TERÖRİZM





Terör; “tedhiş, yıldırma, korkutma” anlamında,
“kamu otoritesini veya toplum yapısını yıkmak
için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet
hareketleri”dir.
Bir başka tanım;
“Siyasi, dini ya da ideolojik sonuçlara ulaşmak
için hükümeti, toplumu ya da toplumun
herhangi bir bölümünü belli bir yöne zorlamak
maksadıyla kişilere ve mala karşı yapılan ciddi
şiddet kullanımı ya da şiddet kullanımı
tehdidinde bulunulması”dır

 Terörist

ise; terörizmle ilgili, teröre
yol açan terörizm yanlısı, terör
eylemlerine katılan tedhişçi” diye
tanımlanmaktadır.







Bir insanlık suçu olan terörizm ağırlıklı olarak
şiddet kullanmakta, şiddet yoluyla korku
yaratmaktadır.
Bugün ittifak edilen “terörün dini, dili, ırkı,
mezhebi ve rengi yoktur” tespiti terörün ortak
paydasının “şiddet“ olduğunu ortaya
koymaktadır.
Şiddet ise teröre dayalı olsun olmasın evrensel
bir tehlike olup, yaşamın her alanında karşımıza
çıkmakta, iletişim araçları ve özellikle televizyon
yayınları yoluyla evlerimize kadar girerek “birey
ve toplum sağlığını son derece olumsuz
etkilemektedir.

Terörizmin
Tarihçesi…





Bilinen İlk terör hareketi
"Sicarii" adıyla bilinen ilk terör hareketi, Ortadoğu'da
bugünkü İsrail'in bulunduğu bölgede ortaya çıkmıştır.
Milat'tan sonra 66-73 yılları arasında bağnaz din
adamlarının kurduğu son derece iyi örgütlenmiş, bir
dini mezhep olan "Sicarii" terör hareketi, Kudüs'te
yoğunlaştırdığı eylemlerde, çok sayıda insanı
acımasızca katletmiştir.
Düşmanlarını, gündüz ve tercihen tatil günleri
kalabalıkların oluştuğu bölgelerde, "Sica" adını
verdikleri ve elbiselerinin altında gizledikleri küçük
kılıçlarla öldüren Sicariiler, tarihin bilinen ilk terör
mağdurlarının
doğmalarına
neden
olmuş.







SİYASİ AMAÇLI TERÖR
Siyasi amaçlı ilk terörizm, 11. yüzyılda ortaya
çıkıp, 13. yüzyılda Moğollar tarafından ortadan
kaldırılan "Haşhaşiniler" ile tarihte adını
duyurmuştur.
İran'da üslenen "Haşhaşiniler", yüksek
memurları, valileri, halifeleri ve Kudüs'ün Haçlı
Kralı Conrad'ı öldürmüş ve Selahattin Eyyübi'yi
öldürme girişiminde bulunmuştur.
Haşhaş yiyen ve haşhaş müptelası anlamına
gelen Haşhaşiniler’in suikastlarında hançer
kullandıkları tarihi belgelerde yer alıyor.

Çağımızda
Terörizm…







Günümüzde
hala,
neyin
‘terör'
olduğu
hususunda bir fikir birliği yoktur. Kimine göre
terörist sayılanlar başkalarına göre ‘özgürlük
savaşçısı' kabul edilebilmektedir…
Ya da zaman içinde tanımlar ve saflar tersine
dönebilmektedir.
1980lerde SSCB'nin Afganistan'ı işgali sırasında
ABD'nin milyonlarca dolarlık maddi desteği ile
silah yardımını alanlar arasında bulunan ve CIA
tarafından eğitilen ‘özgürlük savaşçısı' Bin
Ladin ve adamları bugün dünyanın en çok
aranan “teröristleri” arasındadır.





Bazı ülkelerin terörist saydıklarına
başka bazı
ülkeler kol
kanat
germekte, sığınma sağlamaktadır.

Uluslararası politik dengeler ve
çıkarlar bağlamında ülkeler;
terörist örgüt listesi oluşturmada
pazarlıklar yapmakta, koşullar öne
sürebilmektedir.





Bazı devletler terörü desteklediklerini
iddia ettikleri devletlere karşı yaptırımlar
uygulayıp
güç
kullanma
tehdidinde
bulunurken, terör ve benzeri eylemlerde
bulunan
başka
devletlere
karşı
uluslararası hukuk çerçevesinde önlem
alınması
girişimlerine
de
engel
olabilmekteler.
Tüm bu sorun ve çifte standart içeren
eylemler uluslararası düzlemde üzerinde
anlaşılmış
bir
“terör”
tanımının
bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Terörizm bir ideolojimidir ?



Terörizm sonu -izm ile bitmesine rağmen bir
ideoloji değildir.
'Terörizm bir ideoloji, bir doktrin, hatta
sistematik bir fikir değil, stratejidir.
Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştıracak bir
senaryo hazırlar yeni bir düzen ve gelecekte
zafer vaat eder.
Terörizm, uluslararası siyasetin bir parçasıdır,
dış destek olmadan yaşatılamaz.
Terörizm, propaganda ile doğar, gelişir ve
propaganda ile yaşar‘





Terörizm en geniş anlamda, bir amaca
ulaşmak için kullanılan bir araçtır. Bu saptama
BM Genel Kurulu'nun 1994 yılında yayınladığı
49/60 sayılı kararı'na ekli deklarasyon ile de
örtüşmektedir.
Buna göre "politik sebeplerle yapılan ve
toplumda, bir insan topluluğunda veya belirli
insanlarda bir korku ortamı yaratacak cezai
eylemler, siyasi, felsefi, ideolojik, etnik, ırksal,
dini veya herhangi bir gerekçe ile haklı
gösterilemez"












terörizmin temel amacı, bir davaya veya siyasal
anlaşmazlığa dikkat çekilmesini olarak tanımlanıyor.

Bu dikkat çekme, şiddet eylemleri neticesinde
toplumda oluşturulan korku ve dehşet havası ile
sağlanıyor.
Kitle iletişim araçlarının sağladığı imkanlardan da
yararlanan terörizm, oluşturduğu korku ve dehşet ile
bir bakıma topluma, “Benden yana mısın, değil misin?”
“Benden değilsen düşmanımsın”
“Düşmanımsan hedefimsin”
“Senin yaşama hakkın yoktur”
şeklinde belirtilen taraf olma çağrısında bulunuyor.





Terörizm, bu özelliği ile insanlara tarafsız olma
hakkını yasaklıyor, onların zihinsel ve duygusal
masumiyetini yok ediyor, şiddet ortamına
çekiyor ve toplumun şiddet yoluyla
siyasallaşmasına, kutuplaşmasına yol açıyor.
Toplumdaki kutuplaşmalar da zihinsel ve
duygusal yönden bölünmüş çatışan tarafları
ortaya çıkarıyor. Çatışan tarafların ise toplumun
birlik ve bütünlüğünü bozacağı, dolayısıyla
terörün amacına hizmet edeceği neticesini
doğruyor.

Terörizm,
demokrasinin olmadığı
yerlerde ortaya çıkan bir hak
arama hareketimidir?













Terör; Demokrasinin olmadığı yerlerde mi ortaya
çıkmaktadır?...
Bugün İspanyada demokrasi olmadığı mı için mi ETA
terörü devam ediyor. ETA Bask’ta bağımsız bir devlet
kurmak istiyorlar.
1970’li yıllarda Almanya’da Baider Meinhof terör
örgütü ortaya çıktığında Almanya demokrasi değil
miydi? Bu örgüt demokrasi için mi çalışıyordu?
Fransa’da Action Directe örgütü çıktığında Fransa
demokrasi değil miydi.
Japonya da Aun yeterince demokrasi olmadığı için mi
metroları bombaladı?
O bakımdan Dünya’da ve Türkiye’de demokratikleşme
insan hakları ve terörü birbirinden ayırmak gerekir.














Terörün finansal kaynakları
Terörizm ihtiyaç duyduğu maddi kaynaklara daha
çok yasadışı faaliyetleri ve dış yardımlar ile ulaşır.
Bu gelir kaynakları şu şekilde özetlenebilir:
Dış yardımlar
Uyuşturucu ticareti
İnsan kaçakçılığı
Büyük çaplı soygunlar
Haraçlar
Zorunlu bağışlar
Bağışlar
Diğer her türlü kaçakçılık







Terörizmin benimsediği bir diğer amaç, kargaşa
oluşturarak toplumun direnme gücünü kırmak,
yerleşik sosyal ve siyasal düzenin arkasındaki
halk desteğinin şiddet yoluyla zayıflatılması
olarak öne çıkıyor.
Terörizmin bazı güçler tarafından birtakım
siyasi ve ekonomik çıkarlar sağlamanın da aracı
olarak kullanıldığı dikkate alındığında amaç
farklılaşıyor.
Bu gibi durumlarda terörizmin amacı, bir
kazanım elde etmek maksadıyla hedef alınan
ülke ve toplumda belirli ortamların oluşmasına
aracılık ediyor.








Birleşmiş Milletlerde hemen her konuda sözleşme
olmakla birlikte, terörün tanımı yapılamamış, terörle
mücadele için bir sözleşme imzalanamamıştır.

11 Eylül olayından sonra NATO’nun 5. Madde
Kararı şöyledir;
Bu maddeye göre taraflar, Kuzey Amerika veya
Avrupa’da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek
silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak
değerlendirilecektir.
Böyle bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. Maddesinde
tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını
kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği
sağlamak ve korumak silahlı kuvvet kullanımı da dahil
olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak
saldırıya uğrayan ‘taraf ya da taraflara’ yardımcı
olacakları konusunda anlaşmışlardır.







Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son olarak,
28 Eylül 2001 tarihinde Uluslararası terör ile
mücadele etmek için atılacak adımları ve
stratejileri de içeren, (1373) sayılı kararı oy
birliği ile kabul etmiştir.
Karar, Birleşmiş Milletler anayasasının barışın
ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla gerekli
görüldüğü takdirde zor kullanma yetkisi veren
7. Bölümü çerçevesinde alınmış olup tüm üye
devletler için bağlayıcı niteliktedir.
Bu karar, terör örgütlerinin diğer ülkelerde
barınmasına, örgütlenmesine ve faaliyette
bulunmasına imkan vermemekte, hatta her
türlü mal varlıkları ve ekonomik kaynaklarına el
koymayı mümkün kılmaktadır.”



Dünya son birkaç yıldır ABD tarafından önce
Usame Bin Ladin’i ve örgütün hücrelerini
aramak için Afganistan, daha sonra kitle imha
silahlarının olduğu iddialarıyla Irak savaşının
başlatıldığına bu yönde insani, maddi ve manevi
büyük kayıpların yaşandığına tanıklık
etmektedir.

Her bilinçli dünya vatandaşı, insanlığın ortak
değerlerinden olan;
“enerji, su gibi kaynaklara ve çıkara dayalı”
bu tür olayları, kısaca savaşı, terörü, şiddeti
istememektedir.







Günümüzde Dünyanın neresinde yaşanırsa
yaşansın ırk, din, renk, cins ayrımından
kaynaklanan terörizme ve yapısal şiddete maruz
kalmış, kalan veya kalabilecek olan milletlerin
fertleri mutluluk ve refah yerine daimi bir korku,
kaygı taşımakta, günlük yaşamın bir parçası
olarak ölümle burun buruna gelmektedirler.
Konvansiyonel, nükleer, biyolojik, kimyasal ve
elektromanyetik silahlara ek olarak insana zarar
verebilecek, her türlü silaha dönüşebilir araçla
her an her yerde saldırı ihtimali büyümektedir

Dünya’daki Bazı Terör Örgütleri
Kamboçya Demokratik Partisi (Kızıl Khmerler
Sendere Luminaso (SL) Peru.

ASALA:
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PFLP-GC. İran




ASALA

70'li ve 80'li yılların en çok tanınan, en iyi organize olmuş, Ermeni terörist
grubudur.
Ermeni teröristler, 21 ülkenin 38 kentinde, 39'u silahlı, 70'i bombalı, biri de
işgal şeklinde olmak üzere toplam 110 terör olayı gerçekleştirmişlerdir. Bu
saldırılarda 42 diplomatımız ile 4 yabancı hayatını kaybederken, 15 Türk ve
66 yabancı uyruklu kişi de yaralanmıştır.
Paris'te Türk Hava Yollarını bombalayan örgüt üyelerine 30 ay ceza
verilmiştir. 1983 Temmuz'unda gerçekleşen Orly Havaalanı katliamında 8
kişiyi öldürüp 52 kişiyi yaralamışlardır.
ASALA, kendi milliyetçi hedeflerinin yanı sıra Marksizm-Leninizm'i de
desteklemiş, benzer eğilimleri olan İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA),
PKK/Kongra-Gel/KADEK, ve Kızıl İtalyan Tugayları gibi diğer uluslararası
terörist örgütler ile işbirliği yapmıştır.
ASALA, 1991'de Ermenistan'ın kurulması ile en önemli hedefini
gerçekleştirmiştir. Eski ASALA teröristleri kendilerine Ermeni hükümeti ve
ordusunda yer bulmuşlardır.

1983 Paris Orly Havaalanı saldırısından sonra örgüt birçok ufak gruba
bölünmüştür. Zamanla örgüt içi çekişmeler ve anlaşmazlıklar ortaya
çıkmış, kurucularından Agop Agopyan öldürülmüş, Ermeni halkından da
yeterli destek göremeyip, tarih sahnesinden çekilmiştir.

 Kızıl

Tugaylar

Kızıl Tugaylar ( Brigate Rosse, BR ) 1970 yılında
kurulan bir örgüttür. Marksist Kızıl Tugaylar
örgütünün amacı silahlı mücadele vererek
devrimci bir devlet kurmak ve İtalya'yı Batı
Bloğu'ndan çıkarmaktı.



1978 yılında İtalya Hristiyan Demokrat Partisi
başkanı ve İtalya başbakanı Aldo Moro'yu
kaçırdılar ve öldürdüler. 1984'teki bölünmenin
ardından iki fraksiyona ayrılan örgüt şu anda
zayıf bir konumundadır.
1970'ler boyunca Kızıl Tugaylar yaklaşık 14,000
şiddet eyleminden sorumlu tutulmuşlardır.



Örgütün sloganı "Bir kişiyi vur, yüz kişiyi eğit" olmuştur.
Eylemlerine ufak çaplı kundaklama ve bombalamalarla
başlayan örgüt 1974 yılından itibaren devletin kalbine
saldırma stratejisini benimsemiştir. Bu plan dahilinde
savcılar, yargıçlar, güvenlik güçleri, profesörler,
teknokratlar hedef seçilmiş; birçok kişiye suikast
yapılarak öldürülmüştür.


Aldo Moro'nun öldürülmesi

Kızıl Tugaylar, Moro'yu 55 gün rehin tuttuktan sonra
isteklerinin yerine getirilmediğini öne sürerek
öldürmüşlerdir.
Aldo Moro cinayetinden sonra İtalya çapında sürekli
takip edilen Kızıl Tugaylar 80'li yılların başında
yakalanan militanların itirafları sonucunda büyük
ölçüde çökertilmiş, lider kadrosunun çoğu
yakalanmıştır. 90'lı yıllara girilirken değişik
fraksiyonlara ayrılan Kızıl Tugaylar etkinliğini büyük
ölçüde yitirmiş, eylemleri yok denecek kadar azalmıştır.







IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)
İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kısaca İRA
“Irish Republican Army” İrlanda'nın Birleşik Krallıktan
bağımsızlığını savunan, 1969 yılında aynı adı taşıyan
yapının parçalanmasıyla ortaya çıkan ve 2005 yılında
silahlı mücadeleyi bırakmış olduğunu açıklayan
örgüttür.
İlk başlarda bağımsızlığın ancak silahlı mücadele ile
mümkün olduğunu savunan organizasyon, 2005
yılında
mücadelelerini
sadece
politik
alanda
sürdüreceklerini açıklayarak şiddet eylemlerine son
vermiştir.









ETA

Euskadi Ta Askatasuna; (Bask Vatanı ve Özgürlük)
İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask kökenli
topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı güden
örgüttür.
1959 yılında Franco diktatörlüğüne karşı kültürel haklar
için kurulan örgüt, zaman içinde silahlı eylemlere
yönelmiştir.
1979'da Bask Bölgesinde yaşayan yaklaşık iki milyon
kişiye önemli ölçüde özerklik tanınmasına rağmen tam
bağımsızlık için silahlı mücadeleye devam etmişlerdir.
Batasuna ismiyle bilinen ve şu an yasaklanmış
durumda olan parti de örgütün siyasi kanadını
oluşturmaktaydı. Bu parti Bask Bölgesi'nde oyların
genelde %10 ile %20 sini toplamaktaydı.




El kaide
El-kaide terör örgütü 1988 yılında Usame bin ladin önderliğinde
kurulmuştur. El-kaide, dünya çapında faaliyet gösteren birçok
gruptan oluşan bir terör ağıdır.
El-kaide’nin başlıca amacı Müslüman nüfuslu bölgelerde batı
etkisini yok etmek, kendi görüşleriyle paralel katı dini kuralları
izlemeyen rejimleri ortadan kaldırmak ve bütün Müslümanları
birleştirerek halifelik yönetiminde Ortadoğu’da bir İslam devleti
kurmaktır.
Bu amacı gerçekleştirmede ilk olarak Arap dünyasındaki devletlerin
ve sistemlerin yıkılması hedeflenmektedir. Söz konusu sistemlerin
yıkılması da ABD’nin Arap dünyasından elini çekmesine
bağlanmaktadır. Bu amaçla ABD hedef konumuna getirilmiştir.
11 eylül bombalamalarıyla el-kaide, hem temel hedefi olan ABD’ye
saldırmış hem de ABD ve diğer batı güçlerini İslami ülkelerle
savaşa sokarak dünya gündemini belirlemeyi başarmıştır.
Nitekim İstanbul, Madrid ve riya’daki bombalama olayları ile ırak’ta
koalisyon güçlerine yapılan terörist saldırıların arkasında el
kaide’nin ya da bu örgüte bağlı grupların bulunduğu bilinmektedir.



Örgütün son dönemdeki başlıca faaliyetleri:
- Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 20 kişinin ölümü 139 kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanan saldırı,
- Fas’ın kazablanka kentinde bir Yahudi merkezine, restorana, gece
kulübüne,ve bir otele düzenlenen ve 41 kişinin ölümüne, 101 kişinin
yaralanmasına neden olan saldırı,

- Endonezya’nın Cakarta kentindeki j.w. Marriott hotel’e yapılan 17 kişinin
ölümüne 137 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırı,
- s. Arabistan’ın Riyad kentinde 17 kişinin ölümü ve 100 kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanan suikast ve bombalama olayları,
- İstanbul’da 23 kişinin ölümü, 200 kişinin yaralanmasına, 20 kasım’da 27
kişinin ölümüne 455 kişinin yaralanmasına neden olan bombalı saldırılar,
- ırak ve Afganistan’da düzenlenen birçok saldırı,
- Kenya’nın Mombasa kentinde bir otele yapılan 15 kişinin ölümüne, 40
kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırı,

- Endonezya’nın Bali kentinde 180 kişinin ölümüne neden olan saldırı,
- Tunus’ta bir sinagoga düzenlenen, 19 kişinin ölümü 22 kişinin
yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı saldırı,



- 11 eylül 2001’de ABD’ye ait ticari jetleri kaçıran 19 el
kaide militanının uçakların ikisiyle New York’ta bulunan
dünya ticaret örgütü binasına, biriyle Washington’da
bulunan pentagon (savunma bakanlığı) binasına
saldırarak 3000 kişinin ölümüne yol açtığı terör
saldırıları,
-Yemen, Aden’de bulunan usa cole’a düzenlenen 17
kişinin ölümüne ve 39 kişinin yaralanmasına neden olan
saldırı.



El-kaide, arkasındaki geniş destek ve operasyonel
altyapıyı ideolojik tavrına borçludur. Bir Arap olmasına
rağmen Pan-arabizmin yerine Pan-islamizmi savunan
bin ladin’in bu ideolojisi, Ortadoğulu olsun ya da
olmasın İslami karakterdeki tüm grupları içine
almaktadır.
Bu düşünce tarzı, el-kaide’nin, birçok İslami karakterli
grupla bağlantı kurmasını kolaylaştırmıştır.



El kaide ile ilişkili belli başı terör örgütleri:
- Taliban
- Özbekistan islami hareketi
- ceyş-i muhammed-muhammed’in ordusu
- laskar-ı tayyiba-kutsal asker örgütü

- Hareket-ül ansar-mücahidin
- Hizb-ül mücahidin
- Mısır cemaat-i islamiye (islami cemaat grubu)
- Mısır al-cihad (cihat tala el fetih)

- Silahlı islami grup (gıa)
- Selefi çağrı ve mücadele grubu/cezayir
- Lübnan hizbullahı
- Hamas-islami direniş hareketi

- Filistin islami cihat hareketi-örgütü (fich)
- Beyyiat-el imam (imamlar birliği) örgütü
- Ogadin ittihad-ı islam hareketi
- Moro islami özgürlük cephesi

- Abu sayyaf grubu-örgütü.





Uluslar arası boyutta her türlü maddi desteği
sağlayabilen el kaide’nin son dönemlerde
kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (cbrn)
silah üretme ve kullanma imkan ve kabiliyetine
ulaştığı
yönünde
bilgiler
alınmaktadır.
NATO
tarafından
hazırlanan
“terörizm
değerlendirmesi”
taslak dokümanında da
belirtildiği üzere, el kaide ve örgüte bağlı
gruplar, söz konusu silahları kullanarak eş
zamanlı ve geniş kitlelere zarar verebilecek
“sansasyonel” saldırılar düzenlemeyi amaçladığı
değerlendirilmektedir.






TÜRKİYE…
Soğuk Savaşın sona ermesi, tüm dünyada
olduğu gibi Türkiye’nin de ‘ulusal güvenlik’
anlayışında ve ‘stratejik tehdit algılamaları’nda
köklü değişimlere yol açmıştır.
Örneğin, askeri yetkililer doksanlı yılların
başlarında, geleneksel tehdit kavramının
değişerek ‘bölgesel ve etnik çatışmalar, kitle
imha silahları ve uzun menzilli füzelerin
yayılması, köktendincilik, uyuşturucu ve her
türlü silah kaçakçılığı, uluslararası terörizm
şeklinde ortaya çıkan yeni tehdit ve riskleri’
içerdiğini belirtmişlerdir.





Ancak Soğuk Savaşın bitişiyle “Türkiye’nin
ulusal güvenlik” anlayışında değişiklik zeminini
hazırlayan temel olgu, ‘Türkiye’nin NATO’nun bir
kanat ülkesi olma durumundan çıkarak, bir
cephe ülkesi konumuna gelmiş’ olmasıdır.
Bu gelişmenin sonucunda, ulusal güvenlik
siyaseti “yeni tehdit algılamaları”na, özellikle de
”iç tehdit”lere öncelik verilerek belirlenmeye
başlanmıştır.

Türkiye'de halen faaliyetlerine devam eden
başlıca terör örgütleri;














Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)
MKP (Maoist Komünist Partisi)
TKP/ML-KONFERANS
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)
PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi-KHK),
Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)
Kürdistan Demokrat Partisi/Bakur (PDK/Bakur)
Hizbullah
Hilafet Devleti (HD)
İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C)
Tevhid-Selam (Kudüs Ordusu)
El Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması

