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Yaşadığımız yüzyılda bilgi teknolojisinin bir devrim niteliğinde gelişme-
siyle birlikte, robot teknolojisi, uzay teknolojisi, nano teknoloji, biyo teknoloji 
ile sinir bilim alanında da ileri düzeyde teknolojilerin1 de gelişmesine imkân 
sağladı. Bu alanlardaki teknolojik yenilikler, ülkelerin ordularının silahların-
da, güvenlik ve savunma sistemlerinde yer alarak savaşların niteliğinin de de-
ğişmesine de neden olmuştur. Modern savaş biçimleri, insan gücüne dayanan 
askeri birlikleri mümkün olduğu kadar daha az, akıllı silahları ise daha çok 
kullanmaya dayanmaktadır. Dünyanın birçok ordusunda bilim insanları (fizik, 
kimya, biyoloji, bilgisayar, sinir bilim, genetik vb.) ve mühendisler, üniversi-
te-ordu işbirliği, özel ve devlet şirketleri aracılığıyla askerler ile birlikte, silahlı 
çatışma, terörle mücadele, savaş ile ilgili konularda çözümler üretmektedirler.2 

Dijital militarizm 3olarak adlandırılan bilgisayara bağlı askeri silah sis-
temleri, insansız silah araçları ve sistemleri (insansız hava/kara/deniz araç-
ları örneğin insansız tank, insansız silahlı hava araçları (drone teknolojisi); 
modüler robotlar, cyborg (sibernetik organizma) adı verilen insan ve makine 
(biyonik ya da robotik) karışımı askerlerin geliştirilmesi; terör gruplarının ey-
lemlerinin izlenmesi, uzaktan kontrol edilen insansız hava araçları, GPS yol 

1 Amerikan Savunma Bakanlığı, Kritik askeri teknolojiler olarak, öncelik verdiği 20 alanda 
savunmayı güçlendirmeye çalışmaktadır. Bu alanlar arasında yeni silahlar, nano teknolojiye 
dayalı enerjik materyaller, kinetik enerji sistemleri, arazi savaş sistemleri, iletişim sistemleri, 
lazer, ileri optik ve imaj görüntüleme sistemleri, yapay zekâya dayalı robot teknolojisi 
sayılabilir. Bkz. http://www.dhra.mil/perserec/osg/t1threat/mctl.htm 

2 George Friedman ve Meredith Friedman, Savaşın Geleceği 21.Yüzyılda Güç, Teknoloji ve 
Amerikan Dünya Egemenliği, Enver Gürsel (çev.), İstanbul: Pegasus Yayınları, 2015, sf.65-76

3 Adi Kunstman and Rebecca L. Stein, Digital Militarism Israel Occupation in the Social 
Media, Stanford University Press, 2015, sf.6
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noktaları verileri için uzaydaki uydulardan Mekânsal İstihbarat ( Geospatial 
Intelligence- GEOINT) ve orta ile uzun menzilli füzelerin uydulardan gelen 
sinyal ile yönlendirilmesi; üstün insan yaratma projesinden yola çıkarak üs-
tün askerler yaratma amaçlı biyo teknoloji; sinir bilim alanında zihin okuma, 
yönlendirme, telepati kurma, telekineziden faydalanarak, özel savaş kaskları 
geliştirme, askerlerin zihin sağlığını yakından takip etmek ve düşüncelerini 
öğrenmek amacıyla geliştirilen SUBNET (Systems based Neuro technology 
for Emerging Theraples) çip sistemi (bu sistem aynı zamanda teröristler içinde 
kullanılabilir ); simülasyonlu eğitim programları sayılabilir. Dijital militariz-
min öncüsü Amerikan Silahlı Kuvvetleri olmuştur. 

Geliştirilen tüm bu teknolojiler uluslararası güvenlik, bölgesel güvenlik 
ve bir devletin ulusal güvenliğine en büyük tehdit oluşturan terörizmle müca-
dele içinde kullanılabilmektedir. Dördüncü jenerasyon savaş ve insanlık suçu 
olarak nitelendirilen terörizm, günümüzde kendi ülkemizde karşılaştığımız te-
rör saldırılarını da dikkate alarak, terörist gruplarından çok yoğunlukla intihar 
eylemciliği şeklinde bireysel teröristlerce ( yalnız kurt/lone wolf) ve şehirler-
de yoğunlaşan terör eylemleri olarak gerçekleşmektedir. Bireysel teröristlerde 
teröristi önceden belirleme ve eylemini önleme zorlaşırken, şehirlerde terör 
hücrelerini etkisizleştirme, sivil halka zarar verebilme nedeniyle daha dikkatli 
bir mücadeleyi gerektirmektedir. Nükleer, biyolojik, kimyasal ve radyolojik 
silahları bir terör grubuna karşı kullanmak mümkün değilken, mini nükleer 
silahları, kimyasal, biyolojik ya da radyolojik silahları terör grupları sivil halk 
üzerinde kullanabilme imkânına sahip olabilmektedir.4 İlaveten tekno terö-
ristler kavramı adı altında, dünya düzenini değiştirme isteği çıkabilecek, bi-
leşim uzmanları hacker olarak, biyolog, kimyager, genetik mühendisi, nükleer 
uzmanların yer alabileceği bir terörizm biçiminin günümüzde tartışıldığıdır. 
Genetik mühendisleri ve biyologlar silah haline getirilmiş mikroplar yarata-
bilmektedirler. Biyologlar 2005 yılında, I. Dünya Savaşı’ndan daha fazla in-
san öldüren 1918 İspanyol Gribi virüsünü yeniden yaratmayı başarmışlardır. 
İnternet ortamında virüsün genomu yayınlayarak, herkesin ulaşımına imkân 
sağlamışlardır.5 Terör örgütlerinin de faydalanabileceği bu bilgi, kitlesel bir 

4 Japonya’da 20 Mart 1995’de Tokyo metrosunda Aum Shinrikyo Terör örgütü Sarin Gazı 
terör eylemini gerçekleştirmiştir. 11 Eylül 2001 terör saldırılarından sonra, ABD Senatosu’na 
gönderilen en tehlikeli biyolojik silah Şarbonlu mektupların El Kaide Terör örgütü tarafından 
gerçekleştiği düşünülmüştür. Birleşmiş Milletleri Özel Komisyonu 21 Ağustos 2015’te 
Halep yakınlarında Male’de Irak Şam İslam Devleti terör örgütü Daeş’in zehirli hardal gazı 
saldırısı gerçekleştirdiğini raporunda belirtmiştir.

5 Bkz. Terence M. Tumpey, Christopher F. Basler, Patricia V. Aguilar, Hui Zeng, Alicia 
Solorzano, David E. Swayne, Nancy J. Cox, Jacqueline M. Katz, Jeffery K. Taubenberger, 
Peter Palese, Adolfo Garcia Sastre, “ Characterization of the Reconstructed 1918 Spanish 
Influenza Pandemic Virus”, Science, 7 October 2015, Vol 310, Issue 5745, pp. 77-80.
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saldırı tehdidinin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bilim ve teknoloji çö-
züme ulaştırdığı alanlarda, yeni tehditleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu yazıda Türkiye’nin terörle mücadelesinde, operasyon alanında kırsal 
ve özellikle şehirlerde, dünyada mevcut gelişmiş teknolojilere ve ülkemizin 
geliştirebileceği bileşim –IT, robot, uzay, nano, biyo teknolojiler ve teröristle 
mücadele kısmında biyo teknoloji ve sinir bilim alanlarından faydalanabilece-
ğimiz bilimsel gelişmelere yer verilecektir. Gelişmiş teknolojiden faydalanı-
larak, asker kayıplarını azaltma, güçlü bir savunma kurma, terörü önleme ve 
sivil vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına, ülkenin istikrarına fayda sağla-
yacağı düşünülmektedir. 

1.Terörizmle Mücadele’de Değerlendirilebilecek Teknolojiler 

 Savaş alanında insani unsurları minimum seviyeye düşüren, uzaktan 
kontrol edilebilen silah sistemleri günümüz ordularında önem kazanmıştır. 
Bilgi teknolojisiyle bağlantılı yapay zekâ, robot teknolojisi, uzay teknolojileri, 
insansız savaşların gelişmesine katkıda bulunan teknolojilerdir. Terörle müca-
dele alanında lojistik alanda kullanılan insansız askeri araçlar, silahlı insansız 
uçaklar, savaş alanında asker ölümlerini ortadan kaldırabilecek kıyafet ve do-
nanımlar, insan askerler yerine makine-insan asker dizaynı robot askerlerin sa-
vaş alanında kullanılması projesi, modüler robotlar öne çıkan askeri teknoloji-
lerdir. Amerikan ordusunun ülke dışı operasyonlarda karşılaştığı sorunlar neti-
cesinde geliştirilen birçok teknoloji terörle mücadele içinde önem kazanmıştır.

İlk olarak insansız askeri silah ve araçlar (hava/kara) asker kayıplarını 
önleme, azaltma açısından kritik teknolojilerdir. II. Dünya savaşı sırasında Al-
manların Goliath uzaktan kontrollü yok etme araçları ve Sovyetlerin radyo fre-
kansıyla uzaktan kontrol edilebilen TT-26 Teletank sistemleri, günümüz bilgi 
işlem, uydu ve robot teknolojilerinin ortak çalışmaları sonucu yeniden önem 
kazanmışlardır. 6 Amerikan Savunma İleri Araştırmaları merkezi (DARPA)7 
tarafından olası bir nükleer savaş sonrası iletişimin devamı için tasarladığı in-
ternet ve küresel konumlama sistemi GPS, sürücüsüz robot araçların tasarlan-
masını mümkün kılmıştır. Google tarafından tanıtımı yapılan sürücüsüz araba-
lar8 konseptine dayalı, askeri robot araçlar, mayınla patlamaya, Rus yapımı 
tanksavar silahı RPG 7 ya da lav silahına maruz kalan zırhlı araçlar ve tanklar 
içerisindeki terörle mücadele eden güvenlik personelinin ölümünü ortadan 

6  Bkz. H.R. Everett, Unmanned Systems of World Wars I and II, The MIT Press, 2015.
7  Bkz. http://www.darpa.mil/
8 Bkz. Google Self Driving Car Machine, https://www.google.com/selfdrivingcar/ ve Anthony 

Finn Steve Scheding, Developments and Challenges for Autonomous Unmanned Vehicles, 
Springer Intelligence Systems Reference Library Volume 3, 2016.
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kaldırma amaçlı tasarlanmıştır. Bu amaçla Amerikan ordusunun insansız as-
keri kamyon ve RIPSAW drone tankı üretilmiştir.9 Rusya’da, Rosoboron export 
firması, özel operasyonlarda ateş gücü desteği sağlama ve askerlerin ulaşama-
yacağı alanlarda keşif amaçlı kullanılmak üzere Uran-9 Robotank geliştirmiş-
tir.10 Fransızların “Topçuların savunma fetheder, piyade işgal eder” taktiği ile 
kırsal alanda robot tanklar arazide önden ilerlerken, gerideki terörle mücadele 
timlerini mayın ve diğer füze saldırılarına karşı bir koruyucu kalkan görevini 
üstlenebileceklerdir. Teröristin hedefini saptama amaçlı keşif robo tankı yerini 
tespit ettikten sonra etkisiz hale getirilmesi daha kolaylaşacaktır. 

Irak ve Afganistan’da Amerikan ordusuna ait yere inmekte olan helikop-
terler, tanklar ve hareket halindeki zırhlı araç konvoyları, teröristlerin kullan-
dığı RPG-7 tanksavar roketlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Bu silaha uyum-
lu yeni savaş başlıkları ile TBG -7V,PG-7 VR ve OG-7V (şehir savaşlarında 
duvarı delmek amaçlı kullanılan) üst modelleri geliştirilmiştir. Bu kayıpları 
ortadan kaldırmak, roket ve füze saldırılarını iki radarı ile tespit ederek havada 
imha eden Amerikan Full Spektrum Close in Layered Shield (FCLAS) Acti-
ve Protection sistemi savunma amaçlı yaratılmıştır.11 FCLAS ile aynı işleve 
sahip, sadece Altay tankı için Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) ASELSAN12 
tarafından uygulamaya geçirilmiştir. Yüksek risk bölgelerindeki arazi ve şe-
hirlerde görev yapan zırhlı araçlarda ve askeri hava araçlarında (özellikle heli-
kopterlerde) da modüler yapıya sahip Aktif Koruma sistemlerinin kullanılması 
önemlidir. 

Bilgisayar tabanlı kendi karar verme yeteneğine sahip yapay zekâ ve 
bunla bağlantılı robot teknolojisi askeri alanda robot askerlerin tasarlanma-
sına imkân sağlamaktadır.13 Modern savaşları otomatik hale getirecek, korku 

9 Daily Mail Online, “ US Army to test ROBOTIC convoy: Self-driving military vehicles 
to make debut on public interstate highway”, 25 May 2016, http://www.dailymail.co.uk/
sciencetech/article-3609498/US-Army-test-driverless-vehicle-technology-Michigan.
html; “ The Drone TANK that could soon lead US troops into battle: Army bosses reveal 
robotank has already been tested”, 18 May 2015, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-3086753/The-drone-TANK-soon-lead-troops-battle-Army-bosses-reveal-robotank-
tested.html 

10 Daily Mail Online, “The mighty mini tank complete with missile launchers and a cannon: 
Watch Russia’s tiny unmanned bot in action”, 25 March 2016, http://www.dailymail.co.uk/
sciencetech/article-3509993/The-mighty-mini-tank-complete-missile-launchers-cannon-
Watch-Russia-s-tiny-unmanned-bot-action.html ; 

11 Jim Wilson, “Weapons of the Insurgents”, Popular Mechanics, March 2004, pp. 64-69.
12 ASELSAN, “ ASELSAN tarafından ALTAY tankı için Aktif Koruma Sistemi (AKKOR) 

geliştirilecek”, 30.11.2015, http://www.aselsan.com.tr/tr-tr/basin-odasi/haberler/Sayfalar/
akkor20151130_1.aspx

13 Bleda Kurtdarcan ve Özgür Mumcu, Geleceğin Savaşları ve Silahlar, Ankara: Uğur Mumcu 
Vakfı yayınları: 139, 2014,sf.42-43. 
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duymadan savaşacak, insanüstü yeteneklere sahip (kurşun işlemez, nişan alma 
becerisi kusursuz, aşırı sıcak ve soğuk koşullarda görevler başarabilen) hedef-
leri algılayıp silahsızlandırabilen askeri robotlar, insanlar yerine gönderilerek 
savaş zayiatını ve genel hasarı azaltacakları düşünülmektedir.14 İlk savunma 
hattında ya da ateş altındaki bir bölgede ilerlemede askeri robot ordusunun 
yer alması, bina içinde pozisyon almış aralarında intihar bombacıların olduğu 
teröristleri etkisiz hale getiren robot askerler, kimyasal-biyolojik ya da nükleer 
bir saldırı sonrası arama ve keşiflerde modüler robotların etkinliği tartışılamaz. 
Uzaktan asker yardımı ile hatta askeri liderin düşüncesi ile yönlendirilebilecek 
askeri robotlar metal görünümlü olabildikleri (Boston Dynamics tarafından 
araştırma ve kurtarma amaçlı geliştirilen Atlas robot15 ya da NASA tarafından 
uzay çalışmalarında kullanılmak için tasarlanmış Robonaut16 )gibi insana ben-
zeyen Çin’de üretilmiş insansı robotlar17 şeklinde önümüzdeki yıllarda tasarla-
nacaklardır. Rupert Sanders yönetmenliğinde çekilen 2017’de vizyona girecek 
Ghost in the Shell filminde, insansı robotlardan oluşan özel bir timin şehir gü-
venliğini sağladığı görülmektedir.18 Amerikan film endüstrisi Hollywood tara-
fından çekilmiş aralarında Yıldız Savaşları (Star Wars), Matrix, I Robot, Uzay 
Yolu (Star Trek), Terminator, Suretler (Surrogates), Evrenin Askerleri, Cyborg, 
Cyber Tracker I, II, Robo Cop, Avatar gibi filmlerdeki teknolojilerin yavaş 
yavaş hayata geçirildiği düşünülürse, yakın zamanda şehir güvenlikleri yapay 
zekâya sahip insan gibi hareket eden robotlar tarafından gerçekleştirilecektir. 
Türkiye’de terör eylemlerinin yoğun yaşandığı ve soğuk iklim koşullarında 
rakımı yüksek dağlarda ve sınır karakollarında görev yapacak robot askerlerin 
devletin kesintisiz güvenliğini sağlamada önemli roller üstlenebilirler. 2015 
yılı içerisinde Diyarbakır ilçelerinden Sur’da terörle mücadele operasyonları 
sırasında, PKK terör örgütü mensubu teröristlerin, barikata koydukları PKK 
görünümlü cansız manken, çatışmalarda ve terörle mücadele de sadece robot-
ları devletin değil bomba düzeneği yerleştirilerek teröristlerin de kullanabile-
ceği fikrine örnek gösterilebilir.19

14 Peter Warren Singer, Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st 
Century, New York: The Penguin Press, 2009, pp.326-344.

15 Bkz. Boston Dynamics, http://www.bostondynamics.com/robot_Atlas.html
16  Bkz. NASA, https://robonaut.jsc.nasa.gov/R2/ 
17 Bkz. Youtube,“China reveals highly realistic Humanoid Robot”, 16 April 2016 https://www.

youtube.com/watch?v=at5BLCAeyEU 
18 Bkz. Filmin fragmanı için http://www.imdb.com/video/imdb/vi3689723417/ 
19 Haberler, “ Teröristlerin Sur’daki Oyunu Ortaya Çıktı ! Mevziye Cansız Manken 

Yerleştirmişler”, 11 Aralık 2015, http://www.haberler.com/teroristler-mevziye-cansiz-
manken-yerlestirdi-7960327-haberi/ 
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Asker robotların dizaynında yazılımlar büyük önem taşıyacaktır. Her ülke 
kendi tehdit ve düşman algısına göre milli yazılımlar geliştirerek hedefleri be-
lirleyecektir. Ancak kendi başına bağımsız hareket edebilen asker robotların 
olabileceği, dünya genelinde büyük tartışmalara yol açmıştır. Kendi kendileri-
ni kopyalayarak ve bilgisayar üzerinden iletişime geçerek insan ırkının sonunu 
getirebileceği riskini taşımaktadırlar. James Cameron yönetmenliğinde çekilen 
Amerikan yapımı Terminator serisi filmlerle dünya kamuoyunun dikkati bu 
yönde çekilerek, robotların her zaman insan kontrollünde olması gerektiği vur-
gulanmaktadır. Diğer yandan Terörizmle mücadele de en büyük karşılaşılan 
problem sivil ile teröristin ayırt edilmesindeki büyük güçlüklerdir. Devletin 
insan Hakları ihlalleri, terör örgütlerinin eylemlerine meşruiyet kazandırmada 
ve mağduriyet yaratmada en faydalandığı alanlardır. Asker robotların doğru 
hedefleri bulup etkisiz hale getirip getiremeyecekleri konusunda yazılımların 
ne kadar etkin olacağı test edilmelidir. Yine de olası bir kimyasal- nükleer ya 
da biyolojik saldırı gerçekleşmiş alanlarda ya da önlemede asker robotlar etkin 
görevler üstelenebileceklerdir. 

Günümüzde modüler robotlar askeri alanda kullanılmaktadır. Muhare-
be ortamlarında insana olabildiğince bağlılığı azaltan yarı otonom sistemlere 
( insan tarafından uzaktan kontrol edilen) bomba ve mayın imha sistemleri 
(Explosives Ordinance Disposal (EOD)20 ve M160 Remote Controlled Mine 
System21, havadan ihbar ve kontrol uçakları (Awaks) ve terör hedeflerini imha 
eden insansız uçak Predator; operasyonda bulunan askeri birlikler için lazerle 
keskin nişancı tespit sistemi (Robotic Enhanced Detection Outpost with La-
sers REDOWL22; Soldier worn Acoustic Targeting Systems SWAT 23(özellikle 
2005 yılında Irak’ta Amerikan askerlerine kayıp veren Iraklı keskin nişan-
cılardan dolayı geliştirilen bir sistemlerdir.) ve kapalı mekânlarda istihbarat 
toplama ve arama kurtarma çalışmalarında görüntü alma amacını sağlayacak 
robot sinekler, böcekler Cognitive Robot Abstract Machine CRAM24 örnek 
verilebilir. İntihar bombacılarının uzak mesafeden tespit edilmesine yönelik, 
20 Gregory Dudek and Michael Jenkin, Computational Principle of Mobile Robotics, 

Cambridge University Press, 2000, p.245
21 Military, “M160 Remote Controlled Mine Clearance System” http://www.military.com/

equipment/m160-remote-controlled-mine-clearance-system (Erişim tarihi : 2 Şubat 2016) 
22 Rebecca Lipchitz,” BU Technology is the Brain Behind New Military Robot Porotype”,BU 

Today, (October 7, 2005) http://www.bu.edu/today/2006/bu-technology-is-the-brain-behind-
new-military-robot-prototype-2/

23 James Dunnigan, “ A Chip on the Shoulder That Kills Snipers”, Strategypage, (December 
13, 2010) http://www.strategypage.com/dls/articles/A-Chip-On-The-Shoulder-That-Kills-
Snipers-12-13-2010.asp

24  Patrick Tucker, “ The Army Has Made a Robot Cockroach “, Defense One, (8 February 2016) 
http://www.defenseone.com/technology/2016/02/army-has-made-robot-cockroach/125766/
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2010 yılında başlatılan NATO projesi Stand-off Detection of Explosives and 
Suicide Bombers System- STANDEX kalabalık insan topluklarının bulunduğu 
ulaşım merkezleri ve stadyum gibi yerlerde, üzerinde silah ya da patlayıcı olan 
kişilerin bu silahları kullanmadan önceden belirlenmesini imkân vermektedir. 
Denemesi başarıyla sonuçlanan proje şehirlerin terör saldırılarına karşı daha 
güvenli olması açısından büyük önem taşımaktadır.

Terör örgütleri için şehirler, uyuyan hücreleri ile eylemlerini gerçekleş-
tirme açısından büyük önem taşımaktadır. Büyük şehirlerde evler içerisinde 
saklanabilme, işlek alanlarda bomba paketleri yerleştirilebilme, bombalı araç 
düzenekleri kurma, kalabalık gösterilerde intihar bombacısı olarak eylem yap-
ma terör saldırılarını uygulayabilmektedirler. Şehirlere kayan çatışmalarda, 
şehirler güvenlik güçleri için bir kale, teröristler için bir labirent olmalıdır. 
Kaleler saldırıya karşı savunmanın maksimum seviyede tutulduğu yer olarak 
düşünülürken, labirent ise teröristin kendini kurtarabileceği bir çıkış yolunun 
bulunmadığı mekân anlamında değerlendirilmektedir. Şehirleri kale gibi sağ-
lamlaştıracak teknolojiler patlayıcılara duyarlı önceden sinyal veren sensor 
teknolojileridir. Geliştirilecek bu sensörler her bomba yüklü aracın ve üzerinde 
bomba taşıyan teröristin geçmek zorunda olduğu şehirlerdeki, gizlenmiş trafik 
ışıklarının direklerinde yer alabilir. Nükleer maddeleri hissedebilen tarayıcılar 
olduğu gibi, patlayıcıların ana maddelerini belirleyebilen sensörler geliştiril-
mesi terör saldırılarının önlenmesi açısından önemli olabilir. 

Kentsel dönüşüm ile şehirler yeniden yapılanırken, yeni yapılan binala-
rın akıllı ev konseptinde inşa edilmesi, içerlerinde patlayıcı maddeye duyarlı 
sensör ( sigara dumanı detektörleri gibi) ve bina içi gizli görüntüleme sistem-
lerinin yer aldığı monitörler bulunması önem taşıyabilir. Bu güvenlik sistem-
lerinin tüketici tarafından bilinmeyeceği, devletin takip edebileceği, güvenli 
mahalle çemberleri oluşturulması hedeflenebilir. Devletlerin terör tehdidi 
nedeniyle sürekli vatandaşlarını gözetim altında tutması terörist sivil ayırma-
dan veri toplaması sonucunda bir gözetim toplumu yarattığı ve sivil halkın 
özgürlük alanını daralttığı için ciddi eleştiriler almaktadır. Gizlilik bu açıdan 
önem taşır. Yapılan her binanın merdiven, katlar ve ilave çıkışları gösteren, 
krokilerin hazır bulunması operasyon yapacak güvenlik personelinin zaman 
açısından kazanımlarını ve operasyon planlamasını kolaylaştıracaktır. Terör 
eylemlerinin yoğun yaşandığı şehirler öncelikli alınarak, binaları yeniden ya-
pılandırırken teknolojiyi kullanan akıllı ev inşasıyla, aynı zamanda şehirlerin 
kaleye dönüşmesini de kolaylaştıracaktır. Zorunlu göç olarak terör sebebiyle 
yer değiştirmeler Türkiye örneğinde, hep terör örgütü PKK tarafından istismar 
edilen bir konu olmuştur. Mevcut şehirde kalarak onu güvenli şekilde son mo-
dern teknoloji ile inşa etmek, mahrumiyet algısını ortadan kaldırarak, devletin 
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vatandaş öncelikli güvenlik stratejisinin benimsemesini kolaylaştıracaktır. Te-
rörle mücadele topyekûn bir mücadeleyi gerektirir. Sadece güvenlik güçleriyle 
değil, ülkedeki tüm sektörlerin katkı sağlayabileceği çok geniş bir güvenlik 
ağını oluşturmayı hedeflemelidir. İnşaat sektörü de bu mücadele içerisinde kat-
kılarını teknolojik yönden evlerin içlerini her türlü silah, nükleer ve kimyasal 
patlayıcıya duyarlı evler inşa ederek sağlayabilir. Diyarbakır ilçesi Sur da sür-
dürülen operasyon sonucu evlerin yeniden inşası zorunlu hale gelmiştir. Pilot 
bölge olarak Sur diğer şehirlere örnek teşkil edecek şekilde, hem vatandaş hem 
de devlet için güvenli bir ilçeye dönüştürülmelidir. 

Şehirlerin altına inşa edilmiş tüneller ve kanalizasyon boruları teröristler 
için şehir içine yerleştirilmiş yüz tarama programlarından kaçmanın en ko-
lay alanlarını oluşturmaktadır. Bu tüneller ve borular içerisinde de patlayıcı 
madde sensörleri ve gizli kameraların olması gerekmektedir. Bu noktada nano 
teknoloji ve robotik teknolojinin imkân sağladığı doğadaki hayvanlardan esin-
lenerek üretilmiş küçük robot böcekler kullanılabilir. Amerikan ordusu Af-
ganistan’da mağara içlerini araştırma ve Irak’ta arabaların içerisinde bomba 
düzeneği olup olmadığını geliştirilmiş dört bacaklı örümcek şeklindeki robot 
böcekler ile kontrol etmiştir.25 Yeni kazılmış bir tünelin içerisini görüntüle-
mek amaçlı Sivrisinek Casus Drone (Mosquite Spy Drone)26 istihbaratı bilgi 
toplama robotu olarak kullanılabilir. DARPA tarafından geliştirilmiş robot si-
neklerin27 modelinde, üzerlerine karanlık alanlarda görüntü kayıt edebilecek 
gece görüş kameraları yerleştirilerek tünel ve dehlizler de gerekli kontroller 
sağlanabilir. İngilizler tarafından yusufçuk böceği (dragonfly) örnek alınarak 
üretilmiş uçan robotlar, teröristlerin bulunduğu yerleşim alanlarında ve kapalı 
mekânlarda istihbarat toplayabilirken, kimyasal silahları önceden belirleye-
bilmektedir. Sensörler aracılığı ile toprak altındaki düşman tünelleri ve silah 
depolarını görüntüleyen, İngilizlerin geliştirdiği Gravity Sensing Sistemleri de, 
Suriye ve Irak’ta yer altı tünellerini kullanan teröristleri ortaya çıkarmak için 
geliştirilmiştir.28 İnsansız hava araçlarının sürekli istihbarat toplamak için te-
rör bölgelerinde uçarken, teröristler görüntülenmemek için yer altı tünellerini 
25 J.R. Wilson, “Robot/Nano spies and More “,Defense Media Network, 20 April 2011, http://

www.defensemedianetwork.com/stories/robonano-spies-and-more/ 
26 The Drudge Report, “ Mosquito Spy Drone” 21.05.2016, http://790talknow.com/foxfeedspro/

details/item_320221/mosquito-spy-drone/; RT, “ US Military Surveillance Future Drones 
now come in swarms “, 20 June 2012, https://www.rt.com/news/us-drones-swarms-274/ 

27 Peter Shadbolt, “ Robo wings: Military Drones Mimic Hawks and Insects, CNN, 14 January 
2015, http://edition.cnn.com/2015/01/14/tech/mci-drone-robohawk-robofly/

28 Larisa Brown, “ Now you can be bugged anywhere: Military unveils insect sized spy 
drone with dragonfly-like wings”, Daily Mail , 12 August 2016, http://www.dailymail.
co.uk/sciencetech/article-3734945/Now-bugged-Military-unveils-insect-sized-spy-drone-
dragonfly-like-wings.html 
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tercih etmektedirler. Vietnam’da Amerikan askerlerine karşı mücadele eden 
Vietkonglar, kendi vücut yapılarına göre inşa ettikleri yer altı tünellerini ba-
rınak, cephanelik ve üs olarak kullanmışlar ve saldırılarını farklı yerlerdeki 
tünellerden çıkarak gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizde Mardin’in Nusaybin il-
çesinden Suriye’nin Kamışlı ilçesine, PKK terör örgütünün Suriye kolu De-
mokratik Birlik Partisi PYD’e silah ve insan desteği sağlamak amacıyla ve 
terör örgütüne ait patlayıcıların saklandığı tünel bulunmuştur.29 Diyarbakır Sur 
ilçesinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, terörle mücadele sırasında terö-
ristler şehrin altındaki eski tarihi tünelleri kullanarak kaçmaya çalışmışlardır.30 
Günümüzde birçok terör örgütü tarafından kullanılan yer altı tünellerini ortaya 
çıkarmak, ülke güvenliğini sağlama açısından kritik önem taşımaktadır.

Şehirlerde bir eve yerleşmiş teröristleri etkisiz hale getirmek için havadan 
insansız araçlarla nokta hedefi vuran bombalar atmak çok mümkün görünme-
mektedir. Evlerin bitişik düzende yer alması ve patlamayla diğer evlerde soka-
ğa çıkma yasağı ile kalan sivillerin ölümüne neden olabilmektedir. Yönetmen 
Gavin Hood’un çektiği Eye on the Sky filminde intihar bombacısı olduğu sap-
tanan hedef bir eve yapılacak, hava saldırısının çevreye verdiği zarar ön plana 
çıkarılarak, karar aşamasının ne kadar zorlu bir süreç olduğunu göstermeye 
çalışılmıştır. Bu nedenle evlere yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları bi-
rincil öncelikli olmaktadır. Katlar arasında hangi dairelerde teröristin bulun-
masına imkân sağlayan duvarın ötesini görebilen sistemler geliştirilmiştir. 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Bilgisayar Bilimleri ve Yapa Zekâ 
laboratuvarı tarafından geliştirilen ve cep telefonuna adapte edilebilen Wi Fi 
kamera ile iç mekânlarda, insan unsurları belirlenebilmektedir.31 ASELSAN 
tarafından geliştirilen duvar ötesi kameralar, şehir içinde binalarda konuşlan-
mış teröristleri etkisizleştirme için kullanılabilecektir. Özellikle terörist tara-
fından rehin alınan sivilleri kurtarma operasyonlarında hedefin bina içindeki 
yeri tespit edildikten sonra, robot sineklere yerleştirilebilecek mikro silahlar 
ya da bayıltıcılar güvenlik güçlerinin ortama giriş yapmadan teröristleri etkisiz 
hale getirmelerini kolaylaştıracaktır. İnce detaylar içeren zorlu operasyon sü-
reçlerinde, sivil kayıpları tümüyle ortadan kaldırabilmek için mikro boyuttaki 
kamera ve silah donanımlı robotlar güvenlik güçlerinin çalışmalarını kolaylaş-
tırmaktadır. 

29 Sabah Gazetesi, “Nusaybin’de Suriye’ye açılan tünel bulundu.” 31.11.2016, http://www.
sabah.com.tr/gundem/2016/11/03/nusaybinde-suriyeye-acilan-tunel-bulundu 

30 Haberler, “ 2 Bin Yıllık Tüneller, PKK’lıların Kaçış Yolu Oldu”, 1 Şubat 2016, http://www.
haberler.com/2-bin-yillik-tuneller-pkk-lilarin-kacis-yolu-oldu-8116733-haberi/ 

31 Kozan Demircan, “ Akıllı telefona Süpermen görüşü duvarın arkasını gören kamera göçükten 
İnsan Kurtaracak”, 31.10.2015,http://khosann.com/akilli-telefonlara-superman-gorusu-
duvarlarin-arkasini-goren-wi-fi-kamera-gocuk-altinda-kalanlari-kurtaracak/ 
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Atomlara müdahale imkânı sağlayan nano teknoloji, askeri alanda da 
silah, giyim, robot ve zihin üzerinde kullanılabilecek ekipmanların yaratıl-
masında fayda sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde nükleer silahlar mini-
mum seviyede, etkisi daha az olarak üretilebilirken, Rusya yine bu teknolojiyi 
kullanarak nükleer olmayan ama tüm bombaların babası olarak nitelendirdiği 
termobarik bir silah ürettiğini açıklamıştır.32 Nano teknoloji teröre karşı çok 
geniş yelpazede kullanılabilecek güvenlik araçları sağlayabilmektedir.33 Gö-
rünmez Nano iğneler (Nano needles) yakın mesafede bulunan kişileri fiziksel 
olarak hareket etmesini engellerken, Nano hafıza siliciler (Nano Mind Erasers) 
öldürmek yerine yeni bir birey olarak suçluları topluma göndermeyi imkân 
kılabilmektedir.34 Zihin üzerine nano teknolojinin sağladığı imkânlar hapisha-
nelerde tutuklu bulunan teröristler üzerinde ya da terörist hedefin belirlendiği 
ev yaşantılarında kullanılabilir. 

Hapishaneler terör örgütüne mensup sempatizan, militanlar için devlet 
lehinde kazanım yaratan kurumlar değildir. Uzun tutukluluk süreleri, terör ör-
gütleri için teröristin ailesine sahip çıkarak yeni eleman kazanma ve örgüte 
bağımlılıklarını pekiştirmelerini kolaylaştırmaktadır. Suriye iç savaşında ya-
bancı savaşçıların bir kısmı İran ve Suudi Arabistan hapishanelerinden serbest 
bırakılan mahkûmlardan oluşmuştur. DAEŞ terör örgütünün üyelerinin, Irak’ta 
Amerikan askeri hapishanesinden çıkanların oluşturduğu ileri sürülmüştür. 
Gazze’de kontrolü elinde tutana HAMAS terör örgütü İsrail hapishanelerinden 
tutuklu bulunan Filistinli mahkûmlar tarafından kurulmuştur. Hapishaneler an-
cak teröristler içerisinden siyah kuğular yetiştirmekle faydalı olabilir. Siyah 
kuğu beyni sürekli uzaktan kontrol edilebilen istem dışı devlete bilgi sağlaya-
bilen, kalbi ve beyni kazanılmış terörist bireyleri ifade etmektedir. Siyah kuğu 
olarak adlandırılan teröristler bulundukları yerdeki diğer teröristleri etkisizleş-
tirme içinde kullanılabilirler. Vücutlarına yerleştirilebilecek konum belirleme 
çipleri ya da dijital dövmeler yardımıyla uzaktan sürekli kontrolü kolaylaşmış-
tır.35 Sonrasında hafızası nano teknoloji ile silinebilen teröristin günlük yaşama 
dönmesi mümkün kıllanabilir. Soğuk Savaş sırasında ABD savaş kahramanın 
zihni Komünistler tarafından kontrol altına alınmasıyla, ABD başkanına su-

32 Nanowerk, “Russian military uses nanotechnology to build world’s most powerful non-
nuclear bomb”, 11 September 2007, http://www.nanowerk.com/news/newsid=2546.php 

33 David Ratner and Mark Ratner, Nanotechnology and Homeland Security New Weapons for 
New Wars, Pearson Education Inc, 2004.

34 Thomas Frey, Nano-Weaponry: Entree to a twisted Reality, 21 May 2008, http://www.
futuristspeaker.com/future-scenarios/nano-weaponry-entre-to-a-twisted-reality/ 

35 Geoffrey Grider, “ Human implantable microchip tracking devices are here to say “, Now 
The End Begins,30 August 2014, http://www.nowtheendbegins.com/human-implantable-
microchip-tracking-devices-stay/ 
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ikast girişimini anlatan Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate) filmi 
örneğinde olduğu gibi, terör örgütlerinin içyapılarına yönelik kendi teröristini 
silah olarak kullanmak mümkün görülebilir.36 İnsan hakları açısından baktı-
ğımızda, bir sivilin kendisine ait tüm hafızası devlet tarafından silinecektir. 
Ancak terör örgütlerinin beyin yıkama faaliyetleri sonrasında, insanları kendi 
ideolojileri çerçevesinde kitlesel ölüme maruz bırakabilecek nükleer, kimyasal 
ya da biyolojik bir saldırı yapma olasılığını da dikkate alırsak hafıza silme 
daha masum bir fiil olarak değerlendirilebilir. Kamu yararı ya da tüm toplum 
faydası altında teröristlere böyle müdahale yasal görülebilir. İşlenen mükerrer 
suçlara baktığımızda, ilk hapishane yatışlarının asla topluma kazandırıcı ol-
madığını görebiliriz. Bu açıdan nano teknoloji yardımı ile hafıza silme, insan 
odaklı terörizmle mücadele kapsamı çerçevesinde radikalleşme ve aşırılıkları 
önlemede etkin bir savunma aracı olabilir.

Terörist mi? terör örgütünün lideri ve komuta kademesi mi? öncelikli so-
rusuna her zaman terör örgütünün lideri ve komuta kademesi olmalıdır. Katı 
hiyerarşik bir örgütlenme yapısının olduğu terör örgütlerinde ağırlık merkezi 
komuta kademesidir. Benzer şekilde dini, terör örgütününün ideolojisi olarak 
benimseyen örgütlerde, terör örgütü lideri ve yardımcısı birincil öncelikli he-
deflerdir. Terör örgütü liderinin zihninin kontrol edilmesiyle terör örgütünün 
silahlarını terk etmesi, dağılması ya da topyekûn kendini imha etmesi sağla-
nabilir. Beyne yerleştirilen nano çip sayesinde uzaktan zihin kontrol edilebil-
me imkânı bulunmaktadır.37 Eski İngiliz istihbaratı MI5 üyesi fizikçi Barrie 
Tower, mini dalga savaşları adını verdiği, zihin kontrol yönteminin cep telefo-
nu ve Wi Fi sinyallerini kullanarak gerçekleştirebildiğini açıklamıştır. Hedef-
teki kişinin farkında olmadan beyninin programlandığını istenilen amaçlar için 
kullanılabildiğini belirtmiştir.38 Yönetmen Matthew Vaughn tarafından çekilen 
Kingsman: The Secret Service filminde, İngiliz istihbaratının peşinde olduğu, 
bir iş adamının cep telefonu sinyalleriyle dünyada nasıl bir kaos yaratacağını 
göstermektedir. Siyah Kuğu yaratma sürecinde ve terör örgütü lideri ve komu-
ta kademesinin devletin çıkarları doğrultusunda zihinlerinin yeniden program-
lanması, terör saldırılarının önlenmesi açısından önemli olabilir. Öte yandan 
bu tarz bir teknolojinin mevcut olması bireysel teröristlerin başka devletler ta-
rafından programlanarak kullanımını da mümkün kılmaktadır. Sinirbilim ala-
nında etik olarak insanlara bu tarz uygulamaların gerçekleştirilmesi tartışmalı 
alanlardan biridir. Söz konusu olan bu bireyler, öldürücü saldırılar gerçekleş-

36 Michio Kaku, Zihnin Geleceği, (çev.) Emre Kural, ODTÜ Yayıncılık, Ekim 2016, sf. 213-219.
37 Bkz. https://www.youtube.com/watch?v=De42pT5oeso ; http://www.mindcontrol.se/ 
38 Mind Tech Sweden, “ MI5 agent Dr. Barrie Trower about Mind Control”, 26.09.2012, http://

www.mindcontrol.se/?page_id=8068 
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tirmiş bir terör örgütünün üyeleri ise, yakalanmasalar bulundukları üslerinden 
saldırıları sürdürmeye devam edeceklerdir. İnsanlar üzerinde bu tür çalışmalar 
yapılmasıyla ilgili etik kurallar, yeniden çoğunluğun güvenliğini sağlama açı-
sından, terör grupları ve teröristler için istisnai olarak geçerli olmayabilir.

Terörle mücadele de uzay teknolojisinin kullanılması uydulara dayan-
maktadır. Uydular aracılığı ile terör bölgelerinde sıcak noktaların sürekli izlen-
mesi, GPS uyduları aracılığı ile bu noktaların havadan imha edilmesine olanak 
sağlayan koordinatlarının belirlenmesi, GEO veri bankalarının oluşturularak 
terörle mücadelede kullanılması, sınırların takibini kapsamaktadır. 16 Hazi-
ran 2016’da Mısır tarafından önerilen ve Suriye’nin de desteklediği Birleşmiş 
Milletler Dış Uzay’ın Barışçıl Amaçlarla Kullanılması Komitesinde, Terörle 
Mücadele’de uzay teknolojisinin kullanılması teklifi yapılmıştır.39 Türkiye’de 
Göktürk 2 uydusu ile Kuzey Irak’ta Kandil dağını üs olarak kullanan PKK 
terör örgütünün faaliyetlerini yakından izlemektedir.

İnsansız silah sistemleri, robot ve nano savunma silahları, uzaydan takip 
olsa da, tıpkı istihbarat alanında El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i yakalayan 
insan istihbaratı nedeniyle güvenlik güçleri yine operasyon sahasında varlık-
larını sürdürecektir. Ancak teröristle mücadele sırasında yeni teknolojilerle 
donatılmış bir zırha sahip olarak ölüm oranları daha düşük olabilecektir. Nano 
teknoloji yanmaz, patlayıcılara dayanıklı kurşun geçirmez, kamuflaj da gö-
rünmezlik özelliğine sahip kıyafetlerin yapılmasını mümkün kılmıştır. Vücu-
du saran baş dahil hiçbir tenin açıkta olmadığı bu özel kıyafetler (Ninjaların 
kıyafetleri gibi) daha elastik hareket imkânları sağlamaktadır. Rusya etrafında 
patlayan bombalara rağmen görevini sürdürmeye imkân veren zırhlı kıyafet 
üretmiştir. 40 Görünmezlik de sağlayan bu kıyafetler terörist alanlarına kolay-
lıkla sızma ve etkisiz hale getirme açısından önemlidir. Yine olası bir patla-
ma ya da kurşun saldırılarına karşı, bir nevi asker hava yastığı (airbag) olarak 
nitelendirebileceğimiz, Boeing tarafından geliştirilen patlayıcılara karşı bir 
duvar görevi gören plazma kalkanda önemli teknolojik savunma sağlamakta-
dır.41 Hem bireysel askerlerin hem de ateş altında kalmış bir timi koruma altına 

39 UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 59. Session, “ Combating Terrorism 
Using Space Technology : Proposal to add a new agenda item in the year 2017 Proposed by 
the Arab Republic of Egypt and supported by the Syrian Arab Republic”, 16 June 2016, http://
www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2016/aac_1052016crp/aac_1052016crp_ 
18_0_html/AC105_2016_CRP18E.pdf 

40 En Son Haber, “ Rusya’nın Zırhlı Kıyafet Testi”, 23.04.2016, http://www.ensonhaber.com/
rusyanin-zirhli-kiyafet-testi-izle-2016-04-23.html 

41 Hexapolis, “Boeing’s Plasma Shield Can Potentially Deflect Shock Waves From Explosions”,  
31 March 2015, http://www.hexapolis.com/2015/03/31/boeings-plasma-shield-can-potenti 
ally-deflect-shock-waves-from-explosives/ 
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alabilecek kalkan ölüm oranlarını azaltacaktır. Güvenlik güçleri adeta Demir 
Adam42 görünümünde teknolojik donanıma sahip zırh kuşanmış olacaklardır. 
Bu kıyafetin önemli yeri başı koruyan kask sistemidir. Klasik mihverlerin ye-
rine, iletişimi kesintisiz olarak sağlayan, görüntü ve koordinat bilgisini kaskın 
camına yansıtan, sentetik telepati aracılığıyla diğer emrindeki askerler ile gö-
rüşebilen bir küçük komuta merkezi konumunu almıştır. Gözler görünmezken, 
timin deşifre olmaması açısından önemli bir güvenlik sağlamaktadır. Özellikle 
sınır ötesi operasyonlarda iletişim kesikliği (merkez- yerel tim arasında) bü-
yük bir problem teşkil etmektedir. Bu iletişimsizliği azaltabilmek için sentetik 
telepati ya da Yapay Telepati olarak adlandırılan telepati kaskları üzerinde ça-
lışmalar devam etmektedir.43 Bu teknolojik donanım sahip Türkiye ‘de terörle 
mücadele de özel timler oluşturulabilir. Her şehirde şehrin büyüklüğüne göre 
minimum 100 kişiden oluşan bir özel tim, hızlı teröre müdahale gücü olarak, 
teknolojiyi iyi kullanabilen bulundukları şehri tanıyan (taksicilerin bu alanda 
üstünlükleri tartışılmaz) erkek ve kadın bireylerden meydana getirilebilir. 

Gen teknolojisi ve biyo teknoloji yardımıyla görünüş ve performansı art-
tıracak tasarlanmış genler kişi anatomik yapısını değiştirebilmektedir.44 Çelim-
siz erkek ya da güçsüz kadın imajı vücuda enjekte edilebilen genler ile de-
ğişebilmektedir. Uzayda diğer gezegenlerdeki yaşam ortamlarına uygun yeni 
insan modellerinin yaratılması düşünülmektedir. Bu çalışmalar aynı zamanda 
ordu için üstün asker yetiştirme projesi içinde kullanabilmektedir. DARPA ta-
rafından Amerikan ordusu için düşünülen bu proje ciddi eleştirilere de maruz 
kalmıştır.45Biyologlar tarafından yapay kromozomlar insanüstü (transhuman) 
asker yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.46Bu çalışmalar güçlü erkeklere sa-
hip x ülke kavramı tanımlamasını değiştirerek, istenilirse güçlü insanlar yara-
tılabilmesine mümkün kılmaktadır. Gücün yanında soğuğa ya da aşırı sıcağa 
dayanıklı olmayı da vücuda enjekte edilen Nano kapsülleriyle mümkün görün-
mektedir.

42 Bkz.Visually, “ Existing Gear Vs Future Iron Man Suit- 911 Gear”, 13 August 2015, http://
visual.ly/existing-gear-vs-future-iron-man-suit-%E2%80%93-911-gear 

43 Michio Kaku, Zihnin Geleceği, (çev.) Emre Kural, ODTÜ Yayıncılık, Ekim 2016, sf. 82-91 
44 Michio Kaku, Geleceğin Fiziği 2100 Yılına Kadar Bilim İnsanlığın Kaderini ve Günlük 

Yaşamımızı Nasıl Şekillendirecek? , (çev.) Yasemin Saraç Oymak ve Hüseyin Oymak, ODTÜ 
Yayıncılık, Ekim 2016,sf.191.

45 John Knefel “How the Pentagon is Building the Enhanced Super Soldiers of Tomorrow”, 7 
January 2016, 

46 George Dvorsky, “ DARPA’s New Biotech Division Wants To Create a Transhuman Future” 
İ09 Gizmodo, 4 February 2014, http://io9.gizmodo.com/darpas-new-biotech-division-wants-
to-create-a-transhum-1556857603 
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2. Terörle Mücadele Bakanlığı ve Hızlı Müdahale Gücü Birlikleri

Ülke olarak etnik, sol ve dini ideolojiyi benimsemiş birçok terör örgütü-
nün saldırıları ile karşılaşmış ve halen yakın komşularımız Irak ve Suriye’deki 
iç savaşlar nedeniyle terör tehdidi devam etmektedir. Bu kadar uzun süredir 
devam eden terörle mücadele tecrübemize rağmen sivil ve operasyon tecrübe-
si olan uzmanların birlikte yer alacağı bir Terörle Mücadele Bakanlığı ve bu 
bakanlığa bağlı veri bankası oluşturulamamıştır. Ekonomik, sosyal, psikolojik, 
askeri tüm önlemlerin sürekli yenilenen stratejilerin yer alacağı bir koordi-
nasyon ve planlama, akademik yayın yaparak mevcut terör örgütleri hakkında 
dünya kamuoyuna bilgi sunma, hapishanelerde mahkûmlarla araştırmalar ya-
parak önleyici tedbirlerin geliştirilmesi böyle bir bakanlık aracılığı ile müm-
kün olabilir. 

Operasyon alanında teröristle kimin mücadele edeceği konusunda oluştu-
rulabilecek bakanlığa bağlı hızlı terör müdahale timleri şehirlerde yapılandırı-
labilir. En son teknolojiyi kullanabilen, şehir savaşlarına yönelik eğitim almış, 
kurşun ve patlayıcılara dayanıklı özel bir kıyafet ve silah donanımlı, gözleri 
görünmeyecek şekilde her türlü iletişim ve görüntüleme imkânlarına sahip 
kaskları olan terör birlikleri, teröristin etkisizleştirilmesinde hızlı sonuç sağla-
yabilir. Kimliklerinin deşifre olmaması adeta bir hayalet tim görünümündeki 
bu terör timlerinin mücadele sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar karşında 
yasal problemlerinin de net tanımlanmış olması önemlidir. Genellikle harfler-
le Alman polisinin özel timi GSG 9 gibi tanımlanmış, ülkemizde her şehrin 
kendine özgü terör timi güvenliğin sağlanmasında önemli bir faktör olabilir. 
Polis, Jandarma ve Asker dışında ayrı bir birim olarak yapılandırılmalıdır-
lar. Kırsal alandaki arazi kontrollerinde yine o şehrin sınırları içerisinde arazi 
timleri görevlendirilmelidir. Arazi timleri, şehir timleri gibi her türlü patlayıcı 
ve kurşuna karşı koruma sağlayan bir üniforma içerisinde, komutanın elinde 
insansız hava aracı ile sürekli keşif ve istihbarat toplayarak terör noktalarını 
belirlediği, ufak mini yer ve uçan robotların mayın tarama ve bomba imha için 
kullanıldığı, mağaraların içerilerinde yine bu robotlardan yararlanıldığı yeni 
ekipmanlarla arazi operasyonları sürdürebilmeleridir. Kesintisiz güce sahip 
tablet şeklindeki ekranlar arazilerin bilgilerini ortaya koyarken, tehlike anında 
görünmez olabilen son teknolojiyi de kullanabilmeleridir. Oluşturulabilecek 
Terörle Mücadele Bakanlığı’nın kendi yurt içi ve yurt dışı istihbarat birimi 
yapılandırılmalı, takip ve bilgi toplama yine bakanlık bünyesinde gerçekleş-
melidir. Bakanlığın kendi bünyesinde kullanabileceği binalar, ekipmanlar ken-
disine tahsis edilmelidir. Timlerin yer alabileceği binalar asla halk tarafından 
bilinmeyecek şekilde oluşturulmalıdır. 
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Sürekli askeri teknolojiler takip edilerek ve operasyonda yer alan timle-
rin sorunları dikkate alınarak silah, istihbarat, iletişim, savunma sistemlerinde 
güncellemeler yapılmalıdır. Teknolojiyi kullanacak olan operasyon elemanı 
olduğu için, tehlike yaratan unsurları azaltabilecek konularda yine onların gö-
rüşleri daha önemli olacaktır. James Bond filmlerinde seyrettiğimiz gibi tekno-
lojik bir AR-GE timlerin taleplerini karşılayabilecek teknolojileri geliştirmek 
üzere çalışmalarını sürekli yenilemeleri beklenilecektir.

Devletin güvenlik sağlayan birimlerinin ülkenin karşılaştığı sayısız tehdit 
karşısında, kendine özgü örgüt ve güvenlik birimi olan bir Terörle Mücadele 
Bakanlığı’nın yeni güvenliğin inşasında kritik öneme sahip olacaktır. Sadece 
tek bir alana odaklanan, sürekli bilgi ve takip sistemi içerisinde kendine özgü 
mücadele timleri olan bir bakanlığın ülkemizi, bölgeyi ve uluslararası güvenli-
ği tehdit eden terörizm konusunda başarılı sonuçlar yaratabilir.

Sonuç 

Dünya da terör neredeyse birçok ülkenin temel güvenlik tehditlerinden 
birini oluşturmaktadır. Modern bilimin her alanındaki gelişmeler, başta ABD, 
Rusya, Çin gibi ülkelerin ordusunun kendi silah ve araç donanımlarını yeni-
lemesine imkân sağlarken, terörle mücadele alanında da bu teknolojileri kul-
lanmaktadırlar. Son modern teknoloji ile güvenliği yüzde yüz sağlamak, aynı 
teknolojiye teröristlerin de elde edebileceği ihtimali nedeniyle mümkün olma-
sa da, teknoloji olmadan güvenlik olamaz. 

Terörle mücadelenin operasyon kısmında insan zayiatlarının mümkün 
olduğunca azaltabilecek, önleyici mekanizmalar oluşturabilecek sistemleri 
teknoloji ile elde etmek mümkündür. Ülkemizin her operasyon sonrası elde 
ettiği deneyimler ile zayıf yanlarımızı teknoloji ile güçlendirmek daha etkin bir 
mücadele stratejisi oluşturmamıza imkân sağlayacaktır. Yeniden sadece terör 
konusunda odaklanan kurumsal bir yapılanma, kendi istihbaratı ve müdahale 
timleri ile şehirlere kayan terör saldırıları ile önleyici ve güvenliği pekiştirici 
olacaktır.


