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ÖZET 

Uzun süredir iç huzuru ve güvenliği tehdit eden terörle, mücadele eden Türkiye’nin bu 

süreçte başarı ile mücadele verdiği bir gerçektir. Ancak tüm çaba ve gayretlere rağmen 

Türkiye’nin özellikle etnik ayrımcılık amaçlı terörü tamamen yok etmesi mümkün olmamıştır. 

Bunun da temel nedeni, terörün militan ve finans kaynağının tam olarak ortadan 

kaldırılamamasıdır. Bu bağlamda terör olgusunu tamamen yok etmenin terörün desteklerini 

yok etmekle eş anlamlı olduğu söylenebilir. Nitekim bu desteklerden en bilineni ve önemlisi 

militan teminidir. Terör örgütlerinin gücü ekonomik geliri ile ölçülse de yeterli militanı 

olmayan bir örgütün eylemde bulunabilmesinden söz edilemez. Bu açıdan terör örgütlerinin 

militan temininde genellikle genç insanları tercih ettiği bilinmektedir. Türkiye gibi genç 

nüfusa sahip bir ülkenin terör örgütlerinin militan temininde zorlanmayacağı açıktır. Çünkü 

gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye belirli sorunlarla baş etmektedir. Bunların başında 

ekonomik, toplumsal ve sosyal sorunlar gelmektedir. Tüm bu sorunlar ise terör örgütlerinin 

propaganda malzemesi olarak kullandığı faktörler haline gelmektedir. Bu faktörlerle gençleri 

etkileyip kazanmayı amaçlamaktadırlar. Günümüzde terör örgütü mensuplarına baktığımızda 

genelde genç militanların varlığından söz etmek doru olur. Bu açıdan bakıldığında ciddi bir 

sorun olan gençlerin terör örgütlerine katılımı konusunda gerekli tedbirler alınmalı ve 

durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan Türkiye’nin bölünmez 

bütünlüğü ve güvenliği, devletin demokratik ve laik yapısı ile vatandaşların toplumsal huzuru, 

can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla terör örgütlerinin gençleri kazanmalarında 

toplumsal işbirliği gerekmektedir. 
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  SUMMARY 
 

 

It is a fact that Turkey is successfully struggling with terror that is threatening peace 

and security for a long time. However, it is not possible to destroy terror especially based on 

ethnic discrimination despite all the efforts. The main reason of this situation is that terror’s 

militant and financial support can not be eliminated. In this context, it can be said that 

elimination of terror is equal to elimination of terror’s supports. Thus, the most known and 

most important of these supports is providing militants. Even if a terror organization’s power 

is evaluated with its financial power, a terror organization without adequate militant can not 

proceed any action. It is known that terror organizations prefer young people as militants and 

it is obvious that terror organizations won’t struggle to find them since Turkey has a young 

population. Since Turkey is a growing country, Turkey is struggling with some specific 

problems.  These problems are manly social and economic problems. All these problems are 

used as propaganda material by terror organizations. They are trying to earn young people by 

using these factors. Today, when we look at militants of terror, we see that most of them are 

young people. Therefore, necessary precautions should be taken about participation of young 

people to terror a organization which is a very serious problem. Social collaboration is needed 

to protect Turkey’s unity and State’s democratic and secular structure and to establish social 

peace and security. 
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GİRİŞ 

Günümüzde çok sayıda ülkenin ulusal bütünlüğünü ve ekonomisini hedef alan, 

demokratik sistemini tehdit eden unsurların başında terörizm gelmektedir. Terörizm, belli 

siyasal amaçlar gerçekleştirmek maksadıyla şiddet kullanılmasını meşru gören bir anlayışın 

aracıdır. Kullanılan bu şiddet, korkutma, yıldırma ve tedhiş hareketleri ile terörizm, bir amacı, 

bir düşünce sistemini, bir siyaset anlayışını veya bir yaşam tarzını insanlara zorla, hayatları 

pahasına kabul ettirmeye çalışmaktadır. Terörizmdeki şiddet bilinçli, sistematik ve belirli 

amaçlara yönelik olarak kullanılan şiddettir. Terör örgütleri bu şiddet ve eylemlerle hem kendi 

militanlarına hem de kamuoyuna mesaj vermeye çalışılmaktadırlar. Nitekim burada önemli 

olan gerçekleştirilen eylem değil, eylemin ne kadar ses getireceğidir. 

Bu açıdan bakıldığında terör şiddetin organize olmuş halidir. Terör örgütleri şiddet 

uygulayarak halkı bezdirmek ve devlet kurumlarını yıpratmak yolu ile amaçlarına ulaşmaya 

çalışırlar. Bunu yaparken örgüte yeni eleman kazandırmak, mevcut elemanları elde tutmak, 

kendini tanıtmak, destek bulmak gibi amaçlarla propaganda yöntemlerine başvururlar. Bugün 

terör örgütlerinin uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından elde ettiği gelirler ile medya 

alanındaki gelişmeler örgütlere propaganda açısından büyük imkânlar sağlamıştır. 

Terörizm, tarihsel kökeni ve içerdiği çok yönlü karakteri itibariyle diğer suçlardan 

farklılık arz eder. Terörizmin karakterinin çizmiş olduğu bu farklılık toplumlara ve dönemlere 

göre az da olsa değişkenlik arz etmesine rağmen, genel itibariyle zihniyet ve sistematiği 

aynıdır. Terörizmi diğer suçlardan ayıran ve sistematiği içerisindeki en belirgin unsuru 

ideolojidir. Bu nedenle gerek sol terörizm, gerek etnik terörizm ve gerekse dini motifli 

terörizmin birleştiği kavşak noktası; belirli bir ideoloji doğrultusunda siyasal şiddet içeren bir 

yapı oluşturmalarıdır. 

Terörizm, son yıllardaki teknolojik gelişmelerden de yararlanarak daha fazla etkinlik 

kazanmaktadır. Her geçen gün biraz daha küçülen ve globalleşen dünyada terörizm tehdidinin 

de globalleştiği görülmektedir. Büyük mali ve teknolojik imkânlar, iyi yetişmiş elemanlar ile 

planlı bir uğraş gerektiren terörizm faaliyetleri artık çağımızda uluslar arası bir nitelik 

kazanmıştır. 

Türkiye yıllarca terör tehdidiyle birlikte yaşamak zorunda kalmıştır. Bu tehdit zaman 

içerisinde ülke ekonomimize ve insanımıza çok önemli değerler kaybettirmiştir. Türkiye’nin 
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başına bir terör belası çıkmış ya da çıkartılmış, ülke kargaşa ortamına sürüklenmeye 

çalışılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üzerinde yaşadığı bu önemli coğrafyanın bedeli 

olan bu terör belasını da büyük ölçüde yenmiştir. Ancak mücadele henüz bitmediği gibi uzun 

sürede süreceği bilinmektedir. 

Türkiye kısa bir süre öncesine kadar terörle mücadelede ağırlıklı ve öncelikli olarak 

askeri güç kullanma yöntem ve araçlarına başvurmuştur. Bu gün ise mücadelede çok boyutlu 

olarak sevk edilmeye çalışılmaktaktadır. Uzun yıllar terörle mücadele etmek zorunda kalan 

Türkiye’nin her ne kadar terör örgütü ve olaylarını büyük güçte kontrol altına alamamış ise de 

terör sorununu tam olarak çözebildiği henüz söylenemez. 

Buradan hareketle ele alınan bu çalışmada amaç terör örgütlerinin gençliği hangi 

yönlerden etkilediği, gençlerin terör örgütlerine katılmasındaki sebeplerin neler olduğu ve 

sorunların çözümünde alınması gereken önlemlerdir.  

Bu bakımdan araştırmamızın ilk bölümünde terör ve terörizm kavramları 

incelenmiştir. İkinci bölümde ise gençlik ve gençliğin sorunları ele alınmıştır. Çalışmamızın 

üçüncü bölümünde ise Türkiye’de terör ve terör örgütlerinin gençleri kazanmasındaki 

yöntemleri ile bu yöndeki önlemlere yer verilmiştir. 

Gelişmelerde göstermişti ki askeri güç kullanma yöntemi yeterli gelmemektedir. 

Aksine ülkemiz açısından daha profesyonel bir strateji oluşturulması ve bu stratejinin ilk 

ayağının (militan) kaynak teminimiz noktasının oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, militan temini konumunda terör örgütlerinin hangi 

yöntem ve araçları kullandıklarını tespit etmek ve bu konuda atılması gereken adımları ortaya 

koymaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde terör ve terörizm kavramlarının 

tarihsel gelişimleri ile tanımları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise gençlik ve terörizm konusu 

ele alınmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye’de terör örgütleri ve bunların gençleri 

kazanma yöntemleri araştırılarak önlemlere yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARININ TARİHSEL GELİŞİMLERİ VE 

TANIMLARI 

1. TERÖRÜN TANIMI VE AMACI 

Terörizm ve terör kavramları konusunda bilim adamları ve araştırmacıların henüz 

üzerinde uzlaştıkları kesin bir tanım mevcut değildir. Bunun da nedeni terörizm evrensel bir 

olgu olmakla birlikte her ülke koşullarının tanımda şekillerde etkin rol oynamasıdır. 

Bu nedenle bu bölümde terörizm ve terör olguları ele alınarak açıklamaya ve 

tanımlanmaya çalışılacaktır. 

1.1. Terörün Kısa Tarihi 

Eski çağlarda birçok terörist faaliyet örneklerine rastlamak mümkündür. Fakat bilinen 

ilk örneklerin ise M.Ö. VII. yüzyılda eski Yunan Uygarlığında başladığı ileri sürülmektedir. 

Sonraki yüzyıllarda terörist faaliyetler, çeşitli çıkarlar doğrultusunda kullanılan bir araç 

olmuştur. Bahse konu olaylarda terörizmin yıkıcı etkisi sıkça kullanılmıştır. 

Nitekim tarihte bilinen en eski terör hareketi M.Ö. I. ve II. yüzyıllar arasında 

Filistin’de ortaya çıkmıştır. “Zealot” isimli Musevi tarikatı, söz konusu dönemde Roma 

İmparatorluğunun lejyonerlerine karşı suikastlar düzenleyerek adını duyurmuşlardır. “Zealot 

Tarikatı”ndan sonra “Sicari” olarak tanımlanan Musevi bir suikast grubu oluşturularak 

Romalı lejyonerlere yönelik suikastlerine devam etmiştir. Sicariler adını suikastlerine 

kullandıkları kısa kılıçlarından almıştır. Sicariler Kudüs’te dini mekânları yakarak, suyolunu 

tahrip etmiş ve buğday ambarlarını yağmalamıştır. Sicariler anılan şiddet olayları ile Roma 

halkı arasında korku ve huzursuzluk yaratarak uzun süreli bir psikolojik savaş yürütmüştür 

(Demirel, 2002: 25). İlk terör eylemi kabul edilen bu olayda da terörün en önemli özellikleri 

arasında yer alan siyasal içerik ve sistemli şiddet unsuru bulunmaktadır (Örgün, 2001: 60).  

İslam’ın ortaya çıktığı dönemde de terör olayları yaşanmıştır. İkinci Halife Hz. Ömer, 

üçüncü Halife Hz. Osman, dördüncü Halife Hz. Ali terör kurbanı olmuş, liderlerdir. Özellikle 

Hz. Ali'nin öldürülmesi, İslam dininin Sünni, Şii ve Harici olarak üç büyük mezhebe 

bölünmesine yol açmış, birçok kanlı olayın nedeni olmuştur (Kongar, 2002: 78). 
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XVIII. yüzyılın başları devletin siyasi amaçlara ulaşmak için önceden tasarlayarak ve 

sistematik bir şekilde terörün kullanıldığı ilk olaylar zincirini başlatmıştır.  Terim olarak ise 

ilk kez söz konusu olaylarla kullanılan terörizm 1795’te kullanıldığında, bir devlet tarafından 

insanlara karşı yapılan sindirme hareketlerini, yani devlet terörizmini belirtiyordu. Fransız 

devriminin başlangıç yıllarında Fransız devrimci devlet adamı Maximilen de Robespierre’nin 

1785–1794 terör devrinde ortaya çıktı. Robespierre, devrim sırasında özgürlük despotizminin 

zulme karşı harekete geçtiğini belirterek devlet terörünü savundu. Tarihsel olarak devlet 

terörizmi, kurbanlarının sayısı ile diğer terör biçimlerini çok fazla geçti ve 20. yüzyılda bunun 

en dehşetli örneklerine tanıklık etti. Yahudi katliamı (Holocost), Stalin’in katliamları ve Pol 

Pot rejiminin ölüm tarlaları gibi birçok örnek sıralanabilir (Volkan, 1999: 182).  

1900’lü yıllarda daha da sık görülen terör olayları Birinci Dünya Savaşı sonrasında da 

görülmüştür. Terörün kurumsallaşması ve küresel bir nitelik kazanması İkinci Dünya 

Savaşından sonra olmuştur. Soğuk Savaş döneminde terörizm, çoğunlukla bir devletin başka 

devletlerin istikrarını bozmaya yönelik politikalarını bir aracı olarak kullanılmış, bu da devlet 

destekli terörizmi doğurmuştur. Sovyetler Birliği, Batı Avrupa ülkelerindeki Marksist sol 

örgütlere destek sağlarken, ABD ise demokrasi ve özgürlük adına Üçüncü Dünya ülkelerindeki 

diktatör yönetimler ve silahlı gruplarla dolaylı ya da doğrudan bağ kurmuştur (Purtaş, 2003: 

29).  

Terör olayları 1960’lardan sonra yeniden önem kazanmıştır. 1968, Avrupa’daki 

öğrenci ayaklanmaları ve 1967 Ortadoğu Savaşı’ndan sonra Filistinlilerin terör eylemlerine 

başladığı yıldır. IRA, 1968’de öne çıkmıştır. 1968’de teröristler arasında ilk kez uluslararası 

işbirliği adımları atılmıştır (Purtaş, 2003: 29).  2000’li yıllara gelindiğinde terör çok boyutlu 

bir duruma gelmiştir. İntihar eylemleri ile sivil halk hedef alınmaya başlanmıştır. Bu durum 

11 Eylül terör saldırıları, İngiltere, İspanya ve Türkiye’deki saldırılarla kendini göstermiştir. 

Günümüzde Terör uluslararası bir sorun haline gelmişken tanımı konusunda kabul görmüş 

ortak bir kavram yoktur. Aşağıda çeşitli terör tanımlarına yer verilmiştir. 

1.2. Terör Kavramının Tanımı 

Terör ve terörizm kavramları gerek yapısı, gerekse toplumsal etkisi nedeniyle üzerinde 

en çok araştırma yapılmış konulardan birisidir. Ancak bütün bu çalışmalara rağmen 

terörizmin ve terörün uluslararası düzeyde kabul görmüş, ortak bir tanımlaması yoktur. Bu 
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durum özellikle uluslararası arenada devletlerarası ilişkilerde ciddi bir sorun teşkil etmektedir. 

Çünkü ortak bir tanımın olmaması terörle mücadeleyi güçleştirmektedir (Aydoğan, 2009). 

Terör kavramı üzerinde henüz tam olarak uzlaşı sağlanamadığını Alex Schmid 

tarafından yapılan bir çalışmada açıkça ortaya konulmaktadır. Bu çalışma 1936 – 1981 yılları 

arasındaki tanım biçimlerini ele almış ve bu süreçte kavramın 109 değişik tanımlaması 

gösterilmiştir. Yine bir başka araştırma, terör kavramını 91 farklı biçimde ortaya çıkarmıştır.  

Schmid ve Jorgman’ın yaptıkları 190 adet terör tanımını (Ersoy, 2004: 174) incelendiğinde 

olay ve güce % 84, siyasi içeriğe % 65, endişe ve sindirmeye % 51, korkutmaya % 46, 

psikolojik etkiye ise % 42 oranında vurgu yapmışlardır (Örgün, 2001: 14). 

Günümüzde kişiler arasındaki şiddet hareketleri basit adli vakalar olarak görülür ve 

istisnai durumlar dışında devletin adli ve güvenlik kurumlarını meşgul etmez. Fakat kitlesel 

ve sistemli şiddet eylemleri olarak nitelendirebileceğimiz terör olayları günümüz devletlerinin 

siyasi, askeri ve adli olarak en büyük sorunlarından biridir. Tarihsel olarak bakıldığında 

terörün kökeninin çok eskilere dayandığı görülmektedir. 

Terör kavramı ilk olarak Fransa’da ortaya çıkmış ve Fransız devriminde 1793–1794 

yılları arasındaki döneme “Terör Dönemi” denilmiştir. Söz konusu dönemde devrim hükümeti 

bir kararname yayınlayarak, soylular, din adamları ve düşman olarak gördüğü tüm çevreleri 

sindirmeye yönelik önlemler kapsamında terör uygulaması başlatmıştır (Kurt, 1998: 14). 

Etnolojik olarak terör kavramı Latince ‘terrere’den gelmekte ve dehşete düşürmek, 

korkutup kaçırmak, caydırmak gibi anlamlar taşımaktadır (Yalçıner, 2006: 100). Arapça 

“tedhiş” sözcüğü, “şaşırtma, ürkütme, yıldırma”, anlamlarına gelmektedir. Bunun yanında 

Fransızcaya “terreur”, ingilizceye de “terror” olarak geçmiştir. 13.yüzyılda latince “terreur” 

olarak kullanılan bu sözcük, peur, frayeur, effroi, epouvante şeklinde kişisel korku, endişe 

gibi psikolojik bir ruh durumunu gösteren bir anlam taşımaktadır. “Terreur panique” şeklinde 

toplumun bir kesimini ya da tümünü bir tehlike karşısındaki durumunu yansıtmak amacıyla 

kullanılmıştır (Döner, 2005: 1).  

Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı sözlükte de terör; “yıldırma, korkutma, tedhiş 

(Parlatır, 1994: 752)” anlamına gelmektedir. Başka bir tanımda ise terör, insanları yıldırmak, 

sindirmek yoluyla onlara belli düşünce ve davranışları benimsetmek için zor kullanma ya da 

tehdit etme eylemi olarak nitelenmektedir (www.teror.gov.tr.turkceteror_nedir.index.html).  
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BAL ise; terör eylemlerini, bireysel, grupsal veya toplumsal yelpazenin her 

kademesindeki birey, grup, organizasyon veya devlet ve kurumların, kendisinin dayattığı 

isteklerini gerçekleştirmek için kullandığı askeri, psikolojik, ekonomik, siyasal ve kültürel 

mücadele ve rekabetlerin önemli aracı olarak nitelemektedir (Bal, 2003: 34). 

Nitekim terör, insanlık dışı, kural dışı, hukuk dışı ideolojik eylemlerle şartlanmış bir 

olgu olarak kaşımıza çıkar. Hukuki ve ideolojik açıdan mahkûm edilmesi gereken terörün 

ayrıca pratik olarak da mahkûm edilmesi, her toplumun barış içinde bir arada kendi anayasal 

sınırları doğrultusunda yaşama hakkının kaçınılmaz bir sonucu olmalıdır. Batı ülkelerinin 

“Kamu Düzeninin Sağlanması, Terörist Gruplarla Mücadele, Şiddet Suçlarının Önlenmesi” 

adı altında özel kanunlarında olduğu gibi ülkemizde de anayasa çerçevesinde hukuka ve 

demokratik hak ve özgürlüklere uygun olarak yasal düzenlemeye ve uzun vadeli terörizm 

tehdidine karşı gereksinim duyulduğu için 3713 sayılı “Terörle Mücadele Kanunu” ile konu, 

özel olarak düzenlenmiştir (http://www.uludag.edu.tr/dergi10/senato.pdf). 

           3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesinde  Terör şöyle tanımlanmıştır 

(http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm1.html): 

“Terör cebir ve şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, 

sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, 

Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri 

yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 

amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden 

eylemlerdir”.  

Genel olarak değerlendirecek olursa, terörün insanları yıldırmak, sindirmek ve 

korkutmak yoluyla onlara belirli davranış biçimlerini benimsetmek için zor kullanma eylemi 

olarak tanımlamanın mümkün olduğu söylenebilir.  

Terör kavramının anlamı genel hatlarıyla bu şekilde belirlendikten sonra, terörizm 

olgusuna yönelebilir. 
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1.3. Terörizm Kavramı 

Birçok tanımlama girişiminde terör ve terörizm kavramları birbirine karıştırılmaktadır 

(Alkan, 2002: 13). Oysa bu iki kavram anlam açısından birbirinden farklı arz etmektedir. Bu 

nedenle burada terörizm kavramı ayrı bir başlık altında ele alınıp irdelenmeye çalışılmaktadır. 

Terörizmin karakterine ve uygulanış biçimine, siyasal amaçlarına ve uzun dönemli 

etkilerine, onu motive eden olgulara ilişkin bütün tartışmalar, ideal olarak, sorunu açık bir 

şekilde tanımlayarak işe başlamalıdır. Fakat tanımlama üzerine terör kavramı gibi geniş bir 

mutabakat olmadığı için ülkelerin terörizmi değişik bir biçimde yorumlaması riski ortaya 

çıkmaktadır. Günümüzde kavram kargaşası yaşanan terörizm tanımlanmasında da ülkelerde 

farklı kurum ve kuruluşların yaptığı terörizm tanımlarının bile farklı olduğu bilinmektedir. 

Örneğin Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve 

Adalet Bakanlığı terörizm tanımlamalarının farklılığı bilinmektedir (Taşdemir, 2006: 9). 

Terör tanımlanırken genel olarak şiddet mi, yoksa şiddetin özel bir biçimi mi olduğunu 

vurgulamak için, siyasal yönüne mi yoksa savaş yöntemlerine mi, ya da sahip olduğu 

stratejinin normal dışı karakterine mi atıf yapılması gerektiği yönünde düşünce birliğine 

ulaşılamamıştır. Diğer taraftan belli bir amaca yönelik sistematik yönünün mü, yoksa tahmin 

edilmezliği ile simgesel yönlerinin mi ya da kurbanlarının pek çoğunun masum insanlar 

olması gerçeğinin mi seçilip ayrılması gerektiği üzerinde bir uzlaşma yoktur (Laqueur, 2002: 

29).  

Genel olarak terörizm, siyasal nitelikli amaçlara ulaşmak için kullanılan ve psikolojik 

yanı ağır basan bir savaş biçimi ve siyasal süreci etkilemeyi amaçlayan şiddet eylemleri 

olarak tanımlanmaktadır. Ancak hemen şu noktada belirtilmesi gerekir ki terörizmin temel 

ögeleri olarak siyasal amaç ve şiddet eylemleri gerekli ancak yeterli değildir. Terörizm bu iki 

öğenin dışında ekonomik, dini vb birçok öğeyi içermektedir. Siyasal amaç ve şiddet eylemleri 

terörizmin gerekli ancak yeterli olmayan unsurları olarak belirtilebilir (Öztürk, 2000: 1). 

Diğer taraftan terörizmi,  saldırılan veya korkutulan sivil ve masum insanlar, kurumlar 

aracılığıyla, hedeflenen daha büyük ve güçlü kitleyi yıldırıp korkutarak, yasadışı siyasal ve 

stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için, bir grubun veya bir devletin, bilinçli ve planlı bir 

şekilde, şiddet kullanması veya şiddet kullanma tehdidinde bulunması şeklinde tanımlamak da 

mümkündür (Hazır, 2001: 45). 
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Başka bir tanımda da terörizm; siyasal hedeflere ulaşmak için toplumun demokratik 

ikna ve eylem yoluyla barışçı davranışına karşı, hukukun üstünlüğü ve devlet otoritesini 

tanımayan, halka karşı şiddet kullanmayı amaçlayan, kendi güç ve doktrinleri ile 

sağlayamadıkları halk desteğini ve ayaklanmasını sağlamak için tarihsel görevlerinin 

olduğuna inandırılmış yasa dışı bir oluşum olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca uluslararası 

destek gören örgütlerin, tahripkâr silahlarla donanmış olarak gelişmiş taktikler kullanan, 

insanlığı hakir gören, ahlaki hiçbir temeli bulunmayan siyasi hedeflere ulaşmak için insan 

hayatını hiçe sayan, masum insanları hedef alan hiçbir savaş kuralı tanımayan, geleneksel 

politik suçlardan farklı, metodik, örgütlü, sistematik, öldürme, kaçırma, korkutma ve tahrip 

eylemleri biçiminde ifade edilmiştir (Terörün Tanımı, 2003: 1). 

Mevcut tanımların ortak noktalarından hareketle terörizm, toplumun yapısını ve kamu 

otoritesini yıkmak, rejimin temel niteliğini değiştirmek için korkutma, sindirme, yıldırma ve 

şiddet eylemlerinin bütünü olarak nitelendirilebilir. Terörizm bu yönüyle diğer eylemlerden 

ayrılır çünkü hedefi toplumdaki masum suçsuzların planlı yâda kasti olarak hedef alınmasıdır.  

Sonuç olarak terör irade dışında meydana gelmekte ve her türlü şiddet terör olarak 

nitelenebilmektedir. Diğer taraftan terörizm siyasi unsurları içerir ve bir ideoloji ile mevcut 

devlet düzenine şiddet kullanarak tahribat yolunun seçilmesidir Alkan, 2009: 92). Daha açık 

bir şekilde belirtmek gerekirse terör silahlı eylemlerle kendini ve savunduğu davayı duyurma 

amacı güderken, terörizm bu eylemleri savunan, stratejilerini anlatan, aktaran geliştiren bir 

düşünce yapısı veya akımıdır (Bal, 2006: 35). 

Bütün terörizm eylemleri ortak bir amacı paylaşmaktadır. Bu ortak nokta acımasız 

olmaları ve çoğu kez şiddet yoluyla kurbanlarına boyun eğdirmeyi amaçlamalarıdır. Şiddetin 

burada sadece fiziksel olması gerekmez, şiddet aynı zamanda psikolojik de olabilir. 

1.4. Terörün Amacı 

Terörün tanımı kadar önemli bir diğer unsurda amacıdır. Terör ve terörizmin temel 

amaçları, faaliyette bulundukları ülkelere ve kendilerini yönlendiren odaklara göre farklılıklar 

gösterebilir. Ancak günümüzde terörizmin en büyük hedefi demokrasilerdir. Nitekim bu 

sebeple terör örgütleri şiddet kullanarak yada şiddet ortamını artırarak toplumun demokratik 

değerlere ve yaşadıkları devlete olan güvenini sarsmaktır. Birçok amacı olan terörün önemli 

amaçları aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Bu amaçlardan en yaygın olanı olarak tanımlanan ötekini şiddet eylemleriyle yıkarak 

farklı bir ideolojiye sahip bir sistem kurmaktır. Bu yaklaşım terör olaylarının hukuki 

davalarında açık bir şekilde belirtilmektedir. Terör örgütleri savundukları ideolojiye bağlı 

olarak, haksızlık ve zulüm olarak gördükleri yönetim ve yöneticileri bertaraf etmeyi, böylece 

daha mutlu ve adaletli bir hayat tarzını amaç edindiklerini ileri sürmektedirler (Brown, 2004: 

5). 

Hedef alınan sistemin şiddet yoluyla değiştirilmek istenmesinin en büyük nedeni; 

hedef alınan sistemle, hedef alınan arasında güç dengesizliği bulunmasıdır. Kendisinde rejimi 

demokratik yollardan değiştirmek gücünü bulamayan terör örgütleri silahlı mücadeleye 

başvurmaktadırlar (www.terör.gen.tr/turkce-terornedir.index). Bu yaklaşımda amaç hedef 

alınan rejimi, sistemi, şiddet yolu ile yıkarak, yerine kendi ideolojileri doğrultusunda yeni bir 

yönetim tesis etmek olarak belirtebiliriz. Terör örgütleri, savundukları ideolojiye bağlı olarak, 

haksızlık ve zulüm olarak gördükleri yönetim ve yöneticileri bertaraf etmeyi, böylece daha 

mutlu ve adaletli bir hayat tarzını amaç edindiklerini ileri sürmektedirler. Söz konusu 

söylemler terör olaylarının hukuki davalarında açık bir şekilde belirtilmektedir (Eker, 2009). 

Ancak terörün uzun vadede amacının mevcut siyasi rejimi yıkarak ve kendisinin arzu 

ettiği siyasi rejimi tesis etmek ise, kısa vadede de bazı hedeflerin bulunması gerekir. 

Terörizmin, birbiriyle iç içe geçmiş bulunan kısa dönem amaçlarını şu şekilde özetlemek 

mümkündür (Vural, 2006: 20): 

—Öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmak, 

—İç ve dış kamuoyunda davalarının duyurulmasını sağlamak ve dikkatleri savundukları 

davanın üzerine çekmek, 

—Oluşturdukları şiddet ortamı ile toplumun direnme gücünü kırarak kendi davalarına karşı 

olumsuz duyarlılıkları ortadan kaldırmak ve kitleleri itaate zorlamak, 

—Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda kendilerine taraftar katılımı ve kitle desteği 

sağlamaktır. 

Bazı durumlarda ise terörizm, bazı güçler tarafından, birtakım siyasi ve ekonomik 

çıkarlar sağlamak için araç olarak kullanılır. Bunu dikkate aldığımızda amaç değişmektedir. 

Nitekim bu durumda terörizmin amacı, ekonomik yâda siyasi bir kazanım elde etmek için, 
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hedef alınan ülke ve toplumda, belirli ortamların oluşmasını sağlamak yâda yardımcı olmak 

olarak nitelenebilir. 

Doğu Ergil terörizmin amaçlarını şöyle sıralamaktadır (Ergil, 1992: 140); 

—Halkı veya hedef bir topluluğu kokutmak, 

—Yerleşik otoriteyi tahrip etmek, yerleşik otoritenin terörist ile masum kitle arasında ayrım 

yapmadan baskı yöntemlerine başvurmasını sağlamak, 

—Otoriteye ve düzene karşı olan güçleri harekete geçirmek; yerleşik otoritenin güçlerini ve 

kurumlarını etkisizleştirmek ve işlemez kılmak, 

—Kamuoyunu, kendi lehine ve düzene karşı etkilemek ve yönlendirmek, 

—Siyasal güç odaklarını ele geçirmek ve var olan yönetimi devirmek. 

Başka bir çalışmada ise terörün amaçları sınıflandırmalar halinde verilmiştir. Bu 

çalışmaya göre (Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri, 1986: 29-31);  

a- Aşırı Sol Terör Örgütleri ve Amaçları: Tüm aşırı sol terör örgütlerinin amacı mevcut 

rejimi yıkarak kendi ideolojilerini savunan bir düzen kurulmasıdır. 

b- Bölücü Terör Örgütleri ve Amaçları: Bu örgütler ise kendi savundukları ideolojileri 

çerçevesinde bir ülke yönetimi için ülkelerde yönetimleri değiştirmek yada kendi görüşleri 

çerçevesinde bir ülke kurmak için mevcut ülkeleri bölmeyi amaçlamaktadırlar.  

c- Irkçı Terör Örgütleri ve Amaçları: Esas olarak bu örgütler bir doktrin olarak kabul 

ettikleri görüşleri doğrultusunda devletin yeniden teşkilatlandırılmasından hareketle kendi 

liderlerini iktidar yapmaktır. 

d- İrticai Terör Örgütleri ve Amaçları: İrticai terör örgütlerinin genel amacı devletin 

ekonomik, siyasi, sosyal ve hukuki temel düzenini dini esas ve inançlara dayandırarak 

yönetmek istemeleridir.  

Songar ise Terör’ün iki önemli amacının olduğunu söylemektedir. O’na göre;  

1- Terör cinayet, korku ve sabotajlar ile toplumu korku ve tedirginlik psikolojisine 

sokmak, sadece dinleyen itiraz etmeyen bir toplum haline getirmek. 
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2- Özellikle kültür, dil, inanç, din, ahlak, aile ile ilgili kavramlarda kargaşa yaratarak 

toplumu ikileme sokmak doğru ve yanlışı ayırt etmesini bilemeyecek duruma getirmek ve 

kendi uygulayacakları yöntemin çabuk kabul görmesini sağlamak (Sungur, 1984: 145).  

Sonuç olarak terör ve terörizm yukarda saydığımız amaçlara ulaşmak için sistemli bir 

şekilde şiddet uygulamaya yoluna gitmektedir. Bu şekilde güç elde ederek, toplumu sindirmek 

ve normal işleyen bir düzeni toplum gözünde güçsüzleştirmektir. Ayrıca toplumda korku 

meydana getirerek tarafsızlaştırma ve devletle olan güveninin yitirmesini amaçlamaktadır. 

2. TERÖR KAVRAMI İLE YAKIN İLİŞKİLİ KAVRAMLAR  

Terör ve terörizm, kendi politik amaçlarına ulaşmak amacıyla sistematik olarak şiddet 

içermektedir. Hal bölge olunca “şiddet” ve “anarşizm” kavramları da terör ve terörizmin 

kapsamı dâhilinde görülüp diyelim dirilmektedir. Kuşkusuz bu iki kavramın da terörle yakın 

bağı mevcuttur. Bu açıdan aşağıda bu iki kavramın terör ve terörizm ile ilişkisi irdelenmeye 

çalışılmaktadır. 

2.1. Şiddet Kavramı 

Terör kavramı bölümünde bahsettiğimiz gibi irade dışında meydana gelen her türlü 

şiddet terör olarak nitelenebilmektedir. Fakat terörizm siyasi unsurları içerir ve bir ideoloji ile 

mevcut düzene şiddet kullanarak tahribat yoludur. Buna göre şiddet terör kavramında bir 

yöntem olarak yer almakta bu sebeple terör kavramıyla yakın ilişkili fakat farklı bir kavram 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kelime anlamı olarak şiddet, bir hareketin, kuvvetin veya gücün derecesi, bir şeyin, bir 

olayın yıkıcı kuvveti anlamına gelir. Bu bağlamda “şiddet” zarar verici bir saldırı olarak 

tanımlanabilir (Aktaş, 2006: 26). 

Şiddet hareketleri örgütlerin propaganda malzemelerinin en önemlilerindir. Burada 

anlatılan şiddet, örgüt tarafından halk adına yapıldığı iddia edilen zalimce eylemlerdir. Buna 

karşılık terörist kendini, “devrimci, eylemci, özgürlük savaşçısı, halk gücü” gibi bir takım 

unvanlarla taltif etmektedir (www.iem.gov.tr/iem/?m=3=113/). 

Şiddet yasadışı, bölücü, yıkıcı ve ayrılıkçı örgütler tarafından daha çok gündemde 

kalabilmek, ses getirmek, tanınma ve tanıtma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Yani şiddet 
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eylemlerinde mesaj eylemin hedefi olanlara değil, toplumun belirli bir kesimine ya da 

toplumun tümünedir. Ancak, şiddet davranışları destekleyemez. Ne ilerlemeyi, ne de 

tepkiciliği destekleyebilir. Ama sıkıntıları dramatize edebilir ve onları kamu gündemine 

getirebilir (Arendt, 1997: 88). 

Öte yandan şiddet, içerisinde fazladan bir de keyfilik öğesi taşır (Arendt, 1997: 10). 

Şiddet eylemlerinin yeri ve zamanı belli değildir. Şiddet kavramı, daha soyut planda 

alındığında üç öğeyi içerir. Kaynak, kurban ve hedef, kaynak, şiddeti gerçekleştiren örgütlü ya 

da örgütsüz yapıdır. Kurban, şiddetten zarar gören; hedef ise, gündemde kalabilmek, ses 

getirmek, tanınma ya da tanıtma olmaktadır 

(http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=2109). 

Şiddetle ilgili tanımlamalara bakıldığı zaman, hepsinde bulunan tek ortak noktanın 

fiziki güç kullanılması olduğu görülür. Ama şiddetin yalnız, insan vücuduna ve mala zarar 

veren saldırı değil, fert üzerinde psikolojik tahribat yaratan bir yönü de vardır (Hazır, 2001: 

19). Örneğin terör örgütlerinin eylemlerine maruz kalan kişilerin psikolojik olarak olayların 

etkisini atamadıkları bilinmektedir. Diğer taraftan eylemin büyük tahribatlara yol açması ve 

kitle iletişim araçları vasıtasıyla bu eylemlerin topluma duyurulması psikolojik olarak 

toplumda korkuya sebep olmaktadır. Söz konusu örneklerde kullanılan şiddet, fiziki olmaktan 

çok psikolojiktir. 

Sonuç olarak insanlarda şiddet kullanma kanuna uymamak, kişiye zarar vermek, 

hakaret etmek,  onurunu kırmak, huzura son vermek, birinin hakkını çiğnemek, hırpalamak ve 

aşırı öfke ile zor kullanarak yıkıcı davranışlarda bulunmak gibi davranışlar şiddet olarak 

nitelenmektedir (Demirer, 2001: 27). Bu saydığımız eylemlerin olması şiddet 

gerçekleştirilmesi ise terör olduğu için şiddet kavramı terör kavramı ile yakın ilişkili bir 

kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim günümüzde demokratik ülkelerin ortak 

problemi olan terörizm, terör örgütlerinin şiddet yoluyla toplumları sindirmek üzere kuvvet 

gösterisinin ucuz ve etkili bir yolu olarak kendini göstermiştir. 

2.2. Anarşizm Kavramı 

Anarşizm, Yunanca anarchos’dan türemiş yöneticisiz anlamına gelir. Toplumsal 

otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli 
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politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Anarşizm, her 

koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Anar%C5%9Fizm). 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, anarşi kavramı siyasi ve idari kavramlardaki çözülme 

sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu ve başsızlık anlamında kullanılmaktadır 

(TDK, 2005: 78). Anarşizmde birey ön plana çıkar ve her türlü otoritenin karşısındadır. 

Anlamı itibariyle bir tür yönetimsizliktir. Amaç her türlü otoritenin yok edilmesi ve 

başarısızlık durumunun sağlanmasıdır. Böylelikle birey, her türlü yönetimsel bağdan 

kurtulacak, kaotik bir politik ve sosyal yönetim yani yönetimsizlik sağlanacaktır. Anarşist 

ideolojiye göre devlet ortadan kaldırılmalı, otoritesiz bir toplum kurulmalıdır. Yani kısaca, 

anarşizm devletin ya da iktidarın olmadığı bir toplum düzeninin kurulmasını amaçlayan dünya 

görüşüne verilen addır (http://www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=649). 

Anarşizm kavramının anlam ve kapsamının belirlenebilmesi için kavramın bir taraftan 

terör, şiddet gibi kavramlardan farkının belirlenebilmesi, diğer yanda ise bütünlüklü, tek 

boyutlu bir siyasal kavram olmayan anarşizmin esnek ve kaotik yapısını, onun düşünce 

çeşitliliğinin ortaya konulması kaçınılmaz gözükmektedir. Zira bu düşünce farklılığı içinde 

kimi anarşistler aile kurumunun varlığını vurgulayıp, geleneksel üretim sistemini yüceltirken; 

kimisi öncelikle merkezci aile yapısının ortadan kaldırmasını ve ilkel bir yaşam tarzının 

gerekliliğini savunmuşlardır (http://liberter.freesites.ws/file/yazilar/html/). 

Anarşizme göre bir toplumda düzenin kurulması için kanunlara gerek yoktur. Otorite, 

insanın özüne aykırı bireyler arasındaki eşitsizliğin kaynağıdır ve kendi öz varlığına 

yabancılaşmasını sağlayan bir olgudur. Bu sebeple anarşizm tamamen hükümet karşıtı, devlet 

karşıtı olmaktan ziyade hiyerarşiye karşın olan bir harekettir 

(www.anarchy.bz.tc/anarsizm.htm).  

Konumuz açısından irdelendiğinde, anarşizm kavramının yıkıcı kökenlerini 

aydınlanma döneminde ortaya çıkan, Fransız ihtilalı ile doruk noktasına ulaşan bireycilik 

felsefesinden aldığı söylenebilir (Arvon, 1992: 10). Bu anlayışın bir yansıması olarak, kimi 

anarşist düşünürler bireyin kendisinden başka hiçbir üstün güç tanımayıp, onun kendisini 

gerçekleştirebilmesi için her türlü kısıtlamaya karşı olduklarını belirtmişlerdir. Örneğin; 

düşünceleri “bireyci anarşizm” olarak adlandıran Stirner’e göre, toplumsal ya da ahlaki 

herhangi bir ilke ve örgütlenmeye gerek yoktur. Herkes kendi egosunun sesini dinlediğinde 

ara sıra çatışmalar yaşansa bile, bireylerin yan yana ve işbirliği içerisinde yaşamaları kendi 
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çıkarlarına daha uygun düşecektir. Bu bağlamda Stirner’in düşüncesi ve onun bu çizgisini 

takip eden düşünürler eylemsel alanda devlet ve benzeri otoriter kurumların tasfiyesi için 

şiddet eylemlerini onaylar gibi görünmektedirler. Bu çeşitliliği içerisinde bireyi mutlaklaştırıp 

onun üzerinde her türlü ahlaki ve toplumsal baskıyı reddedip, bütün değer yargılarını, 

toplumsal kuralları dışlayan yönü konumuz olan terör kavramı ile ilişkilidir. Bu çeşit bir 

anarşizm, her türlü kısıtlayıcı, sınırlandırıcı düzenlemelere karşı olduğu için örgütlenmenin ve 

sosyal düzenin karşısındadırlar. Bu bağlamda, felsefi temellere sahip anarşist hareket şiddet 

eylemlerine başvurulabilir. Bu noktada amaç, toplumsal düzeni ortadan kaldırmak için her 

türlü yıkıcı eylemi meşru görüp düzeni yıkmaya çalışmaktır (Gönül, 2003: 8). 

Özet olarak söylenecek olursa; anarşizm mevcut siyasi, idari, ekonomik yapıları, 

ortadan kaldırmak için geçici de olsa şiddet uygulamaktadır. Bu bağlamda anarşizmin şiddet 

eylemlerini içeren terör kavramı ile bir ilişkisi olduğu gözlenmektedir.  

3. TERÖRİZMİN SAFHALARI VE TERÖRİZMİN NİTELİKLERİ 

Terörizmin varlığından süz edebilmek için öncelikli olarak bir takım unsurların bir 

araya gelmesi gerekmektedir. Diğer taraftan terörizmin belirli niteliklerle hareket ettiği 

bilinmektedir. Bu niteliklerden en bilineni terörizm faaliyetlerinin genel olarak mevcut siyasal 

rejimi silah zoruyla yıkarak yerine kendi ideolojilerinin hâkim olduğu bir düzen kurmak 

istemeleridir.  

Bu safhalar ve nitelikler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

3.1. Terörizmin Safhaları 

Terörizmin hedeflerine ulaşabilmek için stratejisini genelde dört safhada 

yürütmektedir (Öztürk, 2000: 378). Hazırlık, örgütlenme, eylem ve iç savaş adı altında 

incelenecek her safhada kendi arasında belirli aşamalardan geçebilmektedir. Nitekim her 

örgüt gibi Terörist faaliyetlerine başlamadan önce aşağıda daha kapsamlı ele alınıp 

incelenecek olan bu safhaları uygulamaktadırlar.     

a. Hazırlık Safhası 

Terörizm safhaları arasında ilk sırada hazırlık safhası yer alır. Bu safhanın en önemli 

özelliği silahlı baskın eylemleridir (Kayabalı ve Arslanoğlu, 1984: 80). İdeoloji, terörist 
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yapılanmaların dayanak ve hareket noktası, hedefe varılabilmesi için takip edilecek yoldur. 

Bu bağlamda, terör eylemlerinin niteliği, örgütün üye temin ve şiddet kampanyalarında 

işleyeceği konular sahip olduğu ideoloji çerçevesinde şekillenir (Dilmaç, 2004: 360).  

Hazırlık aşamasında kendi içerisinde birbiriyle belirli bir mantık ilişkisi içerisinde olan 

iki aşamada gerçekleşir. Bunlardan ilki planlama, ikincisi ise başlangıç aşamasıdır. Her iki 

toplum üzerinde yoğunlaşmaktadır (Türkiye’deki Anarşi ve Terör’ün Güvenlik Kuvvetleri İle 

Önlenmesi, 1982: 34). Her iki aşamada birbirinden kesin sınırlarla ayrılamazlar. İlk aşamanın 

asıl hedefi yıkılacak, toplumda aktarılmaya başlanan ideoloji doğrultusunda sempatizan kişi 

ve kuruluşlar oluşturmaktır. Diğer bir deyişle taban teşkil etmektir. Uygulamaya konulan bu 

planın devlet tarafından illegal olarak nitelendirilmesine başlangıçta imkân yoktur 

(http://www.terorveguvenlik.net/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid

=31). 

Planlama aşaması, öncelikli olarak hedef aldığı toplumun tüm yönüyle analizinin 

yapılmasıdır. Başka bir deyişle planlama  faaliyetleri arasında yapılacak en önemli iş, içten 

çökertilecek toplumun her yönüyle incelenmesi ve analize tabi tutulmasıdır. Amaç toplumları 

parçalamak olunca yapılması gereken de belirlenen kıstaslara göre zayıf yönlerinin daha 

derinleştirilip güçlü yönlerinin zayıflatılması olmaktadır (www.kho.edu.tr/teror_nedir.html).  

Başlangıç döneminde ise ekonomik ve teçhizat sağlama gibi etkenler ön plana çıkar. 

Çok düşük düzeyde ki masum ve makul propagandalar uygulanır. İdari aksaklıklar, yanlış 

uygulamalar ve bir takım düzensizlikleri dile getirme gibi topluma düşük düzeyde 

kazandırılan bağışıklık giderek dozajın arttırılmasına imkân sağlamış olur. Bu şekilde 

uygulamalar sempatizan kitlenin oluşmasını 

sağlar(http://www.sosyaldersleri.com/vatandaslik/ders.php?no=6&klasor=10201&ders=vatan

daslik). 

b. Örgütlenme Safhası 

İnsanlar günlük yaşantılarında örgütle, örgütlenmelerle o kadar iç içe yaşarlar ki çoğu 

zaman bunun farkına bile varmazlar. Basit anlamda da olsa aile ve arkadaş grubu bile birer 

örgüttür. Bunların daha karmaşık ve profesyonellerini, meslek gruplarının oluşturduğu odalar, 

siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri oluşturmaktadır. Çünkü ortada ortak bir amaç ve 

organizasyon vardır. Nitekim Türk Dil Kurumu sözlüğün de örgüt; “Ortak bir amaç veya işi 



 16 

gerçekleştirmek için bir araya gelmiş birlik, teşekkül, teşkilat (Parlatır - Zülfikar ve Gözaydın, 

1994: 571)” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Örgüt günlük hayatımızda en sık kullandığımız kelimelerden birisidir. Yasal ve yasal 

olmayan örgütler ayrımıyla bu alandaki sınırları çizeriz. Hangisi olursa olsun örgüt, mensubu 

için her şeydir. Örgüte iletilir, örgütten beklenir, örgüte bağlılıktan söz edilir. Terörist 

eylemini örgüt kararıyla gerçekleştirir. Esnaf mensubu olduğu meslek odası örgütünün 

kararına göre hareket eder. Diğer taraftan terör eylemleri de örgütlü bir yapı eliyle gerçekleşir 

(Akmaral, 2004: 59).  

Hazırlık aşamasında elde edilen verilere göre örgütlenme çalışmalarına başlanır. 

Örgütlenmeye yakınlık duyan kişiler arasında sivrilenler kendilerini destekleyenlerle birleşme 

ihtiyacını duyarak bir araya gelirler. Söz konusu kişiler eğitilirken, bir yandan da birbirleriyle 

iletişim kurmaları sağlanır. Verilen eğitim ileride her türlü görevi yapabilecek militan 

yetiştirmeye yöneliktir 

(http://www.sosyaldersleri.com/vatandaslik/ders.php?no=6&klasor=10201&ders=vatandaslik

).  

Eğitimin yanı sıra yasal olmayan silahsız toplu eylemler ve silahlı bireysel 

eylemlerden başlangıç için çalışmalar yapılır. Mitingler, afişlemeler ve boykot faaliyetleri 

yapılır. Benimsenen ideolojinin tabana yayılması ve yurt düzeyinde hâkim bir duruma 

getirilebilmesi için gerekli legal ve illegal teşkilatlanmanın tamamlanması bu safhada 

gerçekleşir (Kayabalı ve Arslanoğlu, 1984: 81). Böylece elde edilen güç birliği ile yasal 

olmayan silahsız toplu eylemler ve silahlı münferit eylemleri başlatacak zemin hazırlanmış 

olur. 

Örgütlenme üç ana unsuru içermektedir. Bunlar; merkezi yapı (lider kadro), silahlı 

birim (askeri kanat) ve propaganda birimidir. 

1. Merkezi Yapı  

Dünya üzerindeki bütün terör örgütlerinin oluşması ve örgütlenmesinde bu tip 

örgütlerden her şeyi olarak nitelenen lider kadrosunun belirleyici rolü ortaktır. Lider kadro 

davalarında kendilerini çok iyi yetiştirmişlerdir; ayrıca da karizmatik ve güçlü kişilik 

özelliklerine sahiptirler.  
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Kendilerini davalarına adamış liderler, genelde kuvvetli bir kişiliğe sahip, iyi eğitilmiş 

teorisyenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör örgütü liderleri, mutlakçı bir görüşe sahip, 

otoriter, taviz vermeyen, katı inançla çalışan ve herkesin sadakatinden şüphe eden bir 

yapıdadırlar. Bu şüpheye bağlı olarak liderler,  liderlik konumunu sorgulayan veya liderliğine 

aday özellikler taşıyan kişilere karşı oldukça sert ve acımasız bir tutum sergilemektedirler 

(Dilmaç, 2004: 361).   

2. Silahlı Birim  

Silahlı şiddet eylemleri ile paralel olarak gördüğümüz terörizm de terör örgütlerinin en 

büyük propaganda aracı şiddet, yani silahlı eylemlerdir (Dilmaç, 2004: 361). Bu eylemleri de 

örgütün askeri kanatları yapar. Silahlı birimlerin varlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin 

temel noktasını teşkil eder. Örneğin; PKK, 1984 yılında silahlı kanadı HRK (Kürdistan 

Kurtuluş Birliği)’ni kurmuş, 30 Ekim1986 yılında bu kanadın adını değiştirerek ARGK 

(Kürdistan Kurtuluş Ordusu)’nu oluşturmuştur. 2000 yılında yine isim değişikliğine giderek 

askeri kanat olarak HPG (Halk Savunma Birliği)’ni kurmuştur (Bayram, 2004: 115).  

3. Propaganda Birimi 

Terör örgütünün inandığı ideolojiyi yaymakla ve taraftar toplamakla görevli birim 

propaganda birimidir. Terör örgütünün başlıca amacı, iç ve dış kamuoyunda seslerini 

duyurmak, varlıklarını göstermektir. Bu amaç doğrultusunda kamuoyunda, davalarında haklı 

olduklarını devletin kendilerini demokratik haklardan mahrum bıraktığını öne sürerler. 

Sürekli olarak barış, kardeşlik, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi masum söylemler 

geliştirirler. Taraftar toplamak için mevcut düzenin insanlara mutluluk ve refah 

veremediğinden bahsederek insanları ajite etmeye çalışırlar 

(http://www.sucbilimi.org/?ana=teror&alt=topy). 

Kısaca Örgütler taban oluşturmak ve ideolojilerini geniş kitlelere duyurabilmek 

amacıyla propaganda faaliyetlerine büyük önem vermişler. Bu bağlamda, legal ve illegal 

alanda oluşturdukları çeşitli yapılanmalar ile toplumun her kesimine yönelik propaganda 

faaliyetlerini yoğunlaştırırlar (Dilmaç, 2004: 361).  
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c. Eylem Safhası 

Terör örgütleri, örgütlenme aşamasında, belirli bir alt yapı oluşturduktan sonra, artık 

sıra kamuoyuna kendilerini duyurma ve dikkatleri, yürüttükleri mücadelenin üzerine çekmeye 

gelmiştir. Bu aşamada örgütler, savundukları amaçlarını en iyi vurgulayacak bir hedef tespiti 

ile eylem safhasına giriş yaparlar (Dilmaç, 2004: 361). 

Bu safhada teröre destek veren legal kuruluşların da desteğiyle şehirde ve kırda toplu 

silahlı eylemler başlatılarak halk sindirilmeye, devlet güçleri ise zaafa uğratılmaya çalışılır. 

Devlete güveni olan halkın güveni kırılmaya çalışılır. Silahlı ve bombalı saldırılar, toplumda 

bilinen ve sevilen kişilerin katledilmesi, silahlı soygunlar ve yerleşim yerlerine baskınlar bu 

safhanın en belirgin özelliklerindir. Böylelikle devletin güçsüz olduğu izlenimi verilir ve 

halkın gözünde devletin otoritesini azaltılarak anarşik bir ortamın zemini hazırlanır 

(www.sucbilmi.com/ana=teror). 

d. İç Savaş Safhası 

Terörizmin safhalarında son safhayı iç savaş safhası oluşturur. Bu safhada çıkartılacak 

bir iç savaş ile ülke yönetimi ele geçirilmeye çalışılır. Yani eylem safhasına kadar terör 

örgütleri stratejik savunma mekanizmasını işletirler. Stratejik dengeyi eylem aşamasında 

sağlamaya çalışırlar. İç savaş safhasında ise artık stratejik saldırıya geçilmiş demektir (Özdağ, 

1999: 251). 

İçten çökertme tekniğinin son adımı olan bu ayarlamada artık çeşitli bölge yerleşim 

yeri ve hatta büyük şehirler ele geçirilerek üsler kurulur (www.kho.edu.tr/teror_nedir.html). 

Ülkenin silahlı kuvvetlerine karşı aleni olarak mücadele başlatılır ve aleni mücadele verilir. 

Kurtarılmış bölgeler elde edilir ve buralarda düzenli illegal birlikler tesis edilir. 

3.2. Terörizmin Nitelikleri 

20. yüzyılda yaygın bir biçimde uygulanmaya başlayan ve çok sayıda taraftar toplayan 

terörizmin bu ilerlemesinde ülkelerin içinde bulundukları sosyo-politik durumlarda ve bu 

ülkelerin birbirleriyle olan ilişkilerinde aramak gerekir. Nedenlerine inilmediği sürece bu 

döngü güçlendirilmiş olur (Joxe, 2003: 19). Fakat sebepleri kadar terörizmin niteliklerini de 

bilmek ona karşı uygulanacak her türlü önlemde etkilidir. Bu açıdan terörizmin niteliklerinin 

iyi saptanması ve kavranması şarttır. 



 19 

Terör eylemlerini gerçekleştirenlerin en önemli isteği eylemlerinin etkili olması ve bir 

gündem meydana getirmesidir. Eylemler medyada yer bulduğunda diğer bir ifadeyle terörist 

eylem odaklı bir gündem oluştuğunda eylem amacına ulaşmış demektir (Aktaş, 2006: 18). 

Genel olarak terörizmin nitelikleri şu şekilde özetlenebilir: 

— Terörizmin ilk nitelikleri arasında yer alan önemli bir özellik şiddettir. Terör 

örgütleri şiddeti etkileri ve doğası gereği rastgeledir. Çünkü teröristler amaçlarına ulaşmada 

araç olarak, hedef gruplar arasında korku, ümitsizlik ve yıkım atmosferi yaratmaya çalışırlar. 

Daha açık bir ifadeyle, terörün en etkili nitelikleri arasında toplumda kaos ve korku ortamı 

yaratmak olup, teröristler amaçlarına varabilmek amacıyla genellikle gelişigüzel hedefler 

seçmektir. Bu şekilde hiç kimsenin güvende olmadığı imajı verilerek toplumda genel bir 

panik havası yaratılmaya çalışılmaktadır (Keskin, 2007: 28). 

— Diğer bir nitelik şiddet olaylarının sonuçlarıdır. Bir şiddet olayının psikolojik 

sonuçları fiziki sonuçlarından ölçüsüz bir şekilde büyük olursa terörist bir nitelik kazanır. Bu 

konuda şu görüş hâkimdir. Görüşlerinin mutlak doğrular olduğu ve bunun halka 

ulaştırılmasının mevcut yönetim tarafından engellendiği, bu yüzden şiddete başvurmak 

zorunda oldukları şeklindedir (Kaynak, 2006: 5). Fakat terörizmin hem kurbanlarının hem 

hedef kitlenin hem de toplum üzerinde oluşan etkileri keyfidir önceden tahmin edilemez. Yani 

terör örgütleri yaptıkları şiddet eylemlerinin sonuçlarının etkilerini önceden bilmek terör 

örgütlerine göre saçmadır (Wilkinson, 2002: 149).  

— Terörizmin bir diğer niteliği de, yapılan eylemlerin hunharca olmasıdır. Şiddetin 

tahribatı ne kadar büyük olursa o kadar ses getirir. Bir başka açıdan propaganda ya da örgütün 

gündemde yer alması yaklaşımıdır. 

— Teröristler en önemli hedef olarak ve stratejileri gereği, gerçekleştirdikleri 

eylemlerde kamusal dikkatin ve ilginin çekilmesini isterler. Böylece toplum tarafından 

tanınma ve kendilerinin kabul edilmesini sağlanmaya çalışırlar (Gökçe ve Demiray, 2006: 3). 

— Bir başka nitelik ise, hedef kitle ile ilgilidir. Bu bağlamda terör örgütleri; ideolojisi, 

inancı,  mezhebi, düşünce sistemi ve çıkarı doğrultusunda kitleleri etkileyerek kendi lehine 

yönlendirmek amacını taşımaktadır (Ayten, 2004: 28). Şöyle ki eylemlerde “muharip ve gayri 

muharip” ayrımı yapılamaz. Ya bizdensiniz ya onlardansınız anlayışı hâkimdir. Bu nitelik 



 20 

özellikle radikal kesimlerce pek sevilen “taraf olmayan bertaraf olur” yaklaşımıdır. Bu 

yaklaşımın amacı; “biz” ve “onlar” ayrımını yaratmaktır (Kökdemir, 2003: 2).  

Laqueur’e göre çağdaş terörizmin nitelikleri arasında terörizmin, adaletsizliğe bir 

cevap olduğu ve eğer tam siyasal ve sosyal adalet olsaydı terörizmin olmayacağına vurgu 

yapar. Teröristler tahammül edilmez şartlar yüzünden umutsuzluğa sevkedilmiş bağnaz 

insanlardır. Fakirdirler ve inanışları derinliğine ideolojiktir. Siyasi düşünce ile hareket eden 

teröristler kendilerince, kısasa kısas şeklindeki adil intikamı gerçekleştirirler. Onlara göre 

terörizm ehveni şerdir, eğer terörizm benimsenmezse daha büyük zararlarla karşılaşma 

ihtimali vardır (Laqueur, 1995: 104-105). 

Laqueur’in bu görüşüne katılmak pekte mümkün değildir. Çünkü Wilkinson 

terörizmin özellikleri arasında sadece siyasi bir güdünün olmadığını aktarmaktadır (Altuğ, 

1995: 105). Yani terör sadece siyasi unsurlar ve ezilmiş bir halk topluluğu olarak değil kişisel 

kazançlar amaç içinde kullanılmıştır (Wilkinson, 2002: 143). Nitekim terör hukuk ve 

demokrasi olmayan toplumlarda değil, hukuk sistemi ve demokrasi işleyen toplumlarda da 

görülmektedir. 

Demek ki terörle başarıyla mücadele sadece kavramın bilinmesi ya da sebeplerinin 

ortaya konulması yeterli değildir. Bilakis bu sebep terörün niteliklerinin bilinmesiyle 

yakından ilişkilidir. Bu açıdan terör olaylarında her örgüttün genel niteliklerinin iyi 

saptanması gerekmektedir. 

4. TERÖRİZM TÜRLERİ 

Terör çeşitleri, uygulanan yöntemler ve bakış açısına göre çok farklı tasniflere konu 

olabilmektedir. Bireysel terör, ayrılıkçı terör, ekonomik terör, biyolojik terör, nükleer madde 

terörü, etnik terör v.b. gibi pek çok başlık altında terörü inceleyebiliriz (Yılmaz, 2006: 503). 

Bunlardan en bilinenleri ve önemlileri aşağıda verilmiştir. 

a- Devlet Terörizmi 

Devlet terörizminde hedef, bir başka devlet veya devletin tüm unsurlarıdır. Hedef 

alınan devlete ve bu devletin unsurlarına karşı girişilen her türlü korkutma, sindirme, yıldırma 

gibi eylemlere devlet terörü denir (Denker, 1997: 6). Devlet terörizminde bir ülkenin kendi 

sınırlarında kendi vatandaşlarına uyguladığı şiddet unsurları bu tür arasında yer alabilir. 
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Ancak devlet terörizmi ile bir başka devlet tarafından denetlenen terör birbirinden farklıdır. 

Zaman zaman bu iki husus bir biriyle karıştırılmaktadır. Nitekim Devlet sponsorlu terörde 

başka bir devletin gizli desteği ile hareket eden devlet dışı aktörler söz konusudur. Devlet 

terörizminde ise yabancı bir devletin farklı bir ülkede sivil kişileri hedef almasıdır (Taşdemir, 

2006: 34-35). Diğer yandan söz konusu terör türünde her hangi bir devlet ülkesinde yaşayan 

kendi vatandaşlarından bir kısmını da hedef alabilir. 

Demokratik ülkeler, vatandaşlarını teröre karşı korumak amacıyla kişi hak ve 

özgürlüklerini zedelemeden bir takım önlemler almak durumundadır. Fakat terim aynı 

zamanda “devlet terörizmi” olarak otoriter ve totaliter sistemler için kullanılmaktadır. Bahse 

konu sistemlerde hükümetler, politik muhalefetin imkânsızlığını göstermek için kendi 

insanlarına karşı korku ve dehşet saçmaktadır. Arjantin’deki kayıp vakaları buna güzel bir 

örnektir. Anılan terim, “savaş terörü” olarak da kullanılabilmektedir. Bunun en klasik örneği 

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarıdır. Ancak hepsindeki ortak nokta, hem askeri 

hem de politik anlamda savaşçı olmayanların yani asker olmayan, resmi görevli olmayan 

silahsız sıradan insanların hedef seçilmesidir (Hakan, 2006: 12).  

Birleşmiş Milletler (BM)’in, 09 Aralık 1985 tarihli ve 40/61 sayılı kararı, yukarıdan, 

yani devleti yönetenlerden gelen şiddet hareketlerini, insan hakları ve temel özgürlükleri kitle 

halinde açıkça ihlal eden rejimler olarak nitelendirmekte olup, “terör” kelimesini aşağıdan 

gelen terörizm ile sınırlamaktadır (Abdülkadir, 2005: 94).  

Kısaca her devlet, terör eylemlerini tanımlarken, kendisini hedef alan eylemleri içine 

alacak şekilde ve halen gelen veya gelebilecek iç ve dış düşmanlarının olası eylemlerini, 

uluslararası hukuka göre hukuk dışı saymak istemektedirler. Bundan başka her devlet, 

herhangi bir biçimde egemenliklerini olumsuz yönde etkiyebilecek tanımlardan uzak durmaya 

çalışmaktadır. Netice olarak, bir devlet tarafından terörist olarak nitelendirilen kişi veya 

kişiler, diğer bir devlet tarafında da “özgürlük savaşçısı” olarak nitelendirilmektedir (Döner, 

2005: 6). 

b- Siyasi ve İdeolojik Terörizm 

Siyasi ve ideolojik terörizmde bir ideolojik düşünceyi diğerine hâkim kılmak 

amacıyla, hedef alınan ideolojiyi sindirmek, yıldırmak, vb. amaçlarla girişilen terör 
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eylemleridir (Döner, 2005: 7). Söz konusu terörizm türünün stratejisi, mevcut siyasal sistemin 

yıkılması ve iktidarın ele geçirilmesidir.  

Bu bağlamda amaç; 

1. Terör eylemlerinin tırmandırılması ve istikrarsızlaştırma, 

2. Devletin siyasi ve moral açıdan çökmesi, 

3. Siyasi yapı ve faaliyetlerin militarize edilmesi, 

4. Hükümetin ve güvenlik kuvvetlerinin mücadeleyi terk etmelerine sebep olacak 

dereceye kadar moral ve psikolojik sağlıklarının tahrip edilmesi, 

5. Kitle ayaklanmaları ve sokak hareketlerinin temini, 

6. Muhalefetin susturulması, biçiminde (Keskin, 2007: 63). 

Bu terörizm türünü de sol ve sağ terörizm şeklinde ikiye ayırabiliriz. Sol terörizm, 

halklarının kapitalist sömürü altında ezildiğine inanan ve kapitalist sistemi ortadan kaldırıp 

yerine komünist veya sosyalist bir sistem meydana getirmek amacında olan yasa dışı 

örgütlerin giriştiği terör eylemleridir. Sağ terörizm ise, aşırı sağcı sitemi geri getirmek isteyen 

yasa dışı örgütlerin giriştiği terör eylemleridir. Yapılan eylemler ve suikastlar iktidarlar 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu suikastlar incelendiğinde dünya konjonktürüyle 

uyumlu oldukları göze çarpmaktadır. Örneğin hedef toplumda “sağ-sol kutuplaşması” 

mevcutsa buna göre, laik-İslamcı gerginliği mevcutsa da buna göre birileri öldürülmektedir 

(Avcı, 2007: 12).  

c- Bölücü Terörizm 

Terör örgütlerinin bölücü türü, mevcut bir devletten ayrılarak bağımsız devlet kurmayı 

veya başka bir devletle birleşmeyi hedef alan organizasyonlardır. Bu organizasyonlar 

genellikle yasal ya da yasa dışı siyasal partilerden gelişir. Bölücü teröristler, belirli bir coğrafi 

bölge üzerinde tarihi hak iddialarına dayalı ortak bir söylem etrafında birleşen etnik grupların 

üyeleridir (Eker, 2006: 3). Etnik ve milliyetçi ayrılıkçılığa dayanan terör eylemlerine katılan 

örgütler ve eylemler bu başlık altında toplanmaktadır (Denker, 1997: 7). Söz konusu terörist 

unsurlar bir ulusun veya bir alt kültürün bağımsızlığını elde etmek adına yola çıkmaktadırlar. 
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Uluslararası arenada en çok, en fazla sempati ve destek toplamayı başaranlar da yine bu 

gruptaki teröristlerdir. 

Bir etnik terörist grubun ortaya çıkmasında yardımcı olan şey, aktif olarak terörist 

etkinliklerin içinde yer almayan, ancak aynı etnik temeli paylaşanların, en azından teröristlere 

gizli bir sempati duymaları ve bunun yanı sıra da kurbanlarına çok az acımalarıdır. Bu durum, 

liderlerin onlara katılacak izleyiciler bulmasını daha da kolaylaştırmaktadır (Volkan, 1999: 

184). Örnek olarak Bask Ülkesi ve Özgürlüğü Örgütü (ETA) ve eylemleri, PKK Terör Örgütü 

ve eylemleri verilebilir. 

d- Din İstismarcısı Terörizm 

Terör, insani değerleri hedef almakta olup, terörü meşru kılabilecek dini veya siyasi 

hiçbir amaç ya da sebep yoktur. Bu nedenle, her bireyin hayatını tehdit eder hale gelmiş 

bulunan terörü, kimden gelirse gelsin lanetlemek, onunla mücadele etmek, herşeyden önce bir 

insanlık vazifesidir. Bunu layıkıyla yerine getirebilmek için özgürlükleri korumaya özen 

göstermek, terörü bir inanç veya inanç grubuyla özdeşleştirmemek ve baskı politikalarının 

gerekçesi olarak terörden istifade edenlere prim tanımamak gerekmektedir.  

Din terörizmi en tehlikeli terörizm türü olmakla birlikte bu gruba giren teröristler 

öldürmeyi kutsal savaşın bir parçası olarak görmektedirler. Dini ya da inanç farklılıklarının 

terör faaliyetlerini meşrulaştırmak amacıyla kullanan bir dini yaymayı ya da hegemon kılmayı 

amaçlayarak girişilen her türlü terör eylemi din terörü kapsamındadır. Fakat hiçbir din 

kendisini şiddet veya terör merkezli olarak tanımlamamaktadır. Ancak her dine mensup 

insanların içinde kendi dini inanışı ile şiddet veya terör arasında doğrudan bir ilişki kuran ve 

buna dayanarak terör faaliyetine girişenler olmuştur. Ama bu tür kişilerin veya grupların 

varlığı, onların bağlı olduğu dini inanışın, terör ile mahkum edilmesini gerekli kılmamaktadır 

(Coşkun, 2004: 12).  

e- Narko Terörizm 

Terörizmin çok maliyetli bir iş haline gelmesi dünya piyasalarında en çok kâr getiren 

malın, yani uyuşturucunun ticareti işine teröristlerin dahil olmaları sonucunu doğurmuştur. 

Uluslararası örgütlü suçların merkezi devlet otoritesinin zayıf olduğu bölgelerde, yani devlet 

organlarının terörizm ile yeterince yıpratıldığı yerlerde daha fazla hareket serbestliğine sahip 

olabilmesi nedeniyle, uyuşturucu trafiği, örgütlü suça iştirak eden ve terörizm biçimindeki 
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görünmeyen savaşlarla destek sağlamaya çalışan gruplar arasındaki ortak yaşam ilişkisinin 

ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Gürses, 1997: 53).” Uyuşturucu terör örgütleri için en 

ideal ve yüksek maddi destek sağlayan kaynak türüdür. Fakat teröristler örgütün uyuşturucu 

kaçakçılığı faaliyetlerini mümkün olduğunca toplumdan gizlemektedirler. Çünkü uyuşturucu 

kaçakçılığı tüm toplumlar tarafından bir insanlık suçu olarak kabul edildiğinden örgütün 

imajını zedelemekte ve propaganda faaliyetlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol 

açmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığı aynı zamanda örgüte destek sağlayan ülkelere de olumsuz 

bir imaj bırakmakta ve söz konusu ülkeler terör örgütlerini desteklerken çekimser 

davranmaktadırlar. Uyuşturucu faaliyetlerine karışan örgütler uluslararası kamuoyunun 

desteğini de kaybetmektedir (Narko-Terörizm, 1999).  

Narko-terörist gruplar hemen hemen dünyanın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 

PKK, el-Kaide, FARC (Kolombiya), Sendero Luminoso (Peru), Hizbullah, Özbekistan İslami 

Hareketi, ETA (İspanya), uluslararası platformlarda narko-terörizm bağlantısı sürekli 

vurgulanan örgütlerdir. Bunlar arasında yakın bir zamanda Amerikan’ın uyuşturucu kaçakçısı 

ilan ettiği PKK terör örgütü, Avrupa Polisi EUROPOL’un bildirdiğine göre Avrupa çapındaki 

uyuşturucu pazarında ilk sırada yer almakta ve uyuşturucudan kazandığı yıllık geliri 400 

milyon dolardır (http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/abd-pkk-onderlerini-

uyusturucu-kacakcisi-ilan-etti-007373). 

f- Biyolojik ve Kimyasal Terör 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, biyolojik ve kimyasal silahların yaygınlaşması, 

terörist unsurlar için son dönem de ön plana çıkan bir terör türünü de ortaya çıkarmıştır. Bu 

terör çeşidi eylemleri için, bakteri, zehir ve gaz kullanma cihetine yönelmeye başlamıştır. 

Biyolojik ve kimyasal terörist saldırılarının ne derece tahribat yaratabileceği hakkında 

tahminler yapılmakla birlikte tedbirler oldukça yetersiz kalmaktadır. 

Biyolojik terörde kullanılan maddeler bireyden bireye çabucak bulaşan, salgın 

hastalığa dönüşen, yüksek ölüm oranına sahip, genel halk sağlığı üzerindeki şiddetli tahribata 

yol açan ve müdahale için özel önlemler gerektiren virüslerden oluşabilmektedir. Bunlardan 

en bilinenleri şarbon (bacillus anthracis) ve veba (yersinia pestis)  şeklindedir (Keskin, 2007: 

73). 
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Diğer yandan kimyasal terörde kullanılan malzemeler genellikle sanayi maddelerinde 

sıklıkla bulunan cinslerdendir. Söz konusu malzemeler, teröristlerin kolaylıkla ulaşabileceği, 

oluşturacağı yüksek ölüm oranı ile toplumda panik ve sosyal çözülmeyi rahatlıkla 

yaratabilecek, engellenmesi için ise özel bilgi ve birikim gerektirecek unsurlar içermesi 

nedenlerinden ötürü tercih sebebidir (Baybas, 2007: 48). 

g- Teknolojik/Siber Terör 

Günümüzde bilgiyi elinde tutan gücü de elinde tutmuş olmaktadır. Bilginin gücüyle 

teknolojik alandaki gelişmeler tüm yaşamımızı olumlu yönde etkilemektedir: internet, 

bilgisayar, uydular, cep telefonları. Bununla birlikte, bilginin gücünü kullanarak aynı araçlar 

birer silaha dönüşebilmekte ve karşımıza “siber terör” ve “siber savaş” kavramlarını 

çıkarmaktadır (Özcan, 2009).  

Siber terör, yeni yüzyılda terörün yeni yüzü olarak yansıyacaktır. Örnek olarak, 

teröristlerin elektronik bir saldırı yaparak bir barajın kapaklarını açabilecekleri, ordunun 

haberleşmesine girip yanıltıcı bilgiler bırakabilecekleri, kentin bütün trafik ışıklarını 

durdurabilecekleri, telefonları felç edebilecekleri, elektrik ve doğalgazı kapatabilecekleri, 

bilgisayar sistemlerini karmakarışık hale getirebilecekleri, ulaşım ve su sistemlerini allak 

bullak edebilecekleri, bankacılık ve finans sektörünü çökertebilecekleri, acil yardım, polis, 

hastaneler ve itfaiyelerin çalışmasını engelleyebilecekleri, hükümet kurumlarını alt üst 

edebilecekleri, sistemin birden durmasına neden olabilecekleri verilebilmektedir. Bu 

bağlamda siber terör; “Belirli bir politik ve sosyal amaca ulaşabilmek için bilgisayar veya 

bilgisayar sistemlerinin bireylere ve mallara karşı bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı 

altında tutma amacıyla kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır (Özcan, 2009).  

h- Nükleer Terörizm 

Terör örgütleri tarafından kitlesel katliam ve tahribata yol açmak amacıyla nükleer bir 

aygıt kullanılarak gerçekleştirilen saldırılara “Nükleer Terörizm”  denilmelidir. Nükleer 

terörizm, aynı zamanda, saldırı esnasında etrafa yayılabilen radyoaktif bir madde kullanma 

veya kullanmakla tehdit etme eylemlerini gerçekleştirmektedir. Örnek olarak bu tarz saldırı 

nükleer bir tesise yönelik olarak geniş kapsamlı ya da telafisi imkânsız çevresel bir zarara yol 

açabilecek bir saldırı olabilir. Söz konusu durumlarda terör örgütünün büyük bir tahribata yol 

açmak için nükleer bir bomba geliştirmesine, böyle bir bombayı temin etmesine veya 
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kontrolünü ele geçirmesine gerek yoktur. Çünkü dünyadaki nükleer reaktörlerden herhangi 

birine yönelik olarak tahrip gücü yüksek bir silahla ciddi biçimde zarar vererek 

gerçekleştireceği bir saldırıyla da bu eylemi gerçekleştirmiş olacaktır (Seçkin, 2000: 214, 

Akt.: Yurtseven, 2006: 15). 

Günümüzde nükleer bombaların terör odaklarının eline geçmesi sonucu insanlığın 

kitlesel bir tahribat ile karşılaşabileceği senaryoları çizilmektedir. Ayrıca nükleer bir bomba 

için, uranyum, plütonyum gibi maddelerin yanı sıra, temin edilmesi nispeten daha kolay olan 

radyoaktif maddeler kullanılarak yapılabileceği hususundan hareketle, nükleer terörizmin ne 

derece büyük bir tehdit olduğu anlaşılmaktadır (Baybas, 2007: 47).  

Diğer taraftan nükleer silahın geliştirilmesi ve elde edilmesinde terör örgütleri için en 

büyük sıkıntı kullanılan ve parçalanabilen malzemelerin temininde yaşanmaktadır. 

Günümüzde terör örgütlerinin nükleer silah için gerekli zenginleştirilmiş uranyum ve platin 

üretmeye yarayan gerekli olan altyapıyı oluşturmaları mümkün görünmemektedir. Fakat 

örgütlerin bu silahlara yönelik malzeme ve teçhizatı söz konusu alanla uğraşan ülkelerden 

çalabilme ihtimalide vardır (Weapons of Mass Destruction Commission, 2006: 32). Bunun 

dışında söz konusu ülkelerdeki depolara, ya da santrallere saldırı olasılığı da bir anlamda 

nükleer terör tehdidi olarak görülebilir.  

Sonuç olarak nükleer silahlar, büyük kayıplara neden olabileceğinden ve dünya 

medyasının ilgisini çekme imkânına sahip olduğundan terör örgütlerince çok büyük bir öneme 

sahiptir. Bu açıdan nükleer terör faaliyetlerinin son yıllarda artma olasılığı göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

i- Uluslararası Terör 

Nasıl Terörün zamanla birlikte geliştiği bir gelişme, ülkeleri ve toplumları tehdit eden 

bir unsur haline geldiği de bir diğer gerçektir. İkinci dünya savaşı sonrasında nükleer denge 

politikası yürüten ülkeler sayesinde terör yaygınlaşmıştır. Ayrıca bir takım devletlerin kendi 

siyasi ve ekonomik çıkarları için diğer devletlerin ise kendi iradeleri dışındaki kararlara tepki 

olarak teröre destek vermesi terörizmin uluslararası boyut kazanmasına yol açmıştır (T.C. 

Başbakanlık, 1983: 51). Buna göre uluslararası terörizm ulusal ya da yerel terörün uluslar 

arası arenaya taşınmasıyla oluşan, boyutları ve etkisi bir ülkenin sınırları dışına çıkması ile 

çeşitli uluslar arası eylemlerin gerçekleşmesidir (Yayla, 1986: 111).  
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Teröre uluslararası özelliğini kazandıran unsur, eylemin bir yönü ile bir ülkenin 

sınırlarını aşması, örneğin failin ya da kurbanların ya da fiile bir şekilde iştirak edenlerin 

vatandaşlığı nedeni ile ya da fiilin işlendiği yer nedeni bir ülkenin sınırların aşıyor olmasıdır. 

Dolayısı ile herhangi bir terörist eyleme uluslararası niteliğini veren husus, o eylemin eylem 

ya da destek açısından, ya da amaçları açısından bir ülkenin sınırlarını aşıyor olmasıdır. 

Sadece etki açısından da bir ülkenin sınırlarını aşmanın, bir eyleme uluslararası terör özelliği 

kazandırabilmektedir. Buna göre uluslararası terör, terör kavramının diğer unsurlarına ek 

olarak, “uluslararası çerçevede gerçekleştirilmek” şeklinde niteliğe sahip bulunmaktadır 

(Acer, 2004: 8).  

Terörizm, yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yönelirse, hükümetler veya bir 

devletten fazla devletlerin beslediği unsurlarca başka bir hükümetin veya uluslararası 

örgütlerin uluslararası siyasetlerini engellemek için yapılırsa “uluslararası terörizm”den söz 

edilir (Can, 2004: 53). Eğer bir devlet, bazı stratejik kazanımlar için terörizmi doğrudan bir 

mücadele aracı olarak kullanıyorsa veya resmi olarak belirlenmiş ulusal hedefleri 

doğrultusunda, terörizme her türlü lojistik desteği sağlıyorsa veyahut terör örgütlerinin 

ülkesinde konuşlanmasına hoşgörü ile yaklaşıyorsa, ya da ülkesindeki terör örgütleri ile 

mücadelede yetersiz kalıyor ve bu konuda zaaf içinde ise, terör ile devlet arasındaki bağ 

kurulmakta ve devlet destekli uluslararası terörizmden bahsedilmektedir (Öztürk, 2000: 140). 

Altuğ, farklılıklarına rağmen bütün teröristlerin ortak bir noktaları olduğunu 

söylemekte ve hepsinin, dünyayı kitleler adına daha iyi bir yer yapmak için şiddetin esas 

olduğunu savunan siyaset filozoflarının etkisi altında olduğunu ifade eder. Kapitalizmin, 

sanayileşmiş dünyanın orta sınıflarına getirdiği hayatın lükslerine karşı, terör filozofları teori 

ciltlerini yazmaya başlamışlardır. Teori bakımından bir Marksist olan Fanon, Batıda, özellikle 

de ABD’de öğrencilerin terörizmden yana olmalarında çok etkili olmuştur. Fanon, 

uluslararası terörizmi “adaletsizliğe meşru şekilde saldırmak” diye övmüştür (Altuğ, 1995: 

88). 

Uluslararası terörün kullanılmasındaki amaç, tarafların bir sorun veya ihtilaf nedeniyle 

doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmaları, diplomatik ilişki ve müzakerelere göre dolaylı 

politik savaş aracı olan terörle savaş metodunu, hasmı üzerinde daha etkili olarak 

değerlendirmeleri, politik müzakerelerle bu gayrı resmi nüfuz aracını ellerinde bir pazarlık 

kartı olarak tutmak istemeleridir. Terörün bu türü, özellikle Soğuk Savaş yıllarında 

uygulanmıştır. Soğuk savaş döneminde terör örgütleri Sovyetler Birliği’nin taşeronu haline 
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gelmişlerdir. Kendi davaları yerine büyük güçlerin çıkarlarına hizmet etmişler ve 

inisiyatiflerini bu güçlere kaptırmışlardır (Baybaş, 2007: 40). Bu durum aslında bir yönüyle 

terörizmin kontrol altında tutulmasını sağlamıştır. Soğuk Savaş bittikten sonra serbest kalan 

terör örgütleri teknolojik gelişmelerin de sunduğu imkânlar sayesinde görünmez olmuşlardır. 

Bu görünmezlik beraberinde terörle mücadele etmenin zorluğunu getirmiştir. 

Ulusal sınırları aşarak uluslararası bir sorun haline gelen terörizmle mücadele 

edebilmek için yine uluslararası boyutta bir işbirliği gerekmektedir. Devletler tek başlarına 

aldıkları önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda, uluslararası örgütler ve çok taraflı 

anlaşmalar aracılığıyla terörizme karşı kolektif güvenlik girişimleri oluşturmaya 

çalışmaktadırlar. 

5. TERÖRİZMİN SEBEPLERİ 

Terörist eylem, bir toplumun değerlerine, normlarına, menfaatine, beklentilerine, 

varlığına, bütünlüğüne ve bu bütünlüğün devamına ters düşen, masum insanların 

öldürülmesine varıncaya kadar topluma zarar veren çeşitli faaliyetleri içine alan birçok 

yasadışı davranışlardır. Günümüzde en çok konuşulan konulardan birisi olan terörizmin 

sebepleri hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmakta fakat bunlardan en önemlilerinin üzerinde 

durulmaktadır. 

Nitekim terörist toplumun içinden çıkmakta ve yine o toplum adına, topluma ve onun 

oluşturduğu devlete karşı faaliyette bulunmaktadır. Terör olgusunu yalnızca iç ve dış 

düşmanların varlığına bağlamak yeterli olmayabilir. Bu sebeple terör, toplumun ekonomik ve 

sosyo-kültürel yapısına göre şu şekilde ayrılmıştır 

(http://www.izmirpolis.gov.tr/bilginize/teror.asp); 

Eğitimsel Sebepler: Bir toplumda eğitimin önemi o toplumun huzuru, gelişmişliği ve 

demokratikliğini gösterir. Buna göre toplum ne kadar eğitimliyse terörde o kadar etkisizdir. 

Fakat eğitimli terör etkenlerinin varlığı da düşünülebilir fakat eğitimli terörün terörist 

teminin eğitimsiz toplumdan yararlandığını unutmamak gerekir. Kısacası Ailenin, okulun, 

kurumların ve medyanın görevi, insana müsbet karakter kazandırarak, onu, topluma hizmet 

için etkileyip yönlendirmek, devletin görevi ise, bu eğitimi mümkün kılmak ve 

denetlemektir. 

Psikolojik Sebepler: Toplum tarafından engellendiklerini ilgi, sevgi, saygı görmediklerini 

düşünürler. İlgi görmek, saygınlık kazanmak, kendilerini gerçekleştirmek için, saldırgan 

davranışlara ve şiddet eylemlerine değer ve yer veren davranış kalıplarını ve örneklerini 
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kullanırlar. Güvensizlikten kaynaklanan katı, sert, saldırgan içerikli davranış kalıplarını 

benimserler. Bu tip davranış kalıplarını alt kültürlerinden kaynaklanan ortak değerler 

yüklerler. Bu davranış kalıpların saygınlık simgesi olarak kabul ederler. Değerlerini, 

saygınlıklarını korumak için şiddeti eylem biçimi olarak benimserler. Din, mezhep, tarikat, 

etnik kökenden kaynaklanan terör örgütlerinde bulunan genç militanlar saldırgan 

davranışlar ve şiddet eylemlerinde bulunarak bağlı oldukları alt kültüre şan, şeref ve 

üstünlük sağladıklarını sanıp insan ve çevreyi yakıp yıkıp yok ederler. 

Sosyo-Kültürel Sebepler: Toplumda geçerli olan değer yargıları ve bunların benimsenişi 

zaman içerisinde değişikliğe uğramakta, söz konusu değerler çağın ihtiyaçlarına göre 

değişmektedir. Ancak sosyal yapıdaki ve değerlerdeki değişim çok hızlı olursa ve toplumun 

genelini kapsayacak özellik taşımazsa, problemler baş göstermekte, sosyal dengenin 

bozulmasını gündeme getirmektedir. Toplumda bir kesimin ak dediğine diğer bir kesim 

kara diyorsa, orada büyük bir uçurum oluşmakta, bu ise; çatışmalara yol açmaktadır. 

Mutlaka ki her insanın aynı düşünmesi mümkün değildir. Ancak asgari müştereklerde 

birleşmede, toplumun bekası için gereklidir. itibariyle de şiddet ve anarşi taraftarları da 

özellikle kültür, dil, din, ahlak, aile ile ilgili kavramlarda kargaşalık yaratarak toplumu ve 

onu oluşturan fertleri neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyecek bir duruma getirmek 

ve böylece kendi sundukları reçeteyi itirazsız kabul etmelerini sağlamak amacını güderler. 

Günümüzde en ciddi sorun teşkil eden terörizm yukarıdaki sebepler dışında birçok 

sebeplerden dolayı oluşmaktadır. Bu sebepleri genel olarak üç başlık altında toplayabiliriz. 

Bunlar terörizmin ideolojisi, toplumun durumu ve ülkenin sorunları olarak sıralanabilir. 

Ancak burada açıklanacak sebepler tüm terör olaylarının sebepleri değildir. Yani bu sebepler 

neticesinde illaki terör eylemleri gerçekleşeceği düşünülerek kendilerini savaş içerisinde 

gören teröristlerin uğrunda savaşacakları bir ideolojiye ihtiyaçları vardır. Örgütte verilen 

ideolojik eğitim nedeniyle bu ideolojiler kişilerin terör örgütlerine girmesinden daha ziyade 

bu örgütlerde kalmasında etkin rol oynamaktadır (Zafer, 1999: 15). Önceden belirtildiği gibi 

terörizmin amacı yeni bir sistem kurmaktır. Bu sistem de bir ideolojik temele dayanır. Bu 

nedenle terörizmin sebeplerinden birisi de örgütlerin kullandıkları ideolojilerdir. Terörizmin 

beslendiği belli başlı ideolojileri ise; Marksizm, Leninizm, Faşizm, Anarşizm ve Nihilizmdir.  

Terörizmin bir diğer sebebi de toplumun durumudur; toplumun içinde bulunduğu 

siyasi ortam, sosyo-ekonomik dengesizlikler, toplumdaki şiddet kültürü birer terörizm sebebi 

olabilir. Belirtilen terörizm sebeplerinden birisi de ülkenin sorunlarıdır. Terörizmle ilgili ülke 

sorunları; etnik sorunlar, ülke nüfusundaki farklılıklar, ülkedeki özgürlük hareketleri ve ülke 

yönetim birimine tepkiler olarak sıralanabilir (Aktaş, 2006: 20). Örneğin bir ülkede demokrasi 
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ve vatandaşlık hakları eksikliği veya hukuk devleti özelliğinin olmaması veya yitirilmesi çoğu 

zaman dâhili terörizmi tetikleyen nedenlerden birisidir (Yel, 2006). 

Bir toplumun ırk, dil, din ve kültür bakımından gösterdiği yapı ve bu unsurların 

birbirleriyle ilişkileri etnik yapıyı oluşturur. İşte bu etnik yapıdaki unsurlardan bir kısmı kendi 

kendini yönetmek isterse, terör eylemlerine başvurabilir. Bu terörizmin sebeplerinden etnik 

sorunlar olarak tanımlanmakla birlikte, eylemlerine verdikleri ismin sözde bir özgürlük 

hareketi olarak nitelenebilir. Ayrıca özellikle diktatörlükle yönetilen ülkelerde demokratik 

yollardan verilemeyen mücadele terörle verilmeye çalışılmaktadır. Bu da yönetim biçimine 

olan tepkiler başlığı altında incelenebilir (Zafer, 1999: 23). 

Terörizmin sebeplerini farklı bir açısından inceleyecek olursak; Çok genel bir ifadeyle 

bunlar dış etkenler, iç etkenler ve karma etkenlerdir. Bu bağlamda terör olgusunun sebepleri, 

yalnızca iç ve dış düşmanlara dayandırmak yeterli değildir. 

a-İç Etkenler 

İç etkenlerin en başında ekonomik sebepler gelmektedir. Bunları kısaca sıralayacak 

olursak; 

—Adaletsiz gelir dağılımı (propaganda malzemesi) 

—Yoksulluk (Komünist propagandacıların en çok istismar ettiği konu) 

—İşsizlik 

—Tarıma dayalı bir ekonominin oluşumu, 

—Kişi başına düşen milli gelirin az olması ve yükselmemesi (Aktaş, 2006: 21). 

Bunlara ek olarak ideolojik akımlar, etnik sorunlar ve şiddet kültürü diğer iç etkenler 

olarak belirtilebilir. Her şeyden önce daha önce de belirtildiği gibi kendilerini savaş içinde 

gören teröristlerin uğrunda savaşacakları bir ideolojiye ihtiyaçları vardır. Örgütle verilen 

ideolojik eğitim nedeniyle bu ideolojiler kişilerin terör örgütlerine girmelerinden daha ziyade 

kalmasında daha etkin rol oynamaktadır (Zafer, 1999: 15). 
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Bir toplumun ırk, dil, din ve kültür bakımından gösterdiği yapı ve bu unsurların 

birbirleriyle ilişkileri etnik yapıyı oluşturur. Problem farklı unsurların bir arada yaşamasından 

değil, bu unsurlardan biri ya da bir kaçının diğerlerinden bağımsız yaşamak istemelerinden 

kaynaklanmaktadır.  

b- Dış Etkenler 

Teröre kaynaklık etmiş veya edebilecek olan dış güçleri şu şekilde sıralayabiliriz; 

—İdeolojik, politik ve sosyo-ekonomik emelleri bulunan ve bundan vazgeçmeyen 

güçler. 

—Uluslararası terörizm ve bunun aleti durumunda bulunan terörist organizasyonları 

ile bunların üslendiği himaye edildiği ülkeler. 

—Terörü destekleyen ülkelerde terör odaklarına destek sağlayan legal-illegal örgüt ve 

kuruluşlar. 

—Son olarak terörü destekleme, teröristleri barındırma, teröristleri eğitme ve 

silahlandırma şekillerinde olabilmektedir (T.C. Başbakanlık, 1983: 83).  

c- Diğer Etkenler 

İç etkenleri ve dış etkenleri her zaman birbirinden ana hatlarıyla ayırmak mümkün 

olmamaktadır. Bunları karma etkenler başlığı altında inceleyebilmek mümkündür. Bunların 

başında da; 

—Uluslararası komünizm, Casusluk, 

—Uluslararası silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile kaçakçıların 

Türkiye üzerinde emelleri bulunan dış güçlerle bütünleşme çabaları gelmektedir (T.C. 

Başbakanlık, 1983: 83-84). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENÇLİK VE TERÖRİZM 

1. GENÇLİK KAVRAMI 

Birey, çocukluğundan yaşlılığına kadar gelişen yaşam çizgisi üzerinde birbirinden 

farklı gelişim dönemlerinden geçer ve bu dönemler içerisinde birbiriyle aynı olmayan 

fizyolojik ve psikolojik bazı özellikler gösterir. Bu bağlamda bireyin hayatını genel hatlarıyla, 

çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık gibi ana gelişim dönemlerine ayırarak 

incelemek mümkündür.  

Yakın bir zamana kadar yaşam dönemleri sıralanırken, ergenlik dönemini yetişkinlik 

döneminin izlediği varsayılırdı. 1960’ların sonlarından bu yana ise hızlı toplumsal değişimin 

doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve “gençlik sorunları”, “bunalımlı gençlik”, “öğrenci 

hareketleri” gibi adlar verilen bir olgu, dünyanın çeşitli ülkelerinde kamuoyunda kaygı 

yaratacak boyutlarda yaşanmaya başladı (Geçtan, 1981: 91). Bu durum doğal olarak gençlik 

denilen kavramı ortaya çıkardı. Gençlik kavramını anlayabilmek için, önce ergenlik 

döneminin özelliklerini kısaca gözden geçirmek daha doğru olacaktır. 

Buna göre geçlik öncesi dönem olan ergenlik dönemi bu gelişim çizgisinde çok önem 

arz etmektedir. Nitekim çocukluktan yetişkinliğe geçiş köprüsü olarak nitelendirilen ergenlik 

döneminin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği ile ilgili birçok görüş vardır. Ergenliğin başları 

buluğ dönemi olarak adlandırılır (Kulaksızoğlu, 2000: 18). Buluğ Arapça bir kelimedir ve 

“ulaşmak” anlamına gelir. Terim olarak da, çocuğun cinsi ve bedeni yönden ergenlik 

dönemine ulaşmasını ifade eder. Buluğ çağına gelmiş kişiye “baliğ” denir (Bardakoğlu, 1992: 

413).   

Ergen bir yandan vücudunda meydana gelen biyolojik değişikliklere uyum sağlamaya 

çabalarken, diğer yandan da kimlik gelişimini tamamlamaya çalışır. Bu süreçte doğru bir 

kimlik şekillendirmeyen ergenlerin ileride kimlik karmaşası yaşaması, birtakım uyuşturucu 

maddelere müptela olması, intihar düşünceleri taşıma ve intiharla ilgili birtakım yoğun 

uğraşılar içinde olma veyahut birtakım ruhsal sıkıntılarla karşı karşıya kalma gibi uzun 

dönemli problemleri olabilir (Sayar, 2006: 124).   
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Neticede ergenlik çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönemde 

birey biyolojik, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişmeler yaşar ki bu gelişmelerin 

doyurulmaması bireyi yetişkinlik döneminde duygusal ve davranışsal problemlere götürür. Bu 

konuda Abdülkerim Bahadır şunları ifade etmektedir (Bahadır, 2006: 57); 

Gelişim sistematiği içinde insan hayatına bakıldığında, koşullara göre hızı ve içeriği 

değişmekle birlikte sürekli bir yenileşmenin ve farklılaşmanın söz konusu olduğu görülür. 

Olumlu ya da olumsuz, insanın yaşadığı her tecrübe, diğer canlılardan hem nitelik hem de 

yoğunluk bakımından farklıdır. Kendine özel bu tecrübeler, içgüdüselliğin ötesinde gerek 

zihinsel ve ruhsal süreçlerin düzenlenmesinde ve gerekse yeniden yapılanmasında doğrudan 

etkilere sahiptir. Bu anlamda her yaşantı, daha sonra yaşanacaklar için yol gösterici bir 

referans niteliği taşımaktadır, insan kişiliği, içsel ve çevresel kazanımların organize 

bütünlüğünden oluşur. Söz konusu kazanımlar, doğal olarak zamana ve ortama göre 

değişiklik arz eder. Bu sebeple kişilik gelişimine ait ergenlik dönemi temel değişmelerini ve 

bu değişmelerin konusu olan temel niteliklerle birlikte yetişkinliğe geçiş dönemi olan 

gençlik döneminin önemi ortaya çıkar.  

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün tanımına göre genç, 15 ile 25 yaşları arasında öğrenim 

gören, hayatını kazanmak için çalışmayan ve ayrı konutu bulunmayan kişidir (Kulaksızoğlu, 

2004: 33). Bu tanıma benzer bir başka tanımlama ise UNESCO tarafından 1975 ve 1977 

yıllarında yapılan tanımdır. Bu tanımda gencin, “öğrenim gören ve hayatını kazanmak için 

çalışmayan, kendine ait konutu bulunmayan, büyük hayal gücüne sahip, cesaretin 

çekingenliğe, macera isteğinin rahata üstün geldiği insan” olduğu belirtilmiştir (Gülbahçe, 

1996: 63).   

Gençlik; insan hayatının kuskusuz en önemli ve etkin bir dönemini ifade etmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında bir olgu olarak gençlik ve onun sorunları da önemli konulardır. 

Gençlik nüfusun ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan mutlaka dikkate alınması gereken bir 

bölümünü oluşturmaktadır. Gençlik bir milletin aynası görevini yapan önemli bir kesimidir 

(http://www.sucveceza.com/yazi-284.html). 

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı gençliğin tanımını şöyle yapmıştır. 

“Gençlik buluğa erme sebebiyle biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum 

hayatında sorumluluk alma dönemi olan 12-24 arasında kalan yaş grubudur. Bu yaş aralığı 

ergenlik döneminin dolayısıyla gencin çok yönlü olgunluğa erişme sürecini içine almaktadır 

(Tavukçuoğlu, 1999: 29). 
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Genel olarak söylemek gerekirse gençlik, çocuklukla erişkinlik arasında yer alan, 

gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yaşama hazırlık dönemidir. Ergenlikle başlayan hızlı büyüme, 

gençlik çağının sonunda bedensel, cinsel ve ruhsal olgunlukla biter (Gençlik Çağı Psikolojisi, 

1999). 

Gençlik, geniş bir çağı kapsadığından, birbirinden farklı nitelikler dikkate alınarak 

değişik yaş kategorilerine ayrılmıştır. Söz konusu yaş kategorileri gencin biyolojik, psikolojik, 

sosyal gelişimine ve içinde yaşadığı toplumun coğrafi, sosyal ve kültürel özelliklerine 

bağlıdır.  

a-Kırsal Kesim Gençliği 

Kırsal kesim gençliği kış aylarında tamamen boş kalmakta ve mevsimlik bir işsizlik 

görülmektedir. Kırsal kesim gençliğinin boş zamanlarını değerlendirmesi kent gençliğinden 

oldukça farklılık gösterir. Erkekler boş zamanlarını genellikle kahvede geçirirler, düğün gibi 

özel günlere katılırlar. Kızların boş vakitlerini değerlendirme biçimi ise erkeklerden farklı ve 

sınırlıdır. Kızlar genellikle çeşitli ev isleri, nakıs, örgü gibi isler yaparlar. Ayrıca yaşıtlarıyla 

bir araya gelerek sohbet ederler. 

Kırsal kesimdeki gençlik ilköğretimden sonra örgün eğitim sürecinden kopmaktadır. 

Kırsal kesim gençliği ilköğretimden sonra askerlik, evlilik veya iş için girişimler veya eğitim 

için bulunduğu yeri terk etme gibi çok kesin ve katı tercihlerde bulunur. Çoğu erken yaşta 

kırsalda evliliğin veya hemen iş hayatına atılıp yuva kurma telaşına düşer. Bu gibi durumlarda 

gençlerin önünde tercih yapamama gibi katı kurallar çıkabilir (http://www.ruralyouth.org.tr). 

b-Kent Gençliği  

Kent gençliği gerek formal gerek informal yönden bos zamanlar kavramından en çok 

yararlanan kesimi oluşturmaktadır. Kentlerde kırsal kesime oranla etkinliklerde çeşitlilik 

görülmektedir. Kent gençliği genellikle televizyon seyretmekte, sinemaya gitmekte, kitap 

okumakta, spor yapmakta, arkadaşlarıyla gezmekte, kahveye gitmek gibi şekillerde 

zamanlarını değerlendirmektedirler (Doğan ve Özyurt, 2002: 12). Diğer taraftan kentlerde 

üniversite sonrasına kadar aktif bir gençlik karşımıza çıkar. Bu gençlik platformlarında veya 

gençlik politikalarında yerlerini alırlar. Köknel’in kent gençleri üzerine yaptığı araştırma da 

gençler ana babaları tarafından çocuk muamelesi görmekten, anlaşılmamaktan, sorumluluk 
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verilmemekten, baskıcı ve otoriter tutumlarından, kararlara katılmamaktan yakınmaktadırlar 

(Köknel, 1970: 44-45). 

c-Gecekondu Gençliği 

Gecekondu ailesi demografik yapısı ile de kırsal ve kentsel aile arasında bir konuma 

sahiptir (Gökçe, 2004: 194). Köy ailesine göre gecekondu aile üyeleri arasındaki iş gücü 

biçimi çeşitlenmiş, yararlı gördüğü köy özelliklerini sürdüren, ancak uygun bulduğu şehir 

özelliklerinden bir bölümünü zamanla kabullenmiş, toplumsal değer ve alışkanlıkları 

bakımından bir ucu köyde, öbür ucu kentte iki aile ve yaşantı tipi arasında bir geçiş durumu 

gösterir. Bu alanda yapılan çalışmalar, genelde, ailelerin yaşadığı iktisadi ve mekânsal 

dışlanmaların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerini değerlendirmektedir (Adaman ve 

Diğerleri, 2005: 24). Gece kondu ailesi yaş ortalaması 27,4’dür. Buda gecekondu ailesinin 

genç nüfusa sahip olduğunu göstermektedir (Gökçe, 2004: 194). 

Gökçe, gecekondu gençliği üzerine yaptığı bir araştırmada, gençlerin yarısının anne ve 

babalarıyla çok iyi anlaştıklarını, büyük bir çoğunluğun ise arada sırada tartışmaya 

giriştiklerini, fakat genellikle anlaştıklarını ifade ettiklerini belirtmektedir (Gökçe, 1971: 102). 

Gecekondulaşma daha çok ekonomik gelişmenin hızlı olduğu ve yeni iş sahalarının 

açıldığı bölgelerde görülmektedir. Daha çok Anadolu ve küçük yerleşim yerlerinden gelen 

insanlarla ortaya çıkan bu problem, giderek etkisini arttırmaktadır. Kendine yakın bir dost iyi 

bir ortam bulamayan eğer ortamın yabancısıysalar çok büyük zorluklarla 

karsılaşabilmektedirler. Genç insan ilk kez geldiği büyük kentin yasam biçimine ayak 

uydurmakta zorlanmaktadır. Özellikle okuyan gençlik kesiminde bu durum oldukça belirgin 

olarak gözlenebilmektedir. 

d.Üniversite Gençliği 

Üniversite gençliği, yas, cinsiyet, yetiştiği öğrenim kurumları ve çevre özellikleri 

açısından gençlik içinde bir alt sınıfı oluşturur. Üniversite gençliği gençlik döneminin 

sıkıntılarını daha çok yasayan kesimdir. 17–24 yaslarını kapsayan bu dönemde gençlerin 

belirgin özellikleri arasında duygusal, coşkulu, taşkın, çabuk kırılan ve kolay bozulan ilişkiler, 

kolay etkilenme, kişiliğin sınırlarını asma, toplum içinde ilgi çekme, sivrilme ve toplumda 

yetişkin rolü olma çabaları bulunmaktadır. Üniversite öğrencisi olmak, üniversite yasamı 

genelde ülkemizde ve diğer ülkelerde kaygı ve stresi üretecek bir ortam niteliğini 
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taşımaktadır. Üniversite genci ne yetişkindir, ne de çocuktur. Çocukluktan yetişkinliğe geçme 

döneminin sıkıntılarını taşımaktadır. Geleceğe yönelik beklentileri üzerine araştırmalar 

üniversite gençlerinin daha geç evlendiklerini ve en önemli kaygılarının iş bulma olduğunu 

göstermektedir (Güleri, 1998: 63). 

Sonuç olarak yukarıda da bahsettiğimiz gibi gençlik döneminin farklı kategorilere göre 

değişik tasnifleri yapılırken coğrafi kategorilerden ve kısaca ortaya çıkan sorunlardan 

bahsettik. Gencin içinde yaşadığı toplumun, sosyal ve psikolojik sorunları ise daha önemli bir 

başlık olarak karşımıza çıkar. Bu çerçevede aşağıda da göreceğimiz gibi birbirinden farklı 

bazı nitelikler toplumsal anlamda gençliği ve sorunlarını ortaya çıkarmaktadır.  

2. TOPLUMSAL BAĞLAMDA GENÇLİK 

Gençlerin kendi dönemlerine özgü farklı değişimleri geçirmesi onlar için başlıbaşına 

bir sorun olmaktadır. Bu dönemde fizyolojisindeki çok önemli değişikliklere paralel olarak 

cinsel sorunları ortaya çıkar. Bu durumda karşı cinse tavrını ve cinsel kimliğini saptamak 

zorundadır. Ayrıca ailesi ve toplum ondan bir sosyal kimlik beklemektedir. Çocukluktaki 

anne babayla özdeşleşmenin yerini ergenlikte arkadaş, öğretmen, roman ve film kahramanları 

gibi kişilerle özdeşleşme alır, bu bir anlamda anne-babaya başkaldırı ve çocukluk dönemini 

reddetmektir. Gençlik döneminde ise toplumda yerini arayan, özdeşleşme, özerklik ve 

sorumluluk problemlerini aşmaya çalışır (Kale, 1990: 783).  

Gençliğin önemli bir özelliği olarak toplumsallaşmayı ve süregelen kültürü 

benimsemeyi reddetmesi görülür. Genç insan herşeyi kabul etmeden önce iyice anlamaya 

çalışma çabasında olduğundan, giderek toplum ve kültürün kendi kişiliği üzerindeki yoğun 

etkisini farketmeye başlar ve de bundan tedirgin olur. Bu nedenle, zaman zaman toplumun 

kendisine verdiği rolleri kabul etmek istemez, kültürünü ve tarihini reddetmeye çalışır. Ne var 

ki, tüm bu karşı çıkmaları yine içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel ortam içerisinde ve 

yine kendisine tarihten miras kalmış yöntemlerle gerçekleştirmeye çalışır (Geçtan, 1981: 96).  

Toplumsal olarak aile, din, eğitim, iktisat ve siyaset kurumlarının sistematik bir 

biçimde işlevselliklerinin arttırılması; birbirleri arasında kurulan ilişki ve etkileşim 

boyutlarının ulusal hedefler ve çağdaş dünya ölçeğinde örtüştürülmesi; eğitim kurumlarının 

pozitif katkılarıyla mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda toplumun tüm katmanlarının, 
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algısal ürün bazında kavramsal birlikteliği eğitim süreçleriyle ilgili olup; kolektif davranış 

reflekslerini de içermektedir (Tuncay, 2000: 233). 

Farklı sosyo-ekonomik kesimlerden gençler üzerinde yapılan araştırmalarda önemli 

toplumsal bulgulara ulaşılmıştır. Bu araştırmalara göre gençlerden çok şey beklenir ama bu 

beklentileri saptayan, ilkeler her zaman kesinlik taşımadığından gençlerle yetişkinlerle 

çatışırlar. Genç kendini yetişkin olarak kabul ettirmeye çalışırken ebeveynler gencin bu yeni 

statüsüne uyum sağlamak da zorlanırlar. Gençlerin yetişkinlerde beğenmedikleri özellikler; 

tutuculuk, katı kurallara bağlılık, otoriter davranışlar, hoşgörüsüzlük ve diyaloga, tartışmaya 

girememektir. Çünkü bu özelliklerinden dolayı yetişkinler karşı cinsle arkadaşlık, geleneklere, 

ahlâk kurallarına bağlılık, arkadaş seçme, belli saatlerde eve dönmek, boş zamanları ders 

çalışarak değerlendirmek, siyasetle fazla ilgilenmek gibi konularda gençlere sınırlar koyup 

onların özgürlüklerini kısıtlamaktadırlar (Kale, 1990: 784). 

Sonuç olarak gençlik dönemi, biyolojik, sosyo-kültürel ve psikolojik değişimlerin 

yaşandığı, sosyal ve ekonomik açıdan birçok sorunun ortaya çıktığı ve yaşama ilişkin bazı 

önemli kararların belirlenmesi gereken duygusal açıdan bir karışıklık dönemidir. Bu dönemde 

gençlerin mesleklerini, sosyal yaşamlarını ve aileleri ile ilişkilerini planlamaları ve sağlıklı bir 

yaşam biçimi benimsemeleri gerekmektedir. Bu dönemde verilen kararlar geleceği 

biçimlendirdiğinden, karşılaşılabilecek toplumsal sorunlarla başa çıkabilme becerilerini 

kazanabilmek de önemli hale gelmektedir (Özmete ve Bayoğlu, 2008: 3). 

Gençliğin yetişkinliğe bakış açısı da bu duyguların etkisi altındadır. Genç insana göre 

ana - babası hemen hemen hiç değişmez. Oysa yetişkin insanın yavaş tempodaki değişimi, 

çocuklarının hızlı değişimi için gerekli ortamı sağlar. Ancak, genç insan için yetişkinlik 

duraklama anlamına gelir. Genç insan için ise duraklama yok olmakla eşanlam taşır (Geçtan, 

1981: 96). 

İşte gencin bu kadar çok baskının altında olması demek onun aynı zamanda aşağıda da 

göreceğimiz sosyal ve psikolojik sorunları da yoğun olarak yaşaması demektir. 

2.1. Sosyal Sorunlar 

Toplumların varlığını devam ettirmede en önemli unsur belki de onların çeşitli 

normlar çerçevesinde mensuplarını bir arada tutabilmesiyle mümkündür. Bunun için hukukî 

normlar, herkesi bağlayan ve kesin hükümlerle şekillenmiş yapılarıyla evrensel ya da yerel 
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bazda işlev görmektedirler. Hukuki normlar dışında, bireyin toplumda kabulünün şartlarını 

ortaya koyan sosyal normlar vardır ki, bu normlara uygun davranışta bulunulması toplumun 

çoğunluğu tarafından beklenmektedir (http://www.toplumvesiyaset.com). 

İnsan, toplumda yaşayan ve toplumsal ilişkiler yoluyla hayatını devam ettiren (aynı 

zamanda ancak bu yolla ettirebilen) bir canlıdır. İnsan gelişimi, sadece biyolojik ya da 

psikolojik bir süreç değildir. Aynı zamanda insan gelişimi, biyolojik ve sosyo-psikolojik 

boyutları da olan karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir. Kağıtçıbaşı’nın deyimiyle “insan 

gelişimi, biyolojik olgunlaşma ve toplumsallaşma süreçleri ile devam etmektedir” 

(Kağıtçıbaşı, 2000: 47).  

Bireyin dünyayı algı tarzı, onun içinde bulunduğu fiziki ve sosyal çevrenin mahiyetine 

bağlıdır. Sosyo-kültürel çevrenin birey üzerindeki etkileri çok yönlü ve kompleks bir karakter 

göstermektedir (Armaner: 147).  

Gencin çevresiyle sürekli etkileşim içinde olması, onun sosyal gelişiminin yönünü ve 

derecesini belirlemektedir. Bu bakımdan gencin yaşadığı çevre çok daha fazla önem kazanır. 

Eğer çevre onun, sorunlarının üstesinden gelebileceği; bu dönemi rahatlıkla geçirebileceği 

şartlarla donanmamışsa genç, kendisini çok ağır bir yükün altında hissedip yalnızlığı 

yaşayacağından psikolojisi derin yaralar alır, bu durum da temel sosyal kişilik yapısına çok 

olumsuz bir şekilde yansır (Cüceloğlu, 1999: 338). 

Nitekim gençlerin, yetersiz eğitim ve mesleki öğretim olanakları, issizlik, sosyal ve 

kültürel etkinlikler ve bos zamanları değerlendirme ortamlarının yetersizliğinden olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Genç insanlar bu olumsuz sebeplerden çok fazla etkilenmektedir.  

Gençlerin sosyal sorunlarının başında ailevi sorunlar gelmektedir. Aile tarafından 

öğrenmeyi bile reddedecek kadar baskı altına alınan gençler bu nedenle ilerideki aile 

yaşamlarında çok önemli sorunlarla karşılaşabileceklerdir. Ailede boşanma, ayrılık, ölüm gibi 

benlik saygısını azaltan durumlarda pek çok gencin ilk tepkisi davranış bozukluğu biçiminde 

olmaktadır. Gencin, birden umursamaz bir tutum takındığı, derslerine boş verdiği, okuldan 

kaçmaya, öğretmenlere karşı gelmeye başladığı, haylaz arkadaşlara kapıldığı gözlenir. Açıkça 

ayar tutamayan depresyon belirtisi göstermeyen genç, dolaylı olarak depresyonunu aşmaya 

çabalar. Kolay arkadaş edinemeyen kimi genç de ilişki alanını daha daraltıp, yanlış uğraşlara 
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yönelebilir. Hayvan besleyerek tüm gününü onların bakımına ayırarak, onlarla konuşup 

severek, depresyona karşı kendini savunmaya çalışabilir (Yörükoğlu, 1989: 249-250).  

Yalnızlık duygusundan kurtulmak için insanlardan kaçmak yerine onlara sokulmayı 

deneyebilir. Aile ilişkileri çok bozuk olan, evde istenmediğini, sevilmediğini duyumsayan bir 

genç, kişisel yakınlığı ev dışında arayabilir. Bu durumda eğer genç, bir kızsa beğenildiğini, 

aranıldığını görerek, ilişkilerini çok ileri götürebilir, sevgi açlığını irine sığınarak gidermeye 

çalışır. Cinsel yaklaşmayı sevgiyle karıştırır, ancak aradığını bulamayınca, ya da cinsel 

isteklerin doyurulmasıyla sevginin sona erdiğini görünce ve yüzüstü bırakılınca daha büyük 

bir çöküntüye uğrar; canına kıymaya kalkışabilir (http://www.dersimiz.com). 

Diğer önemli bir sorun da yüksek büyümenin beraberinde yeni iş imkânlarını 

istenildiği oranda getirmediği ve işsizliğin giderek artmakta olduğudur. İşsizliğin kısa/orta 

dönemde azaltılmasına dair geniş kapsamlı ve yapısal bir müdahale de bulunmamaktadır ve 

özellikle gençler arasında oran daha da artmaktadır. Bu durumun, ileride ufalması beklenen 

tarım kesiminin emek fazlasının kentlere akmasıyla daha da vahim bir hale gelmesi endişesi 

vardır. İşsizliğin, dolayısıyla, güven eksikliğinde toplumsal dışlanmaya karşılık gelmesi 

kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, emek piyasasıyla ilgili bir diğer çok önemli sorun, cinsiyet-

temelli ayrımda ortaya çıkmaktadır (Adaman ve Diğerleri, 2005: 16). 

Genç insan ben kimim sorusuna yanıt bulabilmesi için, öncelikle aile ve toplumun, 

bireyin kendisine ilişkin olumlu bir imge geliştirebilmesi için gerekli koşulları sağlamış 

olmaları gerekir- Kusurlu ana-baba tutumları, yoksulluk vb. etmenler gencin kendisini 

düşman bir dünya içinde, yetersiz ve güçsüz bulmasına yol açabilir. Üstelik sürekli değişen 

bir çevre içinde bir insanın kimliğinin tutarlılığını koruyabilmesi de oldukça güçtür (Geçtan, 

1981: 93). 

Sonuç olarak gençlerimizin işsizlik ve eğitim sistemi sorunlarının yanında sosyal 

kişiliklerini geliştirebilecekleri, kendilerini zararlı alışkanlıklardan koruyabilecekleri sosyal 

fırsatlar verilememektedir. Ana babanın etkisi, arkadaş baskısı ve etkisi, işsizlik, yaşamın 

zorluklarından kaçma, duygusal bozukluklar ve toplumsal reddedilme gibi tüm bu sorunların 

sosyal içerik taşıdığı bilinmekle birlikte gençler ergenlik ve çevre ilişkileri sonucunda 

psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Birçok sebebe bağlı gelişen bu sorunlar 

aşağıda ele alınıp irdelenmeye çalışılmaktadır. 
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2.2. Psikolojik Sorunlar 

Gençlik psikolojisinin bireyin kendi davranışlarını ilgilendirdiği düşünülse de, yani 

psikoloji insan davranışına ilişkin bulguları kapsasa da: eğitimin davranışsal sorunlarıyla ilgili 

olmadığı söylenemez (Başaran, 1996: 15). Gençliğin psikolojik algılama ya da zihinsel 

sürecindeki motiflerin psikolojik boyutunda yatmakta; gencin uyumu yada uyumsuzluğu, 

başarısı yada başarısızlığı, yeteneği ya da yeteneksizliği, mutluluğu yada mutsuzluğu, sağlığı 

ya da hastalısı vb. çelişkilerini, yanılgılarını yada üzüntülerini yani bunlara bağlı gelişen 

davranış örüntülerini karşımıza çıkarmaktadır (Tuncay, 2000: 238–239). 

İnsanlığın bir anlamda geleceğini teşkil eden gençlerle ilgili olarak yetişkinler her 

zaman kaygılanmışlardır. Bu kaygıların en belirgin nedenlerinden birisi, yeni neslin yani 

gençlerin köklerinden kopuk, duygusal sorunları olan, benmerkezcil ve maddeci olduğuna 

duyulan inançtır. Yetişkinler, sanki kendileri bir gençlik döneminden geçmemişler gibi, tarih 

boyunca gençler hakkında böylesi önyargılara sahip olmuşlardır. 90’lı yıllar itibariyle de 

değişen bir durum yoktur. Artık yetişkin olmuş 68 kuşağı bile kendi çocuklarında bu 

özellikleri tespit etmekte ve onları eleştirmekten geri durmamaktadır. Özellikle Batılı 

toplumlarda gençler arasında yüksek oranda suça ve şiddete yönelik davranışlar, ilaç ve alkol 

kullanımı, erken ve evlilik dışı gebelikler, intihar olayları görülmesi, zaten neredeyse 

yetişkinliğin doğası gereği olan bu kaygıları daha da arttırmaktadır. Buna rağmen bazı 

çevreler, günümüz gençliğinin eskiye göre daha bilgili, açık, dürüst ve hoşgörülü olduğunu 

savunmaktan geri kalmamaktadır. Bilim çevrelerine bile sirayet etmiş gençler hakkındaki bu 

önyargıların aksine yapılan çalışmalar, bu dönemin gençlerin çoğu için hiç de böyle sorunlu 

olmadığını göstermiştir. Çalışmalarda gençlerin genellikle uyumlu olduğu, ana babaları, 

öğretmenleri ve arkadaşları ile iyi geçindiği bulunmuştur. Ama çoğu genç nadiren ve geçici 

dönemler halinde isyankârlık, kafa karışıklığı ve duygusal karmaşa yaşayabilmektedir 

(Türkçapar, 2009).  

Gençlik döneminde meydana gelen hızlı fiziksel ve ruhsal değişiklikler önemli bir 

gerilim kaynağı olabilmesine karşın pek çok genç bu dönemdeki sorunlarla başarıyla 

başedebilir. Ancak azınlık bir grup, bu dönemin sorunlarını halledemez ve psikolojik sorunlar 

gelişir. Elbette bu bozulmaların nedenini doğrudan doğruya genç olmakta aramak, açıkça 

gençlere yapılan bir haksızlıktır. Bunların çoğunun kökeni, muhtemelen erken gelişim 

dönemlerinde olup ancak ilk belirtileri, gençlik döneminde ortaya çıkmaktadır 

(http://www.sosyalhizmetuzmani.org/gencsorunu.htm). 
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Erken yaşlarda çocukların yaşadıkları tecrübeler, ana-babasızlık, değersizlik, bu 

çocuklarda kalıcı etkiler bırakmaktadır. Özellikle çocukların erken dönemlerde karşılaştıkları 

şiddet ortalamaları ve yoksunluklar çocukların kişilik oluşumlarında önemli psikolojik 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Günümüz genci için bu soruların yanıtlarını bulmak 

hiç de kolay değildir. Çünkü dünyanın çoğu köşesinde denetimden çıkmışçasına yaşanmakta 

olan yaygın toplumsal değişimler, kurumların ve değer yargılarının bir insanın yaşam süresi 

boyunca geçerliklerini sürdürmelerine olanak vermemektedir. Giderek karmaşık bir yapı 

sergileyen toplum yapısı, iletişim toplumunun yol açtığı hızlı dönüşümler bireylerin varsayım 

sistemlerini sürekli olarak sarsmaktadır. Bu değişim ve dönüşümlerden gençlerin kendilerini 

koruması hiç mümkün değildir. Başka bir değişle bu değişim ve dönüşüm hem gençlerin 

kişiliklerini etkilemekte, hem de gençlerin tavırlarını tutumlarını şekillendirmektedir (Geçtan, 

1981: 93). 

Gençlik döneminde gözlenen psikolojik güçlüklerden biri de fenomenolojik kopukluk 

sonucu ortaya çıkan “kendine ve gerçeklere yabancılaşma” duygularıdır. Özellikle insan 

ilişkileri kısır ve soyutlanmış gençlerde görülür. Böyle bir genç, kendisiyle, diğer insanlarla, 

gruplarla ya da değer verdiği tarihsel geleneklerle bağlantı kurmaya çalışır. Bu çaba, belirli 

amaçlara ulaşmak için değil, giderek artan kopukluk duygularına bir çözüm bulabilmenin 

arayışıdır. Kopukluk duygularından kurtulabilmenin tek yolu, sürekli ve gerçek insan 

ilişkileridir. Bunu başaramayan gençler boşluğa düşebilir, psikoz niteliğinde kopukluk 

dönemleri yaşayabilir ya da politik şiddet eylem gruplarına tutsak olabilir (Geçtan, 1981: 98). 

Gençlik döneminde başlayan fakat yetişkin döneme de taşan önemli ruhsal 

rahatsızlıklardan biride şizofrenidir. Düşünce, duygu ve davranış alanlarında önemli 

bozulmalarla seyreden ciddi bir ruhsal rahatsızlıktır. Davranış bozukluğu belirtileri arasında 

saldırganlık, aşırı uygunsuz ve toplumsal normlarla uyuşmayan hareketler, kişisel bakımda 

düşme, toplumsal ilişkilerden geri çekilme izlenir 

(http://www.sayfa.com/forum/archive/index.php/t-2921.html). 

2.3. Sosyo-Psikolojik Sorunlar 

Gençliği doğrudan ilgilendiren kendini gerçekleştirme, benliğin bütün yönleriyle 

bütünleşip gelişmesi yani oluş ve beliriş veya yapma yönelimi olgusu psikolojinin gençlikle 

ilgili önemli sorunlarından birisi olarak ortaya çıkarmaktadır. Yapma yönelimi, bir şeyler 

yapma, daha iyisini başarma, rekabet etme gibi özellikleri kapsamakta: bu olguya 
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bireyselleşme, toplumun gelişme düzeyi -burada eğitim düzeyi, aile, çevrenin önemi gibi pek 

çok sosyo-psikolojik etmen girmektedir (Tuncay, 2000: 239).  

Sosyo-psikolojik sorunların başında ise duygusal istismar gelmektedir. Ana ve baba ile 

ilişkiler çocukta oluşan sonuçları itibariyle önemli sonuçlar ortaya çıkarır. Bu durum daha net 

olarak gencin bakımı ve eğitimi ile yükümlü kişilerin, toplumsal değerler ve uzmanların 

bilimsel görüşleri açısından çocuğa-gence zarar verici olarak nitelendirilen bazı davranışlarda 

bulunarak diğer bazı davranışlarda bulunmayarak çocuğa-gence zarar vermeleredir (Tuncay, 

2000: 241). 

Gençlik döneminde çocukluğa göre daha sık görülen sosyo-psikolojik rahatsızlıklar 

olarak kaygı tepkileri görülür. Gencin ihtiyaçları ve istekleri çocuktan çok farklıdır. Kimi kere 

bunların bir kısmının genç insan bile farkında olmayabilir. Bunların uygunsuz olanları gencin 

kaygı duymasına yol açabilir. Gençlerde en sık kaygıya yol açan durumlar, kontrolü kaybetme 

korkusu; saldırganlığı ve öfkeyi açığa vurma-ifade etme ve cinsellikle ilgili kaygılar; 

bağımlılık ve bağımsızlık ihtiyaçları arasındaki çatışmadan doğan kaygı; arkadaşlarından 

kabul görmekle ilgili kaygı; cinsel kimlik ve beden imgesi ile kaygı; bireysel rekabetlerle 

ilgili kaygılardır. Kaygı, birey için istenmeyen gerilim yaratan bir duygu olduğundan kaygıyı 

yaşayan kimse, bunu ortadan kaldırmaya çalışır. Gençler, bazen kaygılarını giderebilmek için 

alkol ve madde kullanımı gibi hoş olmayan yöntemler seçebilirler (Tuncay, 2000: 233). 

Gençler arasında görülen en önemli sorunlardan bir diğeri, sigara, ilaç, madde ve alkol 

kullanımıdır. Sorunun kökenleri, nedenleri ve boyutları, ekonomik durumu, eğitimi ve yaşam 

koşulları iyi olan gençlerde, yoksul, kötü eğitimli gençlerden farklıdır. Gençlerin ilaç ve 

madde kullanımları, çok farklı nedenlere bağlıdır ve boyut itibarıyla çok değişkenlik gösterir. 

Gencin ilacı deneme nedenlerinden birisi, kolay ulaşılabilir olmasıdır 

(http://www.msxlabs.org/forum/sosyoloji/4010-ebeveynler-ve-cocuklar-4.html).  

Sonuç olarak sosyo-psikolojik sorunlara yol açan genel nedenler arasında öncelikli 

olarak ana babanın etkisi, arkadaş baskısı ve etkisi, yaşamın zorluklarından kaçma, duygusal 

bozukluklar sayılabilir. 
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3. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GENÇLİĞİ KAZANMASININDAKİ 

YÖNTEMLER 

Terör örgütlerinin gençleri kazanmasındaki yöntemleri ele alırken, terör eylemlerini ve 

terörist grupları oluşturan kişilerin genel mantık yapılarını, yaşadıkları çevreyi, ailelerini, 

ortak yönlerini, psikolojik yapılarında belirli bir bozukluk olup olmadığını ve onları bu 

eylemlere iten faktörler olarak baktığımızda sosyal ve psikolojik yöntemler karşımıza çıkar. 

3.1. Sosyal Yöntemler 

Bu yöntemlerin başında arkadaşlık ilişkileri gelmektedir. Toplumumuzdaki 

arkadaşlıklar genellikle aynı cinsten kişilerle olmaktadır. Özellikle gençlik çağında erkekler 

ve kızlar birbirleri ile değil kendi hemcinsleri ile arkadaşlık kurmayı tercih ederler. Bunda 

toplumumuzun örf, adet ve geleneklerinin önemli payı vardır. Ancak toplumdaki bu tutum 

gençlerin karsı cinsle olan iliksilerini olumsuz etkilemektedir. Öğrenimini sürdüremeyen 

gençlikte ise bu tür arkadaşlıkları kurup sürdürecek hemen hemen hiç imkân yoktur. 

Kişi üzerinde arkadaş grupları ve yaşıtların etkisi, insanın sosyal ve psikolojik gelişim 

dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Çocukluğun ilk gelişim yıllarında arkadaşların 

etkisi varsa da anne ve babanın etkisi ile karşılaştırıldığında bu etkinin oldukça düşük bir 

düzeyde olduğu söylenebilir. Özellikle siyasal konular açısından düşünüldüğünde çocuklar, 

yaşları ilerledikçe arkadaş grupları içinde bu konuları tartışmaktadırlar (Kışlalı, 2002: 119).  

Gençlik gruplarında boş zamanlarını olumlu biçimde değerlendirenlerin yanında bu 

değerli zamanı kötü alışkanlıklarla geçiren gençlik grupları da vardır. Bazı gençler 

büyüklerinin olumsuz tavırlarından oldukça çekinirler. Eğer bu gençler mensubu oldukları 

arkadaş gruplarını iyi seçememişlerse gençler yaptıkları isleri genellikle büyüklerinden gizli 

saklı yapma eğilimindedirler. Eğer grup arkadaşlarından da destek gelirse bu tür eğilimler 

artar, aile ve öğretmen vb kişilere karsı duyulan tepki iyice artabilir. Bu tepki gençleri kötü 

alışkanlıklara kolayca itebilir. Sigara, alkol, kumar ve hatta uyuşturucu kullanımı gibi kötü 

alışkanlıklara itebilir ve sürdürülmesi için zemin hazırlayabilir (Tuncay, 2000: 244). 

Her insanın çok doğal ihtiyacı olan arkadaş toplantıları, sinema ve konser davetleri, 

burs kalacak yer ve kitap temini gibi unsurlar örgüt tarafından araç olarak kullanılır. Grup 

içine çekilen kişilere, örgütün ideolojisi doğrultusunda yayın yapan kitap, dergi ve gazeteler 

okutularak beyinleri yıkanır. Böylece örgüt ideolojisi uğruna ölmeye hazır militanlar 
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yetiştirilmesinin ilk aşaması tamlanmış olmaktadır. Bu kişilere bir sonraki aşamada verilen 

görevler arasında bildiri dağıtma, afiş asma, yasadışı miting, toplantı ve gösterilere katılma 

bulunmaktadır. Tüm bunlardaki amaç, kişileri güvenlik kuvvetleriyle karşı karşıya getirerek 

önce suçluluk duygusuna kapılarını sağlamak, daha ise bu suçluluk duygusunu nefrete ve var 

olan her tür düzenin reddine dönüştürerek, onların toplumla ve hatta aileleri ile olan bağlarını 

koparmaktır (http://www.tarsus.pol.tr). 

Arkadaşlık grupları, sadece toplumsallaşmanın insanı yoğun olarak şekillendirdiği 

çocukluk ve gençlik yıllarında değil, aynı zamanda yetişkinlik dönemlerini de bütünüyle içine 

alan, hayatın her aşamasında insan hayatını etkileyen toplumsallaşma aracılarıdır. Başka bir 

deyişle arkadaş grupları, siyasal toplumsallaşmanın hayat boyu sürmesini sağlayan çok 

önemli bir faktördür (Sarıbay ve Öğün, 1998: 71). Bu açıdan terör örgütleri de bu dönemde 

üniversite ve yüksekokullarda bildiriler, demeçler yayınlayarak, gençliğin ilgisini çekmeyi 

amaçlamaktadır (Özgen, 1989: 13). Nitekim terör örgütleri çeşitli sebeplerle sosyal durumu 

iyi olmayan ve suça elverişli olan arkadaş gruplarını iyi bir şekilde değerlendirmektedir.  

Terör örgütlerinin diğer değerlendirme grubu ise köklü akraba bağları olan yerel halk 

yada memleketlerinden büyük şehre gelerek gecekondu bölgelerinde oturan ailelerdeki 

akrabalık ve hemşehrilik ilişkileridir.  

Bu durumun en açık örneği yaşanan sosyo-ekonomik bunalımlarda aile içi ve 

akrabalar arası dayanışmanın, bireysel patlamalar için bir emniyet supabı oluşturmasıdır. 

Türkiye’de kentlerin halen tarım ekonomisi ile ilişkilerini devam ettirmesi ile ilişkilerini 

kesmemiş olması, kentsel yoksulluk alanlarında oturan ailelerin, yani gecekondu sakinlerinin 

kırsal kökenlerinden yardım alabilmeleri ile açıklamaktadır. Bu nüfusun kırsal kökenlerinden 

kaynaklanan ilişkilerinin bir ölçüde devam etmesi en azından bu aileler için hem maddi hem 

de manevi olarak bir güvenlik işlevi yerine getirmektedir (Ersöz, 2003: 72). İşte bu anlamda 

terör örgütleri bu tarz bağlarla bağlı aileleri ve akraba hemşehri ilişkilerini kullanarak 

toplumsal kargaşa yada militan seçme gibi bir çok yönden bu durumu kullanabilmektedir. 

Terör örgütleri dini değerler bakımında da kişileri etkileyebilmekte ve bu sebeple 

kendisine farklı bir değerlendirme grubu oluşturmaktadır. Çünkü din kurumunun oldukça 

önemli bir işlevi de, ahlâkî değerlerin herkesçe kabul edilmesine önder olmak ve yayılmasını 

sağlamaktır. Değer çatışması, insanların benimsediği ve benimsemediği konular arasındaki 

çatışmadır. Bir birey için mükemmel olan bir başkası için kötü veya olumsuz olabilir. Böyle 
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değerler üzerinde asgarî bir anlaşma bulunmadıkça grup yaşamı olanaksızlaşır (Özkalp, 2005: 

232).  

Dinin insanlar tarafından farklı şekillerde algılanması ve yorumlanmasıyla grupların 

birbirine karşı kolay bir şekilde hedef haline getirilmesine neden olmaktadır. Bu durum daha 

çok radikal gruplar için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bu bağlamda, Türkiye gibi dini 

farklı algılayan ve yorumlayan radikal anlayış ve hareketler bulunana ülkeler bu hedef 

kapsamındadır. Terör örgütlerinin bazıları eylem planında, bazıları da fikir planında bu 

bağlamda faaliyetlerine devam etmekte ve eleman kazanmada, insanların dini duygularını bir 

malzeme olarak kullanmaktadır. Oysa düşünürlerin ve bilim adamlarının ortak kanaati; 

ittifakla ulaştığı sonuç dinin kesinlikle siyasal şiddet ya da terörizmle bağdaşmadığı 

yönündedir (Atar, 2005: 66). 

Dünyanın hemen her toplumunda din, toplumsallaşmada önemli bir yere sahiptir. 

Özellikle doğru-yanlış, iyi-kötü kavramlarının öğrenilmesinde, insanlar arası ilişkilerde, ahlak 

eğitiminde din çok önemlidir. İnsanlar düzenli bir dinî eğitim almasalar bile, ailelerinde 

toplumun sahip olduğu dinin temel kalıplarını alırlar ve bunu yaşamlarında uygularlar. Kişilik 

oluşumunda, bireyin kendini tanımlamasında din önemli yer tutar (Özkalp ve Diğerleri, 2008: 

85). Din aynı zamanda neyin doğru, neyin yanlış, nelerin uygun veya uygunsuz olduğunu 

açıklayan temel kültürel değerleri de belirler. Değerleri olmayan bir toplum, en güçlü 

toplumsal kontrol aracını yitirmiş demektir. 

Terör örgütlerinin en önemli değerlendirme grubu ise birçok terör örgütünün 

kullandığı etnik kimlik olgusudur. Kişinin kimliği kısmen doğal sahip olduğu kendiliğinden 

mevcut bir duygudur. Özellikle de grup üyeliğinde olduğu gibi, onların toplumda sahip 

oldukları statü ve pozisyonlarla bağlantılıdır. Aynen millet kavramında olduğu gibi, kimlik 

kavramı da duyguları ve ulvi bağlılıkları ateşleyebilir (Çağrı, 2001: 2). Terör örgütlerinin 

yoğun bir ideolojik eğitimle oluşturmak istedikleri bir gruba aidiyet ve bağlılık duygusunun 

etnik yapıların bünyesinde kendiliğinden var olması; etnik yapıların siyasal şiddet 

eylemlerinde kullanılmasını, potansiyel olarak kolaylaştırmaktadır. 

Daha açık bir şekilde etnik terör örgütleri öncelikli olarak yöneldikleri etnik grubu 

etkilemek ve kendi saflarına çekmek isterler. Kuşkusuz etnik terör grupları siyasal iktidarları 

da etkilemeye çalışırlar. Nitekim etnik çatışmaların asıl nedeni çoğunlukla siyasal güç elde 

etmektir. Siyasal güçten kasıt ise, devlet kurmanın oldukça zor olması ve bunun da terör 
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grupları tarafından bilinmesi, terörün yeni bir devlet kurmaktan ziyade siyasal bir güç elde 

etmenin aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Özellikle son yıllarda gittikçe yaygınlaşan 

etnik terör, diğer terör tiplerinden farklı bazı özellikler taşımakta ve etnik terör ile mücadele 

bu tür terör hareketleri ile karşı karşıya kalan devletler için önemli bir sorun olmaktadır. 

Sayılan bu etkenler dışında terör örgütlerinin farklı ve geniş değerlendirme grubu ise 

toplumsal faaliyetlerle kişi ve toplulukları etkilemektir. Yukarda da bahis konusu olduğu 

üzere bu faaliyetler tarafsız olamayan kitle iletişim araçları, afişler broşürler gazeteler 

vasıtaları yada piknik, konferans gibi bir çok sosyal etkinliklerden meydana gelmektedir. 

Yapılan bir çalışmada terör örgütü eylemcilerinin örgüt mensubu olmasındaki en önemli etken 

olarak aile dışı etkenler arasında dış etkenler ve okuduğu kitap makale vb. etkenleri 

görülmektedir (TC. Genelkurmay Başkanlığı, 1985: 10). Ayrıca terör örgütleri sosyal 

haklarından yararlanmakta olan işçi, memur, öğrenci vb. grupların arasına girerek onların 

haklarını savunur tarzında hareketlerle etkileme pozisyonunu da değerlendirmektedir. Öyle ki 

yapılan propagandalarda mücadelenin haklılığı ile özellikle sömürge durumlarında, sömürgeci 

güce o bölgeyi elinde tutmanın kendisine çok pahalıya mal olduğu gösterilmeye 

çalışılmaktadır (Atar, 2005: 90).  

Sonuç olarak terör örgütleri kullandıkları sosyal yöntemlerle gençleri etkileyebilmekte 

ve kendisine birçok farklı destek sağlayabilmektedir. Bu sosyal yöntemler haricinde aşağıda 

da göreceğimiz gibi terör örgütlerinin kullandığı psikolojik yöntemlerde bulunmaktadır. 

3.2. Psikolojik Yöntemler 

Örgütlerce eleman kullanmada kazanılan psikolojik yöntemlerin sosyal yöntemleri 

tamamladığı söylenebilir. Bu nedenle örgütler militanları psikolojinin bir takım süreçlerinden 

geçirdikten sonra silahlı mücadeleye sokmaktadır. Bu psikolojik yöntemlerin en etkilileri ise 

şu şekilde sıralanabilir (Çimencan, 2009); 

3.2.1. Güdüleme 

Güdü, organizmayı davranışta bulunmaya iten güçtür. Güdüler organizmaya faaliyete 

geçirerek organizmanın davranışını belirli bir amaca doğru yöneltir 

(http://egitim.aku.edu.tr/motivasyondikkat2.doc). Örgüt militanları yaptıkları işi ideolojik 

amaçlar uğruna gerçekleştirdikleri için kazanmayı planladıkları kişiye karşılıksız sevgi ve 

saygıyı uzun vadede bedelini almak üzere sunmaktadır. Sonuçta örgütün içerisine çekilen 
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birey artık kendi aklıyla düşünüp hareket edememektedir. Zira bireyin düşünce, duygu ve 

düşüncelerinin tek hâkimi tek yöneticisi ait olduğu grup olmaktadır. 

Terör örgütlerinin kullandığı yöntemlerin ilk basamağı güdülemedir. Güdü, insanı 

belli ve düzenli bir davranışa yönlendiren herhangi bir uyarı olarak nitelendirilebilir. Güdüler 

fizyolojik ihtiyaçlardan (doğal güdü) veya sosyal ihtiyaçtan (sosyal güdü) kaynaklanabilir 

(Göksu, 2003: 34). 

 Kişiler, gruplar ya da toplumlar başkalarının bilincini, düşüncelerini, duygularını, 

eylemlerini ya da davranışlarını kendi çıkarları doğrultusunda etkilemek  için doğru olan 

bilgiyi saptırırlar ve bunun için değişik araçlar kullanırlar. Bu araçlar yaygın olarak kullanılan 

dergi, gazete, kitap gibi basılı; radyo, sinema, TV gibi görüntülü ve sesli iletişim araçları, 

insanlara aktardıkları bilgi ve neden oldukları davranış değişikliğiyle ortak amaçların, 

beklentilerin, değerlerin, inançların, duygu ve düşüncelerin oluşmasında önemli rol oynarlar. 

Güdüleme (Manipulation)  olarak nitelendirilen bu etkileme yönteminin en kolay ve yaygın 

yolu dildir. Çünkü dil insanın yaşamında en çok gereksinme duyduğu olgulardan birisidir 

(Akbulut ve Balcı, 2009). 

Geniş anlamda ele alındığında her türlü eylemde ve eylem sonucunda ortak ve açık bir 

amaç vardır; amaca ulaşmak için ise yönlendirmeye başvurulur. 

3.2.2. Grup dinamiği 

Bir grup içerisinde oluşan sebep sonuç ilişkileri, grupların oluşması ve işleyişi ifade 

eder. Örgütler grup dinamiğini, gençlerin beynini yıkama, tutumlarını örgütlerin ideolojisi 

doğrultusunda değiştirme, kendi kimlik kişiliklerini silerek militan kimliği ve kişiliği 

kazandırmada bir araç kullanılırlar (Alkan, 2002: 166). 

Gruplar, insanların rastgele bir araya geldikleri topluluklar değildir. Onları bir arada 

tutan değerler sistemi vardır (EGM, 1999). 

—Her insan istediği gruba giremez. Çünkü grubun yazılı olmayan yasaları vardır. 

—Her gurubun bir işleyişi, kalıplaşmış değerleri, amaçları ve ilişki düzeni vardır. 

—Her grupta bir dayanışma, birlik, iş bölümü ve üyelerden ayrı beklentiler vardır. 

—Her grubun ortak bir aklı, tavrı, tutum ve davranış şekli vardır. 
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 Liselerde, üniversitelerde, işçiler ve kamu çalışanları içerisinde, mahalli alanda  örgüt  

sorumluları örgüte kazanmayı planladıkları kişilerin; 

—Aile yapısı 

—Zaafları 

—İrtibatta olduğu arkadaşları 

—Ekonomik düzeyi gibi  yönleri hakkında  istihbarat yaparlar 

(http://www.egm.gov.tr/temuh/mucadele2.htm). 

Grup psikolojisinin etkisiyle örgüte kazanılmak istenen birey, yapılan işlerin yanlış 

olduğunu düşünse bile artık itiraz edemez. Zira önceden de ifade edildiği gibi bir grubun 

karakteristiği, ortak değer yargılarının, yazılmamış yasalarının, ortak tavır, tutum ve 

davranışlarının bulunmasıdır. İşte bu süreç tüm gücüyle bireyin üzerinde ağırlığını 

hissettirmeye başlamıştır. Çünkü terör örgütleri, bir kimseyi savaşmaya ve ölmeye hazır hale 

getirebilmek için o kimsenin kişiliğini bedeninden ayırmaktadırlar. Diğer bir ifadeyle onun 

kendi gerçek kişiliğine sahip olmasını önlemektedirler (“Terör Örgütleri Gençlerimizi Nasıl 

Kandırıyorlar”, 2009). 

Terör örgütlerinin insan psikolojisinin bazı dinamiklerinden yararlanarak temin ettiği 

elemanlarına verdiği eğitimi ideolojik-teorik eğitim ve pratik eğitim olarak ikiye ayırabiliriz. 

Örgütlerin özelliğine göre belirli yayınları temel eğitim kitapları okutulmak ve üzerinde 

tartışılmak suretiyle öğrenilenler pekiştirilmeye çalışılır. Böylece ideolojik eğitimi 

tamamlayan kişiler silahlı mücadelenin bir gereği olarak bu yönde temel eğitime tabii 

tutulurlar (http://usgat.org/kitap-analizleri/genclik-ve-terorizm/). 

3.2.3. Algılama 

Terör örgütleri, kazandığı militanlarının beyinlerini ve ruhlarını, örgütün amaçlarına 

şartlandırma faaliyetlerini, bu kadarla da bırakmamaktadır. Ayrıca, yeni kazandığı 

militanlarının algılama dünyalarına da nüfuz ederek, örgütün idealleri ve amaçlarından başka 

herhangi bir şey düşünmelerini  önlerler. 

Terör örgütleri, militanlarını önce ideolojik yönden düşünce boyutunda yetiştirirler. 

Bunun nedeni de, algılamanın olabilmesi için bir insanın önce düşünmeyi öğrenmesi 
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gerekmektedir. Bir insan, ancak düşünce sistemi geliştikten sonra duyu organları aracılığıyla 

gelen uyarıcıları örgütleyip, anlamlandırabilir ya da algılayabilir. Bir insanın algılama 

dünyasını psikolojik süreçler vasıtasıyla eline geçiren terör örgütleri o insanı bir robot haline 

getirip istedikleri her şeyi çok rahatlıkla yaptırabilmektedirler (Terör Örgütleri Gençlerimizi 

Nasıl Kandırıyorlar, 2009). 

İdeolojik eğilimden geçmiş bireylerde kendileri haricindeki her düşünceyi, fikri, 

ideolojiyi, örgülü, yapıyı düşman olarak algılama eğilimi vardır. Algı dünyaları ait oldukları 

örgütler taralından buna göre şekillendirilir, ayrıca ideolojik bir bakış açısı kazanan bireylerde 

bütün olay ve hadiselerin sahip olunan ideoloji çerçevesinde algılama ve yorumlama vardır, 

buda algıda seçicililiği beraberinde getirmekledir (http://usgat.org/kitap-analizleri/genclik-ve-

terorizm/). 

3.2.4. Militan Kimliği ve Kişiliği Kazandırma 

Ne var ki depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve diğer bozukluklar gibi bazı 

ruhsal durumların, özellikle gençlerde örgüte katılma kararı ya da motivasyonunda bir ölçüde 

rol oynaması olasılığı bulunmaktadır (Arboleda-Flórez, 2006: 219). 

Terör örgütlerinin, bir gencin psikolojik yönden beynini yıkayarak ideolojileri 

çerçevesinde şartlandırmalarının en önemli nedeni “kesin inanç” adamı haline getirmektir. 

Nitekim bir gencin örgüte gelene kadar ailesinden ve çevresinden aldığı kimlik ve kişilik 

silinerek yerine yeni bir kimlik ve kişilik kazandırılmaktadır. Bu husus, genelde militan 

kimliği ve kişiliği olarak adlandırılır. Bir terör örgütünün militanlarını bu süreçten 

geçirmesindeki amaç ise, işleteceği cinayetlerin meşruiyet dayanağını o kişinin iç dünyasına 

yerleştirebilmektir. Bundan sonra, bir militan işlediği cinayetlerden dolayı vicdani herhangi 

bir sıkıntı çekmemektedir (http://www.kirikkale.pol.tr/sayfalar.php?sayfaid=27). 

Özetle terör örgütleri, psikolojik yöntemleri kullanarak ve genci örgütün haricinde hiç 

bir şey düşünemeyecek kendi değer yargılarını unutup hayata örgütün açısından bakmayı 

sağlayacak şekilde gencin algılamalarına etki etmeyi amaçlamaktadır. 

4. TÜRKİYE’DE GENÇLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILMA 

NEDENLERİ 
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Türkiye, sahip olduğu nüfus potansiyeli, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, 

jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle dünya ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. 

Bu nedenle Türkiye’de gerek sıcak savaş, gerekse soğuk savaş dönemlerinde yaşanan terör 

olaylarında terör amaç değil, amaca ulaşmayı kolaylaştırıcı önemli bir araç olarak kullanılmış 

ve devlet bütçesine getirdiği yük dolayısıyla “terörizm” Türkiye’nin kalkınmasını 

yavaşlatmıştır (Uyar, 2006: 15). 

Köknel’e göre gençlik çağının kimlik arayışı, genci, kimliğini, kişiliğini bulduğunu 

sandığı altkültür gruplarının içine sürükler. Gençlerin, arkadaş, dost, altkültüründen, değişik 

akımları içeren gençlik altkültürlerine, din, mezhep, tarikat, etnik köken, politik, siyasal görüş 

gibi altkültür gruplarına, hatta terör örgütlerine giriş nedenleri birbirine benzer. Bu 

nedenlerden bazılarını anlatmak gerekirse (Köknel, 2009); 

—Özellikle kırsal yörelerde, ataerkil, geleneksel aile yapısının egemen ve etkin olduğu 

çevrelerde çocukların ve gençlerin aşırı basık ve denetim altında eğitilmesi, onların 

gelenek, görenek, töre gibi temel toplumsal kurumlardan kaynaklanan mezhep, tarikat 

davranış kalıplarını benimsemelerine neden olmaktadır. Bilindiği gibi söz konusu davranış 

kalıpları katı, kesin, sınırlı davranışlara, tutumlara, eylemlere yol açar. 

—Gençlik çağının temel süreci bedensel, ruhsal, toplumsal değişme ve gelişme olup; genç 

toplumsal değişme ve gelişme sürecinde benliğini, kimliğini, kişiliğini bulmaya, 

bağlanacak güvenilecek, inanılacak insanlarla, çevrelerle ilişki kurmaya çalışır. 

—Onların bu gereksinimlerine çözüm bulabilecek, yardımcı olabilecek onların toplumla 

birleşip bütünleşmesini sağlayacak kurum ve kuruluş seçeneği sunulmadığından bu boşluğu 

çeşitli altkültürlerin oluşturduğu gruplar, kurumlar doldurur. 

—Bilindiği gibi, altkültürlerin ortak amaçlı, beklentileri, ilkeleri, kuralları, değerleri, 

duyguları düşünceleri vardır. 

—Bilinçli ve bilgili davranışları, özgür ve özerk iradesi, sorumluluk duygusuyla kendi 

başına karar veremeyen, seçim yapamayan genç içine girdiği altkültürün ortak ilkelerini, 

kurallarını, değerlerini kolayca benimser. Karar vermenin, özgür ve özerk davranmanın 

sorumluluğundan kurtulmak için Önder’in dediklerini eksiksiz yerine getirir. 

—Bir gruba ait olmanın sağladığı rahatlık, grup olgusunun öğelerine toplumsal hızlanma, 

toplumsal riske girme süreçleriyle genç, birey kendisine aktarılan davranış kalıplarını 

kolayca benimser. Bunların savunucusu, militanı durumuna gelir. 

—Öte yandan, dernekler, vakıflar, politik, siyasi kuruluşlar, belirli toplum kesimleri, 
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sempatizanlar hatta kimi kez dış kaynaklar tarafından, ekonomik olarak destekleyen 

altkültür grupları para, iş, ticaret olanağı sağlayarak genci içinde tutmaya çalışır. Genç için 

renkli, değişik, fantastik bir dünya yaratır. 

—Ekonomik çıkarlar dışında, altkültür grubunda etkili olan önderin, güçlü, kuvvetli, 

baskılı, katı sert ilkeleri ve değerleri karşısında kendisini aciz, beceriksiz görür. 

Dışlanmaktan korkar. Öndere bağımlı duruma gelir. Ortak ilke ve kuralların savunucusu 

olur. 

—Altkültürün, temel özelliği, toplumun ortak kültüründen ayrı, kopuk, soyutlanmış bir 

yaşantıyı sürdürmektir. 

—Bu nedenle belirli grup altkültürü içine giren birey, genç kendi altkültürünü doğru, iyi, 

güzel olarak benimser, kabul eder. Öteki altkültürleri ve ortak altkültürü kabul etmez. 

Hatalı, kötü, çirkin bulur. Onlara karşı kızgınlık, öfke, kin, nefret duyar. Endişe ve korku ile 

bakar. 

—Bu durum bireyin, gencin toplumdan soyutlanmasına yol açar. Benimsediği ilkeleri, 

değerleri savunur. Ötekilere karşı çıkar, saldırır. 

Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde terör örgütleri yukarıda da bahsedildiği üzere 

çeşitli yollarla militan sağlamakta bazı etkenleri kullanmaktadırlar. Genel anlamda incelenen 

bu etkenler Türkiye’de terör örgütlerine gençlerin hangi sebeplerden katıldığı sorusunu akla 

getirmektedir. Bu sorunları da aşağıda sosyal ve psikolojik olarak iki bölümde inceleyeceğiz. 

4.1. Sosyal Nedenler 

Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında işsizlik ve istihdam gelmektedir. Bunun 

yanında toplumlardaki gelir dağılımındaki adaletsizlikleri, plansız şehirleşme, göç, 

eğitimsizlik, televizyon gibi yayın araçlarının belli bir kesimin sosyal yaşamlarını empoze 

etmesi, barınma, beslenme, sağlık ve kültürel sorunlar gibi sebepler de adalet duygusu ile 

ilişkili olarak terör örgütlerinin propaganda aracı olabilmekledir. 

Terör örgütleri, ağlarına aldıkları gençlerin aile yapısı, zaafları, arkadaşları ve gelir 

düzeyi hakkında bilgi toplamakta, akabinde gençlerin yasadığı psikolojik, sosyolojik ve 

ekonomik sorunları istismar ederek eleman kazanmaya çalışmaktadır. Terörist unsurların 

propagandaları arasında ayrıca, ülkeler arasındaki gelişmişlikten kaynaklanan sorunların 

islenmesi de bulunmaktadır. Teröristler, refah, sağlık, eğitim v.b açıdan tam bir doygunluk 

içerisinde bulunan toplumları, düşük refah seviyesinde, yetersiz beslenen, fakirlikten 
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kaynaklanan sağlık sorunları ile boğuşan ve cahil olan halk yığınları nezdinde hedef olarak 

göstermektedir. Bu çerçevede terör odakları, birçok ülkenin gelişmişliğinin diğer ülkelerin 

gelişmemesine neden olduğu savını mensup kazanma ve ajitasyon çalışmaları açısından 

kullanmaktadır (Keskin, 2007: 17). 

Terör odakları, “zafiyeti olan sosyal kitleleri” etkileyebilmek için çeşitli yöntemlere 

başvurmaktadır. Teröristler, mimledikleri sahsı kendi organizasyonunun içerisine çekebilmek, 

yani bağlamak amacıyla hem toplumun tüm katmanlarının sorunu olan, hem de mimlenen 

sahsın yüz yüze geldiği ekonomik, sosyokültürel, psikolojik, dinsel, mezhepsel v.b problemi 

olabildiğince kullanarak sahsın duygularını istismar etmektedir. Terör odaklarınca bağlama 

safhasına alınan bireye toplumun, dinin veya devletin kurtarıcısı rolü biçilmekte ve böylece 

toplum içerisinden çıkan terörist, anılan toplumun kurtuluşunu sağlamak adına, mevcut otorite 

aleyhinde faaliyete başlamaktadır. Örneğin Aşırı Sol Terör Örgütleri’nin propagandalarının 

alfabesi ekonomik sıkıntıların dile getirilmesi, yani yoksulluk sömürüsü ile başlamaktadır. Bu 

ise işsiz ve toplumsal sorunları bulunan gençleri etkilemekte direkt olarak gençlerin terör 

örgütlerine ilgisini artırmaktadır. Bu sebeplerden dolayı Türkiye’nin yani toplumun ve 

devletin, gençler için yapması gereken en somut olgu, gençler için yapılan çalışmalara hem 

maddi hem de manevi devlet desteğini sağlayarak, gelişmiş toplumlarda olduğu gibi gençlik 

destekli ekonomik büyümenin sağlanmasına katkı sunmasıdır (Türkiye Treninde Gençlik, 

2009). Ayrıca Türkiye’nin toplumsal gelişimi ve önümüzdeki on yıllar içerisindeki 

kalkınmasının en büyük itici gücü olacak gençlerin korunmaktan öte karar alma süreçlerine 

katılımının önünün açılması gerekmektedir. 

Diğer taraftan özellikle son yıllarda gittikçe yaygınlaşan etnik terör, diğer terör 

tiplerinden farklı bazı özellikler taşımakta ve etnik terör ile mücadele bu tür terör hareketleri 

ile karşı karşıya kalan devletler için önemli bir sorun olmaktadır. Genellikle etnik bir kimliğe 

dayalı olarak ortaya çıkan etnik terörün bugüne kadar nihai amacı olan ayrı bir devlet yaratma 

sonucunu elde edemediği görülmekle birlikte, bu tür terörün devam etmesi, başka amaçların 

elde edilmek istendiğini göstermektedir (Baharçiçek, 2000: 11). Bu bağlamda Türkiye’de 

KONGRA-GEL/PKK mensupları, etnik milliyetçilik yaparak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kürt 

kökenlilere karsı sistematik bir asimilasyon politikası yürüttüğü hususunu vurgulamaktadır 

(Keskin, 2007: 17).  

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, tüm İslam alemi içinde dinlerini en özgür ve 

temiz yaşayabilen Müslümanlar olabilmeleri için uygun özgürlük ortamını sağlamıştır.  
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Ancak; Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik konumu göz önüne alındığında, irticai 

hareketlerin ülkemizi yıpratmak amacıyla özellikle dışarıdan yönlendirilen ve desteklenen 

faaliyetler olduğu görülmektedir (Komisyon, 2009: 141). Bu bağlamda sözde dini motifli 

terör örgütleri ise, dini hassasiyet içeren konularda polemik haline gelmiş unsurları 

propaganda amaçları açısından kullanmaktadır. Terör örgütleri özellikle gençlik vasatı 

arasından mensup kazanmaya çalışmakta ve 14-25 yas grubu içerisindeki kesime önem 

vermektedir (Keskin, 2007: 17).   

Söz konusu olan sosyal ve benzer birçok sebep Türkiye’de gençlerin terör örgütlerine 

katılmalarında önemli rol oynamaktadır. Diğer taraftan aşağıda da göreceğimiz gibi gençlerin 

Terör örgütlerine katılma nedenleri arasında psikolojik sebeplerde bulunmaktadır. 

4.2. Psikolojik Nedenler 

Gerçekten gençlik hem toplumsal, hem biyolojik, hem de ruhsal bir kavramdır. Türk 

toplumu gerçek anlamda genç bir toplumdur. Nüfusumuzun % 60’ını 25 yaşın altındaki çocuk 

ve gençler oluşturmaktadır.  Hiç bir Batı ülkesinde nüfus içindeki gençlik kesiminin oranı bu 

kadar büyük değildir.  Türkiye’de gençler arasındaki uyuşturucu kullanımı o kadar değildir. 

Gençlik suçluluğu da nüfusumuza ve genel suçluluk oranına göre düşüktür 

(http://www.favorinet.net/kitap-ozetleri/526395-psiko-sosyal-ve-metafizik-genclik-cagi-ruh-

sagligi-ve-ruhsal-sorunlar.html).  

Her insan, geçmiş yaşantılar, deneyimler ve gözlemlerle oluşan ve içerisinde 

bulunulan toplumun kültür yapısıyla özdeşleşerek artık genel geçer hale gelmiş birtakım kalıp 

yargıları (stereotypes) benimser. Bu kalıp yargılar gündelik yaşamda oldukça işlevseldir.  

Görüntüsüyle belirli ipuçları veren kişiler hemen bir kategoriye girebilir ve sonuç olarak onlar 

hakkında uzun uzun düşünüp analizler yapılmasına ve zaman harcanmasına gerek kalmaz. 

Böylelikle tanımadığımız insanlar bizim için belirsiz olmaktan çıkarlar ve biz de 

davranışlarımızı rahatlıkla şekillendirebiliriz (Yeniçeri, 2009). Bu bağlamda gençlerin 

dönemsel özellikleri itibariyle kendilerini yönlendirenlerden çok kendilerinin etkilendikleri 

yöne doğru gittikleri nettir. Bu durum terör örgütleri açısından düşünüldüğünde ise terör 

örgütlerinin gençlerin etkileneceği etkenleri kullandıklarıdır. Özellikle psikolojik etkenlerde 

terör örgütleri sosyal sebeplerinde içinde bulunduğu sorunlardan dolayı psikolojik yönden 

eksik ve toplumdan kopmuş gençleri etkilemektedir. 
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Nitekim kimlik karmaşasına giren gençler, kendilerine belli bir yön veremeyen bir 

yerde kök salamayan gençlerdir. İnsanlara yaklaşma ve sıkı ilişkiler kurmada başarısızlık 

gösterir ve bunun sonucu yalnızlık çeker. Uygun olmayan rastgele kişilerle arkadaşlık eder. 

Çalışamama, kendini bir işe verememe, dikkatini toplama güçlüğü belirgindir. Yarışmadan 

kaçar ve yeteneklerine uymayan işlerde kendini tüketir. Ailenin ve toplumun onaylamadığı 

rollere girer. Ters ya da olumsuz kimliğe bürünür. Kimlik karmaşasında kurtulmak için 

gençler değişik yollara başvururlar. Dış ülkelere göçüp yerleşerek, uyruk değiştirerek, din 

değiştirerek kendilerine yeni bir kimlik bulmaya çalışırlar 

(http://www.genbilim.com/content/view/3607/38/). 

Gençlerin terör örgütlerine katılmalarında etkin rol oynayan psikolojik sebeplerin 

başında ailenin ilgisizliği yer almaktadır. Çünkü yaşadığı buhranlı dönemde ne yapacağını 

bilmeyen genç bu dönemin şaşkınlığı ve çaresizliğiyle tek başına mücadele etmek zorunda 

kalacak ve içinde bulunduğu ortam çoğu zaman onun yanlış kararlar verebilmesine neden 

olacaktır. Terör örgütleri gençlerin ilgi ve sevgi eksikliğinden faydalanıp onlara ilgi 

gösteriyormuş gibi görünerek psikolojik olarak etkilemektedir. Nitekim ülkemizde Hizbullah 

ve PKK terör örgütlerine katılan gençlerin büyük bölümünün çok çocuklu ailelerden gelmiş 

olması ve psikolojik durumlarının bozuk olması buna en büyük örnektir (Alkan, 2002: 128). 

Kanunla ilgili yapılan bir araştırmada, Türkiye’de gençlerin yaşadıkları yoksulluk, 

işsizlik ve ekonomik sorunların erken yaşlardaki gençlerde özellikle daha iyi bir gelecek için 

PKK terör örgütüne katıldıklarının ortaya çıktığıdır. Bunun ise günlük yaşamda bireylerin 

yaşadıkları yoksulluk ve eşitsizlikleri giderme çabasıyla şiddete ve teröre yönelerek 

hissettikleri olumsuz duygu ve hayal kırıklıklarını psikolojik olarak gidermeye çalıştıklarıdır 

(Gençler Neden PKK’ya Katılıyor, 1999). 

Toplum içinde bir yer edinemeyen, kök salamayan ve geleceğinden de umudu kesilen 

genç, topluma sırt çevirebilir. Çocukluğundaki kötü örneklere dönüş yapar. ‘Madem ben sizi 

istediğiniz gibi olamıyorum, öyleyse istemediğiniz gibi olacağım’ der. Sınıfını, uyruğunu, 

dinini, ülkesini, yetiştiği ortamın tüm değer yargılarını yadsıyabilir. Kimi genç de, topluma 

sırt çevirmek yerine topluma meydan okuyarak olumsuz kimliğini kanıtlamaya çalışabilir. 

Şiddet eylemcileri, teröristler bunlara örnek gösterilebilir 

(http://www.kriminoloji.com/genclik%20cagi.htm). 
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Diğer taraftan psikolojik olarak gençler duygu, düşünce, davranış, dini inanç, tutum, 

yaklaşım, şüphe ve dini esasları değerlendirmede ve onları davranışa dönüştürmede 

farklılıklar gösterirler. İnanç boyutu kategorisiyle her dindar insanın belli inanç ilkelerini 

kabul edeceğine yönelik beklentiler ifade edilmektedir. Böylece her din, inanç ilkelerinden 

belli bir sistem kurar ve mensuplarından bu ilkelere inanmalarını bekler (Ayten, 2004: 41).   

Gençlik döneminde genel olarak her alanda olduğu gibi psikolojik yapıda da büyük 

ölçüde sükûnet ve durulma görülür. Dini gelişimde gençlik yıllarında, ruhsal yapıdaki 

dengelenmeye paralel olarak dini tutum ve davranışlarda da belirgin bir yapılanma ortaya 

çıkar. Genç birey, dini gelişim açısından başlıca üç farklı tercihten birisini seçmek 

durumundadır. Buna göre, ya çocukluğun geleneksel inançlarına geri döner, ya bu inançlarını 

yeniden düzenleyerek şuurlu yeni bir dini yaşayışa bürünür; ya da din ile ilgili her şeye sırtını 

çevirerek ateist veya agnostik bir kişilik geliştirir (Bahadır, 2002: 309-310). Bu durumda 

oluşan olumsuz psikolojik etkenler genç bireylerin özellikle dini terör unsurlarına 

yöneltebilmektedir. Nitekim ülkemizde bu terör unsurlarının gençlere yönelik faaliyetlerine 

bakıldığında özellikle lise ve üniversite çağlarındaki gençleri etkiledikleri düşünülebilir.  

Sonuç olarak gerek sosyal gerekse psikolojik birçok sebep Türkiye gibi genç nüfusu 

yüksek olan bir ülkede bu genç nüfusunun belirli bir kısmı da olsa kendine çekmeyi 

başarmıştır. Fakat bu oranın az olması ileride katılma oranları düşünüldüğünde terörün 

önlenmesi açısından önem taşır. Bu bakımdan aşağıda göreceğimiz gibi terör örgütleri 

gençleri örgüte çekebilmek için belirli faktörleri kullanırken çektikleri gençleri de belirli 

aşamalardan geçirmektedir. 

5. GENÇLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILMALARINDAKİ 

AŞAMALAR 

Terör örgütleri kişilere bir pencere açar ve hayata sadece bu pencereden bakmalarını 

sağlar veya buna zorlar, pencereden gösterdikleri ise çöllerdeki serap gibidir. 

Terör örgütleri militanların beynini ve ruhlarını örgütün amaç doğrultusunda 

şartlandırma faaliyetlerini bu kadarla da bırakmamakladırlar, ayrıca yeni kazandığı 

militanların algılama dünyalarına da nüfuz ederek örgülün ideal ve amaçlarından başka bir 

şey düşünmemektedir. Bu bağlamda genel bir kademelendirme yaparsak bir genç örgüte şu 

aşamalardan geçerek katılır; 
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— Önce sempatizan bir grup içerisine alınır, bu grup arkadaş çevresinden olabileceği 

gibi aile yakınlarından, hemşerilerinden, demek, yayın büroları yada legal uzantıları içerisinde 

oluşturulabilir. 

— Örgülün, çıkardıkları dergi ve kitaplar gençlere okutturularak, ideolojiler empoze 

edilir tek çözüm örgüt içinde aranır. 

— Gruplar içinde tartışmalar yapılarak örgütsel bilinçlenme, küçük sorumluluklar 

verilerek gençlerin örgülü sahiplenme duyguları arttırılır.  

— Örgüt kişiliği kazandırmak için kişinin önceki kimliği ve kişiliği silinmeye çalışılır 

bu amaçla geçmişle olan aile, arkadaş, akraba bağları zayıflatılır ve bir zaman sonra da 

kopartılır. 

— Gençlerde karşılaştıkları olumsuzluklara karşı tahammülsüz ve hemen tepki 

verebilecek bir ruh halinin yaratılmasına önem verilir. İdeolojik bilinçlendirme, toplumsal 

olaylara sokularak güçlendirilir, isyan duyguları pekiştirilir. 

— Daha sonra yavaş yavaş illegal görevler verirler. Afiş asma, yazılama, böyle basit 

suçlarla polis tarafından yakalanması sağlanır. Genç suçluluk psikolojisi içine sokulur, 

böylece örgüt içine çekilen gençlere daha sonra siz artık deşifre oldunuz artık siz örgütün 

sırlarını biliyorsunuz gibi deyimlerle geri dönüş kapılarını kapatılır (Alkan, 2002: 194). 

Yukarıda sayılan aşamalar sonrasında ise gencin fanatik, militan kimliği oluşur. Bu 

kimliğin özelliklerini şöyle toplayabiliriz: 

—İçgüdülerden ve dürtülerden kaynaklanan güdülerin bastırılması, denetlenmesi, 

düzenlenmesi, engellenmesi yapılamaz. Bütün davranışlara içgüdü ve dürtülerin, bilinçdışı 

karmaşaların kaba gücü egemen olur. 

—Çevredeki kişi ve nesnelerle geçerli, gerçekçi, sürekli ve tutarlı ilişkiler kurulamaz. 

—Kişiliği kaygıdan kurtaracak olumlu savunma düzenekleri kullanılamaz. 

—Aileye, eve, çevreye, işe uyum sağlamak için çaba gösterilemez ya da gösterilen 

çabalar yetersiz kalır. Bu nedenle insanlararası ilişki ve iletişim bozulur. 
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—Çevreden gelen uyarımlar düzenlenemez, sınırlanamaz ve zaman içinde 

sıralanamaz. Bu durum duygu ve düşüncede çatışma, kargaşa yaratır. Bütün sorunlar 

çözümsüz kalır ya da sorunları çözmek için boş yere çaba harcanır. 

—Algılama, saklama, hatırlama, düşünme, karşılaştırma, sonuç çıkarma ve yargıya 

varma gibi zihinsel işlevler, kişilik yapısından kaynaklanan değişik etkilerle iyi çalışmaz. 

—Kavramlar birleştirilemez, bütünleştirilemez, gerçekçi çözümler ve yorumlar 

yapılamaz. Düşüncelerde saplantı ve sapmalar olur. Saldırganlık ve şiddet tek çözüm yolu 

olarak görülür. 

—Toplumda geçerli olan bütün ortak amaçlara, değerlere, inançlara karşı çıkılır. 

—Kişiliği kaygıdan kurtaracak olumlu savunma düzenekleri kullanılamaz 

(http://www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/39/web/makale/Prof_dr_Ozcan_Koknel.htm).  

Genel olarak özetlemek gerekirse; terör, altkültür, şiddet ve gençlik çağı arasında bir 

bağlantı olduğu görülür. Çözüm bu bağlantının kurulmasını önlemek, gençlerin ortak kültür 

ve toplum yapısı, içinde gelişmesini yaşamasını sağlamak olmalıdır. 

Nitekim gençlerin terör örgütlerine katılımını önlemek terör örgütlerinin bir anlamda 

militan sıkıntısı içerisine düşmesi ve büyük bir lojistik desteğini kaybetmesi anlamında büyük 

önem taşımaktadır. Bu bakımdan yüksek genç nüfuslu Türkiye’de terör örgütlerinin gençler 

üzerindeki faaliyetleri daha yoğundur. Aşağıda görüleceği üzere Türkiye’de terör konusunda 

gençlerin hangi örgütlerde nasıl katıldıklarına da yer verilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE TERÖR ÖRGÜTLERİ VE BUNLARIN GENÇLERİ KAZANMA 

YÖNTEMLERİ 

1. TÜRKİYE’DE TERÖRÜN TARİHİ GELİŞİMİ  

Terörizm, tarihin her döneminde devletler ve toplumlar için bir tehdit unsuru olmuştur. 

Ancak son yarım asırdır bu tehdidin boyutları ve acı sonuçları korkunç düzeylere çıkmıştır. 

Dünyada terörden en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında meydana gelen ayaklanmalar, iktidar değişikliği ve rejime 

karşı girişilmiş ve bazılarında dış güçlerin desteği olan hareketlerdir. Kurtuluş Savaşı’ndan 

sonra, Atatürk döneminde 13 ayaklanma olmuştur (İlhan, 1998: 94). Bu ayaklanmaların çoğu, 

devletin egemenliğinin tam olarak sağlanamadığı, geçim şartlarının yetersiz olduğu doğu ve 

belli bölgelerde olmuştur. 

Diğer taraftan Türkiye’nin siyasi tarihinde de bazı unsurların dış etkilerle ortaya 

çıkması belirli akımlarının da oluşmasına sebep olmuştur. Mütareke yıllarından sonra 1919 

Şubatı’nda Türkiye Sosyalist Fırkasını (TSF) kurmuştur. TSF’nin programının 

yayınlanmasından bir buçuk ay sonra, Hüseyin Hilmi mütareke yıllarındaki yegâne gazetesi, 

İdrak’ı çıkarmaya başlamıştır. İdrak’te daha çok günlük siyaset konularına yer verilmiştir. İç 

politikanın başlıca konusu ise, Divan-Harbi Örfi’de İttihatçıların yargılanması olmuştur (Atar, 

2005: 76).  

1920’li yılların başında, ‘Türkiye Komünist Partisi (TKP) diye anılan gizli bir parti 

kurulmuştur. Söz konusu partinin daha çok, Sovyet ülkelerinden gönderilen solcuların 

tesirleriyle ilgili görünmektedir. Mustafa Suphi’nin Bakü’de teşkil ettiği Türkiye Komünist 

Partisi’nin Anadolu şubesi seklinde değerlendirilmektedir (Atar, 2005: 76). Söz konusu örgüt, 

sol akımlar içerisinde 1960 yılına kadar tek organize güçtür. 

TKP’nin meşrulaşma çabaları sonucunda, Dâhiliye Vekâleti Emniyet-i 

Umumiyesi’nin, Fırka Program ve Nizamnamesi’ni tasdik etmesiyle, 07 Aralık 1920 tarihi 

itibariyle ‘Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF)’ resmen kurulmuştur. THİF’in savunduğu 

fikirlerde, ülkenin şartlarını göz önüne alındığında Komünist teoriden bazı sapmalar yapıldığı 

sezinlenmektedir. Bir kere işçilerle yetinmeyerek, harekete sınıflar arası bir nitelik vermek ve 
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belki, köylüleri Sol Devrimciliğe çekmek istenmiştir (Atar, 2005: 76). Bu bağlamda Sol 

ideolojinin Türkiye’de kök salmaya başladığı dönemlerden itibaren tutunma çabaları, bu 

ideolojinin Türk toplumunun kendi öz değerlerinden uzaklaştırılmak suretiyle ithal edilmeye 

çalışma mücadelesi olarak değerlendirilebilir. 

Nitekim ideolojiyi yerli değerlerle sentezlemeye çalışan TKP, din ve mezhep 

duygularına saygı gösteriyor; “İslamiyet’te Sosyalizmi tamamıyla kuracak esaslar vardır”, 

diyordu. Söz konusu esasları komünizmin dini ve ahlaki bir erdem olduğunu ispat edeceğini 

ileri sürmüşlerdir. Ancak bu örgüt, bir taraftan ideolojiyi yayma çabalarını sürdürürken, diğer 

taraftan da sıkı sıkıya, Sosyalist Federatif Rus Sovyet Cumhuriyeti propagandasına tabi 

olarak, günümüz Rus Hükümeti adına ve çıkarına, Anadolu’da bir devrim yapmak istemekte 

ve milli özgürlüğe saygı beslememektedir. Bu doğrultuda Türk solu kimi zaman burjuvaziye 

ve feodal sınıflara yaklaşmak zorunluluğu duymuş ve kendi programlarında milli veya dini 

taleplere ağırlık vermiştir (Atar, 2005: 76-77). 

İdeolojinin yerli değerlerle sentezlenmeye çalışılmasında Türkiye’nin ilk sosyalistleri, 

dönemlerinin başat toplumsal-siyasal paradigmalarıyla, kapitalizm ve kapitalist gelişme 

arasındaki bağlantıya ya da örtüşmeye yeterince dikkat etmemişlerdir. Başka deyişle, örneğin 

halkçılık, milliyetçilik, kalkınma ve benzeri paradigmalar, pekâlâ kapitalizm ve kapitalist 

gelişme bağlamında bir yerlere oturtulabilecekken, bu yapılmamıştır. Sonuçta, 

kapitalistleşmeyi ve burjuva anlamda bir modernleşmeyi, ülkenin gündeminden uzak gören 

Sol, böyle yaparak, bu süreçlerin en kapsamlı eleştiricisi olan Marksizm’in de dolaylı yoldan 

gündem dışında kalmasına yol açmıştır (Atar, 2005: 77). 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Türkiye’de Cumhuriyet döneminden sonra 1923’den 

1940’lara kadar çeşitli silahlı eylemler yada isyanlar olmuştur. Bunlara baktığımızda sırasıyla 

1924’te Masturi, 1925’in 3 Şubat’tın da başlayan Şeyh Sait isyanı, 1926’da Pervari civarında 

Eruhlu Yakup Ağa İsyanı, daha sonrasında 1 ve 2. Ağrı isyanları, l926-1927’de Sason İsyanı, 

1937-38 yıllarında Dersim ve civarındaki isyandan bahsedebiliriz (Yalçıntaş, 1994: 3).  

Fakat bu isyanlardan birçoğunda Türkiye’den ayrılma ve düşünmenin olmadığı 

söylenebilir. Ülkenin bölünmesinden ziyade küçük çaplı isyan niteliği taşımaktadır. Küçük 

meselelerden çıkan bu isyanlar da ülkeyi bölme olmasa da devlet hedef alınmıştır. İsyanların 

büyümeden bastırılması bunların sadece küçük çaplı isyanlar olarak nitelenmesini sağlamıştır.  
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Nitekim Türkiye’de terör eylemlerinin varlığından bahsetmeden 1946 yılında 

Türkiye’de çok partili sisteme geçilmesiyle birlikte fikirler de serbest bırakılması konusuna 

değinmek daha doğru olacaktır. Bu bağlamda Marx, Lenin, Mao, Tito, Che Guevera’nın 

eserleri Türkçeye çevrilmiş ve Sosyalizm ve Komünizm içerikli kitaplar yazılmıştır. Bu 

hareketler, 1960 yılından sonra daha da artmıştır (Türkiye Gerçekleri ve Terörizm, 2009). Söz 

konusu düşünce akımları sayesinde 1950–1960 dönemi arasındaki siyasal şiddet eylemleri 

sokak ve öğrenci hareketleri olarak kendini göstermiştir. Bu eylemlere baktığımızda çok 

partili hayata geçiş döneminin bilinçsiz, tez canlı tepkileri olarak değerlendirilebilir. Söz 

konusu eylemler çok fazla yıkıcılık içermeyen, şiddetin az olduğu, daha sonraki olaylara göre 

masum sayılabilecek öğrenci hareketleridir. Çoğunlukla muhalefetin ve bazı aydınların tahriki 

ile iktidara karşı, kısmen de iktidarın yönlendirmesi ile muhalefete karşı girişilen sokak 

gösterilerdir (www.egm.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/36/web/kriminoloji/olcay_atar.htm). 

Türkiye’deki sol harekâtın gelişimi dünyadaki aşırı sol akımların gelişimiyle paralel 

bir yol izlemiştir. Belirli dönemlerde artmış belirli dönemlerde azalmış, ancak her dönem 

tehdit olma özelliğini korumuştur. Aşırı sol unsurların amacı; mevcut anayasal düzeni yıkıp, 

ülkenin tamamı yada bir bölümünde, komünist ideolojinin hakim kılınmasını sağlayarak, 

Marksist - Leninist bir düzen kurmaktır (“Türkiye’deki Anarşi ve Terör’ün Güvenlik 

Kuvvetleri İle Önlenmesi”, 1982: 37). 

Dinler, kültürler ve etnisitenin iç içe yaşadığı, büyük bir imparatorluğun mirası üzerine 

kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti, jeopolitik konumu nedeniyle oldukça kritik bir bölge 

üzerinde yer almaktadır. Türkiye uzun yıllar terörle mücadele etmek zorunda kalmış bir 

ülkedir. 1960’lı yıllarda başlayan sokak olayları sonrasında, tırmanan sağ-sol çatışmaları, 

daha sonraki yıllarda çeşitlenerek, etnik ayrılıkçı ve dini fanatizm boyutlarıyla kendini 

göstermiştir (Bal, 2006: 25). 1961 Anayasası ile oluşturulan geniş hürriyetler ortamı yeni ve 

farklı arayışlara sahne olmuştur. Tarihinde ilk kez batılı anlamda tanımlanabilecek işçi ve 

burjuva sınırlarıyla yeni paylaşım, bölüşüm tartışmaları gündeme gelmiş, hatta parlamentoya 

girmiştir. Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi, insanların ufuklarını genişletmiş, talep ve 

beklentilerini arttırmıştır (Küçükçayır, 2009). 

Kırsal kesimden kentlere olan yoğun göçlerin sonucu şehirlerde yaşayanların oranı, 

köylerde yaşayanlara nazaran hızlı bir artış göstermiştir. Ancak, bu dönemde ekonominin 

sunduğu imkânlar, hızla gelişen ihtiyaçların gerisinde kalmıştır. Bununla ilgili olarak da 

toplumun başta öğrenci ve işçi kesiminde yavaş yavaş kıpırdanmalar başlamıştır. Avrupa’yı 
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saran 1968 öğrenci ayaklanmaları ve bu olaylara paralel olarak aynı yıl Türkiye’de Ankara 

başta olmak üzere öğrenci olayları görülmeye başlanmıştır. Ardından olaylar İstanbul’a 

sıçramış, birbiri ardına üniversite işgalleri görülmüştür. Masum öğrenci talepleri şeklinde 

başlayan bu hareketler o zamanlar kamuoyunda tepki ile karşılanmamıştır. Nitekim bu olaylar 

zamanla farklı yönde gelişme göstermiş ve üniversite gençliği içerisinde silahlanmanın da ilk 

kez bu dönemde başlaması altı çok önemle çizilecek bir gerçektir (Atar, 2005: 77). 

Söz konusu dönemlerde Türkiye’de karşılaşılan ilk terör olayları küçük çaplı öğrenci 

olaylarıdır ve temelinde ideolojiler çatışması yatmaktadır. Bunlar ideolojilerin doğurduğu 

şiddet olaylarıdır. Sıkıyönetimin ilan edildiği 26 Aralık 1978’den 12 Eylül 1980 tarihine kadar 

Türkiye’de giderek yoğunlaşan anarşi ve terör olaylarının temelinde de ideolojik olaylar 

yatmaktadır. Söz konusu dönemde Türkiye’de ideolojik amaçlı 39.385 olay meydana 

gelmiştir (Komisyon, 1983: 89). Fakat Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemleri sadece 

bunlarla sınırlı değildir. Bu terör eylemleriyle birlikte temelleri Osmanlı dönemlerine dayanan 

Ermeni teröründen de bahsetmek gerekir. 

Osmanlı Devleti döneminde faaliyetlerini sürdüren terör örgütleri özellikle 1973’ten 

sonra tekrar faaliyete geçmişlerdir (Altuğ, 2005: 206). Bu dönemde Türkiye’ye karşı en fazla 

eylem gerçekleştiren Ermeni terör örgütlerinden bir tanesi de ‘ASALA’ Terör Örgütü’dür. 

Örgütün eylemleri hem Türkiye içerisinde hemde dışarıda Türk kökenli bürokratlara karşı 

olmuştur. 1973 yılından 1984 yılına kadar ‘ASALA’ ve diğer benzeri ermeni terör 

örgütlerince gerçekleştiren terör eylemlerinin tablosu aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1: Ermeni Terör Eylemleri 
 

Yılı Öldürme Öldürme Girişimi Bombalama Toplam 
1973 1 -----------  ----------- 1 
1974 --------- -----------  ------------ ---------  
1975 2 ------------  7 9 
1976 1 ------------  3 4 
1977 1 ------------  3 4 
1978 1 ------------  8 9 
1979 2 1 27 30 
1980 2 4 47 53 
1981 3 2 35 40 
1982 6 2 15 23 
1983 4 2 16 22 
1984 3 3 3 9 

Kaynak: (Aktuğ, 1995: 207) 
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Türkiye’de 1980 ve öncesinde yıkıcı unsurlar tarafından uygulanan terörist eylemlerin 

3 önemli safhadan geçtiği genel olarak kabul edilebilir: Başlangıç safhası (sokak gösterileri, 

1965 yılına kadar); örgütlenme safhaları (1965-1970), eylem safhası (1971-1979). Bu terör, 

soğuk savaş dönemi terörüdür ve büyük ölçüde Doğu Bloku kaynaklıdır.12 Eylül 1980 

öncesinde Türkiye’de teröre yönelik eylem yapan 45 sol örgüt, 7 tür sağ örgüt, 15 tür bölücü 

örgüt tespit edilmiştir (İlhan, 2009). 

Bu tarihlerden sonra Türkiye’de terörün aktörleri değişmiştir. Ermeni terörünün yerini 

PKK Terörü almıştır. Diğer bazı terör örgütleri ise faaliyetlerini sürdürürken farklı terör 

örgütleri de eylemleriyle kendini göstermiştir. 

Sonuç olarak Türkiye, 1950 sonrasında kendini göstermeye başlayan terör olayları ve 

1970’li yıllardan itibaren yurt içinde oluşan aşırı sağ ve sol oluşumların, yurtdışında ise 

Ermeni terörünün etkisinde kalmıştır. 1980’li yıllardan itibaren de bölücü ve din istismarcısı 

terör unsurları ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim Türkiye otuz yıldan fazla bir süredir yurt 

içinde ve dışında terörle mücadele etmektedir. Dünyadaki küreselleşmeye bağlı olarak terör 

örgütleri de ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda hem faaliyetlerinde hem de eylemlerinde 

1990’lı yıllardan itibaren yoğun işbirliği yapmaya başlamışlardır 

(http://www.bilgesam.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=67:teroerizm

-ve-teroeriznle-muecadelede-alnmas-gereken-tedbirler&catid=122:analizler-

guvenlik&Itemid=147). Bugün, terörizm uluslararası bir boyut kazanmıştır. Bu bakımdan 

Türkiye’nin tek başına mücadele etiği terör örgütlerinin yarın bir başka ülkeye zarar 

vermeyecek gibi bir niyetleri olamaz. Bu bakımdan terör bir ülkenin değil her ülkenin ortak 

düşmanıdır. Demokrasiyi benimseyen her ülke terörle mücadele de ortak çalışmalıdır. 

2. TÜRKİYE’DE TERÖR ÖRGÜTLERİ  

Türkiye’de faaliyetlerde bulunan terör örgütleri sırasıyla şunlardır: PKK/Kongre-Gel, 

Hizbullah El-Kaide ve DHKP-C, gibi uluslararası ve dış destekli terör örgütleridir. Bu dört 

örgütün kuruluş amacı vs. özellikleri aşağıda ele alınmaktadır. 

 

 

 



 63 

2.1. PKK/Kongre-Gel Terör Örgütü 

2.1.1. PKK Terör Örgütünün Tarihçesi 

PKK Abdullah Öcalan tarafından kurulmuş ve amacı ise etnik ayrımcılıktır. Kürtlerin 

uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline gelmesi 1991 Körfez savaşı dönemine 

rastlamaktadır. Ancak Osmanlı Devleti’nin 19. yy. da çöküş sürecine girmesi ve orta doğuda 

ki petrol yataklarının keşfi Kürtleri 20. yy.’ın başından itibaren, güçlü devletlerin ilgi alanına 

sokmuştur (Türkiye Gerçeğinde Kürtler ve PKK Terörü, 1996: 24). 

Kısa adı PKK olan (Partiya Kerkaren Kürdistan) örgüt kendini gizleyen çok dar bir 

kadro hareketi olarak örgütlenmeye başlamıştır. 21 Mart 1973 tarihinde yani Nevruz 

Bayramında, Ankara yakınlarındaki Çubuk Barajı civarında halen örgütün fiili lideri 

konumundaki Abdullah Öcalan ve arkadaşları tarafından kurulan örgüt, bölücü gruplanmanın 

ideolojik alt yapısını 1973-1975 tarihleri arasında yapmıştır (Pirim-Örtülü, 1999: 26). 

Örgütün bu dönemdeki adı “Kürdistan Devrimcileri”dir. 1976 yılından itibaren 

faaliyetler 1977 bahar aylarına kadar yoğunlaştırılmış, Ankara’da oluşturulan çekirdek 

kadronun benzerleri doğu ve güneydoğu Anadolu’nun çeşitli il ve ilçelerinde 

gerçekleştirilmiştir. 1978 yılına gelindiğinde örgüt giderek partileşme çalışmalarına yönelmiş 

sözde birinci kongrelerini 27 Kasın 1978 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi Fis Köyü’nde 

gerçekleştirmişlerdir. Bu sözde kongre sonucunda “Kürdistan Devrimcileri” adlı örgütün ismi 

PKK olarak değiştirilmiştir (Pirim-Örtülü, 1999: 29-33). 

Bu noktada PKK Terör Örgütü’nün kuruluş tarihi olarak belirteceğimiz tarih; 27 

Kasım 1978’dir (Türkiye Gerçeğinde Kürtler ve PKK Terörü, 1996: 35). Bu döneme kadar 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde örgütün tanınmasından itibaren örgüt 

“Apo’cular” olarak anılmıştır (Akbulut, 1988: 105). 

Hemen belirtmek gerekir ki, örgütün bu kadar kısa sürede gelişimini tamamlamasının 

temelinde o dönemdeki ülkenin içinde bulunduğu şartlar ve bölgedeki kaotik ortam gibi 

nedenler yatmaktadır. Bunun dışında örgütün birden bire gelişmesindeki en önemli 

nedenlerden bir tanesi de etnik ayrımcılığı örgütlenmek maksadıyla kullanmasıdır (Ergil, 

2000: 37). Nitekim bölgede PKK haricinde faaliyette bulunan örgütler aralıksız Kürtlük 

gayesi uğrunda çalışmaktadırlar (Mumcu, 2005: 97). Söz konusu bölgenin gelişmişlik 

düzeyinin de düşük olması örgütün gelişiminde öncü etkenler olmuşlardır.  
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PKK, Marksist Leninist ilkelere göre kurulmuştur, halen bu ideolojik felsefe ile 

hareket etmektedir (Özcan, 2002: 107). 

Bu şekilde 1980’li yıllara gelinmiştir. 1984 yılına gelinceye kadar Türkiye’de içten içe 

yanan “Kürtçülük” ateşi PKK’nın 15 Ağustos 1984 günü gerçekleştirdiği Eruh ve Şemdinli 

baskınlarıyla birden bire alevlenmiştir (Çetiner, 2000: 137). Şemdinli 1984 yılında ilk PKK 

hareketlerinin başladığı ve Eruh’la birlikte baskınların yapıldığı ilk yerdir (Tulgar, 2005: 40). 

Terör örgütünün lideri Öcalan’ın yakalanması sonrasındaki ilk sorgusunda Eruh ve 

Şemdinli baskınlarıyla ilgili olarak şunları söylemiştir (Pirim-Örtülü, 1999: 52); 

“PKK Örgütü kuruluşundan itibaren silahlı mücadelesini 1984 Ağustosuna kadar olan 

bölüm ve ondan sonraki bölümler olarak ayırabiliriz. Birinci dönem Hilvan-Siverek 

dönemidir. Daha çok mahalli otoriteye karşı yani ağalar şıhlar gibi etkin ailelere karşı 

olduğumuz dönemdir. Şemdinli ve Eruh baskınları ise devlete karşı doğrudan gerilla 

karakterinde başlar, kendi içinde aşamalara ayrılmaktadır, birinci aşama 1987 yılına 

kadardır.” 

Öcalan’ın sözlerinden de anlaşılacağı gibi 1984 ve 1987 tarihleri önemli tarihlerdir. 

Artık örgüt yapılanmasını tamamlamış ve bölgede bir güç haline gelmiştir. Bu aşamada örgüte 

büyük bir darbe indirmek gerekmekteydi, çünkü örgüt vatandaşları kadın çocuk, yaşlı genç 

demeden hunharca öldürüyordu. Nitekim 1990’lı yıllara kadar geçen sürede güvenlik 

kuvvetlerinin içte ve dışta başarılı harekâtları ve dış politikanın etkinliği sonucunda PKK ağır 

darbeler almış ve eylemleri etkinliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Ancak her ne kadar güvenlik 

kuvvetlerinin başarılı operasyonlarıyla örgüt yıpratıldıysa da tam olarak bitmemiştir. 1991 yılı 

Körfez savaşı PKK’ya büyük bir avantaj sağlaştır. PKK Türkiye’de ikinci plana düşmüş, 

dikkatler Körfez savaşına çevrilmiştir. Böylelikle örgüt biraz da olsa rahatlamıştır. PKK’nın 

ikinci büyük rahatlaması ise yine Körfez savaşı sonrası silah bırakıp kaçan Irak askerleri ile 

olmuştur. Böylece PKK çok büyük bir silah kaynağına kavuşmuştur. Nitekim günümüzde de 

Irak’a bir müdahale vardır ve yine silah bırakıp kaçan Irak askerleri vardır (Aktaş, 2006: 51-

52). 

PKK 1993 yılında da kendini gösteren bir örgüt olarak silahlı mücadeleye devam 

etmekteydi. Köy baskınları, köy yakma ve köy boşaltma gibi faaliyetler artmış, durum 

çığırından çıkmaya başlamıştır. Bu gidişin önüne geçmek için 1993–1994 yıllarında PKK’ya 

karşı büyük bir askeri operasyon gerçekleştirilmiştir. Arka arkaya yapılan operasyonlarda 
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yaklaşık 300 bin asker görev almış PKK’ya büyük darbeler indirilmiştir (Pirim – Örtülü, 

1999: 61). 

Nitekim diğer dönemler nazaran bu dönemde örgüte katılımlar iyice düşmüş örgüt 

çökme noktasına gelmiştir. Örgüte katılımlardaki düşüşü örgütün sözde Botan eyaletine olan 

katılım sayılarından anlayabilmek mümkündür. 

Tablo 2. Yıllara göre PKK’ya katılım 

       YIL                    KATILIM 

1991 600-700 

1992 3800 

1993 3500 

1994 SONLARI 3300 

Kaynak: (Pirim –Örtülü, 1999: 26). 

Görüldüğü gibi 1994 sonlarında bir daralma mevcuttur ve bu daralmaya operasyonlar 

sonucu öldürülen militanlar ve örgütten kaçanlar da eklenirse örgüt bu dönemde kan kaybına 

uğratılmıştır. 1994’ten itibaren gerek vatandaşların bir bütün olarak hareket etmesi ve gerekse 

1994 yılından itibaren TSK’nın uygulamaya koyduğu “Alan Hâkimiyeti Konsepti” anlayışıyla 

yapılan operasyonlar sonucu örgüt büyük kayıplar vermiştir. 1994’ten sonra örgüt iyice 

zayıflamaya başlamış, takip eden yıllarda bölgede tek söz sahibi unsur TSK ve Devlet’in 

yetkili organları olmuştur. Örgüt üzerinde 1994 bahar-yaz döneminde tesisi sağlanan 

baskının, 1994-95 kış dönemi süresince de devam ettirilmesi sonucu, örgütün 1995 baharına 

kadar her alanda güç kaybına uğrayarak girmesi sağlanmış ve örgüt bir anlamda çözülme 

sürecine yaklaştırılmıştır (Aktaş, 2006: 52-53). 

PKK için sonun başlangıcını söyle özetleyebilir; PKK’nın bu kadar güçlü hale 

gelmesinin ardında daha önce de anlatıldığı gibi elbette dış destek vardır; Nitekim en sonunda 

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla ATEŞ’in Eylül 1998’de Hatay’a gidip PKK’nın 

artık savaş nedeni olabileceğini Suriye’ye en kararlı dille açıklaması, Suriye tarafından doğru 

algılanmıştır (Aktaş, 2006: 53). Terör örgütünün kurucusu ve başı olan Abdullah Öcalan 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı tutumu sonucu uzun süreden beri barınmakta olduğu 

Suriye’yi 1998 yılında terk etmek zorunda kalmış, ısrarla sürdürülen takipler sonucunda 

hiçbir ülkede barınamayan terörist başı 15 Şubat 1999 yılında Kenya’da yakalanarak 
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Türkiye’ye getirilmiştir. Bu durum örgütün çözülme ve çöküşündeki önemli kilometre 

taşlarından birisidir. 1998 yılında kamuoyunda PKK’nın artık eskisi kadar güçlü olmadığına 

dair yaygın bir kanaat vardı. Fakat tehdidin ortadan kalkmadığı bir gerçektir (Özdağ, 1999: 

249). 

Terörist başı aynı yıl yargılanmış 29 Haziran 1999 tarihinde idama mahkum edilmiş 

olup halen hükümlü olarak İmralı cezaevinde bulunmaktadır. 

Terörist başının yakalanarak İmralı cezaevine getirilmesinden sonra örgüt “silahlı 

strateji yöntemi” ile bir yere varılamayacağını anlayarak strateji değiştirmiştir. 1 Eylül 1999 

tarihinde tek taraflı ateşkes ilan etmiş ve taktiksel olarak taban genişletme ve muhatap alınma 

amaçlı “Demokratik Cumhuriyet” söylemlerini dile getirmeye başlamıştır. Özellikle 

Öcalan’ın yakalanmasının ardından örgüt içerisinde başlayan yönetim karmaşası örgütün 

Tunceli bölge sorumlusu tarafından sözde örgüt merkez karargâhına gönderilen rapor ile daha 

net biçimde ortaya çıkmıştır. Raporda örgütün bir iç çatışma içerisinde olduğu belirtilmiş, 

örgüt içerinde pek çok üst düzey yöneticinin başa geçme mücadelesi verdiği, sözde genel 

merkeze bildirilmiştir.153 PKK terör örgütü Ocak-Şubat 1999 tarihinde İran’ın Kandil Dağı 

bölgesinde 6. kongresini yapmıştır. Karışıklıklar içinde geçen toplantı, herhangi bir karar 

alınamadan dağılmıştır (Kundakçı, 2004: 384). Bu olay da örgütün bu dönemde eskisi kadar 

güçlü olmadığını gösteren önemli delillerden bir tanesidir. Her ne kadar bu dönemde örgüt 

zayıflasa da PKK’ya 1999’dan sonra katılanlar örgüt kadrolarının % 40’nı oluşturmaktadır 

(Bila, 2005: 14). Ayrıca 1999’dan sonra örgüte en büyük katılım 2004 yılında olmuştur 

(Konuralp, 2005: 30). Tüm bu veriler önemle dikkate alınmalı ve örgütün oluşturduğu tehdit 

gözden kaçırılmamalıdır. 

Örgüt 23 Ocak 2000 ve 24 Nisan 2002 tarihlerinde sözde 7. ve 8. Kongrelerini 

gerçekleştirmiş ve bu kongrelerde alınan kararlarla siyasallaşma faaliyetlerine yönelmiştir. 

Günümüzde örgüt ABD’nin Körfez harekâtında olduğu gibi, Irak harekâtından faydalanmaya 

başlamış, Irak ordusunun bıraktığı silah ve mühimmatlarla, mayınlama faaliyetleri icra 

etmektedir. Örgütün çatışmalardan kaçınarak mayınlama faaliyetleri icra etmeye yönelmesi 

örgütün artık dağ kadrosunun azaldığını, mücadele edecek gücünün kalmadığını 

göstermektedir. İşte bu 15 yıllık süre zarfında Türkiye 30 bin insanını kaybetmiş (Sazak, 

2005) ve milyonlarca dolar maddi kayba uğramıştır. 
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2.1.2. PKK Terör Örgütünün Amaç ve Stratejisi 

PKK’nın amacı ilk olarak bir bölgeyi ele geçirmek ve ona egemen olmak, ardından da 

bir iç savaş çıkartmaktır. PKK hiç değilse dış dünyaya, Türkiye’de bir iç savaşın olduğu 

görüntüsünü yansıtmaya çalışmaktadır (Özdağ, 2005: 67). PKK Türkiye’nin doğu ve 

güneydoğusunda belli bir bölgeyi ele geçirerek kurtarılmış bölge kurmak amacındadır. Bu 

amacı gerçekleştirmek maksadıyla PKK’nın uyguladığı yaygın strateji bölgede “üs bölgeleri” 

kurabilmektir (http://www.ileri2000.org/20/firat20_1.htm). 

Örgütün amacının “Sözde Bağımsız Kürdistan’ın” kurulması olduğu kamuoyunda 

yaygın kanaatle bilinmektedir. Bu amaçla örgütün kurmaylarınca ve dışarıdan verilen destekle 

geliştirilen strateji aşağıdaki gibidir; 

—İlk etapta kültürel ve sosyal bazı haklar elde edilecek, 

—İkinci aşamada Türkiye’nin üniter yapısı bozulacak, özerk yada yarı bağımsız bir 

yönetim sistemi oluşturulmaya çalışılacak, 

—Akabinde Türkiye, İran, Suriye gibi ülkelerin de bazı parçalarını içine alan bir Kürt 

Devleti kurulacaktır. 

—Son aşamada ise bu ülkelerdeki parçalar da birleştirilerek sözde “Kürdistan” 

kurulacaktır (Aktaş, 2006: 58). 

Daha önce de belirtildiği örgüt, örgüt liderinin yakalanmasından sonra bir strateji 

değişikliğine gitmiştir. Ancak bu yeni stratejinin temelinde sadece Abdullah Öcalan’ın 

yakalanması yatmamaktadır. 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen terörist saldırılar 

sonucu dünya genelinde oluşan konjonktür de, yeni strateji oluşturulması sürecini 

hızlandırmıştır. Çünkü bu saldırılar sonucunda dünya devletlerinin teröre olan bakış açısı 

değişmiş, örgütte buna paralel olarak ve yeni stratejisi gereği geçici olarak silahlı mücadele 

yöntemini bırakmak zorunda kalmıştır. Yeni stratejinin temellerini şu şekilde özetleyebiliriz; 

—Terörist grupların yurt dışına çıkarılması (Toparlanma süreci için) 

—Kürt kimliğinin tanınmasına yönelik legal ve illegal propaganda yöntemlerinin 

geliştirilmesi, etkinleştirilmesi ve örgütlenme serbestliğinin sağlanmasına yönelik alt yapı 

faaliyetlerinin artırılması 
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—Kürtçe eğitim ve Kürtçe TV hakkı verilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması. 

—Genel af çıkarılması 

—Bölgedeki boş köylere dönüşün sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılması 

(Demirel, 2005: 90). 

2.1.3. PKK Terör Örgütünün Üye Profili 

Genel Kurmay kayıtlarına göre PKK’nın üye profili şöyledir; üyelerinin % 40’ı 20-25 

yaş arasında, % 35’i 25-30 yaş arasındadır. Üyelerinin % 10’u eğitimsiz, üyelerinin % 50’si 

ilkokul mezunudur. Aynı zamanda üyelerinin % 60’ı eğitim almamıştır ve % 75’i de işsizdir 

(Konuralp, 2005: 30). 

Buradan da anlaşılacağı üzere örgüt genç bir kitleye sahiptir, Örgüt 15-30 yaş 

arasındaki genç erkek ve kızlardan oluşmaktadır (Polat, 2005: 19). Ancak bu genç kitle 

kandırılmaya müsait eğitimsiz ve çoğunluğu cahil olan bir kitledir. Aynı zamanda üyelerinin 

çoğunluğunun işsiz olması para vaadiyle kandırıldıklarının da bir göstergesidir. 

2.1.4. PKK Terör Örgütünün Yapısı 

PKK terör örgütü ERNK denilen siyasi kanat ve ARGK denilen askeri kanat ve 

bunların alt birimlerinden oluşmaktadır. Siyasi faaliyetler ERNK aracılığıyla, askeri 

faaliyetler ise ARGK tarafından yapılmaktadır. Bu şekildeki bir örgütlenmeye gitmekle örgüt 

içi iş bölümünün gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Böylelikle örgüt askeri ve siyasi 

temele dayanan faaliyetlerini iş bölümü sayesinde daha kolay ve kapsamlı olarak 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir (Aktaş, 2006: 59). 

Bunlardan PKK’nın siyasi kanadı olan ERNK (Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi), 

çeşitli Kürt örgütlerini bir çatı altında toplamayı amaçlamaktadır. Kürdistan Yurtsever İşçiler 

Birliği, Kürdistan Yurtsever Gençlik Birliği ve Kürdistan Yurtsever Birliği adlı örgütlerin 

birleşmesinden doğmuştur (Demirel, 2005: 93). ERNK örgütlenmesi terör örgütü PKK’nın 

siyasi kanadını oluşturarak terör örgütünün, askeri kanadı olan ARGK’nın lojistik, savaşçı, 

para, halk desteği vs. ihtiyaçlarını karşılama görevi yapmaktadır (Çeşme, 2005: 149). 

ERNK’nın bir diğer görevi de öğrenci, gençlik, işçi, memur gibi halk kesimlerinden 

destek alarak bu kesimlerden eleman kazanabilmek ve yurt içi ve yurt dışında siyasi 
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faaliyetlerde bulunabilmektir (Çeşme, 2005: 149). ERNK içerisinde faaliyet gösteren örgüt 

militanları genç kesimleri öncelikle grubun içerisine çekerek sempatizan yapmakta, daha 

sonra da beyin yıkama faaliyetleri ile de militan aşamasına geçirmektedirler (Çeşme, 2005: 

298-299). 

Askeri faaliyetler ise 3. Kongre kararıyla 1987 yılında kurulan ARGK tarafından 

yapılmaktadır. Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu olarak bilinen birim, PKK terör örgütünün 

silahlı kanadıdır. PKK’nın bütün silahlı eylemleri ARGK tarafından gerçekleştirilmiş ve 

gerçekleştirilmektedir. Güneydoğudaki bütün eylemler ARGK tarafından planlanıp 

uygulanmıştır (Demirel, 2005: 92). 

ARGK’nın üst birimleri, Başkomutanlık, Yüksek Askeri Konsey ve Genel Kurmaylık 

olarak isimlendirilmiştir. Yüksek Askeri Konsey; Ana karargâh sorumluları, eyalet 

komutanları, tabur düzeyindeki bölge birlik komutanlarından oluşmaktadır. Genelkurmaylık; 

Yüksek Askeri Konsey üyeleri arasından seçilen bir yürütme ekibidir. Ana karargâh ise silahlı 

faaliyetlerin sevk ve idaresi yönünden tüm destek faaliyetlerinin organizasyonundan 

sorumludur (Öcalan Davası, 2009). 

ARGK kendi içersinde, metropol yapılanması, kırsal alan ve yurt dışı kamplar gibi 

birimlere ayrılmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi metropol yapılanması aracılığıyla özellikle 

büyük şehirlerdeki eylemler, Kırsal alan yapılanmasıyla kırsal kesim faaliyetleri ve kamplar 

yapılanmasıyla da personel yetiştirme ve barındırma faaliyetleri icra edilmektedir. ARGK 

bölgede yaptığı eylemleri ERNK militanları aracılığıyla halka abartılı biçimde anlatarak 

onları etki alanına almak istemektedir  (Çeşme, 2005: 149). 

Ancak örgüt lideri yakalanıp Türkiye’ye getirildikten sonra yapılan 7. kongrede 

ARGK’nın ismi değiştirilmiş ve HPG (Hezen Partisina Gel-Halk Savunma Güçleri) olmuştur 

(Demirel, 2005: 328). 

2.1.5. PKK Terör Örgütünün Gelir Kaynakları 

Bilindiği gibi PKK terör örgütü Türkiye’de yaklaşık 30 senedir kanlı eylemler 

yapmaktadır. Bir örgütün bu kadar uzun bir zaman zarfında, ortada büyük azim ve kararlılıkla 

sürdürülen bir mücadele olmasına rağmen varlığını sürdürebilmesinin temellerinde güçlü bir 

dış destek ve büyük mali kaynaklara sahip olması yatmaktadır. Bu kadar büyük bir dış destek 
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ve büyük mali kaynaklara sahip olmayan hiç bir örgüt bu çaptaki bir mücadeleyi 

sürdüremeyecektir. 

Terör örgütün başlıca gelir kaynaklarını üç ana başlık altında toplayabiliriz; Her türlü 

kaçakçılık faaliyetleri, haraç ve bağışlar. Bu ana başlıklar altındaki başlıca gelir sağlama 

yöntemleri ise;   yandaş devletlerin yardımları,   soygun,   gasp ve sahteciliktir (Aktaş, 2006: 

61). 

a-Kaçakçılık 

Doğası gereği PKK uyuşturucu ticaretinden, kara para aklamaya, yasa dışı yollardan 

Avrupa ülkelerine adam sokmaya, adam kaçırmadan örgütlü suçlara kadar çok geniş bir 

alanda faaliyet göstermektedir. Ancak tüm bunların içerisinde uyuşturucu kaçakçılığının özel 

bir yeri vardır. Uyuşturucu, İngiliz polisi ve narkotikten sorumlu haber alma örgütü NCIS 

(National Criminal İntelligence Service) verilerine göre, PKK’nın önemli gelir 

kaynaklarından biridir. Bu kuruma göre PKK tüm Avrupa Birliğinde satılan eroinden yarı 

yarıya sorumlu tutulmaktadır (Çeşme, 2005: 161). 

Dünya’nın en güvenilir teşkilatlarından birisi olan bu kurumun verileri örgütün gerçek 

yüzünü ortaya koymaktadır. Zaten genellikle terör örgütlerinin gelir kaynakları hemen hemen 

aynıdır. Bu gelir kaynaklarından en önemlisi de uyuşturucu kaçakçılığıdır. 

Ayrıca terör örgütü PKK’ya yönelik olarak yapılan birçok operasyonda önemli 

miktarlarda uyuşturucu madde yakalanması gerçekleştirilmiştir. Örgüt uyuşturucu kaçakçılığı 

ile ilgili faaliyetlerini; kaynağından uyuşturucu temini, kaçakçılığı ve dağıtımı safhalarında 

aktif rol alarak yürütmektedir (Özoğlu, 2005: 362). 

b- Haraç 

“Haraç” toplama örgütle ilgisi olan veya olmaya kişi ve kuruluşların terör örgütlerince 

belirlenen parayı tehdit, korkutma veya baskı yöntemlerine boyun eğerek ödemeleridir. 

Ödeme parayla veya malla olabilir (Çeşme, 2005: 167). 

Yine haraç toplamada terör örgütlerinin hemen hepsinde görülen bir gelir toplama 

faaliyetidir. PKK terör örgünün de önemli gelir kaynaklarından bir tanesidir. Bunun için 
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özellikle doğu ve güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren ticari kuruluşlar tehdit 

edilmekte, vergi adı altında bu kuruluşlardan haraç toplanmaktadır. 

c- Bağış 

Resmi kaynakların iddialarına göre “bağışlar” çoğu zaman Türkiye’de sempatizanlar 

yanında çoğu zaman zorla, Kürt kökenli iş adamları ve zenginlerden de alınmıştır. Ayrıca 

PKK uzunca bir süre bölgedeki hemen her türlü ticari faaliyetten de pay almıştır. Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da toplanan haraçlar ise “aslan payını” oluşturmuştur. Bu ülkelere PKK 

aracılığıyla giren mülteci ve göçmenlerden alınan paylar ve toplanan haraçlar çok büyük bir 

finansman kaynağı olmuştur (Çeşme, 2005: 168). 

2.1.6. PKK Terör Örgütünün Eylem Çeşitleri 

PKK, Nisan 1984 ayı itibarıyla aldığı karar ile sansasyonel bir olay düzenleyerek 

faaliyetlerini “Kürdistan Kurtuluş Birliği (HRK)” adına başlatılmasını kararlaştırılmıştır 

(Şehirli, 2000: 141).  

PKK’nın gerçekleştirdiği eylemler, vur kaç taktiğine dayalı çete eylemleridir. Örgüt bu 

eylemleri gerçekleştirmek için pusu, baskın ve sabotaj gibi çeşitli yöntemleri denemektedir. 

Bu güne kadar gerçekleştirilen eylem çeşitleri yol kesme, araziye çıkma, güvenlik güçlerine 

pusu, saldırı, mayınlama, bubi tuzakları oluşturulması, Geçici Köy Korucuları’na baskın, 

kaçırma, bunları pusuya düşürme, evlerini bahçelerini yakma, hayvanlarını telef etme, 

kalabalık gruplarla il, ilçe, köy, mezra baskınları, yine il ve ilçe merkezlerinde süreklilik arz 

eden bombalama, askeri birlik ve karakolları imhaya yönelik eylemler şeklinde olmuştur 

(Aktaş, 2006: 63). 

Bu eylem çeşitlerinin dışında örgütle iş birliği içerisindeki kişi, kurum, kuruluş ve 

sözde siyasi partilerin gerçekleştirdiği gösteri, yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, sözde terör 

örgütü şehitlerine yönelik aile ziyaretleri de aslında birer eylem çeşididir. 
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2.2. Hizbullah 

2.2.1. Hizbullah Terör Örgütünün Tarihçesi 

Örgütün ismi Allah’ın partisi, Allah’ın taraftarı, Allah yolunda şeriat düzeninin tesisi 

için mücadele verenlerin birliği, topluluğu, cemaati anlamına gelen “Hizb-ul Allah”‘tan 

gelmektedir (Korkmaz, 1999: 128). 

Hizbullah’i düşünceye göre; Hizbullah’a karşı olan herkes Hizbulşeytan (şeytanlar 

topluluğu)’dır. Hizbullah içinde bulunmayan, Hizbullah’a yardım etmeyen, Hizbullah 

düşüncesini benimsemeyen herkes de Hizbullah’ın karşısındadır. Cami imamı, öğretmen, 

asker, polis, sivil, küçük, büyük, kadın, yaşlı olmanız bir şey değiştirmez. Hizbullah Bir dini 

cemaat niteliğinden çok siyasi bir örgüt niteliğini taşır (Çağlar, 134).  

Hizbullah ismi ilk kez 1973 yılında Kum kentinde kurulan ve sonradan İran İslam 

Devrimine öncülük edecek kökten dinci hareketin, aynı yıl içinde tutuklu bulunduğu Tahran 

cezaevinde ölen lideri Ayetullah Mahmut Gaffari tarafından telaffuz edilmiştir (Yurtseven, 

2006: 64). 

Hizbullah Terör örgütünün eylemine Türkiye’de ilk kez 1 Kasım 1984 günü 

İstanbul’da bir kuyumcu soygunu ve müdahale eden görevlilerle sanıklar arasında çıkan 

çatışmada faillerden birinin yakalanması sonucunda yapılan sorgulamada şahsın yasadışı bir 

örgüt mensubu olduğu, bu örgütün adının Hizbullah olduğu ifadesinde rastlanır (Bulut, 2005: 

29). Sanıkların yapılan sorgulamalarının ardından, mevcut anayasal düzeni yıkarak yerine 

İslami esaslara ve Kürt milliyetçiliğine dayanan şeriat devleti kurmak amacıyla silahlı 

mücadele veren yasadışı bir örgüt mensubu oldukları anlaşılır. Soruşturma sonucu 1983–1984 

yılları arasında örgüt militanlarınca İstanbul’da bakkal, market gibi işyerlerinin gasp edilmesi 

ile oto hırsızlığı gibi yaklaşık 19 adet mala yönelik suç işlendiği tespit edilmiştir. Militanlar 

bu suçları örgüte maddi imkân temini için yaptıklarını anlatmışlardır (Akyol, 2000). 

2.2.2.  Hizbullah Terör Örgütünün Amaç ve Stratejisi 

Hizbullah terör örgütünün amacı, Türkiye’de mevcut anayasal düzeni yıkarak, yerine 

şeriat hükümlere dayalı teokratik bir devlet kurmaktır. Hizbullah Örgütün ideolojisi dindir. 

Ancak, sözü edilen din İslam dininin çarpıtılmış halidir (http://www2.tbmm.gov.tr/d21/7/7-

3244c.pdf).  Bu amacı gerçekleştirmede uygulanan strateji şiddete ve gizliliğe dayanır. Son 
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derece iyi planlanmış üç aşamalı bir özelliğe sahiptir. Bu aşamalar arasında keskin bir geçiş 

yoktur. Örgüt mensupları arasında cemaat olarak isimlendirilir. Örgütün faaliyetlerine 

bakıldığında Güneydoğu bölgesinde özellikle Diyarbakır, Batman gibi illerimizde ve bunlara 

bağlı birçok yerleşim biriminde etkin olduğu gözlemlenmektedir (Örgün, 2001: 187). 

Her örgüt üyesi örgüte ilk girdiği andan başlamak üzere düzenli aralıklarla örgüte hem 

kendilerine ait hem de aileleri ve yakın çevrelerine ait özgeçmiş raporların vermektedirler. 

Örgütü öncelikle yakın çevresi hakkında olmak üzere hemen hemen tanınan herkes hakkında 

istihbarat olarak beslediğini, örgütün bölgede hâkim güç haline geldiğini ve diğer örgütleri en 

azından şehir merkezinde sindirdiğini düşündüğümüz takdirde örgütün bölgede halkı üzerine 

şiddete dayanan bir korku ve baskı sağladığını kabul etmek durumundayız. Bir örgüt mensubu 

yine aynı örgütün bir mensubu olan anne, baba ve kardeşleri için annesi, babası ve kardeşleri 

de birbirleri ve kendisi için düzenli olarak ve birbirlerinden gizli olarak rapor 

düzenlemektedirler (Yavuz, 2005: 135).  

Ulaşılmak istenen, batı illerine açılımın sağlanması ve buradaki faaliyetlerin de 

organize edilmesi ile birlikte halkın devlete karşı ayaklanmasının sağlanması ve hazırlıksız 

yakalanan güvenlik kuvvetlerinin bertaraf edilerek nihai amaç olan “mevcut anayasal düzeni 

yıkarak yerine, dini esaslara dayalı İran benzeri teokratik bir devlet kurmak” fikrinin 

gerçekleştirilmesidir. Örgütün batı illerinde bazı oluşumların liderlerine yönelik 

gerçekleştirdiği eylemlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir (Özören, 2009). 

Örgüt yayınları, üst düzey elemanlarının beyanatları ve örgüt mensuplarının ifadeleri 

örgütün tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletini İran benzeri bir oluşumun içine çekmek 

istediklerinin göstergesidir. Örgüt hiçbir zaman Kürt kimliğini öne çıkarmamış, aksine bu 

fikirle ortaya çıkanları sürekli olarak eleştirmiştir. Hizbullahi düşünceye göre İslam insanı 

yüceltmek, onu toprak ve kan bağından kurtarmak için gelmiştir. Allah’ın şeriatının hâkim 

olmadığı, onunla mensupları arasındaki ilişkilerin Allah esasına dayanmadığı yer Müslüman’a 

vatan olamaz. Onun İslam ümmetinin İslam ülkesinin bir üyesi yapan akidesinin dışında bir 

milleti yoktur. Milliyetçilik hareketleri ümmeti bölerek İslam’a zarar vermektedir. İslam’da 

bir ırkın diğerine herhangi bir üstünlüğü yoktur. Dolayısıyla sadece o bölgede yaşayan 

insanların Kürt olmasından dolayı örgüt mensupları da Kürt’tür. Son zamanlardaki Batıya 

açılma sürecinde batı illerindeki Kürt olmayanlarla da irtibata geçilerek örgüt militanı 

yapılmaya çalışılmıştır. Ankara’nın Sincan İlçesinde deşifre edilen camii faaliyetlerine 



 74 

muhatap olan şahıslar arasında doğu kökenli veya Kürt olmayan pek çok şahıs vardır (Faraç, 

2002: 146). 

Tebliğ halk kitlelerine örgüt stratejisinin gereklerine göre çeşitli yolları deneyerek belli 

bir kıvama getirmek halk arasında propaganda ve ajitasyon faaliyetleri yürüttükten sonra 

sıradan veya bilinçli insanları İslam Davası amacıyla kurulan bu örgüte kazandırmaktır. 

Örgütün tebliğ sorumluları olarak Metin Torun, Ramazan Karakaya, Abdullah Bilen, Halit 

Tekin gibi isimler verilebilir. Tebliğ kolu başkanı aynı zamanda Merkezi Şura üyesi olup 

oylama ile seçilip Emir (lider) tarafından onaylanır (Bulut ve Faraç, 1999: 93-94). 

İslam toplumuna geçişte en önemli merhalelerden biri ‘cemaat’ (teşkilatlanma)dır. Bu 

aşamanın ilk basamağını örgütün propagandasını yapacak, örgüt modeli ile yetiştirilmiş, bu 

yönde eğitim verilmiş toplulukların oluşturulmasıdır. Ardından eğitilen bu gruplar örgüte 

eleman ve sempatizan temin etmede kullanılacaktır. Örgüt bu aşamada cemaat kavramını; 

hem daha az dikkat çekmek hem de cemaat kelimesinin sözlük anlamı olan birleşme, bir arada 

bulunma gibi anlamlarından faydalanarak üye sayısını artırma ve çoğalmayı amaçlamıştır. 

Cemaat kavramı; İslam dininde tüm Müslümanları kapsaması, toparlayıcı olması ve dinine 

bağlı insanlara sempatik gelmesi nedeni ile tercih edilmiştir. Oysa Hizbullah’ın cemaat 

ismiyle adlandırdığı bu yapılanma örgütün ta kendisidir. Halk tarafından itici karşılanmaması 

için bu yapıya doğrudan Hizbullah değil de cemaat adı verilmiştir (Çiçek, 2000: 56). 

Cami yapılanması örgütlenmenin merkezidir. Bu yapılanma İran örneğinden 

alınmıştır. Camiler tebliğ aşamasında çok sık kullanılmıştır. Hatta örgüt zamanla camileri 

sadece tebliğ için değil aynı zamanda silahlı mücadele için de kullanmaya başlamıştır (Güçlü, 

2009). 

Nusaybin’deki Hizbullah itirafçısı Abdulbaki Öz, yasadışı şeriat örgütünün, dini 

söylem ve mekânları kullanarak nasıl yaygınlaştığına ilişkin ayrıntılı bilgiler veriyor. 

Sözgelimi, cami ve mescitler, bölgedeki Hizbullahçıların denetimine girmiş; Hizbullahçılık 

öğretisi ve eğitimi bu ibadethanelerde yapılmış; siyasal toplantılar buralarda gerçekleşmiş; 

eylemlerde kullanılan silahlarla örgütsel dokümanlar aynı yerlerde saklanmış; faili meçhul 

cinayetlere imza atan Hizbullahçı katiller, yine camileri en güvenilir yer belleyerek buralarda 

bir süre için barınmışlardır (Bulut ve Faraç, 1999: 93-94). 
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Kendine bir imza seçen her örgüt gibi Hizbullah da yapmış olduğu eylemlerin dost ve 

düşmanlarınca anlaşılması için kendine bir nişan, belirteç seçmiştir. Hizbullah’ın bu belirteci 

kullanmış olduğu silahlar ve kullanım şekilleridir. Genelde Takarov marka tabanca kullanır 

öldürme eylemlerinde, enseye takorav marka silahla sıkılan tek mermi Hizbullah’ın nişanıdır 

(Demirel, 2001: 98). 

2.2.3. Hizbullah Terör Örgütünün Üye Profili 

Örgüt elemanları genellikle orta ve az gelirli, kenar mahallelerde yaşayan, eğitimsiz, 

geleneksel olarak dini akidelere bağlı ailelerin çocuklarıdır. Birçoğu orta dereceli okul 

öğrencisi veya mezunudur. Ancak üniversite öğrencisi veya üniversiteyi bitirerek çeşitli kamu 

kurumlarında göreve başlamış örgüt mensupları da yok değildir (İlhan, 1998: 57). 

Örgüt içerisindeki en yoğun yaş grubu 25–28 arasıdır (%21). Akrabalık ilişkisi göze 

çarpan bir unsurdur. Örgüt elemanları hemen hemen tüm işlerinde akrabalık bağı olanları 

tercih etmektedirler. Alış verişlerinde, ticari ilişkilerinde, evlilik işlerinde ve buna benzer tüm 

sosyal faaliyetlerde ilk tercih edilenler aile ve akraba çevresindekilerdir. Gerçi bu özellik 

Anadolu insanında da olsa da doğu ve güneydoğu insanında daha belirgindir. Örgüt 

elemanları da aynı özelliği taşımaktadırlar (Volkan, 1999: 267). 

Örgüt tarafından örgüt elemanlarına verilen eğitim ve baskı sonucu bütün örgüt 

mensupları ailelerini ikinci plana atmakta ve kendilerini tamamen örgütün kontrolüne 

bırakmaktadırlar. Tüm yaşamları örgüt tarafından düzenlenmektedir. Eleman üzerinde 

ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarında tam bir kontrol ve hâkimiyet vardır.  

2.2.4. Hizbullah Terör Örgütünün Yapısı 

Örgütlenmede aile ve aşiret bağları önemli yer tutmaktadır. Özellikle ilk dönemlerde 

aile içi bağlantılar ve sonra da aşiret türü bağlantılar göze çarpar. Daha sonra okul, iş, komşu, 

vb. çevre bağlantılarla örgüt genişlemeye çalışmıştır. Hizbullah eylemlerini nasıl yapıyor, 

insanları nasıl kaçırıyor, nasıl sorguluyor ve nasıl infaz ediyor? Hizbullah kandırılmaya yatkın 

bir kesim üzerinde dini motifleri ön plana çıkarıyor (Çitlioğlu, 2001: 137). 

Katı bir disiplin ve emir komuta zinciri mevcuttur. Örgüt genel emiri 

(lider) hemen her şeyi belirleyen kişidir. Ondan sonra da Şura gelmektedir. Şura 
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üyeleri genelde diğer birimlerin (Tebliğ, İçtimai, Askeri ve İstihbarat) 

sorumlularından oluşmaktadır (Yurtseven, 2006: 66). 

Gizlilik her terör örgütünün olduğu gibi Hizbullah’ın da olmasa 

olmazlarındandır. Hizbullah’ın kurucusu Güngör Fidan, öncü kadroyu oluşturma 

sürecinde gizliliğe vurgu yapmıştır: “Özellikle eğitim, ahlak ve amel konusunda 

sağlıklı yetişmeleri ve baskı görmemeleri için bu dönemdeki çalışmaları hemen fark 

edilmez. İslam düşmanlarının da böyle bir çalışmadan ve hazırlıktan uzun süre 

haberdar olmamaları bir fayda ve gerekliliktir. Kadronun korunması için belli bir 

sayı ve nitelik çokluğuna ulaşılması zorunludur (Bulut ve Faraç, 1999: 66).”  

Örgüt elemanları örgüte yeni eleman temini için genelde aynı yerde bulundukları, 

yakın oldukları kimseleri seçmektedirler. Mesela öğrenci örgüt üyeleri örgüte eleman temini 

için genelde okul ve sınıflarındakileri, çalışan memurlar aynı dairede çalıştıkları mesai 

arkadaşlarını, esnaflar da dükkân komşularını hedef kitle olarak seçmekteler (Bulut ve Faraç, 

1999: 46). 

Örgüt üyelerini barındırma ve eylem planlama amacıyla ev kiralarlar. Bazı zamanlarda 

buralarda örgüt adına kaçırılarak sorgulanan, cezalandırılan, infaz edilen insanlar da olmuştur. 

Bu evler örgüt üyeleri tarafından değil, sempatizanlar tarafından kendi adlarına kiralanarak 

sonradan örgüt kullanımına tahsis edilmektedir. Buralara alınan elektrik, su ve telefon gibi 

hizmetler de yine bu şahıslar adına olmaktadır. Bu da emniyet ve istihbarat güçlerinden 

gizlenmek için akıllıca düşünülmüş bir taktiktir. Bu evlerde kalanlar genelde aile görüntüsü 

vermekte ve çevrenin dikkatini çekmemeye çalışmaktadırlar 

(http://islamgercegi.athost.net/hizbullahr2.html).  

Hizbullah Terör örgütünün en çok üzerinde durduğu ve önem verdiği konu istihbarat 

çalışmalarıdır. Örgüt her elemanından mutlaka düzenli olarak hem kendileri hem de yakın 

çevreleri hakkında, aile fertleri, okul arkadaşları, iş arkadaşları, cami arkadaşları, örgüt evi 

arkadaşları için raporlar almaktadır. Bu raporların birbirleri ile çelişmesi halinde gerçeğe 

aykırı rapor yazan örgüt elemanı çeşitli sertlikte, ölüme kadar varan cezalarla cezalandırılır. 

Ayrıca bu raporlar genel olarak örgüt arşivine alınarak toplanmakta ve toplu olarak tek elden 

değerlendirilmektedir. Hizbullah istihbarı bilgi toplamak için her yolu kullanır. Küçük yaşta 

çocuklar da bu yollar arasında sayılabilir (Faraç, 2002: 85). 
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Örgüt tarafından düşman, kafir, münafık, zararlı,..vb. nitelemelerle sorgulanması 

emredilenler kaçırılarak sığınak tabir edilen yerlere getirilirler. Öncelikle tövbe etmeleri ve 

sorulan tüm soruları yanıtlamaları istenir. Yapılan sorgulamalar ses kayıt cihazları ile 

kaydedilerek üst düzey sorumlulara gönderilir. Üst düzey sorumlunun vereceği karara uygun 

olarak sorgulanan kimseler ya işkence ile cezalandırılır, ya öldürülür ya da af dileği uygun 

görülerek salıverilir. Ancak bazen sorgudan salıverildiği halde sonradan örgüt tarafından infaz 

edilenler de olmuştur. Sorgunun yapıldığı sığınaklar silahlı kişilerce koruma altında tutulurlar. 

Sorguya sorgulanan şahsa suçu söylenerek başlanır. Kabul etmesi ve tövbe etmesi durumunda 

cezasının azalacağı veya şuraca affedilebileceği izah edilir. Ancak direnenin veya suçu kabul 

etmeyerek yalan beyanlarda bulunanların da cezalandırılacağı, öldürüleceği söylenir (Faraç, 

2002: 30-35). 

Hizbullah’ın camilerde dini eğitim verdiği üyelerine gözaltına alınmaları halinde 

konuşmamaları, eğer çözüleceklerse intihar etmeleri talimatı verdiğini de güvenlik güçleri 

belirlemiştir.  

Temel esas olarak kabul edilen gizlilik kuralı gereği belli bir düzeye ulaşan örgüt 

elemanlarına, örgütteki görevlerine göre birkaç tane kod ismi verilerek kullandırıldığını 

belirten güvenlik yetkilileri çapraz kod uygulaması yöntemi ile aynı birimdeki örgüt 

üyelerinin bile birbirlerini tanımadıkları ortaya çıkmıştır. Üstler astları, astlar da üstleri 

tanımazlar. Bunlar birbirlerine hep farklı kod adları ile tanıtılırlar 

(http://islamgercegi.athost.net/hizbullahr2.html). 

Örgütsel çalışmaları ve hedefleri belirleyici, örgütün tamamını bağlayacak kararlar 

alan ve İslami bilgi donanımı ile donanmış “âlim” sıfatına uygun en üst düzey yöneticidir. 

Siyasi Lider olarak da bilinen bu lider, kararlar alırken diğer üst düzey örgüt üyelerinden 

oluşan bir grupla fikir alış verişi yapar bu sisteme “şura” denir. Ancak lider her zaman bu 

şuranın kararlarına uymak zorunda değildir. Bu kararlar alınırken şura üyeleri de sadece 

sorulunca fikirlerini beyan edebilirler. Yoksa liderin sormadığı bir hususta fikir beyan 

edilemez. Hele liderin görüşüne muhalif bir fikir kesinlikle dile getirilemez. Bu itaatsizlik, 

başkaldırı olarak tanımlanabilir ve cezası ölüme varabilir. Dini lider örgütün siyasi 

yapılanmasında doğrudan bir etkinliğe sahip olmasa da örgütün şekillenmesinde manevi 

yönden belirleyicidir (Faraç, 2002: 20). Lider örgütün tamamını bağlayacak kararlar alır ve 

uygulatır. Şura üyeleri de dâhil olmak üzere Lider tüm diğer kadroları atama veya azletme 

hakkına sahiptir (Bulut ve Faraç, 1999: 93). 
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Lider haricinde şura adıyla lanse edilen bir üst birim bulunmamaktadır. Şura varmış 

gibi bir izlenimin yaratılması, örgüt mensupları üzerinde yapılan faaliyet ve gerçekleştirilen 

eylemlerin ulemalar tarafından sanki din adına tartışılarak, birlikte kararlaştırılmış 

görüntüsünün verilmesi ve böylelikle örgüt elemanlarının verilen emirlere itaatlerinde etkinlik 

sağlaması amacını taşır. Örgütteki alt kademe militanlar, eylemlerin şura kararlarıyla 

yapıldığına inandırılmıştır (http://islamgercegi.athost.net/hizbullahr2.htm). 

Üst düzey sorumlular, koordinatör denebilecek bir pozisyonda tutulmuşlar ve 

kendilerine verilen bölge ve konu hakkında sorumluluklarını yerine getirmişlerdir. Bu 

bağlamda bazı genel fetvalarla ilgili uygulama emri vermişler ve çıkan sorunlarda örgütsel 

çözümlemeler üretmişlerdir. Örgütsel faaliyetlerdeki yoğunlaşmaya bağlı olarak bazen 

bölgesel sorumluluklar verilmiş, bazen de sorumluluk alanları oluşturulmuştur. Bu bölgelerde 

üst düzey sorumlular veya koordinatörler olarak niteleyebileceğimiz şahıslar 

görevlendirilmiştir (http://islamgercegi.athost.net/hizbullahr2.htm). 

Bölge sorumlularına bağlı olarak il sorumluları oluşturulmuş, bunlar da il içi bölge 

sorumluları, semt sorumluları, üniversite sorumluları, okul sorumluları cami sorumluları 

şeklinde düzenlenmiştir. Aynı zamanda bölge sorumlusundan başlayarak her sorumlunun bir 

de yardımcı sorumlusu vardır. Dolayısıyla sorumlu faaliyet yapamaz duruma düştüğünde, 

yerine yardımcı otomatik almakta ve yeni sorumlu gelene kadar faaliyetlerde bir aksama 

meydana gelmemektedir (Balta, 1994: 72-73).  

Hiyerarşik yapı içinde silahlı eyleme yönelik faaliyetlerle ilgili görevleri üstlenen 

yapılanmalar askeri kanadı oluşturur. Örgütün süzgecinden geçmemiş hiçbir şahıs direkt 

olarak bu kanattaki faaliyetlere alınmaz. Birtakım denemelerle şahıslara eylem talimatı verilir 

ve başarı durumuna göre eylemlere devam ettirilir (Faraç, 2002: 102). 

2.2.5. Hizbullah Terör Örgütünün Gelir Kaynakları 

Her organizasyon gibi terör örgütlerinin de faaliyetlerini sürdürebilmeleri için maddi 

kaynağa ihtiyaçları vardır. Örgütler bu ihtiyacını gasp, soygun, hırsızlık, haraç, aidat ve 

bağışlar, fidye, kurban derileri, yayınlar, ticari faaliyetler, sahtecilik, insan kaçakçılığı, 

uyuşturucu kaçakçılığı ve yurtdışı ülke yardımları aracılığıyla gidermektedirler (Yurtseven, 

2006: 69). 
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Yapılan etkin mücadelelerden dolayı, illegal yöntemlerle kaynak temininde zorlanan 

örgütler, oluşturdukları yandaş kuruluşlar (şirket, dernek, vakıf, kültür merkezi vb.) 

vasıtasıyla yeni gelir temin etme yöntemleri geliştirmektedirler. Türkiye’de faaliyet yürüten 

terör örgütleri, yukarıda sayılan yöntemlerle finans temin etmenin yani sıra, en büyük gelir 

kaynağını Avrupa’da yasayan Türk vatandaşlarından topladığı paralar oluşturmaktadır 

(Alkan, 2009). 

Hizbullah’ın en önemli gelir kaynağını zekâtlar oluşturmaktadır. Denilebilir ki örgüt 

kurduğu istihbarat ağı sayesinde kimin ne kadar kazandığını, ne kadar borcu olduğunu, bütün 

ticari ilişkilerini ve mal varlıklarını bilmektedir. Zekât için gidilen şahıslar, zekatlarını 

kendilerinin verdikleri gibi bir savunma getirmeleri durumunda kendilerine, bu ülkede zekat 

toplayabilecek tek cemaatin kendileri olduğu ve ihtiyaç sahiplerini de en iyi kendilerinin 

bilebileceği dolayısı ile bu tür ferdi hareketlere müsamaha gösteremeyecekleri bildirilir 

(Yıldırım, 2004: 79). 

Diğer taraftan düzenli geliri olan her örgüt mensubu, miktarı ne kadar olursa olsun 

aylık gelirinin %10’unu örgüte bağış olarak vermek zorundadır. Bununla ilgili fihristler 

tutulmakta ve takibi yapılmaktadır. Vermeyenlerle ilgili olarak da çeşitli cezai işlemler 

uygulanmaktadır (Aslan, 2004: 30). 

Bir diğer gelir kaynağı ise kurban bağışlarıdır. İslam mezhepleri içerisinde şafi 

inancına göre kurban kesimi “sünnet”tir. Yani kurban kesimi kişinin kendi inisiyatifine 

bırakılmıştır. Hanefi inancına göre ise bu işlem “vacip” olup, maddi olarak yeterlilik 

durumunda mecburidir. Dolayısı ile örgütün, büyük çapta kurban derisi elde edebileceği 

düşünülmemektedir (Demirel, 2001: 26). Ayrıca örgütün kitapevleri açtığı, dini eserlerin ve 

İslam konusunda diğer yayımların dağıtımını yaptığı bilinmektedir. Örgüt pek çok tüccardan 

mali ve lojistik destek sağladığını iddia etse de, Hizbullah’ın esas mali kaynağı kestiği 

haraçlardır (Yurtseven, 2006: 70).  

2.2.6. Hizbullah Terör Örgütünün Eylem Çeşitleri  

Örgütü eleştiren, örgüt çıkarları aleyhine faaliyette bulunan şahıslara yönelik tehdit ve 

sözle ikaz içeren mesajlardır. Daha önceden belirlenmiş, kalıp cümlelerle şahıslar tehdit edilir. 

Şahıslara hareketlerinde hatalı davrandıkları, kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiği, 
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örgütün talimatlarına aykırı hareket ettikleri takdirde kendileri için belirlenen cezanın 

uygulanacağı söylenir (Faraç, 2002: 23-25). 

Genelde okullarda okuyan Hizbullahçı gençlerin, PKK elemanı veya sempatizanı 

olduğundan şüphelenilenlerin sindirilmesi amacıyla darp yani şahsı dövme işlemi uygulanırdı. 

Ayrıca ufak olarak nitelendirilen suçları işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eylemlerdir. 

Cezalandırılacak olan kişi hatasının derecesine göre şiddete maruz bırakılır. İkaz ve bir mesaj 

verme amacını taşır. Genellikle askeri kanatta görevlendirilecek şahıslar bu tür eylemlerde 

eğitilirler (Bulut ve Faraç, 1999: 169). 

Örgüt tarafından kullanılan en yaygın metotlardan biridir. Genelde satır kullanan 

gruplar tarafından gerçekleştirilir. Bu tür eylemlerde satırdan başka kılıç, pala ve döner 

bıçakları da zaman zaman da olsa kullanılmıştır. Ancak en yaygın olarak kullanılanı kasap 

satırıdır. Şahsın işlediği varsayılan suçun niteliğine göre uygulanır. Eylemle ikaz ve eylemle 

şiddetli ikaz amacını taşır. Öldürme amacı yoktur. Cezalandırılacak şahsın eylemi fark ederek 

kaçması halinde bile eylem örgüt tarafından başarılı olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu 

olayla örgütün kararlılığı ve ciddiyeti karşı tarafa anlatılmış olur (Bulut ve Faraç, 1999: 168). 

Örgüt tespit ettiği hedefin işyeri veya ev olması durumunda maddi hasar verici eylem 

olarak ya da ikaz amacıyla Molotof kokteyl atma veya benzin gibi yakıcı ve yanıcı sıvılarla 

kundaklama türü eylemlere yer vermektedir. Hizbullah kısa bir süre için PKK mensubu veya 

sempatizanlarına veya bilinen ifadeyle belirtilirse düşman, hasım, kafir kategorisine girenlerin 

ev veya iş yerlerine karşı kundaklama türünden eylemlere başvurdu. Batman ve Silvan bu 

eylemlerin en yaygın olarak kullanıldığı yerler oldu. 1995 yılından sonra kundaklama 

olaylarının daha çok Gaziantep ve Mersin gibi illere kaydırıldığı, OHAL bölgesinde ise 

arasıra bu tür eylemlere başvurulduğu dikkat çekiyordu (Bulut ve Faraç, 1999: 168). 

2.3. El-Kaide 

Dini motifli bir terör örgütü olan El-Kaide’nin öncelikle kavram olarak ele alınması ve 

açıklanması, örgüt ideolojisinin ortaya konulması açısından önemlidir. İlk olarak 1980’lerin 

ortalarında, dünyanın değişik ülkelerinden gelerek, Afgan cihadında çarpışan mücahitler 

tarafından kullanılan (Demirel, 2004: 57) El-Kaide Arapça kaf-ayn-dal’ kökünden gelen bir 

kelime olup “kamp ya da ev gibi merkez alınan bir mekân, bir üs anlamına gelmektedir 

(Yurtseven, 2006: 72).  



 81 

El-Kaide, 1980’lerin sonunda ABD, Suudi Arabistan ve Avrupalı devletlerin yönettiği 

Afgan cihadında verilen mücadele sırasında ortaya çıkmıştır. Soğuk savaş sonrasında yüksek 

gücüyle denetimsiz kalan El-Kaide Terörist faaliyetlere girişerek kendisine ana felsefe olarak 

İsrail’in yok olması ve Müslüman ülkelerde halifelik inancı altında büyük bir devlet kurma 

inancını benimsemiştir. El-Kaide Dünya üzerinde birçok terörist eylemden dolaylı veya direkt 

sorumlu tutulan silahlı bir köktendinci silahlı örgütüdür (El Kaide, 2009). 

El-Kaide terimi ilk kez, ABD’de 1997 yılında, 1998’in ilk aylarında yayımlanmak 

üzere hazırlanan bir raporda geçmiştir. Raporda, örgütlü bir grup olarak değil, çoğunlukla 

benzer görüşleri taşıyan Sünni aşırıların yer aldığı eylemsel bir merkez olarak tanımlanan El-

Kaide, ilk defa bir terör örgütü olarak, Afrika’nın doğusunda bulunan ABD 

Büyükelçiliklerine 1998 yılında yapılan terör saldırılarının hemen sonrasında, ABD Federal 

Araştırma Bürosu’nun (FBI) bu saldırılarla ilgili olarak başlattığı soruşturmalarda 

kullanılmıştır. FBI’ın hazırladığı yasal belgelerde görünmeye başlayan başka bir konu da, biat 

ya da yeminle Bin Ladin’e değil, örgüte bağlı kalacaklarına söz veren El-Kaide üyelerinin 

bulunduğu düşüncesidir (Demirel, 2004: 57). 

Liderliğini Usame Bin Ladin’in yürüttüğü düşünülen bu örgüt dünyanın birçok 

ülkelerine yayılmış çok sayıda hücrelerden oluşmaktadır. Usame Bin Ladin, kaide kelimesinin 

‘düstur ve temel’ anlamından yola çıkarak, kurduğu örgütle kendini yol gösterici olarak 

görmekte ve Vahhabiliği gerçek kimliğine kavuşturma yolunda kendini bir rehber 

saymaktadır. 

Suudi Arabistanlı milyarder terörist, Usame Bin Muhammed Bin Awad Bin Ladin, 

namı diğer Usame Bin Ladin, Ortadoğu’nun en büyük müteahhitlerinden biri olan 

Muhammed Avad Bin Ladin’in 54 çocuğundan 17. olarak 1957 yılında Suudi Arabistan’da 

dünyaya gelmiş ve ona ‘aslan yavrusu’ anlamına gelen ‘Usame’ adını babası vermiştir 

(Mercan, 2006: 75). Ladin ailesinin kökleri her ne kadar Yemen’e dayansa da, aile, Suudi 

Arabistan’ın en saygın ailelerinden biri olarak adını inşaat sektöründeki başarıları ile 

duyurmuştur (Fisk, 2001: 121). 

1979 yılında Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgal etmesiyle birlikte Usame Bin 

Ladin’e de mücadele edebileceği ve içindeki ateşi dışa vurabileceği bir alan açılmıştır 

(Demirel, 2004: 26). İşgal sonrası Afganistan’daki kabile ve dini grupları bir halk cihadı için 

harekete geçirmiştir. Bu cihad çağrısı her ne kadar geçici bir çağrı olsa da çok etnikli bir 
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kabile toplumuna sahip Afganistan’da, ortak bir İslami din kimliği sunmuştur. Bu ortak din 

kimliği sayesinde mücahitler başarılı olmuş ve Sovyetleri ülkelerinden çıkarmışlardır 

(Esposito, 2003: 24-25). 

CIA, Sovyetlerin Afganistan’ı işgal ettiği yıllarda, başta Pakistan (YAİ) olmak üzere 

birçok ülkenin istihbarat servisleriyle işbirliğine girmiş, bulabildiği en fanatik Müslüman 

gençleri toplayarak, Afganistan’da Ruslara karşı yürütülecek kutsal savaşta kullanmak üzere 

eğitmiş ve silahlandırmıştır (Chomsky, 2002: 16). İşbirliğinin amacı Afgan direnişçileri 

örgütleyerek Sovyetlere karşı kullanmak ve direnişi kutsal bir savaşa yani cihada çevirmektir. 

Müslüman ülkelerin Sovyetlerin komünist rejimine karşı örgütlenmesi ile Sovyetlerin 

dengesinin bozulması hedeflenmiştir (Yurtseven, 2006: 75). 

Afgan cihadının yaşandığı 1977-1989 yılları arasında, Suudi rejiminin fonlarıyla 

kurulan 2500 medresede toplam 250.000 kişilik bir fanatikler ordusu yetiştirilmiştir. Bu 

medreselerde birer mücahit olarak savaşmak üzere yetiştirilen gençlere, Selefi-Vahhabi 

ideoloji çerçevesinde, kendilerine anlatılan hiç bir şeyi sorgulamamaları ve anlatılanları 

olduğu gibi kabul etmeleri, tek gerçeğin ilahi gerçek olduğu ve imama ihanet eden herkesin 

Allah’a ihanet etmiş sayılacağı ayrıca kendileri dışındaki insanların gerçek Müslümanlar 

olmadığı bu nedenle bunlarla savaşa girmeleri gerektiği de öğretilmiştir (Ali, 2001: 131). 

Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı terk etmesi ardından ne olduğu tam olarak 

anlaşılamayan bir sebepten dolayı Usame Bin Ladin ve Abdullah Azzam arasında görüş 

ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır. Afganistan’dan sonra sıranın Arap ülkelerinde İslam’ı 

iktidara getirmeye geldiğini savunan Ladin ve arkadaşları, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü 

Mübarek ve Pakistan’ın kadın Başbakanı Benazir Bhutto gibi liderleri ‘kâfir’ ilan etmekten 

çekinmemişlerdir. Azam ise bu görüşlere karşı çıkmış ve böyle bir hükmü aceleci bulduğu 

için suikasta kurban gitmiştir. Ladin, Azzam’la yollarını ayırdıktan sonra, Muhammet Atıf ve 

Ebu Ubeyde El Banshiri isimli şahıslarla, Azzam’ın 1987 yılında iç tüzüğünü hazırladığı ‘El-

Kaide’ örgütünü kurmuştur (Demirel, 2004: 57). 

1990 yılında Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi ile tekrar harekete geçen Ladin, Suudi 

hükümetine yazdığı bir mektupla, Suudi Arabistan’a yönelecek olası bir saldırıda ülke 

topraklarının korunabilmesi için Afgan mücahitlerin Arabistan’a çağrılmasını teklif etmiş 

ancak teklifi Suudi hükümetince cevaplandırılmamıştır. Kısa bir süre sonra Arabistan 

topraklarının Amerikan birliklerince korunacağı haberini alan Ladin, kutsal toprakların 
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Müslüman olmayan kişilerce korunmasını ve bu birliklerin Körfez savaşından sonra 

yayılmaya başlamasını hazmedememiş ve sert bir dille eleştirmiştir (Esposito, 2003: 27). 

Amerika’nın, Müslümanlar için iki kutsal kent olan Mekke ve Medine’de sürekli 

askeri varlığı olacağını açıklaması Bin Ladin’in, 1989 yılında kurduğu ve önceleri 

Afganistan’da yardım organize eden örgütünü, harekete geçirmesine sebep olmuştur. 19 

Aralık 1992’de Yemen’de, Amerikan askerlerinin barındığı bir otelde meydana gelen 

patlamayı, Amerikan kaynakları, Bin Ladin’in Amerikan çıkarlarını hedef alan ilk terörist 

saldırısı olarak nitelendirmiştir. Bu saldırıları, 3 ve 4 Ekim 1993’de Somali’deki Amerikan 

birliklerine düzenlenen saldırılar ile 16 Şubat 1993’te Dünya Ticaret Merkezi’ne bırakılan bir 

araçta yarım ton ağırlığındaki bombanın patlaması takip etmiştir (Demirel, 2004: 29-32). 

Söz konusu gelişmelerin ardından 1998 yılının Şubat ayında Bin Ladin, Yahudiler ve 

haçlılara karşı Uluslararası İslami Cepheyi kurarak yardımcısı olan Ayman Al-Zawahiri ve 

bazı örgüt mensuplarıyla bu örgütün kuruluş yasasını imzalamıştır. Hem hukuki hem de dini 

olarak fetva verme yetkisi bulunmayan Usame Bin Ladin, bu kısa metinde “gücü yeten her 

Müslüman’ın mümkün olan her ülkede, sivil olsun askeri personel olsun Amerikalıları ve 

onların müttefiklerini öldürmesinin kişisel görevi olduğunu belirten bildiri maiyetinde bir 

fetva yayınlamıştır (http://www.turkcebilgi.com/usame_bin_ladin/ansiklopedi). Bu bildirinin 

ardından CIA ilk defa, Usame Bin Ladin’i yakalama projesini başlatmıştır.  

Bu gelişmeler sonrası 7 Ağustos 1998’de Amerikan askerlerinin Kutsal Topraklar’a 

girişinin sekizinci yıldönümünde Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçilikleri havaya 

uçuruldu ve toplam 257 kişi öldü, 5 bin 500 kişi yaralandı. Söz konusu olay ardından 20 

Ağustos 1998’de ise ABD misilleme olarak Sudan’da bir fabrikayı ve Afganistan’daki eğitim 

kamplarını bombaladı. Usame bin Ladin’in yakalanması için 5 milyon dolar ödül kondu 

(Demirel, 2004: 33).  

Tarihler 11 Eylül 2001’i gösterdiğinde ise ABD, 1812 savaşından beri ilk kez kendi 

topraklarında saldırıya uğradı. Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerinin CNN 

televizyonunun canlı yayınında bütün dünyanın gözleri önünde çökmesi hem Amerikan 

tarihinin en büyük olaylarından biri olarak hem de dünya siyasi/ekonomik/ideolojik düzenini 

değiştiren bir tarih olarak takvimlere geçti (Ovalı, 2006: 79). Bu saldırıların ardından ABD, 

Afganistan ve Irak’a müdahalelerde bulundu. Bu müdahaleler sonucunda Afganistan’da 
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Taliban rejimine son verilirken, Irakta Saddam rejimi yıkılmış ve devrik lider Saddam 

Hüseyin 2006 yılında idam edilmiştir. 

Laik bir devlet olması ve Halifeliği kaldırması ile Türkiye’de El-Kaidenin düşman 

tanımlaması içinde yer almakta ve örgüt Türkiye’de de yapılanarak, ülke içinde eylemler 

gerçekleştirmektedir. 15-20 Kasım 2003 tarihinde El-Kaide Türkiye Grubu tarafından 

İstanbul’da gerçekleştirilen terör eylemleri iyi bir örnektir. Bu eylemleri gerçekleştiren grubun 

ifade tutanakları incelendiğinde tamamına yakınının, 1996-2001 yılları arasında, örgütün 

Afganistan’daki kamplarında siyasi ve askeri eğitimden geçtikleri ve bu eğitim sürecinde 

cihatçı anlayışları ağır basan katı bir Selefilik anlayışını benimsedikleri anlaşılmaktadır. Yine 

bu ifadelerde, El-Kaide Türkiye grubu üyelerinin eğitim amaçlı olarak ders halkaları 

oluşturdukları ve bu ders halkalarında, izletilen CD’ler, okunan kitaplarla, bir taraftan El-

Kaide hareketinin propagandasının yapıldığı diğer taraftan Selefi-Vahhabi ideolojinin 

anlatıldığı gözlenmektedir (Demirel, 2004: 138-139). 

Türk polisinin büyük bir başarısı sonucunda 11 Ağustos 2005 günü El kaide’nin bölge 

sorumlusu Suriye kökenli Lovai Sakra İsrail gemilerine 1 ton patlayıcı ile saldırma planıyla 

Diyarbakır Havaalanı’nda Türkiye’ye girmek isterken üzerinde 18 ayrı kimlikle yakalandı 

(Lovai Sakra Kimdir, 2007). Sakra’nın 2003 İstanbul HSBC ve sinagog saldırılarının da bir 

numaralı sorumlusu olduğu ve yakalandığı ilk günden bu yana hiçbir panik belirtisi 

göstermeyen Sakra profesyonel bir saldırgan gibi görünmesi örgütün militan yetiştirme 

yöntemi hakkında önemli bilgi vermektedir. Diğer taraftan Adliye binasına getirilişi esnasında 

“1 ton patlayıcıyla deniz ortasında İsrail gemilerine eylem yapacaktım, ama hiçbir Türk’e 

zarar vermeyecektim” demesi de bu profesyonelliğin bir parçasıydı. Yani ‘ben Müslüman’ım, 

Müslümanlara zarar verenlere zarar vereceğim, ama Türklere hiçbir zarar vermeyeceğim” 

şeklindeki kitlelere mesaj ulaştırmaya çalışması (Laçiner, 2009) örgütün stratejisi olarak 

görülebilir. 

2.4. Diğer Örgütler 

2.4.1. Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi-DHKP/C 

Daha öncede bahsettiğimiz gibi Türkiye’de 1980 öncesi ve sonrası döneminde aşırı sol 

grup olarak eylem gerçekleştiren günümüzde de bu eylemlerine devam eden aşırı sol 
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unsurlardan birisi Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP-C ) terör örgütüdür 

(Türkiye’deki Anarşi ve Terör’ün Güvenlik Kuvvetleri İle Önlenmesi, 1982: 37). 

DHKP-C 30 Mart 1994 tarihinde Devrimci-Sol örgütünün partileşme kararı alması ile 

kurulmuştur. Dursun Karataş’ın Genel Sekreterliğini yaptığı ve Marksist-Leninist İdeolojiyi 

referans alan bir terör örgütüdür. Örgütün hedefi mevcut anayasal düzeni silah zoruyla 

yıkarak yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir sistem getirmektir. Bu amaca ulaşmak 

içinde Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (PASS) olarak adlandırılan ve temeli silahlı 

mücadeleye dayanan bir strateji benimsemiştir. DHKP/C örgütünü faaliyet alanlarının odak 

noktasını İstanbul teşkil etmekte; faaliyetler bu ilden koordine edilmektedir (Uçar, 2009). 

Örgütün geçmişte gerçekleştirdiği önemli eylemlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür: 

Ocak 1995 tarihinde İstanbul Kasımpaşa’da Koç Holdingin deposu basılarak tahrip 

edildi. 9 Haziran 1995‘de Rüştü Erdem isimli polis memuru DYP Şişli binası önünde nöbet 

tutarken aralarında Sibel Yalçın isimli örgüt üyesinin de bulunduğu üç DHKP-C üyesi militan 

tarafından öldürüldü (http://tr.wikipedia.org/wiki/Sibel_Yalçın).  

29 Eylül 1995‘de Tarkan Yağcı ve Serdar Öztürk isimli Jandarma erleri İstanbul 

Maslak‘ta İl Jandarma Alay Komutanlığı giriş kapısı önünde gece nöbeti tutarlarken DHKP-C 

üyesi Mustafa Duyar ve İsmail Akkol isimli militanlar tarafından çapraz ateşe alınarak 

öldürüldü. 9 Ocak 1996 tarihinde Sabancı Center’ın 25. katında Sabancı Holding Yönetim 

Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota SA genel müdürü Haluk Gürgön ve başkanlık 

sekreteri Nilgün Hasefe‘nin öldürülmesi (http://arsiv.sabah.com.tr/1997/01/07/f01.html). 

10 Eylül 2001‘de Taksim Gümüşsuyu caddesindeki polis noktasına DHKP-C üyesi 

Uğur Bülbül tarafından canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda canlı bombanın dışında 26 

yaşındaki polis memuru Halil İbrahim Doğan ve 25 yaşındaki polis memuru Tuncay Karataş 

ile 23 yaşındaki Amanda Rigg isimli o sırada yoldan geçmekte olan ve saldırı sonucu kolu 

kopan ve sonrasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Avustralyalı genç bir turist 

hayatını kaybetti. 17 polis memuru ile 6 vatandaş saldırı sonucu yaralandı 

(http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/09/11/27111.asp). 
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Belirli dönemlerde artan ve belirli dönemlerde azalan ancak her dönem tehdit olma 

özelliğini koruyan bu örgüt günümüzde çok aktif olmasa da eylem halinde olduklarından söz 

etmek mümkündür. 

2.4.2. Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) 

Bir diğer sol örgüt olarak ise amacı, mevcut siyasal sistemi silahlı faaliyetlerle yıkarak, 

yerine Marksist-Leninist-Maoist ideolojiye dayalı Komünist bir devlet kurmak olan Türkiye 

Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) karşımıza çıkar. Bu amaca ulaşmak için de, 

Mao’nun halk savaşı stratejisini benimsemektedirler. Halk Savaşı Stratejisi, geniş halk 

kitlelerinin örgütlenmesi sonucu oluşturulan, Halk Ordusunun vermiş olduğu mücadeleye 

denmektedir. Mao’ya göre Halk Savaşı; Stratejik Savunma, Stratejik Denge ve Stratejik 

Saldırı aşamalarından oluşmaktadır.  Günümüzde TKP/ML örgütünün devamı olarak faaliyet 

yürüten TKP/ML KONFERANS ve TKP/ML DABK örgütleri, Tunceli kırsalı başta olmak 

üzere,  Karadeniz Bölgesi kırsalında da faaliyetlerine devam etmektedirler. Metropollerde ise, 

İstanbul’u bir faaliyet üssü olarak kullanmaya devam etmektedirler 

(http://www.sucveceza.com/yazi-284.html).   

2.4.3. İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C) 

Sol terörde olduğu gibi, zaman içinde Türkiye’de çok sayıda dini motifli terör 

örgütleri kurulmuştur. Bunlardan biriside dini esaslara dayanan, sünniliği temel alan, Şii 

düşünce ve grupları reddeden, silahlı eylemi benimseyen İslami Büyük Doğu Akıncılar 

Cephesi (İBDA/C) örgütüdür. Söz konusu örgüt, “Kendinden Zuhur Diyalektiği” olarak ifade 

edilen bir stratejinin gereği olarak, örgüt mensupları arasında hiyerarşik bir irtibata 

girmeksizin bağımsız yapılanmaktadırlar. Örgütün legal ve illegal alandaki faaliyetleri 

tamamen bağımsız inisiyatifler çerçevesinde oluşturulan cepheler tarafından yürütülmektedir 

(http://vatanhainleri.wordpress.com/2007/05/18/ibdac-islami-buyuk-dogu-akincilar-cephesi-

orgutu/). 

İBDA fikriyatı, edebiyatçı Necip Fazıl Kısakürek ve O’nun şeyhi Seyyid Abdulhakim 

Arvasi taraftarı Akıncı gençler tarafından 15 Kasım 1975 tarihinde, Salih Mirzabeyoğlu (Salih 

İzzet Erdiş) öncülüğünde çıkarılan Gölge Dergisi çerçevesinde oluştu. 12 Eylül öncesinde 

çeşitli miting ve gösterilerde boy gösteren örgüt, silahlı çatışmalarda bazı militanlarını 

kaybetti. 1 Ağustos 1984’de fiili bir yapılanmaya giderek, kendilerine Necip Fazıl 
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Kısakürek’in Büyük Doğu İdealine dayanarak İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA-

C) ismini verdiler. Amaçları Osmanlı Devleti modelinde federatif yapılı bir İslam Devletini 

kurmaktır (http://unibozkurt.com/icerik/156/ibda-c). 

Diğer İslamcı gruplara sert muhalefet gösteren örgüt yanlıları, daha çok şehirlerde 

yaşıyor ve topluma yabancılaşan problemli kişiliklerden oluşuyor. Örgüt “Kendinden Zuhur 

Diyalektiği” olarak ifade ettikleri bir tekniğin gereği olarak, hiyerarşik olmayıp bağımsız 

olarak yapılanmıştır. 1980 öncesinde Ak-Doğuşçular olarak tanınan örgütün diğer 

İslamcılardan ayrıldığı en önemli özelliği; geleneksel İslami dünya görüşüne göre daha net, 

somut ve radikal gibi gözüken bir dünya görüşüne sahip olmalarıydı. Sözde “Büyük Doğu 

Başyücelik Devleti” ni kurmak amacıyla terör faaliyetlerine geçen örgütün lideri olan 

“Kumandan” kod adlı Sali Mirzabeyoğlu takma adlı Salih İzzet Erdiş, 29.12.1998’de 

İstanbul’da yakalanmış, 98 eylemden sorumlu tutulmuştur. Ayrıca İBDA-C örgütü Ahmet 

Taner Kışlalı suikastinden de sorumlu tutulmuş ve bu olayla ilgili örgüt üyesi 14 militan 

İstanbul’da yakalanmıştır. Örgüt lideri dava duruşmalarına mevcut Anayasal düzeni 

tanımadığı gerekçesiyle katılmamıştır 

(http://www.dunyagazetesi.com.tr/haberArsiv.asp?id=4618). Örgüt, lider kadrosunun büyük 

bir bölümü cezaevinde bulunduğundan marjinal seviyede bulunmaktadır. 

Saydığımız bu örgütlere ek olarak isimlerinden bahsetmediğimiz bir çok sol ve sağ 

yasadışı unsur eklenebilir. Fakat Türkiye’de günümüze kadar eylem ve yapılanmalarıyla 

dikkat çeken önemli örgütler yukarıdaki bahsettiğimiz yasa dışı terör örgütleridir. Söz konusu 

örgütlerin genel ağırlığı da aşağıda göreceğimiz gibi belirli yöntemlerle Türkiye’de militan 

olarak gençleri tercih etmektedirler.  

3. TÜRKİYE’DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GENÇLERİN 

KAZANILMASINA YÖNELİK FAALİYETLERİ 

Önceden de belirtildiği üzere Terör örgütleri militan kazanmak, ideolojilerini geniş 

halk topluluklarına duyurabilmek amacıyla yasal ve yasal olamayan birçok yöntemle 

propaganda faaliyeti yürütmektedirler. Propagandaların temeli ise, yalana ve de 

manipülasyona dayanmaktadır. Bu sayede özellikle gençleri kolayca kandırabilmekte ve 

istedikleri eylemleri yaptırabilmektedirler. 
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Genç nüfusun fazla olduğu Türkiye’de Terör örgütleri açısından gençleri kazanmada 

ekonomik faktörleri ön planda tutmaktadır. Bu durum gençlik dönemi olan ve insanda çok 

yönlü değişimlerin görüldüğü, bağımsızlığın ve toplumla kaynaşmanın arzulandığı, dinamik, 

otoriteden bağımsız böyle kritik bir dönemde gençler bir şekilde terör örgütlerinin karanlık 

tuzağına kolayca düşülebilmektedir. İnsanlık, tarihi boyunca en insani hareketlerde 

hammadde ve itici güç olarak gençleri seçtiği gibi, bütün insanlık dışı karanlık emellerin 

arkasındaki güçler(terör örgütleri) de gençleri seçmektedir (Yüksel, 1990: 16).  Terör 

örgütlerinin gençleri kazanmada istihdam, işsizlik, yoksulluk, eğitim, barınma, iletişim, 

katılma gibi sosyal faktörleri çok iyi kullandıkları görülmektedir. 

Söz konusu faktörlerden üzerinde özellikle durulması gereken ve terör örgütlerinin 

ideolojilerini yaymada sıklıkla malzeme olarak kullandıkları, gelir dağılımdaki adaletsizlikler, 

işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik sorunlardır. İnsanı maddi olduğu kadar psikolojik yönden 

de olumsuz etkileyen ekonomik faktörler gençleri yasal olmayan yöne götürebilmektedir. Bu 

durumun farkında olan terör örgütleri gençler açısından, toplumdaki dengesiz gelir dağılımını 

propaganda malzemesi olarak kullanmakta ve bu yolla kendi yörüngelerine 

çekebilmektedirler. Terörü besleyen temel argümanlarının yoksulluk, ezilenler, sömürülenler 

propagandaları ile dolu olduğu ve en çok ekonomik sorunları istismar ettiği de göz önüne 

alındığında konunun örgütler açısından önemi daha net görülür 

(http://www.sucveceza.com/yazi-284.html). 

Türkiye’de PKK terör örgütünün gençleri kazanmadaki ekonomik yöntemlere 

baktığımızda öne çıkarılan temalardan bir tanesi de geri kalmışlıktır. Bu yönde terör örgütü 

bölge halkına ve bölge gençlerine Türkiye’nin bilinçli olarak yatırım yapmadığı şeklinde 

lanse edilmektedir. Yine aynı yönde bölgede eğitimin olmadığı, okulların bulunmadığı, sağlık 

kuruluşlarının bulunmadığı örgüt tarafından her fırsatta dile getirilmektedir. Örgüt bu 

faktörleri her fırsatta propaganda malzemesi yaparak bölge halkını ve özellikle bölgedeki 

gençleri kışkırtmakta, örgüte bu yolla sempatizanlar kazandırmaktadır (Aktaş, 2006: 67). 

Yine PKK’nın bölgedeki ekonomik durumu kötü olan ve evlenemeyen gençleri 

etkilemesine örnek olarak yakalanan bir örgüt mensubunun nasıl kandırıldığına dair verdiği 

ifade şu şekildedir (PKK Gençleri Kadın Vaadiyle Kandırıyor, 2009): 

Şamke köyüne ceviz toplamaya gittiğimde yanımıza gelen PKK’lılar bize, ‘Arkadaşlar biz 

PKK’liyiz. Siz de bize katılın beraber top oynarız, içimizde çok güzel kızlar var’ dediler. 
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Sonra elindeki silahı bana verip ‘Bu silah senin. İlerleyen zamanda sen de komutan 

olacaksın’ dediler. Sonra Zagros bölgesine götürüldüm. Orada örgütün şu anda Mahmur 

Mülteci kampında kaymakamlığını yapan Metin kod bana askeri ve siyasi eğitim verdi. 

Örgütlerin gençleri elde etmesini kolaylaştıran önemli bir etken de eğitim sisteminde 

yaşanan sorunlardır. Bu durumda gençlerin her türlü eğitim sorunlarından terör örgütleri 

azami ölçüde faydalanmaktadır. Ancak terör örgütleri en önemli insan kaynağını özellikle lise 

ve üniversite gençliğinden sağlamaktadırlar (Cin, 1987: 56). Günümüzde terör örgütlerinde 

militanlara ve üst düzey yöneticilere bakıldığında genel ağırlığının eğitimli elemanlardan 

oluştuğu görülmektedir. Üniversite harçlarının protestoları, başörtüsü sorunu gibi birçok 

eğitim sorunu terör örgütlerinin gençleri kazanmasındaki önemli faktörlerden biridir.  

Türkiye koşullarında devlet mekanizmaları tarafından kontrol edilemeyen, göç, sosyal 

hareketlilik ve beraberinde getirdiği çarpık kentleşme terörün kullandığı unsurlardan birisidir. 

Çünkü kontrol edilemeyen sosyal hareketlilik, büyük şehirlerdeki gecekondu vb kenar 

mahalleleri adeta birer şiddet yuvası haline getirmiştir. Büyük şekillerde sosyal ve ekonomik 

sıkıntılarla bunalan eğitim ve istihdam olanağı bulunmayan böylece amaçsız ve konumundan 

hoşnutsuz olan gençler, terör örgütlerinin ideolojik propaganda faaliyetlerinin hedefi haline 

gelmekte ve potansiyel militanları olarak görülmektedir. 

Diğer bir kazanma yöntemi ise etnik ayrımcılıktır. Etnik temele dayalı terörün ortaya 

çıkması ve yaygılaşması dünyadaki birçok devleti önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle 

Türkiye’nin bulunduğu bölgede, etnik temele dayalı terör olaylarının daha da yaygılaşması 

daha açık görülmektedir. Etnik terör grupları açısından eğer ayrı bir kimlik varsa bunun 

harekete geçirilmesi gerekir. Bir kişinin kendisini etnik gruba bağlı hissetmesi yetmez, rakibe 

karşı kendisi adına hareket ettiği düşünülen gruba destekte vermesi gerekir. Böylece kimliğin 

siyasal olarak etkili olması için organize olması sağlanmaya çalışılır (Baharçiçek, 2000: 18). 

Psikolojik yönden etnik terörden en fazla etkilenen yine gençler olmaktadır.  

Bu bağlamda PKK terör örgütü etnik kökene dayanan bir örgüttür. Örgüt yaptığı 

propagandalarda sürekli olarak etnik ayrımcılığı dile getirmekte ve etnik bölücülük 

yapmaktadır. Özellikle bölge halkına ve bölge gençlerine yönelik olarak her fırsatta Kürtlerin 

Türkler tarafından aşağılandığı yada ezildiği yönünde propagandalar dile getirilmektedir. 

Bu bağlamda özellikle ülkemizin dil birliğini, kültür birliğini bozmaya yönelik 

çalışmalar sürdürülmekte bölge halkı ikinci sınıf vatandaşmış gibi gösterilmeye 
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çalışılmaktadır. Bu kapsamda aşırı Kürt milliyetçiliği bilinci uyandırmak için (Çeşme, 2005: 

183-184); 

—Kürt vatandaşların ezilen bir ırk olduğu, 

— Dilleri kullanma aşamasında zor durumda bulunduğu, 

—Binlerce yıl derinliklere inen bir tarihlerinin olduğu ve bunun Türkler tarafından kabul 

edilmemesi 

—Yaşadıkları toprakların en eski zamanlardan beri kendilerine ait olduğu, 

—Nevruz’un ulusal kurtuluş bayramı olduğu, 

Bu fikirlerin doğruluğu ve pekişmesi için de günümüz uygulamalarına ilişkin; 

—Kürdistan’ın işgal altında tutularak dört ülke arasında parçalandığı, 

—Ana dilleri olan Kürtçenin konuşulmasına ve bu suni dille eğitime müsaade edilmediği, 

—Bilinçli olarak geri bırakıldıkları, 

—Bölgenin sömürge statüsünde bırakılıp, maksatlı olarak gelişmensin engellendiği gibi 

konularda propaganda yapılarak halkın duyguları sömürülmektedir. 

Din istismarcısı terör örgütleri ise Türkiye’de gençlerin kazanılmasına yönelik olarak 

üniversite ve yüksek okullarda Müslüman Gençlik adı altında meydana gelen oluşumlarla 

türban yasağı ve Filistin meselesi gibi faktörleri kullanarak gençleri kazanma yoluna 

gitmişlerdir.  Bu durum cuma eylemlerinde kendini göstermiştir. Terör örgütü mensuplarının 

üniversite öğrencilerinin kaldığı yurtlar ile öğrenci evlerinde düzenlenen sohbet toplantıları da 

bu yönde kullanmaları bilinmektedir (Demirel, 2004: 63-65). Örgütler sempatizan olmaya 

yatkın gençlere cihat ve şehitlik kavramlarını işlenmekte ve bu yönde filmler izlettirilerek 

ileride eylemcisi olmaya özendirilmektedir. Nitekim söz konusu örgütler gençlere intihar 

saldırısı gerçekleştirmeleri durumunda şehit olacaklarını, cennette 72 huri verileceğini, 

Allah’ın yüzünü görebileceklerini, akrabalarından 70 kişinin de sayelerinde cennete 

girebileceklerini telkin etmektedir (Alkan, 2006: 73-75). 

Ayrıca Van’da yapılan bir araştırmada terör örgütüne katılan gençlerin verdiği 

cevapların saydığımız yöntemlerle paralellik gösterdiği görülmektedir. Araştırmaya göre; 
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—Üniversiteli gençlerin verdiği beyanlarda gelecekle ilgili evlilik, iş vb endişeleri 

nedeniyle örgütün bu imkânları sunacağını bildirmesi 

— Ergenlik döneminde kişilerin, aile ilişkilerinde kendi kararlarını almak, buna bağlı olarak 

güç kazanmak ve hayatlarının kontrolünü ellerinde tutmak istedikleri ve sonuçta aile 

baskısından kurtulmak için katıldıklarını ve örgütün gence bir kişilik vaat edeceği 

— Örgütün kentlerdeki örgüt bürolarında anlattığı olayların ve propagandalarının gençlerin 

ilgisini çekmesi ve etkilemesi  

— Çevrelerindeki kişileri örnek alarak örgüte sempati duymaları 

(http://www.kanalturk.com.tr ) gibi faktörler gençleri örgüt içerisine çekmek için kullandıkları 

yöntemlerden bazılarıdır. 

Yukarıda sayılan tüm faktörleri incelediğimizde terörist örgütlerin gençlerin 

kazanılmasına yönelik faaliyetleri olarak değerlendirmek gerekir. Bu açıdan terör örgütlerinin 

kullandığı bu yöntemler sonrasında gençlerin terör örgütlerine katılması kolaylaşmakta ve 

aşağıda göreceğimiz gibi belirli sonuçlar doğurmaktadır. 

4. TÜRKİYE’DE GENÇLERİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE KATILMASININ 

SONUÇLARI  

Türkiye’de terör örgütlerinin hedef  kitlesi olarak seçtiği gençlere ve öğrencilere 

ulaşmayı amaçlayan yöntemlere yukarıda değindikten sonra genel olarak özetlenmesi 

istenirse; örgütlerin gençleri örgüte katmak için önce gençlerin aile yapısı, zaafları, 

arkadaşları ve gelir düzeyi gibi konularda bilgi topladıktan sonra psikolojik ve propaganda 

teknikleri hakkında eğitilmiş militanları vasıtasıyla, geliştirdikleri plan dahilinde harekete 

geçerek çay, sinema, tiyatro, konser daveti, burs yada kalacak yer temini gibi konularda 

yardım sağlama bahanesiyle gençlerle ilişki ve iletişim kurma ve geliştirmeye çalışır. Bu 

şekilde hemen kurulan gençler, gazete ve dergi okutturmak sureti ile düşünce boyutunun da 

etkilenmeye çalışılır. Bu süreç duygu boyutunu besleyecek içerikteki  müzik, marş ve şiirlerle 

desteklenir.  Bu propaganda sürecine maruz kalan öğrenciler, artık, ‘bu benim kendi iradem, 

kendi tercihimdir.’ deseler bile, grup psikolojisi içerisinde  dayatılan davranış kalıplarından 

öteye  geçemediklerinin farkında olamazlar. İradesi zayıflatılan öğrenciyi, ‘gruptan  dışlamak, 

gruba ihanet etmek’ gibi  psikolojik baskı unsurlarıyla tehdit etmek suretiyle bireysel yada 

toplumsal eylemlere katılmaya zorlar. Sonuç itibariyle bu zorlamalarla, öğrencinin polis, okul 

idaresi yada herhangi bir devlet kurumu ile karşı karşıya gelmesini sağlamayı amaçlar (Terör 
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Örgütlerinin Gençliği Kazanmasını Kolaylaştırıcı Nedenler, 2009). Bu aşamadan sonra örgüt 

içerisine alınan genç küçük olaylar sonucunda siciline işlenen suçlarında verdiği psikolojik 

baskı ve örgütün sen artık örgüt militanısın dönemesin tehditleri karşısında kaybedilmiş bir 

genç olarak görülür. Tartışmada terör örgütlerinin hedef kitlesi olarak seçtikleri gençleri 

militan olarak kullanmak amacıyla uyguladıkları yöntemler ortaya konulmaya çalışıldı. 

Öyle ki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 826 sol terör örgütü elemanının dosyası 

üzerinde yaptığı bir araştırma sonucunda; 

—Yaş gruplarına göre dağılımları şöyle oluşuyor: Yüzde 65’i 14-25 yaş grubu, yüzde 

16,8’i 25-30 yaş grubu ve yüzde 17,5’i de 30’dan sonrası.  

—Öğrenim durumlarına göre dağılımları ise; yüzde 20,4’ü Yüksekokul mezunu ya da 

öğrencisi, yüzde 33,5’i Lise mezunu ya da öğrencisi, yüzde 14’ü Ortaokul mezunu, yüzde 29 

İlkokul mezunu ve yüzde 1,9’u cahil oldukları tespit edildi 

—Sağ 200 terör örgütü elemanının dosyaları üzerinde yapılan araştırmada yaş 

gruplarının dağılımları şöyle: yüzde 2,5 10-14 yaş grubu, yüzde 72’si 15-25, yüzde 17’si 25-

29, yüzde 6’sı 30-34, yüzde 2’si de 35-65.  

—Öğrenim durumlarına göre dağılımları da şu şekilde: yüzde 22’si Yüksekokul, 

yüzde 40’ı Lise, yüzde 14’ü Ortaokul, yüzde 19’u İlkokul, yüzde 2,5 Okur-yazar, yüzde 1.5 

Cahil.  

—Tutuklu 262 terör örgütü PKK elemanı üzerinde yapılan bir anket çalışmasında ise; 

yaş gruplarının dağılımı yüzde 54’ü 14-25 yaş grubu, yüzde 34’ü 26-37, yüzde 12’si 38-58 

arasında.  

—Teröristlerin yüzde 11’i üniversite, yüzde 16’sı Lise, yüzde 13’ü Ortaokul, yüzde 

39’u İlkokul, yüzde 12’si okur-yazar, yüzde 9’u okuma-yazma bileyen cahil oldukları tespit 

edildi (http://www.tumgazeteler.com/?a=3916152). 

Yukarıdaki araştırmadan da anlaşılacağı gibi terör örgütlerinin gençleri katılımlarının 

sonuçları daha da net ortaya çıkmaktadır. Bu konuda önemli bir örnek olarak Diyarbakır 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK’nın şehir yapılanması Koma Civakên Kurdistan’a (KCK) 
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yönelik yürüttüğü soruşturmayla ilgili hazırlanan iddianamede terör örgütünün Kürt gençleri 

nasıl kullandığı gözler önüne seriliyor.  

Buna göre terör örgütü, şehirlerde eylem yapmayan Kürt gençlerini hem örgütten 

atıyor, hem de şehirleri terk etmeleri istenerek okullarını bırakmaya zorluyor. Davanın 

iddianamesine göre terör örgütü, Gençlik Örgütü’nün uzun süredir İzmir’de eylem 

yapmamasından dolayı Kürt gençlerin örgütten atılma kararını vermiş. Terör örgütü bu 

gençlerin İzmir’i terk etmelerini de istemiş. Ancak gençlerin okullarına dönmek istemeleri 

örgüt kararlarıyla çeliştiği için gençlerin dağa çıkması gerektiğine karar verilmiş. Karara 

uymayan gençlerin Kandil Dağı’na gelmeleri ve itiraz raporu yazmaları istenmiş. Konunun 

sözde Türkiye Sözcülüğü’nden değerlendirilip yazılı olarak cevap verileceği ifade ediliyor. 

Gençlerin ise öldürülme korkusundan 15 gün boyunca İzmir’e giremediği belirtiliyor 

(http://forum.memurlar.net/topic.aspx?id=670798).  

Bu olay terör örgütlerinin, bir gencin psikolojik yönden düşüncelerini etkileyip 

ideolojileri çerçevesinde şartlandırmaları sonucunda örgüte gelene kadar ailesinden ve 

çevresinden aldığı kimlik ve kişilik silinerek yerine yeni bir kimlik ve kişilik 

kazandırılmaktadır. Bu kimlik Türkiye genelinde militan kimliği ve kişiliği olarak da 

nitelendirilmektedir. Bir terör örgütünün militanlarını bu süreçten geçirmesindeki amaç ise, 

işleteceği cinayetlerin meşruiyet dayanağını o kişinin iç dünyasına yerleştirebilmektir. 

Bundan sonra, bir militan işlediği cinayetlerden dolayı vicdani herhangi bir sıkıntı 

çekmemektedir (Terör Örgütleri Gençliği Nasıl Kazanıyor?, 2009). 

Gençlerin terör örgütleri tarafından kullanıldığı bir diğer faaliyet alanı intihar 

saldırılarıdır. Genel olarak din istismarcısı örgütler gençlere intihar saldırısı gerçekleştirmeleri 

durumunda şehit olacakları gibi beyanlarla beyinlerini yıkamaktadırlar. Diğer örgütler ise bu 

durumu gençlerin içinden çıkamayacakları bir durum gibi gösterip eylem yaptırmaktadırlar. 

Sonuç olarak çok yüksek bir genç nüfusa sahip olan Türkiye’de gençlerin terör 

örgütlerinin militan gereksinimini karşılaması bakımından önemli bir faktör olduğu 

düşünüldüğünde bunun birçok sonuca ulaşacağı da unutulmamalıdır. Özellikle terör 

örgütlerine katılan bu gençlerin ölüm dışında bir başka seçenek yokmuş gibi beyinlerinin 

yıkanması söz konusu gençlerin toplumda korku ve panik havasına sebep olacak her türlü 

eylemi yapabilecekleri kanısını doğurur. Diğer taraftan terör örgütlerinin militan desteğinin 

önlenmesi örgütlerin zayıflaması ve çözülmesine sebep olur. Örneğin Türkiye’de sol 
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örgütlerin geçmiş yıllarda genç militan desteğinin önlenmesi birçok örgütün çözülmesine 

sebep olmuştur.  

Fakat şimdi Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu başlıca iki sorun mevcuttur. 

Bunlardan birisi dini duyguların istismarı diğeri ise etnik ayrımcılık konusudur. İki konu 

üzerine de propaganda faaliyetleri yürüten terör örgütleri iç ve dış destekle genç kesimden 

örgüte katılımı kolaylaştırmaktadır. Gençlerin terör örgütlerinin tuzaklarına düşmesini 

engelleme amacıyla neler yapılabilir. 

5. ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında kendi politikalarını uygulama imkânı 

bulamayan bir takım ülkeler amaçlarını gerçekleştirmede terörü bir araç olarak 

görmektedirler. Güçlü devletlerin ise kendi politikalarını gerçekleştirmek ve rakiplerini etkisiz 

kılabilmek için yine aynı şekilde terörü bir araç olarak kullandıkları da gerekebilir. Terörizm, 

günümüzde bir tehdit  olmaktan çıkmış ve tüm dünyayı derinden etkileyen bir tehlike haline 

gelmiştir. 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezine yapılan uçaklı intihar saldırısı 

bunun en büyük göstergelerinden birisidir (http://www.egm.gov.tr/temuh/terorizm8.htm). 

Diğer taraftan 11 Eylül saldırılarının ardından, İstanbul, Moskova, Madrid, Taşkent, 

Osetya ve Dakarta’da meydana gelen bombalama olaylarında 4.300 kişinin ölümüne 

11.000’in üzerinde kişinin de yaralanmasına neden olan terör eylemleri, terörizmin ulusal ve 

uluslararası güvenlik açısından ne denli önemli bir tehdit oluşturduğunu açıkça ortaya 

koymaktadır(http://www.bilgesam.com/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=

67:teroerizm-ve-teroeriznle-muecadelede-alnmas-gereken-tedbirler&catid=122:analizler-

guvenlik&Itemid=147). 

Yukarıda görüldüğü üzere terörün uluslararası boyut kazandığı esasına göre terörün 

başarısı büyük ölçüde dış desteğe bağlıdır. Dış desteği olmayan terörün başarı şansı yoktur. 

Ülkeler iç hukuk kurallarıyla terörü önlemeye çalışırken, sorunun uluslararası boyutu 

nedeniyle uluslararası alanda terörü önlemek amacıyla yapılan çalışmalara destek veya onay 

vermek zorundadırlar. Buna rağmen uluslararası topluluğun beklenen hedefe ulaştığını 

söylemek mümkün değildir. Çünkü kimi ülkelerce terör olarak görülen bir olgu başka ülkeler 

tarafından şiddet, isyan veya gerilla savaşı, bir etnik grubun kurtuluş mücadelesi, düşük 

yoğunlukta savaş olarak algılanmaktadır. Ayrıca, “terör”le “siyasi suç” kavramları da iç içe 
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girmiş kavramlar olduğundan, ülkeler farklı teşhis koymaktadırlar. Bu teşhiste ülkelerin, 

ekonomik, siyasi ve askeri çıkarları önemli rol oynamaktadır. Bir terörist, suç işledikten sonra 

yurtdışına kaçmakta, gidilen ülke, suç kendi ülkesinde işlenmediği için, suçu, “siyasi suç” 

olarak kabul ederek, herhangi bir yargılama yapmamakta ve suçluyu iade etmemektedir. 

Çünkü uluslararası hukuka göre siyasi suçlarda iade yoktur 

(http://www.konya.pol.tr/teror_sb.htm). 

Günümüzde terörün meşruiyet kaynağı gittikçe artan bir düzeyde ulusal 

bağımsızlıktan dine ve etnik milliyetçiliğe kaymaktadır. Kökten dincilik ve etnik milliyetçilik 

günümüzde terörizmi harekete geçiren en önemli faktörlerdendir. Otuz yıl önce din ya da 

etnik ayrılıkçı terörist hareketler yok denecek kadar azdı. Nitekim 1980 yılında bilinen bir çok 

terörist örgüt ya da grubun sadece ikisi din veya inanca dayalı ideolojiler ile 

yönlendiriliyordu. Diğerleri ise genel ağırlıkla farklı ideolojileri benimseyen örgütlerdi (Aktan 

ve Vural, 2009). 

Bu noktadan hareketle günümüzde terör örgütlerinin gençleri etkilemesindeki 

sebeplerden en çoğu etnik ve dini yönde gelişmektedir. Alınması gereken önlemlerinde hem 

gençlerin sorunlarına hemde Türkiye’nin etnik ve dini yönüne uygun önlemler olması 

gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 

yoğunlaşmış terör faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak günümüze kadar yetkili 

makamlarca ülke imkânlarının el verdiği ölçü de birçok önlem alınmış ve uygulanmıştır. Her 

ne kadar bu konuda birçok önlem alınsa da görüldüğü gibi Türkiye’de ki terör olayları azalsa 

da halen sürmektedir. 

Söz konusu bölgelerdeki sosyal ve psikolojik faktörler PKK ve diğer terörist grupların 

etki alanlarına girmiştir. Bu açıdan bu bölgelerde uzun yıllardan beri süre gelen bölücülük 

olayına karşı, alınacak ana tedbirler ve uygulanacak prensipler ile hedefleri kapsayan temel 

bir politika bu güne kadar tespit edilememiştir (Çora, 2004: 117). Şüphesiz bunun temel 

nedenleri iktidar değişiklikleri, her iktidarın konuya farklı bakması, sorunun bir bütün olarak 

değerlendirilememesi gibi nedenler yatmaktadır. Türkiye bu konu da hep bir yerlerde hata 

yapmaktadır. Özellikle bu bölgede gençlerin toplumsal refah açısından geleceğe ilişkin kaygı 

düzeylerini azaltacak, onların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı 
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olacak hizmetlerin yaygınlaştırılması, bu konuda gerekli politikaların oluşturulması ve 

uygulanması önerilebilir. 

Neticede sorun bütün yönleriyle ele alınmalı, bu konuda uygulanması gereken ana 

esaslar ve ulaşılması gereken hedefler tespit edilmeli, temel bir milli politika ortaya konularak 

tüm dünyaya ilan edilmelidir (Çora, 2004: 117). Ayrıca Türkiye bu politikaları kararlılıkla 

uygulamalı ve kesinlikle taviz vermemelidir. 

Ayrıca özellikle üniversite gençleri ideolojik görüşleri, mensup oldukları gruplar, 

örgütlenmede ve kendi taraflarına daha fazla üye çekmeye gayret ederler. Bu sebeple 

üniversite gençliğinin örgüt militanı olmasının önüne, onlara yönelik sosyal ortamlar ve 

ekonomik tedbirler alınarak geçilebilir.  

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gençlerin ekonomik koşullarını 

iyileştirebilecek ve meslek sahibi olabilecekleri eğitim programlarının planlanması ve 

uygulanması önemlidir. Ayrıca sağlık ve eğitim hizmetleri ile diğer toplumsal hizmetlerin 

kalitesi artırılarak, toplumda yaşayan her bireyin bu destek ve yardımlara eşit bir şekilde 

ulaşabilirliği sağlanmalıdır. 

Bu konuda alınacak önlemlerde ailelerinde çeşitli bakımdan sorunları ele alması 

gerekmektedir. Nitekim yapılan bir araştırmada çocuklara karşı ilgisizlik, ihtiyaçlarının 

zamanında giderilememesi, iyi bir gelecek hazırlanamaması onları ailelerinden 

uzaklaştırmakta ve alternatif arayışlara itmektedir. Bu gençler kısa sürede örgütlerin ağına 

düşürülmekte ve örgüt tarafından eylemlerde kullanılmaktadır Bu bağlamda, gençlik 

döneminde bir insanın anne babasının desteğine çok büyük gereksinimi vardır. Ailelerin 

bıraktığı boşluğu ise terör örgütleri ve diğer suç örgütlerinin değerlendirdiği gözlenmektedir 

(Alkan, 2006: 109). 

Ailelerin gençlerin yetiştirilmesi, kültürlenme ve sosyalleşmesindeki fonksiyonu göz 

önüne alınarak onları terörün ağına düşmekten alıkoymada yapması gerekenleri maddeler 

halinde şöyle sıralayabiliriz (http://www.sucveceza.com/yazi-284.html). 

1.      Gençlik çağındaki çocuklarınızı gereksiz yere yargılamayın, eleştirmeyin. Adam 

yerine koyup, onlara bu kritik dönemlerinde yardımcı olun. 

2.      Gençlik çağındaki çocuklarınıza yeni bir dünyanın mimarı olma şansını verin; onları 

kendi ayakları üzerinde durabilen, girişken ve bağımsız bir insan olarak yetiştirin. 
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3.      Çocuklarınıza sevgi ve şefkat göstermekten kesinlikle kaçınmayın. Bir gülfidanı nasıl 

suya, havaya, ışığa ve toprağa muhtaç ise; çocuk ta sevginin şefkatin, karşılıklı saygının 

olduğu mutlu bir aile toprağına muhtaçtır. Unutmayın ki onlara verilecek sevgi, terörün ve 

terörizmin panzehiridir.  

4.      Çocuklarınıza istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeniz ancak onları 

tanımanız ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmanızla mümkün olacaktır. Ruhen sağlıklı veya 

sağlıksız bireylerin yetişmesinde aile içi iletişim ön planda olduğu tartışılmaz bir gerçektir.  

5.      Çocuklarınıza kavga ve savaş malzemesi olan oyuncaklar almayınız. Asıl o zaman 

çocuklarınızı kendi elinizle sadist ruhlu yapmış, terör örgütleri için zemin hazırlamış 

olursunuz. 

6.      Çocuklarınız sözlerden ziyade davranışlardan etkilenirler. Çocuklarınıza uygun 

davranışları öğretebilmek için kendiniz model olun.  

7.      Çocuklarınızı gözetim altında yönlendirin. Uygun yönlendirme ve gözetim olmadığı 

zaman, ihtiyaç duydukları bu rehberlikten yoksun kalacaklardır. Araştırmalar, zamanında 

ve yapıcı bir yönlendirme almayan gençlerin davranış problemleri olduğunu 

göstermektedir. 

8.       Çocuklarınızın çevrenizde ya da evinizde şiddet görmelerini önlemeye çalışın. Ayrıca 

aynı şekilde televizyonda yayınlanan şiddet içerikli film ve dizilerden çocuklarınızı 

olabildiğince uzak tutmaya çalışın. Bu tür şiddet içerikli programların gençlerin yanlış kişi 

ve olayları taklit etmelerine ve mafyavari şebeke ve örgütlere girmelerine zemin 

hazırladıklarını asla unutmayın. 

9.      Çocuklarınızın sorularını en yalın en doğru şekilde cevaplayın sakın cevapsız 

bırakmayın. Gençlik döneminde çocuklarınızın cinsellik, yetişkinlik vb konularla ilgili 

sorduğu soruları hiç geçiştirmeden kısa ve onun anlayabileceği basitlikte cevaplayın. 

Yanıtsız kalan sorularına onların, dışarıda bir yerlerde cevap arayacaklarını aklınızda 

bulundurun. 

10.  Son olarak iyi eğitilmiş ve topluma kazandırılmış bir gencin hem ailesi, hem de toplum 

için bir servet olduğunu unutmayın ve davranışlarınızı buna göre belirleyin. 

Sorunun iç önlemleri dışındaki bir diğer faktörü ise uluslararası boyutudur. Yukarıda 

da bahsettiğimiz gibi Türkiye uluslararası toplumun terörle mücadeleyi amaçlayan bütün 

gayretlerini desteklemiş, katkıda bulunmuş ve terörizmin her çeşidini kınamıştır. Terörizm, 

organize suçlar, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleyi öngören ve bu alanda 51 ülke 

ile 117 ikili ve çok taraflı anlaşmalara taraf olan Türkiye, uluslararası terörle mücadelede 
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önemli bir aktördür. Bu çerçevede 1970’li yıllardan günümüze uluslararası alanda terörizmle 

mücadelede kapsayıcı araçlar oluşturan 12 Birleşmiş Milletler sözleşmesi ve diğer 

protokolleri imzalayan ve onaylayan ülkelerden birisidir. Bu bağlamda Türkiye’nin terörle 

mücadelesinde ve gençlerin terör örgütüne militan olarak kaydırılmasında kendi önlemlerinin 

yanı sıra bölgede teröre destek veren ülkelerinde bu yöndeki desteklerinin kesilmesi 

gerekmektedir (http://www.konya.pol.tr/teror_sb.htm). 

Söz konusu önlemler ışığında son zamanlarda yaşanan gelişmeler bu yönde umut ışığı 

olmuştur. Bölge halkının kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik bu adımlar terörün 

çözümü için anahtar sayılabilir. Bu önlemlerin kararlılıkla devam ettirilmesi terör örgütünün 

gençleri tuzağına düşürmemesi içinde önemlidir. 
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SONUÇ 

Hiç şüphesiz şiddetin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar tarih boyunca bir 

takım gayelere erişmek veya bazı güdülerini tatmin etmek üzere şiddete yönelmişlerdir. 

Şiddet çok farklı şekillerde olabilir ancak bu kitlesel ve sistemli bir nitelik kazandığı vakit 

toplumsal alanda ciddi bir kaos ve kargaşa ortamı yaratabilmektedir. Bunu günümüzde 

uygulayan terör örgütleri bu yolla toplumları bezdirmeye ve hedefledikleri amaca uygun bir 

ortam yaratmayı amaçlamaktadır. Pek çok alanda yaşanan gelişmeleri tatbik eden terör 

örgütleri bazen devletlerin varlığını tehdit edecek düzeyde güçlenebilmektedir. 

Geleneksel olarak siyasal bir amaca ulaşmak için terörizme başvuran teröristlerin 

amaçlarında son yıllarda önemli değişiklikler olmuştur. Eskiden ne olduğu açıkça ifade 

edilebilen hedefleri olan terörist gruplar yerini artık belirsiz, açık uçlu ve intikam alma gibi 

amaçları olan teröristlere bırakmıştır. Yıkmak istedikleri düzenin yerine yeni bir düzen 

kurmak istememektedirler. Amaç intikam almak olduğu için şiddet kullanımında radikal bir 

artış gerçekleşmiştir. 

Dünya üzerinde terörle mücadele eden pek çok devlet vardır. Ancak bunlar arasında en 

büyük kaybı yaşayan ülkelerden birisi Türkiye’dir. Nitekim 30 yıldır, terörün her türlüsü ile 

mücadele etmiş ve etmekte olan bir ülkedir. Bugün gelinen noktada; terör örgütlerine karşı 

yürütülen başarılı çalışmalar sonucu terör olayları önemli ölçüde kontrol altına alınmış, terör 

örgütlerinin eylem potansiyelleri asgari düzeye indirilmiş, başta PKK/KADEK ve Hizbullah 

terör örgütleri olmak üzere birçok terör örgütü lideri ya yakalanmış ya da ölü olarak ele 

geçirilmiştir. 

Fakat Türkiye’de faaliyet yürüten terör örgütleri ve bu örgütlere karşı verilen 

mücadele, Türk dış politikasını da önemli ölçüde etkilemiştir. Terör sorunu Türkiye’nin 

gücünü ve kaynaklarını başka hedeflere yönlendirmesini engellemiş, siyasal istikrarı üzerinde 

bir tehdit oluşturmuştur. 

Birçok neden örgütlerin toparlanmasına sebep olmuştur. Örgütler her türlü fırsatı 

değerlendirmekte gecikmeyerek Türkiye’deki birçok sorunu propaganda unsuru olarak 

kullanmaktadır. Bunları kullanırken de belirli kazançlar elde etmektedirler. Bu kazançlardan 

en önemlisi hiç kuşkusuz genç militan teminidir.  Türkiye gibi genç nüfusu fazla olan bir 

ülkede genç militan temini terör örgütlerinin önemli lojistik desteği konumundadır.  
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Terör örgütleri bu açıdan gençleri etkilemek için ve örgüte kazandırmak için çeşitli 

yöntemler uygulamaktadırlar. Terör örgütlerinin ideolojilerini yaymada sıklıkla malzeme 

olarak kullandıkları, gelir dağılımdaki adaletsizlikler, işsizlik, yoksulluk, eğitim, etnik köken, 

din gibi sorun ve faktörlerdir. Diğer yandan terör örgütleri ailevi sorunları bulunan yada 

büyük kentlere göç etmiş, anne babası ayrılmış psikolojik sorunları olan gençleri de 

kazanmakta zorlanmamaktadır. 

Terör örgütü için kazanılan bir gencin önemi büyüktür. Bu önem her ne kadar örgüt 

için büyükse Türkiye için de büyük önem taşımaktadır. Çünkü bombalama, intihar, suikast vb 

birçok eylemlere baktığımızda eylemi gerçekleştiren militanların genç olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda terör örgütüne mensup olanların ve yakalanan örgüt üyelerinin genç 

yaşta olduklarını yada örgüte gençlik döneminde katıldıklarını göstermektedir. Bu durum 

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve uluslar arası gelişimi konusunda sürekli bir sorunu 

olmaktadır. 

Bu bakımdan ele alınması gereken önlemlerde devlete, medyaya, güvenlik güçlerine 

ve ailelere daha açık bir şekilde toplumumuzda yaşayan herkese görevler düşmektedir. Terör 

örgütlerinin içerisinde kendine yer edinerek, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek için 

toplum içerisinde infial oluşturmaya kadar sonuçları beraberinde getirecek faaliyetlere 

girişebilecek gençlerin, kendi menfaatlerine değil de yaşadıkları ülkenin ve ülke insanının 

menfaatine çalışmalarını sağlayacak bilinçle yetiştirilmeleri, bu anlamda ülkemiz açısından 

olumlu sonuçlar meydana getirecektir.  

Bu açıdan günümüzde gündeme alınan tedbirlerin dikkatli ve kararlı bir şekilde 

sürdürülmesi gerekmektedir. Ayrıca bu tedbirlere gençlerin ailevi sorunları açısından gereken 

tedbirlerle birlikte eğitim, iyi bir gelecek gibi ileriye dönük problemlerin önlenmesi açısından 

da bakmak gerekir.  

Sonuç olarak Türkiye’nin önemli sorunu olan terör sorununda önemli bir yeri olan 

genç nüfusun ve özellikle terör örgütlerinin birçok sebepten kalkınamamış olan bölgelerimizi 

faaliyet alanları içine almaları önlenmeli bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının 

giderilmesi için gereken çalışmalar kararlılıkla yapılmalıdır. 
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