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Öz

Asimetrik savaşın bir unsuru olan terörizm, düşmanın psikolojik olarak yıpratılmasını ve savaşma
azim ve iradesindeki politik kararlılığın kırılmasını amaçlamaktadır. Etki odaklı harekâtlar (EOH,Ef-
fects-based operations-EBO) düşmanının ağırlık merkezini (center of gravity) hedef alarak, düşman
unsurda istenilen yönde bilişsel ve davranış değişikliği oluşturmak için kullanılmaktadır. Grup di-
namikleri terör örgütlerinin savaşma motivasyonunu etkileyebilmektedir. Bu yazıda, EOH terör ör-
gütlerinin grup dinamiklerine göre sistematikleştirilmiş ve bu bağlamda terörizmle mücadele
önlemleri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etki odaklı harekatlar, asimetrik savaş, terörizmle mücadele, terörizm, grup di-
namikleri 

Group Dynamics Approach to Effects Based Operations: 
Systematization of Counter-Terrorism Measures

Abstract

Terrorism, as a tool of asymmetrical warfare, aims the psychological attrition of enemy and breaks
down the political will of enemy’s combat motivation. Effects-based operations (EBO) are utilized
to generate cognitive and behavioral changing in an expected direction by targeting enemy’s center
of gravity. Group dynamics can influence fighting motivations of terrorist organizations. In this
paper; EBO was systemized with regard to group dynamics of terrorist organizations and thus the
counter terrorism measures had been provided.

Keywords: Effects-based operations, counter terrorism, terrorism, asymmetric warfare, group dyna-
mics
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Giriş

Terörizm 21. Yüzyılda dünya üzerindeki pek çok devleti tehdit eden bir asi-
metrik savaş yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Asimetrik bir tehdit unsuru
olan terörizm, konvansiyonel savaştan farklı olarak hedef alınan düşmanın fi-
ziksel olarak yıpratılmasından çok, düşmanın psikolojik anlamda yıpratılmasını,
savaşma azim ve iradesindeki politik kararlılığın kırılmasını hedef almaktadır
(Hammes, 2005). Küçük silahlı gruplar ya da örgütler politik bir kazanım elde
etmek amacıyla terörizmi asimetrik bir savaş yöntemi/stratejisi olarak kullan-
maktadırlar.

Terör örgütlerinin konvansiyonel ordulardan farklı olarak belirgin hedef alı-
nacak fiziksel bir “ağırlık merkezinin” (Center of Gravity) bulunmaması, terör ör-
gütlerinin askerî anlamda kesin yenilgisini oldukça zorlaştırmaktadır. Asimetrik
tehditlerin yalnızca konvansiyonel bir bakış açısıyla etkisiz hale getirilemeyeceğinin
anlaşılmasıyla, terörizmle mücadelede yeni stratejilerin ve yöntemlerin kullanıl-
maya başlandığı görülmektedir. Bu stratejilerin ulaşılmasında kullanılan araçlardan
birisi de “etki odaklı harekât (EOH) konsepti” olarak karşımıza çıkmaktadır.
EOH, düşman grubun ağırlık merkezini hedefleyerek, onun savaşma azim ve ira-
desini ortadan kaldırmayı; başka bir ifadeyle, düşmanı bilişsel ve duygusal anlamda
hedef alarak istenilen yönde bir davranış değişikliği oluşturmayı amaçlamaktadır.
EOH, hedef alınan düşmanda kısa dönemde ortaya çıkması amaçlanan sonuca
ulaşmakta taktiksel olarak kullanılabildiği gibi, uzun dönemde oraya çıkması
amaçlanan sonuca ulaşmak için kullanılan kapsamlı bir stratejinin aracı olarak da
kullanılabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında EOH’ler, karar vericilerin stratejile-
rine ve ulaşmak istedikleri amaçlara göre değişebilmekte ve çeşitlilik gösterebil-
mektedir. Örneğin hedef alınan düşmana karşı yürütülen küçük ölçekli askeri bir
harekat, düşmanda kısa dönemli bir davranış değişikliği ortaya çıkarmayı amaçla-
yan taktik amaçlı kullanılan bir EOH olarak kabul edilebilmektedir. Ya da terör
örgütlerine karşı ekonomik, diplomatik, bilişim, askeri, psikolojik alanlarda yü-
rütülen mücadeleler uzun dönemli bir stratejinin uygulanmasında kullanılan
EOH’ler olarak görülebilmektedir. Dolayısıyla, EOH bağlamında düşman hedefte
istenilen yönde bir davranış değişikliği oluşturmak amacıyla birden fazla operasyon
alanında, çeşitli operasyonlar kullanılabilmektedir. 

Terörizmle mücadelede de örgütlerin savaşma azim ve iradesini başka bir de-
yişle savaşma motivasyonunun kırılması amacıyla EOH’ler askerî ve askerî olma-
yan bütün millî güç unsurlarının kullanımını esas almaktadır (Mann ve Ark 2002).
Terör örgütlerinde bilişsel ve davranışsal bir değişikliğin ortaya çıkarak, örgütlerin
savaşma motivasyonlarını etkilemesi EOH’nin taktiksel, operasyonel ve stratejik
hedefini oluşturmaktadır. Terör örgütlerinin bilişsel ve davranışsal özelliklerinin
ortaya çıkarılmasında, örgütlerin grup dinamiklerinin anlaşılması büyük önem ta-
şımaktadır. Dolayısıyla EOH aracılığı ile terör örgütlerinde bilişsel ve davranış de-
ğişikliği oluşturup, terör örgütlerinin savaşma motivasyonunun kırılmasına yol
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açacak her türlü operasyon ve operasyon alanlarının belirlenmesinde, örgütlerin
grup dinamiklerinin yol gösterici olabileceği söylenebilir.

Bu yazının amacı; grup dinamikleri bağlamında terörizmle mücadele önlem-
lerinin EOH konseptine uygun bir biçimde sistematik hale getirilerek sunulması
ve terörizmle mücadele önlemlerinin belirlenmesinde örgütlerin grup dinamikle-
rinin rolüne dikkat çekilmesidir. Bu amaçla da terör örgütlerinin savaşma moti-
vasyonunun grup dinamikleri ile olan ilişkisi açıklanmış, EOH’nin hedefi
olabilecek terör örgütlerinin ağırlık merkezleri grup dinamikleri bağlamında ta-
nımlanmıştır. Ayrıca terör örgütlerine karşı kullanılan ve literatürde kullanıldığı
bildirilen operasyonlardan en çok kullanılanları bu yazıda EOH konsepti içerisine
alınmıştır.

Terör Örgütlerinde Grup Kimliği

Terör örgütlerinde grup dinamikleri, örgüt üyelerinin sahip oldukları grup
kimliklerine ve grup kimliklerini yapılandırmalarında rolü olan gereksinimlere ve
faktörlere göre değişebilmektedir. Grup kimliği kavramı, çoğu yaşamları boyunca
asla bir araya gelmeyecek olan binlerce ya da milyonlarca bireyin aynı etnik, dini,
ulusal ya da ideolojik gruba ait olmaya dayalı yoğun bir aynılık duygusuyla bir-
birlerine nasıl bağlandıklarını tanımlamaktadır (Volkan, 2009: 14). 

Psikodinamik açıdan bireylerin sahip oldukları grup kimliği (etnik, dini, ideo-
lojik vb.)ergenlik dönemi ile birlikte kişilerin bebeklik döneminden itibaren ge-
liştirmeye başladıkları bireysel çekirdek kimlik ile iç içe geçecek şekilde gelişmeye
başlamaktadır. Bu durum erişkin dönemde grup kimliğine yönelik tehdit içeren
unsurların aynı zamanda kişilerin bireysel kimliklerine yönelik bir tehdit olarak
algılamalarına neden olmaktadır. Örneğin ulusal takımlar arasında oynanan bir
futbol maçında alınan sonuç, ulusun temsil ettiği kişilerde bireysel bir aşağılanma
ya da zafer olarak yaşanabilmektedir. Bununla birlikte bireysel çekirdek kimliğin
bütünlüğüne yönelik tehdit içeren durumlarda, kimliğin korunması ve sürdürül-
mesi fiziksel canlılığın korunması ve sürdürülmesinden daha öncelikli olabilmek-
tedir. Benzer durum grup kimliği açısından da geçerlidir. Bireysel kimlikle iç içe
olan grup kimliğine yönelik tehditler sonucunda, bireyler için grup kimliğinin
sürdürülmesi fiziksel canlılığın sürdürülmesinden daha öncelikli olabilmektedir.

Teröristlerle yapılan çalışmalarda, teröristlerin akıl hastası ya da psikopat ol-
madıkları ve genel anlamda sıradan insandan bir farklarının olmadıkları belirtil-
mektedir. Ancak bazı psikolojik faktörler kişilerin terör örgütlerinde katılımında
etkili olabilmektedir. Bazı kişiler bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yaşadıkları
psikolojik travmalar nedeniyle bireysel çekirdek kimliklerinin gelişiminde aksak-
lıklar ortaya çıkmakta, bu durum da kişilerin terör örgütlerinin grup kimliklerini
kendi yaralanmış bireysel kimliklerinin yerine koymalarına zemin hazırlamaktadır
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(Çevik, 2009). Böylece yaralanmış kimlik, grup kimliği ile telafi edilmektedir.
Bunun yanında terör örgütlerine katılan bireyler, psikolojik bir eğilimleri olamasa
bile, örgüt içerisindeki sosyalleşme, eğitim, indoktrinasyon faaliyetleri sonrasında
da kendi bireysel çekirdek kimliklerinin yerine, örgütün grup kimliğini yerleştire-
bilmektedirler. Bu durumun örneği, kötücül kült örgütleri ile yapılan çalışmalarda
gösterilmektedir. Kült örgütlerindeki grup içi sosyalleşme, indoktrinasyon faali-
yetleri sonrasında, kişiler geçmiş bağlılıklarını yani kimliklerini terk ederek, örgü-
tün kendilerine sunduğu grup kimliğini benimseyebilmektedirler (Olsson, 2005). 

Ayrıca bir gruba aidiyet ihtiyacı da, bireylerin terör örgütlerine katılmasında
önemli bir etken olarak görülmektedir (Chrenshaw 1986). Bu anlamda birey ai-
diyet hissettiği grubun kimliğini alarak, grubun hayatta kalımını, yani grup kim-
liğinin sürdürülmesini en önemli önceliği haline getirmektedir. Crenshaw (1998)
da benzer olarak terör örgütlerinin eylemlerine devam etmesinde, örgüt üyesinin
bir gruba ait olma ihtiyacının temel rol oynadığını belirtmektedir. Benzer olarak
Abrahams’ın (2002) terörizmin savaş stratejisi modelini kapsamlı olarak incelediği
çalışmada; terörizmin politik hedeflere ulaşmak için benimsenen savaş stratejisi
modelinden çok, örgüt üyelerinin grup aidiyetini ve üyeler arasındaki psikososyal
bağları sürdürme çabasına bağlı olarak ortaya çıktığı bildirilmektedir. Bununla
birlikte yine bu çalışmada terör örgütleri ile mücadelede grup üyeleri arasındaki
sosyal bağları zayıflatacak ve bu bağların oluşumunu engelleyecek yöntemlerin et-
kili olabileceğine dikkat çekilmektedir. 

Psikodinamik terminolojiye aşina olmayan okuyuculara, grup kimliği kavramı
belirsiz ve anlaşılmaz gelebilir. Bu nedenle okuyucunun bu yazıyı grup kimliği
kavramı ile yakın ilişkili olan diğer kavramlar üzerinden okuması yakın daha fay-
dalı olacaktır: Psikodinamik bağlamda grup kimliği; bir örgütün bütünlüğünü,
varlığını, hayatta kalımını başka bir ifade ile fiziksel ve psikolojik bir bütün olarak
“bekasını” yansıtan ve simgeleyen bir kavram olarak kabul edilebilir. Yukarıda da
değinildiği gibi gruplar ya da bireyler psikolojik gereksinimlerini, fiziksel gereksi-
nimlerinden önde tutma eğilimi içerisine girebilmekte ve davranışları da bu psi-
kolojik gereksinimleri doğrultusunda ortaya çıkabilmektedir. Başka bir ifade ile
grup kimliğinin sürdürülmesi öncelikli amaç olduğunda, örgütün bekası grup
kimliğinin sürdürülmesi ile iç içe geçmektedir.

Terör Örgütlerinde Grup Kimliği ve Savaşma Motivasyonu

Terör örgütlerinde şiddet eylemi veya silahlı mücadele örgütlerin grup kimlik-
leri ile iç içe geçmiş bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında grup kimliğinin güçlenmesi yani örgüt üyeleri arasında dayanışmanın ve
bütünlüğün güçlenmesi, örgüt üyelerinin savaşma motivasyonlarının da güçlen-
mesine neden olmaktadır. Dolayısıyla terör örgütlerin grup kimliklerini ve bütün-
lüklerini yapılandırmaları, sürdürmeleri, güçlendirmelerinde rol sahibi olan
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“gereksinimlerin/faktörlerin”, aynı zamanda terör örgütlerinin savaşma motivas-
yonlarını sürdürmelerinde de rol sahibi olduğu söylenebilir.

Terör Örgütlerinde Grup Kimliğinin Korunması ve Sürdürülmesinde Rol Alan
Gereksinimler/Faktörler

Eylem Yapama Gereksinimi

Terör örgütlerinde şiddet eyleminin/davranışı, örgütlerin grup kimlikleri ile
iç içe geçmektedir. Dolayısıyla düşmansızlık ve eylemsiz kalma terör örgütlerinin
grup kimliğine bir tehdit oluşturarak, teröristlerin politik hedeflerinden bağımsız
olarak grup kimliklerini koruma adına şiddet eyleminde bulunmalarına neden
olabilmektedir. Örneğin Post (1990) şöyle demektedir: “Herhangi bir grup veya
organizasyon için en önemli öncelik hayatta kalmaktır. Bu özellikle terörist grup-
lar için geçerlidir. Benimsenen bir nedeni başarmak hayatta kalma (beka) hede-
fini tehdit eder. Bir başka deyişle kendi terörist eylemlerini 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 zorunda-
dırlar”. 

Terör örgütlerinin ideolojileri ne olursa olsun, terör örgütleri bu anlamda grup
kimliklerini korumak ve sürdürmek adına terör eylemlerine devam edebilmekte-
dirler. Bu açıdan örgütler yeni politik ideolojiler benimseyerek ya da kabul edilmez
politik talepler öne sürerek terör eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmaktadırlar
(Kydd ve Walker, 2006). Bu açıdan örgütlerin politik ideolojilerinin ya da talep-
lerinin aslında örgütlerin grup kimliklerini sürdürmek adına yaptıkları terör ey-
lemlerini meşrulaştırmalarını sağlayan birer araç işlevi gördüğü söylenebilir. Diğer
bir ifadeyle terör örgütlerinde şiddet amaçsallaşır. Uzun süre eylem yapmama, ör-
gütün grup kimliğinin yok olacağı tehlikesini yaşatarak, teröristlerin ses getirecek
ve karşıt tepki doğuracak bir eylem yapmasına neden olmaktadır. Gördükleri karşıt
tepki sayesinde de örgüt üyeleri bir araya gelerek, başka bir değişle grup bütünlüğü
sağlanarak dağılma tehlikesinden kurutulabilmektedirler. Bu nedenle politik karar
vericiler, terör eylemlerinin politik konjonktürdeki değişimlere rağmen ortaya çıkış
zamanlaması konusunda kafa karışıklığı yaşayabilmektedirler. ETA’nın İspan-
ya’daki Franko yönetimine karşı başlattığı terör eylemlerinin Franco diktatörlüğü
devrildikten sonra da devam etmesi bu duruma örnek olarak verilebilir. Franco
dikatörlüğü devrildikten sonra, ETA’nın terör eylemlerini Bask milliyetçiliği adına
İspanyol Hükümetlerine karşı kullanmaya devam etmesi terör örgütlerinin düş-
mansız ve amaçsız kalma tehlikesine karşı, grup bütünlüğünü ve şiddet davranışı
ile iç içe geçmiş grup kimliğini koruma çabasını göstermektedir. Benzer şekilde
demokratik gelişmelerde terör örgütlerinin grup kimliğini tehdit ederek örgütlerin
terör eylemlerine başvurmasına neden olabilmektedir (Kydd ve Walter 2006). Si-
yasi bir çözümün planlandığı IRA ile olan müzakereler sırasında, IRA içerisindeki
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başka bir grubun terör saldırısı gerçekleştirerek bu müzakereleri sabote etmeye ça-
lışması bu duruma örnek olarak verilebilir.

Terör örgütlerinin çatışma halini sürdürmesi grup bütünlüğünün ve kimliğinin
güçlenmesini sağlayarak, örgüt üyelerinin düşman hedefe karşı savaşma motivas-
yonunun artarak devam etmesine neden olabilmektedir (Post, 1987). Örneğin
terör eylemlerinden sonra örgütlere yönelik cezalandırma ve devletin caydırıcı gü-
cünü gösterme amacıyla yapılan askerî mukabele operasyonlarından sonra, terör
örgütlerinin grup kimliklerinde ve bütünlüklerinde güçlenme olduğu ve gelecekte
ortaya çıkan terör eylemlerinde artış olduğu görülmektedir (Silke, 2005: 241).
Dolayısıyla terör örgütleri, şiddet eylemleri aracılığı ile devletleri kışkırtarak oluş-
turdukları karşıt tepki sonucunda grup üyelerinin bütünlüğünü ve grup kimlik-
lerini koruyabilmekte ve güçlendirmekte, böylelikle grup üyelerinin savaşma
motivasyonlarının devam etmesini ve silahlı mücadeleye olan inançlarının güç-
lenmesini sağlayabilmektedirler. Örneğin ETA ve IRA ile mücadelede ilk aşamada
İspanyol ve İngiliz hükümetlerinin konvansiyonel askerî güçlerini cezalandırma,
misilleme ve terörizmden caydırma amacıyla kullanması, ETA ve IRA’ nın grup
bütünlüğünü güçlendirdiği ve bu örgütlerin terör eylemi yapma motivasyonlarını
arttırdığı görülmektedir. 

Bunun yanında terör örgütlerinin eylemsel bir kısıtlılık içerisine girmesi, ör-
gütlerin uzun dönemde etkisizleşmesine neden olabilmektedir. Eylemsizlik terör
örgütlerinin kendi içlerine çökerek etkisiz hale gelmelerine neden olan, örgüt üye-
lerinin duygusal anlamda örgütten ve örgüt liderliğinden koptuğu bir grup sürecini
ortaya çıkarabilmektedir. Dolayısıyla terörizmle mücadele yöntemlerinin ve stra-
tejilerinin, terör örgütlerinin eylemsiz hale gelerek kendi içlerine çökerek etkisiz
hale gelmesine yol açacak şekilde planlanması oldukça önemli görülmektedir. Bu
amaçla devletler terör örgütlerine karşı, süreğen önleyici (pre-emptive) güvenlik
operasyonları (askeri, polis, istihbarat gibi), terör örgütlerine karşı toplumsal tep-
kinin ortaya çıkmasını sağlayacak toplum temelli (psikolojik, diplomatik,ekono-
mik,kültürel vb) operasyonları kullanabilmektedirler. Önleyici operasyonlar güçlü
bir istihbarat desteği ile birlikte terörist unsurların eylemlerine ulaşamadan etkisiz
hale getirilmesini temel alarak, örgütün eylem yaparak etki oluşturma gücünü
elinden alabilmektedir. Toplum temelli operasyonlar ise, terör örgütünün içeri-
sinde faaliyet gösterdiği toplumun tepkisini çekmemek ve toplumun sempatisini
yitirmemek için terör eylemlerini sınırlandırabilmektedir. Örneğin ETA ve IRA
hem güçlü istihbarat operasyonları ile eylemsel açıdan sınırlanmış hem de içeri-
sinde faaliyet gösterdikleri toplumun sempatisini kaybetmemek için terör eylem-
lerinde bulunma konusunda kendilerini ciddi anlamda sınırlandırmışlardır. 

Bu açıdan terör örgütlerinin ortaya koyduğu terör/şiddet eylemlerinin 1) ör-
gütlerin ve örgüt üyelerinin grup kimliklerini ve grup bütünlüğünü koruma/sür-
dürme ihtiyaçları 2) terör örgütlerinin grup bütünlüğünün ve grup kimliğinin
güçlenmesi ile yakın ilişkili olduğu görülmektedir. 
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Dolayısıyla terör örgütlerinin bir şekilde eylemsel olarak kısıtlanması, terör ör-
gütlerinin grup kimliklerini sürdürmede, grup bütünlüklerini korumada ve grup
üyeleri arasındaki dayanışmanın sağlanmasında ciddi zorlular yaşamasına neden
olarak, uzun dönemde terör örgütlerinin savaşma motivasyonlarının temeli olan
grup kimliklerini sürdürmelerini engelleyebilmektedir. Bu durumun da terör ör-
gütlerinin savaşma motivasyonlarının azalmasına neden olabileceği söylenebilir

Liderlik Gereksinimi

Terör örgütü liderleri ya da liderlik merkezi (komuta kontrol merkezleri) grup
üyelerinin birbirleri ve liderleri ile arasındaki psikososyal bağların sürdürülmesinde,
grubun bir bütün halinde hareket etmesinde, grubun savaşma motivasyonunun
devam ettirilmesinde ve en önemlisi de grup kimliğinin sürdürülmesinde önemli
rol oynayabilmektedir. 

Bu rol bazı terör örgütlerinde tek adam yönetimi altında işletilirken, diğer ör-
gütlerde ise, birden çok üst düzey liderin oluşturduğu bir yönetici kadro örgüt
üzerinde kontrol sahibi olabilmektedir. Son dönemde ise “lidersiz direniş örgütleri”
adı verilen hücresel yapılanmalar -El-Kaide örneğinde olduğu üzere- merkezi bir
liderin ya da lider kadrosunun varlığına gereksinim duymadan eylemlerini sürdü-
rebilmektedirler. Ancak, karar ve eylem birimleri arasında hücresel bir hiyerarşinin
yokluğunu ifade eden bu durum, yukarıda -tırnak içerisinde- ifade edildiği üzere
lidersiz örgüt anlamına gelmemektedir. 

Özellikle kült kişilik özellikleri gösteren liderlerin yönetimi altındaki örgütlerin,
grup kimliklerinin sürdürülmesinde, grup bütünlüğünün sağlanmasında ve dola-
yısıyla savaşma motivasyonlarının sürdürülmesinde bu liderlerin belirgin bir ro-
lünün bulunduğu görülmektedir (İlhan ve Tuncal , 2014). Bu liderler, örgüt
üyelerinin fiziksel ve psikolojik kontrolünü tek başına sağlayarak örgüt üyelerinin
ne oldukları ya da ne olmadıkları, ne yapacakları ya da ne yapmayacakları hak-
kında tek başına karar verebilme yetkisine sahiptirler. Tanrısal bir güç atfedilen bu
liderler bu anlamda grup bütünlüğünün ve kimliğinin yapılandırılmasında ve sür-
dürülmesinde temel ve vazgeçilmez bir işlev görmektedirler (İlhan, 2013; İlhan
ve Tuncal, 2014). Dolayısıyla da, bu liderlerin dekapitasyon operasyonları ile et-
kisizleştirilmesinden sonra, grup kimliğinin ve bütünlüğünün korunmasında grup
üyeleri yeterli başarıyı gösterememektedirler. Örneğin, Sendero Luminoso, PKK
ve Aum Shinrikyo terör örgütü liderlerinin etkisizleştirilmesinden sonra bu örgüt-
lerin grup bütünlüklerinde belirgin bir bozulmanın ve savaşma motivasyonlarında
belirgin bir azalmanın ortaya çıktığı görülmektedir (Jordan, 2014). Bu üç örgüt
lideri de kült kişilik özellikleri göstermekte ve örgütlerin grup kimliklerinin sür-
dürülmesinde ve grup bütünlüğünün sağlanmasında temel rol oynamaktadırlar
(Jordan, 2014; Freeman, 2014; İlhan, 2013). 
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Bu açıdan grup kimliklerinin sürdürülmesinde tek bir lidere ya da belli bir li-
derlik kadrosuna ihtiyaç duyan terör örgütlerinin, dekapitasyon operasyonları son-
rasında grup kimliklerini sürdürmekte ve grup bütünlüklerini koruyabilmekte
başarısız oldukları bu nedenle de savaşma motivasyonlarını sürdüremedikleri söy-
lenebilir. Hamas, El-Kaide gibi terör örgütleri lider kaybından sonra oluşması
muhtemel güç boşluğunu telafi etmek amacıyla alternatif lider kadronun gelişi-
mine önem verdikleri görülmektedir. Bu nedenle de bu örgütlere karşı yönelik de-
kapitasyon operasyonlarının örgütleri dağılma sürecine sokmakta başarısız olduğu
görülmektedir. El-Kaide ve Hamas’ın grup kimliğini sürdürmede tek bir lidere
bağımlı olmayan bir yapılanma göstermesi nedeniyle, dekapitasyon operasyonları
sonrasında bu örgütlerin grup kimliklerini sürdürebildikleri ve grup bütünlüklerini
koruyabildikleri dolayısıyla da savaşma motivasyonlarının devam ettirebildikleri
söylenebilir.

İnanç ve İtibar Gereksinimi

Terör örgütlerinin grup kimliğinin korunmasında ve grup bütünlüğünün sağ-
lanmasında, grup üyelerinin birbirine olan güvenleri ve 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 (Cronin, 2009). Özellikle hiyerarşik merkezi
örgütlenmelerde, Örgüt ideolojisinin, stratejisinin ve yöntemlerinin ve lider ka-
rarlarının sorgulanması ve örgüt üyelerinin birbirine karşı güvensizlikleri bu an-
lamda örgütün grup kimliğine bir tehdit olarak algılanarak grup kimliğini koruma
adına şiddetli bir şekilde cezalandırılabilmektedir. Bu davranış terör örgütlerinin
grup kimliklerini korumaları için gerekli olmakla birlikte diğer tarafından örgüt
üyelerinin gruptan duygusal anlamda kopmalarına neden olarak, örgütün grup
bütünlüğüne de zarar verebilmektedir (Cronin, 2009). Örneğin örgüt içerisine
sızma ile espiyonaj ve ajanlık operasyonları sonrasında güç kaybeden ve operasyo-
nel etkinliği azalan terör örgütlerinde, grup üyelerinin birbirlerine olan güvenle-
rinde belirgin bir azalma ve örgüt içi infazlarda artış olduğu görülmektedir
(Cronin, 2009). Örneğin ETA’nın espiyonaj ve ajanlık operasyonları ile içerisine
sızan istihbarat elemanlarının ve muhbirlerin verdiği bilgilerle belirgin olarak ope-
rasyonel anlamda kısıtlanmasından sonra ETA’nın iç infazlara yöneldiği görül-
mektedir. Bununla birlikte terör örgütleri ideolojik anlamda kendi üyeleri ya da
temsil ettiklerini iddia ettikeri toplum tarafından eleştirilmeye karşı da belirgin
bir duyarlılık göstermektedir (Cronin, 2009). Örneğin, ETA’nın yakalanan ve ha-
piste bulunan eski üst düzey örgüt üyelerinin ETA’nın silahlı mücadele ideolojisini
medya önünde eleştirmesi, ETA’nın lider kadrosunda büyük bir öfke yaratarak bu
kişilerin yakınlarına yönelik infaz eylemlerinin gerçekleştiği görülmektedir.
ETA’nın iç infazlara yönelmesi ve ideolojik farklılıkları şiddetli bir şekilde ceza-
landırması sonucunda, örgütün silahlı mücadelesi ile ilişkili ideolojisinin Bask top-
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lumunda meşruiyetini yitirdiği ve örgütten kopuşların arttığı görülmektedir. Do-
layısıyla iç muhalefet ve ajanlık faaliyetlerinin grup kimliğine ve bütünlüğüne yö-
nelik ciddi bir tehdit olarak algılandığı terör örgütlerinin, grup kimliklerini
koruma adına örgüt üyelerinin gruptan duygusal olarak kopmasına neden olacak
hatalı terör eylemlerinde bulunmaya eğilimli olabildikleri görülmektedir. 

Psikodinamik anlamda örgütten duygusal kopmaların artması örgüt kimliğinin
sürdürülmesinde, grup bütünlüğünün korunmasında başarısızlığa neden olarak,
örgütün savaşma motivasyonunda azalmaya neden olabilmektedir. Özellikle giz-
liliğe ve güvenliğe çok önem veren yer altında faaliyet gösteren terör örgütlerinin
muhbirlik ve espiyonaj gibi istihbarat operasyonları sonrasında, grup kimliğini
sürdürme ve bütünlüğünü korumada başarısız olabilecekleri ve bu nedenle de sa-
vaşma motivasyonlarının azalabileceği söylenebilir. Bu açıdan terörle mücadelede
örgüt üyelerinin ölü olarak etkisiz hale getirilmesinden ziyade canlı ele geçirilme-
sine öncelik verilmesi; örgüt hakkında önemli istihbarat bilgilerinin elde edilmesini
sağladığı gibi, örgüt içerisinde güvensizliğin artmasına neden olarak grup bütün-
lüğünün bozulmasına katkı sağlayabilmektedir. 

Toplumsal Destek Gereksinimi

Terör örgütlerine yönelik toplumsal desteğin varlığı da terör örgütlerinin grup
kimliklerini sürdürmeleri için önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Top-
lumsal destek terör örgütlerinin fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasına imkan
vererek operasyonel etkinliğini sürdürebilmesine ve bu açıdan da grup kimliğini
sürdürebilmesine, örgütün toplum içerisinde kurumsallaşarak grup kimliğini top-
lum içerisinde yaygınlaştırmasına olanak verebilmektedir. Bunun yanında top-
lumsal desteğin varlığı ile terör örgütleri grup kimliklerini bir sonraki kuşaklara
aktarılarak grup kimliğinin ve dolayısıyla da savaşma motivasyonunun devamlılı-
ğını sağlayabilmektedir. Benzer olarak Cronin’de (2009) silahlı mücadele ile ilişkili
görevleri bir sonraki kuşaklara aktarmakta başarısız olan terör örgütlerinin zaman
içerisinde eylemsizlik sürecine girerek ve içe kapanarak etkisizleştiğini bildirmek-
tedir. Örneğin ideolojik olarak yeterli bir toplumsal bir karşılık bulamayan sol ve
anarşist terör örgütlerinin birinci grup radikal liderlerinin etkisiz hale getirilme-
sinden sonra silahlı mücadele ile ilişkili görevi sonraki kuşaklara aktarmakta başa-
rısız olmaları nedeniyle etkisiz hale geldikleri görülmektedir. Baader Meinhof
grubu, İkinci Haziran hareketi gibi sol terör örgütleri bu duruma örnek olarak ve-
rilebilir. 

Terör örgütlerinin içerisinde faaliyet gösterdiği toplum, örgütün grup kimliğini
sürdürmesi için bir hedef olarak da seçilebilmektedir. Terör örgütleri sivil halka
yönelik eylemleri ile, hedef toplumun devlet otoritesine olan güvenini ve inancını
sarsarak, toplum ile devlet arasında psikolojik bir kopuşun ortaya çıkmasına neden
olabilmektedirler. Böylelikle terör örgütünün hedef aldığı toplum kendi güvenli-
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ğini sağlayamayan devletin politik argümanlarından çok örgütün alternative po-
litik programını kabul etmeye daha eğilimli hale gelmektedirler (Neumann ve
Smith, 2005). Terör örgütünün hedef aldığı güvenlik endişesi içerisindeki toplu-
mun terör örgütünün eylemlerini onaylaması sağlanamasa bile, en azından terör
örgütüne karşı bir davranış geliştirmesi engellenmiş olmaktadır. Böylelikle terör
örgütleri operasyonel etkinlikleri için gereken pasif ya da aktif toplumsal desteği
elde ederek grup kimliklerini sürdürebilme imkanına sahip olabilmektedirler. Ör-
neğin, Irak’ın Ambar eyaletinde El-Kaide unsurlarına karşı güvenlik endişesi ya-
şayan Sünni aşiretlerin El-Kaide’ye olan pasif desteğin, ABD’nin bu bölgedeki
Sünni aşiretlerin güvenliğini sağlamasından sonra, El-Kaide karşıtı bir hareketin
oluşmasına dönüştüğü görülmektedir (McCary, 2009). Yine Luminoso terör ör-
gütüne yönelik toplumsal desteğin, Peru güçlerinin yerel halkın güvenliğini sağ-
ladıktan sonra belirgin olarak azaldığı ve bu sayede önceleri Sendero Luminosoya
aktif desteği olan yerel halkın Sendero Luminoso’ya karşı yarı askerî (paramiliter)
birlikler oluşturduğu görülmektedir. Bu açından yeterli toplumsal desteği ve insan
kaynağı bulunmayan terör örgütlerinin grup kimliklerini sürdürmede ve grup bü-
tünlüklerini korumada başarısız oldukları ve bu anlamda da savaşma motivasyon-
larının kırıldığı söylenebilir. Benzer olarak askerî yöntemlerle etkisiz hale
getirilmesi çok zor olan terör örgütlerine karşı en etkili terörle mücadele yönte-
minin, terör örgütüne olan katılımın güvenlik, istihbarat ya da diğer sivil operas-
yonlar aracılığı ile engellenmesi olduğu bildirilmektedir (Miller, 2013) 

Toplumsal desteğin grup kimliğinin sürdürülmesi başka bir deyişle terör ör-
gütünün bekası için hayati olduğu durumlarda, yukarıda da değinildiği gibi ör-
gütler toplumun desteğini kaybetmemek adına eylemsel faaliyetlerini
sınırlandırabilmektedirler. Yapılan şiddet eylemlerinin içerisinde faaliyet göster-
dikleri toplum tarafından tepkiyle karşılandığı bir ortamın oluşması, özellikle be-
kası toplumsal desteğe bağlı olan terör örgütleri için önemli bir varoluşsal tehdit
olarak görülmektedir. Bu anlamda terör örgütlerinin grup kimliğinin/ideolojisinin,
içerisinde faaliyet gösterdikleri toplumun grup kimliği/sosyal gerçekliği ile uyum-
suz hale gelmesine neden olabilecek askeri ve askeri olmayan operasyonlar, terör
örgütlerine olan toplumsal desteği uzun dönemde azaltabileceği söylenebilir. Ör-
neğin, toplumsal desteğin, terör örgütünün hedef toplumda sindirme ve tehdit
yolu ile sağlandığı durumlarda; yerel halkın askeri ya da diğer güvenlik tedbirleri
ile korunması ve güvenliklerinin sağlanması toplumsal desteğin azaltılmasında ön-
celikli olarak uygulanacak terörizmle mücadele yöntemi olarak seçilebilir. Bunun
yanında toplumsal desteğin, yerel halkın gerçek mağduriyeti ile ilişkili olduğu du-
rumlarda ise, yerel halkın mağduriyetini giderecek sosyoekonomik, politik, kül-
türel ve sosyal reformlar terörizmle mücadele stratejisi olarak benimsenebilir. Ya
da her ikisi birden uygulanarak hem hedef toplumun güvenliği ile birlikte sosyal
ve ekonomik mağduriyetlerini giderecek çok yönlü bir terörizmle mücadele stra-
tejisi ve yöntemi benimsenebilir.
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Terör örgütleri mağduriyet kimliği ve düşmanın imajı ile iç içe geçmiş ideo-
lojilerini, silahlı eylemlerini meşrulaştırmak ve toplumsal destek elde etmek ama-
cıyla kullanabilmektedirler. İdeoloji bu anlamda terör örgütlerinin toplumsal
destek gereksinimleri ile yakın ilişkilidir. Terör örgütlerinin mağduriyet kimliği-
nin, toplumsal karşılığının olması ve toplumsal gerçeklikle uyuşması terör örgüt-
lerinin grup kimliğinin/ideolojisinin toplumsal alanda onaylanmasının, kabul
edilmesinin ve toplumsal destek elde etmelerinin önünü açmaktadır. Toplumsal
desteğin elde edilmesinin yanında, ideoloji içerisindeki mağduriyet kimliği ve
düşman imajının karşılık bulması aynı zamanda örgütlerin grup bütünlüklerinin
ve savaşma motivasyonlarının güçlenmesine de neden olabilmektedir. Örneğin
terör örgütleri devletler güçlerinin seçimsiz aşırı güç kullanmalarına neden olacak
kışkırtıcı eylemlerde bulunarak, sivil halkın devlet güçleri tarafından mağdur edil-
mesine neden olmakta ve toplumda oluşan mağduriyeti örgüt kimliklerinin ve
silahlı mücadeleyle ilişkili ideolojilerinin toplum tarafından onaylanması ve kabul
görmesi amacıyla kullanabilmektedirler (Neumann ve Smith, 2005). Örneğin
ETA’nın kışkırtıcı eylemlerinden sonra İspanyol güçlerinin Bask bölgesindeki se-
çimsiz tutuklamaları, ETA’nın ideolojisinin ve grup kimliğinin toplum tarafından
kabul görmesine neden olarak ETA’nın grup kimliğinin/bütünlüğünün ve sa-
vaşma motivasyonunun güçlenmesine yol açtığı, örgüte olan katılımların arttığı
görülmektedir. Benzer şekilde PKK terör örgütünün ilk eylemlerinden sonra
münferit de olsa, güvenlik güçlerinin seçimsiz tutuklamaları ve yerel halkta mağ-
duriyet yaratmaları ile birlikte devletin yerel halkın özgürlüklerini kısıtlaması son-
rasında PKK terör örgütünün bu dönemde belirgin bir toplumsal destek
kazandığı, grup bütünlüğünü güçlendirdiği ve savaşma motivasyonunun arttığı
görülmektedir. Dolayısıyla terör örgütlerinin grup kimliğinin/ideolojisinin top-
lumsal alanda kabul görmesi ve onaylanması, örgüt üyelerinin grup aidiyetlerini
ve bütünlüklerini güçlendirerek savaşma motivasyonlarının artmasına neden ola-
bilmektedir. 

Terör örgütlerine yönelik askeri misilleme operasyonları, örgütün grup kimli-
ğindeki ve ideolojisindeki düşman imajının örgüt içerisinde pekişmesine ve örgüt
üyelerinin güncel bir gerçekliği haline gelmesine neden olabilmektedir (Post,
1987). Örneğin El-Kaide’nin örgüt ideolojisindeki ve grup kimliğinde güncel düş-
man olarak tanımlanan fantezi düzeyindeki Haçlı ordularının, ABD’nin Müslü-
man ülkelerde gerçekleştirdiği konvansiyonel askerî harekâtlardan sonra güncel
bir gerçeklik haline geldiği görülmektedir. Bu açıdan ABD orduları El-Kaide mi-
litanlarının gözünde Haçlı orduları ile özdeşleşmiş olmaktadır. Böylelikle İslam
tarihinde önemli bir yeri olan Haçlılarla mücadelenin ABD’nin askerî müdahale-
lerinden sonra El-Kaide militanlarının gözünde güncel bir gerçeklik kazanması,
örgüt üyelerinin grup bütünlüğünü ve savaşma motivasyonlarını arttırıcı bir rol
oynadığı görülmektedir.
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Fiziksel Gereksinimler

Terör örgütlerinin grup kimliklerini sürdürmede rolü olan faktörlerden birisi
de fiziksel gereksinimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Terör örgütleri operasyonel
etkinlik için gereken maddi kaynaklar, lojistik destek gibi gerekli imkanlar olma-
dan başarılı bir mücadele ortaya koyması oldukça zordur. Bu nedenle de bir çok
ülke terör örgütlerinin ekonomik, lojistik, silah gibi fiziksel imkanlarını engelle-
yerek, terör örgütleri ile mücadele etmektedir. Fiziksel imkanlar terör örgütlerinin
hem başarılı bir operasyonel etkinliğe sahip olarak eylemlerde bulunmaları için
gerekli bir unsur olarak karşımıza çıkarken, hem de grup kimliğinin sürdürülmesi
ve grup bütünlüğünün sürdürülmesi için gerekli unsurlar olarak değerlendirile-
bilmektedir. Bu anlamda operasyonel etkinliğin grup kimliği ile ilişki içerisinde
olması operasyonel etkinlik için gereken fiziksel imkanların, grup kimliğinin sür-
dürülmesi içinde gerekli olduğunu göstermektedir. Operasyonel etkinliği için
kontrol altında tuttuğu bir coğrafyaya, bu coğrafyada askerî bir alan hakimiyetine
ve aynı zamanda güvenli alanlara ihtiyaç duyan terör örgütlerinin, bu imkanlarını
yitirdikten sonra grup bütünlüklerini koruyamadıkları ve savaşma motivasyonla-
rının azaldığı görülmektedir (O’Neill, 1990: 55). Dolayısıyla grup dinamikleri
anlamında örgüt bekası için gereken belirli fiziksel imkanlardan yoksun olan terör
örgütlerinin grup kimliklerini sürdürmekte, yapılandırmakta ve grup bütünlük-
lerini korumakta başarısız olacakları söylenebilir.

Örneğin, Sendero Luminiso gibi geniş bir coğrafi alanı kontrol altında tutan,
bu alanlarda özgür operasyonel hareket imkanına sahip ve izole alanlarda güvenli
alanları bulunan terör örgütlerinin, bu fiziksel imkanları etkisizleştikten sonra da-
ğılma sürecine girdiği savaşma motivasyonlarında belirgin azalmanın olduğu gö-
rülmektedir (Cragin, 2004, s.65-67). Benzer şekilde PKK terör örgütünün
savaşma motivasyonunun azalmasında ve grup bütünlüğünün bozulmasında,
kontrol ettiği coğrafi alanlarda alan hakimiyetine son verilmesinin ve güvenli alan-
larda bulunan komuta kontrol merkezlerinin askeri operasyonlarla imha edilme-
sinin büyük rol oynadığı görülmektedir (Paul ve Grill, 2010: 91).

Özellikle Maoist savaş doktrinini benimseyen örgütler, kırsal bölgelerde güvenli
bölgelerin varlığını ve coğrafi alan hakimiyetini başarılı bir gerilla mücadelesi ve
etkin bir operasyonel kapasitenin oluşumu için gereklidir (O’Neill 1990: 119).
Dolayısıyla bu tarz örgütler varlıklarını sürdürebilmek için kırsal alanlarda düşman
tehdidinden uzak izole kırsal ya da dağlık alanlarda bulunan güvenli alanlara ve
belli bir coğrafyada askerî alan hakimiyetine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu açıdan
güvenli alan varlığı ve coğrafi alan hakimiyetine dayalı bir mücadele doktrini be-
nimseyen örgütlerin, bu imkanlardan yoksun kalması, grup dinamikleri bağla-
mında bu örgütlerin grup bütünlüklerini dolayısı ile grup kimliklerini sürdürmede
başarısız olmalarına neden olabilecektir. 

Bununla birlikte izole güvenli alanlar, örgüt üyeleri üzerinde alternatif bir ger-
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çekliğin sosyal etkiden uzak bir şekilde oluşturulmasını kolaylaştırarak, istenilen
yönde bir grup kimliği geliştirilmesine imkan sağlayabilmektedir. Örneğin El-
Kaide Afganistan’ın ücra bölgelerindeki dağlık alanlarda istediği yönde bir cihatçı
grup kimliği ve bu doğrultuda alternatif gerçekliğini oluşturduğu görülmektedir.
Ayrıca güvenli alanlarda örgüt üyeleri tehdit ve yakalanma korkusu olmadan eği-
tim faaliyetleri gerçekleştirerek operasyonel kapasitelerinin arttırabilmektedirler.
Artan operasyonel kapasite ile birlikte örgüt üyelerinin grup kimliklerinde güç-
lenme ortaya çıkarak bu durum savaşma motivasyonunun artmasına imkan vere-
bilmektedir. 

Yukarıda da değinildiği gibi bazı konvansiyonel misilleme operasyonları terör
örgütlerinde grup bütünlüğünün güçlenmesine neden olarak savaşma motivas-
yonlarında artışa neden olmaktadır. Ancak, PKK, Sendero Luminiso,Tamil Kap-
lanları gibi terör örgütlerine yönelik olarak konvansiyonel operasyonların, bu
örgütlerin etkisizleşmesinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Cronin,
2009). Bu durumun icra edilen geniş ölçekli konvansiyonel askerî operasyonların,
örgütlerin grup kimliklerini sürdürmeleri ve yapılandırmalarında öneli rolü olan
güvenli alanlar ve alan hakimiyeti gibi fiziksel unsurları etkisiz hale getirmesinin
bir sonucu olduğu söylenebilir. 

Teoriden Pratiğe: Etki Odaklı Harekâtların Belirlenmesi

Terörizm gibi asimetrik tehditlere karşı, askerî yöntemler aracılığı ile kesin bir
zafer kazanılması, günümüzde ulaşılması oldukça zor bir hedef olarak görülmek-
tedir. Konvansiyonel ordular gibi belirgin bir ağırlık merkezinin bulunmaması,
terör örgütlerinin bu anlamda askerî yöntemlerle kesin olarak etkisiz hale getiril-
melerini ya da konvansiyonel gücün caydırıcılık etkisini oldukça güçleştirmektedir.
Bu nedenle de terör örgütlerinin etkisizleştirilmesinde, örgütlerin varlığını sürdür-
melerini sağlayan askerî ve askerî olmayan özelliklerinin tespit edilerek, örgütün
varlığını korumasında rolü olan birden çok alanda ölümcül ve ölümcül olmayan,
askerî ve askerî olmayan yöntemlerin bir bütün halinde kullanılarak mücadele
edilmesi gerekliliği ortaya çıkmış bulunmaktadır (Reed, 2008). Bununla birlikte
terör örgütleri ile mücadelede temel hedefin örgütün askerî anlamda yok edilme-
sinden çok, terör örgütlerinin savaşma motivasyonunu oluşturan politik iradesinin
kırılmasının birincil öncelik olması gerektiği vurgulanmaktadır. 

EOH, terör örgütlerinde bilişsel ve davranışsal bir değişikliğe yol açarak ör-
gütlerin savaşma motivasyonlarının kırılmasını temel almaktadır. Bu açıdan EOH
askerî ve askerî olmayan yöntemleri kullanarak , terör örgütlerinin savaşma moti-
vasyonlarını kırmayı hedeflemektedir.

Grup dinamikleri bağlamında terör örgütlerinin savaşma motivasyonlarının
devam etmesinde örgütlerin grup kimliklerini sürdürme ve koruma gereksinimleri
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önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla grup kimliklerini ve bütünlük-
lerini sürdürmekte başarısız olan terör örgütlerinin, savaşma motivasyonlarında
azalma ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte hali hazırda grup kimliği ve bü-
tünlüğünün güçlü olduğu terör örgütlerinde, grup üyelerinin savaşma motivasyo-
nunun da güçlü olduğu görülmektedir.

Bu açıdan da terör örgütlerinde grup kimliklerinin ve bütünlüğünün oluştu-
rulmasında, sürdürülmesinde, korunmasında ve güçlendirmesinde önemli rol oy-
nayan gereksinimler/faktörlerin, terör örgütlerinin savaşma motivasyonları ile
güçlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla örgütlerin grup kimliklerini ve
bütünlüklerini oluşturabilmelerini, koruyabilmelerini, sürdürebilmelerini ve güç-
lendirebilmelerini sağlayan gereksinimlerin/faktörlerin belirlenerek etkisiz hale ge-
tirilmesi, terör örgütlerinin savaşma motivasyonlarının kırılmasında önemli bir
rol oynayacaktır. Bu anlamda terör örgütlerinin grup kimliklerini/bütünlüklerini
korumaları ve sürdürmeleri ile ilişkili olan faktörlerin her örgüte özgün olacak bir
biçimde tanımlanması; EOH’nin hedefi olacak ağırlık merkezlerinin belirlenme-
sine katkı sağlayacaktır.

Bu anlamda EOH ve EOH’nin hedefi olabilecek ağırlık merkezleri örgütlerin
grup dinamikleri temel alınarak, terörizmle mücadele önlemleri olarak şu şekilde
sistematikleştirilebilir (Tablo 1.):

1) Dekapitasyon operasyonları: 

Örgüt Tipi: Liderin/liderliğin örgütün grup kimliği/bütünlüğünü sürdürme-
sinde (bekasında) belirleyici rol oynadığı örgütler.

Ağırlık Merkezi: Terör örgütü lideri/liderliği (komuta-kontrol merkezi).

Beklenen Sonuç: Terör örgütü lider/liderliğinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt
üyeleri üzerindeki fiziksel ve psikolojik kontrolün zayıflaması ile örgütün grup bü-
tünlüğünde bozulması ve savaşma motivasyonunun kırılması.

2) Konvansiyonel askerî operasyonlar: 

Örgüt tipi: Coğrafi alan hakimiyeti, özgür operasyonel hareket imkanı, ope-
rasyonel kapasite ve güvenli alan gereksiniminin, terör örgütünün grup
kimliğini/bütünlüğünü sürdürmede belirleyici rol sahibi olduğu örgütler. 

Ağırlık Merkezi: Fiziksel gereksinimler (Coğrafi alan hakimiyeti, güvenli alanlar
ve operasyonel kapasite).

Beklenen Sonuç: Güvenli alanların etkisiz hale getirilmesi, coğrafi alan hakimi-
yetine, özgür hareket imkanını son verilmesi ve operasyonel kapasitesinin sınır-
lanması ile örgütün grup bütünlüğünün bozulması ve savaşma motivasyonunun
kırılması.
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3) İstihbarat, espiyonaj operasyonları: 

Örgüt Tipi: Güvenlik-gizlilik, ideolojik inanç ve sadakat gereksinimin örgütün
grup kimliğini/bütünlüğünü sürdürmede belirgin rol sahibi olduğu örgütler.

Ağırlık Merkezi: Örgüt üyeleri arasında oluşan psikososyal bağlar.

Beklenen Sonuç: Örgüt üyeleri arasında güvensizlik, endişe ve şüphe duygula-
rının yayılması, örgüt üyelerinin gruptan duygusal anlamda kopmaları ve yaban-
cılaşması ile örgütün grup bütünlüğünün bozulması ve savaşma motivasyonunun
kırılması.

4) Önleyici güvenlik operasyonları: 

Örgüt Tipi: Eylem yapma gereksinimin grup kimliğini/bütünlüğünü sürdür-
mede belirleyici olduğu örgütler.

Ağırlık Merkezi: Eylemsel devamlılık, örgütün operasyonel kapasitesi.

Beklenen Sonuç: Örgütün eylem yapma ve operasyonel kapasitesinin sınırlan-
dırılması, eylemsizliğe zorlanması ve kendi içerisine çökmesi ile örgütün grup bü-
tünlüğünde bozulma ve savaşma motivasyonunun kırılması.

5) Toplum temelli operasyonlar: 

Örgüt Tipi: Toplumsal desteğin grup kimliğini/bütünlüğünü sürdürmede be-
lirgin rol sahibi olduğu terör örgütleri. 

Ağırlık Merkezi: Toplum.

Beklenen Sonuç: Toplum desteğinin azalması, toplum ile terör örgütü arasında
fiziksel ve psikolojik mesafenin artması, örgüt kimliğinin kuşaklar arasında akta-
rımının engellenmesi ile örgütün grup bütünlüğünün bozulması ve savaşma mo-
tivasyonunun kırılması.

Bu kapsamda: 

a. Politik/kültürel/ekonomik reformlar

b. Toplumsal güvenliğin sağlanması 

c. Terör örgütlerine katılımın engellenmesi.

d. Terörizmle ve terörizmle mücadele konusunda ile toplumun bilgilendirilmesi
ve 

e. Yurt içi ve uluslararası alanda meşruiyet kazanamaması ve itibarsızlaşması
için yapılan diplomatik çalışmalar EOH olarak kullanılabilir.
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Tablo 1. Grup Dinamikleri Temelinde EOH 
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EOH
Askerî ve askerî olmayan; ölümcül
ve ölümcül olmayan bütün milli
güç unsurlarının kullanıldığı; 
askerî, ekonomik, diplomatik,
psikolojik vb.  alanlardaki çeşitli
operasyonlar

1. Dekapitasyon Operasyonları

2. Konvansiyonel askerî
operasyonlar

-Özel Harekat Operasyonları
-Kümülatif Caydırıcı Operasyonlar

Askerî ve askerî olmayan; ölümcül
ve ölümcül olmayan bütün milli
güç unsurlarının kullanıldığı; 
askerî, ekonomik, diplomatik,
psikolojik vb. alanlardaki çeşitli
operasyonlar

3. Toplum temelli operasyonlar
-Politik/kültürel/ekonomik
reformlar
-Toplumsal güvenliğin sağlanması
-Terör örgütlerine katılımın
engellenmesi.
-Terörizmle  ve terörizmle mücadele
konusunda ile toplumun
bilgilendirilmesi ve
-Yurt içi ve uluslararası alanda
meşruiyet kazanamaması ve
itibarsızlaşması için yapılan
diplomatik çalışmalar

4. İstihbarat, espiyonaj
operasyonları

5. Önleyici güvenlik
operasyonları (pre-emptive)

Ağırlık Merkezi
Grup Bütünlüğü/Kimliği

Lider

Fiziksel ihtiyaçlar
(güvenli alan, coğrafi
bölge, militan sayısı,
lojistik vb.)

Grup Bütünlüğü/Kimliği

Toplum

Örgüt üyeleri arasındaki
psikososyal bağlar.

Eylemsel ve operasyonel
kapasite

Beklenen Sonuç
Grup kimliğini/bütünlüğünü
oluşturmada, sürdürmede,
güçlendirmede başarısızlık.

Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
sürdürmekte ve güçlendirmekte
başarısızlık
Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
oluşturmakta, sürdürmekte
başarısızlık

Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
oluşturmada, sürdürmede,
güçlendirmede başarısızlık.

Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
sürdüremekte, güçlendirmekte
başarısızlık

Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
sürdürmekte, güçlendirmekte
başarısızlık
Savaşma motivasyonunun kırılması

Grup kimliğini/bütünlüğünü
sürdürmede ve güçlendirmede
başarısızlık
Savaşma motivasyonunun kurulması



Sonuç

Terör örgütlerinin grup kimliklerini sürdürmelerinde önemli rolü olan faktörler
ve gereksinimler her bir örgüt için farklılık göstermekte ve dolayısıyla da terör ör-
gütlerine karşı benimsenen terörizmle mücadele önlemleri de her bir örgüt için
farklılık göstermektedir. Bir örgütün etkisiz hale getirilmesinde kullanılan EOH,
başka bir örgütte işe yaramayabileceği gibi, olumsuz sonuçların da ortaya çıkma-
sına neden olabilmektedir. Bunun yanında grup dinamikleri temelinde ortaya
konan bu ağırlık merkezlerinin hepsi tek bir örgütün grup kimliğini sürdürmesi
için farklı derecelerde önem gösterebilir ya da bunlardan birinin hedef alınması
diğer ağırlık merkezlerinin de etkisiz hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle
grup dinamikleri temelinde oraya konan bu ağırlık merkezlerinin her birinin ayrı
ayrı derinlemesine incelenmesi ve örgüt için öneminin ortaya konması gerekmek-
tedir. Örneğin, bazı örgütlerin bekası için, örgüt ideolojisine duyulan sempati
aracılığı ile elde edilen toplumsal desteğin büyük önemi varken, bazı örgütler için
örgüt ideolojisine duyulan sempatiye gereksinim duyulmamaktadır. Örgütlerin
toplum üzerindeki sindirme ve baskısı da örgüte yönelik toplumsal desteğin ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle de toplumsal desteğin azaltılması
amacıyla benimsenen terörizmle mücadele önlemleri de kendi içerisinde farklılık
gösterebileceği görülmektedir. Örneğin örgütün coğrafi alan hakimiyetini hedef
alan askeri operasyonlar, aynı zamanda bu alandaki toplumun da güvenliği sağla-
yabileceğinden, dolaylı olarak örgütün toplum ile olan ilişkisini kırarak toplumsal
desteğin azalmasına neden olabilmektedir. 

Bu anlamda terörizmle mücadele önlemlerinin etkili olabilmesi ve doğru seçi-
lebilmesi için, hedef alınan terör örgütünün grup dinamiklerinin, başka bir ifade
ile örgütlerin grup kimliklerini sürdürmelerinde ve korumalarında önemli rol oy-
nayan gereksinim/faktörlerin iyi anlaşılması ve ayrıntılı bilgi sahibi olunması ol-
dukça önemlidir. Dolayısıyla terörizmle mücadelede güvenlik amacıyla elde edilen
istihbaratın yanında, örgütlerin grup dinamikleri hakkında bilgi sunan istihbarat
çalışmalarının, terör örgütleri ile başarılı ve etkili bir mücadele için gerekli olduğu
görülmektedir. 

Terör örgütlerinin grup dinamikleri ile ilgili olarak istihbarat çalışmaları aracı-
lığı ile elde edilen bilgiler, Tablo 1’de belirtilen EOH’den hangisinin ya da hangi-
lerinin terörizmle mücadele önlemi olarak seçilebileceği konusunda karar vericilere
yol gösterici olacaktır. Örneğin liderliğin, örgütün grup kimliği ile diğer faktörlere
nazaran daha çok ilişkisi olduğu durumlarda dekapitasyon operasyonları öncelikli
olarak tercih edilebilir. Ya da en azından dekapitasyon operasyonlarının bu örgüt-
lere karşı etkili bir sonuç ortaya çıkarabileceği öne sürülebilir.

Bu sistematikleştirmenin amaçlarından birisi de EOH konsepti içerisinde kul-
lanılan milli güç unsurlarının ve bunların kullanım alanlarının belirlenmesine yar-
dım edecek bir bakış açısını sunmaktır. EOH konsepti içerisinde
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sistematikleştirilmiş bu terörizmle mücadele önlemleri devletlerin kapsamlı ve çok
yönlü bir terörizmle mücadele yapılanmasına sahip olması gerekliliğini de ortaya
koymaktadır. EOH konseptinin bütün milli güç unsurlarını kullanması, terö-
rizmle mücadele personelinin birbirinden farklı alanlarda uzman olan kişilerden
oluşturulmasını da gerekli kılmaktadır. 

Bu yazıda terörizmle mücadele önlemleri belirlenirken, örgütlerin yapılanma
ve ideolojik özelliklerine değinilmedi. Terörizmle mücadele yöntemlerinin örgüt
yapılanmasına ve ideolojik özelliklerine göre sınıflandırılması, mücadele alanının
daralmasına ve örgütlerin kendi içerisinde var olan özgünlüklerinin gözden kaç-
masına neden olma riski taşımaktadır. Bu yazı aynı zamanda örgütlerin yapılanma
ve ideolojik özellikleri ne olursa olsun, örgütlerin kendi içerisinde özgün bir grup
dinamiğinin ve bu dinamiğin belirlediği bir karar verme sürecinin olduğuna dikkat
çekmesi açısından da önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Örneğin ideolojik olarak
etnik, yapılanma olarak hiyerarşik bir terör örgütü olan ETA ile ideolojik olarak
etnik ve yapılanma olarak hiyerarşik özellik gösteren Tamil kaplanları ve PKK terör
örgütlerinin grup dinamikleri açısından birbirinden farklılaştıkları görülmektedir.
Bu açıdan da terörizm ile mücadelede grup dinamiklerinin temel alınarak belir-
lendiği mücadele önlemlerinin, terör örgütlerinin kendi içlerinde var olan özgün-
lüklerini dikkate alan bir yaklaşım olduğu görülmektedir.

Bu yazı, EOH’nin terörizmle mücadelede alanında sistematik olarak sunul-
duğu literatürde bilinen ilk teorik yaklaşımı sunmaktadır. Ancak sistematikleşti-
rilen bu önlemler daha çok bir genelleme olarak görülmelidir. Bunun yanında
terörizmle mücadelede EOH’nin uygulama alanlarının ve kullandığı unsurların
belirlenmesi, ağırlık merkezlerinin ayrıntılı olarak tanımlanması, EOH’nin etki-
sinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gelecekte yapılacak olan çalışmalara
yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.
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Summary

Group Dynamics Approach to Effects Based Operations: 
Systematization of Counter-Terrorism Measures

Rifat Serav İLHAN* and Tolgahan TUNCAL**

Terrorism, as a tool of asymmetrical warfare, aims psychological attrition of
enemy and breaking down the political will of enemy’s fighting motivation. Non-
state small armed groups or organizations drive terrorism with the intention of
aiming political gains. Unlike the conventional armies decisive military success
against terrorist organizations is difficult to achieve due to the lacking of a distinct
center of gravity which is going to be targeted. Thus it has been realized that con-
ventional methods are insufficient to fight against terrorism effectively. Effects-
based operations (EBO) aim generating a cognitive and behavioral change in an
intended direction by targeting enemy’s center of gravity. In the context of
counter-terrorism EBO have could been utilized to break down the fighting mo-
tivation of terrorist organizations by using of all elements of national power. Group
dynamics of terrorist organizations play significant role on the subject of identi-
fying the behavioral and cognitive features and of terrorist organizations. 

As a group behavior violent act and armed struggle committed by terrorist or-
ganizations intertwine with organizations’ group identity/solidarity. Thus it can
be said that necessities/factors which play significant role in point of the perpet-
uation and prevention of organizations’ group identity/solidarity can also play sig-
nificant role on the persistence of organizations’ fighting will or motivation too.
Persisting of fighting motivation of terrorist organizations have could depended
on organizations’ ability on the perpetuation of its group identity and solidarity
in the context of group dynamics. In this point of view, the necessities and the
factors which play significant role on perpetuation and prevention of groups’ iden-
tity/solidarity can be considered as a center of gravity which is going to be targeted
by EBO which is used with the intention of breaking down fighting will of the
organization.

-Need of action,

-Need of Leader/leadership,

-Need of Popular sport

-Need of loyalty, commitment, security,
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- Physical requirements are the necessities/factors which can play significant
role on prevention and perpetuation of the organizations’ group identity/solidarity.
In the context of EBO, these factors also can be considered as terrorist organiza-
tions’ centers of gravity which is targeted with the intention of breaking down the
group’s fighting will or motivation.

Thus, the domains of EBO and type of EBO can be adopted considering the
group dynamics of terrorist organization;

1) Decapitation operations can be adopted as an EBO with the intention of
targeting the leader/leadership of terrorist organization when the leader/leadership
play a significant role on the prevention and perpetuation of organization’s group
identity/solidarity.

2) Conventional military operations can be adopted when the physical require-
ments such as domination of a large geographic area and safe heavens or secure
bases play a significant role on prevention and perpetuation of the organization’s
group identity/solidarity.

3) Population based operations can be adopted when popular support is an
essential requirements for the prevention and perpetuation of organization’s group
identity/solidarity.

4) Intelligence and unofficcal cover operations can be adopted when security,
commitment and loyalty of group members play significant role on the keeping
group solidarity and identity intact.

5) Pre-emptive operations can be adopted when attempting terrorist act is an
obligation to perpetuate and prevent organization’s group identity/solidarity.

As a result, the domains and types of EBO is tried to be identified with regard
to group dynamics of terrorist organizations in order to make counter-terrorism
measures systemized.

In this paper; EBO which is adopted by aiming breaking down fighting mo-
tivation of terrorist organizations was systemized with regard to group dynamics
of terrorist organizations and thus the counter terrorism measures had been pro-
vided.
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