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Bu bilgi notu terörizmle mücadelede uygulanacak
stratejik iletişim ilkeleri hakkında kavramsal bilgi
vermek maksadıyla hazırlanmıştır.
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MSE’nin ilkelerini, insanlığın barış ve güvenliğini esas alan temel amacı
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Terörizmle Mücadelede 

Stratejik İletişim ve Politik Psikoloji: Yöntem ve Uygulamalar  

Yönetici Özeti 

 

Özellikle Suriye, Irak, Libya ile Türkiye’de de olduğu gibi şehir çatışmalarının ön plana çıktığı 

günümüzde, terör örgütleri ile etkili bir mücadele için, caydırıcı konvansiyonel yeteneklere ilave olarak, 

örgütlerin içerisinde bulunduğu grup dinamiklerini ve çatışmanın daha çok psikolojik ve algı boyutunu 

dikkate alan, terörizmin yarattığı asimetrik çatışma ortamına uygun stratejik iletişim gibi faaliyetlerin daha 

fazla ön planda olduğu yeni bir terörizmle mücadele konseptinin benimsenmesi zorunludur. 

Bu kapsamda, terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerinin, terör örgütlerinin savaşma 

azim ve iradesini, başka bir deyişle savaşma motivasyonunun kırılması, terör örgütünün imhası amacıyla 

askerî ve askerî olmayan bütün güç unsurlarının birlikte kullanımını esas almaktadır. 

Güvenlik Alanı ve Stratejik İletişim Faaliyetleri 

Geniş Çaplı Askeri Operasyonlar  

PKK’nın grup bütünlüğünün ve silahlı mücadele motivasyonunun devamlılığında; yurt içi ve yurt 

dışındaki kırsal ve izole alanlarda bulunan ve komuta kontrol, barınma, eğitim, iletişim, lojistik, psikolojik 

ve fiziksel yenilenme imkânı sağlayan güvenli bölgeler büyük rol oynamaktadır. Bu alanların imha 

edilmesi amacıyla mukabele amacı taşımayan ve süreğenlik arz eden geniş çaplı askeri operasyonlara 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Operasyonel İstihbarat Faaliyetleri 

İstihbarat faaliyetleri stratejik iletişim konsepti içerisinde, örgüt mensupları ile lider kadrolar  

arasında anlaşmazlık, güvensizlik ve şüphe yaratılması böylelikle örgüt içi çatışmaları ortaya çıkarmak 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Stratejik iletişim konsepti içerisinde terörist unsurlara karşı istihbarat faaliyetleri, örgüt mensupları 

ile lider kadrolar arasında anlaşmazlık, güvensizlik ve şüphe yaratılması, böylelikle de örgüt içi çatışmaları 

ortaya çıkarmak amacıyla kullanılmalıdır. Operatif istihbarat faaliyetlerinin özellikle PKK’nın şehir 

yapılanmasını dağıtma amacıyla kullanılması ve bu amaçla yerel insan istihbarat ağlarının kurulması, bu 

ağların PKK'nın propaganda faaliyetlerini boşa çıkaracak etkinlikte olması elzemdir. 

Lider Kadronun Etkisizleştirilmesi (Dekapitasyon Operasyonları) 

 Lider konumundaki teröristlerin ve karargâhlarının etkisizleştirilmesinin amaçlandığı dekapitasyon 

operasyonlarına aralıksız olarak devam edilmesi; teröristlerin liderler ile olan iletişimlerinin kesilmesine, 

liderlik karargâhlarının teröristler üzerindeki operasyonel ve psikolojik kontrolünün zayıflamasına, 

örgütlerin tecrübeli profesyonel teröristlerden yoksun kalarak eylem kapasite ve yeteneğinin 

sınırlanmasına, örgütün bir anlamda amatörleşmesine yol açacaktır. 
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Ayrıca Örgüt için önem arz eden yönetici ve lider konumundaki teröristlerin tekrarlayıcı ve ısrarlı bir 

şekilde etkisiz hale getirilmesi,  Devletin “istenilen yer ve zamanda terörist unsurlara ulaşabilecek kapasite, 

imkân ve güce sahip olduğuna”  ilişkin bir  mesaj  da vermektedir. Bu durum terör örgütü lider ve 

yöneticilerinin her an yakalanabileceklerine ve hayatlarını kaybedeceklerine ilişkin korku ve belirsizlik 

içerisinde kalmalarına yol açarak örgüt üyeleri ve faaliyetleri üzerindeki kontrollerinin zayıflamasına yol 

açmaktadır 

 Terörizmle Mücadele Personelinin Özellikleri ve Psikolojik Olarak Hazırlanması 

 Terörizmle mücadele eden güvenlik personelinin sadece kinetik anlamda değil, başta stratejik 

iletişim olmak üzere, kinetik olmayan faaliyetlerde de uzman kadrolardan oluşması artık bir gerekliliktir.  

Stratejik iletişim, halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, politik psikoloji ve kamu diplomasisi gibi sosyal 

ve davranış bilimleri konusunda uzmanların güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarının sağlanması, 

terörizmin derinlemesine anlaşılması ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması açısından son derece 

önemlidir.  

Böylelikle yürütülen güvenlik operasyonlarının stratejik iletişim anlamında örgüt/örgütler üzerinde 

yaratabileceği psikolojik ve davranışsal değişiklikler ortaya konarak müteakiben icra edilecek güvenlik 

operasyonları planlanabilecektir. 

 Toplumsal Alan 

İnsan Odaklı Harekât 

 PKK ile  mücadelede stratejik iletişim faaliyetleri güvenlik operasyonları ile bir bütün olarak icra 

edilmelidir (Her muharip personel ya da her harekât/operasyon birer stratejik iletişim unsuru olarak işlev 

görmeli ve kullanılmalıdır). 

Gerçekleştirilen güvenlik operasyonlarının Özellikle yurtiçi ve yurtdışı kamuoyuna “düşman odaklı” 

bir mücadeleden çok,  “toplum/insan odaklı” mücadele olarak özellikle görsel ve sosyal medya aracılığı ile 

sunulması gerekmektedir .  Başka bir ifade ile güvenlik güçlerinin halkın kurtarıcısı rolünde hareket etmesi 

gerekmektedir. 

Güvenlik operasyonlarının amacının teröristle mücadele den çok, bölgedeki vatandaşların 

kurtarılması, huzur ve refahının tesis edilmesi amacıyla icra edildiği algısının yurtiçi ve yurtdışı kamuoyu 

ve siyasi çevrelerde oluşturulmasına öncelik verilmelidir.  

 Kamuoyunun Psikolojik Olarak Hazırlanması 

Terör örgütlerinin ve terörizmle mücadelenin ulusal kamuoyu, siyasi çevreler, entelektüel kesimler 

tarafından nasıl algılandığı, devletlerin yürüttükleri mücadeleyi ve mücadele edilen terör örgütünü kendi 

kamuoylarına nasıl sundukları; stratejik iletişim odaklı bir terörizmle mücadele stratejisinin önemli bir 

çalışma alanını oluşturmaktadır. 

 

 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Bilgi Notu-009 | Terörizmle Mücadelede Stratejik İletişim ve Politik Psikoloji |01.12.2016 

 

 

-3- 
 

Uluslararası Güvenlik Alanı 

- Terör örgütlerine karşı yürütülen güvenlik operasyonlarının uluslararası alanda nasıl 

algılandığı ve istenilen yönde bir algının nasıl oluşturulacağı, 

- Terör örgütleri ile olan mücadelenin uluslararası diplomatik çevrelerde ve küresel kamuoyunda 

meşruiyetinin sağlanması, 

- Terör örgütleri ile mücadelede etkin bir iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan diplomasi, kamu 

diplomasisi ve stratejik iletişim faaliyetlerini kapsamalıdır. 

Terör örgütleri ile mücadelede diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, terör örgütlerinin 

siyasî cephe ve propaganda faaliyetlerine karşı bir sivil toplum ağı oluşturularak, teröristlerin tek yanlı 

siyasî argümanlarına karşı gösterilerin, yürüyüşlerin, etkinliklerin, konferansların ve lobi faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinin, yurt dışında yürütülebilecek önemli kamu diplomasisi ve stratejik iletişim gayretleri 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Sonuç 

Terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerinin tek bir merkezden koordine ve organize 

edilmesi; farklı disiplinlerin ve bu disiplinlerden gelen uzmanların belli bir uyum ve düzen içerisinde hızlı 

ve pratik bir biçimde çalışmasına imkân sağlayacaktır. Başta terörizmle mücadelede olmak üzere, her türlü 

alanda stratejik iletişim uygulamasını sağlayacak şekilde;  

- Politik-stratejik seviyede koordinatör bir birim teşkil edilmeli, operatif ve taktik seviyeye kadar 

tüm kademelerde sorumlu birimler/hücreler/kadrolar ihdas edilmeli ve merkezî planlama ve kontrol ile 

adem-î merkezî icra esas alınmalı,  

- Anlık geçici çözümler yerine, bütüncül bir yaklaşımı sağlayacak kurumsallaşmaya gidilmeli, görev 

ve sorumluluk alanları ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak çapraz fonksiyonel 

çalışma usulleri tanımlanmalı, 

- Stratejik iletişim, halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, politik psikoloji ve kamu diplomasisi gibi 

sosyal ve davranış bilimleri konusunda uzman sivil, askerî, akademik vb. personelden istifade edilmeli, 

- Tüm faaliyetler üst seviyede belirlenen stratejik iletişim planına ve ana temasına uygun olarak icra 

edilmeli, her faaliyetin bir iletişim stratejisi ve planı olmalı,  

- Kendi argümanlarımızı dayatan tek yönlü bir iletişim stratejisinden ziyade, hedef kitleleri 

anlamaya yönelik çift yönlü bir yaklaşım benimsenmeli, 

- Hedef kitle olarak, sadece çıkar ilişkisi olanlara değil dost, düşman ve tarafsız olmak üzere tüm 

kesimlere (küresel kamuoyuna) hitap edilmelidir. 
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 Giriş 

Asimetrik bir savaş yöntemi olan terörizm, hedef alınan unsurların fiziksel olarak etkisiz hale 

getirilmesinden ziyade savaşma azim ve iradesindeki kararlılığını kırarak psikolojik anlamda 

yıpratılmasını amaçlamaktadır (Hammes, 2005: 206). Dolayısıyla terör örgütleri, gerçekleştirdikleri terör 

eylemleri ile genellikle askerî bir başarıdan çok, algısal düzeyde politik bir kazanımı hedeflemektedirler. 

Terör eylemlerinin altında yatan bu stratejik mantığın tam olarak anlaşılmasının, terörizmle mücadele 

stratejilerinin planlanmasında ve önceliklerinin belirlenmesinde oldukça önem taşıdığı 

değerlendirilmektedir.  

Terörizmle mücadelede salt güvenlikçi yaklaşımı benimseyen devletlerin birçoğunun ve onlara bağlı 

güvenlik birimlerinin, doğrudan kuvvet kullanma yolunu seçerek, hedefin etkisiz hale getirilmesine 

yönelik adlî ve operasyonel faaliyetlere ağırlık verdiği gözlemlenmektedir. Bu perspektife sahip olan 

devletlerin akademisyenleri, güvenlik çalışanları, kurmayları ve yöneticileri sadece terör eylemleri ile değil 

aynı zamanda ona neden olan mevcut ve tarihsel gerçeklerle de, sadece teröristle değil aynı zamanda 

insanların şiddete başvurmasına, bu şiddeti hoş görmesine veya desteklemesine yönlendiren tarihsel, 

sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik sorunlarla da mücadele edilmesi gerektiğini yadsıyabilmektedirler. 

Böylece bu devletlerde sorumluluk sadece kolluk kuvvetleri ve/veya silahlı kuvvetlere devredilerek, 

terörizmle mücadelenin salt teröristle mücadeleye dönüştüğü bir ortam oluşabilmektedir (Güler, 2015: 11-

12). Bu durum fiziksel güç dışındaki kinetik olmayan yeteneklerin de terörizmle mücadelede 

kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.  

Terör sorununun sadece askerî ve adlî yöntemlerle çözülemeyeceğini öngören yaklaşımlar ise kimi 

zaman güvenlik boyutunu tamamen ihmal edebilme riskini taşıyabilmekte ve terör örgütlerinin silahlı 

kanadının güçlenerek şiddet içeren eylemlerini arttırmalarına yol açabilmektedirler. Bu minvalde, 

terörizmle mücadelede askerî, siyasî, hukukî, sosyal, psikolojik, kültürel, ekonomik/malî, tarihsel, ideolojik 

vb. boyutların bir bütün olarak dengeli kullanımının uygulamaya yansıtılmasının önem arz ettiği 

düşünülmektedir. Fiziksel/askerî güç harici bu yetenek ve unsurların uygun kullanımı için son zamanlarda 

stratejik iletişim yaklaşımının terörizmle mücadelenin odağı haline getirildiği görülmektedir. 

Terör örgütleri her ne kadar politik anlamda rasyonel aktörler olarak davranış göstermeye çalışsa da 

kimi zaman siyasî amaçlarına ters düşecek eylemlere de başvurabilmektedirler. Bu durum, teröristlerin 

aslında rasyonel aktörler olup olmadıklarını tekrar gündeme getirmektedir. Bu nedenle araştırmacılar 

terörizmin altında yatan motivasyonları sıklıkla sorgulamak durumunda kalmaktadırlar (Abrahms, 2008: 

79). Yapılan birçok araştırmada; terörizmin altında yatan motivasyonun, üyelerin birbirleri ile kurmuş 

oldukları güçlü duygusal/psikososyal bağlardan, grup dinamiklerinden ve aidiyet duygularından 

kaynaklandığına yönelik gözlemler ve kuramsal yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla terörizmle 

mücadele tedbirlerinin belirlenmesinde; örgütlerin grup dinamiklerinin ve grup üyeleri arasında kurulan 

psikososyal bağların doğasının anlaşılması da büyük önem taşımaktadır. 

Bu minvalde mevcut çalışmanın amacı; terörizmle mücadele yöntem ve alanlarının stratejik iletişim 

ve politik psikoloji bağlamında belirlenmesidir. Bu kapsamda çalışmada; öncelikle terörizmin stratejik ve 
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psikolojik belirleyicileri sırasıyla ele alınacak, müteakiben terörizmle mücadelede uygulanan askerî ve sivil 

faaliyetlerin başarısı için stratejik iletişim uygulamalarına yönelik bir takım öneriler sunulacaktır.  

1. Terör, Terörizm ve Terörizmin Stratejileri 

Etimolojik köken itibariyle Latince terrere sözcüğünden türeyen terör; korku salmak, dehşete 

düşürmek, yıldırmak anlamlarını taşımaktadır. Terör, çoğu zaman denetim dışı olup organize ya da 

sistematik değildir. Terör tek bir fiilde olduğu kadar rastgele bir kitlesel şiddet hareketinde de bulunabilir. 

Bu nedenle, ne tek başına bu türden bir fiil ne de bu fiillerin rastlantı sonucu bir araya gelerek 

oluşturdukları seriler terörizm değildir. Terörizmden söz edebilmek için belli bir siyasî hedefe yönelmiş, 

birbirleriyle bağlantılı bir dizi terör olayına ihtiyaç vardır (Başeren, 2006: 7-8; Wilkinson, 1974: 9-17). Başka 

bir ifade ile terör, tek başına bir eylem biçimi olarak ortaya çıkabilirken, terörizmin bir sistem olarak 

tasarlandığı söylenebilir (Caşın, 2008: 37). 

Birbirinden farklı terör ve terörizm türleri bulunmasına karşın, bu çalışmada siyasal terörizm konu 

edinilmiştir. Siyasal terörizmde terör örgütleri, politik ve siyasî amaçlarına ulaşmak için şiddet ve terör 

eylemlerini belli başlı stratejiler doğrultusunda belirli hedeflere karşı gerçekleştirmektedirler. 

Gerçekleştirilen terör eylemleri; genellikle stratejik olarak düşman olarak görülen devlet ya da hükümetin 

askerî/güvenlik unsurlarını, kurumlarını ve çalışanlarını, söz konusu devlet ya da hükümetin temsil ettiği 

sivil halkı ve terör örgütünün temsil iddiasında bulunduğu ve içerisinde faaliyet gösterdiği sivil halkı hedef 

olarak seçebilmektedir. Bununla birlikte, genellikle siyasal bir saik güderek harekete geçen ve şiddet içeren 

terör eylemini yapan terör faili, kimi zaman önceden belirlenmesi mümkün olmayan ve mevcut siyasî 

hedeflerle hiçbir bağlantısı bulunmayan, ancak hedef alınan unsuru zor durumda bırakacak ve 

kamuoyunda sansasyonel etki yaratacak şekilde önem taşıyan bir hedefe bile yönelebilmektedir (Güler, 

2012: 16-18 ). Benzer şekilde Caşın (2008: 1) da terör eylemleri için seçilen hedeflerin çeşitliliğine dikkat 

çekmektedir: 

“Toplumsal gerilimleri kurgulayan terör örgütleri ile onlara destek veren devletler, 

bu suretle yarattıkları korku iklimini toplumun tüm kesimlerine karşı siyasî, dinsel veya 

ideolojik saikle işledikleri şiddet ve terör eylemlerine bağlı olarak, sadece hedef ülkenin 

değil, ülkede yaşayan yabancı bir devletin vatandaşlarına, yabancı sermaye yatırımında 

bulunan çok uluslu şirketlere, bankalara, turistlere karşı suç işlemekte, hatta 

diplomatlarını da öldürmektedirler.” 

Burada teröristler için, seçilen hedef veya mağdurların kimliğinden ziyade önemli olan hususun, 

geniş kitleler arasında korku ve gerilim ortamı yaratarak belirli mesajlar vermek olduğu anlaşılmaktadır 

(Güler, 2012: 18). Kamuoyunda önem taşıyan hedeflere yönelirken; terör eyleminin ifası neticesinde o anda 

ortaya çıkan yıkımın ötesinde bir yarar elde edilmek istenmekte, böylece kitleleri sadece fiziksel anlamda 

değil, psikolojik olarak da orta ve uzun vadeli bir şekilde etkilemek için şiddet eylemleri kullanılmakta ve 

propaganda yapılmaktadır (Başeren, 2008: 8). Bu eylemler aracılığıyla da mesajlar verilmektedir. 

Terörizmin odak noktasının davranışsal etkiye yönelik olmasını terör eylemlerinin sembolik niteliği ile 

açıklayan Başeren; şiddet içeren bu hareketlerin doğurduğu neticenin, kitleyi etkilemek bakımından ortaya 

çıkan sonuçla karşılaştırıldığında çok küçük kaldığını, terörizmi öne çıkaran en önemli hususun da bu 
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noktada ortaya çıktığını ve elde edilen sonucun olağanüstü büyük olduğunu vurgulamaktadır (Başeren, 

2006: 10): 

“Terörizm, bir kişiyi öldürüp milyonları korkutarak onların siyasal tercihlerini 

etkilemektir. Doğrudan doğruya hareket, neticeleri itibarıyla önem taşımaz; neticenin 

ötesinde yarattığı etki bakımından çok önemlidir. Bu anlamda hareket enstrümantal değil, 

semboliktir.”  

Görüldüğü üzere terörizm asıl olarak, terör örgütleri tarafından hedef alınan unsurda istenilen yönde 

psikolojik ve algısal bir etki ortaya çıkararak, siyasî ve politik bir kazanım elde etmek amacıyla stratejik 

olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda terör eylemi doğrudan askerî bir hedefe karşı gerçekleştirilse de 

stratejik olarak asıl hedefin, gerçekleştirilen terör eylemi sonrasında istenilen yönde bir psikolojik ve 

davranışsal değişimin ortaya çıkmasının amaçlandığı askerî, siyasî ve toplumsal kesimler olduğu da 

görülmektedir. Genel olarak ifade etmek gerekirse, terör örgütlerinin psikolojik/davranışsal etki yaratmaya 

çalıştığı hedef kitlesini dost, düşman ve tarafsızlar şeklinde; 

- Düşman olarak belirledikleri devletlerin/hükümetlerin güvenlik güçleri, çalışanları, kurumları, 

- Bahse konu devlet/hükümetin temsil ettiği toplum kesimi, 

- Terör örgütünün temsil iddiasında bulunduğu ve içerisinde faaliyet gösterdiği toplum kesimi,  

- Uluslararası kamuoyu oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla terör örgütleri, terör eylemlerini salt bir askerî başarıdan ziyade bir iletişim aracı, başka 

bir ifade ile propaganda/psikolojik harp unsuru olarak kullanmaktadırlar. Terör örgütlerinin siyasî ve 

politik amaçlarına ulaşabilmek için belli başlı terörizm stratejilerini kullandıkları görülmektedir. Kydd ve 

Walter (2006: 51)’a göre; yıpratma stratejisi, provokasyon stratejisi, kaos yaratma stratejisi ve boyun 

eğdirme stratejisi terörizmle ilgili olarak yapılan araştırma ve gözlemlerde en çok öne çıkan 

stratejilerdendir. Kydd ve Walter’ın ifadesi ile; 

- Yıpratma stratejisi kapsamında; toplum ve güvenlik güçleri hedef alınmaktadır. Bu strateji ile 

toplumda yılgınlık oluşturularak, söz konusu toplumun terörist taleplerinin kabul edilmesi için devlete 

baskı yapması amaçlanmaktadır. Yıpratma stratejisinde öne çıkan yöntemler; daha çok güvenlik güçlerinin 

hedef alındığı uzun süreli bir çatışma ortamı yaratmak ve daha çok sivillerin hedef alındığı sansasyonel ve 

şiddet gücü yüksek terör eylemleri gerçekleştirmektedir. 

- Provokasyon stratejisi kapsamında; toplum ve güvenlik güçleri hedef alınmaktadır. Buradaki 

maksat, toplumdaki farklı kesimleri karşı karşıya getirerek kutuplaşmanın ve radikalleşmenin önünü 

açmak ve örgütün sosyal tabanını genişletmektir. Bu maksadın tahakkuku için yaygın olarak kullanılan 

yöntemler ise; güvenlik güçlerine yönelik terör eylemleri aracılığı ile sivil mağduriyetlere yol açacak şekilde 

devleti ve güvenlik güçlerini provoke etmek ve hukukî, siyasî, kültürel, tarihsel, toplumsal vb. değerleri 

temsil eden sembolik hedeflere yönelik sansasyonel terör eylemleri ile de toplum kesimlerini kışkırtarak 

karşı karşıya getirmek şeklinde tezahür edebilmektedir. 
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- Kaos yaratma stratejisi kapsamında; hedef alınan unsur/hedef kitle yerel/bölgesel/küresel 

kamuoyudur. Kaos yaratma stratejisinin amacı; hedef alınan toplumsal kesimin güvenlik duygusunu 

kırmak, toplumda belirsizlik oluşturmak, toplumun siyasî otoriteye olan güvenini zedelemek, siyasî 

otoriteye ulusal/uluslararası kamuoyu nezdinde baskı oluşturmaktır. Kullanılan yöntem olarak ise, hedef 

gözetmeksizin ve öngörülemez bir biçimde daha çok devletin temsil ettiği toplum kesimlerinin ve sivillerin 

hedef alındığı terör eylemleri gerçekleştirmek şeklinde öne çıkmaktadır. 

- Boyun eğdirme stratejisi kapsamında ise, ana hedef kitle (bölge halkı, kendine müzahir 

kesimler gibi) içinde faaliyet gösterdikleri toplum kesimleridir. Burada amaçlanan; bahse konu toplum 

kesiminin desteğini almak, iş birliğine zorlamak ya da en azından tarafsız kalmasını sağlamak ve 

nihayetinde bu kesimler üzerinde kendi otoritesini fiilî olarak meşrulaştırmaktır. Bu stratejide, içerisinde 

faaliyet gösterilen toplum kesimini hedef alan ve seçici bir şeklide uygulanan terör eylemleri (infaz, suikast, 

baskı, tehdit, adam kaçırma, propaganda vb.) gerçekleştirilmektedir (Kydd ve Walter, 2006: 66-69). 

Bu stratejiler birbirlerinden keskin sınırlarla ayrılmadığı gibi, her biri bir diğerinin özelliklerini kendi 

bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen tek bir eylem, bu stratejilerin birden fazlasını 

yansıtabilmektedir. 

2. Terör Eylemlerinin Psikopolitik ve Stratejik Analizi 

2.1. Psikopolitik Analiz 

Terörizmin politik alternatiflerin sınırlı olduğu toplumlarda son seçenek olarak başvurulan bir 

yöntem olduğu öne sürülmesine rağmen, terörizme karşı bağışıklığı ve korunumu en yüksek olan 

devletlerin totaliter rejimlere sahip olduğu ve paradoksik olarak terör örgütlerinin politik alternatiflerin 

fazla olduğu toplumları hedef aldığı görülmektedir (Laqueur, 1977: 9-15). Bunun yanında, örgütlerin 

müzakere süreçlerinde kabul edilemez politik taleplerde bulunarak tekrar terör eylemlerine başlamaları ve 

ideolojik kaymaların ortaya çıkması ile dile getirdikleri politik hedeflerin sık bir şekilde değişiyor olması; 

terörizmin, küçük silahlı grupların politik amaçlarına ulaşmak için kullandıkları bir yöntem/strateji olduğu 

ile ilişkili yaklaşımın sorgulanmasına yol açmaktadır (Abrahms, 2008: 82). Politik amaçlardan ayrı olarak, 

terörizmin ve terör eylemlerinin kökeninde psikolojik motivasyonların önemli yer tuttuğuna yönelik güçlü 

gözlem ve araştırma bulguları bulunmaktadır. Teröristlerle yapılan çalışmalarda, teröristlerin akıl hastası 

ya da psikopat olmadıkları ve genel anlamda sıradan insanlardan bir farklarının olmadıkları da ayrıca 

belirtilmektedir (Horgan, 2008: 82-85).  

Bazı psikolojik faktörlerin kişilerin terör örgütlerine katılımında etkili olabildiği görülmektedir 

Crenshaw (1986: 386)’a göre, bir gruba ait olma ve aidiyeti sürdürme zorunluluğu, bireylerin terör 

örgütlerine katılmasında ve terörizmin devam etmesinde önemli rol oynamaktadır. Psikolojik olarak 

bireylerin sahip oldukları grup kimliği (etnik, dini, ideolojik vb.); kişilerin bebeklik döneminden itibaren 

geliştirmeye başladıkları bireysel çekirdek kimlik ile iç içe geçecek şekilde gelişmeye ve aidiyet 

ihtiyaçlarının ön plana çıktığı ergenlik döneminde belirginleşmeye başlamaktadır. Grup kimliğinin bireysel 

kimlikle iç içe geçmesi ile birlikte, grup kimliğine yönelik tehditler, bireysel çekirdek kimliğe yönelik 

tehditler olarak görülmekte ve algılanmaktadır. Tüm birey, grup ve toplumların kimliklerine yönelik 

tehditlere karşı oldukça duyarlı oldukları da yadsınamayacak derecede önemli bir husustur. 
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Bazı bireylerin bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yaşadıkları psikolojik travmalar nedeniyle 

bireysel çekirdek kimliklerinin gelişiminde aksaklıklar ortaya çıkmakta, bu durum da kişilerin terör 

örgütlerinin grup kimliklerini kendi yaralanmış bireysel kimliklerinin yerine koymalarına zemin 

hazırlamaktadır (Çevik, 2009: 81). Böylece yaralanmış kimlik, grup kimliği ile telafi edilmektedir. Terör 

örgütü üyelerinin ait olmaya çalıştıkları grupta kabul görmeleri ve adam yerine konulduklarını 

hissetmeleri, kendilik saygılarını arttırtmada önemli bir yer tutmaktadır. Birçok terörist belki de 

yaşamlarında ilk kez kendilerini bir gruba ait olarak hissetmektedirler. Bunun yanında terör örgütlerine 

katılan bireyler, psikolojik bir eğilimleri olamasa bile, örgüt içerisindeki sosyalleşme, eğitim, 

endoktrinasyon/beyin yıkama faaliyetleri sonrasında da kendi bireysel çekirdek kimliklerinin yerine, 

örgütün grup kimliğini yerleştirebilmektedirler. Bu durumun örneği, kötücül kült örgütleri1 ile yapılan 

çalışmalarda gösterilmektedir. Kült örgütlerindeki grup içi sosyalleşme ve endoktrinasyon faaliyetleri 

sonrasında kişiler, geçmiş bağlılıklarını yani kimliklerini terk ederek, örgütün kendilerine sunduğu grup 

kimliğini benimseyebilmektedirler (Olsson, 2005: 30).  

Bireyler için kimliğin ve bireysel kimlik ile iç içe geçen grup kimliğinin sürdürülmesi psikolojik 

anlamda hayatî bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kimlik kaybı ya da kayıp tehdidi ile karşı karşıya olunduğu 

durumlarda, kimliğin ve grup kimliğinin korunması fiziksel canlılığın korunumundan daha önemli bir hale 

gelebilmektedir. Bireyler aidiyet hissettiği grubun kimliğini alarak, psikolojik anlamda grubun hayatta 

kalımını, yani grup kimliğinin sürdürülmesini en önemli önceliği haline getirmektedir. Benzer şekilde terör 

örgütleri içerisinde kazanılan ve bireysel kimliğin yerine geçen grup kimliğinin sürdürülmesi ve korunması 

grup üyeleri için temel bir öncelik haline gelmektedir Ayrıca terörist için bir gruba ait olmak kadar, aidiyet 

hissettiği grubun yaşaması da psikolojik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla teröristler, aidiyetlerini ve grubun 

diğer üyeleri ile ortak olarak benimsediği grup normlarını güçlendirmek, gerçekleştirmek ve korumak 

adına terör eylemlerine devam etme zorunluluğu hissedebilmektedirler (Abrahms, 2008: 103; Chrenshaw, 

1998: 13-31). Terör eylemleri, bu anlamda, terör örgütlerinin varlıklarını sürdürmelerinde ve kimliklerini 

devam ettirmelerinde önemli bir davranış ve grup normu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, Post 

(1990)’un belirttiği başarıya ulaşma tehdidi akla gelmektedir. Bu gruplar başarılı olabileceklerini 

hissettiklerinde mümkün olmayan istekler öne sürerek veya şiddeti yoğunlaştırarak kendilerini başarıya 

karşı korumaktadırlar. Post (1990: 26) bu konuda şöyle demektedir: 

“Herhangi bir grup veya organizasyonun en önemli önceliği yaşamaktır. Bu durum 

özellikle terörist gruplar için geçerlidir. Başarıya ulaşmak yaşama amacını tehdit eder. Bu 

durum o grup için bir çeşit sibernetik dengeyi akla getirmektedir. Yani kendi üyelerinin 

ilgisini çekmek ve kendilerini ebedîleştirmek için kendi terörist eylem ve söylemlerini 

meşru kılacak kadar başarılı olmak, ancak yaptıkları işten onları mahrum bırakacak yani 

bir çeşit işsiz bırakacak bir sonuç olmasın diye de başarısız olmak zorundadırlar.” 

Bu anlamda terörizmin ve terör eylemlerinin devamlılığında, örgütlerin grup dinamiklerinin başka 

bir ifade ile grup içerisinde oluşturulan psikososyal kimliğin (terörist kimliği) ve onunla iç içe geçen grup 

kimliğinin sürdürülme zorunluluğunun önemli rolü bulunmaktadır. Dolayısıyla, terör örgütlerinin ya da 

teröristlerin silahlı mücadele motivasyonun örgüt içerisinde elde edilen psikososyal kimlik ve grup kimliği 

ve bu kimliğin bileşenleri ile güçlü bir ilişkisi olduğu görülmektedir. Bu açıdan terör 
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örgütlerinin/teröristlerin silahlı mücadele motivasyonlarının kırılmasında; her örgüte özgü olan ve grup 

üyelerini bir arada tutan grup kimliğinin ve grup dinamiklerinin ve bunları ortaya çıkaran grup üyeleri 

arasındaki psikososyal bağlar ile dinamiklerin anlaşılması yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, şiddet eylemleri terör örgütlerinin veya teröristlerin grup kimlikleri ile iç içe geçmiş bir 

davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, terör örgütlerin grup kimliklerini yapılandırmaları, 

sürdürmeleri, güçlendirmelerinde rol sahibi olan gereksinimlerin/faktörlerin - her örgüte özgü bir biçimde - 

anlaşılması, terör örgütlerinin silahlı mücadele motivasyonlarının kırılmasında yol gösterici olabilecektir. 

Eylem yapma gereksinimi, liderlik gereksinimi, hiyerarşik gereksinim, toplumsal destek gereksinimi ve 

fiziksel gereksinimler, terör örgütlerinin grup bütünlüklerini ve kimliklerini korumaları ve bu anlamda da 

silahlı mücadele motivasyonlarını sürdürmelerini sağlayan ve her örgüt için farklı derecelerde önem arz 

eden faktörler olarak ortaya çıkmaktadır (İlhan ve Tuncal, 2015: 117). 

2.2. Stratejik Analiz 

Terörizmin, bilgi harbinin en yalın hali olduğunu belirten NATO Stratejik İletişim Başkanı Laity; 

şiddetin sadece teröre özgü olmadığını, ancak terör eylemlerinin birkaç kişiyi etkilerken, terörizmin 

kendisinin bu eylem aracılığı ile daha çok insanı etkilediğini ifade etmektedir (Laity, 2010a: 11-14). Bu 

çalışmada da değinildiği üzere, silahlı grup ve örgütler tarafından, uzun veya kısa vadeli politik bir 

kazanım elde etmek maksadıyla belirli bir mesajın hedef kitleye ulaştırılması için terör eylemleri sembolik 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, terör eylemlerinin sembolik niteliği ve bir direniş/savaş stratejisi doktrini 

olarak sunumu ve kullanımı; özellikle teröristlerin silahlı mücadele motivasyonlarını devam ettirmelerinde 

önemli yer tutmaktadır. Bu açıdan bakıldığında terörizm, silahlı şiddet eylemlerinin propaganda faaliyeti 

amacıyla kullanıldığı, asimetrik harbin psikolojik alanında yürütülen bir algı yönetimi unsuru olarak da 

karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda terör örgütleri, terör eylemleri aracılığı ile belirledikleri hedef kitlelerde politik amaçları 

doğrultusunda belli bir tutum ve davranış değişikliğinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Literatürde, 

hükümetler ve güvenlik güçleri ile yerel/bölgesel/küresel kamuoyu düşman, dost ve tarafsız olarak terör 

eylemlerinin ve terörizmin psikolojik alandaki hedef kitlesi olarak öne çıkmaktadırlar. Bunun yanı sıra, 

örgütün kendi üyelerinin ve müzahir kesimlerinin de terörizmin stratejileri ve algı yönetimi faaliyetleri 

bağlamında örgütlerin ve liderlerinin hedef kitlelerinden biri olduğu, terörizmle mücadele araştırmalarında 

bu konu üzerinde yeterince durulmadığı görülmektedir. Bu nedenle, terörizmle mücadelede karar 

vericilerin, stratejistlerin ve araştırmacıların özellikle toplumsal kesimlerin zihin ve kalplerinin kazanımını, 

bunların terör örgütlerinin olumsuz propaganda ve algı yönetimi faaliyetlerinden korunmasını ön plana 

alan stratejileri geliştirmeye ve uygulamaya öncelik vermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla terör örgütlerinin 

gerçekleştirdiği silahlı/silahsız terör eylemleriyle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerini yadsımak 

mümkün görünmemektedir. 

Terör örgütleri/lider kadroları, - sanılanın aksine - politik amaçlarına ulaşmak için askerî anlamda bir 

zaferin mümkün olmadığının genellikle farkındadırlar. Terör örgütlerinin böyle bir farkındalığa sahip 

olmadıklarından yola çıkan hükümetler ya da toplumlar ise, terör örgütlerini askerî bir zafer 

kazanamayacaklarına ikna etmek amacıyla, konvansiyonel askerî gücün kullanılmasına ağırlık 

vermektedirler. Bu doğrultuda terörizmle mücadelede, teröristlerin zafer umutlarını kırmak ve baş 
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edemeyecekleri bir güçle karşı karşıya olduklarını göstermek amacıyla genellikle geniş çaplı askerî 

harekâtları mücadelenin odak noktasına oturtmaktadırlar. 

Terör örgütleri, üyelerinin silahlı mücadele motivasyonunu sürdürmek ve askerî anlamdaki 

güçsüzlük ve yetersizliğini kapatmak amacıyla; zafer ve başarı kavramlarını uzun süreli bir direniş/savaş 

ya da silahlı mücadele temelinde tanımlamakta, silahlı mücadelelerini ve gerçekleştirilen terör eylemlerini, 

yürüttükleri savaş/direniş stratejisinin bir parçası ve gerekliliği olarak kavramsallaştırmakta ve 

benimsemektedirler. Böylece askerî anlamda yenilemeyecek bir güç karşısında silahlı mücadeleye devam 

etme konusundaki örgüt üyelerinde oluşabilecek şüphe, kararsızlık, inançsızlık, davaya ve liderlere karşı 

güvensizlik gibi örgütü işlevsiz hale getirebilecek durumların ortaya çıkması engellenebilmekte; terör 

örgütü üyelerinin zafer ve başarıya olan inançlarını da canlı tutabilmektedirler. Örneğin devrimci/ideolojik 

terör örgütleri; düşük askerî imkân ve kapasitelerine rağmen silahlı mücadelelerinin sürdürülme 

gerekliliğini; uzun süreli devrimci halk savaşı stratejisine dayandırarak açıklamakta ve meşru hale 

getirmeye çalışmaktadırlar (O’Neill, 1990: 55). Benzer şekilde terör örgütleri politik amaçlarına ulaşmak 

amacıyla uzun süreli bir yıpratma stratejisini (strategy of attrition) planlı bir şekilde düşman unsurun 

savaşma iradesini kırmak amacıyla kullanmakta ve gerçekleştirilen her terör eylemini bu stratejinin bir 

unsuru olarak kavramsallaştırmaktadır (Ganor, 2005: 38-40). Dolayısıyla, silahlı mücadele ve silahlı 

mücadeledeki devamlılık; terör örgütlerinin benimsemiş olduğu ya da propagandasını yaptığı savaş 

stratejisinin bir gerekliliği olarak görülmektedir. 

Terör örgütleri gerçekleştirdikleri her terör eylemini, devlet güçlerinin başarısızlığı, örgüt 

karşısındaki zayıflığı ve örgütün yenilmezliğinin göstergesi olarak bir anlatıya dönüştürüp sunarak 

yanılsamalı bir yenilmezlik/zafer algısı yaratmaya çalışabilmektedirler (Ganor, 2005: 39). Böylece örgüt 

üyelerinin silahlı mücadeleye olan inancı ve terör eylemlerini sürdürme motivasyonları canlı 

tutulabilmektedir. Özellikle devrimci ve ideolojik nitelikteki terör örgütleri, teröristlerin silahlı mücadeleye 

ve zafere olan inançlarını rasyonelleştirmek için, Vietnam savaşını somut bir örnek olarak 

propagandalarında sıklıkla kullanmaktadırlar. Böylece teröristler, kısa sürede kesin bir askerî zaferin 

mümkün olmadığı, askerî başarısızlıkların ve örgütsel kayıpların her zaman yaşanabileceği konusunda 

önceden bilgilendirilmiş ve psikolojik olarak hazırlanmış olmaktadırlar. Bunun yanı sıra, yıpratma ve 

provokasyon stratejileri kapsamında çatışmaların uzun süreli bir şekilde devamlılığının sağlanması ile, 

siyasî ve toplumsal kesimler terör örgütlerinin yenilmezlikleri konusunda ikna edilebilmekte ve terör 

örgütlerine karşı icra edilen güvenlik operasyonlarının başarısına ve etkinliğine duyulan güven, inanç ve 

destek zarar görebilmektedir. Örneğin terör örgütleri söylemlerinde; savaş uçakları, tank, top gibi 

konvansiyonel askerî unsurların kendilerine karşı kullanılmasına rağmen yürüttükleri silahlı mücadelenin 

devam ettiğine dikkat çekerek, kamuoyunda terör örgütünün güvenlik operasyonları aracılığı ile yenilemez 

olduğuna yönelik bir imaj oluşturabilmektedirler. Dolayısıyla, terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen 

güvenlik operasyonları ne kadar başarılı olursa olsun, tek bir terör eylemi bile bu başarılara gölge düşürme 

ve terör örgütlerinin yenilmezlik imajlarını güçlendirme riski taşıyabilmektedir (Wilner, 2011: 25-26). Bu 

anlamda terörizmin stratejilerinden uzun süreli yıpratma stratejisinin sadece politik kazanımlar elde etme 

amacıyla benimsenen bir savaş stratejisi değil, aynı zamanda terör örgütleri tarafından kullanılan 

propaganda faaliyeti olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile; terör örgütlerinin benimsemiş oldukları 
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strateji, politik kazanım ortaya çıkarmasa bile örgüt üyelerinin savaşma motivasyonlarını, inançlarını 

sürdürmelerinde ve örgüt sempatizanlarının davaya olan inançlarını canlı tutmalarında bir algı yönetimi 

faaliyeti olarak da kullanılmaktadır. 

Sürdürülen eylemselliğin direniş adı altında anlamlandırılması ve kavramsallaştırılması da; 

teröristlerin silahlı mücadele motivasyonun devamlılığına katkı sağlayabilmektedir. Direnişçi kimliğine 

ulaşmış terör örgütü mensupları askerî açıdan belirgin bir güce ve imkâna sahip olmasalar da elde ettikleri 

bu kimliği sürdürme adına silahlı mücadeleye ve terör eylemlerine devam edebilmektedirler. Örneğin 

PKK, ETA, IRA gibi etnik ve ayrılıkçı terör örgütlerinin; uzun yıllar devam eden silahlı eylemlerini, direniş 

olgusu bağlamında bir anlatıya dönüştürerek meşrulaştırmaya ve mantığa büründürmeye çalıştıkları 

görülmektedir. Direniş anlatısı özellikle ayrılıkçı ve etnik temelli terör örgütlerinin gerek grup kimliklerinin 

gerekse terör eylemlerinin altında yatan isyan ve kalkışma dinamiğinin temel unsuru olarak da karşımıza 

çıkmaktadır. Başka bir ifade ile, terör örgütlerinin benimsemiş oldukları savaş stratejisi, direniş anlatısına 

dayandırılarak yine bir algı yönetimi faaliyeti olarak kullanılabilmektedir. 

Direniş kavramı kendi içerisinde gizli ve açık önemli anlamlar içermektedir. Direnişin, ancak uzun 

süreli ve meşakkatli bir mücadelenin ardından sonuç getireceği ve başarıyla sonuçlanabileceği bu 

anlamlardan bir tanesidir. Teröristlerin direniş kimliğini kazanmaları ve direniş olgusunun uzun vadeli bir 

mücadele olduğu ile ilgili inancı benimsemeleri; terör eylemi yapma motivasyonunun, başka bir ifade ile 

silahlı mücadelenin devamlılığına olan inancın korunmasını sağlamaktadır. Böylece direniş anlatısı, örgüt 

mensuplarının savaşma motivasyonlarını sürdürmelerini, dava inancını korumalarını ve grubun bir arada 

oluşunu sağlamaktadır. Bu anlamda, önemsiz görülebilecek en basit terör eylemi bile direniş olgusunun 

canlı tutulması açısından bir başarı olarak değerlendirilmekte, verilen kayıplara ve operasyonel 

kapasitedeki kısıtlılığa rağmen eylemlerin sürdürülmesi direniş olgusu bağlamında anlam kazanmış 

olmaktadır. Askerî ve stratejik olarak anlam ifade etmeyen, rastgele gibi görünen her basit eylem, bu açıdan 

örgüt mensuplarının direnişçi kimliğini güçlendirmekte ve direniş anlatısı ile kavramlaştırılan stratejinin 

gerçekleştiriliyor olduğunu göstererek, örgüt mensuplarını bir arada bir bütün olarak tutabilmekte, 

mücadele motivasyonlarını güçlendirmekte ve sürdürmelerine imkân vermektedir.  

Böylece direniş anlatısı ile birlikte, teröristle mücadelede güvenlik güçlerinin operasyonel 

üstünlüğüne karşın eylemselliğin sürdürülebiliyor olması, terör örgütlerinin yanılsamalı bir zafer ve başarı 

algısı yaratmasına paradoksal bir şekilde katkı sağlayabilmektedir. Çünkü güçlü bir düşmana karşı 

gerçekleştirilen küçük de olsa her bir terör eylemi, teröristlerin kendilerine olan güvenlerini ve savaşma 

motivasyonlarını artırmak için kullanılmaktadır. Başka bir ifade ile, terör örgütünü fiziksel olarak yok 

etmeyi amaçlayan büyük bir askerî güce karşı, terör eylemlerinin sürdürülebiliyor olması, terör örgütleri 

tarafından direnişçi kimliğinin, direniş olgusunun ve başarı/zafer/yenilmezlik algısının yaratılması 

amacıyla propaganda unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bu nedenle terör örgütleri, paradoksal bir 

şekilde sık sık güvenlik güçlerinin kullandığı büyük operasyonel kapasiteye (çoğu zaman abartarak) vurgu 

yapmakta; her türlü imkâna rağmen, terör eylemlerinin tamamen sonlandırılamaması, teröristlerin 

tamamen yok edilememesi ile ilişkili anlatılarıyla, örgüt üyelerinin savaşma motivasyonlarını korumaya ve 

zafer umutlarının sürdürmeye gayret göstermektedirler. 
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Direniş anlatısının ve kimliğinin benimsenmesinin yanında gerçekleştirilen terör eylemlerinin 

stratejik mantığının anlaşılması ve farkındalığına sahip olunması da savaşma motivasyonunun 

sürdürülmesine katkı sağlayabilmektedir. Bu nedenle, terör örgütlerinin merkezi liderlikleri; ortaya konan 

mücadelenin stratejik amaçlarını, anlamını ve hedefini net bir şekilde belirlemekte ve alt kadrolara oldukça 

açık bir şekilde doktrine etmektedirler. Yapılan terör eylemlerinin bir direniş, direnişin de uzun süren bir 

olgu ve strateji olarak kavramsallaştırılarak örgüt mensuplarına ulaştırılması, silahlı eylemlerin 

devamlılığında önemli rol oynamaktadır. Bu durum, terör örgütlerinin askerî ve operasyonel alandaki 

kapasite düşüklüğünü kompanse eden, teröristin savaşma motivasyonu ile örgüte ve ideolojiye inancının 

sürmesini sağlayan bir başka algı yönetimi faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Teröristlerin, eylemlerin 

altında yatan stratejik mantık ile ilişkili farkındalığı; savaşın/direnişin uzun süreli olacağı ile ilgili ön 

kabulün oluşmasını, başarısızlıklar karşısında moral bozukluğunun en aza indirilmesini, silahlı eylemlere 

uzun süreli olarak motive olunmasını ve stratejik amaçlarına bağlılığı sağlamaktadır. Bu açıdan her terörist, 

belirgin bir askerî başarı hedeflemese de yapmış olduğu her eylemin uzun dönemli bir stratejinin veya 

görevin parçası olduğunu bilerek hareket etmekte, bu nedenle de karşısındaki düşmanın askerî ve 

operasyonel kapasitesinin büyüklüğü ve fiziksel anlamda yenilemez olması ile ilgilenmemektedir. Başka 

bir ifade ile, güvenlik güçlerinin operasyonel anlamdaki kapasite üstünlüğü, teröristlerin moralini ve silahlı 

mücadeleye olan inançlarını etkilemekte yetersiz kalabilmektedir. 

Özellikle direniş olarak sunulan terör eylemleri sürerken; terörizmle mücadele konusunda karar 

verici ve uygulayıcılarda ortaya çıkabilecek tutarsız politikalar ile kararsızlıklar ve özellikle güvenlik 

operasyonlarının teröristler silah bırakmadan durdurulması gibi karar seçenekleri terör örgütlerinin zafer 

kazandıklarına ve yenilmez olduklarına ilişkin propagandalarının güçlenmesine, direniş anlatısının 

meşrulaşmasına, siyasî muhatap olarak meşruiyet kazanmalarına ve teröristlerin cesaretlenmesine neden 

olabilmekte; silahlı mücadele motivasyonlarının güçlenmesinin önünü açabilmektedir. Bu bağlamda, 

özellikle terörizmle mücadeleye başlarken kullanılan iddialı, abartılı söylemler ile belirlenen beklenti ve 

hedefler (kısa sürede tüm teröristlerin etkisiz hale getirilerek kesin bir zafere ulaşılacağına dair vaatlerde 

bulunulan siyasî söylemler gibi), terör örgütleri tarafından üyelerinin silahlı mücadele motivasyonlarını 

güçlendirmek ve zafere olan inançlarını korumak amacıyla propaganda malzemesi olarak kullanılma 

riskini de taşıyabilmektir.2 

3. Terör Örgütleri ile Mücadelede Stratejik İletişim ve Uygulama Alanları 

Terörizm gibi asimetrik tehditlere karşı, salt askerî yöntemler aracılığı ile kesin bir zafer kazanılması, 

günümüzde ulaşılması oldukça zor bir hedef olarak görülmektedir. Terör örgütlerinin özellikle 

konvansiyonel ordular gibi belirgin bir fiziksel ağırlık merkezinin (center of gravity) veya çatışma 

hatlarının bulunmaması, askerî yöntemlerle kesin olarak etkisiz hale getirilmelerini oldukça 

güçleştirmektedir. Bu anlamda, terör örgütlerinin konvansiyonel temele dayanan fiziksel olarak bütünüyle 

imha edilmesinden ziyade, silahlı propagandalarını sürdürmelerindeki motivasyonlarının, politik kararlılık 

ve iradelerinin kırılmasını amaçlayan çok yönlü bir mücadele stratejilerinin gerekliliği ortaya çıkmış 

bulunmaktadır. Reed (2008: 705-715)’e göre; beşinci nesil harp olarak tanımlanan yeni savaş konseptinde, 

21’inci yüzyılda devlet ve hükümetlere yönelik asimetrik bir tehdit unsuru olan gruplara karşı mücadelede 

askerî ve askerî olmayan, ölümcül ve ölümcül olmayan tüm yöntem ve kaynakların bütüncül ve organize 
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bir şekilde terör tehdidi yaratan gruba karşı kullanımı gerekmektedir. Bu grupların dağınık özellikleri de 

dikkate alındığında temel önceliğin grupları yok etmeye değil, pasifleştirmeye ve yapısal oluşumlarını 

engellemeye verilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, özellikle Suriye, Irak, Libya’da olduğu gibi şehir çatışmalarının ön plana çıktığı 

günümüzde, terör örgütleri ile etkili bir mücadele için, caydırıcı konvansiyonel yeteneklere ilave olarak, 

örgütlerin içerisinde bulunduğu grup dinamiklerini ve çatışmanın daha çok psikolojik ve algı boyutunu 

dikkate alan, terörizmin yarattığı asimetrik çatışma ortamına uygun stratejik iletişim gibi faaliyetlerin daha 

fazla ön planda olduğu yeni bir terörizmle mücadele konseptinin benimsenmesi gerektiği görülmektedir. 

Özellikle de şehir eylemlerinin ön plana çıktığı günümüz asimetrik çatışma ortamında uygulanacak 

terörizmle mücadele stratejilerinin; terör örgütlerinin grup dinamikleri ve gayrî nizamî harbin daha çok 

psikolojik alanda gerçekleşen bir mücadele olduğu göz önüne alınarak belirlenmesinde fayda 

bulunmaktadır.  

Stratejik iletişim; stratejik seviyede belirlenen hedeflere ulaşmada oluşturulan politikaların 

gerçekleştirilmesi için, değişen yeni durumlara uyum sağlayabilecek esnek planlamalarla; kamu 

diplomasisi, halkla ilişkiler, bilgi harbi ve yönetimi, bilgi destek harekâtı (psikolojik harekât), algı yönetimi 

ve iletişim gibi disiplinler arasında uyum ve koordinasyonu sağlayarak ekonomik, politik, diplomatik, 

askerî harekât, istihbarat ve insanî gelişim/yardım gayretleri ile birlikte yürütülen şemsiye bir disiplin 

özelliğindedir (Güler, 2012: 5-6). Genel olarak ifade etmek gerekirse, stratejik iletişim; belirlenen hedef 

kitlelerin algılarını politik hedeflere uyumlu hale getirmek için, tüm unsur ve yeteneklere ait bilgi, fikir, 

eylem, söylem ve imajların senkronizasyonunu sağlayan bir stratejidir. Stratejik iletişim salt bir iletişim 

biçimi değil, iletişimi yönlendiren bir zihniyettir; eylem, söylem ve imajlarıyla mesaj üretebilen tüm sivil ve 

askerî unsurların amaca yönelik uyumunu sağlayan bir felsefedir (Güler, 2015: 273). 

Terörizmle mücadelede alanında düşünüldüğünde, bilgiyi ve etkin iletişimi ön gören stratejik iletişim 

konsepti, düzenli savaşlarda uygulanan kuvvet kullanmayı ve askerî tedbirlere göre planlama yapmayı 

mücadelenin tali bir noktasına koymaktadır. “Başlı başına başarısızlığımızın ilanı olan stratejik iletişim 

konseptini yarattık” (Laity, 2010b: 97) ifadesiyle NATO’da şu ana kadar yapılanların bir hata olduğunu 

işaret eden bu konsept; bilgi etkisi bulunan kinetik eylemlerin, teröristleri etkisiz hale getirerek bölgenin 

kontrolünü ve halkın emniyetini almak maksadıyla icra edilebileceğini, ancak terörizmle mücadelede 

başarıya, stratejik iletişim koordinesinde, bilginin kullanıldığı kamu diplomasisi, bilgi destek harekâtı, bilgi 

harekâtı, halkla ilişkiler gibi kinetik olmayan faaliyetlerin mücadelenin odağına konarak ulaşılabileceğini 

öngörmektedir.  

Bu kapsamda, terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerinin, terör örgütlerinin savaşma 

azim ve iradesini, başka bir deyişle savaşma motivasyonunun kırılması amacıyla askerî ve askerî olmayan 

bütün güç unsurlarının kullanımını esas aldığını ifade edebiliriz. Bu yazıda öne çıkarılan yaklaşım; 

terörizmle mücadelede kullanılabilecek bütün stratejik iletişim uygulamalarını güvenlik harekâtları ile 

ayrılmaz bir bütün olarak görmekte ve terör örgütleri başta olmak üzere hedef kitlelerde istenen yönde 

bilişsel ve davranış değişikliği oluşturma amacıyla, stratejik iletişimin, askerî ve sivil tüm faaliyetlerin odak 

noktasına alınması gerektiğini kabul etmektedir. Bu doğrultuda terörizmle mücadelenin psikolojik boyutu 
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ile stratejik iletişimi dikkate alan bir terörizmle mücadele yaklaşımının ana faaliyet alanları müteakip 

maddelerde sunulmuştur. 

3.1. Güvenlik Alanı 

Terör örgütleri ile mücadelede stratejik iletişim faaliyetleri ile bir bütün olarak icra edilecek güvenlik 

operasyonlarında, örgütlerin fiziksel anlamda yok edilmesinden daha çok, grup bütünlüğünün 

bozulmasının hedeflenerek, silahlı mücadele motivasyonlarının, irade ve kararlılıklarının kırılması ve yerel, 

bölgesel, küresel kamuoyunun desteğinin alınması hedeflenmelidir. Devletler ile uluslararası (NATO, BM) 

ve uluslarüstü (AB) örgütlerin icra ettikleri güvenlik operasyonlarının, terör örgütleri üzerinde yarattığı 

davranış değişiklikleri ve psikolojik etkilerin ortaya çıkarılması, terörizmle mücadele yöntem ve 

stratejilerinin inkişafı açısından ayrıca önem taşımaktadır. Bu açıdan örgütlerin silahlı mücadele 

motivasyonları ile güçlü ilişkisi olan grup kimliklerinin ve bütünlüğünün sürdürülmesinde rol oynayan 

gereksinim/faktörlerin her örgüte özgü bir biçimde belirlenmesi, terör örgütleri üzerinde istenilen yönde 

bir davranış değişikliği ve psikolojik etki oluşturacak şekilde askerî güvenlik operasyonları ile hukukî, 

malî/ekonomik, siyasal, kültürel, sosyal vb. tüm gayretlerin başarısına katkı sağlayacaktır. Stratejik iletişimi 

odak alan terörizmle mücadele stratejilerinde güvenlik alanında yürütülecek operasyonel faaliyetler 

aşağıda sunulmuştur. 

3.1.1. Operasyonel İstihbarat Faaliyetleri 

Terör örgütlerinde şiddet eylemi/davranışı, örgütlerin grup kimlikleri ile iç içe geçmiştir. Dolayısıyla 

düşmansızlık durumu ve eylemsiz kalma hali terör örgütlerinin grup kimliğine bir tehdit 

oluşturabilmektedir. Terör örgütlerinin eylemsel bir kısıtlılık içerisine girmesi ayrıca örgütlerin uzun 

dönemde etkisizleşmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle, terör örgütleri grup kimliklerini koruma 

adına politik hedeflerinden bağımsız olarak şiddet eylemlerine devam edebilmektedirler. Başka bir ifade ile 

teröristler kimi zaman yaptıkları işten kendilerini mahrum bırakacak bir sonucun ortaya çıkmaması için 

nihaî olarak başarısız olmak zorundadırlar (Post, 1990: 25-40). Bu açıdan örgütler zamanla yeni politik 

ideolojiler benimseyerek ya da kabul edilmez politik talepler öne sürerek terör eylemlerini meşrulaştırmaya 

veya sürdürmeye de çalışmaktadırlar (Kydd ve Walker, 2006: 51). Bu nedenle, örgütlerin politik 

ideolojilerinin ya da taleplerinin aslında grup kimliklerini sürdürmek adına yaptıkları terör eylemlerini 

meşrulaştırmalarını sağlayan birer araç işlevi gördüğü, bu suretle şiddeti amaçsallaştırdığı söylenebilir.  

Bu kapsamda, terörizmle mücadele stratejilerinin, terör örgütlerinin eylemsiz hale getirilerek kendi 

içlerine kapanmasına ve etkisiz hale gelmesine yol açacak şekilde planlanması oldukça önemli 

görülmektedir. Bu amaçla devletler, terör örgütlerine karşı süreğen önleyici güvenlik operasyonları 

(istihbarat dâhil) ile toplumsal tepkinin ortaya çıkmasını sağlayacak toplum temelli operasyonları 

(psikolojik, diplomatik, ekonomik, kültürel gibi) kullanabilmektedirler (Reed, 2008: 714). 

Özellikle şehirlerde yerel toplum içerisinde hücreler şeklinde örgütlenen terör örgütlerine yönelik 

olarak; haber elemanlarına/yerel halka dayalı insan istihbarat ağının genişlemesi ile istihbarat kapasitesinin 

artışı, örgüt eylemlerinin önceden engellenmesine, bölge ve alan sorumlularının yakalanmasına ya da 

etkisiz hale getirilmesine imkân sağlayarak, örgütün eylem yapmakta zorlanmasına ve operasyonel 

kısıtlılık içerisine girmesine yol açmaktadır (McCary, 2009: 54-55). Böylece terör eylemleri, olduktan sonra 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Bilgi Notu-009 | Terörizmle Mücadelede Stratejik İletişim ve Politik Psikoloji |01.12.2016 

 

 

-15- 
 

reaktif bir biçimde değil, istihbarata dayalı önleyici güvenlik operasyonları ile engellenilmeye çalışılır. Bu 

suretle terör örgütleri sürekli bir şekilde güvenlik kuvvetleri baskısı altında tutulup, serbestçe eylem 

gerçekleştirme kapasitesinde azalmaya yol açılarak göreceli bir pasifliğe neden olunur. Grup bütünlüğü 

eylemsellik üzerine kurulu terör örgütlerinin bu yönde kısıtlanması bunların grup kimliklerini 

sürdürmede, grup bütünlüklerini korumada ve üyeleri arasındaki dayanışmanın sağlanmasında ciddi 

zorluklar yaşamalarına neden olacak ve uzun dönemde silahlı mücadele motivasyonlarında azalma ortaya 

çıkarabilecektir. 

Diğer taraftan terör örgütlerinin grup kimliğinin korunması ve grup bütünlüğünün sağlanmasında, 

üyelerinin hem birbirlerine karşı güvenlerinin hem de örgütün silahlı mücadele ile ilişkili ideolojisine olan 

inançlarının tam olması gerekmektedir. Bu açıdan terör örgütleri grup bütünlüklerini bozabilecek muhalif 

düşünce ve davranışlara karşı oldukça duyarlı olabilmektedirler (Abrahms, 2008: 104-105). Diğer taraftan, 

özellikle gizliliğe ve üyelerinin sadakatine önem veren katı bir hiyerarşik yapılanmaya sahip terör 

örgütlerinde güvenlik varoluşsal bir gerekliliktir (Schindler, 2005: 709-710). Örgüt içerisine sızma (ajan), 

eski üyelerin devşirilmesi (itirafçılar) aracılığı ile terör örgütünün kayıplar vermesinin sağlanması, örgüt içi 

çatışmaların artmasına neden olan taktiksel yöntemler olarak önem arz etmektedir. Örgüt içerisine sızma, 

eski üyelerin muhalif haline gelmesi ya da istihbarat örgütleri ile iş birliği içerisine girmesi gibi vakaların 

sık olduğu örgütlerde, üyeler arasında şüpheci yaklaşım artmakta ve örgüt içi çatışmalar tetiklenmektedir 

(Shepphard, 2009: 203-205). Bunun yanı sıra, istihbarat faaliyetlerinde özellikle örgütün eski üyelerinin ve 

mahallî unsurların kullanılması, bu örgütlerin içerisinde faaliyet gösterdiği topluma karşı yabancılaşmasına 

ve şüphe ile bakmasına da neden olabilmekte ve eleman temin etme konusunda kısıtlanabilmektedirler 

(Cassidy, 2006: 47-62). Son tahlilde, örgüt içerisinde güvensizlik ve sorgulamanın yayılması, üyelerin 

örgütten duygusal olarak yabancılaşmalarına, diğer grup üyeleri ve liderlik arasındaki psikososyal bağların 

zayıflamasına yol açarak terör örgütlerinin silahlı mücadele motivasyonlarının azalmasına yol 

açabilmektedir. 

Özellikle hiyerarşik merkezi terörist örgütlenmelerde, örgüt ideolojisinin, stratejisinin ve kararların 

sorgulanması ile örgüt üyelerinin birbirine karşı güvensizlikleri grup kimliğine ve bütünlüğüne büyük bir 

tehdit olarak algılanarak, bunların failleri şiddetli bir şekilde cezalandırılabilmektedir. Bu davranış terör 

örgütlerinin grup kimliklerini korumaları için gerekli olmakla birlikte, aslında örgüt üyelerinin gruptan 

duygusal anlamda kopmalarına neden olarak, örgütün grup bütünlüğüne de zarar verebilmektedir. 

Nitekim, örgüt içerisine sızma ile espiyonaj ve ajanlık operasyonları sonrasında güç kaybeden ve 

operasyonel etkinliği azalan terör örgütlerinde, grup üyelerinin birbirlerine olan güvenlerinde belirgin bir 

azalma ve örgüt içi infazlarda artış olduğu görülmektedir (Neumann ve Smith 2005: 585-590). Örneğin, 

espiyonaj ve ajanlık operasyonları ile ETA’nın içerisine sızan istihbarat elemanlarının ve muhbirlerin 

verdiği bilgiler sayesinde, ETA’nın belirgin olarak operasyonel anlamda kısıtlanmasından sonra iç infazlara 

yöneldiği görülmektedir. Bununla birlikte, terör örgütleri ideolojik anlamda kendi üyeleri ya da temsil 

ettiklerini iddia ettikleri toplum tarafından eleştirilmeye karşı da belirgin bir duyarlılık göstermektedir. 

Örneğin, ETA’nın yakalanan ve hapiste bulunan eski üst düzey örgüt üyelerinin ETA’nın silahlı mücadele 

ideolojisini medya önünde eleştirmesi, lider kadroda büyük bir öfke yaratarak söz konusu üyelerin 

yakınlarına yönelik infaz eylemlerine başvurduğu görülmektedir. ETA’nın iç infazlara yönelmesi ve 
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ideolojik farklılıkları şiddetli bir şekilde cezalandırması sonucunda, örgütün silahlı mücadelesi ile ilişkili 

ideolojisinin Bask toplumunda meşruiyetini yitirdiği ve örgütten kopuşların arttığı görülmektedir (Cronin, 

2006: 29). 

Görüldüğü üzere, insan istihbaratı, iç muhalefet yaratma ve ajanlık faaliyetleri terör örgütleri için 

grup kimliğine ve bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak algılanmakta; bu örgütlerin, grup 

kimliklerini/bütünlüklerini koruma adına örgüt üyelerinin gruptan duygusal olarak kopmasına neden 

olacak hatalı terör eylemlerinde bulunmalarına neden olabilmektedir. Örgütten duygusal kopmaların 

artması ise psikodinamik anlamda örgütün savaşma motivasyonunda azalmaya neden olabilmektedir. Bu 

nedenle, PKK gibi özellikle gizliliğe ve güvenliğe çok önem veren, yer altı unsurları ile bölge halkını yoğun 

olarak kullanan terör örgütlerinin muhbirlik ve espiyonaj gibi istihbarat operasyonları sonrasında, grup 

kimliğini sürdürme ve bütünlüğünü korumada başarısız olabilecekleri ve bu nedenle de savaşma 

motivasyonlarının azalabileceği söylenebilir. Bu açıdan terörle mücadelede örgüt üyelerinin ölü olarak 

etkisiz hale getirilmesinden ziyade canlı ele geçirilmesine öncelik verilmesi; örgüt hakkında önemli 

istihbarat bilgilerinin elde edilmesini sağladığı gibi, örgüt içerisinde güvensizliğin artmasına neden olarak 

grup bütünlüğünün bozulmasına katkı sağlayabilecektir. 

Sonuç olarak, özellikle şehirlerde dağınık halde hücre yapılanmalarına sahip terör örgütleri ile 

mücadelede, yerel unsurlarla desteklenmiş geniş bir istihbarat ağının oluşturulmasına ve istihbarat 

kapasitesinin geliştirilmesine ağırlık verilmesi oldukça önemlidir. Bu amaçla, mahallî unsurlardan istihdam 

edilecek güvenlik personelinden bir kısmının (Türkiye’de korucular gibi) askerî güvenlik faaliyetlerine 

dâhil edilmeden, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü/örgütlerinin şehir yapılanmaları içerisine sızma, 

hücre yapılanmaları hakkında istihbarat toplama, şehir yapılanmalarına karşı operasyonel istihbarat 

faaliyetlerinde bulunma ve şehirlerde örgüte karşı propaganda çalışmaları yürütme gibi alanlarda 

eğitilmesi ve kullanılması düşünülmelidir. Bu yaklaşımla, esas olarak haber alma/bilgi toplama amaçlı 

yürütülen istihbarat gayretleri, örgütlerde istenilen yönde bir davranış değişikliğinin ortaya çıkmasını 

sağlayamaya yönelik stratejik iletişim faaliyeti olarak terörizmle mücadeleye önemli katkılarda 

bulunabilecektir. 

3.1.2. Lider Kadronun Etkisizleştirilmesi (Dekapitasyon Operasyonları) 

Terör örgütlerinde grup üyelerinin birbirleri ve liderleri ile arasındaki psikososyal bağların 

sürdürülmesinde, grubun bir bütün halinde hareket etmesinde, savaşma motivasyonunun devam 

ettirilmesinde ve en önemlisi grup kimliğinin sürdürülmesinde örgüt liderleri ve/veya liderlik merkezî 

üyeleri önemli rol oynamaktadır. Grup kimliklerinin sürdürülmesinde tek bir lidere ya da belli bir liderlik 

kadrosuna ihtiyaç duyan terör örgütlerinin, dekapitasyon operasyonları sonrasında grup kimliklerini 

sürdürmekte ve grup bütünlüklerini koruyabilmekte başarısız oldukları bu nedenle de savaşma 

motivasyonlarını idame ettiremedikleri görülmektedir (İlhan ve Tuncal, 2014: 184).  

Terörizmle mücadelenin, sadece eylemselliğin görüldüğü yerlerde sınırlı kalması, terör örgütlerinin 

ve liderlerinin diğer alanlarda rahatlamasına ve örgüt üzerindeki kontrollerini güvenli bir şekilde 

sürdürmelerine yol açabilmektedir. Bu açıdan, terör örgütleri ile mücadele esnasında, eylemin gerçekleştiği 

alanlardaki operasyonlara devam ederken, kırsal alanda ya da şehirlerde özellikle lider ve/veya liderin 
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yardımcı gruplarının, eylem planlayan karargâh veya hücrelerin tespit edilmesi, etkisiz hale getirilmesinin 

sağlanması ve özellikle canlı olarak yakalanması önemli bir strateji ve taktiksel anlayıştır. Lider 

konumundaki teröristlerin ve karargâhlarının etkisizleştirilmesinin amaçlandığı dekapitasyon 

operasyonlarına aralıksız olarak devam edilmesi, teröristlerin liderler ile olan iletişimlerinin kesilmesine, 

liderlik karargâhlarının teröristler üzerindeki operasyonel ve psikolojik kontrolünün zayıflamasına, 

örgütlerin tecrübeli profesyonel teröristlerden yoksun kalarak eylem kapasite ve yeteneğinin 

sınırlanmasına yol açabilecektir. Özellikle canlı yakalanan hücre liderlerinin örgüt liderliğine ve örgüte 

yönelik eleştirilerinin medya aracılığı ile sunulması, örgüt içerisindeki duygusal kopuşları hızlı bir biçimde 

tetikleyebilecektir.3 

Terör örgütü liderlerine ve karargâhlarına yönelik bu türden süreğen baskı ve operasyonlar şehir 

yapılanmasına sahip terör hücreleri ile mücadelede daha önem arz etmektedir. Sürekli bir polis baskısıyla 

birlikte, istihbarata dayalı nokta operasyonları ile örgüt üye ve lider kadrolarının etkisiz hale getirilmesi; 

şehirlerde hücre yapılanmaları şeklinde örgütlenen, gizliliğe önem veren terör örgütü üyelerinin güvenlik 

endişesi ve şüphe içerisinde kalmalarına yol açarak örgütün grup içi dayanışma ve bütünlüğünde belirgin 

bozulmalara yol açabilmektedir (Cronin, 2006: 94-110). Terörizmle mücadelede, önceliğin ayak takımı (foot 

soldiers) olarak tanımlanan teröristlerden ziyade, lider/yönetici konumunda bulunan, terör eylemlerinin 

planlarından ve şehir/hücre örgütlenmelerinden sorumlu tecrübeli teröristlerin etkisizleştirilmesine 

verilmesi, örgütlerin operasyonel kapasite, örgütlenme ve propaganda yeteneği açısından belirgin olarak 

gerilemesine, başka bir ifade ile profesyonelliğini yitirmesine neden olmaktadır (Winler, 2011: 19-21). 

Örgütlerdeki lider konumundaki teröristlerin tekrarlayıcı ve ısrarlı bir şekilde etkisiz hale getirilmeye 

çalışılması, aynı zamanda, terör örgütlerine; güvenlik unsurlarının operasyonel istihbarat yeteneğinin 

istenilen yer ve zamanda terörist unsurlara ulaşabilecek kapasite ve imkâna sahip olduğuna ilişkin mesajı 

verebilecektir. Bu durum, terör örgütü lider ve yöneticilerinin her an yakalanabileceklerine ve hayatlarını 

kaybedeceklerine ilişkin korku ve belirsizlik içerisinde kalmalarına sebep olarak, örgüt üyeleri ve 

faaliyetleri üzerindeki kontrollerinin zayıflamasına yol açabilecektir (Wilner, 2011: 19-21).  

Tekrarlayıcı ve etkin bir biçimde yürütülen dekapitasyon operasyonları, örgüt liderlerinin yakalanma 

ve öldürülme korkusu nedeniyle eylem gerçekleştirmekte çekimser davranmalarına da yol açarak, 

gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan terör eylemlerinde niceliksel bir azalma ortaya çıkarabilecektir. 

Liderin etkisiz hale getirilmesi sonrasında örgütlerde belirgin bir dağılma gözlemlenmese bile, lider 

kadroların zamanlarının çoğunu kaçma, saklanma ve güvenlik sorunları ile harcamasına neden olarak, 

örgütün diğer cephe yapılanmaları ve faaliyetlerini etkili bir biçimde yönetebilme becerilerini de 

azaltabilecektir. Bu durum, örgütlerin daha önce de değinildiği gibi profesyonelliklerini yitirmelerine 

neden olarak, güvenlik operasyonlarına daha duyarlı hale gelmelerine neden olabilecektir. Türkiye’de 

faaliyet gösteren terör örgütü PKK gibi Maoist savaş doktrinini benimseyen terör örgütlerinin şehirlerdeki 

yapılanma faaliyetleri, kırsal alandaki liderlik merkezleri tarafından yönetilmekte ve kontrol altında 

tutulmaktadır. Kırsal alandaki lider kadroların tamamıyla etkisiz hale getirilmese bile sürekli olarak baskı 

altına alınarak, güvenlik endişesi içerisinde bırakılmaları, şehir yapılanmalarının bağlı oldukları kırsal 

alandaki merkezlerle olan iletişimlerinin zayıflamasına ve etki güçlerini yitirmelerine yol açabilecektir 

(Cragin ve Daly, 2004: 61-66). Bu nedenle, özellikle Maoist bir savaş stratejisini benimseyen terör 



Merkez Strateji Enstitüsü 

Bilgi Notu-009 | Terörizmle Mücadelede Stratejik İletişim ve Politik Psikoloji |01.12.2016 

 

 

-18- 
 

örgütlerinin şehir yapılanmaları ile mücadelede, eş zamanlı olarak kırsal alandaki liderlik merkezleri ve 

kadrolarının da etkisizleştirilmesi ve baskı altına alınması, bu tarz örgütlerin şehir yapılanmalarının 

güvensizlik, korku ve şaşkınlık içerisinde kalmalarına yol açarak etkinliklerini yitirmelerine neden 

olabilecektir.  

3.1.3. Askerî Operasyonlar 

Terör örgütlerinin grup kimliklerini ve bütünlüklerini sürdürmede rolü olan faktörlerden birisi de 

fiziksel gereksinimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör örgütleri operasyonel etkinlik için gereken 

güvenli barınma alanları, maddî kaynaklar ve lojistik destek gibi imkânlar olmadan başarılı bir mücadele 

ortaya koymakta oldukça zorlanırlar. Bu nedenle de, terörizmle mücadele eden birçok ülke terör 

örgütlerinin ekonomik, lojistik, silah ve mühimmat gibi fiziksel imkânlarını engellemeye ağırlık 

vermektedirler. Fiziksel imkânlar, bir taraftan terör örgütlerinin başarılı bir operasyonel etkinliğe sahip 

olarak eylemlerde bulunmaları için gerekli bir unsur olarak karşımıza çıkarken, diğer taraftan grup 

kimliğinin ve bütünlüğünün idamesi için gerekli olanaklar olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu 

kapsamda, operasyonel etkinliğin grup kimliği ile ilişki içerisinde olduğu dikkate alındığında, operasyonel 

etkinlik için gereken fiziksel imkânların da, grup kimliğinin sürdürülmesinde önemli rolü olduğu 

düşünülmektedir. 

Operasyonel etkinlik için kontrol altında tuttuğu bir coğrafya ile bu coğrafyada alan hâkimiyetine ve 

güvenli alanlara ihtiyaç duyan terör örgütlerinin, bu imkânlarını yitirdikten sonra grup bütünlüklerini 

koruyamadıkları ve savaşma motivasyonlarının azaldığı görülmektedir (Paul, Clarke ve Grill, 2010: 87-98). 

Dolayısıyla, grup dinamikleri anlamında örgüt bekası için gereken belirli fiziksel imkânlardan yoksun olan 

terör örgütlerinin grup kimliklerini sürdürmekte, yapılandırmakta ve grup bütünlüklerini korumakta 

başarısız olmaları beklenmektedir. Özellikle Maoist savaş doktrinini benimseyen örgütler, başarılı bir 

mücadele ve etkin bir operasyonel kapasitenin oluşumu için kırsalda güvenli bölgelerin varlığına ve coğrafi 

alan hâkimiyetine ihtiyaç duymaktadırlar (O’Neill, 1990: 55). Bu açıdan söz konusu örgütlerin, 

konvansiyonel güçlerin kullanıldığı askerî harekâtların icrası sonrasında bu imkânlardan yoksun kalması, 

grup dinamikleri bağlamında grup bütünlüklerini dolayısı ile grup kimliklerini sürdürmede başarısız 

olmalarına neden olabilmektedir. 

Bu anlamda, mukabele amacı taşımayan ve süreklilik gösteren ön alıcı askerî harekâtlar; özellikle 

grup bütünlüğünü fiziksel alan hâkimiyetine dayandıran örgütlerin hareket alanını, eğitim faaliyetlerini, 

barınma imkânlarını, hareket serbestîsini ve eylem yapabilme kapasitesini mümkün olduğunca 

sınırlandırmayı, bu örgütleri yerleşmiş oldukları kırsal ve izole güvenli alanlarda eylemsizlik sürecine 

sokmayı amaçlamalıdır. Örneğin, kırsal alanlarda ve şehirlerde örgütlenen ve devrimci halk savaşı 

konseptini benimseyen terör örgütlerine karşı; şehir yapılanması ile mücadele edilirken, bir yandan da 

kırsalda güvenli alanlarda bulunan örgütün liderlerinin ve karargâhlarının etkisiz hale getirilmesi, depo, 

sığınak ve barınaklarının imhası merkezî liderlik ile şehirlerde örgütlenen teröristler arasındaki iletişim ve 

irtibatların bozulması açısından oldukça önemlidir. Özellikle, Sendero Lumniso, PKK ve Tamil Kaplanları 

gibi ana karargâhları ve güvenli alanları kırsal alanda olan terör örgütlerinde; şehir yapılanmaları başta 

lider ve yönetici konumundakiler olmak üzere kırsal alandan gelen teröristler tarafından yönetilmektedir. 

Bu nedenle, şehirlerdeki terör yapılanmaları ile etkili bir mücadelede; örgütün ekonomik/malî 
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kaynaklarının yanı sıra kırsal ve izole alanlardaki üst düzey yönetici ve karargâhların, depo, sığınak ve 

barınak gibi lojistik imkânların da eş zamanlı olarak etkisizleştirilmesi veya en azından sürekli bir şekilde 

hedef haline getirilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. Çünkü terör eylemlerinin görüldüğü alanlar 

dışındaki bu hedeflerin - tamamen etkisiz hale getirilemese bile - sürekli olarak baskı altına alınması, 

merkezi liderliğin dikkatlerini kırsal alan başta olmak üzere eylemselliğin olmadığı alanlara 

kaydırmalarına neden olarak, liderlerin şehirle arasındaki koordinasyon ve iletişimin kesilmesinin ve şehir 

yapılanmaları üzerindeki kontrolü kaybetmesinin önünü açabilecektir. 

3.1.4. Terörizmle Mücadele Personelinin Özellikleri ve Psikolojik Olarak Hazırlanması 

Terörizmle mücadele eden güvenlik personelinin sadece kinetik anlamda değil, başta stratejik iletişim 

olmak üzere, kinetik olmayan faaliyetlerde de uzman kadrolardan oluşması artık bir gerekliliktir. Stratejik 

iletişim, halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, politik psikoloji ve kamu diplomasisi gibi sosyal ve davranış 

bilimleri konusunda uzmanların güvenlik personeliyle birlikte çalışmalarının sağlanması, terörizmin 

derinlemesine anlaşılması ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması açısından son derece önemlidir. 

Böylelikle yürütülen güvenlik operasyonlarının stratejik iletişim anlamında örgüt/örgütler üzerinde 

yaratabileceği psikolojik ve davranışsal değişiklikler ortaya konarak müteakiben icra edilecek güvenlik 

operasyonları planlanabilecektir. Örneğin, bu personel ve yetenekler, belirli bir terör hedefine yönelik 

harekâtın, konvansiyonel askerî araçlarla (hava harekâtı gibi) veya özel harekât unsurları ile 

gerçekleştirilmesi durumunda örgüt üzerinde nasıl bir psikolojik etki yaratacağının tespit edilmesi; yine 

örgütün herhangi bir hücre sorumlusunun cansız veya canlı ele geçirilmesinin örgüt üzerinde yaratacağı 

etkinin öngörülmesi amacıyla kullanılabilirler. Bu tarz uygulamalar, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 

operasyonel psikoloji adı altında yürütülmektedir (Staal ve Stephenson, 2006: 269-282). 

Diğer bir konu ise güvenlik personelinin psikolojik durumudur. Özellikle etnik ayrılıkçı terörizmle 

mücadelede ya da terörist unsurların yerel halkın içerisine saklandığı çatışma ortamlarında görev yapan 

güvenlik personelinin sürekli bir biçimde saldırı, suikast ve sabotaj tehdidi ile karşı karşıya kalması, 

farkında olmadan mevcut çatışma ortamını konvansiyonel bir savaş konsepti çerçevesinde algılamaları ve 

bu yönde tutum/davranış geliştirmeleri açısından risk taşımaktadır. Sürekli bir biçimde fiziksel güvenlik 

tehlikesi altında yaşayan söz konusu personel, yerel toplum ile arasına sınır koymaya, yerel topluma şüphe 

ile bakmaya, bir süre sonra ise istemeden de olsa söz konusu topluma yabancılaşmaya ve onları 

ötekileştirmeye başlayabilmektedir. Özellikle, güvenlik personeline yönelik şehir saldırılarının, yerel 

toplum içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilmesi, güvenlik personelinin 

psikolojik olarak yerel toplumu da terör örgütünün ve teröristlerin bir uzantısı olarak görmesine neden 

olabilmektedir. Örneğin güvelik personeline karşı şehirlerde yapılan terör eylemlerinin ardından yerel 

halkın sessizliği ya da tepkisizliği, güvenlik personelinin sivil halkın örgütle iş birliği içerisinde olduklarını 

ya da devlete ihanet içerisinde olduklarını düşünmesine yol açabilmektedir. Bu durum güvenlik 

personelinin yerel topluma karşı münferit de olsa olumsuz tutum ve davranış geliştirmesine neden olarak, 

sivil mağduriyetlerin yaşanma riskini arttırabilmektedir. 

Oysaki terörizmin hâkim olduğu yerlerde yaşayan sivil halk, dünyanın neresinde olursa olsun, 

terörizmden kaynaklanan bireysel güvenlik tehdidinin devam etmesi nedeniyle, ideolojik ve politik 

görüşünden bağımsız olarak; devlet ve terör örgütünü sadece çatışmaların karşılıklı iki tarafı olarak 
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algılamaktadırlar. Bu nedenle de çatışmaların tarafları olan her iki grupla da gerçekçi ve organik bir iş 

birliğine yanaşmamak ya da ikili oynamak şeklinde yorumlanabilecek bir davranış örüntüsü 

geliştirebilmektedir. Dolayısıyla, güvenlik personelinin terör tehdidi ve tehlikesi altında bulunan sivil 

halktan, kendileri ile tam bir iş birliği beklentisi, terörizmin yarattığı çatışma ortamının gerçeklikleri ile 

uyuşmamaktadır. Bu nedenle, terörizmle mücadele eden personelin bunun farkındalığına sahip olacak 

şekilde bilinçlendirilmesi, görevlere yönelik özel olarak seçilmesi, terör örgütlerinin taktik ve stratejileri 

hakkında eğitim görmesi, terörizmin ve teröristlerin eylemleri aracılığı ile yaratmaya çalıştıkları ortamın 

psikolojik özellikleri hakkında bilgilendirilmeleri, propaganda ve karşı propaganda, stratejik iletişim, sivil-

asker ilişkileri, politik psikoloji gibi sosyal ve davranış bilimlerini içeren alanlarda bilgi sahibi olmalarının 

sağlanması gerekmektedir. Bu suretle güvenlik personeli, terör örgütlerinin yürüttüğü psikolojik 

operasyonlara karşı farkındalığı artırılarak, bireysel olarak stratejik iletişim faaliyetinin hızlı bir uygulayıcı 

unsuru konumuna getirilebilecektir. Buna ilave olarak, operasyonel personelin yanında bu alanlarda bilgi 

sahibi uzman personelin görevlendirilmesi ve bunlarla iş birliği içerisinde çalışılması, yerel halkın 

operasyonel faaliyet içerisinde bulunan güvenlik personeline ilişkin olumlu veya olumsuz algısına neden 

olabilecek faktörlerin tespitine ve güvenlik operasyonlarının kapsam ve niteliğinin en uygun bir biçimde 

belirlenmesine katkı sağlayıcı olacaktır. Örneğin, etnik ayrımcılığa dayalı olan ve şehirlerde/mahallelerde 

gerçekleşen teröristle mücadele operasyonlarında kazanılan taktik başarıların operasyonu icra eden 

unsurlarca millî sembollerle kutlanmasının (mahallelere ve binalara bayrak asma gibi) mahallî halk 

üzerinde yaratacağı psikolojik etkinin ne olabileceği öngörülebilir.4 Bir hâl tarzı olarak, millî sembollerin ve 

söylemlerin operasyon icra edilen bölgedeki yerel halk tarafından teröre tepki olarak kendiliğinden 

kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması düşünülebilir. Bunun yanında, güvenlik personelinin terörist 

unsurlara karşı nefret ve düşmanlığını ifade eden görüntüler yayınlaması ve mesaj içeren yazılar yazması 

sanılanın aksine teröristlerin gelecekte eylem yapma motivasyonunu düşürmemekte grup içi bütünleşme, 

intikam alma ve eylem yapma motivasyonlarını arttırabilmektedir. Bu nedenlerle, özellikle şehirlerdeki 

operasyonlar esnasında ve sonrasında terör mağduru toplum kesiminin yaralarının sarılmasını amaç ve 

niyet olarak benimseyen insan odaklı harekât ve faaliyetlerin yansıtılmasının daha önemli bir stratejik 

iletişim faaliyeti olabileceği değerlendirilmektedir. 

3.2. Toplumsal Alan 

3.2.1. İnsan Odaklı Harekât 

Terör örgütlerine yönelik toplumsal desteğin varlığı, terör örgütlerinin grup kimliklerini 

sürdürmeleri için diğer önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal destek, terör 

örgütlerinin eleman temini ve propaganda faaliyetleri için önemli olduğu kadar, fiziksel gereksinimlerinin 

karşılanmasına da imkân vererek operasyonel etkinliğini sürdürebilmesine, bu örgütlerin toplum içerisinde 

kurumsallaşarak grup kimliğini toplum içerisinde yaygınlaştırmasına olanak verebilmektedir. Bununla 

birlikte, özellikle terör örgütlerinin içerisinde faaliyet yürüttükleri toplumun zihin ve kalplerinin kazanımı, 

terörizmle mücadelede en önemli amaç olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla, terör örgütleri ile toplum 

arasına fiziksel ve psikolojik anlamda mesafe konması için gerekli tedbirlerin belirlenmesi son derece 

önemlidir. Bu tedbirler; siyasî, hukukî, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ekonomik gibi kinetik olmayan 
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unsurlar doğrultusunda sağlanabileceği gibi, toplumun özelliklerine göre fiziksel güvenliğin sağlanması ve 

terör örgütüne olan katılımların engellenmesi gibi kinetik unsurları da bünyesinde içerebilmektedir.  

Toplumsal kesim ve kişilerin terör örgütleri ile iş birliği içerisinde olma davranışının altında farklı 

dinamiklerin rol oynaması, bu konuda uygulanacak tedbirlerin farklılaşmasını ve stratejik iletişimin 

faaliyet alanlarının çeşitlilik göstermesini zorunlu kılmaktadır. Özellikle güvenlik kaygısı nedeniyle terör 

örgütleriyle iş birliği içerisinde olmak zorunda kalan kesimlerin belirlenerek, bunların huzur ve güvenliği 

ile insanca yaşam koşullarının sağlanmasına yönelik insan odaklı operasyonların icra edilmesi önem arz 

etmektedir.  

Sivil halk arasında faaliyet gösteren terör örgütleri ile mücadelede askerî ve güvenlik 

operasyonlarının yerel halk tarafından nasıl algılandığı oldukça önemlidir. Bu tarz çatışma ortamlarında 

güvenlik operasyonlarının yerel halkın güvenliği, huzuru ve refahını tesis etme amacı ile icra edildiğine 

ilişkin bir algının yapılandırılması gerekmektedir. Bu anlamda, mevcut çatışma ortamı nedeniyle zarar 

gören evlerin eş zamanlı olarak onarımı, yiyecek, barınma ihtiyaçları gibi fiziksel ve güvenlik, huzur, umut 

gibi psikolojik ihtiyaçların güvenlik operasyonları ile eş zamanlı olarak karşılanmasına yönelik 

uygulamaların hayata geçirilmesi, yukarıda bahsedilen algının oluşturulması amacıyla icra edilebilecek 

önemli stratejik iletişim faaliyetleridir.5  

Terör örgütlerinin eleman temininin önüne geçilmesi açısından; terörizme ve radikalleşmeye eğilimli 

risk gruplarının, radikalleşmeye/şiddete eğilim yaratan sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik, politik vb. 

etkenlerin ve terör örgütlerine katılımın farklı dinamiklerinin belirlenerek kinetik/kinetik olmayan 

tedbirlerin geliştirilmesi stratejik iletişimin önemli çalışma alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Eleman 

temininde zorlanma; örgütlerin kuşaklar arası devamlılığının önüne geçerek, örgütleri tükenmişliğe, örgüt 

içi anlaşmazlıklara ve pasifleşme sürecine sokabilmektedir.6 Örgüt ideolojisine bağlılığın ve diğer farklı 

dinamiklerin terör örgütlerine katılımda oynadıkları rolün tespiti, örgüte katılacak olan veya örgüt 

içerisinde bulunan teröristlere karşı farklı stratejik iletişim faaliyetlerinin geliştirilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Bu amaçla radikalleşme ve terörizm olgusunu siyasi ve politik bağlamdan uzak bir biçimde 

toplumsal bir sağlık sorunu mahiyetinde ele alan bağımsız bir merkez tarafından takibi oldukça önemlidir. 

Örneğin Türkiye’de 90’lı yıllarda köylerden şehirlere göç eden sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin 

yerleştiği getto7 tarzındaki mahalle ve ilçeler, PKK terör örgütü için bir üye temin havuzu işlevi 

görmektedir. Yine Avrupa ülkelerinde, Ortadoğu’dan gelen göçmen ailelerin oluşturduğu getto tarzı 

yerleşim birimleri de El-Kaide, IŞİD vb. terör örgütleri için benzer işleve sahiptir. Dolayısıyla radikalizm ve 

terörizm gibi kolektif şiddete eğilim yaratan, toplumların fiziksel ve psikolojik iyilik halini olumsuz 

etkileyen durumlar; etnik, dini ve ideolojik özelliklerinden bağımsız olarak bir bütün halinde evrensel bir 

bakışla incelenmeye ihtiyaç duymaktadır. 

İletişim teknolojileri ve araçlarının etkin bir biçimde kullanılarak terör örgütlerinin kara 

propagandalarının kitlelere yayılmasının engellenmesi ve karşı argümanların hızlı bir şekilde dolaşıma 

girmesi terör örgütleri ile mücadelede ayrı önemi haiz bir gayrettir. Örneğin, İngiltere bu maksatla küresel 

terörizmle internette mücadele amacıyla ordu bünyesinde, sivil ve askerî uzmanlardan oluşan sosyal 

medya ve psikolojik harekât birimleri oluşturmuştur.8 ABD Savunma Bakanlığı ise önce El Kaide’nin 
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ideologları, müteakiben IŞİD terör örgütü ile mücadelede @thinkagain_DOS (tekrar düşün...) adlı bir twitter 

hesabı açmıştır.9 

Günümüzde terör örgütleri eylemlerini sansasyonel etki yaratması bakımından daha çok şehirlere 

taşıyarak, özellikle sivil mağduriyetlerin yaşanmasına ve güvenlik güçleri ile sivil halkı karşı karşıya 

getirmeye çalışarak devletleri ve güvenlik operasyonlarını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmayı 

hedeflemektedirler. Dolayısıyla, özellikle şehirlerde yürütülen güvenlik operasyonlarında, psikolojik 

alanda bir başarıyı hedefleyecek biçimde, kinetik unsurların insan odaklı harekât bağlamında öne 

çıkarılarak sunulması önemli bir stratejik iletişim faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra 

stratejik iletişim, halkla ilişkiler, sivil asker iş birliği gibi yeteneklerin terörizmle mücadele harekât alanında 

kullanımı için, karargâhlarda icra kabiliyeti zayıf, sadece oturdukları koltuktan kuramsal düzeyde yazılar 

çıkaran kadroların ve birimlerin ihdas edilmesi, bunların teşkilat yapısında kadro bakımından lüzumsuz 

bir katman yaratmasına neden olacaktır. Stratejik iletişim, özellikle strateji ile taktik ve pratik arasında 

işlevsel bir tutkaldır. Bu nedenle, terör eylemleri nedeniyle sivillerin etkilenme riskinin yüksek olduğu ve 

terör örgütlerinin sivil mağduriyetleri propaganda aracı haline getirme şansı bulduğu çatışma 

ortamlarında; çatışmalardan etkilenen toplum kesimlerinin dil, kültür, psikolojik, sosyolojik ve 

sosyoekonomik özellikleri hakkında bilgi sahibi olan uygulayıcı unsurlar ile toplumun yiyecek, barınma, 

sağlık, eğitim ve ekonomik gibi fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesinde rol oynayacak ve taktik seviyede 

faaliyet gösterecek, özel halkla ilişkiler ve sivil asker iş birliği birimlerinin oluşturularak, insan odaklı 

harekât bağlamında muharip personelle birlikte aktif olarak sahada kullanımı son derece önemlidir. 

Örneğin ABD ordusu halkla ilişkiler ve psikolojik harekât birliklerini, çatışmalı bölgelerde gerek sivil 

halkın fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse de hedef toplum analizi yapılarak muharip personele 

taktiksel ve stratejik anlamda yardımcı olunması amacıyla kullanmaktadır.  

3.2.2. Kamuoyunun Psikolojik Olarak Hazırlanması 

Terör örgütlerinin ve terörizmle mücadelenin ulusal kamuoyu, siyasi çevreler, entelektüel kesimler 

tarafından nasıl algılandığı, devletlerin yürüttükleri mücadeleyi ve mücadele edilen terör örgütünü kendi 

kamuoylarına nasıl sundukları; stratejik iletişim odaklı bir terörizmle mücadele stratejisinin önemli bir 

çalışma alanını oluşturmaktadır. 

Kamuoyunun terörizmin psikolojisi, stratejileri, amaçları, terör eylemlerinin arkasında yatan mantık 

ve terörizmle mücadelenin gereklilikleri hakkında koordineli ve organize bir biçimde bilgilendirilmesi, 

gelecekte ortaya çıkması muhtemel terör eylemlerine karşı toplumu hazır hale getirmek, bu sayede de terör 

eylemleri aracılığı toplumda oluşması beklenen olumsuz davranış değişiminin (korku, panik, kaos, 

teröristle iş birliği gibi)10 önüne geçmek amacıyla kullanılabilmektedir (Reed, 2008: 715-716).  

Bazen en ufak bir terör eylemi bile, toplum tarafından büyük bir güvenlik ya da mücadele 

başarısızlığı olarak algılanabilmektedir. Dolayısıyla terör örgütlerine karşı yürütülen güvenlik 

operasyonlarının başarısına rağmen, örgütlerin toplumda sansasyon yaratan tek bir terör eylemi bile 

terörizmle mücadeledeki başarıları gölgeleyebilme riskini taşımaktadır. Wilner (2011: 25-26) bu olguyu; 

terörizmin karşı-ikna (counter-coercive) yeteneği olarak adlandırmaktadır.11 Bu açıdan terörizmin karşı-
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ikna amacı taşıyan eylemlerine karşı, hedef toplumun bilgilendirilmesi; terörizmle mücadelede önemli bir 

stratejik iletişim faaliyeti olarak görülmektedir.  

Bununla birlikte terör eylemleri ve terör örgütlerinin; hedef aldıkları devletlerin ulusal güvenliğine ve 

bütünlüğüne yönelik varoluşsal bir tehdit olarak sunulması ve bu yönde algılanmaları, örgütlerin en 

önemsiz eylemlerinin bile sansasyonel bir nitelik kazanmasının önünü açmaktadır. Bu durum terörizmle ya 

da terör örgütü ile mücadelenin, konvansiyonel bir savaş konsepti çerçevesinde algılanmasına ve bu 

doğrultudaki beklentilerin/hedeflerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Zaman zaman devletler 

yürütmüş oldukları mücadele için gereken toplumsal desteği elde etmek amacıyla, terör örgütlerini 

olduğundan daha büyük bir tehdit olarak sunabilmektedirler. Savaş, esasen taraflardan birinin askerî 

anlamda yenilgisi ile sonuçlanan bir olgu iken; terörizm ise, askerî zaferin temel öncelik olmaması ve 

sonucun askerî unsurlar aracılığı ile tayin edilememesi nedeniyle ne zaman sonlanacağı belli olmayan bir 

şiddet/çatışma durumunu yansıtmaktadır. Dolayısıyla terörizmle mücadelenin konvansiyonel bir savaş 

bağlamında algılanacak şekilde sunulması; kamuoyunun kısa sürede kesin bir sonuç ve zafer elde 

edilmesine yönelik bir beklenti ve inanç içerisinde olmasına yol açabilmektedir. Terör örgütleri ile 

mücadelenin uzaması; bu anlamda, örgüte karşı yürütülmesi gereken güvenlik operasyonlarının 

başarısının ve etkinliğinin sorgulanmasına, kamuoyunda, siyasî kesimlerde, uluslararası alanda ve 

entelektüel çevrelerde “güvenlikçi yöntemlerin” etkisiz olduğuna ve işe yaramadığına ilişkin görüşlerin 

ortaya çıkmasına ve terör örgütlerine askerî müdahalenin sonlandırılması ve terörist taleplerin 

karşılanması ya da en azından müzakere edilmesi amacıyla karar vericilerin üzerinde baskının ortaya 

çıkmasına neden olabilecek riskleri de beraberinde taşımaktadır (Ganor, 2005: 38-41). Bununla birlikte, 

kamuoyu ve siyasî kesimlerin terör örgütü/örgütleri ile mücadeleyi savaş konsepti bağlamında ele almaları 

ve bu yönde tutum geliştirmeleri; farkında olunmadan terör örgütlerinin siyasî anlamda savaşan taraf 

olarak muhatap alınması ve örgütlerin kendilerini bu yönde kabul ettirmesi riskini doğurmaktadır. Bu 

bağlamda, devletler terörizmle mücadeleyi açık bir şekilde savaş olarak sunmasalar bile, devletin 

bütünlüğü ve varlığına yönelik bir tehditle mücadele çerçevesinde ele almaları, özellikle etnik ve ayrılıkçı 

temeldeki terör örgütlerinin uluslararası alanda resmî olmasa bile silahlı rejim muhalifleri olarak 

görülebilmelerinin önünü açmaktadır.  

Resmî olmasa bile, terör örgütlerinin savaşın bir taraf ve siyasî aktör olarak algılanması; terör 

örgütleri ile müzakere yapılmasına yönelik siyasî baskı ve talepler şeklinde uluslar arası ve ulusal politik 

alanda ifade bulabilmektedir. Dolayısıyla, devletlerin terör örgütleri ile olan ilişki ve iletişim biçiminin 

savaş konseptinden çıkarılıp; asayiş sorunu, trafik kazaları, uyuşturucu kullanımı gibi halk sağlığı sorunları 

üzerinden ele alınması; terör eylemlerinin toplumu siyasî ve politik yönden etkilemesinin önünün 

kesilmesi; örgütlerin ideolojik, dinî ve etnik bağlamından çıkarılarak mücadele edilmesi; bu doğrultuda 

terörizmle mücadeledeki başarı ve zafer algısının yeniden yapılandırılması önem arz etmektedir 

(Angstrom ve Duyvesteyn, 2006: 224-235). Dolayısıyla bu yaklaşım, icra edilecek stratejik iletişim odaklı 

terörizmle mücadeleye de önemli katkı sağlayacaktır. 

Bu kapsamda son olarak, terör eylemleri sonrasında toplumun psikolojik anlamda olumsuz şekilde 

etkilenmesinin ve terörizmin siyasî baskı aracı olarak kullanımının önüne geçilmesi amacıyla, devletin 
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terörizme karşı ulusal bir medya ve iletişim stratejisi geliştirerek, medya kuruluşları başta olmak üzere sivil 

ve askerî tüm unsurlar ile iş birliği içerisinde çalışması oldukça önemlidir. 

3.3. Uluslararası Güvenlik Alanı 

21’inci yüzyılın dünya düzenine ilişkin ontolojik imajında devletler, askerî ve ekonomik güç gibi zora 

dayalı mekanizmaların önemli bir bölümünü korumaya devam etmekle birlikte, bu devletlerin yanında 

sahneye başka aktörler de çıkmaya başlamıştır. Robert W. Cox başta olmak üzere uluslararası ilişkiler 

alanındaki teorisyenlerin tasvir ettiği bu yeni dünya ontolojisinde, güce sahip unsur ve aktörler olarak; ulus 

devletler, BM, NATO gibi ittifaklar, çok uluslu şirketler, askerî, kültürel ve entelektüel ağlar, küresel 

medya, sosyal hareketler ve sivil toplumlar özellikle öne çıkmaktadır.12 Günümüzde bunların yanına 

devletler haricinde örtülü dünya şeklinde bir güç unsuru daha eklenmiştir. Organize suç örgütleri, terörist 

örgütler, kanun dışı faaliyet gösteren finans çevreleri, gizli servisler, silah tüccarları, uyuşturucu 

kaçakçıkları, beyaz kadın tacirleri ve bir kısım dinî kültler bu örtülü dünyanın temel aktörleridir. Örtülü 

dünya, diğer dünya aktörleri arasında oluşan yarıklar ve çatlaklar (çıkar ilişkileri, uyuşmazlıklar, 

çatışmalar vb.) arasında faaliyet göstermekte, bu kapsamda teröristler gibi bazı unsurlar oluşmuş yapıları 

yıkmak isterken, organize suç örgütleri gibi diğer unsurlar ise müesses yapıları yapışık bir parazit gibi 

sömürmeye çalışmaktadır (Güler, 2015: 128-131). 

Terör örgütleri dünyanın bu ontolojik yapısında oluşan çatlaklar arasında sivil toplum örgütleri, 

dernekler ve yardım kuruluşları gibi legal görünümlü örgütlenmeler kurarak propaganda, eleman temin 

etme, ekonomik gelir elde etme ve silah sağlama gibi pek çok alanda faaliyet yürütebilmekte; siyasî 

çıkarları uyuşan devletlerle iş birliği yapabilmektedirler.13 Terör örgütleri, özellikle Orta ve Batı Avrupa ve 

Kuzey Amerika’daki liberal demokrasinin hâkim olduğu ülkelerde kolaylıkla örgütlenebilmekte ve bu 

faaliyetlerini yürütebilmektedirler. Dolayısıyla terör örgütlerine karşı küresel düzeyde yürütülecek stratejik 

iletişim ve kamu diplomasisi faaliyetleri, bu örgütlerin faaliyetlerinin engellenmesinden, örgütlere karşı 

gerçekleştirilen mücadelenin meşruiyetini sağlamaya kadar geniş yelpazedeki uygulamaları 

kapsayabilecektir. Bu anlamdaki gayretler özellikle; 

- Terör örgütlerine karşı yürütülen güvenlik operasyonlarının uluslararası alanda nasıl algılandığı ve 

istenilen yönde bir algının nasıl oluşturulacağı, 

- Terör örgütleri ile olan mücadelenin uluslararası diplomatik çevrelerde ve küresel kamuoyunda 

meşruiyetinin sağlanması, 

- Terör örgütleri ile mücadelede etkin bir iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan diplomasi, kamu 

diplomasisi ve stratejik iletişim faaliyetlerini kapsamalıdır. 

Batı kamuoyunun, özellikle BM, NATO gibi uluslararası ve AB gibi uluslarüstü kurumlar üzerinde 

siyasî karar vericileri etkileyebilecek ölçüde yönlendirme yeteneğine sahip oldukları görülmektedir. Bu 

nedenle, Batı kamuoyunda dehşet uyandıran terör eylemleri kolaylıkla ses getirebilmektedir. Bu bakımdan, 

Batı kamuoyunun terör örgütlerinin eylemlerine olan bakış açıları; terör örgütü ile mücadelenin 

uluslararası veya iç hukuk normlarına uygun olup olmadıkları doğrultusundan çok, terör eylemlerinin 

hangi coğrafyada olduğu ve yol açtığı sivil mağduriyetler gibi insan hakları ihlalleri içerip içermemesi 
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doğrultusunda şekillenmektedir. Dolayısıyla, devletlerin terör örgütleri ile olan mücadelelerinin meşruiyeti 

ve haklılığına ilişkin uluslararası alandaki kanaat; terörizme maruz kalan devletlerin millî menfaat ve iç 

hukuklarından çok sivil ölümler ve insan hakları ihlallerinin etki ve büyüklüğüne göre 

şekillenebilmektedir. Bu çerçevede, devletlerin terör örgütleri ile olan mücadelelerinde uluslararası 

meşruiyetin elde edilmesi için Batı kamuoyunun, BM ve AB gibi kurumların algı ve kanaatlerinin istenilen 

doğrultuda şekillendirilmesi maksadıyla geleneksel diplomatik kanalların yanı sıra etkin ve süreğen kamu 

diplomasisi ve stratejik iletişim faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Terörizmle mücadelede, uluslararası 

ve iç hukuktan doğan haklarla birlikte terörizmle mücadelenin insan ve toplum odaklı bir bakış açısı ile 

sunulması ve anlatılmasının uluslararası desteğin kazanılmasında etkin bir rol oynayacağı 

düşünülmektedir. 

Terör örgütleri ile mücadelede diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, terör örgütlerinin 

siyasî cephe ve propaganda faaliyetlerine karşı bir sivil toplum ağı oluşturularak, teröristlerin tek yanlı 

siyasî argümanlarına karşı gösterilerin, yürüyüşlerin, etkinliklerin, konferansların ve lobi faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinin, yurt dışında yürütülebilecek önemli kamu diplomasisi ve stratejik iletişim gayretleri 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Sonuç 

Bu çalışmada ele alınan terörizmle mücadele faaliyetleri bir bütün olarak incelendiğinde, stratejik 

iletişim faaliyetlerinin belirlenmesi, planlanması ve icrasında birbirinden farklı çalışma ve uzmanlık 

alanlarının bir arada kullanılması gerekliğinin oldukça zarurî olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle, 

terörizmle mücadelede stratejik iletişim faaliyetlerinin tek bir merkezden koordine ve organize edilmesi; 

farklı disiplinlerden ve bu disiplinlerden gelen uzmanların belli bir uyum ve düzen içerisinde hızlı ve 

pratik bir biçimde çalışmasına imkân sağlayacaktır. Başta terörizmle mücadelede olmak üzere, her türlü 

alanda stratejik iletişim uygulamasını sağlayacak şekilde; 

- Politik-stratejik seviyede koordinatör bir teşkil edilmeli, operatif ve taktik seviyeye kadar tüm 

kademelerde sorumlu birimler/hücreler/kadrolar ihdas edilmeli, merkezî planlama ve kontrol ile adem-î 

merkezî icra esas alınmalı, 

- Anlık geçici çözümler yerine, bütüncül bir yaklaşımı sağlayacak kurumsallaşmaya gidilmeli, 

görev ve sorumluluk alanları ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlayacak çapraz fonksiyonel 

çalışma usulleri tanımlanmalıdır. 

- Stratejik iletişim, halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, politik psikoloji ve kamu diplomasisi gibi 

sosyal ve davranış bilimleri konusunda uzman sivil, askerî, akademik vb. personelden istifade edilmeli, 

- Tüm faaliyetler üst seviyede belirlenen stratejik iletişim planına ve ana temasına uygun olarak icra 

edilmeli, her faaliyetin bir iletişim stratejisi ve planı olmalı, 

- Kendi argümanlarımızı dayatan tek yönlü bir iletişim stratejisinden ziyade, hedef kitleleri 

anlamaya yönelik çift yönlü bir yaklaşım benimsenmeli, 
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- Hedef kitle olarak, sadece çıkar ilişkisi olanlara değil dost, düşman ve tarafsız olmak üzere tüm 

kesimlere (küresel kamuoyuna) hitap edilmelidir. 

Stratejik iletişim; faaliyet alanlarındaki çeşitlilik, sosyal ve davranış bilimlerinin ve bu alanlarda 

çalışan uzmanların terörizmle mücadeleye aktif ve pratik anlamda dâhil edilmesinin gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır. Bununla birlikte terörizm ve radikalleşme; toplumlarda sadece fiziksel kayıplara neden 

olmamakta, aynı zamanda toplumun ruhsal anlamda iyilik haline de bir bütün olarak tesir edebilmektedir. 

Bu nedenle, terörizm ve radikalleşmenin toplumsal bir sağlık sorunu bağlamında ele alınarak sürekli olarak 

izlenmesi ve terörizmin ve terör eylemlerinin ortaya çıkmasına karşı ön alıcı tedbir ve uygulamaların 

devamlı bir biçimde sorgulanması ve takip edilmesi gerekmektedir.  

 

Notlar 

1 Amerikan Psikiyatri Sözlüğü “kült”ü bir dogma ya da dini öğretiye dayalı ve genelde de mevcut toplumda kabul edilen 

inançlar ve değerlerle karşıtlık içinde bulunan bir inançlar ve ritüeller sistemi olarak tanımlamaktadır. Kült grupları, ABD’de son 

50 yıldır gündemde olan konulardan birisidir. Özellikle toplu intiharlar, bombalı saldırılar, cinsel istismar ve malî suçlar nedeni ile 

ABD basınında konu olmuşlardır. Bu açıdan liderin bütün üyelerin hayatında abartılı bir kontrole sahip olduğu, cinsel istismar ve 

cinayet gibi yasa dışı olayların sıklıkla yaşandığı kült organizasyonları “yıkıcı kült grupları” olarak adlandırılmaktadır.  Kişisel 

gelişim amacıyla hizmet veren kültler de bulunmakla birlikte bunlar “iyi huylu kült grupları” olarak adlandırılmaktadır. 

2 Hükümetlerin kısa sürede kesin bir zafer veya kökten bir çözüm vaadinde bulunması; yıpratma stratejisini benimseyen 

terör örgütlerinin “güvenlik operasyonlarını başarısız ve güvenlikçi politikaların işe yaramadığına” ilişkin algı yaratabilmesine 

elverişli bir propaganda ortamı sağlamaktadır. Örneğin ABD’nin Taliban unsurlarını temizleyerek Afgan yerel halkının güvenliğini 

tesis etme politikası, ABD birliklerinin köylerden ayrılmasından sonra Taliban’ın tekrar bu köylere saldırması ile güvenilirliğini ve 

inandırıcılığı yitirmişti. Stratejik iletişimin terörizmle mücadelede ve kalkışmaya karşı mücadeledeki önemi için bkz. O'Neill, M. 

(2009).  

3 İspanyol hükümeti ETA’ya karşı mücadelesinde bu yöntemi etkili bir şekilde kullanarak, ETA mensuplarının örgütten duygusal 

olarak kopmalarını tetiklemiştir. 

4 Etnik temelli terör örgütleri, faaliyet gösterdikleri bölge dâhilindeki devlet güçlerini işgalci olarak tanımladıkları 

propaganda faaliyetleri yürütmektedirler. Dolayısıyla devletlerin kendi toprakları içerisinde yürüttükleri etnik terörizmle 

mücadele sırasında kazanılan taktiksel başarıların millî sembollerle kutlanılması, devletin işgalci olduğu yönündeki terör örgütü 

propagandasını hem yerel halkın hem de diğer kesimlerin gözünde doğrulama riski taşımaktadır.  

5 Örneğin, ABD Afganistan’da Taliban’a karşı yürüttüğü mücadelede, yerel toplumun güvenlik operasyonlarına olan algı ve 

bakış açısını şekillendirmeyi öncelikli amaç haline getirmiş ve stratejik iletişim faaliyetlerini ön plana alan bir terörle mücadele 

stratejisini uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda çatışmalarda zarar gören evlerin onarımı, alt yapı faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi ve yerel halkın diğer fiziksel ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanmasını sağlayacak inşaat, halkla ilişkiler ve 

psikolojik operasyonlardan sorumlu özel askeri birlikler oluşturmuş, bu birlikleri askerî operasyonlarla eş güdüm halinde 

kullanmaya başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. O'Neill, M. (2009). 

6 Cronin (2009) bu durumu, “failure to transmission” olarak adlandırmıştır. Silahlı mücadelenin bir sonraki kuşaklara 

aktarımında başarısız olan terör örgütleri, uzun dönemde iç karışıklıklar, tükenmişlik ve pasiflik nedeniyle kendi içlerine 

kapanarak etkisiz hale gelmektedirler. Ayrıntılı bilgi için bkz. A.K. Cronin (2009). 

7 Getto, genel olarak bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne verilen ad olmakla birlikte Batı Avrupa’da yaşayan 

göçmen ailelerin yaşamış oldukları mahalleler de getto olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte kırsal kesimden şehirlere göçle 

birlikte bazı şehirlerde getto benzeri çarpık yapılaşmalar ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, getto kelimesi belli bir azınlığın yaşadığı 

alanlar olarak değil, getto benzeri yaşam alanlarını tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. 
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8 İngiltere ordusunun bilgi çağındaki savaşlarla mücadele amacıyla oluşturduğu psikolojik operasyonlar ve sosyal medya 

birliği için bkz: Army sets up new brigade 'for information age'. (2015). BBC News, <http://www.bbc.com/news/uk-31070114> 

(Erişim: 10.06.2015). 

9 ABD Savunma Bakanlığının teröristlerin kara propagandası ile mücadele amacıyla açtığı resmi sosyal medya hesaplarından 

biri olan twitter hesabı için bkz. <https://twitter.com/thinkagain_dos> (Erişim: 21.07. 2015). 

10 Yazarların ilavesidir. 

11 Terör eylemlerinin kamuoyu ve karar vericiler tarafından algılanma özellikleri ve medya aracılığı ile sunum biçimi, 

eylemlerin sansasyonel bir nitelik taşımasını sağlar. Örgütler sansasyonel eylemler aracılığı ile, sanal bir güçlülük ve yenilmezlik 

imajı çizerek terörle mücadele operasyonlarını başarısız göstermeye çalışırlar. Böyle durumlarda geçmişteki terörle mücadele 

operasyonlarının başarılarına işaret ederek kamuoyunu tekrar ikna etmeye çalışmak işe yaramamaktadır. 

12 Ayrıntılı bilgi için bkz. Robert W. Cox ve M.G. Schechter, (2002); Robert W. Cox, (2004). 

13 ABD’nin PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen, onun uzantısı olan PYD terör örgütüne Suriye’deki çıkarları 

doğrultusunda yardım etmesi buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca bkz. Dışişleri Bakanlığı. (2014). Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 

Çavuşoğlu’nun NTV Televizyonuna Verdikleri Özel Mülakat. <http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-sayin-mevlut-cavusoglu_nun-

ntv-televizyonuna-verdikleri-ozel-mulakat_-21-ekim-2014.tr.mfa> (Erişim: 11.07.2015). 
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Summary 

 

Counter Terrorism Methods and Domains in the Concept of Strategic Communication and 

Political Psychology 

Introduction 

Terrorism is a tool of asymmetric warfare and aims to break targeted government’s political will of 

fight through psychological attrition in order to achieve its political purpose. 

Because of the lacking of clear center of gravity to be targeted militarily and psychological/symbolic 

nature of terrorism which is mostly described as a political warfare counter terrorism strategies based on 

the using of kinetic forces and aiming to achieve a decisive military victory have been seen as inconclusive 

and fruitless. Thus the using of non-kinetic forces in the fight against terrorism becomes an obligation. 

Strategic communication is based on employing of all kinetic an non-kinetic forces in the purpose of 

breaking terrorist’s combat motivation. This approach deals with the practices of strategic communication 

in conjunction with security operations. Thus, any kind of military and nonmilitary practices utilized to 

shape the behaviors and perceptions of a population or a terrorist organization should become the focus 

point of strategic communication. 

In this paper, counter terrorism methods and domains were described and identified in terms 

strategic communication and political psychology. Thus strategies of terrorism and psychology terrorism 

were described then strategic communication practices and domains which can be used in counter 

terrorism were provided in terms of strategies of terrorism and psychology of terrorism. 

Strategies of Terrorism and Terrorist Combat Motivation 

Terrorist organizations usually have adapted the underlying strategies in order to achieve their 

political ends or to gain political advances. Strategy of attrition, strategy of provocation, strategy of chaos, 

strategy of intimidation are the most leading strategies that have been employed by the terrorist 

organizations in order to maintain their group members’ combat motivation, in other term fighting will.  

Moreover terrorist leaders usually aware of the fact that decisive military victory against a 

government’s conventional forces is impossible. Thus terrorist organizations use the specific narratives 

relating with a strategic logic by the purpose of keeping terrorist combat will intact. For example strategy of 

attrition is adopted and indoctrinated among the members of a terror group by the purpose of the  cracking 

down of government’s’ fighting will against terrorism by terrorist organizations, especially by the groups 

adopting the strategy of long term population warfare. So that even a simple terrorist act is perceived by 

terrorists as a necessary step of group’s adopted strategy which is highly believed to end with a decisive 

victory against a government in an unclear future. Through internalization of this strategic logic by the 

members of a terror group combat motivation of the terrorists are preserved in the face of a government’s 

powerful conventional military forces. Thus in terms of terrorist’s strategic logic the physical weakness of 

terrorist group is conceptualized as invincibility and then invincibility is narrated as an evidence of a near 
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victory. Therefore in order to identify strategic communication practices and its domains aiming to crack 

down terrorist combat motivation it is essential to understand strategic logic behind the strategies of 

terrorism adopted and internalized by terrorists. 

Psychology of Terrorism and Terrorist Combat Motivation 

Terrorists’ psychosocial identity is gained by socialization within group and internalization of group 

norms. Thus, for a terrorist preserving his psychosocial identity becomes an existential necessity. For 

example a terrorist can prefer ending his physical being not to lose his terrorist identity which was shaped 

in terror group. So that perpetuation of group identity becomes an obligatory work for terrorist 

organizations. Therefore terrorists have an obligation to perpetuate their identity through terrorism. So that 

combat motivation of terrorists are highly correlated with obligation to perpetuate his group identity. 

Accordingly in order to identify strategic communication practices and its domains aiming to crack down 

terrorist combat motivation it is essential to understand group dynamics of terrorist organizations. 

Strategic Communication Practices and Its Domains in Counter Terrorism 

According to this approach practices and domains of strategic communication in counter terrorism is 

provided: 

Security Domain 

- Practices of Operational Intelligence  

- Decapitation operations 

-Military Operations 

-Practices of operational psychology – Identifying the characteristics of counter terrorism personnel 

and preparation of counter-terrorism personnel   

Population Domain 

-Human Based Operations 

-Preparation of Public opinion 

International Domain 

-Public diplomacy practices  

-Practices of pressure groups (lobby activities) 

-Practices of unofficial diplomacy 

-Practices of international diplomacy- Warding off self heavens and networks of terrorist 

organizations through international collaboration in the fight against terrorism. 
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