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TAMİL ELAM KURTULUŞ KAPLANLARI 

 

                                                                                                  Gülbahar ERTAN 

Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları (LTTE ) veya kısaca “Tamil Kaplanları”, Sri 

Lanka’da Tamil etnik grubunun yaşadığı bölgenin yani Lanka adasının kuzeyi ve doğusunun 

bağımsızlığı için mücadele eden ve kısa sürede Tamil gençleri arasında örgütlenerek çok 

sayıda militanı da bünyesine alarak gelişen bir örgüttür.Tamil Kaplanları örgütünün kuruluş 

aşamasının alt yapısı Sri Lanka’daki iç savaşa dayanır. Sri Lanka’da temel olarak iki etnik 

grup vardır. Bunlar Sinhaleseler ve Tamillerdir. Bu iki etnik grup arasında çatışma 

yaşanmasına sebep olan etmen, demokrasidir. Bu amaç için oluşturulan Donoughmore 

Komisyonu,1931 yılında bir anayasa hazırlamıştır. Bu anayasayla Sri Lanka bağımsızlığa 

kavuşmuştur. Bağımsızlık sonrasında Sinhaleselerin “Sinhaleseonlybill” yasasını çıkarması ve 

Sinhale dilinin resmi dil olmasına karşı Tamil milletvekillerinden büyük tepki gelmiştir. 

1972’de çıkarılan diğer bir anayasayla Sri Lanka’nın “Ceylon” olan adı “Sri Lanka” olarak 

değiştirilmiştir. Bu isim değişikliği Sinhaleselerde Sri Lanka’nın kendilerine ait olduğu 

inancını güçlendirmiştir. Sri Lanka’nın kendilerine ait olduğu inancına da dayanarak Sri 

Lanka Hükümeti, parlamentonun verdiği imtiyazlarla Tamil gençlerini devlet kademelerinden 

uzaklaştırmıştır. Böylece eğitimli Tamil gençleri işsiz kalmıştır. Bu esnada Sinhalese paralı 

milis milliyetçi grupları Tamillere saldırmıştır. Bu saldırı sonucunda da Tamil milliyetçi 

grupları gençler arasında örgütlenmiştir ve böylelikle Tamil Kaplanları’nın temelleri 

atılmıştır. 

Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları örgütünün liderliğini Velupullai Prabhakaran 

yapmıştır. Sinhaleselerin Tamillere karşı saldırılarının yoğunlaşmasıyla silahlı mücadele 

kararı almıştır. İlk eylemini 1983 yılında gerçekleştiren Tamil Kaplanları, Sri Lanka ordusuna 

ait bir askeri konvoya saldırarak 13 askeri öldürmüştür. Ancak bu saldırı, Sri Lanka devletinin 

Tamillere yönelik korkunç bir katliam seferberliği başlatmasına yol açmıştır. Birkaç gün 

içinde 3.000 Tamil öldürülmüş ve böylece göçler başlamıştır. 1983 yılından 2009 yılına kadar 

sürecek olan iç savaş böylelikle başlamıştır. 

Sri Lanka’daki etnik çatışma sonucu, önceleri başkent Kolombo olmak üzere ülkenin 

birçok yerinde birlikte yaşayan Sinhalese ve Tamil nüfusu giderek birbirindenfarklı 

bölgelerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu etnik temizlik sonucunda Tamiller ülkenin kuzeyi 

ve doğusuna çekilirken, Sri Lanka’nın geri kalanında büyük oranda Sinhaleseler yaşamaya 

başlamıştır. Tamil Kaplanları ilk evrelerinde Hindistan tarafından desteklenmiştir. Tamil 

Kaplanları’nın Hindistan’daki Tamil Özerk Nadu devleti sınırlarında eğitim kampı 

kurmalarına izin verilmiştir. Indira Gandhi’nin,Sri Lanka’da kendilerini rahatsız edecek bir 

Tamil devleti görmek istememesi sonucu Hindistan Tamil Kaplanları’nı destekleyen dış 

politika anlayışını değiştirmiştir. Bundan sonra Tamil Kaplanları ile Sri Lanka hükümeti 

arasında arabuluculuk yapmaya çalışmıştır. 

Konunun uluslararası boyutu da önemli bir etmendir. ABD ve Avrupa 2000-2001 

yılları sonrasına kadar Tamil Kaplanları’na olumlu bir tavır göstermiş ancak “terör” 

kelimesinin 2001 yılından sonra gündeme iyice oturmasıyla beraber bu tavır değişmeye 
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başlamıştır. Hatta İngiltere 2001 yılında,2000 yılında kabul ettiği Terörizm Kanunu’na 

dayanarak Tamil Kaplanları’nı terör örgütü olarak ilan etmiştir. 

  Son olarak,2009 yılında Sri Lanka devlet yetkilileri yaptıkları açıklamada Tamil 

Kaplanları’nın sonunun getirildiğini ve artık bölgede böyle bir örgütün varlığının söz konusu 

olmadığını açıklamıştır. Böylelikle 1983 yılından 2009 yılına kadar olan silahlı çatışma 

dönemi sona ermiştir. 


