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ABD’nin 2000’li yıllarda geliştirdiği ve Balkanlar ile Hazar havzası ülkeleri arasında bir sıç-
rama alanı olarak tasarlanan Büyük Karadeniz Projesi, Karadeniz’i önemli bir jeopolitik alt alan
haline getirmiştir. Karadeniz etrafında değişen siyasi coğrafya da yeni fırsatların ve tehditlerin
doğmasına neden olmuştur. Karadeniz’in uluslararası ilişkilerdeki yeni jeopolitik konumu bu de-
nize kıyıdaş olan ülkeleri yeni Karadeniz politikaları geliştirmeye itmiştir. Üstelik ABD’nin Ka-
radeniz politikası ile Türkiye’nin Karadeniz politikasının çatışması bu bölgeyi Türkiye için daha
da önemli hale getirmiştir. 21. Yüzyılda Karadeniz’in küresel politikalardaki önemi artacaktır.1

Karadeniz’in küresel politikalarda önemi artarken, Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye’nin gü-
venliği açısından daha hassas bir bölge haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda buraya yönelik
çok boyutlu güvenlik ihlallerinin artmasına koşut olarak Türkiye’nin güvenliği açısından bölge-
nin önemi artacaktır. Doğu Karadeniz bölgesine yönelik güvenlik tehditlerinden birisi de PKK
terör örgütüdür. 

PKK’nın Doğu Karadeniz’e sızması ve bölgedeki terörist faaliyetleri Güneydoğu Anadolu
bölgesinde yaşanan olayların gölgesinde kalmıştır. Doğu Karadeniz’e yönelik terör faaliyetleri-
nin uzun erimli ciddi bir tehdit taşımadığı düşünüldüğünden bu faaliyetler gerek bilimsel araş-
tırmalarda gerek medyada göz ardı edilmekte, bu bölgedeki terör faaliyetlerinin süreç içinde de-
ğişen yapısı yeterince gündeme gelmemektedir. Oysa PKK’nın Doğu Karadeniz bölgesine yöne-
lik eylemleri stratejik öneme sahiptir.

PKK terör örgütünün stratejisi kapsamında Doğu Karadeniz faaliyetlerinde Tunceli önemli
bir rol oynamıştır. Bölgede 1980 öncesi sol örgütlerin tabanından ve 1990’lardaki DHKP/C ile
TİKKO gibi yasadışı sol örgütlerin işbirliğinden yararlanıldığını2 söylemek yanlış olmaz. Ayrıca
örgütün bölgeye yönelik söylemlerini genellikle mezhep odaklı bir taban kazanma faaliyeti ek-
seninde geliştirdiği3 görülmüştür.

Bu noktada 1999 öncesi dönemle ilgili biraz önce bahsedilen farklılık bu durumda şöyle bir
ince ayrım yaratmaktadır: 1999 öncesinde DHKP/C ve TİKKO ile işbirliği halinde yapılan ey-
lemler çoğunlukla taktik niteliktedir. PKK bu dönemdeki eylemleri ile Güneydoğu Anadolu’da-
ki güvenlik güçlerinin moralini bozmak, odaklanmalarını ve güç teksif etmelerini engellemek,
çatışma coğrafyasını yaygınlaştırmak, Türkiye’nin her yerinde etkili olabileceğini göstermek ve
baskın avantajını ele geçirerek komuta kademesini paralize etmek amaçlarını gütmüştür. Bu dö-

* 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışmanı ve Ateş Ortasında Bir Savaş Muhabiri Anlatıyor (2001) Düşman Kar-
deşler - ABD İşgalindeki Irak’ta Arap, Kürt ve Türkmen Çatışması (2004), Çeçenler, Kimsesiz Bir Millet (2005), Yala-
nistan, Güneydoğu’dan Gerçek Gazeteci Öyküleri (2006), Irak Yanıyor (2007), Kanlı Kukla PKK(2008), Demokrasiye ve
Hukuka Ergenekon Tezgahı (2010), Pusu Hikayeleri (2010) kitaplarının yazarı

** 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Karadeniz Araştırmaları Merkezi, Araştırmacı, yeliz77@gmail.com
1 Ariel Cohen, ABD’nin Karadeniz Bölgesi Stratejisi, 21. Yüzyıl sayı 1, Ocak-Şubat-Mart 2007, s.189-201 
2 Ahmet Güner, Aydoğan Kılıç, “Sivas’a dikkat!”, Aksiyon, S. 93, 14 Eylül 1996, 
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nemde (aslında Reşadiye pususunda olduğu gibi günümüzde de) PKK’nın Karadenizli kurucu-
larının öldürüldükleri günlerin anısı önemli bir rol oynamaktadır.4 1999 öncesi dönem ayrıca si-
villere yönelik eylemlerin gündemde olduğu bir dönemdir. Örneğin terör örgütü, Alevi-Sünni
mevzusunu temel alarak “paramiliter, faşist Türk milliyetçisi, ırkçı şoven” olarak tarif ettiği Si-
vas merkezli bölge halkına yönelik terör eylemlerine girişmiştir. 

Sivas’a yönelik PKK faaliyetleri 2010’da Erzincan ve Erzurum’a yönelik PKK faaliyetlerin-
de olduğu gibi Karadeniz “eyaletine” sıçramak için basamak olarak mütalaa edilmelidir. Çünkü
PKK’nın ayrı bir Karadeniz “sahası” yoktur. Güvenlik güçlerinin geniş kapsamlı operasyonları
ve 2005’de Trabzon/Maçka’da olduğu gibi bölge halkının silahlı PKK üyelerine karşı hazırlıklı
olmasından dolayı PKK faaliyetlerini Reşadiye pususundan sonra Nurettin Sofi’nin açıklamasın-
da “Eylemi Dersim eyaletine bağlı bir birim kendi inisiyatifi ile yaptı”5 dediği gibi eylemlerini
Dersim sahasına bağlı olarak gerçekleştirmektedir.

PKK’nın Doğu Karadeniz’de Zemin Arayışları (1993-1996) 

İlk kez 1993 yılında ‘Kuzeye İlerleyiş’ adı altında başlatılmaya çalışılan Karadeniz’e PKK sı-
zıntısı gerçekleştirilmeye çalışıldı. Bingöl, Muş, Bulanık, Malazgirt,  Elazığ/Karakoçan,  Erzu-
rum/Aşkal, Horasan, Ağrı/Tutak, Patnos, Eleşkirt, Erzincan/Tercan, Bayburt, Trabzon ve Ri-
ze‘yi içine alan Erzurum bölgesi oluşturulmuştur. PKK’lı teröristler Karadeniz’de ilk olarak
1994 yıllarında görülmüştür. Az sayıdaki terörist bölgeden sadece geçiş yapıyorlardı. Herhangi
bir eyleme girmeme konusunda da oldukça dikkatliydiler. Bu dönem “PKK’nın siyasi ve aske-
ri keşif” dönemi olarak adlandırılabilir.

PKK terör örgütü 1995 yılında Irak’ın Haftanin bölgesinde gerçekleştirdiği 5. Kongre’de al-
dığı karar gereği,6 eylemlerini 1997’den itibaren Karadeniz ve Akdeniz’e taşıma kararı almıştır.

4 “Mehmet Faraç 22 Gün önce PKK Saldırılarının ne zaman ve nereye yapılacağını bildi!”, 31 Mayıs 2010
http://www.hurriyetport.com/news/117/ARTICLE/20826/2010-05-31.html

5 http://www.newsweekturkiye.com/haberler/detay/34854/Ya-orgut-bolunurse
6 “TSK’dan Tokat Saldırısı Açıklaması”,11 Aralık 2009, 

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2009/12/11/tskdan_tokat_saldirisi_aciklamasi
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Örgüt bir yayınında Karadeniz’e açılma planını izah ederken şöyle demiştir: “TC’nin Karade-
niz’in etnik zenginliğinin üzerine döktüğü betonu kırarak altındaki etnik zenginliği ortaya çıka-
racağız.” PKK’nın Karadeniz’e açılımı gerçekleştirmek için bölgede daha önceden faaliyette bu-
lunan diğer sol örgütlerle işbirliğine ihtiyacı vardı ve bu maksatla DHKP/C ve TİKKO ile anlaş-
malar yapmtı.7

Örgüt DHKP/C ve TİKKO ile yaptığı işbirliği ile bu örgütleri Doğu Karadeniz bölgesinde ta-
şeron olarak kullanmayı ve bölgeye çalışmaya gelen çoğunluğu Güneydoğu Anadolulu vatan-
daşlara propaganda yapılabilecek ve eleman temin edebilecek ilişkiler ağı geliştirmeyi hedefle-
miştir. PKK ayrıca Doğu Karadeniz bölgesinde terör eylemleri arttıkça, güvenlik güçlerinin bü-
tün dikkatlerini Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine teksif edemeyeceği, bazı birlikleri Do-
ğu Karadeniz’e sevk edeceği analizini yapmıştır. Bu dönemde ana karargahı Erzincan’da konuş-
lu olan 3. Ordu birliklerinin büyük bir bölümü, terörle mü-
cadelede ana yükü taşıyan ve ana karargahı Malatya’da olan
2. Ordu Komutanlığı’na ait bölgedeki terörle mücadeleyi
desteklemektedir. 3. Ordu birliklerinin bir kısmını Doğu Ka-
radeniz’e sevk edince güneydeki teröristlerin biraz daha ra-
hat hareket etmesi sağlanabileceği tahlili yapılmıştır. 

Ordu kırsalında bir kısım yurttaşın geçmişte Marksist
ideoloji ile temasını avantaj olarak değerlendiren PKK, Alevi-Sünni hassasiyetini de kullanarak
kendi milislerini yaratmak için çalışmalara başlamıştır. Aracılık yapan vatandaşların yazın Doğu
ve Güneydoğu’ya gitmeleri, bu bölgelerden de mevsimlik işçilerin Karadeniz’e gelmesi
PKK’nın aradığı zeminleri yaratmıştır. 

1938 yılında Dersim olayları nedeniyle Borçka’ya göç eden Kürt kökenli vatandaşlar aracılı-
ğıyla bölgeye sızan bir grup, göçerler tarafından “Koliva” adı verilen yayla evlerinde saklanmış-
tır. Bölge bu konuda son derece hassas olduğu için duyum kolay alınmıştır. Jandarma birlikleri
yayla evlerini basmışlardır. Çıkan çatışmada bir terörist öldürülmüş, bir kadın terörist yaralı ola-
rak kaçmayı başarmıştır. Grup çatışma sonrasında bölgede bir başka yayla evine saklanarak bir
hafta geçirmiştir. 

Terörist grup yakalanmamak için ikiye ayrılmıştır. Milislerle buluşmaya giden iki PKK’lı te-
rörist şehirde ele geçirilmiştir. Yaralı kadın terörist de Artvin’de dolmuşun içinde vatandaşlar ta-
rafından fark edilmiş ve polise ihbar edilerek yakalanmıştır. Kızın verdiği adrese ve yayla evine
yapılan operasyonlarda çıkan çatışmalarda dört PKK’lı ölü ele geçirilmiştir. Bölgede barınama-
yacağını anlayan grubun diğer üyeleri Doğu Karadeniz’den kaçmış, ancak bu ciddi bir olay ola-
rak PKK’nın üst düzeyine bildirilmemiştir. 

PKK’nın İkinci Dalga Eylemleri (1997-1998)

PKK, 1996’da “Savaşın Türkiyelileştirilmesi” adı altında Akdeniz ve Doğu Karadeniz böl-
gesinde terör eylemlerini geliştirmek istemiş ise de 1996’da Doğu Karadeniz’de yukarıda anılan
eylem dışında ciddi bir eylem geliştirememiştir.8 1996 yılı PKK açısından keşif, 1997 yılı ise üst-
lenme ve eylem yılı olmuştur.9 1997’de PKK’lı teröristler, “Koçgiri” eyaletine bağlı olarak Do-
ğu Karadeniz bölgesinde faaliyet göstermeye başlamışlardır. Örgütün Karadeniz faaliyetlerinin

So¤uk Savafl’tan 
sonra Karadeniz’in
jeopolitik önemi
artm›flt›r.

7 Terör örgütü ele başı A. Öcalan yakalandıktan sonra alınan ifadesinde de “Karadeniz’e açılım maksadıyla, TİKKO,
TDP, DHKP/C ve PKK’nin müşterek eylem kararı aldığını, DHKP-C ile de Avrupa’da bir anlaşma yapıldığını ancak
yürümediğini” ifade etmiştir.

8 Ümit Özdağ, Türk Ordusu PKK’yı Nasıl yendi Türkiye PKK’ya Nasıl Teslim Oluyor? Askeri Galibiyetten,
Siyasi Mağlubiyete, Kripto Yayınları, Anlara 2010, s.154

9 Abdullah Öcalan, İddianame
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liderliğini “Ayhan” kod adlı Ağa Kahraman yaparken, Şemdin Sakık’ın kardeşlerinden Fırat kod
adlı Müfit Sakık da grup komutanı olmuştur. 

PKK 1997’de Doğu Karadeniz’de daha bilinçli eylemlere yönelmiştir. Doğu Karadeniz’de
yüz elli kadar PKK’lı zaman zaman gruplara bölünerek eylem yapmışlardır. 10 Eylül 1997 Su-
şehri’nde yol kesen bir grup PKK’lı, otobüsteki yolculara yönelik propaganda konuşması yap-
tıktan sonra para toplamış ve daha sonra otobüsün gitmesine izin vermiştir. 

Tam bir ay sonra 11 Ekim 1997’de Şebinkarahisar-Alucra yolunda üç ayrı noktaya pusu
atan PKK’lılar yol kesmiş, durmak istemeyen bir minibüse ateş açmış, bir yurttaşı öldürmüşler-
dir. Daha sonra duran araçta bulunan bir PTT görevlisini de kurşuna dizmişlerdir. Bu sırada kar-
şı yönden gelen bir motosikletliyi de kaçmak istediği için ateş ederek öldürmüşlerdir. Olayda
dokuz kişi de değişik yerlerinden yaralanmıştır. 

Bu eylem sonrasında Doğu Karadeniz’de halk arasında ciddi bir panik yaşanmıştır. Eylemin
üç gün sonrasında 13 Ekim 1997’de aynı PKK grubu bu kez Tokat Dağı mevkiinde, Baroner
şirketine ait Kurşunlu madeninin batı ağzında bulunan bir mühendisi öldürmüş ve Petev Buka-
lov ve Atanos Milkov adlı iki Bulgarı da beraberlerine alarak kaçırmışlardır. PKK’lılar kaçma-
dan önce de madende bulunan dört kamyonu ateşe vermişlerdir. Yaklaşık kırk kişilik bu PKK
grubu, daha sonra ormanlık bir bölgeye kaçarak izini kaybettirmiştir. 

Şebinkarahisar’da Temmuz 1997’de Alucra-Şiran arasındaki yolda bir minibüs yakılmıştır.
PKK’lı grup daha sonra jandarma karakolunu taramıştır. PKK eylemlerini her yere taşımıştır.
PKK eylemlerinin büyüklüğü değil, etkisi önemli olup, örgüt ses getirmekte başarılı olmuştur.
1997’de Doğu Karadeniz bölgesinde herkes teyakkuz durumuna geçmiştir. 

PKK Doğu Karadeniz’de eylemlerini arttırırken, bütün amacı savaş alanını genişletmek ve si-
lahlı kuvvetlerin güç dağıtmasını sağlamaktır. Amacı, eylem sahası genişledikçe halk üzerindeki
etkisini de arttırıp hükümete siyasi baskısı yaptırmaktı. Bu nedenle PKK savaş alanını “Sarı Ku-
şak” adıyla Türkiye’nin tam ortasında çizdiği bir çizgiyle belirlemiştir. Kuzeyde Fatsa’dan baş-
layan kuşak, güneyde İskenderun’a kadar inmektedir. Amaç, Karadeniz kıyısındaki insanları ve
devlet güçlerini huzursuz etmektir. Bazı PKK’lılar Karadeniz kıyısında faaliyet göstermelerinin
Rusya’dan küçük gemilerle ıssız sahillere gelecek olan silah ve cephanenin daha rahat yurda so-
kulmasının amaçladığı bilgisini vermişlerdir. Ancak sarı kuşak teorisi bütün gayretlere rağmen
gerçekleştirilemeyecektir.

1997 Eylemleri Güvenlik Güçlerini Doğu Karadeniz’de Alarm Geçiriyor

PKK’nın Doğu Karadeniz eylemlerini arttırması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü olayları
değerlendiren bir rapor hazırlamıştır. Raporda, PKK’nın Mesudiye’den başlayıp Gürgentepe-
Işıktepe kırsalına kadar olan bölgede ikisi silah deposu olmak üzere, yirmi sekiz sığınak hazır-
landığının saptandığı belirtilmiştir. Kızıldere olarak anılan Karadeniz grubunun karargah olarak
Tokat’ın Reşadiye-Almus kırsalını kullandığı, Ordu ili Aybastı-Reşadiye-Niksar bölgelerine açıl-
mayı planladığı anlatılmıştır. Bölgeye yüz kadar PKK’lı takviyesi yapılmasının planlandığı da ra-
porda belirtilmiştir. Raporda illere göre PKK, TİKKO ve DHKP/C ve diğer terör örgütlerinin fa-
aliyetleri ve terörist sayıları belirtilmiştir. Söz konusu rapora göre;10

Sivas

Koçgiri isyanını hazır zemin gören ve 1988’den sonra Sivas’ta keşif ve araştırma yapan PKK,

10 “Karadeniz’in terör haritası”, Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırladığı raporla bölgede terör örgütlerinin
faaliyetlerini il il analiz etti” Tolga ŞARDAN, www.milliyet.com.tr/1998/07/22/haber/hab01.html



Haziran 1994’ten sonra bölgeye geçmiştir.
Bölgede sayıları 125 - 150’ye yaklaşan ör-
güt mensuplarından 120’si yakalanmıştır.
Haziran 1995’te 160, Haziran 1996’da 42
olan PKK militanı sayısı 1998 yılında 35 –
40’a düşmüştür.

Giresun

Haziran 1997’den bu yana bölgede fa-
aliyet gösteren PKK, Şebinkarahisar, Aluc-
ra, Çamoluk ilçeleri kırsalıyla Alucra mer-
kezindeki eylemleriyle kendini göstermiş-
tir. PKK’lılar Giresun’a geçiş için Gümüş-
hane’nin Şiran ilçesi kırsalını kullanmakta-
dır. PKK paralelindeki TDP ise Doğankent
ilçesinde örgütlenmiştir. 

Ordu

Sivas kırsalında üslenen PKK, 1996 ya-
zında Sivas’la sınırı olan Ordu/Mesudiye
kırsalına sızmıştır. 

Gümüşhane

Tunceli, Sivas ve Erzincan’da faaliyet
gösteren PKK ile TİKKO, Erzincan üzerin-
den Ordu ve Giresun kırsalına geçerek Ka-
radeniz bölgesine ulaşabilmek için Kelkit
ve Şiran kırsalını tampon bölge olarak kul-
lanma gayretindedir. Kelkit ve Şiran ilçele-
ri konumu itibariyla siyasi yönden önemli-
dir. Bölgede yerleşik aşiret düzeyinde ya-
şayan Kürt ve Alevi kökenli köylerin bu-
lunması örgütlerin ilgisini çekmektedir.

Amasya

Halkın PKK ve aşırı sol örgütlere sem-
pati duymaması örgütler açısından dezavan-
taj olmaktadır. İl merkezinde Eğitim Fakül-
tesi ve Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim
gören öğrenciler arasında taban bulan ör-
gütler, yayınlarıyla sempatizan kazanmaya
çalışmaktadır. Tokat sınırındaki Karaçavuş,
Hasabdal, Çengelkayı köylerinde Alevi ve
Gürcü vatandaşlar yoğunluktadır. 
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Doğu Karadeniz’de Halkın PKK’ya Tepkisi

1997’de Doğu Karadeniz bölgesi sanki Güneydoğu Anadolu’nun 1985 yılında yaşadıklarını
yaşamıştır. PKK her yerde adını duyurmuş, günlük konuşmaların ana konusu haline gelmiştir.
Uzun bir süre DHKP/C ve TİKKO’cu olarak bölgede dolaştıkları için özellikle bölgedeki sol gö-
rüşlüler arasında “bizim çocuklar” olarak anılmışlardır. Zaten Ağa Kahraman liderliğindeki PKK
grubu-TKP/TİKKO yakınlaşması o dönemde doruk noktaya çıkmıştır. PKK’lılar TİKKO’nun
yöre halkına davranış konusundaki nasihatlerine uymuşlardır. İşte bu ortamı bozmamak için
PKK terör örgütü halkı kızdırmamaya, ancak güvenlik güçlerini sürekli alarmda tutmaya çalış-
mıştır. 

Özellikle Ordu’nun Fatsa-Mesudiye ekseninde halkla güvenlik güçleri, özellikle de polis
arasında güven bunalımı yaşanmıştır. 1997 Haziran ayında
Ordu Valiliği Mesudiye kırsalındaki köylere olası bir saldırı-
da kullanılmak üzere elli Kalaşnikof dağıtmıştır. Fatsa, Me-
sudiye ve Aybastı gibi sol örgütlere müzahir olarak bilinen
bölgelerde, köylüler silah almak istememişlerdir. Silahları
almışlarsa da evdeki kasalarına kilitlemişlerdir. 

Ordu/Mesudiye Güneyce köyü kırsalına giden güvenlik
güçleri, sisli yolda karşılarına aniden çıkan iki çoban çocuğa

ateş açmak zorunda kalmışlar ve açılan ateş sonucunda iki çocuk hayatını kaybetmiştir. Cihan
Metin (12) ve Turgay Metin (14) amca çocuklarının aileleri de İçişleri Bakanlığı aleyhine tazmi-
nat davası açmıştır. Bu olaydan dolayı halk arasında özel time karşı antipati oluşmuştur. Ve böl-
geye kaydırılan çok sayıda özel tim bir anda geri çekilip bölge yine polis ve jandarmaya bırakıl-
mıştır. 

PKK terör örgütü bölgede büyük eylemler yapamamış, zayiat vermemek için güvenlik güç-
leri ile sıcak temasa girmemeye çaba göstermiştir. Sadece halkı tedirgin edecek eylemlere yönel-
miştir. Örgüt, insan kaynaklarının azaldığı 1997’de sınırlı sayıdaki teröristten en üst düzeyde fay-
dalanmayı amaçlamıştır. 

1998 senesi PKK açısından psikolojik yıkım senesi olmuştur. Gerek Güneydoğu Anadolu ge-
rek ise Irak’ta Türk Ordusu’nun sürekli baskısı altına kalan örgüt “savaşı Türkiyelileştirme” stra-
tejisini Doğu Karadeniz eylemleri ile sürdürmek ve buradaki Türklerin de katılmasını sağlamak
amacı ile “Türkiye Devrim Partisini” (TDP) kurmuşlardır. Ancak 1998 yaz ve sonbaharında Do-
ğu Karadeniz bölgesindeki bütün PKK’lı teröristler güvenlik güçleri tarafından ya imha edilmiş
ya da bölgeden kaçmaya zorlanmışlardır.11 TDP’nin, Resul Kocatürk başkanlığında bölgeye
gönderilen 9 kişilik ekibinden 3’ü güvenlik güçlerinin ısrarlı istihbarat ve takipleri sonucu çıkan
çatışmalarda öldürülürken, 3’ü sağ yakalanmış, diğer 3 terörist ise bölgeyi terk etmiştir. 4 Ocak
1999’da Tokat’ın Almus ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışma-
da 1 terörist ölü ele geçirilmiştir.     

Karadeniz’de PKK Eylemleri (1999-2003)

PKK’nın 1999 sonrası Doğu Karadeniz faaliyetlerini iki dönemde inceleyebiliriz: 1999–2003
arasındaki dönem; 2003’den 2010’a kadar uzanan dönem. 1999 sonrası dönemde PKK Avrupa
Birliği’nin vaatleri ve vesayeti altında siyasallaşma çabasına girmiş ve bu kapsamda 2 Ağustos
1999’da A. Öcalan’ın çağrısıyla K. Irak’a çekilmeye başlamıştır. Siyasal mücadeleyi öncelikli
hedef olarak belirlerken 2001–2002’de yeniden Türkiye içerisine “meşru müdafaa” konseptiyle
sızmaya başlamış, Doğu Karadeniz’e de sızma faaliyetlerinde bulunmuştur. 

11 Ü. Özdağ, Türk Ordusu…,s.159
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PKK 2001’de yaptığı 1. Konferansta Karadeniz’e sızmak ve yapılanmak üzere 15 kişilik bir
grubu Doğu Karadeniz’e keşfe gönderme kararı almıştır.12 Ancak bölgeye yollananlar başarılı
olamamış, 2001-2003 yılları arasında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucu terörist-
ler bölgeden temizlenmiştir.13

Karadeniz’de PKK Eylemleri (2003-2010)

2003-2010 arasında ABD’nin Irak işgaliyle PKK yeni imkânlara kavuşmuştur. PKK’lı terö-
ristler Suriye kökenli Fehman Hüseyin’in talimatıyla, K. Irak’tan Türkiye’ye sızarak, “Tunceli-
Erzurum-Kemah” ve “Tunceli-Erzincan-İliç” yönünü takip ederek Karadeniz’de Tokat, Giresun,
Ordu, Trabzon, özellikle Maçka, Şebinkarahisar-Torul kırsalları ve Suşehri ormanlarında konuş-
lanmaya başlamıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı’nın “2004 Terör Değerlendir-
me Raporu”nda PKK faaliyetleri ile ilgili kapsamlı bilgi ve-
rilmiştir. Raporda yer alan ifadelere göre iki PKK’lı grup To-
kat veSivas üzerinden Giresun ve Gümüşhane’ye sızmışlar-
dır. Buterörist gruplar her iki ilin kırsal kesimlerinde yer al-
mış olup, kent merkezlerinde de işbirlikçi unsurlar ile terö-
rist faaliyetlerde bulunmuşlardır. Nitekim PKK, Gümüşhane otobüs terminalindeki polis nokta-
sına saldırı düzenlemiştir. Ancak bu şehir merkezindeki hayatı çok etkilememiş olacak ki, olay-
dan bir hafta sonra valinin de katılımı ile bir festival düzenleniyor. Festival devam ederken Gü-
müşhane’nin Torul Askerlik Şubesi, PKK tarafından basılmış ve bir askerimiz şehit edilmiştir14

Bu dönemde PKK’nın faaliyetlerinin “Türkiyelileşmesi” ve KADEK’in kurulduğu 8. Kon-
gre’deki kararların yani “diğer bölge halklarıyla işbirliği prensibinin” yürütülmesi açısından
önemli olabilecek faaliyetlere girişilmiştir. Bu açıdan “kadın, gençlik ve emekçi” hassasiyetle-
rini ortak payda alan eylemlere terör örgütü üyeleri aktif destek vermiştir. Bunun yanı sıra ilan
ettikleri meşru savunma alanlarına yakın yerlerde operasyon yapan, devriye gezen hatta intikal
eden güvenlik güçlerine fırsat buldukça saldırmıştır. 2005 yılından itibaren PKK, Suriye uyruk-
lu PKK’lıların Maçka’daki alışveriş merkezini bombalama planında olduğu gibi Doğu Karade-
niz faaliyetlerini tırmandırmaya başlamıştır.        

2006 yılında PKK, DHKP ile de 10 yıllık küskünlüğüne son vermiştir. Terör örgütü Türki-
ye’nin genelinde güçlü ve örgütlü oldukları mesajını vermek amacıyla Karadeniz Bölgesi’nde
sorumluluğu Doktor Bahoz Erdal’a vermiş ve Erzurum ile Hakkari sorumluları da Karadeniz’e
kaydırılmıştır. Suriye uyruklu ve örgütün silahlı kanat sorumlusu olan Bahoz Erdal, Karade-
niz’deki teröristlerin başına örgütün Erzurum sorumlusu İrfan Amed ve Hakkari sorumlusu
Azad Siser’i getirmiştir. Gümüşhane ve Giresun’a sızıldığı ve Karadeniz’deki PKK yapılanma-
sına dair bilgiler 11 Ağustos 2006’da örgütün yayın organı Roj TV’de yayımlanmıştır. 

PKK ilk etkili terör eylemini Gümüşhane’nin Şiran İlçesi’nde gerçekleştirmiştir. Dört aske-
ri şehit eden, sekiz askeri de yaralayan terör örgütüne DHKP dışında bölge kırsalında TİKKO ve
MLKP militanları da lojistik destek vermişlerdir.15

TSK’nın düzenlediği hava ve kara destekli operasyonlarıyla sıkışan PKK, Nisan 2008’de Ka-

12 http://www.hpg-sehit.com/sehitler_albumu/2003/39.html
13 “TSK’dan Tokat Saldırısı Açıklaması”,11 Aralık 2009, 

http://www.sabah.com.tr/ Gundem/ 2009/12/11/tskdan_tokat_saldirisi_aciklamasi
14 “Askerlik Şubesi’ne Hain Saldırı: 1 şehit”, Kenthaber, 30 Temmuz 2005, 

http://www.kenthaber.com/karadeniz/gumushane/torul/Haber/Genel/Normal/askerlik-subesine-hain-saldiri—1-
sehit/a7daf273-fce2-4926-88d0-d84c1d65d7a1

15 http://www.haber3.com/pkk-karadenize-aciliyor-148580h.htm 
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radeniz’e çıkmayı tekrar deneme kararı almıştır. PKK ve TİKKO bir işbirliği anlaşması yapmış-
lardır.16 Bu amaçla Celal Başkale adlı PKK’lının liderliğinde ve TİKKO’cu teröristlerin lojistik
desteği ile bölgeye toplam 12 kişiden oluşan 6 kişilik iki ayrı grup gönderen terör örgütü, grup-
lardan birinin Giresun, diğerinin Sivas’ta üslenmesini istemiştir. Giresun’u üs olarak belirleyen
6 kişilik grubun 18 Haziran 2008’de Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Karamustafa köyü Çamlık Ma-
hallesi’ndeki evlere girerek vatandaşlardan zorla giyecek ve yiyecek alıp, ormana kaçtıkları be-
lirlenmiştir. Aynı eylemi 20 Haziran 2008’de Gümüşhane’nin merkeze bağlı Aksu köyünde de
gerçekleştiren PKK grubu, 21 Haziran 2008’de de yine Gümüşhane’nin Şiran ilçesine 10 km
mesafedeki Yeşilbük-Aksaray köyü mevkiinde 17 askeri aracın 11. sırasındaki araca silahlı taciz
yapmıştır. 3 asker yaralanmıştır. Giresun’un Dereli ilçesi Kümbet yaylası Cımbırtlık ormanları
mevkisinde de bir astsubay ve bir uzman çavuşun yaralanmasıyla sonuçlanan taciz atışını ger-
çekleştiren PKK grubuna yönelik operasyonlar sürmüştür.17

Sivas bölgesine gönderilen PKK grubu ise Erzincan kır-
salından Sivas üzerinden Ordu’nun Mesudiye ilçesine gir-
meyi hedeflemiştir. 2007’den itibaren Fehman Hüseyin’in
inisiyatifiyle eylemsizlik süreci bozulduktan sonra Karade-
niz’de ses getiren eylemler planlanmış bunlardan en önem-
lisi 11 Ağustos 2008’de Erzurum/Kemah’da biri yarbay ol-
mak üzere dokuz askerin uzaktan kumandalı bombayla şehit
edildiği eylem olmuştur.18 PKK Tunceli grubunun 5-6 terö-
ristle 7 Aralık 2009’da gerçekleştirdiği Reşadiye pususu
PKK’nın Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği 52. terör ey-

lemi olmuştur.19

Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı Korg. İ. H. PEKİN 11 Aralık 2009’da yaptığı ba-
sın açıklamasında, “PKK terör örgütünün 2003 yılından, 7 Aralık 2009’da Tokat/Reşadiye’de
gerçekleştirilen saldırıya kadar bölgeye yeniden açılmaya ve eylemde bulunmaya birkaç kere te-
şebbüs ettiğini ancak bu teşebbüsün bölge halkının güvenlik güçlerine verdiği destek ve güven-
lik güçlerince alınan tedbirler neticesinde sonuçsuz kaldığını” ifade etmiştir.20

PKK’nın Doğu Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği bu son eylemleri ise bazı çevrelerde
“Ergenekon provokasyonları” olarak nitelendirilmiş sanki PKK korumaya alınmıştır. Sam-
sun/Lâdik’te 18 Nisan 2010’da Murat Karayılan’nın talimatı ile -12 PKK’lı teröristin TİKKO ile
işbirliği yaparak- iki polisin şehit edilmesi de Giresun Dereli’de 26 Nisan 2010’da yine bir uz-
man çavuşun şehit edilmesi ve iki erin yaralanması gibi eylemler de PKK’nın terör eylemleri-
dir.

Güvenlik güçlerinin ısrarlı takibiyle 17 Haziran 2010’da, Gümüşhane/Kelkit kırsalında bir te-
rörist etkisiz hale getirilmiş ve 22 Haziran’da, biri sağ olmak üzere, içlerinde “Karadeniz açı-
lım” sorumlusunun da olduğu dört terörist daha etkisiz hale getirilmiştir. Bu teröristlerin 26 Ni-
san 2010 tarihinde Giresun/Dereli’de bir astsubayımızın şehit olduğu, iki askerimiz ile bir vatan-
daşımızın yaralandığı terör eylemini gerçekleştiren terörist grup olduğu tespit edilmiştir.21

16 mynethaber, 8 Aralık 2009, Saldırı PKK-TİKKO Ortak eylemi mi?”
17 “PKK Karadeniz’de Eylem İçin Mi?”, www.realhaber.com, 
18 Milliyet, 12 Ağustos 2008
19 Cumhuriyet, Mehmet Faraç
20 “TSK’dan Tokat Saldırısı Açıklaması”,11 Aralık 2009, http://www.sabah.com.tr/ Gundem/ 2009/ 12/11/ tskdan

_tokat_saldirisi_aciklamasi
21 http://www.tsk.tr/10ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_9_Basin_Bilgilendirme_Toplantilari

/2010/BBT_25_06_2010.html
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Sonuç

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, PKK’nın 2010 yılında Kara-
deniz’de yaptığı eylemlerin amacının, “Güvenlik güçlerinin Irak sınırında oluşturduğu sıklet mer-
kezini zayıflatmak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde teröristler üzerindeki baskıyı azaltmak ve
güvenlik güçlerinin diğer bölgelere ilave kuvvet, istihbarat gayreti ve zaman ayırmasını sağla-
mak olduğunun” düşünüldüğünü söylemiştir. Bu da göstermektedir ki, 1995’den bu yana
PKK’nın Karadeniz eylemlerinin temel fikrinde bir değişim olmamıştır.22 Doğalgaz hatlarına ya-
pılan eylemler ve HES’lere yönelik sabotaj faaliyetleriyle alanın genişletildiği düşünülebilir. 

PKK yöneticilerinin “Zağros’tan Amanoslar’a, Karadeniz’e kadar bütün zirvelerdeyiz” söy-
lemi son derece önemlidir ve “her yerde vurabilirim” mesajı vermektedir. Cevdet Aşkın’a göre,
Mart 2010 itibariyle TSK’nın Irak sınır hattına bugüne kadar
benzeri görülmemiş ölçüde yığınak yaparak Kuzey Irak’taki
PKK kamplarına harekât sinyali verdiği göz önüne alındığın-
da PKK’nın Karadeniz’deki eylemlerle:

1- Sınır hattında oluşturulan yoğun baskıyı hafifletmeye
çalıştığı,

2- “Misilleme” hakkını kullandığı gerekçesiyle Nisan
ayından beri sürdürdüğü “eylemsizlik” sürecini boz-
madığını göstermeye çalıştığı,

3- Taraftarlarının “eylem yapma” baskısına “kontrollü”
şekilde yanıt verdiği anlaşılıyor. 

Özetle kitle tabanının olmadığı Karadeniz’de eylem yaparak ve eylemlerin ardından hâlâ ope-
rasyonel kalarak Ankara’ya adeta meydan okuyan örgütün her halinden “postu pahalıya satma-
ya” hazırlandığı fark ediliyor.23

Durumu daha içinden çıkılmaz hale getirecek olan PKK’nın sivillerle çatışması ihtimalidir.
Türkiye geneli siyasi şartlar bir yana bırakıldığında örgüt içi dinamikler ikili bir gelişmenin
içinde evrilmektedir. Bir yandan siyasal bir sonuç amacıyla stratejik eylem yapmayı tasarlayan
örgüt, diğer yandan Karadeniz gibi önemli ama kendisi için çevre alanlara yönelik eylemlerde
alt düzey üyelerinin misilleme ve meşru savunma eylemleri baskısıyla karşı karşıya kalmakta-
dır. 

Doğu Karadeniz bölgesi geçmişte olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da artan yıkıcı faaliyet-
ler, istihbarat operasyonları ve PKK terör eylemlerine hedef olacaktır. Ne yazık ki Karadeniz böl-
gesine yönelik kapsamlı tehditlerle ilgili henüz ciddi bir tehdit algılaması ve bilincinin bölge hal-
kında, aydınlarımızda veya Türkiye Cumhuriyeti’nde yerleştiğini söylemek mümkün değildir.
Önümüzdeki dönemde Karadeniz konusunda yapılacak her türlü bilimsel çalışma bu bölgemize
yönelik tehditleri doğru algılamamıza ve gereken önlemleri zamanında almamıza yardımcı ola-
caktır. 21. YÜZYIL

22 Cevdet Aşkın, “Genelkurmay Referans’ın PKK’nın Karadeniz eylem analizini nasıl teyit etti”, Referans, 15 Mayıs
2010

23 Cevdet Aşkın, “PKK Neden Karadeniz’de eylem yapıyor”, Referans, 28 Nisan 2010
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