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Türkiye’nin PKK’ya yönelik mücadele stratejilerinin etkinlik düzeyi ile 
Türkiye’nin bu mücadeledeki tercihlerinin mücadele sürecine olan etkilerini 
(1984-2008 arasındaki 24 yıllık dönemde nitel (qualitative) ve nicel (quanti-
tative) yöntemlerle ayrıntılı olarak analiz eden kitap, bu alanda İngilizce’de 
yazılmış ilk kapsamlı akademik yayın olması yönüyle önem arz etmektedir. 
Kitap, askerliğini de terörle mücadele bölgesinde yapmış olan  ve halen Emni-
yet Genel Müdürlüğü’nde çalışan Mustafa Coşar Ünal’ın Maryland Üniversi-
tesi’ndeki doktora eğitimi esnasında yazdığı tezinin basılmış halidir. 

Kitabın temel araştırma sorusu, 1984-2008 yılları arasındaki 24 yıllık dö-
nemde Türkiye’de uygulanan terörle mücadele stratejilerinin PKK’nın yarat-
tığı şiddet düzeyini (eylemlerini) azaltmada etkili olup olmadığı, etkileri oldu 
ise bunun hangi yönde ve ne derecede olduğudur. Aslında kitap, PKK ile mü-
cadelede “Ne ve niçin yanlış gitti?” ve “Bu güne kadar PKK’nın bitirilememesi 
aslında devletin başarısızlığı mı, yoksa PKK’nın başarısı mı?” gibi önemli so-
rulara akademik bir yanıt aramaktadır.

Kitaptaki PKK’nın eylemlerine yönelik nicel analizlerde, uluslararası aka-
demik çalışmalarda kullanılan üç veri seti ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 
veri seti, nitel analizlerde ise Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere 
Türkiye’deki devlet kurumları tarafından kaleme alınan resmi belge ve rapor-
lar, gazete haber ve köşe yazıları, görüşme ve mülakatlar kullanılmaktadır. 

* Bilkent Üniversitesi. 
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Kitabın başlangıç bölümünde, teorik ve kavramsal çerçevenin çizilme-
sinden sonra öncelikle PKK’nın tarihi arka planı, ideolojisi, amaçları, temel 
mücadele stratejileri, uyguladığı taktikler, organizasyon yapısı, gücü, perso-
nel temini ve finansal kaynakları hakkında bilgi sunulmuştur. Müteakiben, 
Türkiye’nin terörle mücadele politikaları kapsamında,i Geçici Köy Korucusu 
Sistemi, Olağanüstü Hal, köy boşaltmaları ve zorunlu göç, “Nevruz’un” dev-
letçe tanınması, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den ayrılmasına neden olan Tür-
kiye-Suriye arasındaki Ekim 1998 Adana Mutabakatı, Öcalan’ın yakalanması, 
Kürtçe konusundaki yasakların yumuşatılması, Af Yasaları, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin kaldırılması vb. politikalar hakkında kısa bilgi arz edilmiştir. 

Kitabın ikinci bölümü, terörle mücadele konusunda bir uluslararası litera-
tür taramasıdır. Bu bölümde, terörle mücadele konusundaki mevcut literatü-
rün genel karakteristikleri, devletlerin uyguladığı terörle mücadele politikaları 
ve temel terörle mücadele yaklaşımları hakkında mevcut akademik literatür 
sunulmaktadır.

Kitabın üçüncü bölümünde, uygulanan bilimsel yöntem ve araştırma di-
zaynı hakkında bilgi verilmektedir. Kitap ana yöntem olarak öncelikle nicel 
(quantitative) bir yöntem olarak Türkiye’de devlet tarafından makro düzeyde 
uygulanan terörle mücadele politikalarının PKK ve bölge halkı üzerinde etkili 
olup olmadığını 1984-2008 yılları arasındaki zaman serileri vasıtası ile tespit 
etmekte, müteakiben PKK’nın mücadele stratejilerinde etki yaratan devlet 
politikalarının hangi yönde ve ne derecede etki yarattığı ise regresyon ana-
lizleri ve istatistiksel değerlendirmelerle tespit edilmektedir. Örneğin kitap, 
kullandığı 4 veri seti ile öncelikle devletin Geçici Köy Koruculuğu politikası-
nın PKK’nın stratejilerinde ve bölge halkının tutumunda değişiklik yaratıp ya-
ratmadığını zaman serileri ile tespit etmekte, müteakiben regresyon analizleri 
ve istatistiksel değerlendirmelerle bu etkinin yönü (olumlu veya olumsuz) ve 
etki derecesi tespit edilmekte, son olarak ne kadar süre bu etkinin devam ettiği 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Özetle, hedef cinsi, saldırı şekli, eylemdeki kayıp 
sayısı vb. değişkenler ışığında hesaplanan PKK’nın uyguladığı politik şiddetin 
zaman içindeki değişiminden devletin geçici köy koruculuğu politikasının et-
kinliğinin derecesi ve süresi hesaplanmaktadır. Özellikle bu bölüm, tek analiz 
düzeyinde sadece tekbir olguyu ele alan alandaki pek çok çalışmanın aksine 
pek çok olguyu hem devlet hem de PKK perspektifinden ele alması ve çoklu 
analiz düzeylerinde incelemesi ile dikkat çekmektedir.

Bu bölümde müteakiben, nitel yöntem olarak, PKK’nın mücadele strateji-
lerindeki değişimin yönünü ve derecesini daha sağlıklı tespit edebilmek mak-
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sadıyla PKK’nın kongre kararları, organizasyon yapısındaki önemli değişiklik-
ler, amaç ve ideolojisindeki değişimler gibi nitel değişkenler üzerinden her bir 
devlet politikasının PKK üzerindeki etkisinin derecesi ve yönü belirlenmeye 
çalışılmaktadır. 

Yazar, Türkiye’nin 1984’den bu yana genelde güvenlik odaklı olarak hazır-
lanan ve askeri güç kullanarak caydırma amacı taşıyan mücadele stratejileri-
nin kısa vadede (ilk 6 ay) etkin sonuçlar verse de uzun vadede (5 yıl) PKK’nın 
yarattığı şiddet düzeyini (eylemlerini) azaltamadığını bilimsel olarak ortaya 
koymaktadır. Kitaba göre, bundaki temel neden ise Türkiye’de devletin politi-
kalarına göre PKK’nın mücadele yöntem ve stratejilerini gözden geçirmedeki 
ve adapte etmedeki başarısıdır. PKK’nın devlet politikalarına karşı kendi mü-
cadele yöntem ve stratejilerini yeniden konumlandırmada göstermiş olduğu 
etkinlik genelde güvenlik odaklı ve askeri güç kullanarak caydırma amacı ta-
şıyan mücadele stratejilerini etkisizleştirmektedir. Yine yazara göre, Türkiye-
PKK örneğinde görüldüğü gibi, “baskıcı” ve “güç kullanmaya yönelik” mü-
cadele stratejileri, uzun vadede (15-20 yıl)  etnik tabanlı olan örgütlere karşı 
etkin değildir. 

Yazar, teröristleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan, asker odaklı ve caydı-
rıcılığa dayanan etkisizleştirme stratejilerinin (incapacitating) özellikle 2003 
sonrası PKK’nın uyguladığı şiddet düzeyini doğrudan ve aynı oranda etkile-
mediği iddiasındadır. Basit anlamda yazara göre, 1992-2003 arası etkisiz hale 
getirilen her bir terörist, PKK’ya vurulan önemli bir darbe iken, 2003 sonrası 
süreçte bu önerme doğru değildir. Bu nedenle, 2003 sonrası dönemde PKK 
ile mücadelede doğrudan teröristleri etkisiz hale getirmeye odaklı güvenlik 
tabanlı mücadele stratejileri sanıldığı kadar PKK’ya darbe vurmamaktadır. 24 
yıllık dönemde yaklaşık 25.000 teröristi etkisiz hale getiren Türkiye, bu süreç 
içinde dağdaki silahlı terörist sayısında önemli bir düşüş sağlayamamıştır. Ya-
zara göre, bu sonuç Türkiye’nin 24 yıllık süreçte sorunun askeri gereklerini 
çok iyi yerine getirmesine rağmen, sosyal ve sosyo-psikolojik boyutu ihmal 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Bir havuza benzetilen PKK’yı Türk Ordusu 
asker odaklı yaklaşımlarla sürekli boşaltırken diğer yandan havuz dolmaya 
devam etmiş, bu nedenle havuz bir türlü boşaltılamamıştır. Askeri anlamda 
PKK yenilmiştir. Ancak, PKK’nın değişen durumlara adapte olabilme yeteneği 
onun kendi içyapısını (stratejik söylemi, organizasyon yapısı, uyguladığı taktik 
vb.) değişen durumlara göre revize edebilmesini, bu sayede devlet politikala-
rını etkisizleştirerek sürekli kendi etkinliğini korumasına neden olmaktadır. 
PKK ile mücadelede artık “askeri başarı” her şey demek değildir. 
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34 yıldan beri devam eden, binlerce cana ve milyarlarca liraya mal olan 
terör sorunu hala Türkiye’nin canını yakmaya ve enerjisini tüketmeye devam 
etmektedir. Geçen bunca yıla rağmen PKK’nın hala iki-üç paragraflık gazete 
köşe yazılarında tahlil edildiği ülkemizde, PKK’nın organizasyonel yapısı ve 
Türkiye’nin terörle mücadele tarihi konusunda “titiz” yapılmış akademik çalış-
ma sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. İşte araştırma sorusu, 
dizaynı, metodolojisi ve zengin içeriği ile Mustafa Ünal’ın bu çalışması böyle-
sine önemli bir konuda hala bakir olan lieratüre önemli bir katkıdır.


