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KISALTMALAR

ABD Amerika Birleşik Devletleri
ADYÖD Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği
Ak Parti-AKP Adalet ve Kalkınma Partisi
ANAP Anavatan Partisi
AP Adalet Partisi
BDP Barış ve Demokrasi Partisi
Bkz. Bakınız
CHP Cumhuriyet Halk Partisi
DEHAP Demokratik Halk Partisi
DPT Devlet Planlama Teşkilatı
DSP Demokratik Sol Parti
DYÇ Düşük Yoğunluklu Çatışma
DYP Doğru Yol Partisi
ERNK Enîya Rizgarîya Netewîya Kurdîstan-Kürdistan Ulusal 

Kurtuluş Cephesi
EYP El Yapımı Bomba
GKK Geçici Köy Korucusu
GÖKK Gönüllü Köy Korucusu
HEP Halkın Emek Partisi
HRK Hêzên Rizgarîya Kurdîstan -Kürdistan Kurtuluş 

Güçleri
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IKDP Irak Kürdistanı Demokrat Partisi
İHD İnsan Hakları Derneği
İKDP İran Kürdistanı Demokrat Patisi
İRA Irish Republican Army- İrlanda Cumhuriyet Ordusu
JGK Jandarma Genel Komutanlığı
JİTEM Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi
KOG Korucu Olmayan Görüşmeci
KUK Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları
IKYB Kürdistan Yurtseverler Birliği
MHP Milliyetçi Hareket Partisi
MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
OHAL Olağanüstü Hal
PKK Partîya Karkerên Kurdîstan - Kürdistan İşçi Partisi
SHP Sosyal Demokrat Halkçı Parti
SP Saadet Partisi
TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi
TMK Terörle Mücadele Kanunu
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu
UDR Ulster Defence Regiment - Ulster Savunma Alayı
YNK Kürdistan Yurtseverler Birliği
YTP Yeni Türkiye Partisi
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ÖNSÖZ

Ülkemizin güvenlik politikalarının bir unsuru olarak uygula-
nan Köy Koruculuğu Sistemi üzerine çok şey söylenmiştir. An-
cak hemen herkesin fikrini beyan ettiği bu konu üzerinde yapı-
lan akademik çalışmalar yok denecek kadar azdır.

Sistemin kurulduğu 1985 yılından itibaren, siyasetçilerin 
Kürt sorununa ve PKK örgütüne yaklaşımı değişmiş, Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’nin teknik imkân ve kabiliyetleri artmış ve hat-
ta PKK örgütünün dayandığı ideolojik yaklaşımlarda, eylem 
stratejilerinde ve taleplerinde değişmeler olmuştur. Tüm bu 
değişimlere rağmen, köy koruculuğu sistemi, kurulduğu hali 
ile varlığını devam ettirmiş, yapısında günün şartları ve koşul-
larına göre değişikliklere gidilmemiştir. Bu durum, koruculuk 
sisteminde bazı sorunların yaşamasına neden olmuştur. Bölge 
halkı ile bazı korucular arasında toplumsal bölünmenin yaşan-
ması, bazı korucular ile güvenlik birimleri arasında güven so-
rununun oluşması ve bazı korucuların çeşitli suçlara bulaşma-
sı bu sorunlar arasında yer almaktadır.

Ak Parti hükümetinin geliştirdiği çözüm sürecinin olumlu 
olarak sonuçlanması halinde köy koruculuğu sistemine ihtiyaç 
duyulmayacak, bu nedenle, koruculuk sisteminin kaldırılması 
gerekecektir. Ancak koruculuk sisteminin kaldırılması, birta-
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kım sorunları da beraberinde getirecektir. Korucuların önem-
li bir bölümünün tek gelir kaynağı, aldıkları korucu maaşları-
dır. Hükümetin, istihdam sorununa bir çözüm getirmeden ko-
ruculuğu kaldırması, bazı korucuların ciddi anlamda ekono-
mik problemler yaşamalarına ayrıca, korucu aşiretleri arasın-
daki husumetlerin yeniden belirmesine, bu da bölgede asayiş 
olaylarının artmasına neden olacaktır.

Köy koruculuğu sisteminin genel bir sosyolojik analizini 
yapmayı hedefleyen bu çalışmanın, bu alanda bundan sonra 
yapılacak olan çalışmalar için yol açıcı bir nitelik taşıdığı ka-
naatindeyiz.

Bu araştırmanın ortaya çıkmasında birçok kimsenin katkıla-
rı olmuştur. Öncelikle, doktora tez seçiminden tezin sonuçlan-
masına kadarki aşamalarda, her konuda görüşlerine başvurdu-
ğum ve yardımlarını gördüğüm tez hocam Prof. Dr. Zahir Kız-
maz’a en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu çalışmanın birçok aşamasında yardım ve eleştirilerde bu-
lunan değerli hocalarım Prof. Dr. Mahmut Atay’a, Doç. Dr. M. 
Cengiz Yıldız’a ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı’ya, katkıların-
dan dolayı Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Giyasettin 
Baydaş’a, Bingöl Üniversitesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hü-
seyin Çaldak’a, Yrd. Doç. Dr. Halil Şimşek’e, Batman Vali Yar-
dımcısı Soner Karataşoğlu’na ve bu çalışmada katkısı bulunan 
herkese minnet duyduğumu belirtmek isterim.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan ve 
görüşme taleplerimizi geri çevirmeyen Geçici Köy Korucuları-
na ve diğer görüşmecilere de teşekkür ederim.

MEHMET SEYMAN ÖNDER
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GİRİŞ

Ülkemizde geçmişten günümüze pek çok ciddi sorunlar yaşan-
mış ve bunların bazıları gündemi uzunca süre meşgul etmiştir. 
Ancak, günümüze kadar gündemi en uzun süreli meşgul eden 
sorunların başında kimilerinin PKK ve kimilerinin de Kürt so-
runu olarak tanımladığı sorun gelmektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde farklı zamanlar-
da Kürt isyanları gerçekleşmiştir. Daha önce gerçekleşen 28 is-
yan, devlet güçleri tarafından bastırılmıştır. Ancak gerek ya-
pısı, gerekse de içinde bulunulan koşullar gereği, kimi çevre-
lerce 29. isyan olarak kabul edilen PKK hareketi sonlandırıla-
mamıştır. Bu nedenle devlet yetkilileri, daha önce II. Abdülha-
mid tarafından uygulanmış olan Hamidiye Alayları sisteminin 
bir benzerini yani Köy Koruculuğu Sistemini uygulama gereği 
duymuşlardır.

Köy Kanunu ve Orman Bekçiliği yasalarından devşirilerek 
Köy Koruculuğu Sitemi adında yeni bir sistem oluşturulmuş-
tur. Bölgede yerleşik olan bazı aşiretlerin üyelerine silah ve yet-
kiler verilerek birer kamu güvenlik görevlisi yapılmışlardır. Bu 
çerçevede asayiş ve güvenlik konusunda bazı sıkıntılara neden 
olan aşiretlerin yaratacağı sorunların önüne geçilmeye çalışıl-
mıştır. Ayrıca, bu görevliler devlet için tehdit sayılacak unsur-
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lara karşı kullanılmışlardır. Hamidiye Alayları’nda olduğu gi-
bi, ağır suçlar işleyen ve aranıyor durumda olan yöneticiler de 
dâhil olmak üzere bazı aşiretlerin bazı mensupları, devlet gü-
venliği için çalışmak şartıyla affedilmiş, ‘kaçak’ oldukları hal-
de ‘Geçici Köy Korucusu’ adıyla kamu görevlisi yapılmışlardır 
(Tapan, 2007: 106; Sabah, 2004). Sistem içerisinde ilk olarak 
aşiret üyeleri yer almış, daha sonra aşiret üyesi olmayan köy-
lüler de sisteme dâhil edilmiştir. Ancak 30 yıllık çatışmalı sü-
reçte, korucuların bir güç haline geldikleri ve bazı korucuların 
kendi başlarına hareket ettikleri görülmüştür. Bu koruculardan 
bazıları, çeşitli suçlara bulaşmışlardır. Bu nedenle, bazı korucu-
ların içinden çıktıkları sistemle savaşır hale geldikleri yönünde 
sıkça tartışmalar yürütülmektedir. Tüm bu yan etkilerine rağ-
men, bazı devlet kademelerinde, özellikle de askeri yetkililerce 
başarılı olduğu söylenen koruculuk sisteminin, PKK’nin, böl-
ge halkının desteğini sağlamasına engel olduğu vurgulanmıştır 
(Yüksekovahaber, 2009).

Bazı kesimlerce ‘devletin sırtındaki kambur’ olarak nitelen-
dirilen, bazı kesimlerce de devletin güvenliğinin en temel un-
surlardan biri olarak kabul edilen koruculuk sistemi, güvenli-
ğe sağladığı katkıların yanı sıra, birçok sosyal soruna da neden 
olmuştur.

Köy koruculuğu sisteminin kurulduğu 1985 yılından Mayıs 
2012’ye kadar,129 bin 273 korucu bu sisteme dahil olmuştur. 
Bunların bin 578’i görevleri için yaşamlarını yitirirlerken, 7 bin 
216’sı da suça bulaştıklarından dolayı görevden alınmıştır. Mil-
li Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin 1984’ten Ocak 2011’e kadarki asker kaybı 6 bin 142, Ma-
yıs 2012’ye kadar hayatını kaybeden korucu sayısı ise bin 578’dir 
(MSB, 2012; JGK, 2012). 2009 yılı itibari ile ‘etkisiz hale’ getiri-
len PKK’li sayısı 40 bindir (Yayman, 2011: 21). Bazı akademis-
yenlerin ifadelerine göre PKK ile mücadelenin Türkiye’ye ma-
liyeti ise, 300 milyar doları geçmiştir (Öztürk ve Çelik, 2012).

Koruculuk sistemi, bir yandan devletin güvenlik politikası-
nın temel unsurlarından biri olması, bir yandan da sebep oldu-
ğu maddi külfet ve sosyal sorunlar nedeniyle, hep tartışma ko-
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nusu olmuştur. Bu tartışmalar, genellikle sistemin olumlu ya 
da olumsuz yönlerine yönelik yapılmış, ancak bu olumlu ve 
olumsuz yönleri doğuran nedenler ve koşulların üzerinde du-
rulmamıştır. Bu yönlü çalışmaların, yok denecek kadar az ol-
duğunu söylemek mümkündür.

Bu çalışmayla, koruculuk sisteminin olumlu ve olumsuz 
yönleri ve bunları ortaya çıkaran nedenler ile koşulların ne ol-
duğu; yani Devlet ve PKK ikileminde bir sorun mu, yoksa çö-
züm mü olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede koru-
cuların demografik özellikleri, ekonomik ve sosyal durumları, 
devletin güvenlik politikalarına yaklaşımları, Kürt sorununa ve 
PKK’ye bakış açıları, aşiretlerle ilişkileri, koruculuğun devam 
etmesi ya da kaldırılması durumunda karşılaşacakları muhte-
mel sorunlar hakkında tespitlerde bulunulmaya çalışılmıştır.

Bir Kürt örgütüne karşı mücadele veren ve köy koruculuğu 
sisteminin içerisinde olan bireylerin çok önemli bir bölümü-
nün Kürt kökenli vatandaşlardan oluşması, onlara yönelik şüp-
heci yaklaşımların oluşmasını sağlamaktadır. Sınırlı sayıda da 
olsa bazı yetkililerin, “Onlar da Kürt, onlara güven olmaz, ken-
di halkını satan devleti de satar” yaklaşımı içinde oldukları köy 
korucuları tarafından zaman zaman dile getirilmektedir. Koru-
cuların, operasyonlarda ilk saflara sürüldükleri, mayınlı bölge-
lerden ilk kendilerinin geçirildikleri iddiaları ile bazı askeri yet-
kililerin koruculara yönelik güven sorununu ortaya koyan ifa-
deleri, güvenlik birimleri arasındaki sorunu gün yüzüne çıkar-
makla birlikte araştırmamızda bu sorunun ne boyutlarda oldu-
ğu detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Devletin güvenini tam olarak kazanamamış olan köy koru-
cuları, bölge halkı ve Kürt hareketi tarafından da dışlanmışlar-
dır. Ancak onlar, Kürt sorunu ve sorunun çözümü konusunda, 
sorunun birebir içinde yer alan ve her iki tarafı da anlayabilme 
yeteneğine sahip olan bir gruptur. Her biri sorunu farklı algı-
lasa da sorunun çözülmesi hususunda korucularda genel an-
lamda bir fikir birliğinin olduğu ifade edilebilir. En dikkat çe-
kici husus ise, korucuların PKK’ye yönelik yaklaşımlarıdır. Bir-
birlerine karşı savaşıyor olsalar bile, korucuların yaklaşık beş-
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te birinde PKK’ye karşı gizli bir sempati olduğu anlaşılmakta-
dır. Bu çalışmayla bütün bu verilerden yola çıkarak korucula-
rın PKK’ye ve Kürt sorununa yönelik yaklaşımlarının daha de-
taylı analiz edilmesi ve çözüm sürecinden ne beklediklerinin 
tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Çözüm sürecinin oluşturulmasıyla birlikte bir başka tartışma 
ortaya çıkmıştır. Bu tartışma, koruculuk sisteminin kaldırılma-
sı ve bunun nasıl ve hangi yöntemlerle yapılacağı tartışması-
dır. Koruculuk sisteminin kaldırılması, bazı problemlerin son 
bulmasına imkân tanıyacaktır ancak, tüm sorunların çözülece-
ğinin söylenmesi mümkün değildir. Hatta yeni problemlerin 
oluşmasına sebebiyet vereceği söylenebilir. İşsiz ve vasıfsız bir 
kitlenin, kırsal kesimden kentsel alana doğru yeni bir göç dal-
gası yaratması yüksek ve güçlü bir olasılıktır. Bununla birlik-
te aşiretler arası husumetlerin yeniden alevlenmesi riski mev-
cuttur. Koruculuk sisteminin kaldırılması sonrası aşiretler ara-
sı güç dengesinde yaşanacak değişmeler, bölgede, asayiş olay-
larının patlamasına neden olabilecektir. Ayrıca, Kürt hareketi 
ve hareketle problem yaşayan aşiretler arasında da barış sağlan-
maması, tarafların intikam hissiyatıyla hareket etmesine ve do-
layısıyla da çatışmaların devam etmesine sebebiyet verebilecek-
tir. Çalışmada, sistemin kaldırılması sonrasında yaşanabilecek-
ler hakkında elde edilen verilerden yararlanılarak yapılan ön-
görüler de bulunmaktadır.

Koruculuk sisteminde birtakım sorunlar mevcuttur. Bu so-
runların ileride daha başka sorunlara da kaynaklık edebilece-
ği düşünülmektedir. Bu sorunların neden var olduğu üzerinde 
durmak gerekmektedir. Öncelikli olarak korucuların, korucu-
luğu neden kabul ettiğinin anlaşılmasına ihtiyaç duyulmakta-
dır. Bazı aşiretler, korucu olmadan önce PKK saldırılarına ma-
ruz kalmıştır. Bu aşiretler, PKK’ye karşı korunabilmek için ko-
rucu olmak istemişlerdir. Bu durum, bazı askeri ve siyasi yetki-
liler tarafından sık sık dile getirilmiştir. Ancak, çeşitli sivil top-
lum örgütleri, köylülerin, devlet yetkilileri tarafından köyleri 
yakılmakla tehdit edildiği için koruculuğu kabul ettiklerini de-
faatle belirtmişlerdir. Bu çalışmada, genel anlamda, bazı köylü-
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lerin PKK’ye karşı kendilerini savunmak için, bazı köylülerin 
ekonomik gerekçelerle, bazı köylülerin de devlet yetkilileri tara-
fından köylerini terk etmek zorunda bırakıldıkları için korucu-
luğu kabul ettiklerine yönelik detaylı analizlere yer verilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kırsal bölgelerinde istih-
dam imkânları son derece yetersiz olmakla birlikte, ekonomik 
faaliyet olarak tarım ve hayvancılık ön plana çıkmaktadır. Köy 
Korucuları Yönetmeliği gereği ekonomik faaliyetlerde bulun-
maları engellenen korucuların önemli bir bölümünün tekrar 
tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunma imkânı olduk-
ça sınırlıdır. Düzenli gelirin ortadan kalkması sonrası korucu-
ların, bölgenin ekonomik faaliyetlerine olumlu ya da olumsuz 
hangi hususlarda katkı sağlayacağı irdelenmiştir.

Koruculara, PKK ve sempatizanları tarafından, “hain, iş-
birlikçi” muamelesinde bulunulmaktadır. PKK’nin korucula-
rı toplum nezdinde itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunma-
sına rağmen bazı korucular PKK’ye sempati duymaktadır. İçiş-
leri Bakanlığı’nın, 2005 yılında yaptığı açıklamaya göre, 1985 
ile 2005 tarihleri arasında 2 bin 384 köy korucusu terör ve te-
röre yardım-yataklık suçu işlemiştir (Tapan, 2007: 211). Siste-
min meydana getirdiği sıkıntılardan biri de, bölge halkı ile ko-
rucular arasında sosyal bölünmenin yaşanmış olmasıdır. Ka-
muoyunda korucular, PKK ile mücadeleleri ya da iki ateş ara-
sında kalmanın verdiği büyük sıkıntılarla değil, işledikleri suç-
lar ve karıştıkları sansasyonel olaylarla gündeme gelmişlerdir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise, koruculara ge-
nel anlamıyla olumsuz bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu du-
rum, PKK’nin yaptığı yoğun propagandadan kaynaklanmakta-
dır. Koruculuk sistemini, kendisine taban oluşturmada en bü-
yük engel olarak gören PKK, koruculara yönelik sindirme po-
litikası çerçevesinde, çok yoğun ve etkili propaganda yaparak 
korucuları halkın nazarında itibarsızlaştırma çalışmaları yürüt-
müş ve bunda da önemli ölçüde başarılı olmuştur. Bu neden-
le bazı bölgelerde korucular, bölge halkı tarafından dışlanmak-
tadırlar. Bu durumun, koruculuğun kaldırılması sonrasında da 
önemli bir sosyal sorun olacağı varsayılmaktadır.


