“YALNIZ KURT” EYLEMCİLERİNE KARŞI MÜCADELEDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: BİOÇÖZÜMLEME

“Yalnız Kurt eylemcileri”

bir örgütsel hiyerarşi içinde bulunmadan, örgütün ideolojik ve siyasi

propagandalarından etkilenerek eylem yapan kişileri tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu eylemci
türü klasik hiyerarşik örgütlenmelerde yer alan saldırganlarla kıyaslandığında farklı bir görüntü ortaya
çıkmaktadır. Klasik örgüt mensubu saldırganların takibi çok daha kolayken bu tür saldırganların takibi ve
yapacağı eylemleri engellemek çok daha zordur. Klasik terör grupları belli bir hiyerarşiye içinde eylem
yaptığından emir veren ve emri yerine getireni tespit etmek, etkili bir istihbarat çalışması ile mümkündür
Ancak klasik terör örgütlerindeki hücreleri tespit edebilmek için de sıra dışı bir çalışma gerektirmektedir. Bu
çalışma genellikle teknik istihbarat ve insan istihbaratı ile yapılmaktadır. Hedef örgüt; teknik imkânlar, insan
unsuru ile izlenerek ipucu elde edilir ve bu ipucu doğrultusunda izler takip edilerek eylemcilere ulaşılır. Bu
gibi eylem/eylemcilere karşı istihbarat servisleri hazırlıklıdır, çünkü bu eylem/eylemci tarzı bilinmektedir.
Yeni eylemci profili ise istihbarat servislerinin yabancı olduğu bir konudur ve bu yöntem ile ilgili bir
mücadele stratejisi belirlenmiş değildir. Fransa saldırılarındaki ve kısmen de Ankara saldırısındaki failler bu
yeni saldırgan tipine önemli örnek teşkil etmektedir. Peki, nedir bu eylemci türünü klasik saldırgan
profilinden ayıran özellikler? Birincisi bu yeni eylemci tipi bir hiyerarşi içinde hareket etmeden, sadece
ideolojik ve siyasi propagandaya maruz kalarak eylem kararını kendisi alarak icra etmektedir. Eylem; bir
kişi tarafından tasarlanarak uygulandığından dolayı bu eylemle ilgili bir uyarı veya veri elde etmek çok
mümkün olmamaktadır. Karşılaşılan yeni durumla ilgili yeni bir çalışma yönteminin uygulanması
zorunludur. Bu yeni çalışma yöntemi “Bio-Çözümleme” olarak adlandırılabilir.
BİO-ÇÖZÜMLEME
Bio-Çözümleme kavramı yeni bir kavram olduğundan dolayı kısaca tanımının yapılması gerekmektedir.
Bio-Çözümleme; izlenen hedefin sosyal, ekonomik, dini, ideolojik, felsefi ve psikolojik, beslenme
kaynaklarının tespit edilerek, hedefin olası eylem ve davranışlarını öngörmek olarak tanımlanabilir.
İstihbarat servisleri ajanlaştırma faaliyetlerinde bu yöntemlerden kısmen istifade etmektedir. Ancak bu
yöntemi farklı kılan şey bireysel angajman faaliyetlerinde değil, toplum gözetiminde kullanılmasıdır. BioÇözümleme; “Yalnız Kurt eylemcisinin, zuhur ettiği, sosyal, ekonomik, dini, ideolojik felsefi ve psikolojik
atmosferin gözetim altında tutularak, bu atmosferin ürettiği Yalnız Kurt eylemcilerinin, toplanan datalar
sayesinde kolaylıkla tespit edilebileceğini öngörmektedir. Bu gözetim faaliyetlerinde ilk önce muhtemel
eylemcilerin çıkabileceği sosyoloji ele alınır. Sosyoloji incelenirken, bu kitlenin öteki ile ilişkileri, ideolojik
ve dini yapısı, ekonomik koşulları ve politik psikolojik ortam incelenir. İncelenen sosyoloji içinde güvenlik
açısından risk yaratacak unsurlar varsa bu risk unsurları üzerine odaklanılır. Örneğin DEAŞ’in insan
kaynağını oluşturan “Avrupa ülkelerinden gelen kitleler bu konuya güzel bir örnektir. Avrupa toplumuna
entegre olamayan, sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan dışlanan kitleler, kendilerini ifade edecek demokratik

meşru bir zemin bulamadıklarından dolayı DEAŞ gibi islami motifle faaliyet yürüten örgütler bu sosyolojiyi
etkileyerek “yalnız kurt” eylemcileri üretir.
Risk unsurları tespit edildikten sonra izlenecek, binlerce hedef ortaya çıkabilir. Birbiri ile bir bağı
bulunmayan ancak aynı iklimini yarattığı bu kitleden kimin eylem yapmaya eğilimli olduğu, kimi neyin
tetiklediğini bulmak milyonlarca veri içinden doğru kanıtı bulmak için hassas bir çalışmayı gerekli
kılmaktadır. Bu çalışmada “hedeflerin” psikolojik yapıları, tüketim alışkanlıkları, ekonomik, ideolojik ve
dini duyarlılıkları, sosyal yapının bireye etkisi, okudukları gazete, kitap, dergi, izlediği programlar, internet
kullanımı gibi konularla ilgili veriler neticesinde, suça eğilimli ve hedef örgütün motiflerini içselleştiren ana
risk yaratan hedefler ortaya çıkarılır. Teknik imkânlarla bu hedefleri izlemek mümkündür ancak hedefin bir
örgütsel bağ içinde olmadığından dolayı eyleme neyin, ne zaman, nasıl tetikleyeceğini teknik istihbarat ile
tespit etmek mümkün değildir. Bunu tespit edebilmek için riskin var olduğu bölgede/bölgelerde istihbarat
servisi toplanan veriler ışığında hedefleri sosyal alanda görünür hale getirecek bir örgüt kurmalıdır. Kurulan
bu örgüt sayesinde birbirinden bağımsız hareket eden, neyin, ne zaman nasıl, tetikleyeceği belli olamayan bu
eylemciler sürekli izlenebilen bir gözetim objesi haline gelir ve olası eylem durumunda eylemci harekete
geçmeden çevresinde kümelenen kişiler tarafından engellenir veya güvenlik birimleri hazırlık aşamasında
olayı engeller. Bu yöntem terörden muzdarip ülkelerin sorunlarına çözüm üretebilir.

