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                                                            Önsöz 

Etnik terörizm çok farklı coğrafyalarda ve çok farklı tarihsel koşullarda birçok toplumun 

yaşamını ve güvenliğini derinden etkileyen bir olgu olarak çağımızın gerçeklerinden bir 

tanesidir. Bu durum etnik terörizmle mücadelede farklı ülkelerin ve toplumların yaşamış 

oldukları tecrübelerin birer başvuru kaynağı ve veri olarak nitelendirilmesini beraberinde 

getirmektedir. Bu bağlamda, farklı ülkelerin farklı mücadele stratejilerinin incelenmesi, terör 

örgütlerinin yapısal analizleri gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, 

terörizmle mücadele sürecinde istihbarat olgusunun rolü ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma, 

etnik terörizmle mücadelede istihbarat unsurunun işlevine farklı bir bakışın mümkün 

kılınabilmesi amacını taşımaktadır. İRA örgütünün, Britanya güvenlik kuvvetlerine yönelik 

karşı istihbarat faaliyetlerinin ana prensiplerini toplamış olduğu bu kitap, terör örgütlerinin 

hangi boyutlarda karşı istihbarat yollarına başvurabildiklerini ortaya koyması adına son 

derece önemli bilgiler barındırmaktadır. Bu anlamda, çevrisini ve sunumunu gerçekleştirmiş 

olduğum bu kitabın, etnik terörizm, etnik terörizm-istihbarat ve karşı istihbarat konularda 

çalışanlar, bu konulara ilgi duyanlar için faydalı olmasını temenni ederim.  

 

 

                                                                                                                          Çağatay BALCI 

                                                                                                                               Ankara, 2017 
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Takside, Telefonda, Barlarda, Stadyumlarda ya da Evinde 

Arkadaşlarınla... 

Her Nerede Olursan Ol, Ne Söylersen Söyle; “Hiçbir Şey” Söyleme! 

Güvenlik En önemli Şeydir! 

 Kamuya Açık alanlarda Konuşma, Ailene, Arkadaşlarına, Kız Arkadaşına 

ya da Erkek Arkadaşına, İş Arkadaşlarına İRA Üyesi Olduğunu Asla 

Söyleme Ve Örgüt İle İlgili Görüşlerini Asla Açıklama! 

Kısacası, Kimseye Hiçbir Şey Söyleme! 

 

Yürüyüşlerde, gösterilerde ve protestolarda yer alma ve kendini buralarda gösterme. 

Cumhuriyetçilere ait olduğu bilinen ve bu şekilde algılanan işyerlerinde bulunma; buna 

cumhuriyetçi olarak bilinen evler de dâhil. Bu bağlamdaki temel görevin düşman 

kuvvetleri ve toplum açısından “bilinmezlik” niteliğini sonuna kadar korumaktır. 

İRA gönüllülerinin muhakkak dikkat etmesi gereken hususlardan bir diğeri de aşırı 

alkol alımı ve sarhoşluktur. Düşman kuvvetleri tarafından İRA hakkında elde dilen 

bilgilerin çok büyük bir kısmı sarhoş olan İRA gönüllülerinden elde edilmektedir. Bu 

duruma karşı mutlak bir bilinçlilik sergilenmeli, alkolün yol açtığı bilinçsizlik halinin 

örgüt açısından bir intihar niteliğinde olacağı unutulmamalıdır. 
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BİR İRA ÜYESİNİN İLK GÜNDEN ÖĞRENMESİ GEREKENLER 

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu, İrlanda halkının meşru temsilcisi olarak, yabancı işgale ve yerli 

işbirlikçilerine karşı direniş görevini yürütür. Tüm İRA üyeleri ve gönüllüleri bu haklı ve 

meşru davanın farkında olmalı ve benimsemelidir. İRA, üyelerinin mutlak tabiyetini ve 

sadakatini zorunlu kılar. Bu anlamda İRA, bir üyenin ve gönüllünün hayatının her alanında 

etkinlik ve belirleyicilik kurar. İRA üyesi ve gönüllüsü olmayı düşünen bir kişi, yakalanma ve 

hapsedilme tehlikesini ciddi biçimde düşünmeli ve hesaplamalıdır. Geçmiş örneklerin 

çoğunda, yakalanan ve hapsedilen İRA üyeleri bu süreçte romantik hissiyatla katıldıkları İRA 

hakkında görüşlerini değiştirme eğilimi göstermiştir. Dolayısıyla, İRA’ ya katılmayı düşünen 

bir kişi romantik duygularla değil rasyonel bir karar ile bu katılımı gerçekleştirmelidir. Yine 

bununla ilgili olarak, İRA’ ya katılmayı planlayan her kişi, örgüt içerisinde üstüne itaat 

konusunda sorun yaşayıp yaşamayacağını iyi hesaplamalıdır. Örgüt içerisinde, üstüne mutlak 

itaat esastır.  

İRA’ ya katılımı planlayan bir kişi, bu kararını tamamen rasyonel bir zemine oturtmalıdır. 

İRA, romantik duygular ve maceracılık motivasyonları ile dahil olunan ve bu duyguların 

tatmin edilebileceği bir örgüt değildir. Yüksek seviyede risk ve tehlike içeren örgüt 

faaliyetleri, duygusallıktan uzak, sosyalist bir cumhuriyet kurmayı kendisine rasyonel bir 

ideal edinmiş olan üyeleri gerekli kılmaktadır.  

Gönüllüler, son derece gelişmiş imkanlara sahip bir düşman ile karşı karşıya olduklarının ve 

dolayısıyla bu mücadelede silah kullanımın gerekliliğini idrak etmiş ve benimsemiş 

olmalıdırlar. İRA’ ya katılan gönüllü, ilk olarak, tabi tutulacağı silah eğitiminin gerekliliğini 

kavramalıdır. Silah eğitimi sürecinde, öldürme vasfının kazanımı temel amaçtır. Bundan 

dolayı, İRA’ya katılmayı düşünen bir kişi, öldürme vasfını kazanabilecek bir psikolojik 

yapıda olup olmadığını, duygusallıktan sıyrılarak, gerektiği durumda tereddüt ve pişmanlık 

duymaksızın silah kullanma ve öldürme fiillerini yerine getirip getiremeyeceğini iyi 

düşünmelidir. Ayrıca, öldürme vasfının yanı sıra bu süreçte düşman kuvvetlerinin saldırılarına 

karşı hayatta kalma yeteneğinin de önemi çok büyüktür. Hayati risklerle dolu olan örgütsel 

yaşam gönüllülerin tüm bu riskleri katılım öncesinde göz önünde bulundurmalarını 

gerektirmektedir.  
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İrlanda halkının ulus kimliği, 1000 yılı aşkın ve tüm dünya tarafından kabul gören bir niteliğe 

sahiptir.  Edmund Curtis, bu süreci, bugüne kadar süren acımasız asimilasyon savaşına 

direnen ve bulunduğu coğrafyada kendi kimliğini yaratan halkımızın hikayesini aktararak 

açıklamaktadır.  

800 yıllık baskı ve asimilasyon sürecinin hedefi olan ekonomik sömürü ve adaletsizlik 

Britanya’nın kontrolünde devam ettirilmekte, ve güney, sosyal, kültürel, ekonomik açıdan 

Britanya’nın baskısı altında kalmaktadır. Bu, yurdumuzun sömürülmesi sonucunda 

İngiltere’ye yönelik ekonomik göçü ortaya çıkarmakta, özellikle gençlerimiz iş umutlarıyla 

buraya göçmek zorunda kalmaktadır. 

Ekonomik emperyalizmin bir diğer boyutu, İrlanda’nın hammadde kaynakları açısından 

sömürülmesi ve kendi hammaddeleri ile kendi işleme ve üretim faaliyetlerinin 

engellenmesidir Afrikalılaşma bu süreci çok iyi tanımlayan bir kavramdır. 1921’den beri, 

İrlanda halkının tüm hakları elinden alınmış durumdadır.  

Bu açıdan, Cumhuriyetçi hareketin, çift kutupluluk, NATO ve Avrupa Ekonomik 

Topluluğuna yönelik muhalefeti devam etmekte, Kelt kardeşlerimiz ve Avrupa’nın diğer 

halkları ile birlikte, Avrupa’nın bireyci kapitalizmi ve Doğu’nun devlet kapitalizmine karşı, 

bağlantısız halklar da dahil olmak üzere, yeni ve aşkın bir sosyalist alternatifin desteklenmesi 

görüşü benimsenmektedir. Bu alternatif halklar açısından en uygun model olacaktır. 

1916 yılında, kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyetçi ordu, emperyalist güçlere karşı 

amansız bir direniş sergileyen, devrimci cephede hep en ön safta olan bir yapıda olmuştur. Bu 

süreçte, katliamlar, idamlar, açlık grevleri, tutsaklıklar birer kilometre taşı olmuş, Britanya 

emperyalizminin kalbinden tüm dünyadaki özgürlük aşığı halkların takdirine ve cesaretine 

birer selam olmuştur. 

İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun silahlı mücadele hakkı ve meşruiyeti şu zeminlere 

dayanmaktadır: 

1) Yabancı işgale direniş hakkı 

2) Tiranlığa, baskıya ve zorbalığa direniş hakkı 

3) 1916 geçici hükümetinin ve 1919 ve 1921 meclisinin haklarının korunması 
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1938 yılında, 7 onurlu temsilci İRA ordu konseyini teşkil etmiştir. 1969, bu konsey üyeleri 

arasında hayatta kalan tek temsilci olan Joseph Clarke, Geçici Ordu Konseyini yeniden 

oluşturmuş ve birinci ve ikinci meclis ruhu ile Geçici Konsey yeniden şekillenmiştir.  

Ekonomik emperyalizm İrlanda’nın her bir köşesinde, bankalarında, şirketlerinde, 

medyasında kendisini açık biçimde göstermektedir. Adaletsizliğin yansımaları olan, işsizlik, 

yoksulluk, sosyal güvenlikte eşitsizlik, siyasal ve kimliksel ayrımcılık, dilimizin, 

kültürümüzün, sanatımızın, müziğimizin üzerindeki baskı bunun birer işaretidir. İRA, tüm bu 

baskıların kırılması ve demokratik sosyalist devlet için söz vermektedir. 

İRA, iktidarı küçük bir zümrenin tekeline vermeyen, tüm bireylerin ve toplumun yönetime 

katılma hakkının olduğu, bireysel ve kolektif çıkarların korunduğu bir yönetim sistemini 

öngörmektedir. Bizler, toplumsal açıdan emperyalizmin pençesinde olan halkımızın, kendi 

kaynakları ve zenginlikleri üzerinde egemen olacağı, kooperatif bir üretim sistemini 

savunmaktayız. 

Kültürel bağlamda, amacımız, şovenizmden uzak biçimde kültürel değerlerimiz zemininde 

yeşerecek, her türlü emperyalist tutuma karşı olan bir İrlanda Sosyalist Devletidir. Uluslar 

arası alanda misyonumuz, halkımızla aynı yazgıya sahip olan sömürge toplumlarını 

desteklemek ve dünya çapında emperyalizmin askeri ve ekonomik hegemonyasına karşı 

durmaktır. 

Katılım sürecinde gönüllünün öncelikli sorunu, silah kullanımı, askeri taktikler ve sorgu 

konularını göz ardı etmesidir. Örgüt içi sorumluluk bölümlerine göre, gönüllüler, asker 

teknikler, etki istihbarat uygulamaları, propaganda çalışmaları gibi alanlarda mutlaka 

kendilerini geliştirmelidirler. Aynı zamanda, örgüt içindeki sorumluluğu, bölümü ve konumu 

ne olursa olsun, her gönüllü, topluma Cumhuriyetçi hareketi uygun bir biçimde anlatmalı ve 

mücadeleye yönelik psikolojik ve katılım desteğini sağlamaya çalışmalıdır.  

Her şeyden önce, siyasi ve askeri alanlardaki gelişimimizden daha önemli olarak sıkı güvenlik 

tedbirleri üzerine yoğunlaşmamız gerekir. Bizler, haklarımızın adil biçimde teslim edilmediği 

bir Birleşik İrlanda’yı desteklemiyor, bu bağlamda başvurabileceğimiz başka bir yol olmadığı 

için silahlı mücadeleyi ve devrimci şiddeti seçiyoruz. Savaşı ve şiddeti tırmandırma 

alternatifinden önce, askeri kapasitemiz, silahlarımız, istihbarat yapımız ve üyelerimizi 

kapsayan bir güvenlik tedbiri sistemine önem veriyoruz. 
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Bu durumun önemini ve askeri eylemlerden daha çok güvenlik tedbirlerine önem vermemiz 

gerektiğini, bombalama eylemlerimizde çoğu kez gözlemledik ve tecrübe ettik. Eylem 

hazırlıklarımızın bir çoğunun düşman kuvvetleri tarafından haber alınabilmesi, Britanyalıların 

üstün meziyetlerinden değil bizim zayıf güvenlik tedbirlerimizden kaynaklanmaktadır. 

Düşmanı gözümüzde büyütmeden, düşmanın fayda sağlayabileceği hatalarımız üzerine 

yoğunlaşmalı ve ders çıkarmalıyız. 

Bir diğer sık karşılaşılan hata tipi olarak gönüllülerin evlerinde özensiz biçimde saklamış 

oldukları silah ve mühimmatın tespit edilebilmesi, İRA ve Kraliyetçiler arasındaki 

çatışmaların şekli, bize hem yerel düzeyde hem de uluslar arası alanda itibar 

kaybettirmektedir. 

Düşmanın bu hatalarımızdan faydalanmasına karşı biz de düşmanın hatalarından fayda 

sağlamaktayız. Örneğin, düşmanın acımasız şiddetini gördüğümüz Kanlı Pazar’da ve John 

Boyle’ın Dunloy’da öldürülmesinde olduğu gibi, gerçekleri halka anlatarak düşmanın bu 

hatalarını avantaja çevirerek İRA’ya desteği arttırabilmekteyiz 

Taktikler mevcut koşullar tarafından belirlenir. Gönüllüler, halk desteği, silah kapasitesi, 

finans desteği olmaksızın herhangi bir eylem gerçekleştirebilmemiz mümkün değildir. 

Örneğin, Eylül 1969’da koşullar, Britanyalıların hedef alınamayacağı bir iklimi hakim 

kılmıştı, fakat Falls Road katliamı ile birlikte halkımız nazarında Britanyalıların hedef 

alınması kabul edilebilir bir durum haline geldi. Bu da bizlere gösteriyor ki şartlar her an 

değişebilmektedir.  

Tüm eylemlerimizde en önemli nokta, eylemlerimizin amaçlarının (bombalama, 

cezalandırma, idam) gerekçelerinin net biçimde açıklanabilmesidir.  

Eylemlerimize katkı sunacak olan görüşleri dışlamamakla birlikte, eylemlerimizi planlar ve 

gerçekleştirirken yaratacağı propaganda ve destek etkisini hesaplamalı, güvenlik tedbirlerine 

eylemden daha fazla önem vermeli, eylem yapacağımız bölgeleri, rasyonel bir biçimde 

desteği artıracağını ya da azaltacağını analiz ederek belirlememiz gerekmektedir.  
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DÜŞMAN 

Düşman kavramını genellikle, hareketimizin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin tüm karşıtları 

olarak tanımlıyoruz. Fakat bu indirgemeci tanım gerçeği tam anlamıyla ortaya koymaz. 

Esasen düşmanlarımız, farklı tür ve boyutlardadır. Dolayısıyla, tüm düşmanlara karşı 

uygulayacağımız standart bir tutum bulunmamaktadır. Bu durumda, tutumlarımızı ve 

savunma stratejilerimizi düşmanın türüne ve boyutuna göre belirlemeliyiz. Örneğin en büyük 

düşmanlarımızın başında ihmalkarlık, kendi hatalarımız ve tabi ki düşman kuvvetler 

gelmektedir. 

İhmalkarlık ve kendi hatalarımıza karşı tek çözüm eğitimdir. Örgütsel faaliyetler (gösteriler, 

protestolar, duvar yazılama ve slogan çalışmaları) ve cumhuriyetçi yayın organlarının takibi 

bu eğitim sürecinin mutlak anlamda bileşenleridir. Eğer örgütsel faaliyetlerde başarılı olmak 

istiyorsak, temel şart, bu bileşenlerden oluşan eğitim sürecine ağırlık vermemizdir. 

Bireysel ve kolektif hatalarımız ve dikkatsizliklerimiz başlıca düşmanlarımızdan biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, toplumla ve bireylerle kurduğumuz ilişkilerde tüm 

olasılıkları hesaplamalı, riskli durumları göz ardı etmemeliyiz. Bu konuda temel prensibimiz, 

“destek sağlayamıyor olsan da en azından yeni bir düşman kazanma” olmalıdır.  

Kurumsal bazda düşmanlarımız, Britanyalılara ait, siyasal kurumlar ve temsilcileri, medya 

kuruluşları, iş dünyası ve elbette Britanya’nın savaş makineleri olan ordu ve polis istihbarat 

kurumlarıdır.  

Tabi ki bu anlamdaki en önemli görevlerimizden bir tanesi de, eylemden önce güvenlik 

tedbiri prensibimiz uyarınca, örgüte sızmış ya da sızmaya çalışan yalancı ve işbirlikçileri 

tespit etmek ve sert şekilde cezalandırmamızdır. 

GERİLLA STRATEJİSİ 

Gerilla stratejisine ilişkin pek çok kavramsal tanımlama mevcuttur. Bunlar arasında bu 

stratejiyi en iyi biçimde somutlaştıran ve açıklayan tanım “Pire Savaşı” tanımıdır. Gerilla 

savaşı buna göre pirenin bir file karşı mücadelesidir. Örgütümüz gibi, gerilla savaşı stratejisini 

uygulayan tüm hareketlerde amaç, düşmanda fiziksel tahribat yaratmaktan ziyade düşmanın 

savaş azmini kırmak ve savaştan çekilmeye zorlamaktır. Bu süreç 5 temel üzerinde 

oluşmaktadır. Bunlar: 
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 Düşman kuvvetlerine yönelik eylemler ile azami tahribat meydana getirmek, kayıp 

verdirmek ve böylelikle düşman kamuoyunda kuvvetlerin mücadeleyi bırakması 

yönünde talebin ortaya çıkmasına çalışmak 

 Yurdumuzdaki düşmana ait finansal odaklara yönelik bombalama eylemleri 

gerçekleştirmek 

 Yurdumuzu, bugün ve geçmişte olduğu gibi sömürgeci sistemle yönetilemeyecek bir 

duruma getirmek 

 Savaşı sürdürmek ve ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilecek propaganda 

faaliyetleri ile destek kazanmak 

 Özgürlük savaşımızı, suçluları, muhbirleri ve işbirlikçileri cezalandırarak korumak 

Şunun farkında olmalıyız ki, biz çevremize, ailelerimize ve yakınlarımıza mücadelemizin 

haklılığını anlatmaya çalışırken, Britanya da aynı şekilde “kendi mücadelesinin haklılığını” 

anlatmaya ve bizim mücadelemizi karalamaya gayret etmektedir. Bu noktada bir İRA 

gönüllüsün asla unutmaması gereken şey, Britanyalıların bu topraklarda işgalci ve sömürgeci 

olarak gayrimeşru oldukları, İRA gönüllülerinin ise bu toprakların asıl sahibi ve bu 

toprakların özgürlüğü için mücadele edenler olduğudur. Halkımızın desteği her zaman İRA 

gönüllülerinin arkasındadır.  

Bir İRA üyesi, kendi kararı, tercihi ve özgür iradesi ile İRA üyesi olur ve halkının siyasal ve 

ekonomik bağımsızlığı için kendi kararı sonucunda hissettiği inanç ile mücadele eder. Bu 

özelliği, İRA gönüllüsünü Britanyalılardan ayıran temel farklılıklardan biridir. Bir İRA 

gönüllüsünün aksine, Britanya kuvvetleri, kendi karar ve tercihleri ile değil, gayriiradi bir 

biçimde, nerede uyuyacağından boş zamanlarını nasıl değerlendireceğine kadar her şeyin 

başkaları tarafından belirlendiği bir yapıdadır.  

İRA gönüllüsü, örgütsel eğitim ve görevlerinden arta kalan zamanını kendi inisiyatifine bağlı 

olarak değerlendirmektedir. Bu süreçte İRA gönüllüsü, kabiliyetlerini geliştirmeyi, eksiklerini 

tamamlamayı ve halkından izole olmadan halkının içinde olmayı seçer. 

Şuan için temel görevimiz düşman kuvvetlerini zayiata uğratmak olsa da, bu mücadelemizin, 

Demokratik Sosyalist Cumhuriyet idealinin bir bölümü olduğunu unutmamalıyız.  
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Direniş her zaman aktif ve pasif destek yolları bulmalıdır. Bunlar eylemlerimiz, eğitim 

çalışmalarımız, yayın faaliyetlerimiz şeklinde gerçekleşebilir. Bununla birlikte, düşmanı 

bizden uzak tutacak ve düşmanın bizimle halkımız arasında tesis etmeye çalıştığı izolasyonu 

kıracak hamleler de gerçekleştirmeliyiz. 

Bu anlamda güvenlik tedbirlerimize ağırlık vermeliyiz. Özellikle, yoğun destek aldığımız 

alanlarda, düşman yapılarının yoğunlaştığı bölgelerde bunu uygulamalıyız. Bir İRA 

gönüllüsü, ne kadar ideolojik ve askeri eğitim almış olursa olsun, ne kadar yeteneğe sahip 

olursa olsun, hayatının bir döneminde mutlaka hapishaneyi tecrübe edeceğinin bilincinde 

olmalıdır. Yeşil Kitabın bir amacı da bu gerçeği hatırlatmak ve sorgucuların sürekli biçimde 

gönüllülerden bilgi alma teknikleri üzerindeki çalışmalarına karşı gönüllülerin neler yapmaları 

gerektiğini anlatmaktır. 

SORGUYA KARŞI KOYMA 

1.Tutuklanma 

Tutuklanma genellikle operasyonlar sırasında gerçekleşmektedir. Bu durum, gönüllülerde, 

ciddi bir panik, gerilim, hayal kırıklığı ve yenilmişlik duygusuna yol açmaktadır. Polisler, 

tutuklanan gönüllülerin yaşadığı bu duyguları iyi bilmelerinden dolayı, gönüllüleri psikolojik 

açıdan çöküntüye uğratmak için “ Siz beceriksizsiniz, ikinci yada üçüncü sınıf bir militan bile 

değilsiniz, amatörsünüz” biçimlerinde söylemlerde bulunmaktadırlar. Tutuklanan gönüllünün 

direncini kırmak için, polis aracına binişten hücreye konulmaya kadar sürekli bir şiddet ve 

yıldırma tavrı, hakaretler, fiziksel saldırılar yaşanmaktadır. 

Tutuklu Bir Gönüllü Ne Yapmalıdır? 

1. En önemli ve aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken şey, bir devrimci savaşçı 

olduğunuz ve yakalanmanın bir utanç vesilesi olmadığını, bir asker olarak esir 

düşebilmenizin gayet doğal olduğunu bilmenizdir. 

2. Size yapılan tüm muameleler, olumlu ya da olumsuz, üyesi olduğunuz hareket 

hakkında tüm bilgileri elde edebilmek için yapılacaktır. 

3. Bu muameleler arasında sizi hayal kırıklığına ve çaresizlik hissine saplayacak çeşitli 

taktikler uygulanmaya çalışılacaktır. Bu noktada, bir İRA gönüllüsünün, bu taktiklere 

ve tutukluluk şartlarına her daim hazırlıklı olmazı bir zorunluluktur. 
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SORGU VE SORGUCULAR 

Tutuklanmanın ardından hücrenize yerleştirilmenizle birlikte uzun ve zorlu bir süreç 

sizleri bekleyecektir. Bu süreçte polisler, gardiyanlar ve sorgucular hücrelerinizin önünden 

geçerken ya da hücrelerinize geçerek, hakaretler, küfürler edecekler, tehditlerde 

bunacaklardır. 

Bir süre sonra, sorgucular hücrenize gelerek sizi itirafçılığa çekmeye çalışacaklardır. Bu 

durumda, suçun boyutuna göre size aşağılayıcı ya da daha ılımlı bir dil kullanacaklardır.  

Eğer spesifik bir olay ile ilgili olarak orada değilseniz, genel olarak, kimlik bilgileriniz, 

çevreniz, eğitiminiz gibi basit sorgulamalarla yetineceklerdir. Bu bilgilerin doğruluğunu, 

iş çevrenizde, ailenizde soruşturacaklardır. 

İlişkileriniz polisler açısından son derece değerli verilerdir. Eğer, bir siyasal oluşuma 

sempatiniz olduğu kanaatine ulaşırlarsa, sizi pek çok farklı eylemle suçlayabilirler. Belirli 

bir eylem isnat imkanı oluşmazsa, herhangi bir eylemle muğlak biçimde sizi suçlama 

yoluna gidebilirler. 

Bu muğlak isnadın amacı sizi hücrede kalıcı kılabilmektir. Şayet, belirli bir eylem ile 

somut şekilde ilişkilendirilirseniz, o halde size yönelik ciddi baskıları uygulamaya 

başlayacaklardır. Fiziksel ve psikolojik işkence, yumruklama, tekmeleme, itiraf için 

bağırarak aşağılama gibi şeyleri uygulayarak, onların her şeyi bildiğine ve sizi bildikleri 

şeyleri itiraf etmeye zorladıkları algısını yaratmaya çalışacaklardır. Eğer, size 

uyguladıkları vahşetle itiraf adına bir sonuç alamazlarsa hücreden çıkacaklar, hücrenize 

tekrar geleceklerini ve bu kez daha fazlasını yapacakları tehdidi ile sizi korkutacaklardır. 

Bir diğer sorgucu tipi ise size sempatik biçimde yaklaşacak olanladır. Bunlar, 

diğerlerinden farklı olarak, size şiddet uygulamayacak, dostluk tavırları sergileyecek, size 

son derece kibar davranacak, sizi adınızla hitap edecek ve kişiliğiniz ve kimliğiniz ile 

ilgili olarak elde ettikleri bilgileri kullanarak yakınlık kurmak amacıyla sohbet kurmak 

isteyecek, size şiddet uygulayan sorgucuları aşağılayacak ve böylece sempatinizi 

kazanmaya çalışacak, nihayet sizi itiraf yoluna sokmaya çabalayacaktır.  

Fakat, bu sempatik tavırlara aldanmadığınızı ve itirafı reddettiğinizi gördüklerinde, sizi, 

size şiddet uygulayan sorguculardan koruduklarını, bundan dolayı kendilerine müteşekkir 

olmanız gerektiği ve eğer itirafa yanaşmazsanız sizi yine bunların eline teslim edecekleri 
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yönünde söylemlerle tehdit edeceklerdir. Bu iki sorgucu tipinin ortak hareket ettiğini 

unutmayın. 

Sorgucular, hücrelerinize geldiklerinde, yanlarında, kimlik bilgilerinize ve özel hayatınıza 

ilişkin bilgileri içeren bir dosya ile geleceklerdir. Bu dosyayı yanınızda okuyarak, özel 

hayatınızdan, ailenizden, iş çevrenizden, arkadaşlarınızdan ve sevgilinizden bahsederek 

tüm bilgilere sahip olduklarını gösterip sizi endişeye sürüklemek isteyeceklerdir. Fakat bu 

durum da sizi itirafa ikna etmeyeceği için tehditlerle hücrenizi terk edeceklerdir.  

Sorgucuların sizi itirafa zorlamak için kullanacakları 3 kategori altında toplamak 

mümkündür. Yoğunlukla şiddet ve vahşet içeren bu teknikler her sorgucu tarafından sıkça 

başvurulan yöntemlerin toplamı ve özetidir. 

1. Fiziksel İşkence 

Yumruklama, tekmeleme, üzerinde sigara söndürme gibi çeşitli şiddet fiilleri 

2. Psikolojik İşkence 

Sizi, aileniz, arkadaşlarınız, sevdikleriniz ile tehdit etme, onları öldürme ya da zarar 

verme tehditlerinde bulunma 

3. Küçük Düşürme/Utandırma 

Cinsel istismar, soyundurma, ilişkide tanıdığınız bir kişinin ağzından yazılmış 

aşağılayıcı ifadeler içeren sahte itiraf metni, uykusuz bırakma 

 

Sorgucuların bu kategoriler bünyesinde çok çeşitli teknikleri mevcuttur. Bir İRA 

gönüllüsü, şayet bir eylem sırasında ya da silahlı bir durumdayken yakalanmışsa, bu 

onlar açısından açık bir kanıt olarak değerlendirilecek ve bu tekniklerden hiçbirinin 

itiraf için uygulanmasına onlar açısından gerek kalmayacaktır. Fakat asıl hedef, somut 

bir suç isnat edilemeyen gönüllüdür. Bu anlamda, polis merkezinden başlamak üzere, 

gönüllüye, şantaj, çevresine kendisi hakkında skandal nitelikli haberler yayma tehdidi, 

İRA’ya bu gönüllünün örgüt ile ilgili her şeyi itiraf ettiğini söyleme tehdidi, İRA’ya 

gönüllünün polisle işbirliği yaptığını ve uzun zamandır polis için örgüt içinde 

çalıştığını söyleme tehdidi, gönüllüye para, başka bir ülkeye yerleşme imkanı 

verileceği gibi çeşitli söylemlerle itiraf ve işbirliğine ikna yöntemleri uygulanacaktır. 
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SORGU-DETAYLI ANALİZ 

Sorguya karşı koymanın en temel kriteri, polisin kullanacak olduğu teknikleri önceden 

bilmek ve kavramaktır. Sorgunun nihai amacı itiraftır.  Sorguya karşı koyma 

noktasında parolamız “HİÇBİRŞEY SÖYLEME”dir. Polisler genellikle, sizin 

hakkınızda çok önceden bir dosya ve senaryo oluştururlar. Sorguda, sizden elde 

edecekleri bilgiler ile bu senaryonun doğruluğunu teyit ettirmek isterler. Bu senaryoya 

uygun düşecek şeyler söylemenizi beklerler. Bu amaçla başka bir dosya ya da senaryo 

da hazırlayabilirler. Bu dosyalara yönelik olarak size teyit ettirmeye çalıştıkları bilgiler 

ve düzmeceler mahkemelerde suç delili olarak kullanılır. Her ne yaparlarsa yapsınlar 

sizin yapmanız gereken “HİÇBİRŞEY SÖYLEMEMEK”dir. Sadece avukatınız ve 

doktorunuzla görüşme talebinizi sunun ve susun. 

 

POLİSLERLE SAMİMİ DİYALOGLARA SAKIN GİRME! 

 

Hücreye konulduğunuz andan itibaren, kapınızın önünde hep hakaretler, küfürler, 

aşağılamalar işiteceksiniz Bunların amacı sizi çaresizliğe, paniğe ve ümitsizliğe 

sürüklemektir. Sizde bu hisleri tesis etmeye çalışmaları sağlıklı düşünme yetinizi 

bloke etmek ve sükunetinizi yok edebilmektir. Böylece, sağlıklı karar veremeyecek bir 

hale gelerek onların istediği gibi itiraf aşamasına gelmiş olacaksınız. Sizi o hücrede 7 

günden fazla tutmayacaklarını (yasal süre) unutmayın. Çoğu gönüllü hataya düşerek, 

korku ve çaresizlikle, itirafta bulunursa işkencenin son bulacağını düşünerek bu tuzağa 

düşmektedir. Oysa şu gerçeği asla unutmamamız gerekir; bir tutuklu her şeye rağmen 

hiç konuşmuyorsa sorgucular daha fazla sorguya gerek olmadığına ve tutuklunun 

gerçekten bilgi sahibi olmadığına kanaat getirmeye yatkındırlar. Fakat, en küçük bir 

konuşma eğilimi sorgucuların üzerine daha çok gelmesini beraberinde getirecektir. 

Dolayısıyla şunu tekrarlayalım: “SAKİN OL, SAĞLIKLI DÜŞÜN, HİÇBİRŞEY 

SÖYLEME !” 

 

 

 

 

 



16 
 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, sorgucular, hücrenize geldikleri ilk andan itibaren, 

hakaretler, küfürler ve şiddet ile üzerinizde baskı oluşturmak isteyeceklerdir. Bu ilk 

aşamada, parmak iziniz, adresiniz gibi temel bilgileri almaya ve teyit etmeye 

çalışacaklardır. Bir gönüllünün burada aklında çıkarmaması gereken şey, bu aşamada 

söylediği her şeyin, verdiği her bilginin kayıt altına alınacağı ve polis tarafından 

sorgulanacağıdır. Onlar, üzerinizde uyguladıkları baskıya “yumuşatma aşaması” adını 

verirler. Bu süreç 1 saatten fazla sürmez. Hakaret, küfür ve şiddet ile yaklaşabildikleri 

gibi, sempatik bir biçimde de yaklaşmaya çalışabileceklerdir. 

 

Sempatik biçimde yaklaşım sergileyen sorgucu tipi, sizinle dostluk kurma tavrı 

sergiler, size sigara uzatır. Bir gönüllü bu sahte dostluğa karşı uyanık olmalıdır. 

Sorgucu bu yöntemle tutsak gönüllü üzerinde sempatik bir etki ve izlenim oluşturmak 

istemektedir. Bunun için, kendisinin de esasen Birleşik İrlanda’yı savunduğunu, 

babasının ya da dedesinin geçmişte bu mücadelenin içinde yer aldığını ama kendisinin 

ekonomik zorunluluklardan dolayı polis olduğunu söyleyebilecektir. Gönüllü, son 

derece eksi bir polis taktiği olan, gönüllüyü güven ve samimiyet ile tuzağa düşürmeyi 

amaçlayan bu yönteme karşı daima uyanık olmalı, itirafa yaklaşmayacağına dair inatçı 

ve retçi tavrını sürdürmelidir. 

Bir diğer sorgu yöntemi ise Gizli Dosya tekniğidir. Daha önce de değinildiği gibi, 

sorgucular, hücrenize geldiklerinde yanlarında, kimlik bilgileriniz, ilişkileriniz, 

çevreniz, siyasal tutumunuz hakkında bilgiler içeren bir dosya ile gelir ve yanınızda bu 

dosyayı okur. Bu dosyada, ailenize, geçmişinize, arkadaş çevrenize dayandırılarak size 

dair bazı ithamlar sunulacaktır. Bu yolla, örgüt üyesi olduğunuzu, barlarda alkol tesiri 

altındayken bunu çevrenize açıkça ifade ettiğinizi, cumhuriyetçi mücadeleyi 

savunduğunuzu hayali düzenlemeler ile size teyit ettirmek isteyeceklerdir. BU 

TUZAĞA SAKIN DÜŞMEYİN! Bu kurgusal metni ve ifadeyi sakın doğrulamayın 

ve imzalamayın. 

Başka bir sorgu tekniği, yine tuzak içeren bir tekniktir. Sorgucular, hücrenize, itirafı 

reddetmiş bir İRA gönüllüsü rolünde gelebilirler. Böylece tüm görüşlerinizi güven 

içinde açıklayacağınızı beklerler. Hücrenize yerleştirecekleri kayıt cihazı ile bu 

anlamda yapacağınız tüm konuşmaları kayıt altına alacaklardır.  Bu noktada asla 

aklınızdan çıkarmamanız gereken en önemli şey bu kişiyle sözlü tartışmaya 

girmemenizdir. Daha da önemlisi HERHANGİ BİR SİYASİ DİYALOĞA ASLA 
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GİRMEYİN! Bu teknik sizin güven ihtiyacınızı istismar etmeye dayanır. Buna karşı 

son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. 

Sorgucular hangi tipte olursa olsun, hangi teknik ve yöntemle yaklaşırsa yaklaşsın 

şunu asla unutmayın; onlar sizin asla dostunuz olamazlar, onların sizin 

düşmanlarınızdır. Onlar, iyi kurgulanmış oyunlar hazırlayarak psikolojik olarak sizi 

kontrol altına almak isterler. Onların sizin için tek anlamı şiddet ve baskıdır. Tüm 

gönüllüler polis ve ordu kuvvetleri ile karşılaşma konusunda ve onlara karşı koymada 

son derece yetkindirler. Aynı şekilde, sorgu sürecinde de bu yetkinlik sergilenmelidir.  

 

Önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi, size her türlü vahşeti ve şiddeti 

uygulayabilme olasılıkları vardır. Ardından da başka sorgu yöntem ve tekniklerini 

kullanabilirler. Tüm bunların iyi kurgulanmış oyunlar olduğunun bilincinde 

olmalısınız. 

 

PSİKOLOJİK İŞKENCE 

Daha önce de açıklandığı gibi en yaygın psikolojik işkence türü yakınlarınıza, ailenize 

ve size yönelik ölüm tehditleridir. Bu sizde, yaygın endişe, uykusuzluk, iştahsızlık gibi 

sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Bu teknik kaygı ve histeriyi amaçlamaktadır. Tecrit 

şartları, uykusuzluk, sürekli endişe, yeme bozukluğu gibi sonuçlar sizin sağlıklı karar 

verme yetinizi ve iradenizi elinizden almayı hedeflemektedir. 

             KÜÇÜK DÜŞÜRME/UTANDIRMA 

Küçük düşürme ve utandırma daha çok cinsel istismar yolları ile gerçekleştirilir. 

Soyundurma, cinsel organlara yönelik saldırılar gibi uygulamalar tamamen sizin öz 

mahremiyet alanınızın işgal edildiği hissini yaratmak ve böylece psikolojik savunma 

alanınızı yok etme amacını taşır. Bu yöntemlerin, Kuzey’de, Güney’de ve 

İngiltere’deki polis merkezlerinde uygulandığı bilinmektedir. 

Ayrıca, şantaj da bir diğer psikolojik işkence yönetimidir. Ya da size koruma 

sağlayacaklarını da söyleyebilirler. Ama bununla karşılaştığınızda sizi kullandıktan 

sonra işleri bittiğinde bir kenara atacaklarını ve Kenneth Lennon’ın akıbetini 

hatırlayın. 

Tutsaklıkta şiddete, işkenceye ve baskıya maruz kaldığınızda ne olursa olsun bunun 

sadece 7 gün sürebileceğini unutmayın. Bu süreçte hiç konuşmazsanız bu süre 7 gün 

olacak, herhangi bir şekilde konuşmaya yanaşırsanız bu süre 17 yıl olabilecektir. 
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İşkence ve baskı elbette basit ve kolayca başa çıkılabilecek durumlar değildir. Ama bu 

süreçte, Roma İmparatorluğu’nda, Engizisyon mahkemelerinde, Nazi kamplarında ve 

Britanya’nın diğer polis merkezlerinde bulunan tutsakları ve dirençlerini hatırlayın.  

 

Bir tutsağın içinde bulunduğu şartlara direnebilmesi, zihninde inşa edeceği dirence 

bağlıdır. Zihinde oluşan direnç tüm bedeni sarıp fiziksel acılara bile karşı koyabilmeyi 

sağlayabilecektir. Bu yüzden direnç zihindedir.  
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