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?ntihar Eylemlerinin ?cra Safhas?
Hedefe ?ntikal
Hedefe intikal eylemin tamam?na bak?ld???nda örgütler aç?s?ndan en riskli safhad?r. Seçilmi? hedefte infilak?n gerçekle?medi?i
eylemlerde eylemcilerin ve bombalar?n neredeyse tamam? intikal safhas?nda ele geçirilmi?lerdir.
Eylemci, güvenli evde bomba ile teçhiz edilerek bomban?n nas?l patlat?laca?? konusunda k?sa bir e?itime tabi tutulmakta,
müteakiben sald?r? hedefine intikal ettirilmektedir. Bomban?n yol boyunca yakalanma riski varsa, eylemcinin bomba ile bir araya
gelmesi hedefin yak?n?ndaki ba?ka bir noktada gerçekle?tirilmektedir. Eylemin ayr?nt?lar? hakk?nda son bilgiler eylemciye
sald?r?dan k?sa bir süre önce verilmektedir.
Sald?r? hedefine intikal bir veya iki eskort timi arac?l???yla yap?lmakta, bu timler normal olarak biri bayan iki ki?iden olu?makta ve
yol kontrol noktalar?nda ?üphe çekmeyecek tarzda giyinmekte ve davranmaktad?r. Eylemcinin kad?n olmas? halinde son a?amaya
kadar yan?nda yak?n bir akrabas? bulunmaktad?r. ?ki eskort timi kullan?ld???nda; birinci tim, yol kontrol noktalar?ndan eylemciyi
geçirmekte; ikinci tim ise, eylemciyi bomba ile bulu?turarak hedef bölgesine ula?t?rmakta ve kesin hedefi göstermektedir.
Eskort timini ve eylemciyi eylem yerine ula?t?ran arac?n sürücüsü, genellikle eylemin icra edilece?inden haberdar olan ve bu i?i
daha önce de yapm?? ki?ilerden olmaktad?r. Baz? eylemlerde, eylemcinin belli bir noktadan itibaren toplu ta??ma araçlar? veya
taksiyle olay yerine yaln?z gittikleri görülmü?tür.
El Aksa intifadas?nda intihar eylemcileri hedef bölgesine rahatça s?zmak için bir çok aldatma tedbiri de uygulam??lard?r. Bir ço?u
eylem sonras?nda anla??labilmi? olan bu uygulamalarda; kad?nlar Arap toplumunun ortalama standartlar? d???nda modern
k?yafetler giymi?ler, erkekler kad?n k?l?k ve k?yafetine bürünmü?ler veya temiz t?ra? olmu?lar ve saçlar?n? sar?ya boyatm??lar,
Ultra-Ortodoks Yahudi din adam?, din ö?rencisi veya ?srail askeri gibi giyinmi?ler, gazeteci veya turist gibi davranm??lar, hedefe
intikal esnas?nda taksi görünümlü araçlar?, ?srail plâkal? araçlar?, çal?nt? ?srail araçlar?n?, ambulanslar? ve bir olayda ?srail askerî
araçlar?n? kullanm??lard?r.
Çeçenler genellikle kendi topraklar?nda düzenledikleri sald?r?larda hedefin çok iyi tan?nmas? nedeniyle intikal safhas?n?n
planlanmas?na pek ihtiyaç duyulmam??t?r. Ancak, Moskova içindeki eylemlerde hedefe intikal safhas? ayr?nt?l? bir ?ekilde
planlanmam??, Putin?e ve Duma?ya yönelik sald?r? için görevlendirilen iki kad?n eylemci, hedefini ba?kalar?na sorarak bulmak
istemi?tir. Moskova içindeki eylemlerde, eylemcilerin önce güvenli bir eve getirildi?i ve k?sa bir süre sonra eylem hedefi yak?n?na
kadar eskortland??? belirlenebilmi?tir.
Çeçen eylemciler de çe?itli aldatma taktiklerini kullanm??lard?r. Bunlardan en yayg?n olan?, eylemcilerin Rus ordusuna ait çal?nt?
veya sat?n al?nm?? askerî araçlar? ve üniformalar? kullanmalar?d?r. Rusya içindeki sivil hedeflere yap?lan sald?r?larda ise özellikle
bayan eylemciler, Rus halk?n?n giyim al??kanl?klar?na uygun k?yafetler kullanm??lard?r. Bir çok eylemden sonra yap?lan
soru?turmalarda, eylemcilerin yakla?ma istikametleri boyunca birkaç tane kontrol noktas?n? görevli askerlere rü?vet vererek
geçmeyi ba?ard?klar? anla??lm??t?r.
Eylem için görevlendirilen El Kaide militanlar?n?n hedef bölgesine ula??m?, sahte kimliklerle al?nan sahte pasaportlar kullan?larak
en fazla iki-üç ki?ilik gruplar halinde, taslak eylem zaman?ndan çok uzun bir süre önce tamamlanmaktad?r. Gruplar genellikle
birbirlerinden ayr? bölgelere intikal etmekte ve önceden belirlenen zamana kadar bu bölgelerde normal ya?amlar?n? sürdürmekte,
çe?itli ?ekillerde ya?ad?klar? ülkenin sistemine entegre olarak ve yasad??? hiçbir olaya kar??mayarak ?üphe çekmemektedirler.
Eylem zaman?na kadar bulunduklar? ülkelerde ticaret, e?itim vb. faaliyetlerle u?ra?makta, baz? durumlarda ülke içinde yer
de?i?tirmektedirler. Tüm bu süreçte militanlar?n öncelikli faaliyeti gizlili?i korumak ve hedef hakk?nda istihbarat toplamak
olmaktad?r.
Eylemin icras?
Hedefin yak?n?na kadar getirilen eylemci, bu noktadan itibaren etraftakilerin dikkatini çekmeyecek ?ekilde hedefe do?ru ilerlemekte
ve kendisinin uygun gördü?ü zamanda ve noktada patlamay? gerçekle?tirmektedir. Baz? eylemlerde, eylemcinin psikolojik durumu
kendisinin erken te?his edilmesini sa?lad???ndan as?l hedefin giri?inde veya yak?n?nda patlaman?n gerçekle?mesi nedeniyle daha
a??r zayiat?n engellenmesi sa?lanm??t?r. Ancak, bir çok eylemci kendisini gizlemeyi ba?arm??, hatta hedefteki insan say?s?n?n
biraz daha artmas?n? bekledikten sonra patlatmay? gerçekle?tirmi?tir.
Baz? sald?r?larda çift eylemcinin kullan?ld??? görülmü?tür. Birbirine yak?n mesafede ve hemen hemen ayn? zamanda patlat?lan
bombalarla etrafa daha fazla hasar ve zayiat verdirilmesi amaçlanm??t?r.
El Kaide eylemlerinde dikkat çeken husus; ayn? anda birden fazla sald?r?n?n e? zamanl? veya çok k?sa zaman aral?klar?yla, çe?itli
hedeflere, de?i?ik yöntemlerle icra edilmesidir. Seçilen hedeflerin bir veya birden fazlas?na intihar sald?r?s? düzenlenirken, di?er bir
veya birkaç?n?n yak?n?nda bombal? araç patlat?lmakta veya bu hedeflere yönelik silâhl? sald?r? düzenlenmektedir. Baz? olaylarda

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/3 |

This page was exported from - Özel Güvenlik Dünyas?
Export date: Wed Feb 19 18:56:55 2020 / +0000 GMT

sald?r?n?n düzenlenece?i hedefe önce silâhl? sald?r? düzenlenmekte, hedefi koruyan muhaf?zlar imha veya taciz edildikten sonra
intihar sald?r?s? düzenlenmektedir. Bu ?ekilde hareket ederek, hedef ülkelerin güvenlik kuvvetleri üzerinde zihinsel bask?n etkisi
yaratmakta, genellikle bir veya iki adet büyük olaya haz?rl?kl? olan güvenlik kuvvetlerinin yönetim kademelerinin karar
mekanizmalar?n? felce u?ratmaktad?r.
Örgütün birkaç gün arayla birbirinden çe?itli uzakl?ktaki ülkelerde eylem düzenlemesinin ise tamamen tesadüf oldu?u da dikkate
al?nmal?d?r. Bir örgütün eylem kapasitesini birkaç gün önceki eylemin yank?lar?n? unutturacak ?ekilde bo?a sarf etmesi mant?kl?
de?ildir. El Kaide?nin hücre te?kilâtlanmas?, ta?eron örgütler kullanmas? ve kendisini el Kaide?ye ba?l? hisseden örgütlerin
ba??ms?z kararlarla eylem yapmalar? göz önüne al?nd???nda ?sald?r? dalgas?? olarak alg?lanan, birden çok eylem sahas?nda, e?
zamanl? veya ard? ard?na eylemler düzenlenmesinin plânl? bir eylem takti?i olmad??? dü?üncesini uyand?rmaktad?r.
Çeçenler, sadece bir kez de?i?ik hedeflere e? zamanl? ve koordineli sald?r? takti?ini 2/3 Temmuz 2000?deki bir gecede 6 sald?r?
icra ederek kullanm??lard?r. Bunun d???ndaki eylemlerin tamam? tek noktada veya bir seferde icra edilmi?tir. Eylemlerde birden
çok eylemci kullan?ld???nda dahi, sald?r?lar birbirlerine çok yak?n noktalarda veya birbirini k?sa zaman aral?klar?yla takip eden
sürelerde icra etmi?lerdir.
LTTE, intihar sald?r?lar?n? özellikle askeri birliklere ve iyi korunmu? hedeflere düzenledi?i daha kapsaml? bir sald?r?n?n içinde
tahrip gücü yüksek bir bomba mant???yla kullanmaktad?r. Bu sald?r?larda, hedef önce yo?un ate? alt?na al?nmakta, direni?i sert
olan noktalara s?zmay? ba?aran yaya eylemcilerin veya bomba yüklü araçlar?n do?rudan hedef içine dalarak infilak etmeleri ile
direni? k?r?lmakta ve böylece di?er militanlar hedefin derinli?ine nüfuz ederek hedefte azami derecede hasar ve zayiat
yarat?labilmektedir.
Özellikle iyi korunmu? askeri hedeflere yönelik eylemler, hedefte ?ok etkisi yaratan bir veya daha fazla intihar sald?r?s? ile
ba?lamakta ve klasik sald?r?lar devam ederken gerçekle?tirilen intihar sald?r?lar? ile hedef üzerindeki bask? ve tahribat
art?r?lmaktad?r.
Karada yaya eylemcilerle düzenlenen çoklu sald?r?larda birinci eylemcinin kendini infilak ettirmesinden sonra olay yerinde toplanan
ki?ilere yönelik ikinci bir eylemcinin sald?r? düzenledi?i görülmü?tür.
Özellikle etraf?nda güvenlik çemberi olan VIP?lere yönelik sald?r?larda üzerine bomba yerle?tirilmi? militanlar?n motosikletle
sald?r? noktas?na getirildikleri ve arkada oturan militan?n VIP arac?n?n tam yan?na geldi?inde arac?n üzerine atlayarak eylemi
gerçekle?tirdi?i görülmü?tür. Ayn? tür hedeflere yap?lan sald?r?larda izlenen di?er bir yöntem de militan?n arac?n yan?nda konvoyu
selamlayan ki?ilerin aras?ndan VIP arac?n?n ön cam?na atlayarak infilak? gerçekle?tirmesidir.
Araçlara bomba yüklenmesi ile yap?lan eylemlerde ise, önce araçtan inen silahl? militanlara hedefin bask? alt?na al?nd???, daha
sonra intihar eylemcisinin arac? hedefin tam içine sokarak eylemi gerçekle?tirdi?i görülmü?tür. Bombal? kamyonla yap?lan
sald?r?lar?n baz?lar?nda araç içinden militanlar?n ate?e devam ederken arac?n hedef içine girdi?i ve patlaman?n gerçekle?tirildi?i
görülmü?tür.
Sivil hedeflere yönelik sald?r?lardan birinde kullan?lan minibüsün her iki yandaki iç k?s?mlara patlay?c? yerle?tirildi?i ve
patlamayla sivillere azami zayiat verdirilmesinin amaçland??? görülmü?tür.
Deniz kaplanlar? olarak isimlendirilen LTTE Deniz Gücü, Tamillerin ya?ad??? k?y? bölgelerinin aç?klar?nda kollar halinde hareket
etmekte ve her kolda intihar sald?r?s?na haz?r olan bir veya birkaç sürat teknesi bulunmaktad?r. Bu kollar?n Sri Lanka donanma
unsurlar?yla tesadüf muharebesine girmesi halinde olay?n seyrine göre intihar sald?r?s? icra edilebilmektedir. Ayr?ca, planl? olarak
yap?lan eylemlerde aldatma takti?i olarak bal?kç? teknelerinin aras?na gizlenen sürat tekneleri hedefin en uygun oldu?u bir zamanda
sald?r?y? gerçekle?tirebilmektedir.
Sürat tekneleri kullan?larak yap?lan sald?r?larda, militanlar?n silahland?r?lm?? sürat tekneleri ile askeri deniz konvoylar?na önce
yo?un ate? açt?klar? ve bomba yüklü teknelerden bir veya daha fazlas?n?n konvoyun en k?ymetli hedefine intihar sald?r?s?
düzenledi?i görülmektedir. Baz? durumlarda, cephanesi tükenen ve çat??madan s?yr?lmas?na imkan kalmayan teknelerin de hedef
seçti?i askeri gemilerden birine çarparak infilak ettirildi?i görülmektedir.
LTTE, karada icra edilen eylemlerinin ¾?ünde tek bir eylemci, denizde yap?lan eylemlerin tamam?nda birden fazla eylemci, bu
eylemlerin yar?s?na yak?n?nda birden fazla sürat teknesi kullanm??t?r.
Tüm eylemlerde intihar sald?r?s?n?n ortak noktas? infilak noktas?d?r. Bombal? araçlar; hareket halindeki hedefin hemen yan?nda,
ayn? istikamette h?zla ilerleyerek veya hedefe çarparak; sabit hedeflere yap?lan sald?r?larda ise, hedefin tam içine girildi?inde
infilak ettirilmektedir. Z?rhl? araçlardan olu?an hareketli hedeflere yönelik sald?r?larda ise infilak, z?rh korumas? olmayan arac?n
tam yan?na geldi?inde gerçekle?tirilmi?tir.
Tüm örgütlerde eylemcilerin, beraberlerindeki bombalar? kendileri taraf?ndan kumanda edilen düzeneklerle patlatt??? görülmü?,
uzaktan komutal? patlay?c? düzeneklerin kullan?ld???na dair bir bulguya rastlanmam??t?r.
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Eylemcilere sald?r?dan önce uyu?turucu veya sakinle?tirici ilaç verildi?i yönündeki iddialar?n do?rulu?u ise henüz
ispatlanamam??t?r. Eylem sonras?nda ele geçirilen sald?rganlar?n cesetleri üzerinde ?srail Kriminal laboratuarlar?nda yap?lan
incelemelerde uyu?turucu madde kal?nt?s? bulunamam??t?r. Di?er örgütlerin eylemlerinde de bu iddialar? do?rulayacak bilimsel
veriler bulunmamaktad?r. Sadece PKK?n?n eylemlerinden sonra görgü tan?klar?n?n ifadelerinde eylemcilerin uyu?turucu madde
etkisinde oldu?una dair iddialar bulunmaktad?r.
Eylem günü ve saati hakk?nda örgütler taraf?ndan tercih edilen belirgin bir özellik bulunmamaktad?r. Bu konudaki en büyük kriter,
hedefe hangi gün ve saatte azami zayiat verilebilece?i sorusunun cevab?d?r.
ABD merkezli Intelcenter kurulu?unun eylemlerin zamanlamas? ile ilgili yapt??? incelemede 1998-2005 aras?ndaki El Kaide
ba?lant?l? eylemlerin yüzde elli-alt?s?n?n eylem yerindeki yerel saatle 0700-1500 aras?nda, kalan yüzde k?rk-dördünün ise saat
1800-0200 aras?nda gerçekle?ti?i tespit edilmi?tir. Di?er bir ifade ile 1500-1800 ile 0200-0700 aras?nda El Kaide?nin herhangi bir
eylemi meydana gelmemi?tir. En çok eylem düzenlenen saat ise 0800 olarak belirlenmi?tir. Haftan?n günleri aç?s?ndan
incelendi?inde eylemlerin yüzde seksen-birinin haftan?n çal??ma günlerinde, sadece yüzde dokuzunun hafta sonu meydana geldi?i
görülmü?tür. Yerel saatle 1800-0200 aras?nda ve hafta sonu icra edilen eylemlerin favori hedefi insanlar?n tatil nedeniyle tercih
etti?i toplu sosyal alanlar olmu?tur.
Eylemlerin sonucunda hedef üzerinde meydana gelen hasar ve zayiat oran? tart???lmayacak derecede eylemcilerin lehindedir. Eylem
sonucunda ölen bir veya iki intihar eylemcisiyle mukayese edilemeyecek kadar çok ?ahs?n ölümü söz konusudur.
1980?2001 y?llar? aras?nda tüm dünyada gerçekle?en 188 intihar sald?r?s?nda (11 Eylül sald?r?lar? hariç) eylem ba??na ortalama
kurban say?s? 13 olarak gerçekle?mi?tir. Tüm dünyada gerçekle?en (PKK/KADEK eylemleri hariç) terör eylemlerinin sadece %3?ü
intihar sald?r?s? iken, toplam kurban say?s?n?n %48?i intihar sald?r?lar?nda verilmi?tir.
Ba?ar?ya ula?m?? bir intihar sald?r?s?, örgüt elemanlar?n?n morali üzerinde zafer etkisi yapmakta ve davaya olan inançlar?n?n
fark?na var?lmas?n? sa?lamaktad?r. Hedef toplum veya gruplar ise, eylemcileri hafife almay? b?rakarak onlar? davalar? u?runa
hayatlar?n? feda ederek kendilerine büyük zararlar verebilecek potansiyel bir tehdit olarak görmeye ba?lamaktad?r.
Eylem sonras?nda ortaya ç?kan hasar ve zayiat tablosu çok a??r oldu?undan, her intihar sald?r?s?, ??ok haber? olarak medyan?n
büyük ilgisini çekmekte , toplumun sald?r?dan do?rudan zarar görmeyen di?er kesimi üzerinde istenilen korku ve deh?et etkisinin
yarat?lmas?n? sa?lamaktad?r.
Eylemin üstlenilmesi
Filistinli örgütler, önceleri eylemden hemen sonra olay? üstlenerek, eylemcinin video görüntülerini daha önceden belirlenmi? TV
istasyonlar?na yay?mlanmak üzere da??tmakta, eylemcinin posterlerini ve resimlerini de kendi kontrolündeki yerlere as?lmas?n?
sa?lamaktayd?. Ancak, ?srail?in bu eylemcilerin ailelerine yönelik eylemden hemen sonra düzenledi?i operasyonlar ve Filistinlilere
yönelik misillemeleri, örgütlerin eylemleri üstlenmemesi sonucunu getirmi?tir. Buna ra?men, ?srail istihbarat kurulu?lar?n?n
eylemciyi çok k?sa sürede belirlemesiyle cezaland?rma ve misillemeler devam etmi?tir.
El Kaide, sald?r?lar?n?n sorumlulu?unun üstlenilmesi için acele etmemektedir. Bir çok durumlarda o zamana kadar ad?
duyulmam?? sahte isimli asgari iki örgüt taraf?ndan sald?r?n?n sorumlulu?u üstlenilmektedir. Di?er yandan, hedef ülkelerin
güvenlik kuvvetleri sald?r?lardan hemen sonra sorumlu örgüt olarak El Kaide?yi ilk plânda dü?ündü?ünden ve El Kaide
sempatizan? ve ba?l?s? örgütlerin ve militanlar?n da akl?na ilk anda El Kaide geldi?inden örgüt zaten istedi?i mesaj? vermi?
olmaktad?r. El Kaide bu ?ekilde davranarak, ilk tepkileri ve ani misilleme operasyonlar?n? bir süre için geciktirmeye, hatta baz?
durumlarda önlemeye muvaffak olmaktad?r.
Çeçen direni?çiler ve LTTE, sivillere yönelik eylemlerin hiç birisini üstlenmemeyi prensip haline getirmi?lerdir. Ancak, her iki
örgüt de eylem alanlar?ndaki her türlü bombal? sald?r? için do?rudan suçlanmaktad?rlar.
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