sistemleri (MİUS)” şeklinde isimlendirilmektedir. Daha alt seviyedeki 

sistemler için “İnsansız Hava Aracı” tabiri kullanılmaktadır. Dünya çapında 

bugüne kadar kullanılan terimlerin kronolojik sıralaması Şekil-1’de 

sunulmuştur.  

 

 
 Şekil-1: İnsansız Hava Araçlarına Verilen İsimlerin Kronolojik Sıralaması 

(Newcome, 2004: 3) 
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(2)  İnsansız Hava Aracı Sistemleri (İHAS)   

  İnsansız hava aracı, yükler, insan unsuru, kontrol unsuru, silah 

sistemleri platformu, görüntü ve iletişim mimarisi/unsurları, lojistik destek 

unsurları ve sistemi destekleyen personelden oluşan sistemin bütünü, 

insansız hava aracı sistemleri (İHAS) olarak adlandırılmaktadır (U.S. Army 

UAS Center of Excellence, 2010: 8). “Görevin yerine getirilmesi ile ilgili olarak 

gerekli tüm bileşenleri kapsayan sistemler” (SSM, 2011: 15) şeklinde de 

tanımlanabilmektedir. Bazı durumlarda fırlatma sistemi de insansız hava 

aracı sisteminin bir parçası olarak kabul edilmektedir (Department of 

Defence, 2013: 4).  

   b.  İHA’ların ve Kullanım Amaçlarının Tarihsel Gelişimi 

 İHA’ların tarihi, hava araçlarının tarihi ile aynı dönemlerde 

başlamıştır. 19. yüzyıl sonlarında ABD’li Charles Perley, bugün İHA olarak 

isimlendirilen hava araçlarının ilk örneğini geliştirmiştir. Düşmanın üzerine 

gönderildikten belirli bir süre sonra, üzerine yerleştirilen mekanizma 

sayesinde bomba bırakan bu sistem, günümüzde “gezici mühimmat” olarak 

isimlendirilen İsrail’in Harpy uçağının basit şekli olan bir balondur (Akyürek, 

2012: 4).  

I. Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda ABD Donanması küçük, 

hafif, pilotsuz bir şekilde yaklaşık 1 km uçabilen, herhangi bir hedefe 

yönlendirilebilen ve taşıdığı savaş başlığını hedefin yakınlarında 

patlatabilecek bir İHA tasarlamak üzere Elder Sperry isimli ABD’li mucitle 

anlaşmıştır. Çalışmalar sonucunda, 1918’in Mart ayında yaklaşık 1 km 

insansız olarak istikrarlı bir şekilde uçabilen, belirlenen hedefe 

yönlendirilebilen ve istenilen yer ve zamanda üzerindeki bomba ile hedefine 

dalış yapabilen Curtis N-9 isimli ilk İHA geliştirilmiştir (Shaw [web], 2014; 

Jarnot, 2012: 4,5; Newcome, 2004: 15-20). Dönemin teknolojisinin güdümlü 

bir silah geliştirmek için yeterli olmadığının anlaşılması ve üretimdeki birtakım 
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zorluklar sebebiyle bu İHA fazla ilgi görmemiş, seri üretim yapılmamıştır 

(Nonami ve diğerleri, 2010: 7,8; Palmer, 2008: 6; Newcome, 2004: 15-20). 

I. ve II. Dünya Savaşı arasındaki dönemi kapsayan 1919-1939 yılları 

arasındaki dönemde ise hava araçlarının, kara ve deniz savaşları üzerindeki 

önemi anlaşılmış ve hava savunma silahlarının geliştirilmesi üzerinde 

durulmuştur. Gelişen hava savunma silahları ise, gerçek olan fakat içerisinde 

insan bulunmayan “sahte uçak”ların21 geliştirilmesi yönünde bir talep 

yaratmıştır. Bu talep, üzerinde bomba taşıyan İHA’lar yerine, düşman hava 

savunma sistemlerini oyalayacak ve bu silahların gereksiz yere mühimmat 

harcamasına sebep olacak olan sahte uçakların ortaya çıkmasına sebep 

olmuştur. MQM-33, 1933 yılında sahte uçakların ilk ve en çok bilinen örneği 

olarak ortaya çıkmış, yaklaşık 48.000 adet üretilerek II. Dünya Savaşı 

boyunca ABD tarafından kullanılmıştır (Jarnot, 2012: 4,5).22 

1940’lı yıllarda ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri tarafından 

üzerinde bomba taşıyan İHA’ların geliştirilmesi çabaları tekrar ön plana 

çıkmıştır. Bu dönemde ilk defa burun kısmında kamera bulunan ve bomba 

taşıyan İHA’ların seri olarak üretimi yapılmıştır. Kameranın sahip olduğu 

düşük çözünürlüğe rağmen bu gelişme, İHA’ların kullanımı açısından kayda 

değer bir gelişme olmuştur (Zaloga, 2008: 6-8). 

II. Dünya Savaşı sırasında Hitler’in emriyle sivillere karşı kullanılmak 

amacıyla geliştirilen ve V-1 ismi verilen “uçan bomba”lar 408 knot’a kadar hız 

yapabilme ve aynı zamanda üzerinde taşıdığı 900 kg’lık bombayı istenilen 

zamanda bırakabilme özelliğine sahipti. İngiltere’ye karşı kullanılan ve birçok 

                                            
21 Bu tür İHA’lar, düşmanın savunma sistemlerinin oyalanması amacıyla kullanılan ve nispeten daha 

az maliyetli İHA’lardır (Uyar [web], 2010). Düşmanın hava savunma sistemleri, farklı türdeki uçakların 

radar izlerini yansıtabilen sahte uçaklar ile yanıltılmakta ve hava savunma silahları bu sayede aktif hale 

getirilmektedir. Aktif hale gelen hava savunma silahlarının sahte uçaklara ateş açması sonucu bu 

sistemlerin konumları tespit edilmekte ve savaş uçakları tarafından imha edilmektedir (SSM, 2011: 30).     

22 İngiliz Kraliyet Donanması 1933 yılında sahte uçakların etkinliğini test etmek amacıyla o dönem için 

en gelişmiş hava savunma silahları ile donatılmış bir savaş gemisi üzerinde toplam 40 ayrı görev icra 

eden bir sahte uçak uçurmuş ve söz konusu uçak, herhangi bir isabet almadan bu görevleri bitirmiştir. 

ABD Donanması ise benzer şekilde, 1930’lu yıllarda geliştirilen Curtis N2C-2 isimli sahte uçağın Utah 

Savaş Gemisi’ne yapmış olduğu saldırılarda hiçbir İHA’yı düşürememiştir (Jarnot, 2012: 4-6). 
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insanın ölümüne yol açan bu araçlar, ilk “insansız bombardıman uçağı” 

ünvanını elde etmiştir (Akyürek, 2012: 4).   

II. Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde radar haritalamanın ve 

radyo navigasyonunun gelişmesi gibi ilerlemeler, İHA’ların otonom olarak 

hedefe kadar ve hedeften geriye doğru yeterli doğrulukta uçmasını 

sağlamıştır. Bu dönemde daha çok keşif ve sahte hedef/yem maksadıyla 

İHA’lar üretilmeye başlanmıştır (Zaloga, 2008: 6-8; Jarnot, 2012: 10). 

Vietnam Savaşı ve Soğuk Savaş’ın da etkisiyle İHA’larla ilgili 

kapsamlı ve ciddi araştırma ve geliştirme çalışmaları 1960’lı yıllarda 

başlamıştır. Vietnam Savaşı’nda, Kuzey Vietnam’ın sahip olduğu Rus yapımı 

karadan havaya atılan füzelere karşı tedbir geliştirilmesi büyük önem arz 

etmiştir. Söz konusu füzeleri engellemek adına akla gelen en akılcı çözüm, 

radarların sahte/yem hedeflere kilitlenmesini sağlamak şeklinde belirmiştir. 

ABD Hava Kuvvetleri de bu yönde çalışmaya başlamıştır. Çalışmalar 

sonucunda, üzerindeki küçük radar reflektörleri sayesinde istenilen bir hava 

aracının radar görüntüsünü yansıtabilen, yansıttığı hava aracının boyutundan 

daha küçük İHA’lar geliştirilmiştir. Radar teknolojisinin gelişmesi ile bu tür 

İHA’ların tespit edilmesi kolaylaşmış ve 1970’li yıllarda kullanımına son 

verilmiştir (Shaw [web], 2014; Jarnot, 2012: 10).  

Kapsamlı İHA çalışmalarının başladığı 1960’lı yıllarda yaşanan bir 

diğer önemli gelişme ise ABD’nin görünmez bir İHA geliştirme yönünde 

çalışmalara başlamasıdır. Bu çalışmalar meyvesini vermiş ve ilk sabit kanatlı 

konvansiyonel uçak olan, yarı görünmez ve paraşütle inen Q-2C Firebee 

keşif/gözlem İHA’sı geliştirilmiştir. Bu İHA’lar Vietnam, Japonya ve 

Tayland’da gece-gündüz gözlem ve keşif için görevlendirilmiştir. Karadan 

havaya atılan füzelerin tespit edilmesi görevini de yerine getiren Firebee’ler, 

aynı zamanda İHA’ların operasyonel açıdan ne kadar önemli olduğunu da 

kanıtlamıştır (Nonami ve diğerleri, 2010: 8,9;  Uyar [web], 2010).   
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   1973 yılında Arap ülkeleri ile İsrail arasında yaşanan Yom Kippur 

savaşı, İHA’ların İsrail tarafından etkin bir şekilde kullanıldığı savaşlardan 

birisidir. İsrail 1970’de ABD’den 12 adet Firebee almış ve bu araçları modifiye 

ederek Firebee 1241’i üretmiştir. İsrail bu savaşta keşif, gözetleme ve aynı 

zamanda sahte uçak olarak görev yapabilen bu İHA’lar sayesinde, Mısır’ın 

elinde bulunan hava savunma mühimmatlarının tükenmesini sağlamıştır. 

Mısır Hava Savunma sistemlerinin Firebee 1241’ler tarafından oyalanması ve 

mühimmatın gereksiz yere harcanması sonucunda İsrail büyük avantaj elde 

etmiştir. Bu sayede İHA’lar, İsrail’in Yom Kippur savaşındaki başarısına 

olumlu yönde etki eden en önemli araçlardan biri olmuştur (Dalamagidis, 

2011: 20; Uyar [web], 2010). 

İsrail 1982 yılında Lübnan’da bulunan Suriye üslerine karşı 

düzenlediği harekât öncesinde, 1980 yılında ürettiği mini İHA kategorisindeki 

Scout’ları kullanmıştır. Bu İHA’ların yaydığı sahte sinyallerin radar 

operatörlerini aldatması, Suriye’nin füze bataryalarının karadan havaya füze 

sistemlerinin aktive olmasına ve füzelerin birçoğunun ateşlenmesine yol 

açmıştır. İlk gerçek zamanlı görüntü aktarma özelliğine sahip olan ve radara 

yakalanmayan Scout’ların sağladığı teknik istihbarat sayesinde, Suriye’nin 19 

füze bataryası etkisiz hale getirilmiş, müteakiben gerçekleşen hava 

muharebesinde ise İsrail bir uçağını kaybederken, Suriye 86 savaş uçağının 

kaybını engelleyememiştir (Mahadevan, 2010: 2; Sanders, 2002: 115; Uyar 

[web], 2010). 

1970 ve 1980’li yıllarda İsrail Hava Kuvvetleri, İHA geliştirme 

konusunda tüm dünyaya öncülük etmiştir. ABD, İsrail’in 1982 yılında 

Lübnan’daki operasyonlarda başarılı bir şekilde İHA kullanımını görmüş ve 

bu başarı, ABD Donanmasını yeni kabiliyetlere sahip İHA’lar edinme 

konusunda cesaretlendirmiştir. Bu gelişmeler paralelinde Reagan yönetimi 

1987’de bütçeden büyük bir payı İHA projesine ayırmıştır. Bu tarihe kadar 

ABD ordusu için deneysel bir proje olarak görülen İHA projeleri artık temin 

projesine dönüşmüştür (Gertler, 2012: 2).  
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ABD, İHA’ları 1991’de I. Körfez Savaşı sırasında fiilen kullanmıştır. 

Harekâtta görevlendirilen İHA sayısının az olmasına rağmen bu araçlar, ABD 

ordusuna taktik ve operatif alanda çok yüksek seviyede istihbarat desteği 

sağlamıştır (Mahadevan, 2010: 2; Nonami ve diğerleri, 2010: 9). ABD’nin bu 

savaşta kullandığı Pointer ve Pioneer İHA’ları, gerçek zamanlı istihbarat elde 

etme ve hasar tespiti gibi görevleri yerine getirmiştir (Pakkan ve Ermiş, 2010: 

78). ABD’nin, İHAS’ların sahip olduğu üstün özellikleri bu savaş esnasında 

bizzat tecrübe ederek görmesi (Gertler, 2012: 2), savaş sonrasında bu 

araçların askeri uygulamalar alanında hızlı bir şekilde gelişme göstermesine 

sebep olmuştur (Nonami ve diğerleri, 2010: 9)  

İHA’lar her ne kadar 1995 yılındaki Bosna Savaşı sırasında NATO 

tarafından düzenlenen Kararlı Güç Harekâtı kapsamındaki hava saldırılarını 

desteklemek amacıyla kullanılmış olsa da (Haider, 2014: 1) bu araçların hava 

saldırılarında rol üslenmeye başlaması 1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova 

Savaşı’nda düzenlenen operasyonlar sırasında olmuştur.23 Bu 

operasyonlarda ilk kez lazer işaretleyiciler ile donatılmış olan İHA’ların 

işaretlediği potansiyel hedefler, savaş uçakları tarafından imha edilmiştir. İHA 

teknolojisinde yaşanan bu gelişme, üzerinde hafif füzeler taşıyan SİHA’ların 

geliştirilmesi yönündeki araştırmaları hızlandırmıştır. 11 Eylül saldırıları 

sonrasında benimsenen “teröre karşı küresel savaş” politikası, ABD’li 

komutanların, tespit edilen hedeflerin süratle imha edilmesi yönündeki 

taleplerinin karşılanmasına olumlu yönde katkı sağlamış (Mahadevan, 2010: 

2) ve terörizmle mücadele kapsamında ilk SİHA saldırısı 14 Kasım 2001 

tarihinde Afganistan’da Taliban’a karşı gerçekleştirilmiştir (Nolin, 2011: 12). 

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD’nin Afganistan’ı işgali, 

uluslararası terörizmle mücadelede İHA kullanımı açısından bir dönüm 

noktası olmuş, istihbarat, gözetleme ve keşif gibi faaliyetler terörizmle 

mücadelede çok önemli kabiliyetler olarak belirmiştir (Haider, 2014: 1). 

                                            
23 MQ-1 Predator’un ilk operasyonel kullanımı bu savaş esnasında olmuş, bu tarihten itibaren klasik 

muharebelerde ve düşük yoğunluklu çatışmalarda daha fazla görevlendirilmiş ve uçuş saatleri bugüne 

kadar artarak devam etmiştir. 2011’de NATO’nun Libya’ya karşı düzenlediği operasyonda da MQ-1 

Predator’ler kullanılmıştır (Haider, 2014: 6).    
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Uluslararası terörizmle mücadelede İHA’lar açısından dönüm noktası olarak 

tasvir edilen bu dönemde SİHA’lar ABD ordusu tarafından Afganistan ve 

Irak’ta kullanılmaya başlanmıştır (Gertler, 2012: 2,9). 2003 yılında 

düzenlenen Irak harekâtının hemen öncesinde silahlı Predator’ler hem keşif 

görevlerinde bulunmuş hem de ABD kara birliklerinin Irak’a girmesinden 

hemen önce, Irak ordusuna ait mobil radar ünitelerini imha etmiştir. Bu arada 

üç adet Pradator, Irak ordusuna ait savaş uçakları tarafından düşürülmüştür 

(Callam, 2010). İHA’ların mayın arama, kuvvet koruma ve sağlık malzemesi 

ikmali gibi görevleri icra etmeye başlamaları, yine aynı döneme denk 

gelmektedir (Gertler, 2012: 2,9).   

SİHA’lar 2004 yılında Pakistan’da, El Kaide ve Taliban unsurlarına 

karşı CIA tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Libya, Yemen ve Somali de 

SİHA’ların ABD tarafından kullanıldığı yerlerdir. İngiliz ordusu ise bu 

sistemleri 2007’den itibaren Afganistan’da yine Taliban’a karşı, İsrail ise 

2008’den itibaren Gazze’de kullanmaya başlamıştır (Akyürek, 2012: 7).   

2011 yılında Libya’ya karşı düzenlenen hava harekâtları da İHA ve 

SİHA’lar tarafından desteklenmiştir. İHA’lar, Afganistan’da olduğu gibi 

Libya’da da temelde istihbarat, gözetleme ve keşif maksadıyla kullanılmıştır. 

Bu görevlerin yanı sıra NATO birliklerini desteklemek ve tespit edilen 

hedefleri imha etmek amacıyla SİHA’lar görevlendirilmiştir. ABD Hava 

Kuvvetleri’nin bu harekât boyunca yaklaşık 200 SİHA saldırısı düzenlediği 

tahmin edilmektedir. Karada görev yapan CIA timleri ise hedefler hakkında 

istihbarat desteğinde bulunmuştur. Savaş uçaklarının vurduğu birçok hedef, 

İHA’lar tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca Libya’nın eski lideri Muammer 

Kaddafi’nin 20 Ekim 2011 tarihinde bir konvoy eşliğinde kaçtığı sırada savaş 

uçakları tarafından düzenlenen saldırı da İHA’lar tarafından desteklenmiştir 

(Fuller, 2014: 21,22; Nolin, 2012: 5).     
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   c.  Bileşenleri ve Teknolojik Özellikleri 

 İHAS’lar uzun bir geçmişe sahip olmalarına rağmen, son yıllarda 

sensör teknolojisi, kablosuz ve ağ iletişimi alanındaki ilerlemeler ile 

navigasyon, iletişim, malzeme ve diğer teknolojik alanlarda yaşanan 

gelişmeler sayesinde, bugün yerine getirdikleri birbirinden farklı görevlere 

uygun hale gelmişlerdir. Yaşanan bu teknolojik gelişmeler, İHAS’ların 

etkinliğinin artmasını ve endüstri çağı uçakları ile bilgi çağı teknolojisi 

arasında bir köprü görevi görmelerini sağlamıştır. Bu gelişmeler paralelinde, 

gerçek zamanlı veri, görüntü ve video paylaşımı gibi yetenekler İHA 

kullanımında gerekli özellikler olarak ortaya çıkmıştır (Kürkçü ve Öveyik, 

2008: 29). Ayrıca yine bilgi çağının gelişmeleri arasında olan ve İHAS 

platformlarına entegre edilen Sentetik Açıklıklı Radarlar (Syntetic Aperture 

Radar-SAR)24, yüksek kapasitede mikroişlemciler, artan veri bağlantı hızları, 

radar sinyallerini emici materyaller, iletim ortamlarında yüksek bant genişliği 

kullanımı ve uydu bağlantısı donanımlı konumlama cihazları gibi ileri 

teknolojiler, bu araçları askeri açıdan son derece değerli hale getirmiştir 

(Cook, 2007).  

İHA’ların elde ettiği verilerin tüm unsurlara/birliklere gerçek zamanlı 

veya gerçek zamana yakın bir şekilde iletilebilmesi ancak ağ merkezli bir 

yapının kurulması ile mümkündür. Bilgi çağının getirdiği yenilikler, askeri 

alanda Ağ Merkezli Muharebe (AMM)25 kavramının doğmasına sebep 

olmuştur. AMM sisteminin kurularak işletilebilmesinde İHAS’lar kilit rol 

oynamaktadır (Mevlütoğlu, 2009). İHAS’ların bu rolü etkin bir şekilde yerine 

getirebilmesi ise ancak sistemi oluşturan bütün bileşenlerin müşterek bir 

biçimde eşgüdümlü ve uyumlu çalışması ile mümkündür (Cook, 2007). 

İHA’ların teknolojik altyapısı, bileşenlerinin neler olduğu ve bu bileşenlerin 

                                            
24 Sentetik Açıklıklı Radar, gece ve gündüz, neredeyse her türlü atmosferik şartlar altında yüksek 

çözünürlük ve geniş bir alanın görüntülenmesini sağlar. Bu sistemler, radar sinyallerini uzun 

mesafelerde yayabilme avantajına sahiptir (U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 83).  

25 Ağ Merkezli Muharebe, birimleri bir ağ yapısı ile birbirine bağlanmış bir silahlı gücün strateji, taktik, 

prosedür ve operasyonlarını etkili ve sonuç alıcı bir şekilde uygulamasıdır. Klasik hiyerarşik yapı 

yerine, tüm unsurların birbiri ile karşılıklı iletişim halinde olduğu bir ağ yapısı esas alınır (Mevlütoğlu, 

2009).   
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yerine getirdiği işlevler, özellikleri, kabiliyetleri ve nasıl yönlendirildiğinin 

incelenmesi çalışma açısından önem arz etmektedir. 

Farklı doküman ve çalışmalarda İHAS’lar farklı bileşenlere ayrılmıştır. 

Şekil-2’de NATO Müttefik Hava Gücü Stratejik Konsepti’ne göre İHAS 

bileşenleri yer almaktadır. Bunlar; faydalı yükleri beraberinde taşıyan İHA 

platformu; sensörlerden, kameralardan ve füzelerden oluşan faydalı yükler; 

sistemin işletilmesi ile görevli İHA operatöründen bakım personeline kadar 

olan insan unsuru; görevlerin planlama, koordine ve icrasını sağlayan kontrol 

unsuru; sistemlerin kendi arasında ve dış sistemlerle iletişimini sağlayan 

muhabere sistemleri;  araçlar, teçhizatlar ve yer sisteminden oluşan destek 

unsurudur (JAPCC, 2010: 5; Haider, 2014: 9).  

 

Şekil-2: İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Bileşenleri (Haider, 2014: 9; 
JAPCC, 2010: 5) 
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(1) İnsansız Hava Aracı (İHA) 

İHAS’ların en önemli bileşenlerinden biri olan İHA’lar, döner veya 

sabit kanatlı olarak, öldürücü olan veya olmayan yük taşımak üzere 

tasarlanabilen mürettebatsız araçlardır. Uzaktan komuta ile 

yönlendirilebildikleri gibi otonom olarak da faaliyet gösterebilirler (JAPCC, 

2010: 5). Kategorisine göre değişmekle birlikte İHA’lar, bünyelerinde uçuş 

için gerekli olan navigasyon, yakıt, uçuş için gerekli tüm aviyonik26 cihazlar, 

sensörler, kameralar, iletişim sistemleri ve itici güç ünitesini 

barındırmaktadırlar. Ayrıca havadan hafif modelleri de bulunmaktadır (U.S. 

Army UAS Center of Excellence, 2010: 8). 

(2) Faydalı Yükler 

İHA’ların görüntüleme, veri toplama, ölçüm yapma, hedef tespiti 

ve işaretlenmesi, algılama, saldırı, kendini koruma gibi görevleri yerine 

getirebilmek amacıyla taşıdıkları yükler “faydalı yükler” veya “görev 

sistemleri” olarak isimlendirilmektedir. Bunlar; harici veya dâhili sensörler, 

haberleşme röleleri,27 ölümcül olan ya da olmayan silahlar ve kargo gibi 

yüklerdir. Görevin cinsine göre değişiklik gösteren bu yüklerin boyutları, 

ağırlıkları, ne kadar güçlü oldukları, doğruluk oranları ve çözünürlükleri gibi 

özellikler bugün için faydalı yükle ilgili temel problem alanlarıdır (SSM, 2011: 

25; U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 8).  

İHA’ların taşıdığı yüklerin çoğunluğunu elektro-optik(EO),28 kızılötesi 

(IR)29 kameralar ve Sentetik Açıklıklı Radar’ın da dâhil olduğu radar 

                                            
26 Aviyonik, hava aracı üzerinde bulunan tüm elektronik cihazları kapsayan terimdir (Kök, 2012: 5).  

27 İstasyonlar arası mesafe ve arazi yapısı gibi etkenler haberleşmeyi zorlaştıran veya hiç 

yapılamamasına sebep olan faktörlerdir. Bu tür durumlarda İHA’lar, uzun süre havada kalabilmelerinin 

sağladığı avantajla haberleşme rölesi olarak kullanılabilmektedir (SSM, 2011: 119).    

28 Elektro optik sensör, görünür alanda çalışan bir kameradır (U.S. Army UAS Center of Excellence, 

2010: 83). 

29 IR sensör, kızılötesi spektrumda çalışan bir kameradır (U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 

83). Bu sistemler hassas algılayıcılarla görüntü oluşturan elektro-optik sistemlerdir. Cisimlerden ortama 

yayılan ısı enerjisini görüntü işleme bilgisayarı vasıtası ile görüntüye dönüştürürler  (Mevlütoğlu,  2009). 
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sensörleri oluşturmaktadır. Bunların yanında, kara ve deniz için hareketli 

hedef göstergeleri (Moving Target Indicator-MTI),30 kimyasal, biyolojik, 

radyolojik, nükleer (KBRN) kirlenme ve patlayıcı tespit edebilen sensörler ile 

otomatik tanımlama yapabilen, Ölçme ve İz İstihbaratı (ÖİZİS) ve Sinyal 

İstihbaratı (SİNİS) için kullanılan sistemler mevcuttur. Bunların dışında, lazer 

mesafe ölçer ve lazer işaretleyici de İHA’lar üzerinde bulunabilen faydalı 

yüklerdir. Bu lazer sistemleri, hedefin anlık hız ve konumu ile ilgili kesin ve 

doğru veri sağlayabilmekte ve lazer güdümlü silahlar için hedefleri 

işaretleyebilmektedir. Bazı İHAS’lar ise topoğrafik haritalama yapabilecek ve 

bir nesnenin geometrik ölçülerini çıkarabilecek kabiliyete sahiptir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda, el yapımı patlayıcıları ve sık ağaçların bulunduğu bir 

bölgedeki muhtemel hedefleri belirli düzeyde tespit edebilen sensörler de 

geliştirilmiştir (JAPCC, 2010: 5,6).   

Radar sistemleri, istihbarat, gözetleme ve keşif görevi icra eden 

İHAS’ların temel görev sistemlerindendir. İHA üzerinde bulunan, görev planı 

doğrultusunda ve görev bilgisayarı kontrolünde hareket eden radar sistemleri, 

gece ve gündüz şartlarında ve her türlü atmosferik şart altında kara, hava ve 

deniz hedeflerini tespit, teşhis ve takip edebilmektedir. Bu sistemler EO ve IR 

sistemlere göre daha zorlu şartlar altında, daha kaliteli görüntü elde 

edebilmektedir. Bu yüzden özellikle askeri alanda yaygın olarak kullanılan 

sistemlerdir. Üzerinde çok sayıda ve küçük boyutlu alıcı-verici anten bulunan, 

uzun menzil ve yüksek irtifadan yüksek kalitede görüntü sağlayabilen 

Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), hedeften yansıyan elektromanyetik dalgaları, 

üzerindeki modüller vasıtasıyla algılamakta ve işlemekte, bu işlemin sonunda 

ise yüksek çözünürlükte görüntü elde edilmektedir. Hareket halindeki kara 

hedeflerinin tespiti maksadıyla “Hareketli Kara Hedefi Tespit Radarı”, deniz 

hedeflerinin tespiti maksadıyla “Ters Sentetik Açıklıklı Radar” kullanılmaktadır 

(Aktaş, 2007: 16; SSM, 2011: 115,116). 

                                            
30 Hareketli hedef göstergeleri, hareket halindeki hedefleri takip edebilen bir radardır (U.S. Army UAS 

Center of Excellence, 2010: 83). Bu radar özellikle sisli, bulutlu havalarda ve gece-gündüz şartlarında 

hedef tespiti ve takibini yapabilmektedir (Aktaş, 2007: 16). 
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IR ve EO görüntüleme sistemleri İHA’ların temel algılayıcı 

birimlerindendir. Kullanım alanları; keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis, 

tanıma, tespit edilen hedefe ait koordinatların belirlenerek imha için 

işaretlenmesi, farklı platformların hedefi algılayabilmeleri için hedefin 

aydınlatılması, istihbarat elde etmek için geniş arazi kesimlerinin fotoğrafının 

çekilmesi ve gereken durumlarda seyrüsefer desteği sağlanması gibi geniş 

bir yelpazeyi kapsamaktadır. Sis, kar, yağmur gibi kötü hava şartları ve 

algılayıcı ile hedef arasına giren çeşitli parçacıklar, EO sistemlerin 

çalışmasını olumsuz yönde etkilemektedir (SSM, 2011: 115). IR hedef tespit 

ve teşhis sistemleri, sahip oldukları hassas algılayıcılar sayesinde 

cisimlerden çevreye yayılan ısı enerjisini görüntü işleme bilgisayarı 

vasıtasıyla görüntüye dönüştürmektedir. Bu sistemlerin çalışması için 

cisimlerin yaydığı ısı enerjisinin yeterli olması nedeniyle haricî bir ışık 

kaynağına ihtiyaç duyulmamakta, bu kabiliyet sayesinde gece ya da  sınırlı 

görüş şartlarında harekât icra edilebilmektedir. IR hedef tespit ve teşhis 

sistemleri, 10-15 km gibi yüksek irtifalardan bile kaliteli görüntü sağlama 

kabiliyetine sahiptir (Mevlütoğlu, 2009). 

İHA’lar ölümcül veya ölümcül olmayan silah taşıyabilmektedir. 

Günümüzde İHA’ların üzerinde bulunan öldürücü silahlar (füzeler, bombalar) 

225 kg’dan daha hafif silahlardır. AGM-114 Hellfire ve benzeri lazer güdümlü 

füzeler, SİHA’ların üzerinde bulunan silah sistemleridir. Bu silahlar küresel 

konumlama sistemi veya lazer güdümü kabiliyetlerine sahiptir. Elektrik, 

yönlendirilmiş enerji, akustik, kimyasal ve kinetik enerji silahları ise İHAS’lar 

için düşünülen bazı öldürücü olmayan silah kabiliyetleridir (JAPCC, 2010: 6).  

Öldürücü olmayan bu elektronik saldırı silahlarının kullanım amaçları;  

insanları yaralamak veya bazı işleri yapamaz hale getirmek, bazı varlıkları 

imha etmek veya hasar vermek, birtakım kaynakların fonksiyonlarını yitirerek 

kullanılamaz hale gelmesini sağlamaktır (U.S. Army UAS Center of 

Excellence, 2010: 9,92). 

İHA’lar, bazı malzemelerin ve ekipmanların dağıtımı veya alımını 

kolaylaştıracak şekilde kargo taşıyabilirler. Düşman hattının gerisindeki özel 
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kuvvet birliklerine ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin İHA’lar vasıtasıyla 

ulaştırılması bu kapsamda bir faaliyettir (JAPCC, 2010: 6). Ayrıca İHA’lar, ileri 

ve geri bölgede bulunan birliklerin ihtiyaç duydukları malzemelerin dağıtımını 

yaparak rutin idame görevlerinin yerine getirilmesini de sağlayabilmektedir 

(U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 92). 

(3) İnsan Unsuru  

İHA’larda “insan” unsuru yer almazken, İHAS’larda “insan” 

unsuru, görevin yerine getirilmesinde en kritik unsurlardan biri olarak yer 

almaktadır. “İnsan” unsurunun İHAS’larda üslendiği görevler farklılık 

göstermekle birlikte, bu görevler çoğunlukla; operatör31 (hava aracı ve/veya 

faydalı yük için), görev komutanı, bakım personeli ve istihbarat analisti (bazı 

İHAS’larda istihbarat analisti sistemin bir parçası olarak görülmez) 

şeklindedir. Bu personelin nitelikli ve kendi ilgi alanlarında uzman olmaları, 

görevin başarılması açısından önem arz etmektedir (JAPCC, 2010: 6,7).      

(4) Komuta-Kontrol Unsuru  

Kontrol unsuru; fizikî altyapı (dış donanım), bilgisayar sistemleri 

(dâhili donanım) ve fizikî olmayan yazılımdan oluşmakta (Haider, 2014: 65), 

İHA sisteminde bulunan bütün birimlere ait fonksiyonların kullanıcı tarafından 

kontrolü ve yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Otonomi seviyesi düşük olan 

bir İHAS için komuta kontrol ihtiyacı yüksek, otonomi seviyesi yüksek olan bir 

İHAS için ise bu ihtiyaç düşük seviyededir (SSM, 2011: 128). İHA 

operatörünün fizikî olarak bulunduğu ve İHAS’ların kontrolünde en önemli 

öğe olan Yer Kontrol İstasyonu (YKİ); komuta kontrol, görev planlama, yük 

kontrolü ve iletişim gibi birçok görevin yürütülmesini sağlamaktadır. Sabit 

veya mobil olabilen kontrol istasyonunun konumu, görev çeşidine ve 

komutanın gereksinimlerine göre değişebilmektedir. Ayrıca bu istasyonlar 

duruma göre harekât alanında da faaliyet gösterebilmektedir. Dizüstü bir 

                                            
31 İnsansız hava aracı sistemleri genellikle biri İHA’yı, diğeri ise sensörleri ve İHA üzerindeki yükleri 
kontrol etmek üzere en az iki operatöre ihtiyaç duyarlar (Gertler, 2012: 19). 
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bilgisayardan, geniş bir kontrol aracına veya sabit bir tesise kadar birçok 

şekilde YKİ tesis edilebilmektedir. Uydu iletişimi vasıtasıyla faaliyet gösteren 

kontrol istasyonları, operasyon sahasının dışındaki bir bölgede 

konuşlandırılabilmektedir.32 Bazı yer kontrol istasyonları ise görüş alanı 

dâhilinde faaliyet gösterdikleri için destekledikleri bölgeye konuşlandırılarak 

burada çalışabilmektedir. Ayrıca insanlı uçakların içinde de YKİ’lerin 

bulundurulması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır (JAPCC, 2010: 7; U.S. 

Army UAS Center of Excellence, 2010: 95). 

İHA’ların yönlendirilmesi ile ilgili olarak; Yer Kontrol İstasyonu’nda 

hazırlanan ve icra edilecek görevle ilgili bütün aşamaların yer aldığı görev 

planı, görev bilgisayarına yüklenmektedir.33 İHA’nın uçuşu esnasında görev 

planında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektiren bir durumun ortaya 

çıkması halinde görev bilgisayarında değişiklik yapılabilmektedir. Görev 

bilgisayarı aynı zamanda görev planı doğrultusunda faydalı yüklerin bütün 

işlevlerini otomatik olarak kontrol etmekte ve bu faydalı yüklerin elde ettiği 

görüntü ve diğer verileri, İHA üzerinde bulunan görev kayıt sistemi34 

üzerinden, veri iletim bağlantısı35 vasıtasıyla Yer Kontrol İstasyonu’na 

iletmektedir. İHA’ların ayrılmış hava sahalarını kullanmaları sebebiyle, 

kullanılan veri bağlantılarının menzilleri genellikle görüş sahası (Line of Sight-

                                            
32 ABD’nin ve İngiltere’nin Irak, Pakistan ve Afganistan’da faaliyet gösteren Reaper ve Predator 
SİHA’ları, iniş ve kalkış safhaları hariç, Las Vegas yakınlarındaki Nellis ve Creech Hava Kuvvetleri 
Üssü’nde bulunan YKİ’ler tarafından uydu vasıtasıyla kontrol edilmektedir. SİHA’ların iniş ve kalkış 
safhası, çatışmanın yaşandığı ülke veya civar ülkelerde bulunan İHA üslerindeki operatörler tarafından 
yönetilmektedir. Kalkış işlemi gerçekleştikten sonra Creech veya Nellis Hava Üsleri’nde bulunan 
operatörler kontrolü ele almaktadır. Bir operatör SİHA’yı uçururken, bir diğeri ekranı, kameraları ve  
sensörleri takip etmekten, üçüncü bir operatör ise kara birlik komutanları ile temas kurmaktan ve bu 
teması sürdürmekten sorumludur (Cole ve Wright [web], 2010; Karaağaç, 2012: 2,4). 
33 Görev bilgisayarı, İHA’ların komuta kontrolü ve faydalı yüklerinin yönetimi ile ilgili önceden 

hazırlanmış görev planının bulunduğu cihazlardır (Kök, 2012: 13). Görev planlama işlevinin alt işlevleri; 

1. Uçuş rota planlama, 2. Faydalı yük planlama, 3. Haberleşme planlama, 4. Görev takip, 5. Görev 

yükleme, 6. Sayısal kayan haritadır (SSM, 2011; 128). 

34 Görev kayıt sistemi, İHA üzerinde bulunan faydalı yüklerin elde ettiği bilgilerin kaydedildiği sistemdir  

(Aktaş, 2007: 15). 

35 Veri iletim bağlantısı, İHA ile Yer Kontrol İstasyonu arasındaki veri aktarımını ve yerden havaya 

bütün komuta kontrol bilgilerini, havadan yere ise faydalı yüklerin elde ettiği bilgilerin aktarılmasını 

sağlayan, analog veya dijital olabilen ve programlanabilen sistemlerdir (Kök, 2012: 15). Veri bağlantısı, 

Hava Veri Terminali (HVT) ve Yer Veri Terminali (YVT)’nden oluşur. HVT, sensörler, radarlar ve diğer 

sistemlerin elde ettiği verileri YVT’ye iletir. YVT’den gelen kontrol bilgilerini ise İHA’nın aviyonik 

sistemlerine iletir. YVT ise, HVT’den gelen verileri gerçek zamanlı veya gerçek zamana yakın bir 

şekilde YKİ’ye iletir (Uygunuçarlar, 2010: 66). 
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LOS)36 içerisindedir. Hava aracı üzerine yerleştirilen uydu haberleşme birimi 

vasıtasıyla görüş alanı ötesinde (Beyond Line of Sight-BLOS)37 de veri iletimi 

yapılabilmektedir. 

(5) Muhabere Sistemleri  

   Muhabere sistemleri; İHA, kontrol unsuru ve operatör arasındaki 

her türlü iletişim ve veri transferinin yapılmasını sağlayan yazılım ve 

donanımı kapsamaktadır. İHAS veri bağlantıları, görüş hattı içerisinde ve 

ötesinde veri iletimi ve alımı yapabilmektedir (U.S. Army UAS Center of 

Excellence, 2010: 10).  Hava araçları ile Yer Kontrol İstasyonu arasındaki 

veri akışı; hava aracı, faydalı yük ve veri bağlantı sistemi kontrol komutlarını, 

aynı sistemlerin telemetri verilerini ve sensör, radar gibi faydalı yüklerden 

elde edilen görüntü ve video verilerini kapsamaktadır (SSM, 2011: 55). Veri 

iletim hattının yer kısmını oluşturan Yer Veri Terminali (YVT) de muhabere 

sistemleri arasındadır (Kök, 2012: 5). Muhabere sistemlerinden haberleşme 

rölesi, İHA üzerinden ses ve veri iletimi yeteneği sağlamaktadır. Aynı 

zamanda bu sistem birçok muhabere sistemine de röle görevi 

yapabilmektedir  (U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 8).  

(6) Destek Unsuru 

İnsanlı hava araçlarında olduğu gibi İHAS’ların da lojistik açıdan 

desteklenmesi gerekmektedir. İHA’ları görevlendirmek, muhafaza etmek, 

taşımak, uçurmak, iletişimi sağlamak ve bakımını yapmak için gerekli olan 

ekipmanın önceden hazırlanması lojistik destek kapsamında yapılması 

gereken faaliyetlerdir (JAPCC, 2010: 7).     

                                            
36 LoS veri haberleşmesi, İHA ile YKİ’nin birbirleri ile aynı doğru üzerinde bulunması ile 

gerçekleşebilmektedir. Görüş alanı içerisinde veri iletiminin yapılabilmesi, fiziksel açıdan bakıldığında 

İHA’nın ve YKİ’nin bulunduğu irtifaya, coğrafî şekillere ve dünyanın eğrilik yarıçapına göre 

değişmektedir (Kök, 2012: 48).  

37 BLoS veri haberleşmesi, yörüngedeki iletişim uyduları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. İHA ile yer 

sistemlerinin radyo görüş mesafesi dışında olması durumunda ve uzak mesafeler için kullanılan 

haberleşme şeklidir (Kök, 2012: 49). Predator ve Raper gibi sistemler bu özelliğe sahip olan 

sistemlerdir.  



62 
 

   ç.  Sınıflandırma 

(1) Genel 

          İHA’ların sınıflandırılması konusunda çeşitli kaynaklarda farklı 

sınıflandırmalara gidilmiştir. Bu alanda en çok kabul gören sınıflandırma olan 

NATO’nun ve çalışmanın konusu açısından ABD’nin sınıflandırmasına yer 

verilecektir.  

   Askeri amaçlı kullanılan İHA’lar, sahip oldukları birçok farklı özellikler 

baz alınarak farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmalar 

(Akyürek, 2012: 2);  

 Büyüklük, irtifa, uçuş süresi ve faydalı yük kapasitesine göre: 

mikro-mini-küçük-taktik-operatif-stratejik (Bu sınıflandırma şekli, Tablo-1’de 

yer almaktadır.),  

 Faydalı yük türüne göre: silahlı İHA’lar-silahsız İHA’lar, 

 Yakıt türüne göre: içten yanmalı motorlu-elektrik motorlu İHA’lar, 

 Uçuş yöntemine göre: sabit kanatlı-döner kanatlı, 

 Komuta biçimine göre: otomatik pilotlu-uzaktan komutalı, 

 Kullanım amacına göre: sahte/hedef-keşif, gözetleme- atak/saldırı-

lojistik destek, 

 Kalkış ve iniş yöntemine göre: rampadan kalkan/fırlatılan-pistten 

kalkan-uçaktan bırakılan-elle fırlatılan-gövde üzerine iniş yapan-paraşütle iniş 

yapan şeklindedir. 

(2)  NATO’nun İHAS Sınıflandırması 

    Taktik, operatif ve stratejik seviyedeki harekâtlarda görev 

yapabilen İHA’lar büyüklüklerine ve diğer temel özelliklerine göre üç sınıfta, 
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altı farklı grupta (mikro-mini-küçük-taktik-operatif-stratejik) tasnif edilmektedir. 

Söz konusu tasnif metoduna göre temel ayırt edici özellikler ve her bir gruba 

giren başlıca modellerin, NATO ve AB ülkelerinden İngiltere’nin İHA 

tasnifinden faydalanılarak yapılan sınıflandırması, Tablo-1’de yer almaktadır. 

Çalışmada daha çok, operatif ve stratejik seviyede faaliyet gösteren İHA’lara 

ve ABD’nin uluslararası terörizme karşı SİHA (MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper) 

kullanımına yoğunlaşılacaktır. 

 
 
 
 

  

   NATO bünyesindeki ülkelerde genellikle yüksek irtifa ve uzun menzilli 

İHAS’lar Hava Kuvvetleri, alçak irtifa ve orta menzile kadar olan taktik 

İHAS’lar Kara Kuvvetleri, dikine iniş ve kalkış yapabilen İHAS’lar ise Deniz 

Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır (Pakkan ve Ermiş, 2010: 83). 

Tablo-1: NATO-İnsansız Hava Araçları Sınıflandırma Tablosu 
(Haider, 2014: 10; Joint Doctrine Note 2/11, 2011: 2-7) 
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(3) ABD’nin İHAS Sınıflandırması 

   ABD’nin İHAS sınıflandırması NATO’nun sınıflandırmasından 

farklılık arz etmektedir. ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun sahip 

olduğu İHA’ların ağırlık, irtifa ve hızlarını baz alarak beş ayrı grupta 

sınıflandırmaktadır. İHAS’ların bu şekilde gruplara ayrılarak sınıflandırılması, 

müşterek olarak düzenlenen operasyonların daha uyumlu bir şekilde 

yapılmasına katkı sağlamaktadır. ABD Savunma Bakanlığı’nın yaptığı İHAS 

sınıflandırması Tablo-2’de yer almaktadır.  

 
 

 

  
 

Grup-1 kategorisindeki İHAS’lar küçük birlik seviyesinde keşif, 

gözetleme ve hedef tespiti için kullanılan, elle atılabilen, portatif ve hafif olan, 

nano, mikro, mini ve taktik sistemlerdir. EO, IR ve Sentetik Açıklıklı Radar 

gibi yükleri modüler tiptedir. Tabur ve daha alt seviyede kullanılırlar ve diğer 

grup İHAS’lara göre daha düşük oranda lojistik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu 

İHA’lar, operatörün görüş sahası içerisinde ve düşük irtifada görev yaparlar 

(U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 12; Weatherington, 2010). 

Grup-2 kategorisindeki küçük ve taktik İHAS’lar ise Tugay ve daha alt 

seviyedeki birliklerin istihbarat, gözetleme, keşif ve hedef tespit ihtiyaçlarını 

Tablo-2: ABD Savunma Bakanlığı İnsansız Hava Aracı Sistemleri 
Sınıflandırma Tablosu (U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 12;  

Weatherington, 2010) 
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karşılamak için kullanılan, bir fırlatma düzeneği vasıtasıyla uçurulan ve 1 

km’den daha düşük irtifada görevlendirilen orta boyutta İHA’lardır. İniş ve 

kalkış için bir piste ihtiyaç duymazlar. EO ve IR sensörler ile lazer mesafe 

ölçer ve lazer işaretleyici gibi faydalı yüklere sahiptirler. Güç ve dayanıklılık 

açısından Grup-1 kategorisindeki İHA’lardan daha ileri seviyededirler. Grup-2 

İHA’lar, sahip oldukları yüksek güce bağlı olarak gelişmiş görüş keskinliği ve 

çözünürlük açısından daha ileri teknolojiye sahip sensörler taşırlar. Orta 

seviyede lojistik desteğe ihtiyaç duyan bu İHAS’lar sınırlı menzil ve 

dayanıklılığa sahiptirler. Taşıma, bakım ve devamlılığının sağlanması 

açısından birliğin sahip olduğu kaynaklara daha fazla gereksinim duyarlar 

(U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 12; Weatherington, 2010).       

Grup-3 kategorisindeki İHAS’lar ilk iki gruptaki İHAS’lardan daha 

geniş taktik sistemlerdir. Orta irtifada faaliyet gösteren bu İHA’lar EO ve IR 

sensörler ile lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici,  Sentetik Açıklıklı Radar, 

hareketli hedef göstergesi, iletişim rölesi, patlayıcı madde algılayıcı ve KBRN 

algılayıcı bir dizi sensöre sahiptirler. Bu kategorideki bazı İHA’lar hassas 

güdümlü mühimmat kullanan silahlar taşıyabilmektedir. Ayrıca yüksek 

dayanıklılığa sahip olan bu İHA’lar, geniş bir lojistik desteğe ihtiyaç duyarlar 

(U.S. Army UAS Center of Excellence, 2010: 13).      

Grup-4 kategorisindeki İHAS’lar nispeten büyük sistemlerdir. Orta ve 

yüksek irtifada faaliyet gösteren bu İHA’ların dayanıklılık seviyesi de 

yüksektir. Bu kategorideki İHA’lar, Grup-3 İHA’larının taşıdığı yüklere ilave 

olarak otomatik tanımlama sistemi kabiliyetine sahiptirler. Grup-3 

kategorisindeki sistemlerden daha güçlü olan bu İHA’lar, dayanıklılıklarından 

ödün vermeden daha büyük ve daha fazla mühimmat taşıyabilmektedirler. 

Kalkış ve görev sonunda geri dönüş için büyük ve gelişmiş alanlara ve 

pistlere ihtiyaç duyarlar. Lojistik destek ihtiyaçları ise insanlı hava araçlarının 

ihtiyaç duyduğu destek seviyesi kadardır. Uydu bağlantısında yaşanan 

birtakım aksaklıklar, bu kategorideki bazı İHA’ların görüş sahası dışında 

faaliyet gösterme yeteneklerini engelleyebilmektedir (U.S. Army UAS Center 

of Excellence, 2010: 13).      
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Grup-5 kategorisindeki İHA’lar en büyük İHA’lardır. Orta ve yüksek 

irtifada faaliyet gösteren bu sistemler çok yüksek dayanıklılık, hız ve menzile 

sahiptir. Geniş alanların gözetlenmesi ve etkili saldırılar düzenlenmesi gibi 

özel görevler icra ederler. Grup-4 kategorisindeki İHA’ların taşıdığı yükleri 

taşıyan bu gruptaki İHA’lar, kalkış ve geri dönüş için geliştirilmiş alanlara ve 

pistlere ihtiyaç duyarlar. Grup-4’te olduğu gibi lojistik destek ihtiyaçları, insanlı 

hava araçlarının ihtiyaç duyduğu destek seviyesi kadardır (U.S. Army UAS 

Center of Excellence, 2010: 13).      

   d. Kullanım Alanları ve Görevleri 

 İHA’lar günümüzde, polis birimleri gibi organların birincil 

fonksiyonu olan kanun yaptırımı, ülke güvenliğini sağlama ve sivil alanda 

birçok farklı amaçlar için kullanılıyor olsa da çoğu ülkede esas kullanım alanı 

askeri alandır. İHA’ların kullanım alanları ve görevleri çeşitli kaynaklarda 

birbirinden farklı şekilde sınıflandırılsa da genel olarak askeri açıdan yerine 

getirdikleri ana görevler; istihbarat, gözetleme, keşif (İGK) ve saldırı 

düzenleme şeklindedir. İstihbarat, gözetleme ve keşif görevleri mini 

İHA’lardan stratejik seviyedeki İHA’lara kadar tüm seviyedeki İHA’ların yerine 

getirebildiği görevlerdir (Nolin, 2012: 2).38 

İstihbarat, gözetleme ve keşif görevleri İHA’ların uzun süredir icra 

ettiği temel askeri görevlerdir. Düşman hava sahasında icra edilen uzun 

süreli ve tehlikeli İGK görevleri, teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu, İHA 

üzerinde bulunan radar ve sensör gibi faydalı yükler vasıtasıyla yapılmaya 

başlanmıştır (SSM, 2011: 26). İhtiyaç duyulan istihbarat gereksinimlerini 

toplama adına esnek bir imkân sunan İHAS’lar, sahip olunan tüm istihbarat, 

                                            
38 Gözetleme, bir hedefin kesintisiz bir şekilde izlenmesi olarak tanımlanabilir. Keşif ise belirli bir askeri 

sorunun veya problemin cevaplanabilmesi amacıyla bilgi toplama faaliyetidir. Gözetleme, genellikle 

uzun süreli ve önceden planlanmış bir faaliyet iken, keşif faaliyeti daha kısa süre içerisinde ve somut 

olarak belirlenmiş bir hedef hakkında bilgi toplamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Keşif ve gözetleme 

faaliyetleri karadaki askerler tarafından görsel olarak yerine getirilebildiği gibi, İHA üzerindeki kameralar 

vasıtasıyla ve elektronik gözlem şeklinde yapılabilmektedir. Keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu elde 

edilen bilgilerden ve diğer veri kaynaklarından türetilmiş en son ürün ise istihbarî bilgidir (NATO Wales 

Summit Guide, 2014: 129). 
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gözetleme ve keşif kabiliyetlerinin tamamlayıcı bileşenleridir (U.S. Army UAS 

Center of Excellence, 2010: 21).         

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın hazırladığı Türkiye İHA 

Sistemleri Yol Haritası (2011-2030) adlı dokümanda, İHA’ların kullanım 

alanları ve görevleri ile ilgili kapsamlı bir sınıflandırmaya yer verilmiştir. Söz 

konusu dokümanda İHA’ların yerine getirdiği temel görevler; Keşif/Gözetleme 

Desteği, Taarruz, Elektronik Harp,39 Hedef Benzetimi ve Özel Görevler 

başlıkları altında sunulmuştur. SSM’nin İHA’ların görevleri ile ilgili yaptığı 

sınıflandırma Tablo-3‘tedir. Tablo-3’te yer alan ana görevlerin sadece tez 

konusu kapsamına giren alt görevleri (Keşif/Gözetleme Desteği (Taktik Saha 

Keşif/Gözetleme, Stratejik Saha Keşif/Gözetleme), Taarruz (İç Güvenlik, 

Yakın Hava Desteği), Elektronik Harp (Sinyal İstihbaratı, Önleyici Elektronik 

Harp), Özel Görevler (Mayın/Patlayıcı Tespiti)) incelenecektir.40 

 
 
 

 

                                            
39 Elektronik harbin hedefi: “Düşmanın elektromanyetik spektrumu serbestçe kullanmasını engellemek 
ve harekât görevi icra eden dost kolların düşman hava savunma sistemlerinden korunması ve bunların 
düşman tarafından hassas bir şekilde tespit edilmesinin önlenmesi” (Karaağaç, 2014: 8) şeklinde 
özetlenebilir. 
40 Afganistan, Irak ve Gazze gibi bölgelerde icra edilen harekâtlar hem terörle mücadele, hem de 

muharebe kapsamındaki karma harekâtlar olarak değerlendirilebilmektedir. Bu sebepten dolayı, 

esasen muharebe görevi olan Taktik Saha Keşif/Gözetleme ve Yakın Hava Desteği alt görevleri de 

incelemeye dâhil edilmiştir.   

Tablo-3: İnsansız Hava Aracı Sistemlerinin Görevleri ve Kullanım Alanları 
(SSM, 2011: 26) 
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(1) Taktik Saha Keşif/Gözetleme 

Bu tür görevler, muharebe alanında bulunan birliklerin anlık 

görüntü istihbaratı ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Keşif/gözetleme 

faaliyetleri ile desteklenecek olan birliğin büyüklüğü ve ileri hatta olan  

mesafesi, görevi yerine getirecek olan İHAS’ların ihtiyaç duyulan özelliklerinin 

ne olacağını da belirlemektedir. Taktik saha keşif/gözetleme yapan İHA’lar  

genellikle elle atılan, gövde üzerine veya paraşütle iniş yapan, kısa pistlerden 

inip/kalkan ve bir rampadan kalkan sistemlerdir. Kolay taşınabilirlik, 

konuşlandırılabilirlik ve kolay kullanım bu görevi yerine getiren İHAS’larda 

bulunması gereken kabiliyetlerdir. Taktik saha keşif/gözetleme yapan 

İHAS’lar Grup-1, Grup-2 ve Grup-3 kategorisine giren İHAS’lardan 

oluşmaktadır. RQ-11B Raven, RQ-7B Shadow, Aerostar gibi nispeten küçük 

ve alçak irtifada görev yapan platformlar bu kategoridedir (Haider, 2014: 10; 

Joint Doctrine Note 2/11, 2011: 2-7; SSM, 2011: 27,28; Weatherington, 

2010).  

(2) Stratejik Keşif/Gözetleme 

      Bu faaliyetin amacı, geniş bir alanın yüksek çözünürlüklü 

görüntüsünü elde etmektir. Stratejik keşif/gözetleme yapan İHAS’lar, taktik 

saha gözetleme/keşif sistemlerine nazaran daha yüksek irtifalarda ve her 

türlü hava koşulunda uzun süre havada kalarak görev yapan, genelde sabit 

kanatlı İHA’lardan oluşmaktadır. Bu tür İHA’ların taşıdığı faydalı yükler, 

işaretleme ve mesafe ölçme kabiliyetlerine sahiptir. Stratejik keşif/gözetleme 

yapan İHAS’lar Grup-4 ve Grup-5 kategorisine giren İHAS’lardan 

oluşmaktadır. MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk ve RQ-170 

Sentinel gibi büyük ve yüksek irtifada görev yapan platformlar bu 

kategoridedir (Haider, 2014: 10; Karaağaç, 2014: 9; Joint Doctrine Note 2/11, 

2011: 2-7; SSM, 2011: 29; Weatherington, 2010).  



69 
 

(3) Taarruz- İç Güvenlik  

Bu görev, keşif ve gözetleme faaliyetinin bir devamı 

niteliğindedir. Keşif/gözetleme neticesinde alınan görüntü istihbaratının 

değerlendirilerek,  çıkan hedef veya hedeflerin füze taşıyan ve çoğunlukla 

sabit kanatlı SİHA’lar vasıtasıyla ateş altına alınmasını kapsar. Hedefler, 

planlanmış veya anî çıkan hedefler olabilir. Bu maksatla kullanılan İHAS’lar 

Grup-4 kategorisine giren MQ-1 Predator, Grup-5 kategorisindeki MQ-9 

Reaper ve bunların farklı versiyonlarından oluşmaktadır (U.S. Army UAS 

Center of Excellence, 2010: 12; Haider, 2014: 10; Joint Doctrine Note 2/11, 

2011: 2-7; SSM, 2011: 29, 30; JAPCC, 2010: 20; Weatherington, 2010).  

(4) Taarruz- Yakın Hava Desteği  

Keşif ve gözetleme görevlerine paralel olarak, anî çıkan veya 

konumu önceden tespit edilmiş olan hedeflerin, etkin bir ateş gücüyle 

bastırılması gereken durumlarda yakın hava desteği görevi icra edilmektedir. 

Yakın Hava Desteği görevi ile, karadaki dost unsurlara doğrudan tehdit olan 

veya böyle bir potansiyeli bulunan düşman unsurlarına karşı dost unsurların 

SİHA’larla desteklenmesi hedeflenir. Bu tür bir harekâtta, karadaki dost 

unsurlar ile sıkı bir koordinasyon gereklidir (Karaağaç, 2014: 9; SSM, 2011: 

30). 

(5) Sinyal İstihbaratı (SİNİS)  

     Sinyal İstihbaratı ile, haberleşme ve/veya radar yayınları 

dinlenilerek alınan sinyallerin analiziyle istihbarî bilgi elde edilmesi 

amaçlanmaktadır. Yüksek irtifada ve uzun süreli olarak icra edilen görevler, 

daha çok kaynaktan yayın almaya imkân vermektedir (SSM, 2011: 32).  

18 Haziran 2004 tarihinde Pakistan’ın Güney Veziristan bölgesinde uydu 

telefonu kullanarak haberleşen hükümet karşıtı Peştun komutan Nek 

Muhammed Wazir’in konumu, SİNİS sayesinde tespit edilmiş ve SİHA’lar, 

Wazir ile birlikte dört teröristi etkisiz hale getirmiştir (Rashid, 2008: 271,272).    
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(6) Önleyici Elektronik Harp 

Uzaktan kumandalı patlayıcıların etkisiz hale getirilmesi 

amaçlanan Önleyici Elektronik Harp’te radyo frekans karıştırıcılar/patlatıcılar 

kullanılmaktadır. Bu şekilde, konvoyların ve yüksek değerdeki askeri, sivil 

binaların korunması amaçlanmaktadır (SSM, 2011: 32).    

(7) Mayın/Patlayıcı Madde Tespiti 

İHA’ların üzerinde bulunan faydalı yükler, kara ve deniz 

mayınlarını/el yapımı patlayıcıları tespit etme kabiliyetine sahip sensörleri 

içerebilmektedir (JAPCC, 2010: 21). ABD ordusu, EO ve IR sensör taşıyan 

İHA’ları Irak ve Afganistan’da etkin bir şekilde kullanarak, özellikle gece 

şartlarında mayın/el yapımı patlayıcı yerleştiren teröristleri tespit etmeyi 

başarmıştır (Haider, 2014: 12).  

    e. Kabiliyetleri ve Avantajları 

     İHA’ların sahip olduğu istihbarat, gözetleme, keşif, hedef tespiti, 

saldırı, muharebe hasar kıymetlendirmesi, KBRN kirliliğini algılama ve 

izleme, kargo dağıtımı, lojistik destek ve iletişim yeteneklerini artırma gibi 

imkân ve kabiliyetler, terörizmle mücadele dâhil birçok operasyon türünde 

kullanıcılara avantaj sağlamakta ve başarı şansını artırmaktadır. Aynı 

zamanda operasyon alanındaki durumsal farkındalığın gelişmesine de imkân 

vermektedir. Ayrıca İHA’ların psikolojik harekât, erken uyarı, düşmana ait 

askeri teçhizatı bulma ve izleme, kara ve deniz mayınlarını tespit etme, 

coğrafî istihbarat ve sinyal istihbaratı sağlama, deniz araçlarını teşhis ve 

arama kurtarma faaliyetlerinin desteklenmesi  (JAPCC, 2010: 10) gibi askerî 

alanlarda sahip oldukları kabiliyetler bu araçları eşsiz bir imkân olarak 

sunmaktadır.  
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 İnsan hayatını tehlikeye atabilecek olan birtakım “sıkıcı, kirli ve 

tehlikeli” operasyonlarda kaçınılmaz olan yüksek risk oranı, İHA’ların 

kullanılması suretiyle azaltılmakta veya sıfırlanabilmektedir. İHA’ların, 

insanlar açısından risk taşıyan bir bölgedeki kimyasal, biyolojik, radyolojik ve 

nükleer (KBRN) kirlenme seviyesini tespit etmek maksadıyla icra ettikleri 

görevler kirli ve tehlikeli operasyonlara örnek teşkil etmektedir (JAPCC, 2010: 

2). ABD, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya’da yaşanan büyük deprem 

sonrasında Fukuşima Nükleer Santrali’nde hasar tespiti yapılabilmesi için 

Japon hükümetine İHA desteği sağlamıştır (Lovelace ve Boon, 2014: 173). 

ABD, bu destek kapsamında bir adet RQ-4 Global Hawk41 görevlendirmiştir 

(Karaağaç, 2012: 5). Böylelikle, insan hayatı tehlikeye atılmadan kirlenme 

tespiti yapılabilmiştir. Düşmanın hava savunma sistemlerinin güçlü olduğu bir 

bölgede icra edilen gözetleme ve keşif görevi tehlikeli operasyonlara, terör 

örgütü elemanlarının bulunduğu bir binanın saatlerce veya günlerce kesintisiz 

bir şekilde gözetlenmesi ise İHA’ların yerine getirdiği sıkıcı görevlere örnek 

teşkil etmektedir (Karaağaç, 2014: 3).  

 İHA’ların zorlu hava koşulları karşısında dayanıklılığı ve terör 

örgütlerinin her türlü faaliyetlerinin izlenmesi gibi uzun süre havada 

kalınmasını gerektiren görevler için sahip olduğu süreklilik özelliği, insanlı 

hava araçları ile karşılaştırıldığında İHA’ların üstün yanları olarak ortaya 

çıkmaktadır.42 Ayrıca İHA’ların yere indikten sonra yeni bir görev için kısa 

süre içerisinde tekrar havalanabilmesi, görevin sürekliliğinin sağlanması 

açısından önemli bir yetenektir (JAPCC, 2010: 3).  

                                            
41 RQ-4 Global Hawk, dünyadaki en büyük ve en gelişmiş sistemlere sahip olan keşif ve gözetleme 

İHA’larından biridir. Saatte yaklaşık 650 km hız yapabilmekte ve 36 saat havada kalabilmektedir. Hız, 

görev irtifası ve menzili gibi sahip olduğu operasyonel özellikler dolayısıyla, Predator ve Reaper 

İHA’larının görev yapmasının riskli olduğu operasyon bölgelerinde çok daha az bir riskle 

kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Global Hawk, bir keşif uydusu gibi görev yapmaktadır. 

Keşif uydusu ile karşılaştırıldığı zaman ön plana çıkan üstünlükleri ise maliyet ve sahip olduğu 

esnekliktir. Sentetik Açıklıklı Radar, EO ve IR radar, hareketli hedef göstergesi gibi faydalı yüklere 

sahiptir. Ana kullanıcısının ABD Hava Kuvvetleri olduğu Global Hawk İHA’larının, 2015 yılı içerisinde 

kullanımına son verilecek olan U-2 keşif uçaklarının yerini alması planlanmaktadır. ABD Deniz 

Kuvvetleri de geniş deniz sahalarının gözetlenmesi maksadıyla farklı bir model olan MQ-4C Global 

Hawk İHA’larını kullanmaktadır (Springer, 2013). 

42 İHA’lar, uzun süre havada kalmayı gerektiren keşif ve gözetleme gibi görevler için son derece ideal 

araçlardır. Bugün için, ikmal yapmadan günlerce havada kalabilen İHA’lar mevcuttur ve bu süre gün 

geçtikçe daha da uzamaktadır. Güneş enerjisi kullanılarak uçması tasarlanan İHA’ların yıllarca havada 

kalması yönünde çalışmalar devam etmektedir (Karaağaç, 2012: 6).   
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   SİHA’ların sahneye çıkmasıyla, “hedef tespiti ve ateş altına alınması” 

kabiliyeti önemli ölçüde gelişmiştir I. Körfez Savaşı esnasında İHA’lar 

tarafından tespit edilen bir hedefin hava araçları tarafından ateş altına 

alınması yaklaşık üç gün sürerken, bugün için SİHA’lar potansiyel bir hedefi 

beş dakika içerisinde tespit edebilmekte ve ateş altına alarak etkisiz hale 

getirebilmektedir (Mahadevan, 2010: 2). Bu önemli kabiliyet ile birlikte, 

kesintisiz gözetleme yapabilme imkânının teröristler üzerinde önemli etkileri 

vardır. Dost birliklere olumlu katkıları olan bu etkiler; teröristlerin düzenlemeyi 

planladığı muhtemel bir saldırıdan vazgeçmeleri ve teröristler arasında 

sürekli kuşku, güvensizlik gibi duyguların hâkim olduğu bir paranoya halinin 

var olması durumudur (Callam, 2010).43     

Gelişen sensör ve görüntüleme teknolojileri sayesinde, çok uzak 

mesafelerden tespit edilen hedeflere ait birçok detayı net bir şekilde 

gösterebilme özelliği, İHAS’ların sahip olduğu bir diğer önemli kabiliyettir.  

İsrail’in 2008-2009 yılları arasında Gazze’ye karşı düzenlediği Dökme Kurşun 

Harekâtı’nda görev alan bir İHA operatörü, bu araçların sahip olduğu 

görüntüleme kabiliyetini şu şekilde belirtmiştir (Human Rights Watch, 2009: 

11): 

“İsrail askeri gibi giyinmiş bir terörist tespit ettik. Kameramız onu çok net 

görmemize imkân sağlıyordu. Yeşil bir parka giymiş ve elinde askeri telsize 

benzer bir telsizle dolaşıyordu. Miğferi yoktu, beraberinde bir silahı vardı ve 

siyah pantolon giymişti. Asker olmadığını çok açık bir şekilde anlamıştık. 

İsrail askerlerine 100 metre mesafede bir noktaya patlayıcı bir madde 

yerleştirdiğini gördük.” 

   İHA’ların, herhangi bir ayaklanma veya terör eylemine müdahale 

etmek amacıyla kullanılacak olan kara gücünün ulaşamayacağı veya 

ulaşmasının güç olduğu yerlere kısa sürede ve herhangi bir tehdit altında 

kalmadan ulaşabilmeleri, özellikle insanlı sistemlerle karşılaştırıldığı zaman 
                                            
43 CIA’in sık sık SİHA saldırısı düzenlediği Pakistan’ın Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi’nde yaşayan 

Pakistanlılar, İHA’lara bilgi gönderen bir düzeneğin, CIA tarafından Lipton çay kutularının içerisine 

yerleştirildiğini düşünmektedirler. Bu bölgede yaşayan Pakistanlıların bu sebepten ötürü Lipton marka 

çay içmeyi bırakmaları (Callam, 2010), İHA’ların insanlar üzerinde yarattığı psikolojik etkinin ve 

paranoyanın ne boyutta olabileceğinin bir göstergesidir. 
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önemli bir yetenek olarak öne çıkmaktadır (Nolin, 2011: 13). Bu kabiliyetin 

önemi, son derece zorlu coğrafî şartlara sahip olan Pakistan’ın Federal 

Yönetimli Aşiret Bölgesi’nde El Kaide ve Taliban’a karşı yürütülen 

mücadelede net bir şekilde görülmektedir.      

 Yüksek irtifa ve hızın getirdiği basınç, ısı derecesi gibi insana özgü 

birtakım sınırlılıklar, İHA kullanımı ile ortadan kalkmaktadır. İnsanlı bir uçakta 

dikkate alınması gereken “g-kuvveti” İHA’larda önem arz etmemektedir. 

Bundan dolayı İHA’lar, keskin manevralar ve iniş-çıkışlar yapabilmektedir 

(Nolin, 2012: 2).  

 İHA’lar rutin olarak, tek bir sortide çoklu görevler icra etmek üzere 

görevlendirilebilirler. Birtakım görevler uçuş öncesinde planlanmamış olsa 

bile, İHA’lar sahip oldukları görev esneklikleri dolayısıyla tek sortide farklı 

amaçlar için tekrar görevlendirilebilmektedir (JAPCC, 2010: 3). Bu dinamik 

görevlendirme kabiliyeti, özellikle terörizmle mücadelede anî çıkan hedeflerin 

keşfi için farklı bölgelere İHA’ların kaydırılabilmesine imkân vermektedir 

(Karaağaç, 2014: 4).       

 İHA’lar, özellikle bütçe kısıtlamalarının söz konusu olduğu 

dönemlerde insanlı çözümlere nazaran daha ucuza mâl oldukları için daha 

fazla tercih edilmektedir.44 Ayrıca daha ucuz ve insansız olmaları, görev 

icrası esnasında gerektiğinde gözden çıkarılabilmelerine imkân vermektedir 

(Nolin, 2012: 2).45 

 Yüksek irtifalarda görev yapabilen, savaş uçağı gibi araçlara nazaran 

daha küçük boyutlara sahip olan ve düşük radar izi bırakan İHA’ların tespit 

edilebilirlik oranı düşüktür. Söz konusu özellikler, bu sistemlerin hava 
                                            
44 İnsanlı bir hava aracının yetişmiş bir pilotunun kaybı, ordu için hem maddi hem de önemli bir 

kabiliyetin kaybı demektir (Uyar [web], 2010).   

45 İHAS maliyetlerinin, İHAS’ların artan teknolojik özellikleri ve sahip oldukları sofistike ekipmanlar 

dolayısıyla gün geçtikçe insanlı hava araçlarının maliyetlerine yaklaştığı yönünde değerlendirmeler için 

bkz. (The UK Approach to Unmanned Aircraft Systems, 2011) Ayrıca ABD Kongre Bütçe Ofisi, 

İHAS’ların insanlı hava araçlarına göre maliyetinin daha az olmasına rağmen üzerinde taşıdıkları 

sensörlerin maliyetinin fazla olduğunu ve yüksek oranda İHA kaybının bu maliyet avantajını olumsuz 

yönde etkilediğini belirtmektedir (Congressional Budget Office, 2011: 31).  
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savunma sistemlerine karşı hassasiyetini azaltmaktadır (Akyürek, 2012: 37). 

Ayrıca yüksek irtifa ve düşük gürültü düzeyi dolayısıyla, bu araçların 

teröristler tarafından fark edilme olasılığının düşük olması, terörle 

mücadelede önemli bir kazanım olarak öne çıkmaktadır. 

    f. Kısıtlamaları ve Dezavantajları 

      Terörizmle mücadele kapsamında son yıllarda kullanımı artan 

İHA’lar, görevin başarılı bir şekilde yerine getirilmesini engelleyebilecek 

birtakım kısıtlara ve bunlardan kaynaklanan dezavantajlara sahiptir. İHA’ların 

görevlendirilmesini etkileyen ve görevin planlanmasından tamamlanmasına 

kadar olan süreçte dikkate alınması gereken bu kısıtlamalar: İHA’ların veri 

bağlantılarına olan bağlılıkları; türbülans, buzlanma, rüzgar gibi kötü 

atmosferik şartlar; geniş alanların (FYAB gibi) etkin bir şekilde taranabilmesi 

için çok sayıda platforma ihtiyaç duyulması; kritik istihbarî bilgiler için 

gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra kara unsurlarına ve hedeflerin kesin 

bir şekilde tespit edilebilmesi için çoklu istihbarat kaynaklarına duyulan 

ihtiyaçtır. 

   İHA’ların sahip olduğu kısıtlardan en önemlisi, İHA ile YKİ arasındaki 

veri aktarımını ve yerden havaya bütün komuta kontrol bilgilerini, havadan 

yere ise faydalı yüklerin elde ettiği bilgilerin aktarılmasını sağlayan veri iletim 

bağlantılarına olan bağlılıklarıdır. İHA’ların uçuşu veri bağlantıları ile 

mümkündür. Veri bağlantısına ilişkin kısıtlamalar; elektromanyetik 

karıştırmaya karşı olan hassasiyet, mevcut bant genişliği, yalnızca tahsis 

edilen frekansın kullanılabilmesi ile fiziksel mesafe ve buna bağlı olarak 

sinyalin gücü gibi kısıtlamalardır. Ayrıca belirli bir bölgede icra edilecek bir 

operasyonda görevlendirilecek İHA sayısı, mevcut uydu bant genişliği 

dolayısıyla sınırlandırılabilmektedir (JAPCC, 2010: 3, 10).  

   Görev esnasında veri bağlantılarında yaşanabilecek geçici veya 

tümden bir kopukluk, görevin etkin bir şekilde yerine getirilmesine engel 

oluşturabileceği gibi görevin başarılamamasına ve hatta İHA’nın 



75 
 

kaybedilmesine de yol açabilmektedir (JAPCC, 2010: 3,10).  ABD 

Donanması’na bağlı İHA operatörleri 02 Ağustos 2010 tarihinde keşif ve 

gözetleme maksadıyla kullanılan bir MQ-8B Fire Scout İHA’nın kontrolünü 

kaybetmiş ve İHA’nın yaklaşık 40 km kontrolsüz bir şekilde uçuşundan sonra, 

başkent Washington yakınlarındaki yasaklı hava sahasına girmeden hemen 

önce tekrar kontrolünü ele geçirebilmişlerdir (Cavas [web], 2010). İHA ile olan 

veri bağlantısının kaybedildiği bir diğer olay ise 2009 yılında Afganistan’da 

yaşanmıştır. MQ-9 Reaper ile bağlantının tekrar kurulamaması ve kontrolün 

ele geçirilememesi üzerine SİHA, bir savaş uçağı tarafından Tacikistan hava 

sahasına girmeden düşürülmüştür (Fontaine [web], 2010).   

İnsanlı hava araçlarında olduğu gibi İHA’lar da özellikle kalkış ve 

inişleri esnasında ve havada görev yaparken rüzgarların olumsuz etkilerine 

karşı hassastır. Yüksek irtifalardaki rüzgarlar, bu irtifada görev yapan 

İHA’ların etkinliğini azaltmakta ve aynı zamanda yakıt tüketimini artırıcı  

yönde etki yaratmaktadır. Rüzgarların, muhtemel hedefleri duman, toz ve 

kumlarla kapatmaları ise hedef tespiti ve ateş altına alınmasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca aşırı rüzgarlar, planlanan İHA görevlerinin iptal 

edilmesine veya farklı bir bölgede görev icrasına da sebep olabilmektedir 

(Karaağaç, 2012: 5).   

   İHA’ların görev yapmasını olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör 

ise türbülanstır. İHA’nın uçuş esnasında kontrolünü zorlaştıran türbülans, 

aynı zamanda veri bağlantısının devamlılığı, sensörlerin verimliliği ve silah 

sistemlerinin etkin kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir (Karaağaç, 

2012: 5). Buzlanma da türbülans gibi uçuşu olumsuz etkileyen 

faktörlerdendir. Birçok İHA, buzlanma önleyici sistemlere sahip değildir ve 

dondurucu hava şartlarında uçamamaktadır (JAPCC, 2010: 11).     

   Veri iletim bağlantısına olan bağlılık, yüksek irtifaya bağlı olarak 

rüzgarların olumsuz etkileri ile türbülans ve buzlanma gibi kısıtların ortaya 

çıkardığı dezavantajlardan birisi, yüksek kaza kırım oranıdır. ABD, Afganistan 

ve Irak’ta görev esnasında toplam 38 Reaper ve Predator’ü kaybetmiştir. 
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Diğer yandan, ABD’de bulunan üslerde eğitim esnasında kaybedilen İHA 

sayısı ise 9’dur. Her bir kazanın maliyeti ise 3,7-5 milyon dolar arasında 

değişmektedir (Gertler, 2012: 17,18).  İsrail ile Hizbullah arasında 2006 

yılında yaşanan çatışmalarda ise İsrail, ikisi sistem arızası, biri ise 

operatörden kaynaklanan sebeplerden ötürü toplam üç adet Hermes 450 

İHA’sını kaybetmiştir. Ayrıca İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar, kırıma 

uğrayan bu İHA’ların enkazlarını bombalayarak, kritik bazı parçaların 

teröristlerin eline geçmesini engellemiştir (Lambeth, 2011: 117).    

   Araç tipi, kamera özellikleri ve irtifaya bağlı olarak farklılık gösterse 

de İHA’lar, dar bir aralıktaki bölgeyi tarayabilmektedir. Dolayısıyla yeterli 

sayıda İHA’ya sahip olunmaması, geniş alanların taranarak gözetleme, keşif 

yapılması veya istihbarat toplanmasına imkân vermemektedir (Akyürek, 

2012: 29). 

   İHA kullanılarak keşif ve gözetleme yapılan bölgede kara unsurlarının 

bulunmaması, detaylı ve kritik istihbarat elde edilmesini kısıtlamaktadır. 

Irak’ta görev yapan İHA’ların tespit ettiği hedeflere kara unsurları gönderilmiş 

ve yakalanarak gözaltına alınanların sorgulanmasıyla kritik istihbarat bilgileri 

elde edilmiştir. Bunun aksine, kara unsurlarının bulunmadığı Pakistan’ın 

dağlık ve ücra köşelerinde SİHA kullanılarak etkisiz hale getirilen 

teröristlerden doğal olarak herhangi bir istihbarî bilgi elde edilememiştir. 

Dolayısıyla SİHA kullanımı ile, bir teröristin ele geçirilmesi suretiyle elde 

edilebilecek potansiyel istihbarat bilgisinden feragat edilmektedir (Callam, 

2010).   

   Terör örgütlerine karşı operasyon düzenlenen bölgelerde çoklu 

istihbarat kaynaklarının eksikliği, hedeflerin kesin bir doğrulukla tespitini 

engellemektedir. Yerel muhbirlerin güvenilmezliği ve şahsi menfaatlerini ön 

plana çıkararak düşman olduğu birtakım kişileri hedef göstermeleri gibi 

olasılıklar, çoklu istihbarat kaynaklarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Buna 

ek olarak, Predator üzerinde bulunan kameralar, operatörlere hedefleri net 

olarak görme imkânı vermesine rağmen, yukarıdan gözetlenen insanların 
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kesin olarak tanınması her zaman mümkün olmamaktadır. Örnek olarak; bir 

Predator operatörü, 11 Eylül saldırılarından birkaç ay sonra, Afganistan’ın 

doğu sınırında beyaz kıyafet giyen bir kişiyi tespit etmiştir. İstihbarat subayları 

yanlış bir değerlendirme yaparak söz konusu kişinin El Kaide’nin lideri 

Usame bin Ladin olduğuna karar vermiş ve bu değerlendirme sonucunda 

ateşlenen bir füze, masum bir köylü ile birlikte iki kişinin ölümüne sebep 

olmuştur (Callam, 2010).     

Çoklu istihbarat kaynakların olmaması ve yerel muhbirlerin 

güvenilmezliği, gerçekleştirilen operasyonlarda sivil kayıpların artmasına 

sebep olmakta, bu durum ise kullanıcılar açısıdan dezavantaj yaratmaktadır. 

Terörle mücadele kapsamında SİHA’lar vasıtasıyla düzenlenen saldırılar, 

özellikle sivil kayıplar46 sebebiyle düzenlenen ülke ve uluslararası 

kamuoyunda yasal ve etik açıdan sıkça eleştirilmekte ve tepki çekmektedir 

(Nolin, 2012: 3). Pakistan’da, ABD’nin Taliban’a karşı düzenlediği SİHA 

saldırıları, Pakistanlılar tarafından düzenlenen gösterilerle sürekli protesto 

edilmektedir. Ayrıca sırf bu saldırılara tepki olarak Afganistan’daki ABD 

güçlerini desteklemek için kullanılan ve Pakistan’dan geçen NATO’nun ikmal 

yolları kesilerek ikmal araçları yakılmıştır. Pakistan’da düzenlenen bazı 

intihar saldırıları, yine SİHA saldırılarına tepki olarak gerçekleştirilmiştir (Cole, 

2012: 5). İsrail’in, 2009 yılında Gazze’ye karşı düzenlediği operasyonda 

Birleşmiş Milletler’e ait bir okulu SİHA’larla hedef alması ve buraya sığınan 

Gazzeli çocukların ölümüne sebep olması BM tarafından kınanmıştır (Human 

Rights Watch, 2009: 29). 

Sivil hava sahasına entegrasyonun olmaması, ulusal ve uluslararası 

hava sahaları ile ilgili düzenlemeler kapsamında hava sahasının 

kullanılabilirliği,47 sertifikasyon ve uçuşa elverişlilik standartlarının henüz tam 

                                            
46 Bu sivil kayıplar, azımsanmayacak derecede yüksektir. Afganistan, bu açıdan bakıldığında en fazla 

sivil kaybın yaşandığı ülkelerdendir. Bu ülkedeki sivil kayıpların oranı toplam kayıpların %30’u kadardır 

ve bu kayıpların yaklaşık %40’ı koalisyon hava unsurlarının düzenlediği ve SİHA’ların da kullanıldığı 

hava saldırıları sonucu gerçekleşmiştir (Akyürek, 2012: 41). 

47 Askeri İHA sistemleri, Afganistan ve Irak gibi sivil hava trafiğinin çok az olduğu ülkelerde rahatça 

görev yapabilmekte iken, ABD sınırları içerisinde bu kadar serbest bir kullanım ortamı 

bulunmamaktadır. Bu sistemlerin uçuşlarına, sivil hava trafiğinden yeterli uzaklıktaki hava sahalarında 

izin verilmektedir (Karaağaç, 2014: 5).        
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olarak gelişmemiş olması, atma ve kurtarma metotları, çıkardıkları sesle ilgili 

problemler, gece görev yapabilme durumu (bazı İHA’lar IR sensör 

taşımamaktadır), özel yakıt ihtiyaçları, bataryalar, güneş rüzgarlarının veri 

bağlantıları üzerindeki etkileri, veri depolama, sis, duman, ağır yağış şartları, 

düşük bulut seviyesi, aşırı ısı, yüksek irtifanın küçük İHA’lar üzerindeki 

olumsuz etkileri, deniz üzerinde görev yapan İHA’lar açısından yüksek nem 

ve denizin durumu gibi kısıtlamalar ise İHA’ların görev yapmalarını etkileyen 

diğer kısıtlamalardır (JAPCC, 2010: 11; Karaağaç, 2014: 5).        

   İHA’lar, her ne kadar tek bir sortide çoklu görevler icra etmek üzere 

tasarlanmış olsalar da, bu görevler sadece belirli gereksinimleri karşılayan 

spesifik görevlerdir. Savaş uçakları ise birbirinden farklı birçok görevi yerine 

getirebilmektedir. Dolayısıyla, zamanla değişecek gibi görünse de, İHA’lar 

bugün için savaş uçaklarının yerine getirdiği birtakım görevleri yapma 

konusunda yeterli değildir (Nolin, 2012: 3). Bu açıdan bakıldığında, bugün 

envanterde olan İHA modelleri düşman uçaklarının hava saldırılarına, hava-

hava muharebesine ve hava savunma silahlarına karşı savaş uçaklarının 

sahip olduğu imkân ve kabiliyetlere sahip değildir (Akyürek, 2012: 38).  

   İHA’lar, savaş uçaklarına oranla daha düşük hıza sahiptir. Bundan 

dolayı, hızlı hareket etmeyi ve süratle karşılık vermeyi gerektiren acil 

durumlarda hava gücü olarak savaş uçakları tercih edilmektedir (Nolin, 2012: 

3).  

   Beklenmeyen bazı durumlarla karşılaşıldığı zaman savaş uçağı 

pilotunun sergilediği durumsal farkındalık ve tepki verme yeteneği, İHA 

operatörlerinde daha düşük seviyede olmakta ve bu beklenmeyen durumlar, 

İHA ile operatör arasındaki irtibatın kesilmesine de sebep olabilmektedir 

(Nolin, 2012: 3).   

   İHA’ların, terör örgütleri ve bireyler tarafından özellikle yakın ve orta 

dönemde saldırı düzenleme amacıyla kullanılma olasılığı, beraberinde 

birtakım ciddi güvenlik risklerini de  doğurabilecektir. Kasım 2012’de bir İHA 

ile Pentagon’u ve başkenti hedef almayı planlayan bir ABD vatandaşı 
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yakalanarak 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. ABD’de buna benzer birçok 

saldırı eylemi engellenmiştir. Bu tür bir tehdidin bugün için büyük bir yıkıma 

yol açacağı düşünülmese de yaratacağı psikolojik durumun, terör eylemleri 

ile amaçlanan “korku ortamı yaratmak” hedefine katkı sağlayarak geniş 

kesimleri etkisi altına alacağı ileri sürülebilir. Ayrıca, gelecekte İHA’ların daha 

kolay bir şekilde silahlandırılabilmesi, daha fazla patlayıcı ile donatılmaları ve 

kimyasal, biyolojik saldırı için kullanılabilmeleri ihtimali göz ardı edilmemelidir. 

El Kaide, Hizbullah gibi terör örgütlerinin ve Hamas’ın gözetleme amacıyla 

İHA edindikleri, edinmeyi planladıkları ve uçurdukları yönünde raporlar 

bulunmaktadır (Nolin, 2012: 4; Grossman L. [web], 2013: 10). Hizbullah, 

Nisan 2013’te İsrail’in Hayfa şehrinin üzerinde belirli bir süre İHA uçurmuştur. 

Suriye ve Irak’ta etkin olan IŞİD de, gözetleme maksadıyla İHA edinen ve 

kullanan terör örgütleri arasındadır.48 IŞİD, ele geçirmeyi planladığı Suriye 

rejimine ait bölgeler/tesisler hakkında, bu İHA ile gözetleme ve keşif yapmak 

suretiyle  bilgi edinmeye çalışmaktadır (Tadjdeh [web], 2014).  

   Bazı ülkelerin terör örgütleri ile olan bağlantıları, söz konusu terör 

örgütlerinin rahat bir şekilde İHA edinmelerini sağlamaktadır. İran ile sıkı 

bağları bulunan Hizbullah, İran’ın İHA gibi teknojik imkânlarından da 

faydalanmaktadır. Hizbullah, 2004 ve 2005 yıllarında İran’ın desteğiyle, 

İsrail’in kuzeyinde gözetleme ve keşif maksadıyla yaklaşık sekiz adet İHA 

uçurmuştur. 2006 yılında İsrail ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda 

da Hizbullah, İran’ın İHA’larını kullanmıştır (Gaub, 2011: 38,39). Ayrıca 

ABD’ye ek olarak İspanya, Almanya ve Pakistan’da da İHA’larla 

düzenlenmesi planlanan terör eylemleri tespit edilerek engellenmiştir 

(Karaağaç, 2014: 4).  

   Yukarıda yer alan kısıtlara ve dezavantajlara rağmen, sahip oldukları 

ve kendilerini insanlı sistemlerden ayıran birçok önemli yetenek dolayısıyla, 

İHA’ların terörle mücadelede bugün için son derece yararlı araçlar olduğu 

ifade edilebilir. İHA/SİHA’ların sunduğu ve terörle mücadeleye katkı sağlayan 

                                            
48 IŞİD’in elinde bulunan Phantom FC40 isimli mini İHA, sivil maksatlarla üretilen ve ticari amaçlı satışı 

yapılan bir İHA’dır. Üzerinde gelişmiş bir kamera bulunan bu İHA, akıllı telefonlar ile 

yönlendirilebilmektedir (DJI [web], 2015).    
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en önemli yetenekler: hedef bölge üzerinde kesintisiz bir şekilde ve ayrıntılı 

gözetleme/keşif yapabilme imkânı; elde edilen görüntü ve videoların 

muhabere sistemleri vasıtasıyla gerçek zamanlı olarak karadaki unsurlara 

iletilebilmesi; gelişmiş sensör ve radarlar sayesinde olumsuz hava 

koşullarında ve gece şartlarında gözetleme/keşif yaparak hedef tespit 

edebilme imkânı; anlık olarak beliren veya planlı hedeflerin kısa süre 

içerisinde SİHA’lar tarafından ateş altına alınabilmesi; kara unsurlarının  

ulaşmasının güç olduğu bölgelere kısa sürede ve herhangi bir tehdit altında 

kalınmadan ulaşılabilmesi ve terör örgütleri tarafından yerleştirilen mayın/el 

yapımı patlayıcı maddelerin, KBRN ile kirletilmiş bölgelerin tespit edilebilmesi 

şeklinde ifade edilebilir. İHA/SİHA’ların sahip olduğu bu yeteneklerin terörle 

mücadele kapsamında pratikteki uygulaması çalışma açısından önem arz 

etmektedir.  

2.   TERÖRLE MÜCADELEDE İHA/SİHA KULLANIMI 

Büyük ve güçlü ordulara karşı terör örgütlerinin yürüttüğü asimetrik 

savaşlar, 2000’li yıllarda terörle mücadelede İHA ve SİHA’ların kullanılmaya 

başlanmasıyla farklı bir boyut kazanmıştır. Zayıf tarafı temsil eden terör 

örgütleri, İHA’ların devreye girmesiyle asimetrik savaşın kendilerine 

kazandırdığı avantajları kaybetmeye başlamıştır (Akyürek, 2012: 39). Terörle 

mücadele kapsamında İHA ve SİHA’ların en çok kullanıldığı ülkelerin başında 

Afganistan, Irak, Somali, Yemen ve Pakistan gelmektedir. Çalışmanın devam 

eden bölümünde, İHA ve SİHA’ların bu ülkelerde bulunan terör örgütlerine 

karşı kim tarafından ve nasıl kullanıldığı incelenecektir. Ayrıca İHA üretimi ve 

kullanımı alanında önde gelen ülkelerden biri olan İsrail’in, Türkiye’nin ve 

devamında ABD’nin İHA kulanımı da bu bölümde incelenecektir.   

a. Afganistan’da İHA/SİHA Kullanımı 

    İHA ve SİHA’lar Afganistan’da; taktik saha keşif/gözetleme, 

stratejik keşif/gözetleme, terörizmle mücadele kapsamında terör örgütlerinin 

elemanlarına, üst düzey yöneticilerine ve altyapılarına imha maksatlı saldırı 
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düzenleme ve intikallerde yol kenarlarına yerleştirilen mayın/el yapımı 

patlayıcıların tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu maksatlarla 

kullanılan birçok İHA/SİHA’dan öne çıkanlar şunlardır: MQ-1 Predator, MQ-9 

Reaper, RQ-4 Global Hawk, RQ-170 Sentinel, RQ-7 Shadow ve MQ-5B 

Hunter.    

   01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Afganistan’daki güvenlik odaklı 

görevini “Kararlı Destek” misyonuna devreden ISAF, El Kaide ve Taliban’a 

karşı düzenlediği birçok operasyonda İHA ve SİHA’ları yoğun bir şekilde 

kullanmıştır. ABD’nin dışında ISAF bünyesinde Afganistan’da İHA kullanan 

ülkeler: Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsveç ve 

İngiltere’dir.49 Bu ülkelerin kullandıkları İHA’lar taktik seviyede keşif yapan 

İHA’lardan, saldırı maksatlı kullanılan MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper’a, 

yüksek irtifada gözetleme yapan RQ-4 Global Hawk’a kadar çeşitlilik 

göstermektedir. Kara birlikleri, çok yüksek irtifada gözetleme yapan veya 

yanlarında getirdikleri ve yakın çevredeki düşman durumu hakkında bilgi 

toplayan İHA’ların her türlü kabiliyetlerinden istifade etmiştir. SİHA’lar ise 

teröristleri etkisiz hale getirmenin yanı sıra, teröristlerin sahip olduğu 

altyapıları imha ederek mücadeleye katkı sağlamıştır (Nolin, 2011: 13).50   

Uluslararası terörizmle mücadele kapsamında ilk SİHA saldırısı  

14 Kasım 2001 tarihinde Afganistan’da gerçekleşmiştir. F-15 savaş uçağı ve 

CIA’in kullandığı Predator’un müşterek saldırısı sonucu El Kaide’nin üst 

                                            
49 Afganistan, dünyada en fazla SİHA saldırısı düzenlenen ülkedir. 2012 yılı itibarıyla ABD ve 

İngiltere’ye ait SİHA’lar tarafından düzenlenen saldırı sayısı 1000’e ulaşmıştır. Bu sayı Pakistan, 

Yemen ve Somali’de düzenlenen saldırıların toplamından daha fazladır (Ross ve diğerleri, 2014: 3).  

İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiltere’ye ait Reaper’ların Afganistan’da 2011 yılı itibarıyla toplam 

20.000 saatlik operasyonel uçuş gerçekleştirdiğini açıklamıştır (Cole, 2012:9). Yine İngiltere’ye ait  

MQ-9 Reaper’lar ile 2008-2013 yılları arasında Afganistan’da toplam 300 saldırı gerçekleştirilmiştir  

(Ross ve diğerleri, 2014: 3). Afganistan’da düzenlenen SİHA saldırıları ile ilgili, yıl bazında net istatistiki 

bilgi mevcut değildir.   

50 Afganistan’da düzenlenen ve Taliban’ın üst düzey yöneticilerini, önemli elemanlarını hedef alan 

SİHA saldırılarının Taliban’ın etkinliği, profesyonelliği ve motivasyon düzeyi üzerindeki etkilerini 

araştıran bir çalışmada, SİHA saldırılarından sonra şiddetin arttığı, fakat buna rağmen terör 

eylemlerinden kaynaklanan ölümlerin azaldığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuç ise, öldürülen kalifiye 

teröristlerin yerine daha tecrübesiz olanların geçmesine ve bu kişilerin düzenledikleri saldırıların 

öncekilere nazaran daha az sofistike olmasına bağlanmıştır. Ayrıca saldırıların, örgütün organizasyon 

yapısını bozduğu ve bu durumun teröristlerin motivasyonu üzerinde olumsuz etki yarattığı tespit 

edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada, örgütün nitelik olarak zayıfladığı bulgusuna ulaşılmıştır (Wilner, 

2010).   
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düzey askeri komutanlarından ve 11 Eylül saldırılarının planlayıcılarından 

olan Muhammed Atıf ve beraberindeki Taliban, El Kaide teröristleri etkisiz 

hale getirilmiştir. Bu tarihten itibaren İHA ve SİHA’lar Afganistan’da yapılan 

askeri operasyonların en önemli tamamlayıcı faktörü olmuş, kara birlikleri ile 

koordinasyon içerisinde olacak şekilde görevlendirilmişlerdir (O‘Connell, 

2010: 10; Nolin, 2011: 12,13).  

İstihbarat, gözetleme ve keşif görevini yerine getiren bir SİHA’nın 

gerektiğinde süratle saldırı düzenleyebilme yeteneği, kara birliklerini 

destekleme açısından önemli bir kazanım olmuştur. Afganistan’da çok sık 

kullanılan SİHA ve İHA’ların birliklere sağladığı bilgi ve operasyonel destek, 

vazgeçilmez bir kazanım haline gelmiştir. Küçük birlik seviyesinde, taktik ve 

operatif seviyede İHA’ların kesintisiz desteği olmadan veya harekât 

öncesinde İHA’lar vasıtasıyla elde edilen bilgiler değerlendirilmeden 

neredeyse harekât yapılmaz olmuştur (Akyürek, 2012: 39).      

İHA’lar vasıtasıyla yol kenarlarına yerleştirilen patlayıcı maddelerin 

tespit edilerek bu yolu kullanmakta olan veya kullanmayı planlayan birliklerin 

önceden ikaz edilmesi sayesinde birçok kaybın önüne geçilmiştir. İHA’lar 

aynı zamanda patlayıcıyı yerleştiren teröristlerin takibinde de 

kullanılmaktadır. ABD, İHA’ların sahip olduğu bu yeteneği terörle mücadelede 

etkin bir şekilde kullanmış ve bu sayede Afganistan’da birçok askerin hayatını 

kurtarmıştır. Afganistan’da bulunan taktik ve operatif sevideki ABD’li 

komutanların, İHA desteği olmadan konvoyların intikalini istememeleri 

(Mahadevan, 2010: 2), bu araçların ne kadar yaygın ve etkin bir şekilde 

kullanıldığının göstergesidir.   

b. Irak’ta İHA/SİHA Kullanımı 

İHA ve SİHA’lar Afganistan’da olduğu gibi Irak’ta da; stratejik 

keşif/gözetleme, terörizmle mücadele kapsamında terör örgütlerinin 

elemanlarına, kontrol noktalarına ve altyapılarına imha maksatlı saldırı 

düzenleme, Irak ordu birliklerine yakın hava desteği sağlama ve intikallerde 
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yol kenarlarına yerleştirilen mayın/el yapımı patlayıcıların tespit edilmesi 

amacıyla kullanılmıştır. Bu maksatlarla kullanılan bazı İHA/SİHA’lar şunlardır:  

MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk, RQ-7 Shadow, Warrior, 

MQ-5B Hunter, Scan Eagle, Pioneer, Raven. 

   ABD, 2003 yılındaki Irak harekâtı sırasında hava operasyonlarını 

desteklemek maksadıyla birçok Predator kullanmıştır. Bu savaşta 

Predator’ler istihbarat toplama, hellfire füzeleri ile saldırı düzenleme ve diğer 

silah sistemlerine hassas zamanlı hedeflerle ilgili video görüntüsü aktarma 

gibi görevleri yerine getirmiştir. Aynı harekâtta kullanılan Global Hawk’lar ise 

toplam 16 görevde, 13 yerden havaya füze bataryası, 50 yerden havaya füze 

rampası, 70’in üzerinde yerden havaya füze taşıyan ulaşım aracı ve 300’ün 

üzerinde tankın yerini tespit etmiştir (Department of Defence, 2004). 

ABD, hassas zamanlı hedef tespiti için 2003 yılındaki Irak 

harekâtında, füze angajman bölgelerinde Global Hawk kullanmıştır. Bu 

harekâtta Global Hawk’lar yüksek irtifa görevlerinin sadece %5’inde uçmuş 

olsa da hassas zamanlı hedef tespitinin %55’i bu sistemler tarafından 

yapılmıştır (U.S. Air Force, 2005: 2).  

2003’teki işgalden sonra Irak’ta iki farklı grubun ABD güçlerini hedef 

aldığı, bu grupların nitelik açısından birbirinden farklı olduğunu belirtmekte 

fayda vardır. Bunlardan ilki, işgali ve ABD güçlerinin Irak’ta bulunmasını 

kabul etmeyen, Irak’ın İslami ve milli kimlikli yerli direniş unsurları (Sünni 

direniş gruplarından/aşiretlerden oluşan örgütlerin yanı sıra Şiilerin Mukteda 

El Sadr kolu ve Mehdi ordusu), diğeri ise işgal sırasında Pakistan ve 

Afganistan’dan Irak’a gelen ve Irak içinden devşirdiği yerli unsurlarla ABD 

güçlerine karşı terör eylemleri düzenlemeye başlayan Irak El Kaidesi’dir 

(Çubukçu [web], 2007).  

Irak’ta 2005 yılında koalisyon güçlerine karşı en büyük tehdidi, yol 

kenarlarına yerleştirilen uzaktan komutalı patlayıcı maddeler teşkil etmiş ve 

bu şekilde düzenlenen saldırılar neticesinde birçok asker hayatını 
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kaybetmiştir. ABD, bu tür eylemlerden kaynaklanan can kayıplarını azaltmak 

için 2007 yılında bir Görev Kuvveti (Task Force ODIN-Observe, Detect, 

Identify and Neutralize) oluşturmuş ve İHA’lar, Irak’taki yolları sürekli 

gözetlemek suretiyle bu tehdide karşı istihbarat, keşif ve gözetleme 

alanlarında daha etkin bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede, 

verilen kayıplarda %85 oranında azalma meydana gelmiştir (Hunter [web], 

2009).  

Tugay ve daha alt seviyedeki birlikleri desteklemek amacıyla 

oluşturulan Görev Kuvveti, göreve yönelik özel sistemlerle donatılan Shadow 

ve Warrior İHA’larını kullanan yaklaşık 300 (bu sayı zamanla artmıştır) 

personelden oluşan bir İHA bölüğünden teşkil edilmiştir. Bu sistemler 

tarafından tespit edilen hedeflerin süratle ateş altına alınabilmesi için Apache 

gibi taarruz helikopterleri tugay seviyesindeki birlik komutanlarının harekât 

kontrolüne verilmiştir. Ayrıca elde edilen verileri anlık olarak ve operasyon 

sonrası detaylı bir şekilde değerlendiren bir analiz takımı da teşkil edilmiştir. 

Görev Kuvveti’nin kurulması emrini veren ABD’li General Cody, keşif, 

gözetleme ve hedef tespit faaliyetlerinin birliklerin bekâ kabiliyetini ne ölçüde 

artırdığını Irak’ta elde edilen sonuçların net bir şekilde gösterdiğini ifade 

etmiştir. Elde edilen  başarılı sonuçlar neticesinde 2009 yılında Afganistan’da 

da benzer bir Görev Kuvveti kurulmuştur (Global Security [web], 2015). 

2008 yılında Irak’ta bulunan Sadr şehrinin istikrar ve güvenliğinin 

artırılması maksadıyla düzenlenen operasyonlar, İHA ve SİHA’ların terörle 

mücadelede sahip olduğu önemi çarpıcı bir şekilde göstermektedir. Bu 

operasyonlarda kara birliklerinde yer alan Albay rütbesindeki birlik 

komutanlarına, Irak semalarında uçurulan SİHA’ları doğrudan kontrol 

edebilme yetkisi verilmiştir. Örneğin, herhangi bir Amerikan mevziine 

teröristler tarafından bir roket saldırısı düzenlenmesi durumunda, tabur 

seviyesinde bir birliğe, saldırıyı düzenleyen teröristlerin konumunun tespit 

edilebilmesi ve söz konusu teröristlerin imha edilebilmesi amacıyla silahlı 

Predator görevlendirme imkânı verilmiştir (Callam, 2010). 
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Günümüzde İHA ve SİHA’lar, Irak’ta IŞİD’e karşı ABD’nin 

öncülüğünde oluşturulan koalisyon güçleri tarafından etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Bu mücadelede ABD’nin Predator, İngiltere’nin ise Reaper 

kullanımı ön plana çıkmaktadır. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait savaş 

uçakları ve Reaper’lar, Irak üzerinde keşif ve gözetleme yaparak devriye 

görevini yerine getirmekte, Irak ordusunun IŞİD’e karşı düzenlediği 

operasyonlarda yakın hava desteği sağlamakta ve aynı zamanda tespit 

ettikleri IŞİD hedeflerine, kontrol noktalarına saldırı düzenlemektedir (Ministry 

of Defence [web], 2015). IŞİD’e karşı ağırlıklı olarak hava gücünün 

kullanıldığı operasyonların hedefi, bu örgütü yok etmek suretiyle Irak, Suriye, 

bölge ülkeleri ve daha geniş kapsamda uluslararası toplumun güvenliğinin 

sağlanmasıdır. ABD’li yetkililer, düzenlenen hava saldırıları sonucunda 

IŞİD’in Irak ve Suriye’de terör eylemleri düzenleme yeteneğinin azaldığını 

ifade etmiştir (U.S. Department of Defence [web], 2015). 

c. Somali ve Yemen’de İHA/SİHA Kullanımı 

MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper’lar Somali ve Yemen’de, El Kaide 

bağlısı radikal terör örgütlerine karşı istihbarat toplama, gözetleme ve keşif 

faaliyetleri, üst düzey yöneticilere ve terör örgütlerin eğitim kampları ile 

barınaklarına saldırı düzenleme maksadıyla kullanılmaktadır.   

   ABD, Somali ve Yemen’de bulunan El Kaide uzantısı terör 

örgütleriyle uzun süredir mücadele etmektedir. Bu mücadelede benimsediği 

politika ise; yerel güçlerin bu örgütlere karşı verdiği mücadelenin hava 

saldırıları, istihbarat ve diğer faaliyetlerle desteklenmesi şeklindedir (Joscelyn 

ve Roggio [web], 2014). 

ABD, 11 Eylül saldırılarının düzenlendiği 2001 yılından bu yana 

Somali’de teröre karşı örtülü bir savaş yürütmektedir. Bu savaşta en önde 
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gelen birim ise ABD Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığı’dır.51 Bu birime 

bağlı seçkin birlikler, Somali’deki El Kaide bağlantılı radikal El Şebab 

örgütüne karşı gizli bir şekilde keşif, gözetleme, saldırı ve esir alma 

yöntemleriyle büyük bir mücadele yürütmektedir. Müşterek Özel Kuvvetler 

Komutanlığı bu kapsamda, helikopter, AC-130 uçağı gibi hava araçları ve 

savaş gemilerinden ateşlenen füzeler ile saldırılar düzenlemektedir. 2006 

yılından itibaren ise, bölgede bulunan üslerden istifade ile MQ-9 Reaper 

filolarını kullanarak saldırı düzenlemeye başlamıştır. Bu saldırılarda örgütün 

eğitim kampları, lider kadrosu ve barınakları hedef alınmıştır. The Bureau of 

Investigative Journalism’in verilerine göre Somali’de gerçekleştirilen 9-13 

SİHA saldırısında bugüne kadar toplam 23-105 kişi etkisiz hale getirilmiştir 

(The Bureau of Investigative Journalism [web], 2015; O‘Connell, 2010: 10).52 

Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığı, Somali’de SİHA’larla icra ettiği 

operasyonlar için Cibuti53 ve Etiyopya’da bulunan üsleri kullanmaktadır 

(Queally [web], 2014). 

   ABD Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığı, 2014 yılında İHA’lar ve 

savaş uçaklarıyla düzenlediği bir operasyonda El Şebab’ın lideri Ahmet Abdi 

Godani’yi hedef almıştır. Bu operasyonda kullanılan SİHA’lardan ve savaş 

uçaklarından ateşlenen hellfire füzeleri ile örgüte ait bir kamp yok edilmiş ve 

Godani ile birlikte toplam altı örgüt üyesi öldürülmüştür. Bu saldırı, Godani’ye 

karşı düzenlenen üçüncü SİHA saldırısı olmuştur. Ayrıca ABD, Godani’yi 

etkisiz hale getirmek için 2013 yılı içerisinde amfibi bir harekât dahi icra etmiş 

fakat başarılı olamamıştır (Cox ve Serle [web], 2014).    

                                            
51 ABD Müşterek Özel Kuvvetler Komutanlığının yanı sıra CIA de, bu bölgede İHA ve SİHA’lar 

vasıtasıyla teröre karşı verilen mücadelenin önemli bir aktörü konumundadır. CIA, Mogadişu 

havaalanında bulunan gizli bir üssü kullanarak, İHA’larla rutin gözetleme faaliyetleri icra etmektedir 

(The Bureau of Investigative Journalism [web], 2015). Ayrıca Pakistan’da kullandığı bazı Predator’leri, 

Yemen’de, Arap Yarımadası’nda ve Somali’de bulunan El Kaide bağlısı terör örgütlerine karşı verdiği 

mücadelede kullanmak için 2010 yılında Yemen, Kenya, Cibuti ve Etiyopya’ya konuşlandırmıştır (Cole, 

2012: 15).    

52 Operasyonların gizli yapısı ve güvenlik sorunlarının çok yaygın olduğu Somali’den elde edilebilen 

bilgilerin sınırlı oluşu, veri aralığının geniş olması sonucunu doğurmaktadır. 

53 ABD, Cibuti’de bulunan Lemonnier Kampı’nı 2001 yılında Cibuti Silahlı Güçleri’nden devralmış, 

onarımını yaparak 2003 yılında kullanmaya başlamış ve Birleşik Müşterek Görev Kuvveti-Afrika 

Boynuzu’nun bölgedeki operasyonları için bir üs haline getirmiştir. Lemonnier Kampı, bu tarihten 

itibaren bölgede düzenlenen İHA operasyonları açısından kritik bir üs ünvanını elde etmiştir  

(Attuquayefio, 2014: 3).    
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Arap Yarımadası’ndaki El Kaide’nin 2009 yılında Yemen’de tekrar 

etkin olmaya başlamasıyla ABD, bölgesel çıkarları ve ulusal güvenliği 

açısından Yemen’e daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu kapsamda 

ABD, El Kaide’nin Yemen’de bulunan kolu ile daha etkin mücadele edebilmek 

için İHA’ların elde ettiği istihbarî bilgileri Yemen güvenlik güçleri ile 

paylaşmıştır (Joscelyn ve Roggio [web], 2014). 

Yemen’de ilk defa ABD tarafından 2002 yılında üst düzey bir El 

Kaide liderine karşı SİHA kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş ve hedeflenen 

kişi etkisiz hale getirilmiştir. CIA’in, Cibuti’de yer alan bir üssü kullanarak 

gerçekleştirdiği bu saldırı, muharebe alanının dışında gerçekleştirilen ilk 

SİHA saldırısı olmuştur (O‘Connell, 2010: 3; Akyürek, 2012: 7). Bu tarihten 

itibaren düzenlenen SİHA saldırılarında El Kaide bağlısı birçok üst düzey 

terörist etkisiz hale getirilmiştir (Cole, 2012: 15). The Long War Journal’ın 

verilerine göre ABD’nin, 2002-2015 yılları arasında Yemen’de SİHA 

kullanarak düzenlediği hava saldırıları Şekil-3’tedir.   

 
 

 

2002-2015 yılları arasında toplam 114 saldırı düzenlenmiş, bu 

saldırılarda, aralarında üst düzey/kıdemli elemanların da bulunduğu toplam 

569 terörist etkisiz hale getirilmiş, aynı zamanda 105 sivil de hayatını 

kaybetmiştir (Roggio ve Barry [web], 2015). New America Foundation’a göre 

    Şekil-3: ABD’nin Yemen’de Düzenlediği SİHA Saldırıları  
(Roggio ve Barry [web], 2015) 
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Yemen’de 2002 yılından itibaren El Kaide’nin üst düzey/kıdemli 

elemanlarından 35’i, SİHA saldırılarıyla etkisiz hale getirilmiştir (New America 

Foundation [web], 2015).   

El Kaide’nin önde gelen liderlerinin hedef alındığı saldırılardan biri, 

Arap Yarımadası’ndaki dış operasyonlar sorumlusu Enver El Evlaki’ye 

düzenlenen saldırıdır. Evlaki, 30 Eylül 2011 tarihinde, ABD’nin kullandığı 

silahlı bir İHA vasıtasıyla düzenlenen saldırıda, bir konvoyla birlikte hareket 

halindeyken öldürülmüştür (Thorp, 2011: 1). Bu saldırı, Evlaki’ye karşı 

düzenlenen ilk SİHA saldırısı değildir. Aynı yılın Mayıs ayı içerisinde Evlaki’ye 

karşı iki SİHA saldırısı düzenlenmiş, Evlaki bu saldırılardan kurtulmuştur 

(Cole, 2012: 17). 

Sınır güvenliği Afrika ülkelerinin genelinde büyük bir problemdir. 

Bölgede bulunan terör örgütlerinin birçoğu hiçbir sorun yaşamadan bir 

ülkeden bir diğerine geçebilmektedir. Terör örgütlerinin sınırlardan rahat bir 

şekilde diğer bir ülkeye geçebilmesi ve silah kaçakçılığının kolaylıkla 

yapılabilmesi, bu ülkelerde konuşlu konvansiyonel güçler açısından risk teşkil 

etmektedir. Konvansiyonel birliklerin istihbarat toplama yeteneklerinin özel 

birliklere göre daha kısıtlı olması ise bu riskin seviyesini artıran bir faktördür 

(Attuquayefio, 2014: 3). Bu açıdan bakıldığında ABD’nin, Afrika ülkelerindeki 

terör örgütleriyle mücadelede konvansiyonel güçler yerine özel birlikleri ve 

İHA/SİHA’ları kullanması mantıklı bir seçenek olarak belirmektedir. Ayrıca 

İHA/SİHA kullanımı, sınırlardan geçmeye çalışan teröristlerin ve ülke 

içerisindeki terör kamplarının tespit edilmesine de imkân vermektedir.  

Sonuç olarak ABD, Somali’de El Şebab, Yemen’de ise El Kaide’nin 

Arap Yarımadası’ndaki uzantısına karşı düzenlediği birçok SİHA saldırısı 

neticesinde bu örgütlerin liderlerini, ikinci adamlarını ve önemli elemanlarını 

etkisiz hale getirmeyi başarmıştır.  
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ç. İsrail’in İHA/SİHA Kullanımı  

 İsrail, terör örgütü olarak tanımladığı örgütlere karşı uzun süredir 

kullandığı İHA/SİHA’larla; keşif ve gözetleme yapmak suretiyle istihbarat 

toplamakta, hedef alarak öldürme yöntemiyle saldırılar düzenlemekte ve kara 

birliklerine yakın hava desteği sağlamaktadır. İHA’ların gece şartlarında keşif, 

gözetleme ve hedef tespit yeteneği Hamas, Hizbullah ve diğer örgütlerin 

gecenin karanlığından faydalanarak düzenledikleri saldırıların da açığa 

çıkarılmasına imkân vermektedir (Sanders, 2002: 117). İsrail’in başlıca 

kullandığı SİHA’lar, Elbit Sistemleri isimli İsrailli bir şirket tarafından üretilen 

Hermes ile İsrail Hava ve Uzay Sanayii tarafından üretilen Heron’dur. 

Hermes 5,5 km yükseklikte ve 24 saate kadar havada kalabilmektedir. Hedef 

koordinatlarını tespit edebilen ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen 

bu İHA’lar, üzerinde bulunan sensörlere ilave olarak iki adet orta menzilli füze 

taşımaktadır. Heron ise 9 km yükseklikte, 40 saate kadar havada 

kalabilmekte ve üzerinde dört adet orta menzilli füze taşımaktadır. İsrail, 

Gazze’de düzenlediği operasyonlarda Hermes ve Heron’ları kullanmıştır. Bu 

SİHA’ların taşıdığı füzelerin üzerinde kameralar bulunmaktadır. Bu özellik 

operatörlere, ateşlenmiş bir füzenin yörüngesini son ana kadar değiştirebilme 

imkânı sunmaktadır (Human Rights Watch, 2009: 11,12). 

   İHA’lar, İsrail’in Lübnan’da bulunan Hizbullah’a karşı 1996 yılında 

düzenlediği Gazap Üzümleri Operasyonu’nda önemli görevler üstlenmiştir. 

Bir İHA filosu, operasyon öncesi ve sırasında, saklanmak için geceyi bir örtü 

gibi kullanan Hizbullah elemanlarının yoğunlaştığı bölgeleri ve lider kadronun 

evlerini gece ve gündüz şartlarında gözetleme ve keşif yapmak suretiyle 

tespit etmek üzere görev yapmıştır (Sanders, 2002: 115).   

İsrail, 2000 yılının Eylül ayında başlayan İkinci İntifada’dan itibaren 

proaktif yaklaşımın saldırı tedbirleri kapsamında “hedef alarak öldürme” 

yöntemini açık ve sistematik bir şekilde kullanmaya başlamış, bu tarihten 

itibaren geçen 14 yıllık süre içerisinde yaklaşık 400 kez bu yönteme 

başvurmuştur. Söz konusu saldırıların yaklaşık 35’i SİHA kullanılmak 
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suretiyle düzenlenmiştir. Bu saldırıların büyük bir bölümü Gazze Şeridi’nde, 

bir kısmı ise farklı ülke sınırları içerisinde gerçekleşmiştir (Center for the 

Study of Targeted Killing [web], 2014).54 İntifadanın başladığı Eylül 2000 ile 

2008 yılının sonuna kadar olan süreçte toplam 386 Filistinli öldürülmüştür. Bu 

rakamın %40’ını, hedef alınan kişilerin dışında kalan siviller ve çocuklar 

oluşturmaktadır (Byman [web], 2009).   

2006 yılında Hizbullah'ın askeri kanadı ile İsrail Silahlı Kuvvetleri 

arasında Lübnan toprakları ve İsrail'in kuzeyinde yaşanan geniş çaplı silahlı 

çatışma taktik, operatif ve stratejik seviyede İHA kullanımı konusunda İsrail’e 

birçok deneyim kazandırmıştır. Roket ateşleme mevziilerinin tespit edilerek 

imha edilmesi SİHA’ların bu çatışmada yerine getirdiği temel görev olmuştur. 

İHA’ların sağladığı gerçek zamanlı görüntü imkânı ise Hizbullah’a ait ikmal 

yollarının ve unsurların yoğunlaştığı yerlerin tespit edilmesini sağlamıştır. Bu 

çatışmada İHA’lar ve AH-64 taarruz helikopterleri hedef tespiti, teşhisi, 

tanımlaması, takibi ve imha edilmesinde koordineli, müşterek bir şekilde 

hareket etmiştir (Gaub, 2011: 37).       

   Terör örgütü olarak tanımladığı örgütlerle mücadelesini tamamen 

güvenlik odaklı olarak yürüten İsrail Savunma Kuvvetleri, daha etkin bir 

şekilde mücadele edebilmek için 2006 yılında yeni bir harekât konsepti 

belirlemiştir. Daha önceki muharebelerde altyapısı hazırlanan ve 2006’da 

kabul edilen bu konsept; küçük, hafif, süratle konuşlandırılabilen ve ileri 

teknolojik imkânlara sahip olan piyade unsurlarının/birliklerinin 

görevlendirilmesini esas almaktadır. Bu birliklerin, İsrail Savunma 

Kuvvetleri’nin sahip olduğu üstün komuta kontrol ve istihbarat toplama 

yeteneklerinden faydalanması da bu yeni konsept kapsamına alınmıştır. 

Birçoğu Özel Kuvvetler’den oluşan bu piyade unsurları taarruz helikopterleri, 

savaş uçakları ve İHA’larla yakın bir iş birliği içerisinde operasyon 
                                            
54 İsrail’in intifada boyunca Hamas hedeflerine karşı düzenlediği “hedef alarak öldürme” türündeki 

saldırıların artması, Hamas tarafından İsrail hedeflerine karşı düzenlenen saldırıların da artmasına 

neden olmuştur. Bu artışa rağmen Hamas’ın düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısında azalma 

meydana geldiği tespit edilmiştir (Byman, 2008: 117). Bu durum, tecrübeli liderlerin ve örgüt  

elemanlarının etkisiz hale getirilmesinin sonucu olarak, yeni gelenlerin daha tecrübesiz ve operasyonel 

kabiliyetlerinin yetersiz olmasına, operasyonel ve stratejik hata yapmaya daha yatkın olmalarına 

bağlanmaktadır (Byman [web], 2009).          
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düzenlemektedir. Yakın hava desteği kapsamındaki bu konsept, İsrail’in 

“terörle mücadele” yöntemi olmuştur  (Petrelli, 2012: 62). 

   İsrail ile Filistin arasında 28 Aralık 2008 tarihinde başlayan ve  

18 Ocak 2009’da sona eren Dökme Kurşun Harekâtı esnasında yaşanan 

çatışmalarda İsrail, Gazze’de yoğun bir şekilde SİHA kullanmıştır (Human 

Rights Watch, 2009: 3,12). Aynı harekâtta SİHA’ların yanında, kara birliklerini 

destekleyen ve bu birliklerle eşgüdüm halinde çalışan İHA’lar da kullanılmıştır 

(Taslı [web], 2011). Bu harekâtta, Apache taarruz helikopterleri, Heron ve 

Hermes’ler tarafından hava gözetlemesi icra edilmiştir. Gazze üzerinde 

kesintisiz bir şekilde uçarak gözetleme ve keşif görevi yapan en az bir düzine 

İHA, İsrail güçlerinin durumsal farkındalık seviyesinin çok yüksek olmasını 

sağlamıştır. Kara birlikleri, Hava Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra İsrail İç 

İstihbarat Teşkilatı ile de koordineli bir şekilde operasyon icra etmiş ve bu 

sayede yüksek düzeyde bir taktik farkındalığa sahip olarak, hassas zamanlı 

hedeflere saldırabilme yeteneği kazanmıştır (Eshel [web], 2009). 

İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarının kesintisiz bir şekilde devriye 

gezilerek gözetlenebilmesi maksadıyla günün her saatinde havada İHA 

bulundurmaktadır. Taarruz helikopterleri ise coğrafî olarak en uygun üs 

bölgelerinde, herhangi bir alarm durumunda süratle reaksiyon göstererek 

yakın hava desteği sağlayacak şekilde hazır beklemektedir (Ripley, 2010: 

116). Terör örgütü olarak nitelendirdiği unsurlara karşı sahip olduğu teknolojik 

üstünlüğün getirdiği avantajlardan faydalanmak isteyen İsrail açısından İHA 

ve SİHA kullanımının akıllı bir çözüm olduğu görülmektedir. Ayrıca İHA’ların 

keşif, gözetleme ve istihbarat toplama alanında sahip olduğu yetenekler, 

Hizbullah tarafından atılan ve Gazze’den fırlatılan roketlerin yıkıcı etkilerinden 

korunabilmek için erken ikaz ve uyarı sistemlerinin işletilmesine önem veren 

İsrail için son derece hayati yeteneklerdir. İşgal altındaki toprakların İHA’lar 

vasıtasıyla kesintisiz bir şekilde gözetlenmesi ise başka herhangi bir araç ile 

yerine getirilmesi mümkün olmayan bir görevdir.   
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d. Terörle Mücadele Kapsamında Türkiye’nin İHA Kullanımı     

(1) Türkiye’de İHA’ların Tarihsel Gelişimi  

     Türkiye, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ihtiyaç duyduğu 

İHAS’lara sahip olabilmek maksadıyla 1980’li yılların sonlarında çalışmalara 

başlamıştır. Bu kapsamda Banshee hedef uçağı TSK envanterine giren ilk 

sistem olmuştur.55 İHA-X1 Şahit sistemi ise, 1990 yılında Türk Havacılık ve 

Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından çalışmalarına başlanılan ve geliştirilen 

ilk yerli İHA prototipi olma özelliğini taşımaktadır (Karaağaç, 2014: 3).     

   Türkiye’de İHAS’lara duyulan ihtiyaç 2000’li yıllardan önce ağırlıkla 

yurt dışından tedarik yöntemiyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde acil 

ihtiyaç gerekçesi ile doğrudan temine gidilen bazı projelerde istenen sonuç 

elde edilememiştir. Bu sistemlerin tedarik, bakım ve idamesinde yurt dışına 

olan bağımlılık, beraberinde birtakım sorunlara da sebep olmuştur. Bu 

sorunlara kalıcı çözümler getirmeyi hedefleyen yurt içi özgün İHA geliştirme 

yönünde çalışmalar ise Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın öncülüğünde 2004 

yılından sonra başlamıştır (SSM, 2011: 22; Akyürek, 2012: 11).  

   İç güvenlik harekâtında aftif olarak kullanılmaya başlanan ilk İHAS’lar 

1994 yılında ABD’den alınarak K.K.K.lığının envanterine dâhil edilen, altı 

uçak ve bir sistemden oluşan Orta İrtifa Uzun Havada Kalış (Medium Altitude 

Long Endurance-MALE) tipi GNAT-750 İHA’lardır. Tedarik edilmesinin 

üzerinden üç yıl geçmesine rağmen bu İHA’lar terörle mücadelede 

kullanılmamıştır. 1997 yılına kadar amacı dışında, topçu sınıfının 

eğitimlerinde kullanılan GNAT-750 İHA’lar bu tarihten itibaren terörle 

mücadelede kullanılmaya başlanmış ve alınan olumlu sonuçlar üzerine 

1998’de iki adet daha gelişmiş GNAT (I-GNAT) tedarik edilmiştir (Sünnetçi, 

2009: 75-80). Yaşanan kaza kırımlar ve diğer bazı sebeplerden ötürü bu 

                                            
55 Hedef uçağı; hava savunma birliklerinin eğitimi maksadıyla kullanılan, düşük maliyet ve kolay 

kullanımın hedeflendiği İHA türüdür (SSM, 2011: 30). 
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sistemler 2008 yılı itibarıyla operasyonel kullanımdan kaldırılarak 

envanterden çıkarılmıştır (Sünnetçi, 2010: 75-81).   

 Terörle mücadele ve istihbarat toplama açısından İHA’ların önemi, 

1990’lı yıllarda daha çok kavranmaya başlamasına rağmen, bu dönemde İHA 

tedariği ve kullanımı konusunda arzulanan gelişmeler yaşanmamıştır. 1998 

yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’nın ortak üretim modeliyle İHA 

tedarik projesi, terörle mücadelede elde edilen başarılar ve buna bağlı olarak 

projeye yeterli ödeneğin ayrılmaması sonucu tamamlanamamıştır. SSM,  

2001 yılında ihaleyi Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) ismiyle yenilemiş fakat 

bu proje de 2004 yılında tamamlanamadan iptal edilmiştir (Sünnetçi, 2009: 

75-80).   

 1995 yılında TSK envanterine girmeyi başaran ilk yerli üretim hedef 

uçak, Turna Hedef Uçak Sistemleri olmuştur (Karaağaç, 2014: 4). Keklik 

Takip Amaçlı Hedef Uçak Sistemleri de Turna gibi, hava savunma birliklerinin 

eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli olarak üretilmiş, 2001 yılında 

Hv.K.K.lığı ve K.K.K.lığı envanterine girmeyi başarmıştır (TAI [web], 2015). 

TAI, 2000’li yılların başından itibaren Pelikan, Baykuş ve Martı isimleriyle mini 

ve taktik kategoride İHA prototipi geliştirmiştir (Mönch TR, 2014: 79). 2004 

yılında başlayan yeni dönemde mini ve MALE kategorisinde yer alan yerli 

İHA üretimine daha çok önem verilmiştir. Bu kapsamda K.K.K.lığının mini İHA 

ihtiyacı ilk etapta KaleKalıp/Baykar Makina Ortak Girişimi’nin ürettiği, 76 adet 

Bayraktar Mini İHA’dan oluşan 19 sistemin Ağustos 2008’de teslim 

alınmasıyla karşılanmıştır. 2009 yılında yapılan yeni bir sözleşme ile 

K.K.K.lığına 10, Öz.K.K.lığına ve J.Gn.K.lığına 4’er sistem olacak şekilde 

toplam 72 Bayraktar Mini İHA’dan oluşan 18 sistemin teslimatı da 

tamamlanmıştır. Bu sistemler ile yapılan keşif ve gözetleme uçuşları Ekim 

2011 itibarıyla 30.000 saate ulaşmıştır (MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 

2012: 46,47). Taktik Sınıfı İnsansız Hava Aracı Sistemi Geliştirme Programı 

kapsamında 2007 yılında başlatılan Bayraktar Taktik İHA Sistemi’nin uçuş 

testleri ise hâlen devam etmektedir (MSI, 2014: 34,35). Gözcü Mini İHA ise 
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yine Baykar’ın ürünüdür. 76 İHA platformundan oluşan 19 sistemin teslimatı 

2008 yılında TSK’ya yapılmıştır (Uyar [web], 2010).   

 İHA ihtiyacının karşılanması maksadıyla 2005 yılında TAI’nin İsrail’le 

yaptığı ve 10 adet Heron’un iki yıl içerisinde teslimatını öngören projede ve 

TAI’nin üstlendiği özgün TİHA projesinde yaşanan gecikmeler nedeniyle 

2007-2008 yıllarında terörle mücadelede İHA sıkıntısı doğmuştur. 

K.K.K.lığının acil taktik İHA ihtiyacının karşılanması maksadıyla İsrail’den 18 

aylığına kiralanan bir adet Heron ve yine İsrail’den alınan üç adet Aerostar 

taktik İHA ile bu soruna çözüm bulunmuştur. 2007 yılında teslim alınması 

planlanan 10 adet Heron ise ancak 2010 yılında teslim alınarak 

Hv.K.K.lığının envanterine girmiş ve Batman’da konuşlu İHA Üs 

Komutanlığına konuşlandırılmıştır (Sünnetçi, 2009: 75-80).   

 Özgün İnsansız Hava Aracı (TİHA) projesi kapsamında 2004 yılından 

itibaren geliştirme çalışmaları devam eden ANKA, Orta İrtifa Uzun Havada 

Kalış kategorisinde operatif bir İHA’dır. Projede, Blok-A ve Blok-B olmak 

üzere iki farklı konfigürasyon tanımlanmıştır (Mönch TR, 2014: 79). 

Prototipinin ilk uçuşunu 30 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirdiği ANKA’nın 

keşif, gözetleme, sabit ve hareket halindeki hedeflerin tespit, teşhis, 

tanımlama ve takip edilebilmesini sağlayacak kabiliyetlere sahip olması 

planlanmaktadır (MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2012: 47). TUSAŞ’ın 

geliştirdiği üç adet ANKA Blok-A prototipinin biri ile toplam 172 saat 22 dakika 

test uçuşu gerçekleştirilmiş, söz konusu İHA, 6 Aralık 2013 tarihinde kaza 

kırıma uğramıştır (Sünnetçi, 2014: 30). Ağustos 2014’te prototipinin üretimi 

tamamlanan ANKA Blok-B İHA ise ilk uçuşunu 30 Ocak 2015 tarihinde 

gerçekleştirmiştir (TAI [web], 2015a; Sünnetçi, 2014: 30). TAI, ANKA’nın yanı 

sıra, yüksek hızda hedef uçaklar ve döner kanat İHA’lar üzerinde birçok 

geliştirme projesi yürütmektedir (Mönch TR, 2014: 79).  

 Taktik İHA ihtiyacına yönelik olarak 2011 yılında SSM ile Vestel 

Savunma arasında yapılan sözleşme ile Karayel Taktik İHA’sının geliştirilme 

çalışmalarına başlanmış (MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 2012: 47) ve 
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ilk test uçuşu başarıyla tamamlanmıştır. Test uçuşları devam eden Karayel’in 

anlaşma şartlarını karşılaması durumunda, TSK’ya altı hava aracından 

oluşan ilk teslimatın yapılması planlanmaktadır (MSI, 2014: 20).   

(2) Terörle Mücadele Kapsamında İHA Kullanımı 

Başta Türk Hava Kuvvetleri olmak üzere, TSK hâlihazırda 

İHAS’ları istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri kapsamında kullanmaktadır. 

Türkiye, terörle mücadelede operatif seviyede keşif ve gözetleme 

ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla, 2010 yılında Hv.K.K.lığı envanterine 

giren Orta İrtifa Uzun Havada Kalış kategorisindeki Heron’ları kullanmaktadır 

(Sünnetçi, 2014: 28).56 Diğer taraftan özellikle Irak’ın kuzeyindeki PKK 

kamplarının gözetlenmesi ve anlık istihbarat elde etme konusunda operatif 

alanda İHA sistemlerine duyulan ihtiyaç, ABD ile varılan anlaşma ekseninde 

karşılanmaktadır. ABD ile yapılan Anlık İstihbarat Paylaşımı Anlaşması 

kapsamında silahsız Predator’ler, elde ettikleri görüntüleri 20 dakikalık bir 

gecikme ile Genelkurmay Başkanlığı karargâhına aktarmaktadır. ABD bu bilgi 

paylaşımını, 2011 yılında Irak’tan çekerek İncirlik’e konuşlandırdığı dört adet 

Predator’le sağlamaya başlamıştır. SİHA ihtiyacının karşılanması amacıyla 

2009 yılında yine ABD’den talep edilen iki uçaklı silahlı MQ-1 Predator ve 

dört uçaklı silahlı RQ-9A Reaper sisteminin doğrudan tedarik çalışmalarından 

olumlu cevap alınamamıştır (Sünnetçi, 2011: 38; Sünnetçi, 2009: 75-80).  

   Taktik seviyede istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçları ise mini ve 

küçük İHA’larla karşılanmaktadır. Bugün için sahip olunan ve çoğunluğu mini 

kategorisinde olan Bayraktar, Malazgirt gibi az sayıdaki silahsız İHA’lar, belirli 

bölgelerde İGK görevleri kapsamında kullanılmaktadır. Yurt dışından tedarik, 

ortak üretim çalışmaları ve milli çalışmalara rağmen sahip olunan sistemlerin 

nitelik ve nicelik açısından yetersiz olması, tüm kritik bölgelerin veya yolların 

kontrolünü mümkün kılmamaktadır (Akyürek, 2012: 44). ABD’nin, 2005 

yılında Irak’ta yol kenarına patlayıcı madde yerleştirilmek suretiyle koalisyon 
                                            
56 Hv.K.K.lığı pilotları tarafından uçurulan Heron’larla, Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam 22.000 saatin 

üzerinde uçuş görevi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca birtakım teknik sebeplerden dolayı, tüm Heron’lar aynı 

anda görevlendirilememektedir (Sünnetçi, 2014: 28).    
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güçlerine karşı düzenlenen eylemlerde İHA kullanımına verdiği önem ve 

bunun sonucunda elde ettiği başarı (Hunter [web], 2009) dikkate alındığında, 

özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde dönem dönem yoğun bir şekilde 

yaşanan yol mayınlama eylemleri, Türkiye açısından bu sistemlerin 

yetersizliğinin ve etkin bir şekilde kullanılamadığının bir göstergesidir.   

e. ABD’nin Terörle Mücadelede  İHA/SİHA Kullanım Politikası 

    Terör olayı meydana gelmeden önce durdurmak, önüne geçmek 

veya engellemek amacıyla yapılan faaliyetler ve alınan önlemleri içeren 

proaktif yaklaşımı benimseyen ABD, bu maksatla özellikle 11 Eylül 

saldırılarından sonra istihbarî nitelikte bilgi toplayarak değerlendirme ve 

kuvvet kullanımı dâhil birçok önleyici tedbiri hayata geçirmiştir. İHA ve SİHA 

kullanımı, bu yaklaşım kapsamında hayata geçirilen önemli uygulamalardır. 

ABD, İHAS alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisidir ve diğer 

ülkelerden farklı olarak ABD’de iki ayrı birim İHA kullanmaktadır. Bunlardan 

ilki ABD ordusu, diğeri ise CIA’dir (Cole, 2012: 14).57 Bu bölümde, öncelikle 

ABD ordusunun İHA kullanımı genel hatlarıyla, ardından çalışma konusu 

kapsamında CIA’in SİHA kullanımı detaylı bir şekilde incelenecektir.   

(1) ABD Ordusunun İHA/SİHA Kullanımı 

     ABD, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra İHAS’ları uluslararası 

terörizmle mücadelede etkin bir şekilde ve günümüze kadar giderek artan bir 

yoğunlukta kullanmıştır. Şekil-4’te ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA/SİHA’ların 

1999-2012 yılları arasındaki uçuş saatleri yer almaktadır. 

 

 

                                            
57 İHA’ların yaygın bir şekilde kullanıldığı sivil alan, çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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   Şekil-4, ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra tüm dünya çapında 

benimsediği “teröre karşı savaş” politikasında, SİHA ve İHA kullanımına 

verdiği önemi yansıtmaktadır.58 Bu politika ekseninde 2001’de Irak, 2003’te 

Afganistan işgali, SİHA ve İHA kullanımını artıran en önemli gelişmelerdir.   

Terör örgütlerinin İHA’lara karşı kayda değer bir tepki göstermekten âciz 

olmaları ise bu kullanımı olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca Şekil-4‘te 

görülen İHA ve SİHA kullanımındaki artış, bu teknolojinin geleceğin savaş ve 

çatışmalarında ne oranda kullanılacağının da bir göstergesidir.   

 ABD Savunma Bakanlığı’nın 2002 yılında envanterinde bulunan İHA 

sayısı ile 2010 yılındaki rakam karşılaştırıldığında 40 kat artış yaşandığı 

görülmektedir. Bakanlığın 2012 verilerine göre, ABD ordusunun kullandığı 

toplam İHA sayısı 7.474’tür. Bu rakamın 241’i SİHA’lardan oluşmaktadır ki bu 

rakam, toplam mevcudun yaklaşık %3’üne tekabül etmektedir. Bu SİHA 

                                            
58 ABD ordusu ve CIA ayrı ayrı veya müşterek bir şekilde Afganistan, Pakistan ve daha birçok ülkede 

genellikle gizli bir şekilde SİHA kullanmaktadır.   

Şekil-4: ABD Hava Kuvvetlerine Ait İHA/SİHA’ların Uçuş Saatleri (1999-
2012) (Haider, 2014: 12) 
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modelleri; MQ-9 Reaper59, MQ-I Predator60, MQ-I Warrior61 ve MQ-IC Gray 

Eagle’dır. Mevcut SİHA’ların %90’ı (Reaper ve Predator) Hv.K., kalan %10’u 

(Warrior/Gray Eagle) ise K.K. envanterindedir (Gertler, 2012: 7,8). Tablo-4’te 

ABD ordusunun kullandığı İHA ve SİHA çeşitleri, hangi kuvvetlerin kullandığı 

ve kullanım alanları yer almaktadır. Sadeleştirilerek alınan tabloda mikro, 

mini ve küçük İHA’lara yer verilmemiştir. 

 

 

 Savunma Bakanlığı bünyesinde İHA ve SİHA kullanan birimlerin 

yanında CIA, 1980’li yıllardan itibaren özellikle gözetleme ve keşif maksatlı 

İHA kullanımına, 2001 yılından sonra ise Afganistan, Yemen, Pakistan, 

Somali gibi ülkelerde yaklaşık 30 adet Predator ve Reaper’ı terörizmle 
                                            
59 Predator-B olarak da bilinen MQ-9 Reaper, diğer SİHA modelleri arasında en büyük ve güçlü 

olanıdır.  MQ-I Predator’ün uçuş irtifasının iki katı irtifada ve hızda uçabilmektedir. Sekiz adet Hellfire 

füze ve iki adet lazer güdümlü bomba taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca insanları ve “el yapımı 

patlayıcılar” gibi insan yapımı objeleri fark etme ve sınıflandırma yeteneğine sahiptir (Callam, 2010).  

60 MQ-I Predator, ABD’nin en fazla kullandığı SİHA’dır. 25.000 feet irtifada 40 saatten fazla kalarak 

görev icra edebilen bu SİHA, iki adet Hellfire füzesi taşımaktadır (Callam, 2010). 

61 ABD Kara Kuvvetleri’nin kullandığı Warrior, MQ-I Predator’e göre biraz daha geniş, daha yüksek 

irtifada, daha az süre havada kalabilmekte ve fazladan iki adet füze taşıyabilmektedir. Daha sonraları 

Gray Eagle olarak isimlendirilmiştir (Callam, 2010).    

Tablo-4: ABD Ordusunun Kullandığı İHAS’lar (Gertler, 2012: 8) 
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mücadele kapsamında gözetleme ve keşif icra etmenin yanı sıra saldırı 

düzenleme amacıyla kullanmaya başlamıştır. CIA’in kullandığı MQ-1 

Predator ve MQ-9 Reaper Şekil-5’te yer almaktadır.   

   

 

(2) CIA’in SİHA Kullanımı  

  ABD, 11 Eylül saldırılarından sonra küresel ölçekte benimsediği 

“teröre karşı savaş” politikası ekseninde, saldırıları gerçekleştiren teröristleri 

izlemek ve etkisiz hale getirmek amacıyla “hedef alarak öldürme” taktiğini 

başlıca yöntem olarak belirlemiştir. ABD Savunma Bakanlığı ve CIA, bu 

tarihten itibaren Irak ve Afganistan’da savaş kapsamında, Pakistan, Somali 

ve Yemen’de ise terörizmle mücadele kapsamında tartışmalı birçok 

uygulama gerçekleştirmiştir (Masters [web], 2013) 

11 Eylül saldırılarından sonra küresel terörizmle mücadele 

kapsamında hayata geçirilen bu yeni politika, 14 Eylül 2001 tarihinde ABD 

Kongresi’nde kabul edilen ve 18 Eylül 2001 tarihinde eski Başkan Bush’un 

onayladığı Askeri Güç Kullanımı Yetki Yasası (Authorization for Use of 

Military Force, PL 107-40) kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. ABD 

Başkanı’nın uluslararası terörizmle mücadelede sahip olduğu yetkileri 

genişleten bu yasa ile Başkan’a, yurt dışı da dâhil olmak üzere “gerekli ve 

uygun seviyede güç kullanımı” yetkisi verilmiştir. Bu yasa ile ABD ordusu, 

Başkan’ın talimatıyla, 11 Eylül saldırılarılarını planlayan, izin veren, 

gerçekleştiren ve yardım eden tüm ülkelere, kuruluşlara ve kişilere karşı 

harekât düzenleme imkânı elde etmiştir. Ayrıca yasada, bu karşılığın meşru 

Şekil-5: MQ-1 Predator ve MQ-9 Reaper (Defense Update [web], 2015) 
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müdafaa kapsamına girdiği de belirtilmiştir (Masters [web], 2013; Council on 

Foreign Relations [web], 2001).  

Bu yeni politikanın en önemli araçlarından biri olan CIA, 11 Eylül 

saldırılarından sonra büyük bir dönüşüm yaşamış, CIA’e bağlı birimlerden 

olan Terörizmle Mücadele Merkezi (TMM), bu dönüşümden en fazla 

etkilenen birim olmuştur. Saldırıların düzenlendiği 2001 yılında toplam 

çalışan sayısı 300 olan TMM’nin personel mevcudu, yaklaşık yedi kat artarak 

2011 yılı itibarıyla 2000’e ulaşmış ve bu rakam, CIA’in toplam işgücünün 

%10’unu oluşturmuştur. Bu dönüşüm sırasında CIA, birçok alanda istihbarat 

toplama ve analiz gibi ana faaliyetlerin yanı sıra, tespit ettiği hedeflerin 

yakalanmasına veya etkisiz hale getirilmesine odaklanmıştır. Bu odak 

noktasının en önemli aracı ise SİHA kullanımı olmuştur. TMM’nin özellikle 

denizaşırı operasyonları gerçekleştiren birimlerine çok sayıda subay 

atanarak, CIA’in sahip olduğu 30 civarında Predator ve Reaper’ları kontrol 

etme görevi verilmiştir.62 Bu SİHA’lar, kalkış ve iniş safhalarında Hava 

Kuvvetleri’ne bağlı personel tarafından Afganistan, Pakistan ve civar 

ülkelerde bulunan üsler kullanılmak suretiyle kontrol edilmektedir (Fuller, 

2014: 19,20; Miller ve Tate, 2013: 13-17).63 

   Asıl amacı karar vericilere yol gösterecek olan analizleri ortaya 

koymak olan analiz birimi de 11 Eylül saldırıları sonrasında bu dönüşümden 

payını almıştır. Bu kapsamda CIA analistlerinin yaklaşık %20’si “hedefçi” 

olarak anılmaya başlanmış ve İHA’ların sağladığı verileri tarayarak, hedef 

alınan kişilerin tespiti, yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi maksadıyla 

analiz yapmak üzere görevlendirilmiştir (Miller ve Tate, 2013: 14; Fuller, 

2014: 20, 21). 

                                            
62 Pakistan-Afganistan Departmanı şeklinde adlandırılan CIA’in SİHA karargâhı, TMM’ye bağlı bir 

şekilde faaliyet göstermektedir. 2010 yılında, yine TMM bünyesinde, Somali ve Yemen’de SİHA 

kullanımına ilişkin benzer bir departman oluşturulmuştur (Miller ve Tate, 2013: 16).   

63 Dünya genelinde yaklaşık 60 İHA üssünün ABD tarafından kullanıldığı, bu üslerin Afrika’nın kuzey 

ve doğusunda, Orta Doğu ve Merkez Asya’da yoğunlaştığı iddia edilmektedir (Turse ve Engelhardt, 

2012: 71) .  
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CIA’in TMM birimi, 2000 yılında Afganistan semalarında Predator 

uçurarak, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in kesin konumunu belirleme 

yönünde çalışmalara başlamıştır. SİHA’ların saldırı maksadıyla kullanımı, 

ABD’nin savaş anlayışına zıt olarak görüldüğü için Clinton, bu yöntemleri 

kısıtlamış ve İHA’ların sadece keşif ve gözetleme maksadıyla kullanımına izin 

vermiştir. 11 Eylül saldırılarının hemen sonrasında, 7 Ekim 2001 tarihinde ise 

silahlı Predator’ler Afganistan’da konuşlandırılmıştır (Shaw ve Akhter, 2014: 

224).    

   CIA’in kuruluşundan bugüne kadar yurt dışında düzenlediği birçok 

özel operasyon, dönemin başkanları tarafından yayımlanan özel direktif, emir 

ve talimatlara dayanılarak icra edilmiştir. (Shaw ve Akhter, 2014: 219,220). 

CIA’in SİHA programı ise ilk olarak eski Başkan George W. Bush’un 17 Eylül 

2001’de imzaladığı bir kararla başlamış ve Obama döneminde devam 

etmiştir. Bu kararla CIA’e SİHA kullanma yetkisi verilmiştir. İlk dönemlerde, 

yakalanması zor olarak değerlendirilen Taliban ve El Kaide liderlerinin etkisiz 

hale getirilmesi amaçlanmış, ilerleyen dönemlerde ise SİHA’lar terörle 

mücadele maksadıyla kullanılan bir hava aracı şekline dönüşerek bu iki 

örgütün alt düzeydeki elemanları da hedef alınmaya başlanmıştır (Fuller, 

2014: 18; Bergen, 2013: 1-3).64 CIA, bu operasyonları “örtülü harekât” 

kapsamında düzenlemektedir.65 

   CIA, Yemen’de bulunan USS Cole Uçak Gemisi’ne 2000 yılında 

düzenlenen bombalı saldırının faili olduğu şüphesiyle aranan üst düzey bir El 

Kaide liderine karşı 2002 yılında Yemen’de düzenlediği suikast ile SİHA 

kullanımına başlamış, Obama’nın göreve geldiği 2009 yılına kadar Yemen’de 

başka herhangi bir saldırı düzenlenmemiştir. Bu tarihten sonra ise Müşterek 

Özel Kuvvetler Komutanlığı ile birlikte birçok SİHA saldırısı düzenlenmiştir. 

                                            
64 SİHA saldırıları, ABD Başkanı Obama’nın dış politikada benimsediği, “bölgesel düzeydeki sorunlara 

minimum seviyede askerî müdahale” yaklaşımının önemli sac ayaklarından birisini oluşturmaktadır. 

Özel Kuvvetler’in kullanımı da SİHA saldırıları gibi, minimum müdahale kapsamında ve perde 

gerisinden yönetme stratejisinin bir parçasıdır. Sorunlu bölgelerin hedef alındığı bu tür operasyonlar,  

“cerrahî vuruş (surgical strikes)” olarak isimlendirilmektedir (Yılmaz [web], 2014).   

65  Düzenlenme yetkisini ABD Başkanı’nın verdiği örtülü harekât: yurt dışındaki siyasi, ekonomik ve 

askeri şartları etkilemek amacıyla ABD hükümetinin gerçekleştirdiği, fakat rolünün alenen bilinmesini 

istemediği eylem veya eylemlerdir (Lowenthal, 2008: 165).      
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Bush döneminde sadece bir saldırı düzenlenirken, Obama döneminde, Aralık 

2009-Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık 110 saldırı düzenlenmiştir. Bu 

saldırılarda, ABD’ye karşı bir dizi terör eylemi gerçekleştirmeyi planlayan El 

Kaide’nin Arap Yarımadası’ndaki kolu hedef alınmıştır (Cox ve Serle [web], 

2014; Bergen, 2013: 2-7; Akyürek, 2012: 7).  

   CIA’in Pakistan’da SİHA kullanımı ise 2004 yılında başlamıştır.  

2004-2007 yılları arasında Pakistan’da toplam 11 SİHA saldırısı 

düzenlenmiş, 2008 yılından itibaren bu saldırılar artarak devam etmiştir. Bush 

döneminde Pakistan’da toplam 48 SİHA saldırısı gerçekleşmiştir. Başkan 

Obama ise, göreve geldiği Ocak 2009’dan itibaren SİHA kullanımını artırarak 

ulusal güvenliğin önemli bir parçası haline dönüştürmüştür (Bergen ve 

Rowland, 2014: 13; Bergen, 2013: 1). 

Hedef alınacak olan kişi veya kişiler, Başkan’ın onayıyla belirlenen 

gizli bir “ölüm listesi”66 sonucu ortaya çıkmaktadır (Bergen, 2013: 3). 

Öncelikle, listede yer alan kişilerin coğrafî konumları tespit edilmekte, 

ardından saldırının gerçekleşmesi durumunda muhtemel “tali hasar”ın ne 

olabileceği bilgisayar tabanlı bir sistemle hesaplanmaktadır. Tali hasarın 

kaçınılmaz olması durumunda, önceden belirlenen yetkili organ, “orantılılık 

değerlendirmesi” için devreye girmektedir. Değerlendirmenin, önceden 

belirlenen hasar limitlerini aşması durumunda ise Savunma Bakanı veya 

Başkan’ın onayı alınmaktadır. Orantılılık değerlendirmesinde göz önünde 

bulundurulan kriterler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Afganistan’da 

halkın “kalbinin ve zihninin kazanılması” önem arz ederken, Pakistan’da  

öncelik “terör örgütlerinin imha edilmesi” yönündedir (Shaw ve Akhter, 2014: 

227).  

   CIA’in düzenlediği SİHA saldırıları ile ilgili olarak, Bush döneminde 

terör örgütlerinin sadece lider kadrosu hedef alınırken, Obama döneminde 
                                            
66 Söz konusu “ölüm listesi”nin ilk ortaya çıkışı, Clinton döneminde yayımlanmaya başlayan “özel 

olarak belirlenmiş teröristler” listesine dayanmaktadır. Clinton döneminde, listede yer alan teröristlere 

karşı ekonomik tedbir ve yaptırımlar öne çıkarken, Bush döneminde CIA’e, listede bulunan teröristleri, 

Başkan’dan ayrı bir izin almaksızın öldürme yetkisi tanınmıştır. Listenin oluşturulma süreci ile ilgili 

detaylar için bkz. (Shaw ve Akhter, 2014: 226,227) 
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tüm teşkilatın çökertilmesi amacıyla terörist olduğu yönünde emare bulunan 

herkes hedef alınmaya başlanmıştır. Bu maksatla düzenlenen SİHA 

saldırıları “emare saldırıları-ES (signature strike)” olarak adlandırılmaktadır 

(Bergen, 2013: 3).   

Başkan Obama’nın Şubat 2013’te açıkladığı “beyaz kitap (white 

paper)” ABD yönetiminin, ülke dışındaki teröristlere karşı SİHA kullanım 

politikasını ortaya koyan ilk resmi doküman olma özelliğini taşımaktadır. 

Obama, ABD’nin hem ulusal hem de uluslararası hukuka göre Taliban, El 

Kaide ve bunlara bağlı örgütlerle savaş halinde olduğunu ifade etmiştir 

(Imran ve Xiaochuan, 2014: 3; Albayrak [web], 2013).  
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FEDERAL YÖNETİMLİ AŞİRET BÖLGESİ ÖRNEĞİ 
 
 

1. FEDERAL YÖNETİMLİ AŞİRET BÖLGESİ VE TERÖRİZM-KISA 

TARİHÇE 

a. Giriş 

Pakistan’ın da içerisinde yer aldığı Güneydoğu Asya bölgesi, 

birçok kökten dinci ve diğer radikal terör örgütlerini bünyesinde barındıran bir 

bölgedir. Pakistan ise etnik, politik ve dinî motifli birçok terör örgütü ile 

mücadele halindedir (Saeed ve diğerleri, 2012: 1-5). Mezhepçi saldırılar 

düzenleyerek Pakistan genelinde Şii Müslümanları hedef alan Leşker-i 

Cengvi benzeri terör örgütleri özellikle ülkedeki Hristiyanlar, Hindular ve 

Ahmedi’ler gibi dini azınlıkları hedef alarak saldırı düzenlemektedir (Imtiaz, 

2015: 104). Radikal İslamcı terör örgütlerinden olan Taliban ve El Kaide, bu 

örgütlerin en tehlikeli ve önemli olanlarıdır. Pakistan’a bağlı özerk bölge olan 

Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi (FYAB), bu iki örgüt açısından 2000’li 

yıllardan itibaren güvenli bir sığınak haline gelmiştir. FYAB’da bu örgütlere 

bağlı birçok terör örgütü faaliyet göstermektedir. Bu örgütlerden biri olan ve 

Pakistan Talibanı olarak anılan TTP, Taliban’ın Pakistan’daki çatı 

yapılanmasını teşkil etmekte ve bünyesinde birçok terör örgütü 

barındırmaktadır (Jaeger ve Siddique, 2011: 2).  

Terörü, halka ve hükümet güçlerine karşı sistematik bir şekilde 

kullanarak kaygı, huzursuzluk ve korku ortamı yaratmayı ve nihayetinde 

siyasi bir kazanım elde etmeyi amaçlayan Taliban ve El Kaide’nin öncelikli 

hedefleri; Afganistan’da bulunan ABD ve NATO güçleri, Pakistan halkı, 

Pakistan ordusu ve hükümetidir.  
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   Bu bölümde, 18. yüzyılın ortalarından başlamak üzere bölgenin 

günümüze kadar olan tarihi, coğrafî, demografik özellikleri ile sosyal ve siyasi 

yapısı çerçevesinde, bölgede bulunan Taliban, El Kaide ve bunlara bağlı 

terör örgütlerinin ABD, NATO ve Pakistan güçlerine saldırı yöntemleri ile 

kullandıkları silahlar, Pakistan ordusunun bu saldırılara nasıl cevap verdiği 

incelenecek, ABD’nin bölgede neden SİHA kullanımına gittiğinin daha iyi 

anlaşılması açısından Pakistan ordusunun bu mücadelede karşılaştığı 

sorunlar analiz edilecektir. 

b. Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi’nin Tarihi  

 18. yüzyılın ortalarından itibaren Hindistan’ı bir sömürge haline 

getiren İngiltere, Rusya’nın Merkez Asya’ya inmesini engellemek ve ülkeyi 

genişletmek amacıyla sınırlara doğru ilerlemek istemiş, Peştunların ağırlıklı 

olduğu Pakistan’ın kuzeybatısındaki geniş topraklarda Peştunların saldırıları 

ile karşılaşmıştır.67 Devam eden sınır çatışmaları sonucunda İngilizler, 

Peştunların hâkim olduğu bu bölgeyi Hindistan (şimdiki Pakistan)’a katmayı 

başarmış, sonraki dönemde ise FYAB ve Kuzeybatı Sınır Eyaleti-KBSE 

(North West Frontier Province-NWFP) olmak üzere ikiye ayırmıştır.68 1849-

1947 yılları arasındaki dönemde, FYAB’a göre coğrafî açıdan daha düz olan 

KBSE, İngilizlerin hâkimiyetinde kalmış, kontrol edilmesi daha güç olan FYAB 

ise isyanların, çatışmaların yaşandığı ve bu çatışmaların zaman zaman 

savaşa dönüştüğü özerk bir bölge olarak varlığını sürdürmüştür (Williams, 

2013: 12-20; Riad ve diğerleri, 2012: 11). Bugün için Pakistan, dört ayrı 

eyaletten (Pencap, Sind, Kuzeybatı Sınır Eyaleti ve Belucistan) oluşan 

federal bir yapıya sahiptir (Riad ve diğerleri, 2012: 18). Bu eyaletlerin dışında,  

 

                                            
67 1947 yılına kadar Hindistan tek bir ülke iken, II.Dünya Savaşı’nın da etkisiyle İngiltere’nin 

Hindistan’dan çekildiği bu tarihte, Pakistan ve Hindistan olmak üzere iki ayrı bağımsız devlet ortaya 

çıkmıştır (Ersoy [web], 2014). Dolayısıyla İngiltere’nin o dönemde ülkenin kuzeybatısına doğru 

genişletmek istediği topraklar bugünkü Pakistan topraklarıdır. 

68 Hindistan-Afganistan arasındaki “Durand Hattı” olarak isimlendirilen sınır, 1893 yılında İngilizler 
tarafından kaleme alınan ve Hindistan’daki İngiltere Dışişleri Sekreteri Mortimer Durand’ın adını taşıyan 
bir anlaşmayla belirlenmiş ve Afganistan bu anlaşmayı onaylamaya mecbur bırakılmıştır. Bu anlaşma, 
geniş bir bölgede dağınık halde yaşayan Peştunları, bir kısmı Hindistan (şimdiki Pakistan)’da diğer 
kısmı Afganistan’da kalacak şekilde ayırmıştır  (Latif, 2012: 209,210). 
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özerk bölge statüsünde olan FYAB, bölünmüş Jammu-Keşmir’in Pakistan  

kontrolü altında kalan kısmı olan “Azad Keşmir” bölgesi ile Kuzey Bölgeleri 

(Gilgit ve Baltistan) yer almaktadır (The World Factbook [web], 2014; Bajoria 

[web], 2009). Söz konusu eyaletleri, özerk bölge FYAB (Federally 

Administered Tribal Areas-FATA)’ı ve diğer bölgeleri gösteren Pakistan 

haritası Şekil-6’da yer almaktadır.     

 

 

1947’de İngilizlerin mirasına konan Pakistan, aşiretlerle olan ilişkisini 

aracılar vasıtasıyla yürüterek FYAB’a fazla karışmamayı tercih etmiş,   

Pakistan ordusu ise operasyonlar dışında bölgeye girmemiştir. Bundan dolayı 

FYAB, Pakistan’ın en az gelişmiş ve en dağınık bölgesi olarak kalmıştır 

(Williams, 2013: 12-20).     

Şekil-6: Pakistan Haritası (Just Wars [web], 2009) 

 



107 
 

Afgan mücahitler, 1979 yılında Sovyetler’in Afganistan’ı işgal 

etmesiyle SSCB’ye karşı cihat ilan etmiş ve stratejik bir bölgede bulunan 

FYAB’ı, SSCB askerlerine sınır ötesi saldırılar düzenlemek için bir üs/geri 

bölge olarak kullanmaya başlamıştır (Riad ve diğerleri, 2012: 2). Ayrıca bu 

bölge, yaralı olan ve bitkin düşen mücahitlerin bakımı ve ikmal maksadıyla da 

kullanılmıştır. SSCB işgaline karşı mücadele eden Peştun asıllı Gulbeddin 

Hikmetyar ve Celaleddin Hakkani de bu bölgeyi kullananlar arasındadır 

(Williams, 2013: 12-20).     

CIA, ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş’ın devam ettiği 1980’li 

yıllarda, FYAB’ı kullanarak SSCB’ye karşı savaşan Afgan mücahitlere silah 

ve para desteğinde bulunmuş, SSCB hava araçlarına karşı kullanmaları için 

Stinger hava savunma füzeleri vermiştir. ABD ayrıca Hikmetyar ve 

Hakkani’ye bağlı mücahitleri eğitmiş ve donatmıştır. ABD’nin bu dönemde 

desteklediği örgütler, daha sonra bu silahları ABD’ye karşı kullanmış 

(Silinsky, 2014: 8), Taliban’la ilişki halinde olan Hikmetyar ve en etkili Taliban 

liderlerinden biri olan Hakkani, ABD’nin bölgedeki en büyük düşmanları 

haline gelmiştir. SSCB’ye karşı verdiği mücadelede CIA’in desteğini kazanan 

Hikmetyar, I. Körfez Savaşı sırasında ABD’ye karşı mücadele eden Saddam 

Hüseyin’i desteklemiş, ABD ise, Sovyet işgali döneminde desteklediği 

mücahitleri 1990’lı yılların başında terörist tehdit olarak görmeye başlamıştır 

(Williams, 2013: 12-20).     

Afganistan, Sovyet işgali sonrası dönemde birçok mücahit grup 

arasında yaşanan iktidar çatışmalara sahne olmuş, eski mücahitlerin de 

aralarında bulunduğu çeşitli gruplar arasında süren çatışmalar büyük bir kaos 

ortamı yaratmıştır. Taliban, böyle bir ortamda, eski bir mücahit olan Molla 

Ömer’in liderliğinde, Pakistan’daki dinî medreselerde yetişen öğrencilerin de 

katılımıyla ortaya çıkmış ve Afgan halkı için düzenin sağlanması adına umut 

olmuştur. Birçok eski Peştun mücahidin de örgüte katılmasıyla örgüt gücünü 

artırmıştır (Silinsky, 2014: 21-27).      



108 
 

Taliban’ın Usame bin Ladin ve El Kaide’ye ev sahipliği yapmaya 

başlaması, ABD’nin bu örgüte düşmanlık beslemesine sebep olmuştur. 1994 

yılından itibaren Afganistan’a yerleşen El Kaide, Taliban’ın himayesinde 

birçok eğitim kampı açmış ve terörist yetiştirmeye başlamıştır. Taliban lideri 

Molla Ömer, her ne kadar El Kaide lideri Usame bin Ladin’i kontrol altına 

almaya çalışmış olsa da bunda başarılı olamamıştır. El Kaide, 1998 yılında 

ABD’nin Kenya ve Tanzanya elçiliklerine saldırarak yüzlerce Afrikalının ve 

Amerikalının ölümüne sebep olmuştur. Bu gelişmeler sonucunda dönemin 

ABD Başkanı Bill Clinton’ın avukatları, Ladin’e karşı düzenlenecek bir 

suikastın savunma türünde “savaş eylemleri” ve “ulusal meşru müdafaa” 

kapsamına girdiğine, hem ABD hukukuna hem de uluslararası hukuka uygun 

olduğuna karar vermişlerdir. Sonuçta Clinton, yayınladığı gizli bir talimatla 

Ladin’in öldürülebilmesi için CIA’e yetki vermiştir. Bu karar ve 11 Eylül 

saldırılarından sonra Başkan George W. Bush’un onayladığı karar, CIA’e El 

Kaide ve Taliban hedeflerine SİHA kullanarak suikast düzenleme yetkisi 

vermiştir (Williams, 2013: 12-20).     

ABD’nin Ekim 2001’de Afganistan’ı işgal etmesiyle, binlerce Taliban 

ve Usame bin Ladin önderliğindeki El Kaide militanı Afganistan’dan çekilerek 

Pakistan’da yer alan FYAB’a yerleşmiş ve bu bölgeyi sığınak olarak 

kullanmaya başlamıştır (Voorhees, 2010: 55,56). Bölge, Taliban ve El 

Kaide’nin yanında Şekil-7’de yer alan birçok terör örgütü açısından da 

güvenli bir sığınak haline gelmiştir. Ayrıca bu dönemde El Kaide bağlısı 

birçok Çeçen, Tacik, Uygur ve Özbek grup da Afganistan’da bulunan ABD ve 

NATO güçlerine karşı savaşmak için bölgeye akın etmiştir (Jones ve Fair, 

2010: 26). Böylece bölge, 11 Eylül saldırılarından sonra, sadece Pakistan için 

değil, aynı zamanda uluslararası alanda kritik öneme sahip bir bölge olarak 

belirmiştir (Riad ve diğerleri, 2012: 2).69 Sonuçta FYAB ve komşusu 

durumunda olan KBSE, El Kaide ve Taliban militanlarının yoğun bir şekilde 

bulunduğu ve faaliyet gösterdiği alanlar olmuştur. Afganistan’da bulunan 

NATO ve ABD güçlerine ve aynı zamanda Pakistan ordusuna saldırı 

                                            
69 FYAB konusunda uzman olan Khan, ABD’nin küresel boyutta ilan ettiği “teröre karşı savaş” 

politikasının merkez üssünün, 11 Eylül saldırılarından sonra Taliban ve El Kaide’nin yerleştiği bu bölge  

olduğunu ifade etmektedir (Khan, 2011: 35-46). 
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düzenleyen bu örgütlerden kaynaklanan terörizm tehdidi, hem Afganistan’ı 

hem de Pakistan’ı olumsuz yönde etkilemiştir (Ahmad, 2009: 57,62).  

 

 

c. Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi’nin Coğrafî, Demografik 

Özellikleri, Sosyal ve Siyasi Yapısı 

 CIA’in 2004 yılından bu yana SİHA kullanarak saldırı düzenlediği 

ve aynı zamanda Pakistan ordusunun da zaman zaman operasyon 

düzenlediği FYAB, Pakistan’ın kuzeybatısında yer alan geniş bir Peştun 

bölgesidir. 1700’lü yılların ortalarında Peştun aşiretlerin birleşmesiyle kurulan 

Afganistan’ın, o dönemdeki sınırları içerisinde yer alan FYAB, bugün için 

Pakistan’a bağlı fakat Pakistan’ın yasal ve hukukî düzeninin dışında, yarı 

özerk bir statüye sahiptir (Williams, 2013: 12-20). Bölgenin kargaşa, çatışma 

Şekil-7: FYAB ve KBSE’deki Terör Örgütleri (Jones ve Fair, 2010: 26) 
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ve güç politikalarının sürekli ön planda olduğu uzun bir geçmişi vardır ve 

tarihinin hiçbir döneminde herhangi bir idare tarafından tam kontrol altına 

alınamamıştır (Riad ve diğerleri, 2012: 1,9).  

600 km uzunluğunda ve en geniş bölgesi 130 km olan bu dağlık arazi 

kesimi, kuzeydoğu-güneybatı hattında uzanmaktadır. Dünyanın en yüksek üç 

dağ silsilesi üzerinde bulunan bu bölge, Pakistan’a bağlı KBSE’nin 

kuzeybatısında, Afganistan’ın ise doğusunda yer almaktadır. Yarı kurak bir 

iklime sahip olan bölgede yer alan bazı ırmakların oluşturduğu dar ve derin 

vadiler önemli arazi kesimleridir (Ahmad, 2009: 58,59). Afganistan-FYAB 

arasındaki sınır hattı, dünyadaki en zorlu ve sarp kayalıklı sınırlardan birisidir 

(Dogar, 2009: 5-7). 1370-3350 km arasında değişen yüksekliğe sahip olan 

dağ silsileleri dolayısıyla sınırı geçmek isteyenler belirli geçitleri kullanmak 

durumundadır (Riad ve diğerleri, 2012: 19).   

Pakistan’ın Afganistan sınırında yer alan ve Pakistan yüz ölçümünün 

%3’ünü (27.244 km2) oluşturan FYAB, Şekil-8’de görüldüğü gibi; Becur, 

Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram, Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan 

olmak üzere yedi ayrı idari birimden oluşmaktadır (Riad ve diğerleri, 2012: 

18). Bu birimlerin en önemlisi Kuzey Veziristan bölgesidir. Pakistan’ın 

kurucusu Muhammed Ali Cinnah ile o dönemin aşiret önde gelenleri arasında 

yapılan anlaşmaya dayalı olarak, Pakistan merkezi yönetiminin bölge 

üzerinde gevşek kontrolü söz konusudur. Bu kontrol, belirlenen siyasi 

görevliler ve aşiret büyükleri vasıtasıyla sağlanmaktadır. Ülkedeki siyasi 

partilerin bölgede herhangi bir faaliyetine izin verilmemektedir. Bu durum, 

bölgedeki radikal dinî örgütlerin rahat hareket ederek zararlı ideolojilerini 

yaymalarına imkân vermektedir (Ahmad, 2009: 59,60). Çok az sayıda okul ve 

kullanılabilir yol bulunan bölgede, okuma yazma oranı çok düşüktür. 

Yoksulluk oranının çok yüksek olduğu bu bölgede yaşayan insanların çok 

büyük bir bölümü ise son derece tutucu bir zihniyete sahiptir (Williams, 2013: 

12-20). Son nüfus sayımının yapıldığı 1998 yılında bölgenin nüfusu 3.1 

milyon olarak tespit edilmiştir (Shaw, 2011: 82).  
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Taliban’ın tabanını oluşturan Peştun aşiretleri, Pakistan sınırları 

içerisinde ağırlıkla FYAB, KBSE ve bu iki bölgenin güneybatısında yer alan 

Belucistan’da yaşamaktadır. Afganistan’da 15, Pakistan’da ise 25 milyon 

Peştun kökenli insan bulunmaktadır (The World Factbook [web], 2014; 

Bajoria [web], 2009). Afganistan sınırları içerisinde yaşayan Peştunların çok 

büyük bir bölümü, ülkenin doğu ve güney kesimlerinde yer alan geniş 

bölgede yaşamaktadır. Ortak etnik köken ve Afganistan-Pakistan sınırının 

zayıf yapısı, bu aşiretlerin birbirleri ile sürekli etkileşim halinde olmalarına 

imkân vermektedir. Yaklaşık 2640 km olan Afganistan-Pakistan sınırının 

önemli bir kesiminin dağlık bir yapıya sahip olması, sınırın kontrol 

edilebilmesini zorlaştırırken, Peştunlar arasındaki etkileşimi 

kolaylaştırmaktadır. Bölgenin genel olarak dar vadiler ve yüksek kayalıkları 

içeren çorak arazi yapısı, sınırın belirgin birtakım arazi arızalarından 

oluşmasını engellemekte, Yemen ve Somali gibi Afrika ülkelerinde olduğu 

Şekil-8: Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi ve Kuzeybatı Sınır Eyaleti-
Pakistan (Wikimedia Commons [web], 2015) 
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gibi, yasa dışı sınır geçişlerinin kolaylıkla yapılmasına imkân vermektedir. 

Ayrıca Afganistan ve Pakistan’ın bu yasa dışı geçişlerin önlenmesi adına 

ciddi tedbirler alamaması, bölgedeki terör örgütlerine yüksek bir hareket 

serbestisi sağlamaktadır (Johnson ve Mason, 2008: 41-77).   

Sonuç olarak; bölgenin coğrafî yapısı ve konumu, Pakistan ve 

özellikle Afganistan’da uzun süredir devam eden istikrarsız ortam, geçmişten 

beri bölgede süregelen şiddet ve az gelişmişlik gibi faktörler, bölgenin yerel 

ve küresel terör örgütleri için güvenli bir sığınak olarak kalmaya devam 

edeceğini göstermektedir.  

ç. Tarafların Kullandığı Yöntemler ve Silahlar 

    El Kaide ve Taliban’a bağlı teröristler 2001 yılından itibaren ABD, 

NATO ve Pakistan ordusunu hedef alarak birçok saldırı düzenlemiştir. Bu 

saldırıların birçoğu, arazinin verdiği avantajlardan da faydalanarak pusu 

kurma, yollara mayın/el yapımı patlayıcı yerleştirme, adam kaçırma, suikast 

ve intihar saldırısı (canlı bomba şeklinde veya patlayıcı yüklü araçlar 

vasıtasıyla) düzenleme şeklinde gerçekleşmiştir. Ayrıca NATO’nun, 

Pakistan’ın Peşaver bölgesinden geçen ikmal yolları da sık sık kesilmiş ve bu 

bölgede bulunan depolarına da baskınlar düzenlenmiştir (Abbas, 2009: 2; 

Johnson ve Mason, 2008: 42,55). Bu örgütler ABD, NATO ve Pakistan 

ordusunun yanı sıra, Pakistan hükümetine yakın gördükleri kişileri ve 

bunların ailelerini de hedef almışlardır.70 2012 verilerine göre Pakistan’da 

terörizm kaynaklı saldırılar dolayısıyla günde ortalama 17-18 kişi, ayda ise 

526 kişi hayatını kaybetmektedir (Saeed ve diğerleri, 2012: 5). Terör 

saldırılarının dönem dönem yoğunlaştığı görülmektir. Örnek olarak, 2008 

yılının Mart-Ekim ayları arasında 11 suikast saldırısı, 153 el yapımı patlayıcı 

ile saldırı olayı ve 146 adam kaçırma olayı meydana gelmiştir (Riad ve 

diğerleri, 2012: 34). Bu terör örgütlerinin en çok kullandığı silahlar; hafif 

                                            
70 16 Aralık 2014 tarihinde, Pakistan Talibanı’nın çatı yapılanması olan Tehrik-e Taliban Pakistan 

(TTP) terör örgütü, Peşaver’de bir okulu basmış ve 130’u öğrenci (çoğunluğu Pakistan ordu 

mensuplarının çocukları) olmak üzere 140’tan fazla insanı katletmiştir. TTP yaptığı açıklamada, bu 

saldırıyı Pakistan ordusunun FYAB’da devam eden operasyonlarına tepki olarak düzenlediğini 

bildirmiştir. Saldırı, Pakistan tarihinin en kanlı terör saldırısı olarak kayıtlara geçmiştir (Karock, 2014). 
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piyade silahları, makineli tüfekler, mayın/el yapımı patlayıcılar, roketatar, 

hava savunma silahları ve antitank silahlarıdır (Jones ve Fair, 2010: 2; 

Kilcullen [web], 2009; Houlahan [web], 2008).   

   Pakistan, kendisine bağlı özerk bölge olan FYAB’da bulunan Taliban 

ve El Kaide’ye karşı mücadelede ana aktör “ordu” olacak şekilde, güvenlik 

odaklı ve baskıcı bir yaklaşımı benimsemiştir. Teröristlerle ateşkes anlaşması 

yapmak, halkın özgürlüklerini genel olarak kısıtlamak gibi “makro” politikaları 

ise dönem dönem uygulamaya sokarak mücadelesini sürdürmektedir. 

Güvenlik odaklı yaklaşım kapsamında ordu, küresel ölçekte “teröre karşı 

savaş” ilan eden ABD’nin baskısıyla, 2001’den itibaren terör örgütlerinin 

güvenli sığınağı haline dönüşen FYAB ve KBSE’yi askeri açıdan kontrol 

altına almaya çalışmış ve on binlerce askerin katıldığı geniş çaplı temizlik 

harekâtı türünde operasyonlar icra etmiştir (Khan, 2011: 35-46).71 Bu 

operasyonlarda kara birlikleri olarak ordunun yanında, yarı askeri sınır 

birlikleri ve sınır zabıtası kullanılmıştır (Jones ve Fair, 2010: 36). En az tabur, 

genellikle tugay ve daha üst seviyedeki büyük birliklerle bölgeye girmeyi 

tercih eden Pakistan ordusu, ağır ateş gücüne dayalı bir mücadele yöntemini 

seçerek, terör örgütlerinin kilit personelinin yakalanması veya öldürülmesine 

öncelik vermiştir. Küçük çapta saldırı düzenleyen özel birlikler bulunsa da, 

bunlar yetersiz kalmıştır (Kilcullen [web], 2009). ABD, Pakistan ordusuna 

danışmanlık ve eğitim alanında destek olmuş, bazı operasyonlarda ise keşif 

ve gözetleme ile elde ettiği bilgileri paylaşmıştır. Pakistan ordusunun, ABD 

birlikleri ve CIA ile müşterek düzenlediği bazı operasyonlarda El Kaide’nin 

önde gelen liderleri yakalanmıştır. Ayrıca ABD Özel Kuvvetleri, Pakistan Sınır 

Birlikleri’nin ve Özel Birlikler’in yeteneklerinin artırılması çabalarına da katkı 

sağlamıştır (Jones ve Fair, 2010: xiv,44,69). 2004 yılında Pakistan 

ordusunun bölgede düzenlediği operasyonların artması, ülkedeki şiddeti de 

tırmandırmış ve bunun sonucunda dönemin Başbakanı Pervez Müşerref, 

CIA’in SİHA uçurarak Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği operasyonları 

desteklemesini örtülü olarak kabul etmiştir (Coll [web], 2014).   

                                            
71 Bu operasyonların detayları için bkz. (Jones ve Fair, 2010)  
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   2001 yılından itibaren büyük birliklerle, ağır ateş gücü kullanarak 

mücadelesini sürdüren Pakistan ordusu genellikle taarruz uçakları (özellikle 

F-16) ve helikopterleri, top, tank, zırhlı personel taşıyıcıları gibi araç ve  silah 

sistemlerini kullanmıştır.72 Hava gücü, genellikle kara birliklerine yakın hava 

desteği sağlamak ve zor durumda kalan kara birliklerinin kurtarılması 

amacıyla kullanılmıştır (Jones ve Fair, 2010: 59,68; Kilcullen [web], 2009; 

Houlahan [web], 2008). Helikopterler ayrıca lojistik destek ve personel nakli 

gibi dolaylı görevlerde de kullanılmıştır (Ahmad, 2009: 65). 2008 yılından 

itibaren güvenlik durumunun kötüye gitmesiyle savaş uçaklarının ve taarruz 

helikopterlerinin doğrudan kullanımı artmıştır. Hava saldırılarının sebep 

olduğu tali hasarlara karşı sergilenen yüksek hassasiyet ve sahip olunan 

platformların teknik ve operasyonel açıdan sınırlılıkları, bu saldırıların etkin 

bir şekilde gerçekleşmesini engellemiştir. Etkin kullanımı engelleyen bir diğer 

faktör ise az sayıda helikopterin çok geniş bir bölge üzerinde görev yapması 

dolayısıyla bütün bölgeyi kapatamamasıdır. Ayrıca düşük hız ve sınırlı 

dayanıklılık seviyesi, reaksiyon süresinin uzamasına ve sonuçta istenen 

verimin alınamamasına sebep olmuştur. Yüksek irtifaya bağlı düşük motor 

performansı, özellikle zirvelerde/yüksek kesimlerde bulunan teröristlerin 

ateşlerine maruz kalma gibi riskler (Houlahan [web], 2008) ve sınırlı sayıda 

mühimmatın taşınabilmesi, helikopter kullanılarak icra edilen operasyonları 

kısıtlayan diğer faktörler olmuştur (Ahmad, 2009: 66). 

Pakistan Hava Kuvvetleri (PHK)’nin Taliban ve El Kaide’ye karşı 

sıkça kullandığı savaş uçakları da helikopterler gibi birtakım teknik 

sınırlılıklara sahiptir. Gerçek zamanlı elektronik istihbarat ile komuta kontrol 

ve iletişim için ihtiyaç duyulan alt teknik sistemlerin eksikliği, PHK 

operasyonlarının planlanması ve icrasını önemli derecede engellemektedir. 

İcra edilen kara harekâtında meydana gelen bir değişikliğe uyum sağlayarak 

yakın hava desteğinin sürdürülebilmesi için alternatif planların kalkıştan önce 

yapılması gerekmektedir. Ayrıca yerdeki birlikler ile yetersiz iletişim ve sınırlı 

                                            
72 5 Haziran 2006 tarihinde Pakistan ordusuna bağlı bir sınır birliği konvoyu, Miranşah civarında roket 

veya el yapımı patlayıcı kullanılmak suretiyle pusuya düşürülmüş ve iki asker öldürülmüştür. Pakistan 

ordusu bu saldırıya cevap olarak Miranşah’ı ağır topçu ateşi altına almış, birçok evin, otelin ve marketin 

yıkılmasına, çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur (Kilcullen [web], 2009). 

Bu örnek, ordunun terörle mücadele yöntemini yansıtması açısından çarpıcıdır.   
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koordinasyon, harekât boyunca kara birliklerinin hareket serbestisini 

engellemektedir.73 Hedef alınan teröristler bu tür kısıtları çok iyi bilmekte ve 

bunu kullanmaktadırlar. Bundan dolayı PHK, teröristlerin hareket serbestisini 

engellemekten yoksundur (Ahmad, 2009: 67-68).     

   Bugüne kadar yaşanan çatışmalar sonucunda her iki taraf da birçok 

kayıp vermiş, Taliban ve El Kaide’nin düzenlediği pusular ve mayınlamalar, 

Pakistan ordusunun yüzlerce askerini kaybetmesine yol açmıştır. Bölgenin 

olumsuz şartları ile Pakistan ordusunun konvansiyonel yapısı ve terörle 

mücadele alanındaki tecrübe eksikliği de önemli bir faktör olarak belirince, 

zaman zaman kazanılan yerel başarılar dışında, bölge kontrol altına 

alınamamıştır (Jones ve Fair, 2010: 35,44; Johnson ve Mason, 2008: 42,55; 

Riad ve diğerleri, 2012: 3). Ayrıca polis, istihbarat birimi ve milis güçler de bu 

örgütlere karşı verilen mücadelede ordunun yanında yer almış, fakat bu 

birimler de yeterli kapasiteye sahip olmadıkları için olumlu bir sonuç alınması 

konusunda katkı sağlayamamıştır (Markey, 2008: 12,29). ABD’nin, Taliban 

ve El Kaide’ye karşı daha etkin operasyonlar düzenlenmesi için Pakistan 

hükümetine baskı yapmasına rağmen ordunun yetersiz kalması, ABD’nin 

2004 yılından itibaren farklı bir tedbir almasına sebep olmuştur. Bu 

kapsamda CIA, teröristleri ve evlerini/barınaklarını hedef alacak şekilde İHA 

ve SİHA kullanmaya başlamıştır (Ahmad, 2009: 57; Riad ve diğerleri, 2012: 

3). 

d. Pakistan Ordusunun Terörle Mücadelede Yaşadığı Sorunların 

İncelenmesi 

FYAB’ın son derece dağlık, sarp, dar ve derin vadilerden oluşan 

geniş bir arazi yapısına sahip olması ve bölge genelinde az sayıda ve 

gelişmemiş yol şebekelerinin bulunması, Pakistan ordusunun Taliban ve El 

Kaide’ye karşı verdiği mücadelede karşısına çıkan en önemli sorunlardan 

                                            
73 PHK, birtakım modernizasyon programları ile özellikle sahip olduğu F-16’ların kabiliyetlerini 

geliştirme ve yeni gözetleme, hedef tespit sistemleri tedarik etme çalışmalarına devam etmektedir. Bu 

programlar ve tedariği planlanan sistemlerin sahip olduğu yetenekler için bkz.(Defence Industry Daily 

[web], 2014). 
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birisi olarak görülmektedir. Arazinin sahip olduğu bu özellikler, güvenlik 

güçlerinin bölgeyi izlemesini ve kontrol altına almasını güçleştirmektedir. 

Bölge genelinde bulunan çok sayıda ücra kesimler, teröristlerin rahatlıkla 

barınabilmelerine, eğitim yapmalarına, organize olmalarına ve 

saklanabilmelerine imkân vermektedir. Benzer arazi yapısına sahip ülkelerin 

terörizmle mücadele kapsamında yaşadığı tecrübeler de göz önüne alındığı 

zaman, böyle bir arazi kesiminde düzenli ordularla istenen sonuca 

ulaşılmasının mümkün olmadığı değerlendirilebilir. Ele geçirilmesi ve asker 

bulundurularak kontrol altında tutulması çok zor olan bu arazinin teröristlere 

sağladığı avantajlar ve karşı tarafa olan olumsuz etkileri, mücadelede küçük 

ve kolay taşınabilir birliklerin kullanıldığı ve ileri teknolojik çözümlerin ön 

plana çıktığı bir yaklaşımın benimsenmesini gerektirmektedir. Dağlık 

arazilerin, dar ve derin vadilerin, geniş alanların kesintisiz bir şekilde 

gözetlenmesi ve tespit edilen hedeflerin görmeyerek ateşlerle veya diğer ateş 

destek vasıtalarıyla ateş altına alınarak alan hâkimiyetinin sağlanması,  

teröristlerin bölgedeki hareket serbestisini engelleyen ve bölgeyi güvenli bir 

sığınak olmaktan çıkaran çözümlerdir.  

2001 yılından itibaren FYAB’da operasyon düzenleyen Pakistan 

ordusu, hareket kabiliyetini ve esnekliğini kısıtlayan birtakım uygulamalara 

gitmiştir. Genellikle sabit garnizonlarda konuşlu olan ordu personelinin önemli 

bir bölümü kritik binaların, bölgelerin korunması ve tesis edilen kontrol 

noktalarının işletilmesi gibi görevlerde kullanılmıştır. Bu sayede, terörizmle 

mücadelede benimsenen proaktif yöntemin savunma tedbirleri ayağını 

oluşturan “hayati öneme sahip kişilerin ve yapıların fizikî olarak korunması, 

erken uyarı ve ikaz sistemlerinin kurulması, askeri güçlerin önemli yerlere 

konuşlandırılması” gibi pasif görünümlü tedbirlerle, terörist eylemlere karşı 

önemli hedeflerin korunması hedeflenmiştir. Bu savunmacı yaklaşım, 

ordunun hareket kabiliyetini ve esnekliğini azaltmış ve bu tür görevlere 

ayrılan personel dolayısıyla, operasyonel birlik sayısı da azalmıştır. Mayın 

gibi patlayıcı maddelere karşı koruma sağlayan zırhlı araçların ve personel 

taşıyan helikopterlerin yeterli sayıda olmaması ise birliklerin hareket 

kabiliyetini kısıtlayan ve durağanlığını artıran faktörler olmuştur. Bölük ve 
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daha alt seviyedeki küçük birliklerle operasyon düzenlenmesi, bu bögelerde 

devriye görevlerinin icrası ve huzur operasyonları gibi yöntemlere ise nadiren 

başvurulmuştur. Bir diğer eksiklik ise birliklerin, tehdidin yüksek olduğu 

bölgelere yoğunlaşması ve FYAB’ın diğer bölgelerinin kontrol altına alınması 

maksadıyla tedbir alınmamasıdır. Sahip olunan hava araçlarının yetersizliği,  

etkin bir şekilde hava gözetlemesi yapılmasına engel olmuş ve sonuçta diğer 

bölgelerin kontrolü sağlanamamıştır (Kilcullen [web], 2009).   

Fizikî kontrolü oldukça zor olan Pakistan-Afganistan sınırı, 

Pakistan’ın terörizmle mücadelede karşılaştığı bir diğer önemli problemdir. 

Sınır üzerinde Afganistan ve Pakistan’ın etkin bir kontrolünün olmaması 

teröristlerin her türlü silah ve teçhizatla her iki tarafa da rahatça geçiş 

yapmalarına imkân vermekte ve bu sayede, farklı ülkelerden gelen teröristler 

için bölgenin güvenli bir sığınak olmasına imkân vermektedir. Kara 

birlikleriyle sürekli kontrol altında tutulması mümkün olmayan bu sınır bölgesi 

de, yine teknolojik çözümü ön plana çıkarmaktadır. İstenilen bölgelerin sürekli 

gözetlenmesine, sınırdaki hareketli hedeflerin tespit ve takip edilmesine ve 

gerektiğinde bu nokta veya noktaların süratle ateş altına alınabilmesine 

imkân veren teknolojilerin kullanılması, etkin bir sınır kontrolünün 

sağlanmasında önemli faktörler olarak belirmektedir.  

Pakistan ordu birliklerinin, tehdidin yüksek olduğu bölgelere 

yoğunlaşarak diğer bölgeleri kontrol dışı bırakması, terörizmle mücadeleyi 

olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktördür. Diğer bölgelerde bulunan 

teröristleri göz ardı eden bu durum, aynı zamanda dost birliklerin bekasını da 

riske atmaktadır. Bu riskin en aza indirilmesi veya sıfırlanması, operasyon 

bölgesinin dışında kalan teröristlerin tespit ve takibi ile sağlanabilir. Bu da, 

uzun süre havada kalarak keşif ve gözetleme yapabilen sistemlerin 

kullanılması ile mümkün görünmektedir.   

Taliban ve El Kaide, en sık düzenledikleri saldırı türlerinden biri olan 

mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile, başta sınır birlikleri olmak üzere 

Pakistan ordusuna, Afganistan’da ise NATO ve ABD’ye büyük kayıplar 



118 
 

verdirmiştir. Pakistan ordusunun ve sınır birliklerinin yeterli sayıda zırhlı araca 

sahip olmayışı, bu tür saldırılara karşı hassasiyetlerini artırmaktadır. ABD’nin 

bu tür kayıpları azaltmak için 2007 yılında Irak’ta oluşturduğu Görev Kuvveti, 

mayın tehdidine karşı İHA kullanmak suretiyle istihbarat, keşif ve gözetleme 

faaliyetlerinde bulunmuş ve verilen kayıpların %85 oranında azalmasını 

sağlamıştır (Hunter [web], 2009). 

PHK’nın gerçek zamanlı elektronik istihbarat elde etme, komuta 

kontrol ve iletişim alanındaki altyapı ve teknik yetersizlikleri, operasyonların 

planlamadan itibaren tüm safhalarını etkileyen önemli eksikliklerdir. Bu 

açıdan bakıldığında, üzerinde bulunan sensörler vasıtasıyla her türlü hava 

şartında gözetleme ve keşif yapabilen, gerçek zamanlı görüntü elde ederek 

kara birliklerine bu görüntüyü iletebilen, uydu kullanmak suretiyle görüş alanı 

ötesinde (Beyond Line of Sight-BLOS) haberleşme sağlayabilen, gelişen 

durumlar paralelinde havada iken farklı görevlendirmelere imkân veren 

sistemlerin terörizmle mücadelede ne kadar önemli olduğu açık bir şekilde 

görülmektedir.  

CIA’in, FYAB’da ileri teknoloji ürünü olan SİHA’ları kullanması, 

Pakistan’ın El Kaide, Taliban ve bunlara bağlı terör örgütleri ile mücadelede 

yaşadığı yukarıdaki problemlerin çözümüne katkı sağlamak adına önemli bir 

adım olmuştur.   

2.   TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA SİHA’LARIN FEDERAL 

YÖNETİMLİ AŞİRET BÖLGESİ’NDE KULLANIMI   

İHA/SİHA’ların terörle mücadelede kullanım alanlarından “Taarruz-İç 

Güvenlik” kapsamında saldırı ve “Stratejik Saha Keşif/Gözetleme” görevleri, 

Taliban ve El Kaide’ye karşı FYAB’da ağırlıkla yerine getirilen görevlerdir. Bu 

bölümde, İHA/SİHA’ların en önemli kullanım alanlarından olan bu iki görev, 

FYAB kapsamında incelenecektir. Çalışmanın önceki bölümlerinde yer alan 

Sinyal İstihbaratı ve Önleyici Elektronik Harp kapsamındaki elektronik harp ile 

Mayın/Patlayıcı Madde Tespiti görevlerinin bu bölgede icrası ile ilgili yeterli 
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veri bulunmaması dolayısıyla, bu kullanım alanlarına yer verilmeyecektir. 

Ayrıca ABD ordu birliklerinin Pakistan’da bulunmaması sebebiyle Taktik Saha 

Keşif/Gözetleme ve Yakın Hava Desteği kapsamındaki görevler de bu 

bölgede icra edilmeyen görevlerdir.   

a. SİHA’ların Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi’nde Kullanımı 

(2004-2015) 

 CIA, proaktif yaklaşım kapsamında, erken davranarak terör 

olayları meydana gelmeden önce engellemek amacıyla FYAB’da, Predator 

ve Reaper’lar vasıtasıyla keşif, gözetleme yaparak gerçek zamanlı istihbarî 

bilgi toplamaktadır. Ayrıca bu yaklaşımın “aktif tedbirler” ayağını oluşturan, 

terör örgütlerinin önde gelen yöneticilerine, liderlerine suikast düzenlemek ve 

teröristlerin barındığı kamplara harekât düzenlemek, ABD’nin sıkça 

başvurduğu yöntemlerdir.  

SİHA’lar, 11 Eylül saldırılarından sonra uluslararası terörizme karşı 

savaş ilan eden ABD’nin, bu eylemi gerçekleştiren terör örgütlerine karşı 

kullandığı en önemli araçlar arasındadır. Bu kapsamda, 2004 yılından 

itibaren CIA tarafından durmaksızın ve etkin bir şekilde SİHA saldırısı 

düzenlenen Pakistan’ın FYAB bölgesi ön plana çıkmaktadır. Pakistan ve 

ABD, terörizme karşı sürdürdükleri mücadelede ortak düşman olan Taliban 

ve El Kaide’ye karşı çoğu zaman aynı paralelde ve iş birliği içerisinde hareket 

etmektedir. Bu saldırılarda Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI) ve CIA 

arasındaki iş birliğinin rolü büyüktür. 18 Haziran 2004 tarihinde, Pakistan 

İstihbarat Teşkilatı (ISI) ve CIA’in iş birliği sonucunda ilk SİHA saldırısı, 

Güney Veziristan’da yaşayan ve bölgedeki hükümet karşıtı güçlerin lideri 

olan, dönem dönem Pakistan ordu güçlerine karşı düzenlenen saldırılara 

öncülük eden Peştun komutan Nek Muhammed Wazir’e karşı düzenlenmiştir 

(Shaw ve Akhter, 2014: 217,221). Bu ilk saldırıdan sonra CIA, Yemen’de 

bulunan El Kaide’nin kolu ile mücadelede Yemen güvenlik güçleri ile yaptığı 

iş birliğine benzer biçimde, Predator’lerin tespit ettiği, FYAB’da bulunan 
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teröristlere ait eğitim kamplarının görüntülerini ISI ile paylaşarak saldırılara 

devam etmiştir (Coll [web], 2014).   

   Bu saldırılar, Pakistan hükümetinin izin vermesiyle, Pakistan’da 

bulunan iki adet İHA üssü (Belucistan’da bulunan Shamsi ve Jacobabad’da 

bulunan Shahbaz üsleri) ve Afganistan’da bulunan İHA üsleri kullanılarak 

gerçekleştirilmektedir (Woods [web], 2011).74 Pakistan yönetimi dönem 

dönem bu saldırıları kınayarak tepki gösterse de, örtülü bir şekilde 

desteklediği bilinmektedir (Imran ve Xiaochuan, 2014: 4). 2001-2008 yılları 

arasında görev yapan Pakistan eski devlet başkanı Pervez Müşerref 2013 

yılında, kendi döneminde ABD ile Pakistan’ın, SİHA saldırılarına ilişkin gizli 

bir anlaşma yaptığını, bu anlaşmanın ön koşulunun ise, hedefin tamamen 

tecrit edilmiş olması ve saldırı sonrası tali hasar meydana gelmemesi 

şeklinde belirlendiğini ifade etmiştir (Robertson ve Botelho [web], 2013). 

CIA’in Pakistan’da SİHA kullanımına izin veren Müşerref ayrıca, o dönemde 

ABD’nin Pakistan ordusunu gece harekâtı düzenleme kabiliyetine sahip 

silahlı helikopterlerle desteklediğini, en büyük problemlerinin ise istihbarat 

toplama ve hedef tespiti olduğunu, bu eksikliğin giderilmesi maksadıyla 

ABD’nin İHA görevlendirdiğini belirtmiştir (Coll [web], 2014). 

2008 yılında Başkan Bush, Afganistan’da bulunan ABD güçlerini 

hedef alan Taliban teröristlerinin FYAB’ı kullandığını, rahat bir şekilde 

Afganistan’a geçebildiklerini ve Pakistan’ın bunu engellemek adına etkin 

tedbir almadığını belirtmiştir. Bu tarihten sonra, ABD’nin özellikle Kuzey ve 

Güney Veziristan’a düzenlediği saldırılar artmış ve artık ABD, Pakistan 

yetkililerini ve generallerini bilgilendirmeye, izin talebinde bulunmaya son 

vermiştir. 2008’de sadece Ağustos-Ekim arasında toplam 20 saldırı 

düzenlenmiştir. Üç ay içerisinde düzenlenen bu saldırılar, 2004 yılından 

Ağustos 2008’e kadar düzenlenen saldırılardan daha fazladır (Coll [web], 

2014).  

                                            
74 NATO’nun 2011 yılında düzenlediği bir hava saldırısı sonucu 25 Pakistan askerinin ölmesi ve 

13’ünün yaralanması üzerine Pakistan hükümeti ABD’den Shamsi Üssü’nü boşaltmasını talep etmiştir.  

ABD bu tarihten itibaren üssü boşaltmıştır (Woods [web], 2011).   
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   Üstü kapalı olarak SİHA saldırılarına göz yuman Pakistan hükümeti, 

2011 yılında ABD’nin Usame bin Ladin’i öldürmek maksadıyla Pakistan 

sınırları içerisinde düzenlediği baskını sert bir şekilde kınayarak bu 

operasyonun egemenlik haklarını ihlâl ettiğini belirtmiştir. Bu olay, aynı 

zamanda CIA’in Pakistan sınırları içerisinde SİHA kullanmasına yönelik 

eleştirilerin dozunu da artırmıştır. Mayıs 2011’de Pakistan parlamentosu ve 

dönemin Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, düzenlenen SİHA saldırılarını 

kınayarak bunlara son verilmesini talep etmiştir (Nolin, 2011: 16).  

Pakistan’da düzenlenen SİHA saldırılarında, SİHA’ların icra ettiği 

keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucu elde edilen bilgilerin yanı sıra yerel 

halktan sağlanan istihbarî bilgilerin de önemi büyüktür. Bu kişiler, SİHA’ların 

hedef alacağı teröristlere ait evleri veya araçları işaretlemek suretiyle hedef 

tespitinde CIA’e yardım etmektedir. Hedef alınacak olan araçların, CIA’in 

verdiği özel bir kalemle işaretlendiğine dair veriler bulunmaktadır. Taliban ve 

El Kaide, özellikle bazı hükümet destekli aşiret liderlerinin CIA ve ISI adına 

casusluk yaptığına inanmakta ve dönem dönem bu kişilerin aileleri de dâhil 

olmak üzere infazlar gerçekleştirmektedir (Coll [web], 2014). Obama’nın 

göreve geldiği 2009 yılından itibaren düzenlenen saldırıların artmasında, 

bölgeden sağlanan istihbaratın artmasının rolü olduğu değerlendirilmektedir 

(Bergen ve Tiedemann, 2011). Bu durum, SİHA’ların etkin bir şekilde 

kullanılmasında İnsan İstihbaratı (İNİS)’nın önemini yansıtmaktadır.  

   2004-2015 yılları arasında Pakistan’da düzenlenen SİHA saldırıları 

Şekil-9’da yer almaktadır. Bush döneminde El Kaide liderlerinin etkisiz hale 

getirilmesi yönünde bir politika benimsenmişken, Obama döneminde SİHA 

kullanımı hem artmış hem de Taliban’ın tabandaki teröristleri hedef alınmaya 

başlanmıştır (Bergen ve Rowland, 2014: 16; Cole, 2012:14).  
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   Şekil-9 incelendiği zaman, 2004 yılında başlayan SİHA saldırılarının 

2010 yılına kadar artarak devam ettiği, 2010 yılında en yüksek seviyeye 

ulaştığı, bu tarihten sonra ise azalmaya başladığı görülmektedir. 2008 

yılında, bir önceki yıla nazaran yedi kat artan SİHA saldırılarının, Pakistan 

Taliban’ı TTP’nin 2007 yılında kurulması ve terör eylemlerine başlaması 

sonrasına denk geldiği görülmektedir. ABD eski Başkanı Bush, görevi 

devrettiği 2009 yılının Ocak ayına kadar olan toplam sekiz yıllık süre 

içerisinde Pakistan’daki Taliban ve El Kaide hedeflerine karşı 48 SİHA 

saldırısına yetki verirken, Obama yaklaşık altı yılda bu rakamı yediye 

katlayarak, toplam 335 saldırı yetkisi vermiştir. Bush döneminde ortalama 60 

günde bir saldırı düzenlenirken, Obama döneminde yaklaşık altı günde bir 

saldırı düzenlenmiştir. SİHA kullanımındaki bu yedi kat artış, ABD’nin 

terörizmle mücadelesinde SİHA kullanımının ulusal güvenliğin en önemli 

parçalarından biri haline geldiğini göstermektedir.  

   2010 yılından itibaren SİHA saldırılarının ve buna bağlı olarak etkisiz 

hale getirilen teröristlerin sayısındaki azalma, önceki saldırıların başarısı 

dolayısıyla saldırı düzenlenebilecek uygun hedeflerin azalmasına 

Şekil-9: ABD’nin Pakistan’da Düzenlediği SİHA  
Saldırıları (2004-Nisan 2015) (Roggio [web], 2015) 
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bağlanmakta ve bu durum, SİHA saldırılarının etkinliğinin bir göstergesi 

olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca teröristlerin kendilerini korumak amacıyla 

davranış değişikliğine giderek SİHA saldırılarına karşı olan zaafiyetlerini 

giderecek birtakım tedbirleri almış olmaları da ihtimal dâhilindedir (Grossman 

N., 2013: 145).  

   2004-2015 yılları arasında Pakistan’da düzenlenen toplam 383 SİHA 

saldırısının %72’si Kuzey Veziristan bölgesinde, %23’ü Güney Veziristan 

bölgesinde ve %5’i ise FYAB’ın diğer idari birimlerinde gerçekleşmiştir. 

Düzenlenen saldırıların bölgelere göre dağılımı Şekil-10’da sunulmuştur.  

           

 

 

 

 Saldırıların, Afganistan’daki ABD ve NATO güçleri ile Pakistan 

ordusuna karşı etkin bir şekilde mücadele veren Taliban’ın en yoğun şekilde 

bulunduğu Kuzey ve Güney Veziristan’da yoğunlaştığı görülmektedir.  

 Düzenlenen SİHA saldırılarının büyük çoğunluğu, en güçlü dört 

Taliban grubunun bulunduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu gruplar; Hafız 

Gül Bahadır Grubu, Hakkani Ağı, Molla Nazir Grubu ve Celaleddin Mesud 

Grubu’dur. Hedef alınan Taliban ve El Kaide gruplarına göre SİHA 

saldırılarının dağılımı Şekil-11’de sunulmuştur.  

Şekil-10: CIA’in Pakistan’da Düzenlediği SİHA Saldırılarının Bölgesel 
Dağılımı (2004-2015) (Roggio [web], 2015) 
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 Şekil-11’de yer alan örgütlerden Molla Nazır Grubu ve Gulbeddin 

Hikmetyar Grubu Güney Veziristan’da; Hakkani Ağı, Hafız Gül Bahadır 

Grubu ve Ebu Kasha El Iraki Grubu (El Kaide bağlısı) Kuzey Veziristan’da; 

Celaleddin Mesud Grubu Orakzai’de; Fakir Muhammed Grubu ise Bajaur’da 

yerleşik durumdadır. Ayrıca birçoğu Pakistan Talibanı TTP çatısı altında 

faaliyet gösteren bu örgütler, bünyelerinde çok sayıda El Kaide teröristi 

barındırmaktadır (Roggio [web], 2015).  

 FYAB’da etkin olan terör örgütleriyle mücadelede düzenli ordu 

birliklerini kullanarak ağır ateş gücüne dayalı bir mücadele yöntemini 

benimseyen ve terör örgütlerinin kilit personelinin yakalanması veya 

öldürülmesine öncelik veren Pakistan ile ABD’nin yöntem farkı önem arz 

etmektedir. Her iki ülke de mücadelede askeri güç kullanımını benimsemiş 

olsa da kullanılan araçlar birbirinden farklıdır. Pakistan, elinde bulunan 

imkânların yetersizliğinin de etkisiyle düzenli ordu birliklerini ve konvansiyonel 

silahları kullanırken, ABD Predator ve Reaper’ları tercih etmektedir. ABD, 

Somali ve Yemen gibi ülkelerde SİHA’ların yanı sıra Özel Harekât Birlikleri’ni 

de kullanarak terörle mücadele ederken, Pakistan’da sadece SİHA 

kullanmaktadır. Bu tercihin en büyük sebeplerinden birisi şüphesiz, 

Şekil-11: Hedef Alınan Taliban/El Kaide Gruplarına Göre SİHA  
Saldırılarının Dağılımı (2004-2015) (Roggio [web], 2015) 
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Pakistan’ın, Somali ve Yemen’e nazaran daha güçlü ve istikrarlı bir ülke 

olması ve ABD Özel Harekât Birlikleri’nin bu ülkede kullanılması durumunda 

Pakistan açısından ciddi bir egemenlik sorununun ortaya çıkacağı 

düşüncesidir. ABD, Pakistan’a fiilen operasyonel birlikler konuşlandırması ve 

burada harekât düzenlemesi durumunda ortaya çıkabilecek olan uluslararası 

tepkiden de çekinmektedir (Rae, 2014: 25). Hükümetin ve halkın SİHA 

kullanımına karşı gösterdiği tepki, ABD Özel Harekât Birlikleri’nin bu ülkede 

faaliyet göstermesi durumunda karşı karşıya kalınacak sorunun 

büyüklüğünün göstergesidir.  

 ABD yönetimi, Özel Harekât Birlikleri vasıtasıyla her teröristi 

yakalamanın mümkün olmadığını, bu yöntemin her zaman ve her yerde 

kullanılamayacağını, personel kaybı ve sivil kayıplar açısından ciddi riskler 

taşıdığını belirterek, Predator ve Reaper kullanımının önemine dikkat 

çekmektedir (Rae, 2014: 24).  Irak ve Afganistan’da verilen birçok kayıp, bu 

harekâtların ABD’ye olan maliyeti ve bunlara karşı ABD kamuoyunun 

gösterdiği tepki dikkate alındığı zaman, Pakistan’da sadece Predator ve 

Reaper kullanarak mücadele etme yönündeki kararın yerindeliği daha net 

anlaşılmaktadır. Ayrıca SİHA’larla düzenlenen saldırıların nispeten gizli 

yapısı, kamuoyunun açık ve somut bilgilere ulaşmasını engellemekte, bu da 

yeterli tepkinin gösterilememesine neden olmaktadır.  

 CIA’in düzenlediği hedef alarak öldürme veya emare saldırıları, 

ABD’nin çok az etkili olduğu veya hiçbir varlık gösteremediği bölgelerdeki 

saldırı yeteneklerinin gelişmesine imkân vermektedir (Callam, 2010). Bu 

kapsamda Predator ve Reaper’ların gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla 

FYAB’da kullanılması, ABD’ye, kara birliklerine gerek kalmadan teröristleri 

tespit etme ve etkisiz hale getirme imkânı sunmaktadır. Üzerinde sarp 

kayalıkların bulunduğu son derece dağlık, derin vadiler bulunan ve ormanlık 

bir yapıya sahip olan FYAB’da düzenli ordu birlikleri veya özel birlikler ile 

operasyon düzenlemenin veya bölgeyi fizikî olarak devamlı kontrol altında 

bulundurmanın ne kadar güç olduğu ve istenilen sonucu elde etmenin 

zorluğu ortadadır. Dolayısıyla, coğrafî yapının getirdiği olumsuzluklardan ve 
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politik birtakım kaygılardan kurtulabilmek adına, ABD’nin elinde bulunan en 

gelişmiş SİHA türlerinden olan, füzelerle ve sensörlerle donatılmış, her türlü 

hava şartında görev yapabilen, gerçek zamanlı video görüntüsü iletebilen ileri 

teknoloji ürünü Predator ve Reaper’ları tercih ettiği görülmektedir. Bu tercih, 

beraberinde birtakım eleştirilere sebep olmasına rağmen seçenekler 

arasında en belirgin ve makul çözüm yolu olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, 

FYAB gibi çatışma bölgelerinde çatışan tarafların (ülkenin güvenlik güçleri, 

terör örgütleri veya üçüncü bir taraf) üzerinde önemle durdukları konulardan 

birisi, karşı tarafın alt edilebilmesi maksadıyla kritik arazi kesimlerinin kontrol 

altına alınması ve bu kontrolün devam ettirilmesidir (Johnston ve Sarbahi, 

2013: 6). Bu husus dikkate alındığında, SİHA kullanımının buna imkân 

verebileceği değerlendirilebilir.    

 Diğer yandan, FYAB gibi bir arazi kesiminde icra edilecek olan her 

türlü harekâtta, planlama ve icra açısından önemli oranda zamana ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bölgede bulunan hareketli hedefler, bir anlamda “fırsat 

hedefleri” olarak değerlendirilebilir (Olney, 2011: 8). Bu da, görüldükleri anda 

imha edilmedikleri takdirde, bu imkânın elden kaçması anlamına gelmektedir. 

Bu tür hedefler, harekâtın planlama ve icrası için ihtiyaç duyulan sürenin ne 

kadar kısa, belki de “anlık” bir zaman dilimi olabileceğini göstermektedir. 

Farklı harekât türlerinin icrasının sınırlı veya mümkün olmadığı bu tür 

durumlarda, Predator ve Reaper kullanımının tek ve en mantıklı seçenek 

olarak belirdiği değerlendirilebilir.   

Predator ve Reaper’ların kesintisiz gözetleme yapabilme ve bu 

sayede istihbarî bilgi toplayabilme yeteneği, erken davranarak terör 

eylemlerinin gerçekleşmeden önüne geçilmesi şeklinde tanımlanabilecek 

olan proaktif yaklaşım kapsamındaki savunma tedbirleri açısından son 

derece önemli bir yetenek olarak değerlendirilebilir. Gözetleme ve keşif 

faaliyetleriyle elde edilen istihbarî bilgiler sayesinde teröristleri ve dost 

unsurları hedef alan muhtemel eylemleri önceden tespit etmek mümkündür. 

Afganistan’da bulunan ABD ve NATO güçleri ile Pakistan güvenlik güçlerini 
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hedef alan Taliban ve El Kaide’ye karşı Predator ve Reaper kullanımı, bu 

açıdan değerlendirildiğinde ikamesi olmayan bir yetenek olarak belirmektedir. 

b. SİHA Kullanımının Etkinliği ve Etkileri 

     ABD, FYAB’da bulunan Taliban ve El Kaide unsurlarına karşı 

SİHA kullanarak gerçekleştirdiği keşif, gözetleme faaliyetleri, hedef alarak 

öldürme ve emare saldırıları sayesinde bu terör ağlarının organize ve 

istikrarlı bir şekilde hareket etmesini engellemeye çalışmaktadır. Nihai hedef, 

terör örgütlerinin zayıflatılması ve sonuç itibarıyla ABD’ye karşı herhangi bir 

saldırı düzenleme kabiliyetinden mahrum bırakılmasıdır. ABD bu maksatla; 

Somali, Yemen, Afganistan ve Irak’ta olduğu gibi terör örgütlerinin 

sığınaklarını ve bu örgütler arasındaki ittifakları hedef almakta, teröristlerin 

saldırı düzenlemekten ziyade kendilerini korumaya yönelmelerini sağlamaya 

çalışmakta, etkisiz hale getirilen liderlerden doğan boşluktan dolayı örgüt 

içerisinde liderlik çatışmaları doğması yönünde çaba sarf etmektedir (Jaeger 

ve Siddique, 2011: 1; Nolin, 2011: 19).   

SİHA kullanımının yukarıda yer alan amaçlara ulaşmada ne kadar 

etkin olduğu, bu hedeflere ne ölçüde hizmet ettiği ve ortaya çıkardığı 

sonuçların etkileri, sıkça tartışılan konular arasındadır ve bu konuda farklı 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu kapsamda, SİHA saldırılarının terörizmi frenlediği 

ya da teşvik ettiği yönünde uluslararası alanda birçok tartışma ve görüş 

bulunmaktadır. Bu görüşlerden birisi; SİHA saldırılarının sebep olduğu sivil 

kayıpların yerel halkı radikalleştirdiği ve bu durumun, terörün artarak 

yayılmasına sebep olduğu, terör örgütlerine desteği ve katılımı artırarak 

terörizmle mücadeleye zarar verdiği yönündedir (Thijs, 2013: 4; NYU ve 

Stanford, 2012: 125-130). Asimetrik çatışmalar için geçerli olan ve SİHA 

kullanımı için de öne sürülebilecek olan bir diğer görüş ise, terör örgütlerinin 

güç kaybettiği dönemlerde şiddeti daha da tırmandırdıkları ve daha saldırgan 

bir hale geldikleridir (Johnston ve Sarbahi, 2013: 1). Dolayısıyla düzenlenen 

SİHA saldırılarının, terör örgütlerini daha saldırgan hale getirdiği, terör 

eylemlerini artırdığı öne sürülmektedir. Bu görüşlerin yanı sıra, SİHA 
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saldırılarının terörle mücadelede en etkin araçlar arasında olduğu, El Kaide 

gibi terör örgütlerinin dağıtılmasında, yok edilmesinde birincil rolü üstlendiği 

ve bu araçlar olmadan bugün için özellikle FYAB’da bulunan El 

Kaide/Taliban’ın başka bir şekilde hedef alınmasının mümkün olmadığı 

savunulmaktadır. Ayrıca üst düzey yöneticilerin öldürülmesinin, örgüt 

içerisinde liderlik çatışmalarının çıkmasına ve bu sayede örgütte kaos 

ortamının hâkim olmasına katkı sağlayacağı da öne sürülmektedir (Aaronson 

ve Johnson, 2013: 82; Fair [web], 2010; Byman [web], 2009).  

ABD Genelkurmay Başkanlığının Ekim 2014’te yayımladığı “Terörle 

Mücadele” isimli müşterek talimnamede (Joint Publication 3-26), mücadelede 

hedeflenen son durumun, “mücadele edilen terör örgütünün stratejik 

yenilgisinin sağlanması” olarak belirlendiği görülmektedir. Terörle 

mücadelenin amacı ise; terör örgütlerini ülke içinde veya dışında ABD 

vatandaşlarına, tesislerine ve çıkarlarına karşı eylem yapma kabiliyetinden 

yoksun bırakmak şeklinde ifade edilmiştir. Söz konusu talimnamede, 

mücadele kapsamındaki operasyonların etkinlik seviyesi birtakım ölçeklere 

ve göstergelere göre değerlendirilmektedir. Bu etkinlik ölçekleri ve 

göstergeleri Tablo-5’te sunulmuştur. 

 

 

   SİHA kullanımının örtülü/gizli yapısı ve daha önce bahsedilen 

FYAB’a özgü coğrafî, güvenlikle ilgili kısıtlar, sonuçlara ilişkin verilerin net 

olarak elde edilememesine sebep olmaktadır. Ayrıca tarafların (ABD, 

Pakistan, terör örgütleri) çıkarları doğrultusunda öne sürdükleri rakamlar ve 

Tablo-5: Terörle Mücadelede Etkinlik Ölçekleri ve Göstergeleri   
(Joint Publication 3-26, 2014: 4-15) 
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yaptıkları açıklamalar da farklılık arz edebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı 

SİHA kullanımının etkilerini ve etkinliğini Tablo-5’te yer alan göstergelerin 

tamamına göre incelemek mümkün değildir. Bu kısıtlara rağmen, ikincil 

kaynaklardan elde edilen veriler, Tablo-5’te yer alan göstergeler (terör 

eylemlerinin sayısı ve etkinliği, iletişim düzeyi, askeri ve sivil yıkım, 

teröristlerin eğitimi ile ilgili hususlar) mümkün olduğu kadar dikkate alınarak 

incelenecektir. Tablo-5’te yer alan göstergeler incelendiğinde, sadece kısa 

dönemde elde edilen sonuçlara odaklanıldığı, uzun dönem etkilerin tabloda 

yer almadığı görülmektedir. Bu bölümde uzun dönem etkilere de yer 

verilecektir. 

(1) Örgüt Liderlerine ve Elemanlarına Yönelik Saldırılar 

Afganistan, Somali, Yemen, Irak ve İsrail örneklerinde görüldüğü 

üzere, terör örgütlerinin liderlerini ve üst düzey elemanlarını hedef alan 

saldırılar, bu kişileri belirlemek, bulmak ve ortadan kaldırmak gibi süreçleri 

içermekte ve İnsan İstihbaratı ile Sinyal İstihbaratı’na dayanmaktadır (Olney, 

2011: 6). 2004-Nisan 2015 arasındaki dönemde FYAB’da düzenlenen SİHA 

saldırılarında toplam 2755 Taliban ve El Kaide teröristi etkisiz hale 

getirilmiştir.75 Şekil-12’de etkisiz hale getirilen teröristlerin yıl bazında 

dağılımı yer almaktadır. 

 

 

                                            
75 New America Foundation’ın verilerine göre bu rakam 1770-2971 arasındadır (New America 

Foundation [web], 2015a).  

Şekil-12: SİHA Saldırılarında Etkisiz Hale Getirilen Teröristlerin Dağılımı 
(2004-Nisan 2015) (Roggio [web], 2015) 
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   Etkisiz hale getirilen 2755 teröristin 56’sı üst düzey teröristtir. Bu 

rakam, toplam sayının %2’sine denk gelmektedir. Başka bir ifadeyle, 

öldürülen her 100 teröristin ikisi, lider seviyesindedir. 2004-Nisan 2015 

arasındaki dönemde FYAB’da düzenlenen SİHA saldırılarında, çeşitli 

Taliban/El Kaide gruplarının hâkim olduğu bölgelerde etkisiz hale getirilen ve 

aralarında Pakistan Talibanı/El Kaide liderlerinin, yardımcılarının, kıdemli 

elemanlarının, finans ve bölge sorumlularının bulunduğu 56 teröristin dağılımı 

Şekil-13’te yer almaktadır.  

 

 

   Lider seviyesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı her ne kadar 

toplam sayının %2’sini oluştursa da bu oran, örgütlerin komuta zincirine 

önemli bir darbe vurmuştur (Bergen, 2013: 3).76 Üst düzey ve tecrübeli 

kadroyu hedef alan bu saldırıların, El Kaide’nin çekirdek kadrosunun sayısal 

olarak %75 oranında azalmasına yol açtığı değerlendirilmektedir (Rae, 2014: 

34). Bu darbenin etkisi, bizzat El Kaide’nin eski lideri Usame bin Ladin 

                                            
76 Lider personeli hedef alan saldırılar, Taliban ve El Kaide’nin komuta zincirine ciddi biçimde darbe 

vursa da, bu örgütler, etkisiz hale getirilen liderlerin yerine süratle yenilerini seçerek bu zaafiyeti 

giderme yoluna gitmektedir. 2009 yılında SİHA saldırısı sonucu etkisiz hale getirilen Pakistan Talibanı 

TTP lideri Beytullah Mesud’un yerine iki yeni lider seçilerek yeniden teşkilatlanılmıştır. Ayrıca, SİHA’lar 

vasıtasıyla örgüt liderlerinin peşine düşülmesinin, Pakistan’ın barış ve istikrarına  zarar verdiği yönünde 

değerlendirmeler yapılmaktadır (O‘Connell, 2010: 11). Her ne kadar, etkisiz hale getirilen liderlerin 

yerine yenileri getirilse de, bu kişilerin eski liderlerin tecrübe seviyesine gelmesinin zaman alacağı ve 

bu sürecin, örgüte olumsuz yönde yansıyacağı değerlendirilebilir. Hamas örneğinde görüldüğü üzere, 

etkisiz hale getirilen üst düzey liderlerin ve kıdemli elemanların yerine geçenler daha fazla eylem  

düzenleme gibi bir düşünceye sahip olsa da, bu eylemlerin etkinliğinde azalma meydana gelmektedir.  

Şekil-13: Taliban/El Kaide Gruplarının Hâkim Olduğu Bölgelerde SİHA 
Saldırıları Sonucu Etkisiz Hale Getirilen Üst Düzey Teröristlerin Dağılımı  

(2004-2015) (Roggio [web], 2015) 
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tarafından dile getirilmiştir. ABD’nin 2011 yılında Ladin’i öldürmek amacıyla 

Pakistan’da düzenlediği operasyonda, Ladin’in 2010 yılında kaleme aldığı 

örgüte hitap eden notları ele geçirilmiştir. Ladin bu notlarda: CIA’in SİHA 

programı dolayısıyla El Kaide’nin büyük sorun yaşadığını, El Kaide için uzun 

süredir sığınak görevi gören FYAB’ın, SİHA saldırıları sonucu artık çok 

tehlikeli bir bölge haline geldiğini, bu saldırılara karşı patlayıcı kullanarak 

cevap verme gibi bir seçeneklerinin olmadığını, kendisi için önemli olan 

birçok kişinin bu saldırıların hedefi olduğunu ve bu kişilerin yerine yenilerinin 

seçilmesi konusunda örgütün zorlandığını belirtmiştir. Ayrıca örgüt 

elemanlarına, ABD uydularının ve SİHA’larının daha az etkin olduğu bulutlu 

havaların dışında mümkün olduğu kadar hareket etmemelerini ve bölgeyi terk 

ederek Afganistan’ın yüksek ve sık ormanlarla kaplı kesimlerine gitmelerini, 

bu şekilde gözetlemeden kurtulmalarını bildirmiştir. Örgüt elemanları 

arasındaki diğer yazışmalar, SİHA saldırılarından duyulan endişenin ve 

kaygının örgüt genelinde yaygın olduğunu göstermektedir (Bergen [web], 

2012; The White House [web], 2013). Ladin’in notlarında yer alan hususlar, 

SİHA’ların örgüt açısından büyük bir sorun olarak algılandığını, örgütün 

hareket serbestisini kısıtladığını, bu saldırılardan korunabilmek için ellerinde 

fazla seçenek olmadığını ve yaşanan kayıplar sonucu örgütün sıkıntıya 

girerek zayıfladığını göstermektedir. El Kaide’ye önemli avantajlar kazandıran 

FYAB’ın coğrafî yapısının ve arazinin sunduğu imkânların, SİHA kullanımı ile 

önemli ölçüde kısıtlandığı görülmektedir. Notların yazıldığı 2010 yılı, CIA’in 

FYAB’da en fazla saldırı düzenlediği ve Taliban/El Kaide’nin en çok zayiat 

verdiği yıldır. Ayrıca Ladin’in, “bulutlu havaların dışında mümkün olduğu 

kadar hareket edilmemesi” şeklindeki ikazında, Predator ve Reaper’ların 

sahip olduğu faydalı yüklerden olan ve hareket halindeki hedefleri özellikle 

sisli, bulutlu havalarda, gece-gündüz şartlarında tespit edebilen ve takibini 

yapabilen “hareketli hedef göstergeleri”nin önemli rolü olduğu 

değerlendirilebilir.   

ABD Başkanı Obama, 23 Mayıs 2013’te National Defense 

University’de yaptığı konuşmada: El Kaide’nin Afganistan ve Pakistan’da 

bulunan çekirdek yapılanmasının yenilmek üzere olduğunu, örgüt 
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elemanlarının ABD’ye karşı yeni birtakım eylemler düzenlemek yerine, kendi 

güvenlikleri için daha fazla zaman harcadıklarını, 11 Eylül’den sonra ABD’ye 

karşı etkin bir saldırı düzenleyemediklerini ve artık örgüte bağlı grupların 

Yemen, Somali, Irak ve Afrika’nın kuzeyine yayıldığını belirtmiştir. Obama 

ayrıca, El Kaide’ye mensup çok sayıda yetenekli komutanın, eğitmenin, 

bombacının, kıdemli elemanın etkisiz hale getirildiğini ve bu sayede birçok 

saldırının önüne geçilerek can kaybının önlendiğini ifade etmiştir (The White 

House [web], 2013). Obama’nın bu açıklamaları, terör eylemlerinin 

engellenmesini veya sıklığının azaltılmasını amaçlayan saldırı türündeki 

proaktif tedbirlerin alınmasında SİHA kullanımının yerini gözler önüne 

sermektedir.  

El Kaide’nin özellikle Irak, Suriye ve Afrika’nın kuzeyinde farklı bir 

şekle büründüğü ve bu örgüte bağlı olarak ortaya çıkan IŞİD’in, El Kaide’den 

daha güçlü bir şekilde belirdiği gerçeği göz önüne alındığında, ABD 

yönetiminin, “örgütün Afganistan ve Pakistan’daki çekirdek yapılanmasının 

SİHA saldırıları sonucu önemli oranda bozulduğu” yönündeki savının gerçeği 

yansıttığı değerlendirilebilir. Örgütün zayıflayan çekirdek yapısının, farklı ülke 

ve bölgelerde çeşitli oluşumların ortaya çıkmasına sebep olduğu ve bu 

oluşumların, uluslararası kamuoyunun dikkatini daha fazla çektiği 

görülmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman, SİHA saldırılarının hedef aldığı 

terör örgütlerini zayıflatırken, diğer taraftan bu örgüte bağlı birtakım alternatif 

terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve dolayısıyla terörizmin yayılmasına 

sebep olduğu öne sürülebilir. Bu oluşumların ortaya çıkmasında, El Kaide’nin 

zayıflayan çekirdek yapısının yanı sıra, son yıllarda Orta Doğu’da yaşanan ve 

bölge ülkelerin rejimlerinin değişmesine sebep olan gelişmelerin de etkisinin 

olduğu bir gerçektir. Tüm bu gelişmelere rağmen Afganistan ve Pakistan, 

Taliban ve El Kaide kaynaklı terör eylemlerine hâlâ maruz kalmaktadır. Lider 

kadro önemli oranda yara alsa da, etkisiz hale getirilenlerin yerine geçenlerin 

saldırılara devam ettiği görülmektedir.     

Frankel (2011: 18), yüksek değerdeki hedeflerin ve terör örgütlerinin 

liderlerinin etkisiz hale getirilmesinin, örgüt içerisinde liderlik boşluğunun 
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oluşmasına sebep olmasına rağmen, hedeflenen başarıya ulaşılması 

açısından yeterli bir yöntem olmadığını savunmaktadır. Bu tespit,  yukarıdaki 

değerlendirmeleri doğrular niteliktedir.  Frankel, bu tespitinin yanı sıra, bu 

yöntemin kesintisiz ve uzun süre uygulanması durumunda, hedef alınan 

örgüt içerisinde liderlik problemlerinin artacağını ve bu durumun, örgüt 

elemanlarını psikolojik açıdan olumsuz yönde etkileyeceğini, bunun 

sonucunda ise hedef alınmaktan kaçınmak adına örgütlerin eylemlerini 

azaltma yolunu tercih edeceklerini ifade etmektedir.    

Taliban ve El Kaide liderlerini, tecrübeli ve yüksek değerdeki 

elemanlarını hedef alan SİHA saldırılarının, bu örgütleri, eylemlerinde daha 

tecrübesiz ve yeni elemanlar kullanmaya zorladığı değerlendirilmektedir. 

Tecrübeli olanların öldürülmesinin ya da düzenlenecek olan terör eyleminin 

SİHA saldırısına maruz kalma açısından içerdiği yüksek risk oranının, daha 

az tecrübeli teröristlerin görevlendirilmesine sebep olabileceği 

değerlendirilmektedir (Johnston ve Sarbahi, 2013: 9).   

Lider kadronun yara almasında ve örgüt elemanlarının, özellikle 

Obama döneminde daha fazla etkisiz hale getirilmesinde yerel muhbirlerin 

artmasının büyük rolü vardır. Bu muhbirlerden sağlanan bilgiler ışığında 

yapılan operasyonların başarı şansı daha yüksek olsa da, muhbirlerin 

güvenilirliği konusu, SİHA saldırılarının doğruluğuna ve etkinliğine doğrudan 

etki eden bir unsur olarak belirmektedir. TTP eski lideri Beytullah Mesud ve 

daha birçok örgüt lideri, ancak birkaç saldırıdan sonra etkisiz hale 

getirilebilmiştir (NYU ve Stanford, 2012: 128,129).77 Dolayısıyla, SİHA 

saldırılarının etkinliğine doğrudan tesir eden faktörlerden birisi, muhbirlerin 

varlığının yanı sıra güvenilirlik derecesidir. 

Bazı eleştirmenler, terör örgütlerinin esnek ve farklı durumlara uyum 

sağlayabilen bir yapıya sahip oldukları sürece, üst düzey yöneticileri hedef 

                                            
77 Somali’deki El Şebab eski lideri Ahmed Abdi Godani’nin ve El Kaide’nin Yemen’de önde gelen 

liderlerinden Enver El Evlaki’nin üçüncü SİHA saldırısında öldürülmeleri örneklerine benzer biçimde, 

TTP eski lideri Beytullah Mesud toplam 15 SİHA saldırısından kurtulmuş, bu saldırılar 321 kişinin 

ölümüne yol açmıştır (Rae, 2014: 33).      
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alan SİHA saldırılarının örgüt üzerinde etkili olsa da, hiçbir zaman yeterli 

olamayacağını savunmaktadır (Nolin, 2011: 19). Etkisiz hale getirilen örgüt 

liderlerinin yerine geçen daha tecrübesiz ve genç liderlerin, kendilerini 

kanıtlama ihtiyacından dolayı üzerlerinde baskı hissetmeleri ve bu baskının 

da etkisiyle seleflerine göre daha acımasız, radikal saldırılar 

gerçekleştirmeleri, lider kadroyu hedef alan bu saldırıların bir diğer olumsuz 

tarafını teşkil etmektedir (Wood [web], 2010). Ayrıca, SİHA kullanımının 

“onursuz bir mücadele yöntemi” olduğu yönündeki algı, çeşitli aşiret 

liderlerinin tarafsız kalmalarına veya Pakistan yönetimi ve ABD’ye cephe 

almalarına sebep olabilmektedir (Nolin, 2011: 19).   

Özellikle üst düzey teröristlerin ele geçirilerek sorgulanması suretiyle 

elde edilebilecek kritik istihbarat bilgilerinden SİHA saldırıları dolayısıyla 

feragat edildiği yönündeki görüşler (Callam, 2010) dikkate alındığında, SİHA 

kullanımının terörizmle mücadeleyi bu açıdan sekteye uğrattığı düşünülebilir.   

Bu düşünceden hareketle, coğrafî, politik ve diğer birtakım nedenlerle 

ABD’nin FYAB’da sadece SİHA kullanarak terör örgütleri ile mücadele 

etmesinin, beraberinde birtakım alternatif maliyetleri ortaya çıkardığı ve 

özellikle El Kaide gibi uluslararası bir terör örgütü ile daha etkin şekilde 

mücadele etmeyi engellediği öne sürülebilir. Ele geçirilen üst düzey El Kaide 

mensuplarından, örgütün düzenlemeyi planladığı terör eylemleri, yapılanması 

vb. birçok kritik bilginin elde edilmesi mümkündür. Bu bilgiler sayesinde 

örgütle daha etkin bir şekilde mücadele edilebilir. Fakat FYAB gibi dağlık ve 

kara harekâtı açısından son derece olumsuz bir coğrafyaya sahip olan bir 

bölgeyi sığınak olarak kullanan üst düzey teröristlerin, kara birlikleri ile ele 

geçirilmesinin zorluğu ortadadır. Dolayısıyla askeri açıdan düşünüldüğünde, 

böyle bir arazide üst düzey teröristlere karşı imha amaçlı saldırı 

düzenlemenin ve bunu Predator, Reaper gibi hassas saldırı 

gerçekleştirebilen araçlarla yapmanın, birtakım kazanımlardan vaz geçmek 

zorunda kalınsa da, bugün için en etkin yol olduğu ifade edilebilir.   

SİHA’ların, Taliban ve El Kaide’nin lider kadrosuna ve yüksek 

öncelikli hedeflerine karşı kullanılmasına getirilen bir diğer eleştiri, bu 
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yöntemin, mevcut veya sonradan ortaya çıkabilecek daha büyük sorunların 

görülmesini engellediği şeklindedir. Etkisiz hale getirilen liderlerin bir sembol 

olarak değer kazanması, hedef alarak öldürme yönteminin ortaya çıkardığı 

sorunlardan birisi olarak görülmektedir. Sembolleştirilen isimler etrafında bir 

araya gelinerek organize olunması ve örgütlere yeni eleman kazandırmak 

adına bu isimlerin birer propaganda malzemesi olarak kullanılması da ihtimal 

dâhilindedir. Ayrıca, Saddam Hüseyin’in yakalanarak idam edilmesi ve Irak El 

Kaidesi’nin eski lideri Ebu Musab el-Zerkavi’nin ABD hava saldırısı sonucu 

öldürülmesi örneğinde görüldüğü üzere, yüksek değerdeki hedeflerin 

yakalanması veya öldürülmesinin şiddet eylemleri üzerinde kısa ve geçici bir 

etkisi olduğu, belirli bir süre sonra eylemlerin tekrar başladığı öne 

sürülmektedir. El Kaide, Zerkavi’nin ölümünden 18 gün sonra yeni liderinin 

öncülüğünde saldırılara tekrar başlamıştır (Kilcullen ve Exum [web], 2009). 

Bu değerlendirme kısmen doğru olsa da, FYAB örneğinde görüldüğü üzere 

birçok örgüt liderinin ve yüksek değerdeki elemanın kısa bir dönem içerisinde 

hedef alınması, örgüt üzerinde çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. Ayrıca 

lider kadronun kesintisiz bir şekilde hedef alınmasının, örgütlerin başında 

uzun süre kalınmasını engelleyeceği ve dolayısıyla sembol isimlerin 

oluşmasının da önüne geçeceği değerlendirilebilir.  

Terör örgütlerinin liderlerini etkisiz hale getirmeyi hedefleyen askeri 

operasyonların olumsuz sonuçlarını vurgulayan Hughes (2011: 83), bu 

yöntemin terör örgütlerinde yatay organizasyon yapısının gelişmesine yol 

açabileceğini ifade etmektedir. Bu kapsamda, terör örgütlerinin liderlerini ve 

üst düzey yöneticilerini hedef alan SİHA saldırılarının, örgütlerin hiyerarşik 

yapılanmasını sekteye uğratırken, yatay organizasyon yapılarının 

gelişmesine yol açması ihtimal dâhilindedir.         

(2) Diğer Hususlar 

Bu kısımda, Tablo-5’te yer alan ölçekler ve göstergeler ışığında 

sırasıyla, SİHA saldırıları ile terör eylemleri arasındaki ilişki ele alınacak; 

İHA/SİHA’lar vasıtasıyla gerçekleştirilen gözetleme, keşif ve saldırı türünde 
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operasyonların terör örgütlerinin ve teröristlerin davranışları üzerindeki etkileri 

incelenecek; ABD’li yetkililerin, SİHA saldırılarının etkinliği ve sonuçları 

hakkındaki değerlendirmelerine yer verilecek; SİHA saldırılarına getirilen 

eleştiriler ve bu saldırıların olumsuz etkileri incelenecek; son olarak, SİHA 

saldırılarının sebep olduğu ve terörle mücadelenin etkinlik göstergeleri 

arasında yer alan sivil kayıplar konusu ele alınacak ve bu konularda 

analizlere yer verilecektir.   

   2007-2011 yılları arasında FYAB’da düzenlenen SİHA saldırılarının 

etkinliği ile terör örgütlerinin davranışları ve eylemleri üzerindeki etkilerini 

araştıran bir çalışmada, bu saldırıların FYAB’da düzenlenen terör 

eylemlerinin sıklığını ve sebep olduğu ölümleri azalttığı tespit edilmiştir. 

Yaklaşık dört yıllık süreyi kapsayan araştırmaya göre SİHA saldırıları; 

FYAB’da düzenlenen terör eylemlerinin %24 oranında, terör eylemlerinin 

sebep olduğu ölümlerin %16 oranında, el yapımı patlayıcılar ile 

gerçekleştirilen eylemlerin %22 oranında, intihar saldırısı türünde eylemlerin 

ise %32 oranında azalmasına sebep olmuştur. Aynı araştırmada, SİHA 

saldırılarının FYAB’a yakın bölgelerdeki terör eylemlerini azalttığı, daha uzak 

bölgelerde terörden kaynaklanan ölümleri ise artırdığı tespit edilmiştir. SİHA 

saldırısı düzenlenen bölgelere yakın yerlerdeki terör eylemlerinin 

azalmasının, bölge halkının bu saldırılara hedef olmaktan korktuğu için 

teröristlere ev sahipliği yapmak istememesinden kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir. Uzak bölgelerde yaşanan artış ise, saldırılar 

dolayısıyla teröristlerin yer değiştirmesine bağlanmaktadır (Johnston ve 

Sarbahi, 2013). İntikam duygusuyla düzenlenen saldırıların da, uzak 

bölgelerde gerçekleştirilen eylemlerin artmasında etkisinin olduğu öne 

sürülebilir.  

   Araştırma her ne kadar SİHA saldırılarının terör eylemleri üzerindeki 

olumlu etkilerini ortaya koysa da, bu etkilerin sınırlı ve geçici olduğu, 

örgütlerin tamamen ortadan kaldırılmasına sınırlı oranda hizmet ettiği ve 

hedef alınan Taliban ve El Kaide terör örgütlerinin eylemlerini sürdürdüğü 

ifade edilebilir. Ayrıca terör eylemi kapsamında değerlendirilen eylemlerin 
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FYAB’da azalmasına ve ülkenin diğer bölgelerinde artmasına SİHA 

saldırılarının dışında, ülkedeki diğer gelişmelere bağlı olarak, başka 

faktörlerin de etkisinin olabileceği göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla 

gözetleme, keşif ve saldırı düzenleme amacıyla FYAB’da kullanılan 

SİHA’ların, terörizmle mücadelede önemli ve etkin araçlar olduğu, fakat 

sadece bu yolla terör örgütlerinin tamamen ortadan kaldırılması gibi bir 

durumun söz konusu olmadığı değerlendirilebilir.  

2011 yılında yapılan bir araştırma, SİHA saldırılarının Pakistan 

hükümetine ve hükümet bağlısı yerel hedeflere karşı düzenlenen terör 

eylemlerini artırdığını göstermektedir. Bu sonuç, İsrail’in İntifada boyunca 

Hamas hedeflerine karşı düzenlediği “hedef alarak öldürme” türündeki 

saldırıların artmasının, Hamas’ın İsrail hedeflerine karşı düzenlediği 

eylemlerin artmasına sebep olduğu yönündeki tespitle de paralellik arz 

etmektedir. Ancak Pakistan ordusunun düzenlediği operasyonlar, El Kaide ve 

Taliban’a katılım seviyesi ve politik faktörler gibi değişkenlerin dikkate 

alınmadan, sadece SİHA saldırılarının bu artışa sebep olduğu şeklindeki bir 

değerlendirmenin doğru olmadığı da dile getirilmektedir  (Olney, 2011: 31-

36). Bu değerlendirme, “ülkedeki diğer gelişmelere bağlı olarak, başka 

faktörlerin de terör eylemlerinin artması veya azalmasına sebep olabileceği” 

şeklinde yukarıda yer alan tespiti teyit eder niteliktedir.      

2008, 2009 yıllarında Hakkani Ağı’nın elinde yedi aydan fazla kalan 

New York Times eski muhabiri, Predator ve Reaper’ların etkilerinden ve 

etkinliğinden bahsederken bu araçları “korkunç varlıklar” olarak tanımlamış, 

önde gelen Taliban liderlerinin hedef olmaktan kaçındıkları için dışarıda, ağaç 

altlarında uyuduklarını, saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği düşünülen 

yerel muhbirleri ve casus olduğundan şüphelendikleri kişileri infaz ettiklerini 

bildirmiştir (Bergen, 2013: 6). Ayrıca Kuzey Veziristan’da bulunan Hakkani 

Ağı, bölge üzerinde sürekli devriye gezen Predator ve Reaper’ların keşfinden 

korunabilmek için en fazla 10 kişiden oluşan kamp bölgeleri tesis etmiş, 

saldırılardan korunabilmek maksadıyla bazı teröristler ise yer altındaki 

tünellerde yaşamaya başlamıştır (Bergen ve Tiedemann, 2011). Predator ve 
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Reaper’ların saldırılarından korkarak yer altında yaşamaya başlayan 

teröristlerin varlığı, 10 kişiden oluşan kamp bölgeleri tesis etmenin dahi, örgüt 

elemanları tarafından güvenilir bir uygulama olarak algılanmadığının 

göstergesidir.78  

Predator ve Reaper’ların sahip olduğu faydalı yüklerden gece, 

gündüz ve hemen hemen her türlü atmosferik şartlar altında yüksek 

çözünürlük ve geniş bir alanın görüntülenmesine imkân veren Sentetik 

Açıklıklı Radar, FYAB’da bulunan terör örgütlerini yukarıda yer alan davranış 

değişikliğine iten teknik kabiliyetlere sahiptir. Bu ileri teknoloji ürünü araçların 

sahip olduğu sensör ve radarların sunduğu kesintisiz gözetleme ve bu 

sayede her an saldırı düzenleyebilme imkânı, örgüt elemanlarının günlük 

yaşamını olumsuz yönde etkilemekte ve teröristler arasında bir paranoya 

ortamı oluşturmaktadır. Haricî bir ışık kaynağına ihtiyaç duymayan ve 

cisimlerin yaydığı ısı enerjisini kullanarak gece ya da sınırlı görüş şartlarında 

harekât icra edilmesine imkân veren kızılötesi hedef tespit ve teşhis 

sistemleri de, teröristleri davranış değişikliğine iten diğer teknik kabiliyetler 

olarak değerlendirilebilir.  

SİHA kullanımının, terör örgütlerinin belirli bölgelerde organize 

olmalarını ve teşkilatlanmalarını önemli oranda kısıtlaması, bu örgütlerin 

ağırlık noktalarını ve liderlerin konumlarını başka bölgelere veya yerleşim 

yerlerine kaydırmasına neden olabilmektedir. SİHA’ların Kuzey ve Güney 

Veziristan bölgelerinde yoğunlaşan gözetleme, keşif faaliyetleri ile imha 

maksatlı saldırıları, başta Usame bin Ladin olmak üzere bu bölgeyi kullanan 

                                            
78 Fransa ve Afrika ülkelerinin, Mali’de bulunan El Kaide unsurlarına karşı düzenledikleri müşterek bir 

operasyonda ele geçirilen ve bu örgüte ait olan notlarda, SİHA saldırılarından ve tespit edilmekten nasıl 

korunulacağı ile ilgili taktik ve teknik açıdan alınması gereken tedbirler yer almaktadır. Örgüt üyelerinin 

uymasının istendiği söz konusu tedbirler: teknolojik araçlar kullanmak suretiyle İHA/SİHA’ların yaydığı 

sinyallerin engellenmesi veya karıştırılması, binaların ve araçların üst kısmına sinyalleri yansıtıcı cam 

parçalarının yerleştirilmesi, kablosuz görüşme yapmaktan kaçınılması (elektronik ve sinyal 

istihbaratından korunabilmek maksadıyla), açık alanlarda toplanmaktan ve sabit karargâh 

kullanımından kaçınılması, sık ve kalın ağaçların altlarında saklanılması, güneş tarafından 

aydınlatılmayan yerlerde kalınması (muhtemelen, cisimlerin yaydığı ısı enerjisini kullanan kızılötesi 

hedef  tespit ve teşhis sistemleri tarafından tespit edilmekten korunabilmek maksadıyla), birden fazla 

giriş ve çıkış bölgelerinin kullanılması, çatışma esnasında ve takip edilme durumunda araçlardan uzak 

durulması, kaçmak gerektiğinde farklı istikametlere doğru gidilmesi  şeklindedir (Grossman N., 2013: 

270,271). Bu tedbirler, El Kaide’nin, İHA/SİHA’ların sahip olduğu kabiliyetlerin farkında olduğunu ve bu 

araçları ciddiye aldığını göstermektedir.     
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birçok Taliban/El Kaide liderinin ve elemanının, Pakistan’ın başka 

bölgelerinde faaliyet göstermesine sebep olmuştur (NYU ve Stanford, 2012: 

131). 2008 ve 2009 yıllarında artan SİHA saldırıları, bu saldırıların 

düzenlenmediği ve FYAB’a göre daha güvenli bir bölge konumunda olan 

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde birçok Taliban ve El Kaide mensubunun 

yakalanarak gözaltına alınmasına sebep olmuştur (Imran ve Xiaochuan, 

2014: 5,6). Ladin’den ele geçirilen notlar da dikkate alındığı zaman, bu 

durumun, komuta-kontrol açısından örgütleri olumsuz yönde etkilediği, 

iletişim sorunlarına neden olduğu, örgütlerin bütünlüğünü bozduğu ve daha 

organize, planlı eylemlerin önüne geçerek örgütlerin etkinliğini azalttığı 

değerlendirilebilir.  

Haziran 2010’da bir El Kaide üyesi, Pakistan’da saklanan Ladin’i, 

özellikle 2010 yılı için daha dikkatli olması ve örgütle farklı yerlerde, daha 

seyrek bir şekilde iletişim kurması yönünde uyarmıştır (Bergen [web], 2015). 

Şekil-9 ve Şekil-12’de görüldüğü üzere 2010 yılı, en fazla SİHA saldırısı 

düzenlenen ve yine en fazla Taliban/El Kaide teröristinin öldürüldüğü yıldır. 

Bu saldırıların, keşif ve gözetleme faaliyetlerinin devamı niteliğinde olduğu 

düşünülürse, 2010 yılının hem en çok saldırı düzenlenen, hem de en fazla 

keşif ve gözetleme görevinin icra edildiği yıl olduğu ifade edilebilir. Bu tespit 

ışığında, Ladin’e yapılan ikazda, 2010 yılında daha önce hiç olmadığı kadar 

artan gözetleme, keşif ve saldırı faaliyetlerinin rolünün olduğu öne sürülebilir. 

Bu da, İHA/SİHA kullanımının terör örgütlerinde iletişim sorunlarına yol açtığı 

yönündeki tespiti doğrular niteliktedir. İletişimde yaşanan aksaklıkların 

örgütlerin operasyonel kabiliyetlerini ve yeni terör eylemleri planlama 

yönündeki çabalarını da olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir.     

Johnston ve Sarbahi’nin tespitleri de, SİHA kullanımının yukarıda yer 

alan etkilerini destekler niteliktedir. SİHA’lar vasıtasıyla icra edilen sürekli 

gözetleme ve potansiyel hedeflerin her an ateş altına alınabilme ihtimali, 

örgüt elemanlarının arasındaki iletişimi kısıtlamakta, tecrübesiz elemanların 

farklı eylemlerde görevlendirilmesine yol açmakta ve bu sayede örgütün 
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operasyonel kabiliyetinin azalmasına sebep olmaktadır (Johnston ve Sarbahi, 

2013: 10). 

SİHA’ların terörle mücadelede en etkin araçlar arasında olduğunu 

savunan kesimlerin başında ABD yönetimi gelmektedir. ABD, bu saldırıların, 

Predator ve Reaper’ların sahip olduğu ileri teknolojik özelliklerden hareketle 

hassas ve kusursuz olduğunu, askerlerin hayatını riske atmadığını, askerlerin 

girmesinin mümkün olmadığı bölgelerdeki terör tehdidinin süratle ortadan 

kaldırılmasına imkân verdiğini ve teröristlerin operasyonel kabiliyetlerini 

azalttığını savunmaktadır. Ayrıca, düzenlenen bu saldırılar sonucunda 

ABD’nin daha güvenli bir ülke haline geldiği de öne sürülmektedir  (Rehman, 

2013: 19; NYU ve Stanford, 2012: 80). Yapılan gözetleme ve keşif 

faaliyetlerinin yanı sıra özellikle çok sayıda üst düzey liderin ve örgüt üyesinin 

etkisiz hale getirilmesinin örgütlerin operasyonel kabiliyetlerini ne ölçüde 

azalttığını net bir şekilde tespit etmek mümkün olmasa da, nicelik ve özellikle 

niteliksel anlamda El Kaide ve Taliban’a önemli oranda darbe vurduğu ifade 

edilebilir. Bu örgütlere vurulan darbenin, ABD’yi hangi oranda daha güvenli 

bir ülke haline getirdiği ise tartışmalı bir konudur. Örgütün diğer 

elemanlarının, öldürülen teröristler ile masum insanların yakınlarının ve diğer 

radikal örgütlerin ABD’ye karşı beslediği intikam duygusunu körükleyen bu 

saldırıların uzun dönemde sebep olabileceği olumsuzlukların, kısa dönemde 

elde edilen başarıları gölgeleyecek seviyede olabileceği öne sürülebilir.     

   CIA Başkanı John Brennan’ın 30 Nisan 2012 tarihinde yaptığı 

konuşma, SİHA saldırılarının etkinliğinin anlaşılması açısından önem arz 

etmektedir. Brennan, FYAB’daki yoğun baskıdan dolayı teröristlerin çok az 

sayıda eğitim alanı bulabildiklerini, bu durumun,  yeni elemanların yetişmesini 

olumsuz yönde etkilediğini, örgüt üyelerinin moral seviyesinin çok düşük 

olduğunu, bazı teröristlerin mücadeleyi bırakarak evlerine döndüğünü, 

Ladin’den ele geçirilen dokümanlarda bu durumun “felaket üstüne felaket” 

olarak tanımlandığını açıklamıştır (Wilson Center [web], 2012). Terörizmle 

mücadelede ağırlıkla askeri tedbirleri benimseyen Pakistan’ın bu bölgede 

yaşadığı problemler göz önüne alındığı zaman, Brennan’ın açıkladığı etkilerin 
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Pakistan ordusu açısından ne kadar büyük bir önem taşıdığı daha iyi 

anlaşılmaktadır.79  

SİHA saldırıları, Pakistan ve ABD’ye terörizmle mücadelede önemli 

kazanımlar sağlasa da, Pakistan’da düzenlenen intihar saldırısı 

kapsamındaki bombalı eylemleri ve diğer terör eylemlerini teşvik ettiği 

durumlar söz konusu olabilmektedir. Özellikle sivil kayıplara ve üst düzey 

liderlerin kaybına neden olan her saldırının birçok düşman yarattığı, intikam 

duygusunu körüklediği ve yeni teröristlerin örgüte katılımını sağladığı da dile 

getirilmektedir. 2009 yılında TTP’nin, Lahor’da bulunan Polis Akademisi’ne 

düzenlediği ve birçok insanın ölümüne yol açan saldırılar sonrasında 

açıklama yapan TTP eski lideri Beytullah Mesud bu eylemlerin, ABD’nin 

düzenlediği SİHA saldırılarının intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiğini 

açıklamıştır. Beytullah Mesud’un 2009 yılında SİHA saldırısıyla öldürülmesi 

sonrasında da TTP’nin terör eylemlerini artırdığı görülmektedir. Yine bu 

saldırıların intikamının alınması maksadıyla 2010 yılında New York’ta 

bulunan ünlü Times Meydanı’na, El Kaide’nin eğittiği Pakistan kökenli bir 

ABD vatandaşı tarafından bomba yerleştirilmiştir. 2013 yılında da aynı 

amaçla benzer saldırılar düzenlenmiştir (Imran ve Xiaochuan, 2014: 5,6; 

Thijs, 2013: 17; Kilcullen ve Exum [web], 2009). İntikam güdüsüyle 

düzenlenen bu saldırılar, terörizmle mücadele yöntemlerinin kuramsal 

çerçevesinde incelenen ve Mullins (1997)’in ifade ettiği “terör olayı meydana 

gelmeden engellemek amacıyla uygulanan birtakım proaktif yöntemler 

teröristleri tahrik etmektedir” tespitini doğrulamaktadır. Proaktif yöntemin bir 

parçası olan ve savunma tedbirleri kapsamında değerlendirilebilecek olan 

gözetleme, keşif faaliyetlerinin ise teröristleri tahrik etme açısından, bu 

alandaki literatürle uyumlu olarak, daha az potansiyele sahip olduğu ifade 

edilebilir.   

                                            
79 İHA ve SİHA kullanımının önemini kavrayan Pakistan, ABD’den Predator’lerin kontrolünü kendisine 

vermesini talep etmiş, ABD bu talebi reddetmiştir (Murphy, 2012). Pakistan, 13 Mart 2015 tarihinde, her 

türlü hava koşulunda görev yapabilen ve lazer güdümlü füze ile donatılmış “Burak” isimli bir SİHA 

ürettiğini duyurmuştur (Pakistan Army [web], 2015). 
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FYAB’da bulunan Taliban ve El Kaide liderlerine karşı SİHA kullanımı 

ile ilgili bir diğer önemli ve yaygın düşünce ise, bu yöntemin terörle 

mücadelede ve isyancıları bastırmada kullanılan argümanlardan sadece birini 

teşkil ettiği, sorunu kökten çözme gibi bir imkân sunmadığı şeklindedir. 

Üstelik bu saldırıların, terör örgütlerinin eleman kazanma süreçleri üzerinde 

olumsuz bir etkisinin olmadığı, aksine, intikam duygusu yaratarak bu süreci 

hızlandırdığı, Pakistan’ın terörizmle mücadele kapsamında dönem dönem 

uygulamaya çalıştığı makro politikaları (terör örgütleriyle barış çabaları gibi) 

baltalayarak istikrarsız yapısının devam etmesine katkı sağladığı yönünde 

yaygın bir kanaat vardır. ISAF’ın Afganistan’da yürüttüğü yeniden inşa ve 

sağlık hizmetleri gibi halka hitap eden faaliyetlerin Pakistan’da söz konusu 

olmaması (Nolin, 2011: 19) ve ABD’nin sadece SİHA saldırılarına 

yoğunlaşmasının da eleman temini sürecini hızlandırdığı ve dolayısıyla 

mücadeleyi sekteye uğrattığı değerlendirilebilir.  

ABD’nin FYAB’da SİHA kullanımının uzun dönemde yarattığı sosyal 

ve siyasi olumsuzluklara dikkat çeken bir çalışmada, SİHA kullanımının, 

ABD’nin yürüttüğü “teröre karşı savaş”ın kazanılmasını sağlamadığı ve etkin 

olmadığı öne sürülmektedir. Çalışmada; sivil kayıplara ve Pakistan’ın 

egemenliğinin ihlaline bağlı olarak ortaya çıkan ve gün geçtikçe artan 

kamuoyu tepkisi (Pakistan kamuoyu ve uluslararası kamuoyunun tepkisi),  

yaygınlaşan Amerikan karşıtlığı ve terör eylemlerinin devam ediyor olması bu 

mücadelenin kazanılamadığının göstergeleri olarak sunulmuştur (Rehman, 

2013). Demokrasilerde Savaş Modeli’ne ve askeri tedbirlere aşırı bağımlılığın 

birtakım olumsuzlukları da beraberinde getirebileceğini savunan Wilkinson 

(2008: 9)’ın tezini destekleyen bu tespitler, uzun dönem etkiler açısından her 

ne kadar sonuç itibarıyla doğru gibi görünse de “sadece SİHA kullanımıyla 

teröre karşı verilen savaşın kazanılması” gibi büyük bir faydayı beklemenin, 

aşırı bir beklenti olduğu ve daha önce bahsedilen bütüncül yaklaşımı göz ardı 

ettiği ifade edilebilir.   

   Terörle mücadelenin etkinliğinin göstergeleri arasında yer alan ve 

Tablo-5’te sunulan “askeri ve sivil yıkımın boyutu” göstergesi önem arz 
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etmektedir. Bu kapsamda, FYAB’da düzenlenen ve 2008 yılından itibaren 

artmaya başlayan SİHA saldırıları, özellikle sebep olduğu sivil kayıplar ve 

yaralanmalar sebebiyle farklı insan hakları kuruluşları ve aktivistleri 

tarafından eleştirilmektedir. Bu kuruluşlar, düzenlenen saldırılar dolayısıyla 

çok ciddi miktarda sivil kaybın meydana geldiğini savunurken, ABD yönetimi, 

sivil kayıpları kabul etse de, sayısını daha az gösterme çabası içerisindedir. 

Üstelik ABD, SİHA saldırılarının, savaş uçakları veya düzenli ordularla 

düzenlenen operasyonlara nazaran daha az sivil kayba sebep olduğunu 

savunmaktadır. ABD’nin yurt dışında düzenlediği SİHA saldırılarına ait verileri 

takip eden kuruluşlarla, ABD hükümetinin “militan” veya “terörist” algısındaki 

ve tanımındaki farklılık, sivil kayıp sayısındaki farkın en temel nedenidir. 

ABD, hedef bölgesinde yer alan askerlik yaşındaki tüm erkekleri “militan” 

olarak nitelendirmektedir (Bergen, 2013: 4; The White House [web], 2013). 

Bu nitelendirme, meydana gelen sivil kayıpların doğrudan azalmasına veya 

hiç kayıp olmamasına neden olmaktadır. FYAB’da 2004’te başlayan ve halen 

devam eden SİHA saldırılarının sebep olduğu sivil kayıpların miktarı 

konusunda çeşitli kuruluşlar birbirinden farklı verilere sahiptir. Bu kurumlara 

ait verilerin düzenlenmiş şekli Tablo-6’de yer almaktadır. Tablo-6 incelendiği 

zaman en düşük sivil kayıp oranının %6, en yüksek oranın ise %17-24 

arasında olduğu görülmektedir. New America Foundation diğer kuruluşlardan 

farklı olarak, 198-335 arasında sivil veya terörist olduğu bilinmeyen bir kayba 

da yer vermektedir. 

 

  

 

Tablo-6: Çeşitli Kuruluşların Verilerine Göre SİHA Saldırıları Sonucunda 
Meydana Gelen Sivil Kayıpların Yüzdesi (2004-2015) (The Long War 

Journal [web], 2015; New America Foundation [web], 2015a; The Bureau 
of Investigative Journalism [web], 2015) 
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   Mayıs 2013’te Pakistan’a ziyaret gerçekleştiren BM İnsan Hakları ve 

Terörizmle Mücadele özel raportörünün Pakistan hükümetinden elde ettiği 

verilere göre toplam 400 sivil, SİHA saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Farklı 

araştırma kuruluşları ve yetkililer ise bu rakamın daha da fazla olduğunu öne 

sürmektedir (Bergen, 2013:5,6). The Bureau of Investigative Journalism’in en 

düşük tahminine yakın olan 400 rakamının, New America Foundation’ın 198-

335 arasında kim olduğu belirli olmayan kayıplara ilişkin verileri de dikkate 

alındığı zaman, doğru olabileceği değerlendirilmektedir. Kurumların verileri 

farklılık arz etse de sivil kayıpların, İsrail’in Gazze’de düzenlediği 

operasyonlarda olduğu gibi, genel itibarıyla yüksek olduğu ifade edilebilir.  

Sivil kayıpların yüksek olmasının sebeplerinden biri, yerel 

muhbirlerden alınan yanlış bilgiye dayalı operasyonlardır. Taliban ve El Kaide 

liderlerinin hedef alındığı birçok saldırı, bu muhbirlerden alınan yanlış bilgi 

sebebiyle birçok masum sivilin ölümüne yol açmıştır. Pakistanlı güvenlik 

yetkilileri, sivil kayıpların 2009 yılında nispi olarak azalmasını, hedef alma 

teknolojilerinin ilerlemesine, FYAB’da bulunan ajanların artmasına ve CIA ile 

ISI arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine bağlamaktadır (Warrick ve 

Finn [web], 2010). Dolayısıyla SİHA kullanımına yönelik eleştirilerin odağında 

yer alan konulardan birisi olan “sivil kayıplar”ın, istihbarat birimlerinin etkinliği 

ve İnsan İstihbaratı’na verilen önem sonucu elde edilen bilgilerin doğru veya 

yanlış olmasıyla doğru orantılı olarak arttığı veya azaldığı değerlendirilebilir.  

c. Terörizmle Mücadele Yöntemleri ve Hukukî Boyut 

 Terörizmle mücadele yöntemlerinden Savaş Modeli’nde terörizmin 

bir tür “savaş”, genellikle de “düşük yoğunluklu savaş” (Crelinsten, 2009: 49, 

50) olarak değerlendirildiği göz önüne alınırsa, 11 Eylül saldırılarının 

ardından mücadelesini küresel çapta “teröre karşı savaş” konseptine 

dayandıran ABD’nin bu yöntemi benimsediği ifade edilebilir. 2001-2006 yılları 

arasında benimsenen ve “ya bizimlesiniz, ya da bize karşısınız”  söyleminde 

kendini bulan politikanın (UTSAM, 2010: 7,9,23), Savaş Modeli’nde yer alan 

ve karşı tarafta mücadele eden veya askeri destek sağlayan herkesin suçlu 
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sayılması şeklindeki yaklaşım kapsamına girdiği değerlendirilebilir. 

Mücadelede yetki ve sorumluk ise Özel Harekât Birlikleri başta olmak üzere 

orduya ve CIA’e verilmiştir. SİHA kullanımı ise bu yaklaşım kapsamında 

ABD’nin elinde bulunan en önemli araçlar arasındadır.  

Terörizmle mücadele yöntemlerinden Savaş Modeli’ni benimseyen 

ABD’nin, 11 Eylül saldırılarından sonra Yemen, Somali, Afganistan, Irak, 

Pakistan ve daha birçok ülkede bulunan özellikle El Kaide teröristlerine karşı 

benimsediği politika ve bu doğrultuda yürüttüğü faaliyetler, Mullins (1997), 

Sandler ve Rosendorff (2004) ve Sandler (2005)’in terörizmle mücadele 

yöntemlerinden bahsederken vurguladığı “proaktif yaklaşım” kapsamındaki 

faaliyetlerdir. FYAB örneği, terör olayı meydana gelmeden önce durdurmak, 

önüne geçmek veya engellemek amacıyla yapılan faaliyetler ve alınan 

önlemleri içeren proaktif yaklaşımın uygulanmasında, İHA/SİHA’ların 

üstlendiğini rolün önemini göstermektedir. Taliban ve El Kaide’nin üst düzey 

liderlerini, tecrübeli elemanlarını hedef alan ve bu yaklaşımın “aktif tedbirler” 

kategorisinde değerlendirilebilecek olan SİHA saldırıları, bu örgütlerin nitelik 

ve operasyonel açıdan zayıflamasına sebep olmakta ve neticede birçok terör 

eyleminin önüne geçilmektedir. İHA/SİHA’ların sahip olduğu kesintisiz 

gözetleme ve keşif kabiliyetleri ise, bu yaklaşımın “pasif tedbirler” ayağını 

oluşturan önlemlerden biri olan “istihbarî nitelikte bilgi toplanarak 

değerlendirilmesi”ne imkân veren kabiliyetlerdir. Ayrıca İHA/SİHA’ların sahip 

olduğu ve hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen hareketli hedef 

göstergeleri, aktif veya pasif proaktif tedbirlerin alınması açısından sahip 

olunan önemli imkânlar arasındadır. Bu yetenek, hareketli kara hedeflerinin 

SİHA’lar tarafından takip edilebilmesine, hedefin muhtemel niyetinin tahmin 

edilerek proaktif önlemlerin alınabilmesine imkân vermektedir (Oh ve 

diğerleri, 2015).    

 Terörizmle mücadelenin kuramsal çerçevesinde incelenen “güvenlik 

odaklı mücadele yöntemlerinden Savaş Modeli yaklaşımının pratikteki 

uygulaması olan salt askeri yöntemlerin terör eylemlerini sonlandırmadığı” 

hususu SİHA kullanımında dikkate alınmalıdır. Bu alandaki literatürün 
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genelde “askeri tedbirlerin terörizmle mücadelede tek başına yeterli olmadığı” 

görüşünde ağırlık kazandığı, sadece bir yöntemin uygulanmaya konmasıyla 

başarıya ulaşılmasının mümkün olmadığı, kapsamlı ve bütüncül bir 

yaklaşımın sergilenmesi gerektiği hususu da önem arz etmektedir. Bu 

çerçevede, Bal (2006: 2,3)’ın vurguladığı “terörle mücadele” ile “terörizmle 

mücadele” arasındaki farkın ifade ettiği anlam ön plana çıkmaktadır. Buradan 

hareketle, daha çok güvenlik güçlerini ilgilendiren terörle mücadelede, SİHA 

kullanarak gözetleme, keşif yapmanın ve saldırı düzenlemenin, mücadelenin 

önemli bir ayağını oluşturmasına rağmen, kullanılan argümanlardan sadece 

biri olduğu ve bu ileri teknoloji ürünü araçların tek başına, terörizmle 

mücadelede benimsenen bütüncül bir yaklaşımın yerini almasına göz 

yummanın doğru olmadığı ifade edilebilir.  

Savaş Modeli kapsamında olan ve Bush döneminde başlayarak 

Obama döneminde devam eden hedef alarak öldürme yönteminin hukukiliği 

konusu sürekli tartışılan bir konudur. Bu kapsamda, ABD’nin 2004 yılından 

itibaren Pakistan’da düzenlediği SİHA saldırılarının yasal olup olmadığı, 

ulusal ve uluslararası alanda birçok kurum, kuruluş ve uzman tarafından 

tartışılmaktadır. ABD’nin Pakistan ile savaş halinde olmadığını, dolayısıyla bu 

müdahalenin yasa dışı olduğunu savunanlar bulunduğu gibi, ABD’nin, 

Pakistan’da bulunan Taliban ve El Kaide ile savaş halinde olduğunu ve 

müdahalenin meşru müdafaa kapsamında uluslararası hukuka uygun 

olduğunu savunanlar da bulunmaktadır. Terör eylemlerinin, BM 

Antlaşması’nın 51. maddesinde80 yer alan meşru müdafaa hakkını  doğurup 

doğurmadığı konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte uluslararası 

komuoyunda, günümüz terör saldırılarının bu madde kapsamına girdiği ve 

terör örgütlerine, onlara destek olan devletlere karşı kuvvet kullanımının 

meşru müdafaa kapsamında bir hak olduğu yönündeki görüşler ağırlıktadır 

                                            
80 Meşru müdafaanın kapsamını ve şartlarını açıklayan 51. madde şu şekildedir: “Bu Antlaşma’nın 

hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik 

Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal 

olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez. Üyelerin bu meşru savunma hakkını 

kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma 

gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği 

biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez.” (Birleşmiş Milletler Antlaşması 

[web], 2014) 
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(Byers, 2002: 409). Ayrıca CIA gibi muharip olmayan bir teşkilatın SİHA 

kullanması, hukukî açıdan eleştirilen bir diğer konudur. Bu kapsamda, CIA’in 

askeri müdahale kapsamında operasyonlar düzenleyerek insanları 

öldürmesinin uluslararası hukuk açısından suç olduğu yönünde görüşler 

bulunmaktadır (Akyürek, 2012: 42).       

 Uluslararası terörizmle mücadelede hukukî yollara başvurmanın 

sorunun çözümü adına yeterli olmaması ve çoğu zaman hedeflenen sonucu 

vermemesi, terörizme hedef olan ülkelerin tek taraflı olarak kuvvet 

kullanmalarına sebep olmaktadır. Tek taraflı kuvvet kullanan ülkeler, sorunu 

genelde bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almaktadırlar. Terörizm 

kapsamındaki eylemlere mâruz kalan ülkeler, bizzat teröristleri veya bu 

teröristleri destekleyen devletleri hedef alarak, çeşitli şekillerde kuvvet 

kullanımına başvurmaktadır. Tehlike altındaki vatandaşların kurtarılması, 

teröristlerin üslendiği bölgelere veya onlara destek veren devletlerin önemli 

askeri varlıklarına saldırılması, teröristlere farklı yol ve yöntemlerle suikast 

düzenlenmesi gibi faaliyetler kuvvet kullanım çeşitlerinden bazılarıdır (Topal, 

2004: 84).81 Bu kapsamda ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılardan sonra 

Kongre’nin ezici bir çoğunlukla askeri güç kullanımı yetkisi verdiğini, ABD’nin 

hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk açısından Taliban, El Kaide ve 

bunlara bağlı terör örgütleriyle savaş halinde bulunduğunu ve bu savaşın 

uluslararası hukuk açısından “meşru müdafaa kapsamında haklı bir savaş” 

olduğunu öne sürmektedir. Bu savaş kapsamında SİHA’ların belirli şartlar 

altında kullanıldığı, teröristlerin yakalanması imkânının olması durumunda 

saldırı düzenlenmediği, gözaltına alma, sorgulama ve yargılamanın öncelikli  

olduğu ABD yönetimi tarafından öne sürülen diğer argümanlardır. ABD 

ayrıca, saldırı düzenlenecek olan ülkenin egemenliğini ihlal etmemek adına, 

ilgili ülkeyle istişare etmeden böyle bir kullanıma girişmediğini de öne  

sürmektedir (The White House [web], 2013).    

                                            
81 Coll, uluslararası terörizme karşı kuvvet kullanma kapsamında icra edilen askeri operasyonların 

savunma, saldırı ve cezalandırma amaçlı olarak yapıldığını belirterek bu operasyonların ilk amacının 

eylemin henüz gerçekleşmeden engellenmesi, nihai amacının ise teröristlerin bir kez daha bu tür 

eylemlere başvurmaktan alıkonulması olduğunu ifade etmektedir (Coll, 1987: 299).   



148 
 

SİHA saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olmadığına ilişkin 

ABD’nin kullandığı bir diğer argüman ise, ABD’nin aktif muharebe alanı 

dışında SİHA kullanmasını engelleyen herhangi bir uluslararası yasağın 

bulunmadığı görüşüdür. SİHA’ların kullanıldığı ülkelerin bu kullanıma izin 

vermesinin ve söz konusu terör örgütlerine etkin bir şekilde karşılık vermeden 

yoksun olmasının ya da bunu istememesinin, SİHA kullanımını uluslararası 

hukuk açısından meşru hale getirdiği savunulmaktadır (Wilson Center [web], 

2012). Yoğun SİHA kullanımı ve bu kullanımın uluslararası yasalara aykırılığı 

gibi sorunlar nedeniyle dönem dönem ABD-Pakistan ilişkilerinde gerginlikler 

yaşanabilmektedir. Bu gerginliklerin de etkisiyle diplomatik anlaşmazlıklar, 

terörizmle mücadelede iş birliğinin azalması ve Pakistan’da Amerikan 

karşıtlığının artması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Pakistan 

hükümetinin ve kamuoyunun bu saldırılara karşı gösterdiği tepki son yıllarda 

artış göstermektedir (Johnston ve Sarbahi, 2013: 1;  Rehman, 2013: 24).  

FYAB’da El Kaide ve Taliban’a karşı SİHA kullanımında karşılaşılan 

sorunlardan bir diğeri ise, ABD ve özellikle de Pakistan kamuoyunun 

gösterdiği tepkidir. 2004 yılından itibaren SİHA saldırısı düzenlenen 

Pakistan’da, özellikle verilen sivil kayıplar ve ülke egemenliğinin ihlali, zaten 

fazla sevilmeyen ABD’ye ve ABD’lilere karşı büyük bir kamuoyu tepkisinin 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 

Pakistanlıların sadece %17’si Taliban ve El Kaide’ye karşı düzenlenen SİHA 

saldırılarını desteklemektedir (Pew Research Center, 2012: 2). Ayrıca 

Pakistan’da dönem dönem binlerce kişinin ve ABD’den, İngiltere’den gelen 

SİHA karşıtı aktivistlerin katılımıyla, FYAB’da SİHA kullanımına karşı protesto 

gösterileri düzenlenmekte (Masood [web], 2012) ve bu gösteriler, Amerikan 

karşıtlığını artırmaktadır. Bir diğer araştırma ise, katılımcıların %97’sinin 

SİHA’ları “kötü şey” olarak tanımladığını ve %74’ünün ise Pakistan’ın terör 

örgütleriyle mücadelede SİHA’ların gereksiz olduğunu düşündüğünü ortaya 

koymuştur (Thijs, 2013: 16). Özellikle muhafazakâr siyasi partiler, ABD’nin 

Pakistan’da SİHA kullanımına karşı çıkarak önemli bir kamuoyu oluşmasını 

sağlamaktadır. Bu partiler, Pakistan’daki terörizmin, ABD’nin SİHA 

kullanımından kaynaklandığını savunmaktadır (Imtiaz, 2015: 104). Ayrıca 
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SİHA kullanımını, kara mayınları ve misket bombaları ile özdeşleştiren bazı 

kişi ve kuruluşlar, bu kullanımın sınırlandırılması veya yasaklanması yönünde 

çaba sarf etmektedirler (Akyürek, 2012: 42).   

SİHA’larla verdiği mücadelenin ahlâkî olduğunu iddia eden ABD 

yönetimi, hedef aldığı Taliban ve El Kaide teröristlerinin meşru askerî 

hedefler olduğunu ve SİHA’lar vasıtasıyla düzenlenen “hedef alarak öldürme” 

yönteminin, “askerî gereklilik” ve “orantılılık” ilkelerine uygun olduğunu 

savunmaktadır. ABD, II. Dünya Savaşı sırasında Alman ve Japon birliklerinin 

komutanlarını hedef aldığı gibi, bu terör örgütlerinin liderlerini de hedef 

alabileceğini, buna yetkisi olduğunu öne sürmektedir (Wilson Center [web], 

2012). Dolayısıyla ABD hükümeti, savaş halinde olunan ve başka bir ülkenin 

sınırları içerisinde barınan bir veya birkaç terörist grubun elemanlarının ve 

liderlerinin, binlerce kilometre öteden hedef alınmasının ahlâkî açıdan 

herhangi bir sorun yaratmadığını düşünmektedir. ABD’nin düzenlediği bu 

saldırılar, birçok masum sivilin ölümüne yol açtığı ve bu araçları kullanan 

operatörler açısından en ufak risk dahi taşımayan sanal bir savaş oyununa 

benzediği için ahlâkî açıdan sıkça eleştirilmektedir (Olney, 2011: 9).  

ABD’nin bizzat tecrübe ettiği, yukarıda yer alan problemler (yasal 

sorunlar, iç ve dış kamuoyu tepkisi, sivil kayıplar ve ahlâkî eleştiriler), farklı 

bir ülkede bulunan terör örgütlerine karşı İHA/SİHA kullanımının esas alındığı 

proaktif yaklaşımda karşılaşılan ve dikkate alınması gereken sorun 

alanlarıdır. 
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1.   SONUÇ VE TARTIŞMA 

20. yüzyılda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan 

İHA’lar, 1970’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar artarak küresel ölçekte 

bir tehdit haline gelen uluslararası terörizme karşı önemli roller üstlenmiştir. 

İHA’ların silahlı hale dönüştürülerek saldırı maksadıyla kullanılmaya 

başlanması ise bu araçları daha değerli hale getirmiştir. Bugün için birçok 

ülke terörle mücadelede İHA/SİHA kullanmaktadır. ABD ve İsrail,  bu araçları 

en etkin şekilde kullanan ülkeler arasındadır. İsrail, terörist olarak 

değerlendirdiği kişilerin yoğunlaştığı bölgelerin ve lider kadronun evlerinin 

kesintisiz bir şekilde gözetlenmesi, bu kişilerin etkisiz hale getirilmesi, ikmal 

yollarının tespiti, silah mevziilerinin tespiti ve imhası amacıyla bu sistemleri 

kullanmıştır.  

ABD, terörle mücadele kapsamında İHA/SİHA’ları başta Afganistan, 

Pakistan, Irak, Yemen ve Somali olmak üzere dünya genelinde en yoğun 

şekilde kullanan ülkedir. ABD öncülüğünde IŞİD’e karşı oluşturulan 

koalisyonun düzenlediği ve İHA/SİHA’ların da kullanıldığı hava operasyonları, 

teröristlerin küçük gruplar halinde hareket ederek büyük silahları 

saklamalarına ve iletişim şeklini değiştirmelerine sebep olmuştur. 

Afganistan’da bulunan yerel güçlerin, NATO ve ABD kara birliklerinin 

müşterek düzenlediği operasyonlarda kullanılan İHA/SİHA’ların bu birliklere 

sağladığı istihbarî nitelikteki bilgi ve operasyonel destek, bu araçları 

mücadelenin vazgeçilmez bir unsuru haline dönüştürmüştür. Taliban ve El 

Kaide’nin üst düzey yöneticilerini hedef alan SİHA saldırıları, bu örgütlerin 

organizasyon yapısını bozarak teröristlerin motivasyonu üzerinde olumsuz 

etki yaratmış ve sonuçta bu örgütlerin nitelik açısından zayıflamasına yol 

açmıştır. Kesintisiz bir şekilde keşif ve gözetleme yaparak yol kenarlarına 
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yerleştirilen patlayıcı maddelerin tespiti ve bu sayede birliklerin ikaz edilerek 

muhtemel zayiatın azaltılması, bu sistemlerin Afganistan ve Irak’ta üstlendiği 

önemli roller arasındadır. 2003 yılındaki Irak harekâtında kullanılan Global 

Hawk’lar ise birçok araç ve silahın konumunu tespit etmek maksadıyla 

kullanılmış ve bu alanda büyük bir başarı elde edilmiştir. Özellikle 11 Eylül 

saldırılarının ardından bu sistemleri etkin bir şekilde kullanmaya başlayan 

NATO, birçok kazanım elde etmiştir. Mayın/el yapımı patlayıcı maddeler 

dolayısıyla verilen kayıpların azalması, icra edilen keşif ve gözetleme 

faaliyetlerinin teröristler arasında korku ortamı oluşturması, hareket 

kabiliyetlerini kısıtlaması ve teröristlerin kendilerini korumaya odaklanarak 

saldırı düzenleme yeteneklerinin sınırlanması bu sistemlerin NATO’ya 

sunduğu kazanımlar arasındadır.    

FYAB’da bulunan El Kaide ve Taliban terör örgütleri ile mücadelede 

ağırlıklı olarak gözetleme, keşif ve saldırı düzenleme maksadıyla kullanılan 

İHA/SİHA’ların, bu örgütler üzerinde yarattığı etkinin ve hedeflenen sonucun 

alınıp alınamadığının araştırıldığı bu çalışmada, İHA/SİHA’ların, nihai hedefin 

(terör örgütlerinin stratejik yenilgisinin sağlanması ve eylem düzenleyemez 

hale getirilmesi) elde edilmesini tek başına sağlayamasa da önemli 

kazanımlar sunduğu görülmüştür. Mücadelede bütüncül bir yaklaşımın 

sergilenmesi durumunda stratejik başarılara da dönüşebilecek olan bu 

kazanımlar; terör örgütlerine güvenli sığınak teşkil eden bölgelerin bu 

özelliğini kaybetmesi, teröristlerin günlük yaşantılarında önemli ölçüde 

davranış değişikliğine gitmek zorunda kalarak kendi güvenliklerine daha fazla 

zaman harcamaları, eğitim imkânlarının kısıtlanması sonucu yeni elemanların 

yetiştirilmesi konusunda problemler yaşanması, hareket kabiliyetlerinin ve 

buna bağlı olarak operasyonel yeteneklerinin kısıtlanması, terör örgütlerinin 

içinde ve arasındaki iletişim düzeyinin azalması, lider kadronun ve tecrübeli 

elemanların etkisiz hale getirilmesi sonucu örgütlerin etkinliğinin azalarak 

bütünlüğünün ve organizasyon yapısının bozulması, terör eylemlerin 

düzenlendiği bölge ile bu bölgeye yakın civardaki terör eylemlerinin ve bu 

eylemlerin sebep olduğu ölümlerin azalması, örgüt içerisindeki belirsizliğin 

artması ve bunun sonucunda motivasyonun düşmesi şeklinde özetlenebilir.   



152 
 

FYAB’da düzenlenen ve El Kaide/Taliban’ın yaklaşık 60 üst düzey ve 

tecrübeli teröristinin etkisiz hale getirilmesini sağlayan SİHA saldırıları, bu 

örgütlerin komuta zincirine önemli oranda darbe vurmuş, etkisiz hale 

getirilenlerin yerlerine yenilerinin seçilmesi konusunda örgütleri zora 

sokmuştur. Terör örgütlerinin liderlerini hedef alan bu saldırıların kesintisiz ve 

uzun süre devam etmesi durumunda daha etkin olduğu ve örgüt içerisinde 

liderlik probleminin yaşanmasına sebep olduğu görülmüştür.  

Taliban ve El Kaide’nin eylemlerinde daha az tecrübeye sahip kişileri 

görevlendirmesi, lider kadronun ve üst düzey elemanların hedef alınmasının 

ortaya çıkardığı bir diğer önemli sonuçtur. Örgütlerin operasyonel 

kabiliyetlerinin azalmasına sebep olan bu durum aynı zamanda, düzenlenen 

eylemlerin sebep olduğu ölümlerin de azalması sonucunu doğurmuştur.   

FYAB’da kesintisiz bir şekilde sürdürülen gözetleme ve keşif 

faaliyetleri, örgütlerin hareket kabiliyetlerini kısıtlamış, ağırlık noktalarının ve 

özellikle üst düzey liderlerin konumlarının başka bölgelere kaymasına sebep 

olmuştur. Sürekli gözlem altında bulundurulan bu bölgedeki eğitim alanlarının 

teröristler tarafından rahatlıkla kullanılamaması ve bunun neticesinde, 

özellikle örgüte yeni katılan teröristlerin eğitiminin aksaması, terör örgütlerinin 

operasyonel yeteneklerinin sınırlanmasına ve nitelik açısından 

zayıflamalarına neden olmaktadır. Ayrıca kesintisiz gözetleme ve keşif 

faaliyetleri ile her an SİHA saldırısına maruz kalma ihmalinin teröristlerin 

günlük yaşantısını önemli oranda etkilediği, teröristler arasında korku ve 

endişe ortamı yarattığı ve buna bağlı olarak bir paranoya ortamının 

oluşmasına, sonuçta motivasyonun düşmesine sebep olduğu görülmüştür.      

ABD’nin 2004 yılından itibaren Federal Yönetimli Aşiret Bölgesi’nde 

terörle mücadele kapsamında kullandığı İHA/SİHA’ların sahip olduğu 

kesintisiz gözetleme ve her an nokta atışı düzenleyebilme yeteneği, 

teröristlerin günlük yaşantısını önemli oranda etkilemiş, uyuma, barınma, 

kişisel güvenliğin sağlanması gibi temel ihtiyaçların karşılanması ve 

teşkilatlanma konusunda teröristler tarafından farklı tedbirler alınmasına 
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sebep olmuştur. Ayrıca bu araçların, başta gizlenme olmak üzere teröristlere 

birçok imkân sunan zorlu arazi kesimlerinin sağladığı avantajları ortadan 

kaldırdığı ve alan hâkimiyetinin sağlanması konusunda büyük katkıları olduğu 

görülmektedir. Bu tür arazi kesimlerinde etkin bir şekilde kullanılan bu 

sistemler, teröristlerin ve üst düzey yöneticilerin izlenmesi ve etkisiz hale 

getirilmesinde bugüne kadar eşi görülmemiş bir imkân sunmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen ve yukarıda yer alan 

kazanımların aksini savunan görüşler ve tespitler de bulunmaktadır. Bu 

kapsamda, özellikle lider seviyedeki teröristlerin ortadan kaldırılmasının 

hedeflenen başarıya/nihai hedefe ulaşılması açısından yeterli bir yöntem 

olmadığı, terör örgütlerinin esnek bir yapıya sahip olmasının örgütlere avantaj 

sağladığı, bu tür saldırıların geçici bir etkisi olduğu, yeni liderlerin 

öncülüğünde kısa süre sonra ve özellikle SİHA saldırısı düzenlenen 

bölgelerden daha uzak kesimlerde terör eylemlerinin yeniden başladığı 

yönündeki görüşler dikkat çekicidir (Imran ve Xiaochuan, 2014: 5,6; Thijs, 

2013: 17; Johnston ve Sarbahi, 2013; Frankel, 2011: 18; Nolin, 2011: 19; 

O’Connell, 2010: 11; Kilcullen ve Exum [web], 2009). Çalışmada yer verildiği 

üzere, sadece Pakistan’da 60 civarında üst düzey yönetici/lider personelini 

SİHA saldırısı sonucu kaybeden Taliban ve El Kaide’nin hâlâ eylemlerine 

devam ediyor olması, hedef alınan lider personelin ve örgüt elemanlarının 

ardından intikam güdüsüyle büyük çaplı ve sivilleri de hedef alan terör 

eylemlerinin düzenlenmesi bu görüşleri destekler nitelikte bulgular olarak 

değerlendirilebilir.  

Sadece İHA/SİHA kullanımı ile terörizmin sona erdirilmesinin ve terör 

örgütlerinin eylem düzenleyemez hale getirilerek stratejik yenilgilerinin 

sağlanmasının mümkün olmadığı yönündeki tespitler (Rehman, 2013; 

Hughes, 2011: 83) “terörizmle mücadele”nin kapsamı ve ifade ettiği anlam 

açısından önem arz etmektedir. ABD’nin Pakistan’da sadece “terörle 

mücadele” kapsamında İHA/SİHA kullanımına odaklanması, “terörizmle 

mücadele” kapsamında insanların terörist olmasının önüne geçilmesi, 

insanları terörist olmaya zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması, İHA/SİHA 
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kullanımı konusunda ikna edici bir şekilde halkın bilgilendirilmesi gibi 

faaliyetlerde bulunmaması ve FYAB’da bulunan aşiretler arasındaki 

dinamikleri dikkate almaması, terörizmle mücadelenin nihai hedefine 

(mücadele alanına konu olan insan topluluklarının akıl ve kalplerini 

kazanmak) ulaşılamamasının sebepleri olarak görülebilir.  

Araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardan biri, İHA/SİHA 

kullanımı ile taktik alanda elde edilen kazanımların, kısa ve uzun dönemde 

birtakım istenmeyen sonuçları da beraberinde getirdiği ve bu durumun, terör 

örgütleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilmesini engelleyerek 

terörizmle mücadeleyi sekteye uğrattığı şeklindedir. Kısa dönemde ortaya 

çıkan olumsuz sonuçlar: etkisiz hale getirilen örgüt liderlerinin yerine geçen 

yeni ve daha tecrübesiz liderlerin kendilerini kanıtlamak amacıyla acımasız 

ve radikal eylemler gerçekleştirmesi; SİHA kullanımını tasvip etmeyen bazı 

aşiretlerin terör örgütleri lehine tavır takınmaları; üst düzey teröristlerin ele 

geçirilerek sorgulanmasıyla elde edilebilecek kritik istihbarî bilgilerden feragat 

edilmesi; yüksek değerdeki hedeflerin etkisiz hale getirilmesinden kısa bir 

süre sonra terör eylemlerinin tekrar başlaması ve SİHA saldırılarının 

düzenlendiği bölgeye uzak olan yerlerde terör eylemlerinin artması; sivil 

kayıplar ve lider personelin etkisiz hale getirilmesinden kaynaklanan intikam 

duygusuyla örgüte katılımların ve intihar saldırılarının artması; hükümet 

güçlerine ve hükümet bağlısı yerel hedeflere karşı düzenlenen terör 

eylemlerinin artması şeklinde özetlenebilir.  

FYAB örneği dikkate alındığında, örgütlerin çekirdek yapılanmasını 

hedef alan ve bu alanda başarılı olan SİHA saldırılarının, farklı ülke ve 

bölgelerde çeşitli terör oluşumlarının ortaya çıkmasına ve terörizmin 

yayılmasına sebep olması (The White House [web], 2013), uzun dönemde 

ortaya çıkan olumsuz sonuçların en önemlisi olarak görülebilir. Gerek Irak ve 

Suriye’de, gerekse Somali ve Yemen gibi Afrika ülkelerinde El Kaide’ye bağlı 

terör örgütlerinin ortaya çıkması ve etkinliklerini gün geçtikçe artırması, bu 

tespiti doğrulamaktadır. 
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SİHA kullanımının Pakistan’ın barış ve istikrarına, terörizmle 

mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu makro politikalara olan olumsuz 

etkileri, uzun dönemde ortaya çıkan bir diğer sonuçtur. Bu saldırıların 

intikamının alınması amacıyla düzenlenen misilleme türündeki saldırılar, ülke 

genelinde barış ve istikrar ortamının hâkim olmasının önündeki engellerden 

biri olarak görülmektedir (Nolin, 2011: 19; O‘Connell, 2010: 11; Imran ve 

Xiaochuan, 2014: 5,6; Thijs, 2013: 17; Kilcullen ve Exum [web], 2009). 

Terörizmle mücadele kapsamında İHA/SİHA’ların en yoğun şekilde 

kullanıldığı Afganistan’da, NATO’nun operasyonel görevinin sona ermesine 

rağmen, terör eylemlerinin ve istikrarsızlığın devam etmesinin bu tespiti 

doğrular nitelikte olduğu değerlendirilebilir.  

Terör örgütlerinin liderlerini hedef alan saldırıların, örgütlerin 

hiyerarşik yapılanmasını olumsuz yönde etkileyerek yatay organizasyon 

yapısının gelişmesine yol açması uzun dönemde ortaya çıkan olumsuz 

sonuçlar arasındadır. Ayrıca sivil kayıplar ve terör örgütlerinin bulunduğu 

ülkede İHA/SİHA kullanımı dolayısıyla egemenliğin ihlali, buna bağlı olarak 

bu sistemleri kullanan ülkeye karşı artan kamuoyu tepkisi ve ahlâkî açıdan 

yapılan tartışmalar, uzun dönem sonuçlar arasında yer alan faktörlerdir.   

Sonuç olarak; sadece İHA/SİHA kullanılarak nihai hedefin elde 

edilmesinin mümkün olmadığı yönündeki tespit (Rehman, 2013; Hughes, 

2011: 83), literatürde yer alan “terörizmin salt askeri tedbirlerle yok 

edilemeyeceği” (Feridun ve Shahbaz, 2010: 193-205; Wilkinson, 2008: 9),  

şeklindeki tespitle paralellik arz etmektedir. ABD’nin FYAB’da bulunan El 

Kaide ve Taliban terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede güvenlik odaklı 

askeri güç kullanımı kapsamında SİHA kullanımının ön planda olmasına 

rağmen ortaya çıkan sonuç (bu örgütlerin eylemlerine devam ediyor olması), 

bu alandaki literatürü pratikte teyit eder niteliktedir. Dolayısıyla İHA/SİHA 

kullanımının, kapsamlı ve geniş bir terörizmle mücadele stratejisinin önemli 

bir parçası olarak görülmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, bütüncül ve kapsamlı bir terörizmle mücadele anlayışının en 

önemli ayaklarından olan askeri operasyonlar ve bu kapsamda İHA/SİHA 



156 
 

kullanımı kesintisiz ve yoğun bir şekilde devam ederken, diğer yandan 

sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel ve daha birçok alanda mücadelenin devam 

ettirilmesinin uygun bir yaklaşım tarzı olduğu değerlendirilebilir.   

2.   ÖNERİLER  

FYAB örneğinin incelenmesi sonucunda elde edilen bulgulardan biri 

olan “sadece İHA/SİHA kullanımı ile sonuca ulaşılmasının mümkün 

olmaması” tespitinden hareketle, bu tür bir mücadelede, bütüncül yaklaşım 

kapsamında yoğun bir halkla ilişkiler kampanyası yürütülmeli, mücadele 

alanındaki halk bilinçlendirilmeli, zihinlerin ve kalplerin kazanılması yönünde 

bir politika benimsenmelidir. 

CIA’in FYAB’da İHA/SİHA kullanımı göstermiştir ki, başka bir ülke 

sınırları içerisinde bulunan terör örgütlerine karşı o ülkenin açık rızası 

olmadan yürütülen İHA/SİHA programı, egemenlik haklarının ihlaline ve bu 

sistemleri kullanan ülkenin yoğun bir şekilde eleştirilmesine sebep 

olmaktadır. Bu eleştirilerin seviyesinin azaltılması maksadıyla, sınırları 

içerisinde İHA/SİHA kullanılan ülkenin askeri veya siyasi yetkilileri ile sıkı bir 

iş birliği içerisinde olunmalı ve söz konusu ülkenin rızası olmadan bu tür bir 

kullanıma gidilmemelidir.   

FYAB’da bulunan El Kaide ve Taliban unsurlarına karşı düzenlenen 

saldırılar ve keşif/gözetleme faaliyetleri, kısa dönemde önemli taktik 

kazanımların elde edilmesine imkân verse de, uzun dönemde önemli stratejik 

kayıpların yaşanmasına sebep olabilmektedir. Kısa dönemde elde edilen 

taktik kazanımların, uzun dönemde stratejik kayıplara dönüşmesi olasılığı 

göz ardı edilmeyerek, bu durumun engellenmesi maksadıyla tedbir 

alınmalıdır.     

PKK terör örgütü ile yaklaşık 35 yıldır mücadele eden Türkiye 

açısından, İHA ve özellikle SİHA’ların sunduğu imkânlar büyük önem arz 

etmektedir. TSK’nın, özellikle Irak’ın kuzeyindeki kamplarda ve Kandil’deki 
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PKK unsurlarına karşı SİHA kullanmaya başlaması, mücadeleyi farklı bir 

boyuta taşıyacak bir gelişme olacaktır. Bu durum aynı zamanda, bugüne 

kadar düzenlenen geniş çaplı kara harekâtları ile elde edilemeyen bazı 

hedeflerin elde edilmesine de imkân verecektir. ABD’nin, El Kaide’nin 

FYAB’da bulunan çekirdek yapılanmasını dağıtması örneğinde olduğu gibi, 

SİHA kullanımı, Irak’ın kuzeyinde bulunan PKK’nın kemikleşmiş üst düzey 

yöneticilerini etkisiz hale getirmek amacıyla en uygun çözüm olarak öne 

çıkmaktadır. Böyle bir kullanımın olası sonuçları, FYAB’da yaşanan 

tecrübelerden alınan dersler ışığında dikkatle incelenmelidir.  

Çalışmada yer verildiği üzere ABD’de, ordu ve CIA olmak üzere iki 

ayrı birim İHA/SİHA kullanmaktadır. CIA’in askeri bir birim olmamasına 

rağmen terör örgütlerine karşı İHA/SİHA kullanımı iç ve uluslararası 

kamuoyunda eleştiri konusu olmaktadır. Ayrıca bu kullanımın, CIA’i asıl işini 

yapmaktan men ettiği de dile getirilmektedir. Türkiye’nin ileri dönemde terörle 

mücadelede SİHA kullanma olasılığı dikkate alındığında, İHA’larda olduğu 

gibi, SİHA kullanım sorumluluğunun da Hava Kuvvetleri veya TSK’da 

bulunmasının uygun bir yaklaşım tarzı olacağı ifade edilebilir.  

Diğer yandan özellikle operatif ve stratejik kategorideki İHAS’ların 

sahip olduğu kesintisiz gözetleme yapabilme yeteneği, terör eylemlerinin 

yoğun olduğu bölgelerde alan hâkimiyetinin sağlanması açısından eşsiz bir 

katkı sunmaktadır. 1990’lı yıllarda uygulanan ve kısmen başarılı olan “alan 

hâkimiyeti” konsepti, yeterli miktarda İHA kullanmak suretiyle daha etkin bir 

şekilde uygulanabilir. Ayrıca Türkiye’nin özellikle ANKA ile ilgili çalışmalarına 

istikrarlı bir şekilde devam etmesi önem arz etmektedir.   

Türkiye’nin SİHA teknolojisine sahip olması durumunda, 

günümüzde SİHA kullanan ülkelerden farklı olarak, ülke içerisinde de SİHA 

kullanılması olasılığı yüksek görülmektedir. Ayrıca gelecekte Irak’ın ve 

Suriye’nin kuzeyinde de söz konusu teknolojinin kullanılması ihtimal 

dâhilindedir. Bu nedenle gelecek çalışmalarda, farklı bir ülkede İHA/SİHA 
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kullanımının ulusal ve uluslararası hukuk açısından detaylı bir şekilde 

incelenmesi önem arz etmektedir.  

Terörizme karşı verilen mücadelede İHA/SİHA kullanımından 

kaynaklanan sivil kayıplar, yasal problemler, kamuoyu tepkisi ve ahlâkî 

kaygılar, mutlaka göz önünde bulundurulması ve tedbir alınması gereken 

hususlardır. Bu konularda gerekli tedbirler alınarak İHA/SİHA kullanımı 

sonucunda elde edilen başarıların gölgelenmesinin önüne geçilmelidir. 
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