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ÖZET 

 

Küresel şartların getirdiği yeni gereksinimler, çok çeşitli alanlarda 

faaliyet gösteren terör örgütlerinin mevcut yapılanmalarını da yeniden gözden 

geçirmeye itmektedir. Bu amaçla günümüz terör örgütleri, örgüt ihtiyacına 

yönelik yapılanmalarında kadınlara daha fazla önem vermektedir. Çalışmada, 

ulusal ve uluslararası terörizm içerisinde kadın faktörü ele alınarak, kadınların 

terör örgütleri içerisinde yer almaya iten sosyo-kültürel sosyo-ekonomik ve 

sosyo-psikolojik etmenlerin hangilerinin, ne ölçüde etkisi olduğu ve siyasal 

şiddet olgusu içerisinde kadının yeri ve konumu incelenmiştir. 

Kadın terörist olgusunun teorik olarak anlaşılabilmesinde, bu zamana 

değin farklı bilim dallarında, kadın ve suçluluk arasında ilişkiyi belirlemeye 

yarayan teorik yaklaşımlar rehber niteliği taşımaktadır. Terörizmi 

tanımlamaya yardımcı yaklaşımlar ile birey ve suç arasındaki ilişkileri ortaya 

koyan teoriler, konunun temel alt yapısını oluşturmaktadır. Bu maksatla 

çalışmanın teorik alt yapısı siyasal, sosyal ideolojiler ile kriminolojik ve 

feminist teoriler ekseninde değerlendirerek, kadın ve suç arasındaki bağ 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Kadını terör örgütlerine yönelten unsurlar arasında, özellikle feodal ve 

ataerkil sosyal yapının oluşturduğu sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-
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psikolojik etmenlerin büyük önemi bulunmaktadır. Çalışmada kadın 

üzerindeki temel sosyal baskı unsurları ele alınarak, bu unsurların kadın 

üzerinde oluşturduğu olumsuz etki, kadının içinde bulunduğu sosyal yapı 

içerisindeki konumundan yola çıkılarak incelenmiştir. Kadınların eğitim, 

ekonomik ve sosyal durumu gibi çok çeşitli parametrelerin bölgesel olarak 

farklılık göstermesi ile örgütün temel ideolojik yaklaşımının da kadın militana 

yönelik olarak terör örgütleri arasında katılım, eylem planlamasında ve örgüt 

içi görev dağılımında farklılıklar yaratmaktadır. Sosyal ve ideolojik yapının 

yanı sıra, kişisel ve örgütsel motivasyon araçları da kadını örgüte çekmeye 

yarayan diğer önemli faktörleri oluşturmaktadır.  

Kadın militanların, erkek militanlara oranla sızma, gizlenme ve bilgi 

toplama vb. konularda daha fazla avantaja sahip olmaları, terör örgütlerinin 

kadın militanlara yönelmesinin başlıca stratejik nedenini oluşturmaktadır. 

Bunun yanında kadın teröristlerin örgüt içindeki konumu, rolleri ve dahil 

oldukları eylem türleri kadının bulunduğu sosyal yapı ile birlikte değişkenlik 

göstermektedir. Çalışmada, ulusal ve uluslararası arenada kadın teröristlerin, 

örgüt içerisindeki eylem yapılanmaları içerisinde ne şekilde bulundukları, 

bunlara hangi şartlar altında kanalize olduklarına değinilmeye çalışılmıştır. 

Farklı coğrafyalarda yer alan ve farklı ideolojik temellere haiz terörist 

yapılanmalar mercek altına alınarak, bu örgütlerin kadın yapılanmaları, örgüt 

içi konumları ve kullandıkları terör yöntemleri örnek olaylar ve mevcut bilgiler 

ışığında incelenmiştir.   

Terör örgütlerinin kadın militan sayısında yapılanmalarında artışa 

gitmesi, güvenlik birimlerinin, yerel ve uluslararası kurumların, güvenlik ve 

yönetim açısından yapılanmalarında yeni düzenlemelere gitmelerine sebep 

olmaktadır. Kadın terörizminin önlenmesine yönelik olarak atılması gereken 

adımlar belirlenerek, gerek sosyal alanda ve gerekse de güvenlik açısından 

alınması gereken tedbir ve önleme unsurları ortaya çıkarılmalıdır. 
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ABSTRACT  
 

New necessities brought by global conditions prompt to review the 

current configuration of terrorist organizations being active in various fields. 

By this reason, todays terrorist organizations give more importance to women 

in their configurations regarding organization need. In the study, the extend 

of effectiveness of which socio-cultural, socio economic and socio 

psychological factors impelling women to join in terrorist organizations and 

the position of women in political violence. 

Theoretical approaches ensuring to determine the relation between 

woman and criminality in the different fields of sciences so far are guidelines 

in understanding of female militans phenomenon in theoretical way. The 

approaches having supporting role in describing the terrorism and theories 

manifesting the relations between individual and crime constitute the 

fundamental infrastructure of the issue. Therefore, the link between woman 

and crime is attempted to be revealed by assessing theoretical infrastructure 

of this study in terms of political, social ideologies together with criminological 

and feminist theories. 

Socio-cultural, socio economic and socio-psychological factors derived 

from especially feudal and patriarchal social structure, are some of the 



 v 

factors impelling the woman to terrorist organization. In the study, by taking 

essential social pressure factors on women into account, the negative affect 

of these factors on women has been analyzed considering the status of 

woman within the social structure she takes place. Since educational, 

economic and social situation of women differ regionally, fundamental 

ideological approach of the organization regarding female militant is also 

creates differences in terrorist organizations in terms of participation, action 

planning and organizational job distribution. In addition to social and 

ideological structure, individual and organizational motivation means 

constitute the other important factors impelling the woman to the 

organization. 

The fact that female militants are more advantageous in the matters 

such as penetration, hiding and collecting information, etc., in comparison 

with male militants, is the essential strategic reason for terrorist organizations 

to orient to women militants. Moreover, the situation, the roles and the type of 

actions of the female terrorists within the organization differ associated with 

their social structure they take place. What is more, in national and 

international arena, it is attempted to be maintained in what way female 

terrorists take place in action structuring, under which circumstances they 

canalize to them. Therefore, by focusing the terrorist configurations located in 

different geographies with different ideologies, female structuring of these 

organizations, terrorists methods performed by them and her status in the 

organization have been analyzed in the light of available information. 

The fact that terrorist organizations increase the number of women in 

their configuration, causes security units, local and international institutions, 

to restructure their configurations on security and govermental issues. 

Precautions and preventing factors required to be taken in terms of both 

social area and security, should be revealed by determining the steps 

required to be taken for the preventing female terrorism. 
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GĐRĐŞ 

 

Kadın terörist olgusu, siyasal şiddetin ilk olarak belirdiği Fransız 

Đhtilalinden başlayarak, Đkinci Dünya Savaşı sonrası artış göstermiş ve 

özellikle 1970 sonrası oluşan öğrenci ve işçi hareketleri ile birlikte modern 

terör olgusu içerisinde önemli oranda artmıştır. 1970’li yıllar itibariyle başta 

Avrupa ve Güney Amerika’daki sol örgütler içerisinde görülmeye başlayan 

kadın teröristler, bu yapılanmalar içerisinde etkin şekilde görev almışlardır. 

Aynı dönemlerde ayrıca Vietnam ve Cezayir’de yaşanan bağımsızlık 

mücadelelerine de kadınlar aktif biçimde katılım göstermişlerdir. 1980 sonrası 

dönemde ise özellikle küresel boyutta artışa geçen radikal Đslami anlayış ile 

birlikte Çeçenistan, Filistin ve küresel ölçekte ise El-Kaide gibi terör 

yapılanmalarının da kadın militanlara yer vermişlerdir. Kadının erkeğe oranla 

sahip olduğu gizlenebilme, fark edilmeme vb. stratejik üstünlüklerden ötürü, 

günümüz modern terör örgütleri, yapılanmalarında kadına daha fazla yer 

vermekte ve önümüzdeki dönemlerde de bu oranın daha da artması 

beklenmektedir.   

 

Kadının terör örgütüne girmeye yönelten tek bir sebep 

bulunmamaktadır. Kişisel, sosyal ve ideolojik çok sayıda farklı etmenin 

kadının siyasal şiddet içerisinde yer almasına sebep olduğu bilinmektedir. 

Kadının aile ve sosyal yaşantısı içerisinde konumu, ekonomik gelirindeki 

düzensizlikler ve eğitim durumundaki yetersizlikler kadını terör örgütüne 

yönlendiren temel sosyal sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, 

genel anlamda her toplum yapısında varolan feodal, ataerkil yapı unsurları 

da, kadını terör örgütüne yönlendiren itici bir unsur olduğu gibi, tam tersi bir 

etki ile kadının siyasal şiddet içerisinde yer almasının önünde ciddi bir engel 

de olabilmektedir. Bu ayrım, kadının toplum içerisinde varolan ataerkil yapıyı 

ne oranda kırabildiği ile doğru orantıda şekillenmektedir. Sosyal yapısal 

sebeplerin dışında ise bireysel ve kişisel sebeplerin de kadınların örgüte dahil 

olmasında önemli etkileri bulunmaktadır. Bu açıdan bireysel ve örgütsel 

motivasyon unsurlarının da sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik nedenlerin 
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yanında incelenmesi kadının örgüte katılımının nedenlerini anlayabilmemiz 

için büyük önem taşımaktadır. 

 

Kadınlar, kendi sosyal ve bireysel sorunlarının çözümüne yönelik terör 

örgütlerine katılım göstermektedir. Bu bakış açısıyla kadın, örgütü bir araç 

niteliğinde kullanmaktadır. Kadının ve örgütün ideolojik eğilimi ise mücadele 

içerisinde yalnızca yöntem farkını oluşturmaktadır. Bunun yanında örgütün 

içerisinde bulunduğu sosyal yapı, ideolojik görüşü ile bu ideolojik yapı 

ekseninde şekillenen feminist değerler, kadının örgüt içerisindeki konumunu 

belirleyen temel faktörleri oluşturmaktadır. Sempatizan, ajan, savaşçı ve lider 

konumlar gibi örgüt içi hiyerarşik yapılanmalarında kadınların hangi koşul ve 

pozisyonlarda görev alacakları yine bu doğrultuda şekillenmektedir. Örgütün, 

kadın militanı yapısı içerisinde ne ölçüde kabullenebildiği ve örgütün felsefesi 

içinde feminist fikirlere hangi oranda yer verdiği de kadının örgüt içi rollerini 

de belirleyen diğer örgütsel etmenleri oluşturmaktadır.  

 

Günümüzde kadın teröristler her tür terör eylemi içerisinde yer 

alabilmektedir. Banka soyma, adam kaçırma, adam öldürme gibi siyasal 

amaçlı klasik suç türlerinin yanı sıra, uçak kaçırma, intihar saldırısı 

düzenleme, istihbarat elde etmekten sıcak çatışma içerisinde bulunmaya 

kadar örgüt içerisinde çok çeşitli faaliyet alanlarında kadın teröristler terör 

suçları içerisinde bulunmaktadır. Özellikle son dönemlerde kadın teröristler 

tarafından işlenen intihar saldırılarının oranındaki dramatik artış, durumun 

ciddiyetini göstermektedir.  

 

Bu akademik çalışmada kadının terör örgütüne girmesine etki eden 

sosyal ve bireysel etmenler, örgüt içerisindeki konumu ve dahil olduğu eylem 

biçimleri, farklı coğrafyalarda bulunan ve farklı ideolojilere haiz terör örgütü 

örnekleri ele alınarak irdelenmiştir. Bu doğrultuda örgütlerin bulunduğu 

coğrafyalardaki sosyal yapı ve toplumsal normların kadını terör örgütlerine 

yönlendirmede ne tür bir etkisi olduğu araştırılmış ve elde edilen bulgular 

ışığında yapılması gereken sosyal düzenlemeler ile alınması gereken 

güvenlik önlemleri şekillendirilmeye çalışılmıştır.  



  

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

TERÖRĐZMĐ TANIMLAMADAKĐ TEORĐK YAKLAŞIMLAR 
 

1. TERÖRĐZM OLGUSUNA GENEL BAKIŞ 

a.  Terörizm Kavramının Tanımlanması ve Sınıflandırılması 

 

Şiddet kavramı, genel olarak bireyin veya toplumların karşıt 

görüşte olduğu kişilere fiziki zihinsel veya duygusal olarak kuvvet kullanarak, 

zarar verme durumu olarak nitelendirilmektedir. Şiddet, saldıranın amacına 

bağlı olarak “yok etme” sınırına kadar varabilir (Ergil, 1980: 3). Her ne kadar 

şiddetin, insanın doğasında var olan bir dürtü olduğu ileri sürülse de şiddet, 

sosyal bir olgu olarak öğrenilen bir tutumdur (Yapıcı, 2006). Đnsanoğlu, var 

oluşundan beri çeşitli sebeplerden karşısındakine şiddet uygulamıştır ve 

uygulamaya da devam edecektir.  

 

Hukuki ve sosyal açıdan şiddet kavramı, gücün ve kuvvetin hukuka 

aykırı olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Şiddete başvuranlarda, 

toplumsal ve hukuk kurallarına saldırı niteliği, kastı bulunmaktadır. Şiddet, 

kuralla zıtlaşan insana özgü bir eylemdir. Bu açıdan bireyin varlığını 

sürdürmesi için belirli bir hedef doğrultusunda güç ve kuvvet kullanma yolunu 

benimsemesi olarak tanımlanmaktadır. Kültürel modellemelere göre ise 

şiddetin sebepleri, taklit edilen davranışlar veya grup üyelerinin 

sosyalleşirken içlerine geçirdikleri değerler olarak açıklanmaktadır. Böylece 

şiddet, kültürlerin ortaya koyduğu çözüm yollarından birisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Dönmezer, 1996: 215-216).    

  

Siyasal şiddet ise siyasal bir amaç doğrultusunda, mala ve/veya 

kişiye karsı hukuka aykırı güç kullanma veya güç kullanma tehdididir. Siyasal 

bir çerçevede rejime, rejimin aktörlerine ve politikalarına karsı yöneltilen her 

türlü toplu saldırıdır. Şiddet bu bağlamda, sürekli ve sistemsel (sosyo-
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ekonomik) yapıdan kaynaklanan haksızlığın/adaletsizliğin giderilmesi için 

haksızlığa uğradığını düşünen grupların başkaldırısında kullanılan bir siyasi 

araç olarak belirir (Ergil, 1980: 15). Keleş ve Ünsal (1982: 3) siyasal şiddetin 

tanımını “Amacı, hedef ve kurbanların seçimini çevreleyen koşullar, 

uygulamaya konuluşları ve etkileri itibariyle siyasal anlam taşıyan veya 

taşıyabilecek, yani toplumsal sistem üzerinde sonuçlar doğurabilecek, bir 

uzlaşma durumunda ötekilerinin davranışlarını değiştirmeye yönelik 

karıştırıcı, yıkıcı, zarar verici eylemler” olarak tarif etmiştir. Bir diğer 

yaklaşıma göre ise siyasal şiddet şu şekilde tanımlanmıştır (Hazır, 2001: 25-

27): 

 

“Siyasal amaçlarla, mallara ve kişilere karşı hukuka aykırı güç kullanma veya 

bu şekilde güç kullanma tehdididir. Bu bağlamda siyasal şiddet, siyasal bir 

çevrede rejime, rejimin aktörlerine ve politikalarına karşı yöneltilen her türlü 

toplu saldırıdır ve amacı itibariyle de, yöneldiği hedefler, seçtiği kurbanlar, 

çevreleyen şartlar, yerine getiriliş biçimleri ve sonuçlarıyla siyasal önemi haiz 

olan ve karışıklık yaratan, hasara uğratan ve zarar veren eylemlerdir.”
  

 

Siyasal şiddet, bireysel ve kitlesel boyutun tümü tarafından kullanılan 

bir araç olarak, şiddetin farklı türlerde çok çeşitli alanlarda görülebileceği dile 

getirilmiştir. Bu anlamda siyasal şiddet, fiziksel gücün meşru ve yasal 

olmayan yollarla kullanılması anlamında düşünüldüğünde, bireysel şiddetten, 

dini ve etnik çatışmalara, gerilla hareketleri, iç savaş, devlet terörü, askeri 

müdahale ve uluslararası savaşa kadar geniş bir yelpazeyi içerisine 

almaktadır (Keleş ve Ünsal, 1982: 1). 

 

Terör kelimesi ise uygulanan şiddetin kişiler veya topluluklar üzerinde 

yarattığı korku ve endişe faktörünü ifade etmektedir. Kelimenin kökeni 

Latince olmakla birlikte, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yıldırma, cana kıyma 

ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” anlamlarında kullanılmaktadır (TDK 

[web], 2009). Terörizm, amaç, gerçekleştirilme şekli ve kullanılan yöntemler 

bakımından bireysel şiddetten ayrılmaktadır (Tablo-1).  
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Tablo-1: Terörizmin Karakteristik Özellikleri ve Bireysel Şiddetten Farkı                             

(Poland, 2005: 11) 

 

Terörizm Bireysel Şiddet 
Siyasi, ideolojik veya dini amaçlı 
gerçekleştirilir. 

Eylemler kar sağlamak, intikam 
almak, tutku ve zevk amaçlı işlenir. 

Korku ve panik havası yaratılmaya 
çalışılır. 

Araba hırsızlığı, ev hırsızlığı, 
yaralama üzerine suç korkusu 
yaratılmaya çalışılır. 

Kurbanlar rastgele ve öngörülemeyen 
şekilde seçilir. 

Kurban ve fail arasında önceden bir 
ilişki bulunmaktadır. 

Saldırı araçları çeşitli türevlerde bomba, 
suikast silahları, molotof kokteyli gibi 
farklı niteliklerde olabilir.  

Eylemlerin  %60’ında tabanca, kesici 
ve delici nitelikte silahlar 
kullanılmaktadır. 

Saldırılar iyi planlanmıştır. Saldırılar anlık gelişir. 
Eylem mekanı olarak kamusal alanlar 
kullanılır. 

Eylem mekanı olarak özel mülkiyetler 
kullanılır. 

Finansal, ideolojik ve kutsal değerlerin 
desteğine ihtiyaç duyulur.  

Genellikle desteğe ihtiyaç duyulmaz. 

Medya ve kamuoyu ilgisine ihtiyaç 
duyar. 

Medya ve kamuoyu ilgisine ihtiyacı 
yoktur. 

 

Siyasal şiddet, terör kelimesinden farklı olarak, belirli bir ideoloji 

ekseninde kitlelerin veya grupların, örgütlü ve kolektif biçimde şiddet 

kullanma suretiyle amaçlarını gerçekleştirmesi eylemidir. Eylemler, iktidardaki 

rejimin meşruiyetini reddetmek, siyasal iktidarı yok etmek ve siyasal sistemi 

yıkmak veya kökünden değiştirmek amacını gütmektedir. Terörizm ise 

siyasal şiddet türlerinden sadece birisidir. Şiddet “amaçlanmış” bir eylem 

olarak, eylemin ya da tehdidin uyandıracağı belirli bir ruhsal etki ve şiddeti 

uygulayanlara karşı iktidarı elinde bulunduran güçler tarafından bir 

davranışlar dizisi beklenmekte ise, o zaman o şiddet türü terörist şiddet türü 

olarak nitelendirilmektedir (Ergil, 1980: 4). 

 

Terörizm bir başka ifadeyle, siyasal bir çerçevede, masum insanlar 

üzerinde, kanuna aykırı bir şekilde güç kullanımı olarak tarif edilebilir (Laquer, 

1987: 72). Kriminolojik açıdan ise, siyasal hedefler doğrultusunda, toplum 

üzerinde korku faktörü yaratmak üzere gerçekleştirilen kriminal şiddet 

davranışı olarak belirtilmektedir (Georges-Abeyie, 1983: 71). Bir diğer 

tanımlamaya göre terörizm, “belirli bir takım siyasal talep veya durumu kabul 

ettirmek amacıyla, hedef kitle üzerinde uygulanan zalim şiddet eylemi” olarak 
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tanımlamıştır (Snow, 2003: 71). Terörün yarattığı korku faktörü üzerinden 

yapılan terör tanımlamasında ise terör, “siyasal çıkarlar elde etmek için, sivil 

halk veya topluluklar üzerinde tehdit veya saldırı unsurunun uygulanması” 

olarak nitelendirilmiştir (Sterba, 2003: 206-208). 

 

Terörizm, belirli bir siyasal amacı gerçekleştirmek için birey ve 

topluluklar üzerinde korku unsuru oluşturmada terörü bir araç olarak 

kullanmaktadır (Caşın, 2008: 106,124). Terörizm tanımlamasındaki ortak 

özellikleri maddeler halinde sıralayacak olursak; 

 

• Şiddet olaylarının bulunması, 

• Siyasi bir motifin bulunması, 

• Terör ve korkunun organize olarak toplumu ve devleti hedef 

alması, 

• Halkta güvensizlik ve öngörüsüzlük, 

• Sembolik hedeflerin kullanılması, 

• Đnsanlıktan uzak ve acımasız metotlar kullanılması, 

• Halkta çaresizlik duygusu yaymak, 

• Halkın dikkatini çekmek ve reklam yapmak, bunu şiddet 

stratejisinin bir parçası olarak kullanması, 

• Gizli planlama ve eylemlerin uygulanması, 

• Grup ya da topluca eylemlerde bulunulması, 

• Gelişmiş silahların mümkün olduğunca kullanımıdır (Caşın, 

2008:102). 

 

Toplumsal meselelerin birer sonucu olarak baş gösteren terörizm, 

tarih içerisinde birçok farklı nedene ve dinamiğe bağlı olarak çok çeşitli 

sebeplerden ortaya çıkmıştır. Etnik mücadele, nefret, ayrımcılık ve baskı 

unsuru gibi sebeplerin her biri, dinsel veya ideolojik çatışmaları tetikleyerek, 

toplum içerisinde siyasal eşitsizliğin oluşmasına yol açmıştır. Hakların ihlali, 

toplumun genelinde adaletsiz ve baskıcı bir ortamın bulunması, mağduriyet 

ve taleplerin ifadesi için toplum içerisinde barışçıl kanallarının olmayışı, 

toplumda şiddet kültürünün, asilik veya toplumsal kargaşa ortamının 
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oluşmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, toplum içerisinde potansiyel 

tehlikesi olabilecek çekici ideolojilerle donatılmış lider vasıflı kişilerin 

bulunması ve bu kişilerin karşısında duracak sağlam karakterli hükümetler ile 

adaleti ve güvenliği sağlayacak vasıflı kolluk ve adalet mekanizmalarının 

olmayışı da toplumda terörizmin artmasında diğer önemli etkenlerdir 

(Thackrah, 2004: 202). 

 

Öğretide, akademik boyutta, devletler ve uluslararası örgütler 

nezdinde, askeri ve sivil güvenlik uzmanları ile diplomatlar tarafından ileri 

sürülen çok çeşitli tanımlamalara rağmen, terörizmin evrensel ölçekte kabul 

gören ortak bir tanımı üzerinde net ve kesin bir görüş birliği sağlanamamıştır 

(Tacar, 1999: 30). Ancak, yapıla gelmiş çoğu tanımlamadan terörizmin; 

“Spesifik siyasi amaçlarını başarmak için alt devlet eylemcileri tarafından 

uygulanan gayri meşru şiddetin, sistematik kullanımı” olarak 

değerlendirilebilir (Caşın, 2008: 101). Ayrıca, üzerinde mutabakata varılan bir 

başka genel kanı ise, tüm terör örgütlerinin şiddeti ve şiddeti kullanma 

tehdidini bir araç olarak kullanmasıdır (Crenshaw, 1983). 

 

Terör kavramı üzerine ortak bir tanıma gidilememesinin altında yatan 

temel sebep şüphesiz ki, birinin “terör örgütü” olarak kabul ettiğini, bir 

diğerinin “özgürlük savaşçısı” olarak nitelendirilmesidir. Politik sebeplerden 

dolayı bu hususta ortak bir fikir birliğine varılamamasına rağmen hangi 

eylemlerin terör eylemi olarak kabul edildiği konusunda genel bir fikir 

birliğinden söz etmek mümkündür. Özellikle BM anlaşmaları uçak kaçırma, 

bombalama, diplomatik koruma altında olması gereken kişilere yönelik 

saldırılar ve kaçırma gibi pek çok eylemi terörist eylem olarak kabul etmekte, 

BM sözleşme ve anlaşmalarına imza atan devletler de bu eylemleri terör 

eylemleri olarak kabul etmektedirler (Ovalı, 2006: 80). Bu açıdan siyasal 

şiddetin türünü belirleyen diğer önemli kıstaslar, şiddet eyleminde gözetilen 

hedef, gerçekleştirilen faaliyet ve eylemin başarı durumudur. Bu temel 

unsurları genişletecek olursak; 
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1- Şiddeti uygulayanların sayısı ve büyüklüğü, siyasal şiddetin 

bireysel, küçük bir gruba, sosyal bir sınıfa, kuruma, yerel örgütlenmelere 

veya dış destekli olup olmadığını belli etmektedir. 

 
2- Şiddet uygulayanların hedef olarak seçtikleri kişi, nesne, sembol, 

dış devlet veya devlet örgütleri ile şiddeti uyguladıkları sırada kullandıkları 

fiziksel şiddet araçları da belirleyici faktörlerin başında gelmektedir. Yüksek 

sesle protestodan, yumruk, sopa kullanımına, molotof kokteyl kullanımından, 

ateşli silah ve ölümcül bombalama olaylarına kadar siyasal şiddet ve çeşitli 

şiddet araçlarına başvurmaktadır.  

 
3- Şiddetin amacı da farklılık gösterebilmektedir. Kamuoyunun 

dikkatini çekmek, hükümet politikalarını değişikliğe zorlamak, hükümet 

atamalarını protesto etmek, hükümeti sosyal, ekonomik ve politik alanlarda 

değişikliğe zorlamak, devleti bölmek, iç veya uluslararası savaş çıkarmak 

amaçlı siyasal şiddet ve terör eylemleri uygulanabilmektedir. 

 
4- Şiddetin zaman aralığı da ayırt edici bir unsur olarak tek, aralıklı, 

sık veya devamlı şekilde görülebilir (Thackrah, 2004: 203). 

 
Devrimsel nitelik taşıyan şiddet ile bölücü ve yıkıcı nitelikteki terörist 

faaliyetleri birbirinden ayıran bir diğer önemli fark ise, terörizmin uyguladığı 

şiddetin, sosyal ve siyasal açıdan toplumun geneli tarafından kabul edilip, 

edilmeyişidir (Crenshaw, 1978). Şiddetin tanımı bu açıdan, şiddeti 

uygulayanların toplum içerisinde ne oranda baskın ve güçlü olduğu ve toplum 

tarafından ne ölçüde benimsenmiş olduğu ile belirlenebilmektedir. Bu açıdan 

terörist faaliyetler ile özgürlük savaşçılarından ve devrimci nitelikteki 

şiddetten “sosyal ve siyasal açıdan toplum tarafından kabul görmeyen şiddet 

unsurunun, sivil hedefler üzerinde psikolojik etki yaratması bakımdan” 

ayrılmaktadır (White, 2003). 

 

Terörist organizasyonların özgürlük savaşçılarından veya devrimsel 

mücadeleden farkı üzerinde akademik çevrelerde hemfikir olunan bir başka 

konu ise, sivil ve masum halkın eylemler neticesinde zarar görmesi 

üzerinedir. Sivil halk üzerinde uygulanan şiddet ile yaratılan korku unsuru, 
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terörist faaliyetin belirgin ve ayırıcı bir özelliğidir. Uluslararası arenada, bu 

açıdan siyasal şiddet ile terörizm birbirlerinden kalın çizgilerle ayrılmaktadır. 

Gerilla, partizan veya direnişçi örgüt olarak nitelendirilen gruplar için siyasi 

lider, diplomat veya kolluk kuvvetleri öncelikli hedef olurken, terör örgütlerinin 

sivil kesimide hedef olarak alması bu ayrımın başlıca sebebi kabul 

edilmektedir. Örneğin, 19. yüzyılda Rus anarşistler, gerçekleştirdiği suikast 

ve bombalama eylemlerinde yanlışlıkla ölen siviller için derin üzüntü 

yaşamaktaydılar. Ancak 1970’lerden itibaren gerçekleşen şiddet olaylarında 

kitlesel şekilde sivil ölümlerin meydana gelmesi ile birlikte siyasal şiddetten 

ayrı olarak terörizm kavramı farklı bir alana kaymaya başlamıştır (Hoffman, 

1998: 43).       

 

Örgütsel bir siyasal yapılanmanın şiddet kullanımını haklı bulan 

ülkeler, eylemin şekline ve sonucuna bakmaksızın sadece kendilerince haklı 

gördüklere nedenlere dayanarak eylemin terörist eylem olup olmadığına 

karar verebilmektedirler. Kullanılan şiddet unsurunu, direnişçi amaçlara 

dayandıran egemen uluslar, bunun belirli bir hakkın elde edilmesi amacıyla 

yapılmış meşru bir savunma yöntemi olduğunu iddia etmektedirler. Diğer bir 

deyişle, bir tarafa göre vatan haini ve terörist olan; karşı tarafa göre ise kimi 

zaman bir milli kurtuluş veya özgürlük savaşçısı olabilmektedir (Caşın, 2008: 

101). Bu durumun altında yatan temel sebep, suç niteliği taşıyan şiddet 

eyleminin, şiddeti haklı gören devletler tarafından, bir hakkın elde 

edilebilmesine yönelik yapılması gereken bir eylemler bütünü olduğunu ileri 

sürülerek, durumu kendi maddi çıkarları doğrultusunda meşrulaştırılma 

yoluna gitmesinden kaynaklanmaktadır (Acar ve Ünhal, 2007: 318). 

 

Terörist organizasyonlar, gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerini kendi 

açılarından şüphesiz ki haklı sebeplere dayandırmaktadırlar. Terör örgütleri 

bu anlamda eylemlerini “insanlık ve adalet adına” gerçekleştirdiği tezini bir 

slogan olarak kullanmaktadırlar. Terör örgütleri eylemlerini, mevcut rejime 

reaksiyoner olarak karşı koyma olarak açıklayarak, kurulu düzeni yıkmak için 

çalışırlar. Böylelikle hedeflenen değişikliğin devrimci aksiyon yolu ile 

gerçekleştirebileceği hipotezini savunur (Caşın, 2008: 93). 
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Bu noktada tartışılması gereken asıl mevzu, birey ve toplulukların 

yaşadıkları coğrafya içerisinde sosyal, siyasal ve hukuki alanlarda haklarını 

ne oranda elde edebildikleri ile ilgilidir. Şayet baskıcı yönetim yapılarında 

birey, grup veya topluluklar isteklerini resmi yollarla elde edemiyorlarsa, 

siyasal şiddet kaçınılmaz bir durum olarak, kamuoyu nezdinde devrimci veya 

özgürlükçü hareketi niteliğine bürünecektir. 

 

“Ancak adaletin sağlanabildiği sosyal-siyasal ortamlarda bireyler, kendi 

yeteneklerini sonuna kadar geliştirebilirler. Bu da özgürlük içinde mümkündür. 

Bireyler özgürlüklerini diğer bireylerini zarara sokmadıkları, 

yoksullaştırmadıkları ve onların aynı yöndeki çabalarına karışmadıkları 

takdirde/oranda artırabilirler. Bu da yeterli değildir. Eşitsiz olan bir toplumda 

bireyleri, bu evrensel ilkeleri gerçekleştirme yarışında yalnız bırakmak, 

eşitsizliğin, dolayısıyla adaletsizliğin sürmesini kabullenmek olur. Đşte burada 

meşruluğu üzerinde genel oydaşma (consensus) olan devletin etkin çabaları 

gereklidir. Devletin çabasını belirleyen temel ilke/ölçüt “adalet” olduğu 

taktirde, eşitliği sağlamak için girişeceği yeniden bölüşüm uygulaması haksız 

bir karışma (müdahale) olamaz. Çünkü ancak böyle bir karışma iledir ki, 

sosyal adaletin önündeki engeller barışçı bir yolla ve şiddete başvurmadan 

giderilebilir... Hak eşitliğe dayanmazsa, haklılık ve adalet gerçekleşemez. 

Đnsanlar eşit olanakları (maddi ve sosyal) sahip değillerse alt toplumsal 

katmanlarda rekabet o denli şiddetlenir ki, kıt kaynak ve olanakların 

paylaşılması mücadelesi sık sık şiddet eylemlerine varır. ” (Ergil, 1980:16) 

 

Terörist organizasyonlar, eylem tarzı olarak gerilla harbi taktiklerini 

kendilerine esas almaktadırlar. Gerilla tipi savaş olgusu, bir savaş taktiği 

olarak ilk kez 1808–1813 yılları arasında Napolyon’un Đspanya’yı işgali 

sırasında yaşanan direnişte ortaya çıkmıştır (Beşe, 2002: 46). Kelime anlamı 

olarak gerilla Đspanyolca “küçük savaş” anlamına gelmektedir. 1960’lı yılların 

sonu ve 1970’li yılların başından itibaren Güney Amerikalı sol direnişçi 

örgütlerin şehir içi mücadele yöntemi olarak modern terör yapısı içerisinde 

uygulanmaya başlamıştır. Bu dönemde yeniden yorumlanan gerilla taktiği, 

orijinal halinden farklı olarak içerisine örgüte finansal açıdan destek sağlayan 

uyuşturucu, kıymetli taş ve maden kaçakçılığını da kapsayan karmaşık ve 

kriminal bir hale dönüşmüştür. Yeni nesil gerilla harbi uygulamaları ilk defa 
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Güney Amerika’da ve Afganistan’da bulunan terör örgütlerince uygulanmıştır 

(Thackrah, 2004: 40). 

 

Terörizm genellikle gerilla mücadeleleriyle eş anlamlı olarak 

kullanılarak eşit sayılır veya karıştırılır. Bununla beraber, hem teröristler hem 

de gerillaların “çetecilerle” aynı kategoride toplanmaya eğilimli olmalarına 

rağmen, her iki olgu arasında önemli farklar bulunmaktadır (Caşın, 2008: 

159). Gerilla ve terörizm, yapılanma, uygulama ve strateji itibariyle birbirinden 

temel noktada ayrılmaktadır (Şekil 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil-1: Gerilla Harbi ile Terörizm Arasındaki Fark (Caşın, 2008: 159) 
 

Gerilla savaşının özünde kırsal alanda kurtarılmış bölgelerin (faci) 

oluşturulması vardır. Sayı, güç ve teçhizat olarak giderek büyüyecek olan 

küçük askeri birlikler kurarak hükümet birliklerine karşı mücadele etmek 

amaçlanır. Gerillalar kırsal alanda kurdukları kurtarılmış alanlarda kendi 

yapılanmalarını tamamlayıp kendi propaganda ve siyasi faaliyetlerini açıktan 

yürütürler. Gerilla savaşında hedef tamamen mücadele veren otorite, düzenli 

ordu ve polis birlikleridir. Teröristler ise faaliyetlerini, gizlilik esasları içinde 

yürütürler. Terörist gruplarının gerilla savaşındaki gibi bir yerde yoğunlaşması 

fiziki olarak mümkün değildir. Çünkü devletin güçlerinin karşısında bu şekilde 

yaşama şansına sahip değillerdir. Üstelik terörizm propaganda ve diğer 

siyasal faaliyetleri yürüten bir siyasal hareketin bir parçası olabilirler (IRA, 

ETA gibi); fakat hareketin siyasi ve askeri kolları arasında kesin bir iş bölümü 

vardır (Atar, 2004: 319). 

 

             Gerilla Harbi 
 
       Siyasi hedefi elde              
edebilmek için askeri 
personel ve tesislerin 
maksatlı olarak hedef 
alınması 

Terörizm 
 
Siyasi hedefi 

elde edebilmek için 
savaşmayanların 
maksatlı olarak hedef 
alınması 
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b. Terörizmin Tarihsel Kronolojisi ve Modern Terör Örgütlerinin 

Oluşumu  

Terörizm olgusu, MÖ. 73-66 yılları arasında Filistin’de kurulan ve 

insanlık tarihinin bilinen en eski terör hareketi olan Yahudi örgüt Sicarii/Zealot 

ile ortaya çıkmıştır. Romalı işgal güçlerine karşı savaş veren iyi organize 

olmuş, dini bir tarikat olan Sicariiler, düşmanlarını genellikle gündüz vakti ve 

işlek yerlerde, “Sica” adı verilen hançere benzer küçük bir kılıç ile 

öldürdükten sonra kalabalığa karışıp kaybolmaları ile bilinmekteydiler. 

Sembolik suikastler, varlıklı ve güçlü kişilerin işyerlerini yağmalama ve 

çocuklarını kaçırma, sabotaj, yol kesme ve kamu alanlarına saldırma, suikast 

ve bombalama örgütün sıkça kullandığı terörist taktiklerdi. Örgütün 

gerçekleştirdiği eylemlerle toplamda yaklaşık 3500 kişinin ölümünden 

sorumlu olduğu tahmin edilmektedir. 11’inci yüzyılda ise Đran’da faaliyet 

gösteren Şii mezhebine mensup Haşhaşi (Assasin / suikastçı) militanları 

Đslam’ı dejenere ettikleri gerekçesiyle suçlu buldukları Müslüman devlet 

yöneticileri ve liderlerine karşı suikast faaliyetleri gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca 

Haçlı ordularının üst kademe yöneticilerine karşı da suikastlerde bulundukları 

bilinmektedir. Kurucu lideri Hassan Sabbah olan örgüt ismini, üyelerinin 

eylem öncesinde haşhaş kullanmalarından dolayı almıştır. Haşhaşiler, 

kullandığı acımasız terör yöntemleri ile tarih içerisinde önemli bir yer 

edinmişlerdir (Caşın, 2008: 232). 

 

19’uncu yüzyıla gelindiğinde küresel çapta yaşanan anarşist ve 

ulusalcı hareketlerin terörist faaliyetler üzerinde önemli etkileri olmuştur. 1789 

Fransız Devrimi sonrasında gelişen ulus devlet ve milliyetçilik anlayışı ile 

Anarşizm felsefesinin yaygınlaşması, Birinci Dünya Savaşı’na kadar geçen 

dönemde Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında gerçekleştirilen terörist 

saldırıların temelini oluşturmuştur. 1885’lerden itibaren ise şiddet olaylarına 

Bireysel Anarşizm fikri damgasını vurarak Avrupa’da ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde sivil halka yönelik bombalama eylemleri gerçekleştirilmiştir. 

1865 yılında ırkçı eylemlerde bulunmaya başlayan Ku Klux Klan örgütü 

sembolik ve korkutucu ritüeller eşliğinde zenciler üzerinde kanlı eylemler 
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gerçekleştirmiştir (Poland, 2005: 29). Ayrıca 1886 yılında Chicago’da, tarihe 

Haymarket olayları olarak geçen gösteride, polise bomba atılması ve 

ardından polisin işçilere silahla karşılık vermesi ile anarşizm yeni kıtaya 

sıçramıştır. 

 

 Eski kıtada ise 1878-1890 arası dönemde özellikle Đrlandalı, 

Makedon, Sırp ve Ermeni azınlıklar, bağımsızlık ve otonomi elde etmek 

amacıyla terörist faaliyetlerde bulunmuştur. Rus Çarlığında, Narodnaya Volya 

(Halkın Đradesi) adlı devrimci örgütün, 1881 yılında Rus Çarı II. Alexander’a 

karşı gerçekleştirdiği suikast, 1871’de Fransa’da hükümet karşıtı “Đşçiler 

Komünü”’nün gerçekleştirdiği eylemler, 1893’te Fransız Cumhurbaşkanı 

Carnot’un suikast sonucu öldürülmesi ve Đspanya’da Endülüs Anarşizmi 

adıyla gerçekleştirilen eylemler, döneme damgasını vuran önemli anarşist 

terör olayları olmuştur (Caşın, 2008: 252). Özellikle Narodnaya Volya, 

sosyalist ideolojiyle kurulan ve eylemlerinde dinamit kullanan ilk terör örgütü 

olması açısından büyük önem taşımaktadır (Poland, 2005: 32). 

 

1905’te Rus Devrimi ile birlikte anarşist terör örgütleri Cherenoe 

Znamia (Kara Bayrak) ve Beznachalie (Otoritersiz) eylemlerini yaygın olarak 

sürdürmüşlerdir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında büyük imparatorlukların 

parçalanması sonucu self-determinasyon hakkına dayanan aşırı sağcı, 

ayrılıkçı, ulusal bağımsızlık eksenli anti-emperyalist görüşler, 1960 sonlarına 

kadar var olan terörist organizasyonlarda etkili olmuştur. Bu dalga içerisinde 

faaliyet gösteren ve terörü bir yöntem olarak kullanan grupların başında IRA 

(Irish Republican Army / Đrlanda Kurtuluş Ordusu) gelmektedir (Yaman, 2006: 

14). Ayrıca Đsrail Devleti’nin kurulma aşamasında faaliyet gösteren Siyonist 

gruplar ile Kıbrıs’ta faaliyet gösteren E.O.K.A, bu dönemde var olan diğer 

önemli terör örgütleridir.  

 

Günümüz modern terör olgusunun kökenleri ise 1970’li yılların 

başına dayanmaktadır. 1970’lerde Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu 

yapılanması içerisinde ideolojik anlamda destek gören Üçüncü Dünya 

Ülkelerindeki sol unsurlar, bu dönemde terör olaylarının temelini 

oluşturmuştur. Aynı dönemde Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinde de terörist 
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organizasyonlarda sayıca önemli bir artış yaşanmıştır (Caşın, 2008: 262). 

Özellikle öğrenci ve işçi hareketlerinin başı çektiği bu yeni tarz oluşum, 

siyasal ve ekonomik düzene karşı oluşan hoşnutsuzluğun sistem karşıtı 

söylemlere dönüşerek siyasal şiddetin oluşmasına sebep olmuştur. Sol 

ideoloji etrafında bütünleşen bu gruplar yalnızca belirli ülkelerde, yerel çapta 

eylemlerde bulunmuşlardır. Bu dönemde sol örgütlenmelere karşı Türkiye, 

Đtalya, Arjantin, Brezilya ve Guatemala gibi ülkelerde sağ ideolojiye mensup 

örgütlenmeler ortaya çıkmış olsa da, bu yapılanmaların etkileri bölgesel 

düzeyde sınırlı kalmıştır (Thackrah, 2004: 14).  

 

Ulaşım (özellikle hava taşımacılığı), iletişim ve haberleşme 

teknolojilerindeki hızlı değişim ile basın-yayın organlarının (özellikle görsel 

basın) önemin artması, bu dönem örgütlerinin yöntem, faaliyet ve yapısal 

açıdan köklü değişiklere gitmelerine sebebiyet vermiştir. Terör örgütleri yeni 

nesil teknolojik gelişimlere kendilerini kısa sürede adapte ederek, mücadele 

ortamlarını uluslararası boyuta taşımışlardır (Alexander, 1999: 66). Đletişim 

teknolojisinin getirmiş olduğu yenilikler aynı amaç ve hedefe sahip terörist 

grupların fiziksel olarak çok fazla bir araya gelmeden, entegre bir grup 

meydana getirebilmelerine imkan sağlamıştır. Bu anlamda terörizm giderek 

daha çok ağlaşan (networking) bir yapıya bürünmüştür (Chalk, 1999: 157). 

Küçük, disiplinli, birbirlerine ve ideolojilerine sıkı şekilde bağlı terörist 

yapılanmalar bu dönemde özellikle uçak kaçırma ve rehine alma yöntemlerini 

siyasal amaçlarını elde etmek amacıyla sıkça kullanmaya başlamışlardır.  

 

Sol terörizm dalgası, 1980’li dönemlerde siyasal dengelerin 

değişmesiyle güç yitirmeye başlamıştır. Aynı dönemde Batı ve modernite 

karşıtı kökten dinci hareketlerin artması ile etnik ve dini terörizm de hızlı bir 

şekilde yaygınlaşmıştır. 1979 Đran Đslam Devrimi, Ortadoğu’da uzun yıllardır 

süregelen kanlı çatışmacı ortam ve Sovyetler Birliği’ne karşı Afganistan’da 

ABD destekli yapılanmaların ortaya çıkması, radikal Đslami hareketlerin 

gelişmesindeki temel dinamikleri oluşturmuştur. Söz konusu dönemde 

özellikle Afganistan, dinci terör örgütleri için bir nevi okul görevi görmüştür. 

1990’lı yıllardan başlayarak günümüze kadar hızlı bir şekilde gelişen dini 



 15

terör dalgası, özellikle inanç boyutunu ön plana çıkararak kendisine meşru bir 

zemin hazırlamıştır (Yaman, 2006: 16). 

 
1990’lı yıllarla birlikte, terörizm olgusu uluslararası niteliğe bürünerek 

faaliyet, şebeke ve organize yapılanmaları, karmaşık ancak sistematik bir ağ 

yapısı biçimine bürünmüştür. 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ve 

ardından soğuk savaş döneminin sona ermesi ile birlikte hızla yükselişe 

geçen kapitalizm olgusu, uluslararası nitelikteki terörist oluşumlara zemin 

hazırlamıştır. Bu örgütlerin uyuşturucu, petrol, silah, kıymetli taş ve insan 

kaçakçılığından elde ettikleri finansmanın yanı sıra kara para aklamaları ve 

saygın bankaların ve mali kurumların çoğunlukla yalnızca yardım amaçlı 

olduğunu düşünerek yaptıkları bağışlar, günümüz modern terörist 

oluşumlarının ekonomik çarklarını işleten önemli unsurlardır. Uluslararası 

nitelikteki terör örgütleri küresel piyasalarda dolaşan 1.5 trilyon dolar gibi 

inanılmaz büyük bir yasadışı sermayeden kendilerine düşen miktarı 

paylaşmaktadır (Napoleoni, 2004: 11). Küresel bazdaki değişimin terör 

örgütlerine olan etkisi şu şekilde ifade edilmektedir (Napoleoni, 2004: 14): 

 

“Son yirmi yılın ekonomik başarılarının temel bileşenleri olarak selamlanan 

özelleştirme, kuralsızlaştırma, açıklık, emek ve sermayenin serbest dolaşımı, 

teknolojik ilerleme gibi gelişmeler terör ekonomisi tarafından jeo-politik savaş 

sanatının korkunç bir biçimi olarak benimsenmiş ve suiistimal edilmiştir. Diğer 

bir deyişle, meşru ekonomilerin güç kaynakları, iki yanı keskin bıçağa 

dönüşmüştür. Devlet müdahaleleri olmadan kurulan yaygın ve ademi 

merkeziyetçi ekonomik ağlar tipik birer Reagan’cı ya da Thatcher’ci yapılar 

olarak değerlendirilebilir; ama buradaki konu telekomünikasyon şirketlerinin 

değil, terör örgütlerinin özelleşmesidir.” 

 

Uluslararası nitelikteki terörist yapılanmaların oluşmasında örgüt 

üyelerinin ve hücrelerinin iletişim olanaklarının artması, faaliyetlerinde 

kullanabilecekleri silah ve mühimmata daha kolay bir şekilde ulaşabilmesi 

gibi teknik sebepler de gösterilebilir. Bunun yanı sıra devletler arasında terör 

konusu üzerine uluslararası bir mutabakatın sağlanamaması ve terörist 

organizasyonların faaliyetlerini yönetebilecekleri “güvenli bölgelerin” 

oluşmasına olanak sağlayan devletlerin varlığı da uluslararası terörizmin 
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oluşumunda önemli diğer etkenleri oluşturmuştur. (Alexander, Carlton ve 

Wilkinson, 1979: 5) 

 

Modern terör örgütleri için medya, eylemlerinin geniş kitlelere 

ulaştırılması ve propagandalarının yapılması açısından önemli ve işlevsel bir 

unsur olmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarının haberi anlık olarak 

geniş kitlelere ulaştırabilmesi sayesinde, terör örgütleri tarafından 

gerçekleştirilen etkili bir şiddet unsuru, topluluklar üzerinde huzursuzluk ve 

korkunun egemen olmasına ve bu şekilde siyasal taleplerini yerine 

getirebilmesine zemin hazırlamaktadır. Terör örgütlerinin birincil amacı olan 

bu psikolojik baskı oluşturma unsuru, kullanılan terör yönteminin büyüklüğü, 

şiddeti ve etkisinin boyutları ile doğru orantılı olarak aynı ölçüde, eylemi 

medyanın ele alış biçimi ve kamuoyu üzerinde oluşturduğu etkinin derecesi 

ile de oluşmaktadır. Medya, terör eylemlerini ne denli büyütürse, genel 

kamuoyu üzerinde ne denli korkutucu yayın yaparsa ve teröristlerin güçlerini, 

gerekçelerini ne denli abartırsa, teröristler amaçlarını o denli gerçekleştirmiş 

olurlar (Kongar[web], 2009).  

2. TERÖRĐZMĐN TEORĐK VE ĐDEOLOJĐK TEMELLERĐ 

a. Siyasal Teoriler 

 
Đnsanlık tarihi kadar eski olan terörün, sistematik hale gelerek, 

ideolojik yönü öne çıkarak, stratejik bir yöntem olarak karşımıza çıktığı 

dönem 19. yüzyıldır. Terörizm, bu dönemde kendine özgü bazı felsefi 

argümanlar kazanmıştır. 19. yüzyılda huzurlu ve özgür bir dünya hedefleyen 

anarşizm ve komünizm gibi akımların toplulukları, mevcut yönetim 

sistemleriyle olan mücadele süreçlerinde terörizme yönelttiğini söylemek 

mümkündür (Atar, 2004: 317). 

 

Terörizmi diğer suçlardan ayıran ve sistematiği içerisindeki en 

belirgin unsur “ideolojidir”. Đdeoloji, terörizmin “sine qua” (olmazsa olmaz) 

unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle gerek sol terörizm, gerek etnik 

terörizm ve gerekse dini motifli terörizmin birleştiği kavşak noktası; belirli bir 
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ideoloji doğrultusunda siyasal şiddet içeren bir yapı oluşturmalarıdır (Atar, 

2005: 1). 

 

(1) Aşırı Milliyetçilik ve Irkçılık 

 
Modern terörizm olgusunun, 1789 Fransız Devrimi ile birlikte 

oluşan milliyetçilik ve ulus devlet modeli sonucu ortaya çıkan Jakobenlik 

kavramıyla oluştuğu bilinmektedir. Mart 1793’ten, Temmuz 1794’e kadar 

Fransa’da organize şiddeti tanımlayan bir kavram olarak sunulan ve 

Jakobenlerin hakim olduğu bu zaman dilimi terör dönemi (Régime de la 

terreur) olarak adlandırılmıştır. Jakobenlerin lideri Maximilien de Robespierre 

terörün, “olağan bir durumun değil, olağanüstü bir durumun ürünü” olduğunu 

iddia etmiştir. Bu dönemde ortaya çıkan milliyetçilik anlayışı günümüzde 

milliyetçilik kavramının temelini oluşturmaktadır (Hoffman, 1998: 15). 

 

Milliyetçilik kavramı terminolojik anlamda, “kendi kendini idare etmek 

isteyen ayrı ve belirgin bir insan grubuna ait olma hissi” olarak 

nitelendirilmektedir. Bu aidiyet hissi, örgütün temel ideolojisine, tarihine veya 

etnik kökenine sıkı bağlılık sağlamaktadır. Milli benliğin ortaya çıkmaya 

başladığı ülkelerde teröristler kendilerini ulusal bağımsızlık savaşçıları gibi 

göstermeye çalışırlar. Birçok teröristin kendisini örgütün etnik ideolojisi 

doğrultusunda, milliyetçi olarak gördüğü ve mücadelelerini bu doğrultuda 

gerçekleştirdiği bilinmektedir (Caşın, 2008: 400).      

 

Irkçılık ise genel olarak çeşitli insan ırkları arasındaki biyolojik 

farklılıkların, kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğine ve 

doğal sebeplerle bir ırkın (çoğunlukla kendi ırkının) diğerlerinden üstün 

olduğuna ve hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu değerleri 

kabul eden doktrindir. Irkçılık terimi çoğunlukla, kendi etnik kültür değerlerini 

tek kriter olarak belirlemek (etnik merkeziyetçilik), farklılık korkusu (zenofobi), 

ırklar arasında birleşmelere, ilişkilere karşıtlık ve milliyetçilik gibi kavramları 

da anlatıyor olabilir. Irkçılık, sosyal ayrımcılığı, ırklar arasında fark 

gözetilmesini ve soykırıma kadar varabilen şiddeti haklı göstermektedir 

(wikipedia [web], 2009). 
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Avrupa’da Fransız Devrimi ile başlayan, milliyetçilik üzerine kurulu 

şiddet olayları sırasıyla, 1918 sonrası dönemde görülen aşırı sağ 

örgütlenmeler ile Đkinci Dünya Savaşı sırasında Nazizm ve anti-semitist 

yapılanmalarla kendini göstermiştir. 1960 sonrasında modern terörist 

oluşumlarda milliyetçi ve etnik ayrılıkçı kökenli ideolojilerin artış trendine 

girmesi ile birlikte etnik azınlıkların, milliyetçi anlayışlarla örgütlendikleri 

görülmektedir. Đspanya’da Bask milliyetçiliğini savunan ETA ve 1970-1980 

arasında Đtalya’da Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale ve Fronte 

Nazionale gibi neo-faşist örgütler terörist faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu 

dönemde Avrupa dışında da etnik milliyetçilik üzerine birçok yapılanma 

ortaya çıkmıştır. Kanada’da faaliyet gösteren ayrılıkçı Quebec Kurtuluş 

Cephesi (FLQ) ve Filistin’de Filistin Kurtuluş Örgütü (PLO) bu dönemde 

azınlıklar tarafından kurularak, milliyetçi temel üzerine oturtulan örgütlerin 

yalnızca birkaçıdır (Whittaker, 2007: 6). 

 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise ırkçı Ku Klux Klan, beyaz ırkın 

üstünlüğünü savunarak zenciler başta olmak üzere Katolik ve Yahudiler 

üzerinde kanlı şiddet olaylarında bulunmuştur (Post, Ruby ve Shaw, 2002: 

112). Türkiye de diğer terör çeşitleri yanında etnik temele dayalı terör sorunu 

ile ciddi şekilde maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. ASALA 

(Ermenistanın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu) ve PKK (Kürdistan Đşçi 

Partisi) etnik kökene dayanan ve Türkiye’ye karşı kanlı terör eylemleri 

gerçekleştiren en tipik terör örgütleri olmuşlardır (Baharçiçek, 2000: 11). 

 

Son dönemlerde özellikle Avrupa’da Müslüman azınlık üzerinde, 

belirli ırkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılar tehlikenin halen var 

olduğunu gösterir niteliktedir. Milliyetçilik ruhunun günümüzde de yoğun bir 

şekilde varlığını sürdürmesi, faşizmin ilerleyen dönemlerde, tekrar büyük 

çaplı siyasal şiddet eylemlerine yol açabileceğinin en önemli göstergesidir 

(Atar, 2005: 66). Bloom (2002: 50), faşizmin geleceği için şu öngörülerde 

bulunmuştur: 
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“Liberalizm zafere ulaştı; fakat liberalizmin ulaştığı zafer bizim sandığımız gibi 

hiç de tatmin edici bir zafer olmayabilir. Komünizm, liberal rasyonalizmin çılgın 

bir uzantısıydı; oysa rahatlıkla bugün, tüm açıklığıyla ve çıplaklığıyla herkes, 

komünizmin işlemediğini ve arzulanmadığını görebilmektedir. Ancak her ne 

kadar Faşizm, savaş alanında ağır bir yenilgiye uğratılmışsa da; faşizmin 

karanlık geleceği ve imkânları büsbütün görülememiştir henüz...” 

 

(2) Anarşist Đdeoloji 

 
Anarşizm, toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve 

hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri 

ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. Đlk kez eski 

Yunanca’da kullanılmış olan ‘Anarchie’ kelimesi, “lidersiz veya başsızlık, 

iktidarsızlık” anlamına gelmektedir ve bir şefin, bir iktidarın olmadığı bir 

durumu ifade eder (Zafer, 1999: 17-18). 

 
Anarşizmde temel amaç, devletin ve özel mülkiyetin ortadan 

kaldırılıp, toplum yaşamının insanlar arası özgür ilişkilere dayandırılması 

üzerinedir (Ergil, 1980: 69). Bir başka ifade ile anarşizm, insan toplumlarının 

en iyi biçimde bir hükümet ya da otorite olmadan işleyeceğini savunan, 

insanların doğal halleriyle, herhangi bir dış müdahale olmadan, birlikte uyum 

içerisinde ve özgürce yaşayacaklarını ileri süren felsefi ve siyasal konumdur. 

Bu açıdan anarşi kaosun değil, kendiliğinden düzenin yolunu açmaktadır 

(Salur, 2006: 8). 

 

1789 Fransız Devrimi sonrasında politik arenada ilk defa 

kullanılmaya başlayan “anarşi” ve “anarşist” gibi terimler, solda olanlara karşı 

olumsuz bir eleştiriyi ve küfrü ifade etmekteydi (Woodcock, 2001: 14). Bu 

dönemde belirmeye başlayan anarşist akım, Aydınlanma dönemi ve Fransız 

Devrimi sonrasında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak bir yandan 

merkezi devletin ve ulusçuluğun yükselişi ile diğer yandan da kapitalizme 

karşı geliştirilen reaksiyonla ilişkilendirilmiştir (Toku, 2005: 325-326). 

 

Anarşizmde şiddet kullanımı yönünde tartışmalar günümüzde dahi 

devam etmektedir. Şiddete tamamen karşı çıkan anarşist görüşler (Pasifist 
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Anarşizm) olduğu kadar, anarşizmin içerisinde şiddeti savunan (Militarist 

Anarşizm) görüşler de mevcuttur. Özellikle Johan Most, Karl Heinzen, Errico 

Malatesta ve Mihail Bakunin gibi ünlü anarşist düşünürler şiddeti, bireysel 

korunma ve siyasi amaca ulaşmada devlete ve otoriteye karşı kullanılması 

gereken bir unsur olduğunu savunmaktadırlar. Bu tarz bir şiddetin, yapıcı 

şiddet olduğuna inanmaktadırlar. Anarşist felsefenin vücut bulmasının tek 

yolu olarak siyasal şiddeti ve terörü meşru bir yol gören Rus anarşist Mihail 

Bakunin bu amaçta sosyal düzenin tahribatı için altı ana ilke belirlemiştir 

(Borgeson ve Valeri, 2009: 20): 

 

1- Aydınları öldürmek,  

2- Zenginleri ve güçlüleri kaçırmak,  

3- Politikacıların içine sızmak, 

4- Suçlulara yardım etmek, 

5- Sözcüleri korumak, 

6- Yandaşları desteklemek  

 

Anarşizmin ortaya konmasında şiddetin gerektiğini en kararlı ve 

ısrarcı bir şekilde savunan Mihail Bakunin, kendisinden önceki anarşistleri 

etkisiz olmakla suçlamıştır. Bakunin, “Tüm yaşamın keşfi olmaz ve ebediyen 

yaratıcı kaynağı olduğu için yıkan ve imha eden ebedi ruha güvenelim. Yıkıcı 

tutku, aynı zamanda yaratıcı tutkudur” söylemiyle kendi anarşist felsefesini ve 

stratejisini önceki düşünürlerden ayırmıştır (Aktaran, Woodcock, 2001: 157). 

Görüldüğü gibi Bakunin, mevcut sistem karsısında kendi görüş ve 

düşüncelerinin (anarşist felsefenin) vücut bulmasının tek yolu olarak siyasal 

şiddeti ve terörü göstermiştir (Atar, 2005: 55). 

 

Modern terörizm öğretisini anarşizm felsefesi içerisinde ilk defa 

ortaya atan ve aşırı uç görüşleri ile dikkat çeken anarşist ideolog Karl Heinzel 

ise yeryüzündeki toprağın belirli ölçülerde kana gereksinim duyduğunu ileri 

sürerek, özgürlük ruhunun haklı davasının kazanılmasında, geniş kitlelere 

karşı kimyasal gaz gibi kitle imha silahlarının kullanılması hipotezini ortaya 

atmıştır (Caşın, 2008: 248). 
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19’uncu yüzyıl sonu ve 20’nci yüzyıl başlarında yaygınlaşmaya 

başlayan “Eylem Yolu ile Propaganda” (Propaganda by Deed) anlayışı, 

anarşizmin terörizm ile bağlantısını daha da keskinleştirmiştir. Alman anarşist 

düşünür Most, “Devrimci Savaş Taktikleri” isimli kitabında kitlesel eylemler 

için bombanın nasıl hazırlanıp, ne şekilde kullanılacağına, kamuya ait iş 

yerlerine ve hanelere nasıl baskın düzenlenip, kundaklanacağına kadar, 

anarşist şiddet hakkında ayrıntılı bilgiler aktarmaktadır (Alpaslan, 2000). 

Özellikle 1890’lı yıllarda Fransa, Đtalya, Đspanya ve Amerika Birleşik 

Devletleri’nde gerçekleştirilen bombalama ve suikast eylemleri bu anlayış 

üzerine kurgulanmıştır (Thackrah, 2004: 115). 

 

1960 yılında meydana gelen devrimci terör dalgasının temelinde de 

anarşizmin önemli bir tetikleyici unsur olduğunu savunulmaktadır. Bunun 

temel sebebi olarak 1960’lardaki karşıt kültür akımlarının, anarşist temalarla 

birlikte vuku bulmasından kaynaklanmıştır. Artan endüstriyelleşme, nükleer 

güç ve kirlilik, küresel ekonomik krizler, devletlerin gücünün ve bölgesel 

savaşların artması gibi konular, bu dönemde yeni nesli anarşizme doğru 

yönelten temel etmenler olmuştur. Bunlarla birlikte endüstriyel kapitalizmin 

giderek yayılması ve buna paralel olarak sosyal, ekonomik ve politik 

problemlerin ortaya çıkması da büyük önem taşımaktadır (Torun, 2007: 15). 

 

(3) Marksist-Leninist Đdeoloji 

 

Sosyalizm, 19. yüzyılda terör örgütlerine ideolojik oluşumlarında 

önemli etkileri olan siyasal bir kavramdır. Sosyalizm, siyasal bir görüş olarak 

Karl Marks’ın Marksist teorisi doğrultusunda, işçi ve köylü sınıfının 

bütünleşmesi ve iktidarı güç kullanma yolu ile ele geçirilmesi üzerine 

kuruludur. Marks, kapitalist yapının esasında sınıf farklılığının yattığını, 

üreten ve sermayeyi elinde bulunduran burjuva sınıfının isçi ve köylüleri 

sömürmekte olduğu tezi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Marks, sınıf bilinci ve 

çıkarlarına önem vererek, isçi ve köylülerin kurtuluşunun ancak kendi 

mücadeleleri ile gerçekleşebileceğini savunmaktadır (Çağlar, 1997: 126). 

Toplum içerisinde haklarının gasp edildiğini iddia ettikleri ve zor şartlar 

altında yaşadıklarını öne sürdükleri kesimlerin; geniş ekonomik, sosyal ve 
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politik haklarını, “ancak mücadele ederek alabilecekleri” tezini vurgulamak 

suretiyle siyasal şiddeti, haklara ve iktidara giden yolda normal bir süreç 

olarak görmüşlerdir (Atar, 2005: 58). 

 

Sosyal ve sınıfsal çatışma esası üzerine kurulu olan devrimsel 

sosyalist hareket, siyasal şiddeti, iktidara giden yolda meşru bir araç olarak 

kullanılması gerekliliğine inanmaktadır. Marks ve Engels, “Komünist 

Manifesto”da siyasal şiddetin, politik zaferler için gerekliliğini şu şekilde 

vurgulamıştır (Aktaran, Kışlalı, 1995: 90):  

 

“Proletarya değişik gelişim aşamalarından geçer. Doğuşuyla birlikte 

burjuvaziyle savaşı başlar. Başlangıçta savaşı bireysel olarak işçiler, sonra bir 

fabrikanın işçileri, sonra da bir mesleğin bir yerdeki mensupları, kendilerini 

doğrudan doğruya sömüren bireysel olarak burjuvalara karşı yürütürler. 

Saldırılarını burjuva üretim koşullarına değil, bizzat üretim araçlarına 

yöneltirler; kendi emekleriyle rekabet eden dışalım mallarını tahrip edip, 

makineleri parçalar, fabrikaları yakar. Orta çağların artık yok olmuş işçi 

konumunu güç yoluyla yeniden kurmak isterler.”  

      

1917 Bolşevik Đhtilali ile Vladimir Lenin, Karl Marks’ın sosyalist 

felsefesi üzerine kurduğu Marksist ideolojiyi, politik ve siyasi alana kanlı bir 

şekilde taşıyarak realiteye geçirmiş ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği’ni (SSCB) kurmuştur. SSCB, kendi sosyalist felsefesini küresel 

anlamda yaymak üzere kapitalist ülkelerdeki yasadışı yapılanmalara ve 

faaliyetlere önemli oranda destek sağlamıştır. Kendini terörizmle eşleştiren 

ve siyasal şiddeti araç olarak seçen komünizm, temelde bulundukları ülkeleri 

komünistleştirmeyi hedeflerken, uluslararası komünist gerilla çeteleri; 

arkalarına büyük sosyalist devletlerini alarak, sıkı bir bağlantı içerisinde, 

birbirlerine yardım etmektedirler. Bulundukları ülkenin demokratik idarelerinin 

müsamahalarının taviz haline getirilmesinden yararlanmakta ve devleti 

yıkmak için siyasi iktidarı kendilerine hedef olarak seçmektedirler. Özellikle 

batılı liberal devletlerin dışında kalan üçüncü dünya ülkelerinin sosyo-

ekonomik bozuklukları ile kanunlarındaki yasal boşlukları iyi değerlendirerek, 

kitleleri komünist partiler ve cephe faaliyetleri ile harekete geçirmişlerdir (Atar, 

2005: 58). 
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 Batı Avrupa ve Orta Doğu’daki ülkelerde faaliyet gösteren sosyalist 

temelli terör örgütleri ve yapılanmaları SSCB’nin kurmuş olduğu bu iletişim 

ağı sayesinde, birbirleri ile bağlantı ve yardım içerisinde bulunmuşlardır  

(Günaydın, 1974). Diğer yandan Çin Komünist Partisi’nin girişimleri 

sayesinde birçok üçüncü dünya ülkesinde kurtuluş cephesi faaliyeti 

başlatılarak siyasal şiddete ivme kazandırılmıştır (Sayılgan, 1967: 31). 

 

Söz konusu eylem sürecinin genel karakteri özellikle soğuk savaş 

döneminde uluslararası komünizm faaliyetleri ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Özellikle 3-13 Ocak 1966 tarihleri arasında Havana’da gerçekleştirilen, 

komünist ideoloji ve örgütleri açısından önem taşıyan bir toplantı niteliği 

taşımıştır. ‘Üç Kıta Konferansı Đdeolojisi’ diye anılan bu toplantıda; bütün 

ihtilalci mücadelelerin birleştirilerek müşterek bir strateji çerçevesi içinde 

emperyalizmin toptan (küresel) stratejisine karsı savaşılması fikri kabul 

edilmiştir. Bu toplantının ardından ‘Üç Kıta Örgütü’ adını verdikleri bu yeni 

teşkilatla, dünyanın çeşitli yerlerindeki devrimci hareketleri, koordine ve idare 

eden merkezi bir yapılanma oluşturmuşlardır (Günaydın, 1974: 137-138). 

 

(4) Dini Đdeoloji 

 

Dört büyük semavi dininin, evrensel bir ilke olarak kitlelere ‘iyi 

insan’ olmalarını öğütlemesine rağmen; insanların dinlerin hükümlerini farklı 

sekilerde algılama ya da yorumlamaları neticesinde onları müsamahasızlık, 

kin ve nefret gibi duyguların neticesi olarak saldırganlığa ve korkunç 

davranışlara sürüklediği bir gerçektir (Atar, 2005: 67). Bu açıdan din olgusu 

tarihin her döneminde toplumları savaşmaya motive eden önemli bir 

ateşleyici unsur olmuştur. Đster doğrudan siyasal nitelikli olsun, isterse din gibi 

siyasetle ancak dolaylı olarak ilgilensin, tüm inanç sistemlerinin siyasal 

çatışmaya doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yansıması kaçınılmaz olmuştur 

(Kışlalı, 1995: 47). 

 

Din unsuru, savaş kavramını bir nevi kutsallaştırarak, savaş 

meydanlarında savaşçılar üzerinde bütünleştirici ilahi bir kuvvet oluşmasını 
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sağlamaktadır. Tarihin derinliklerinden itibaren din uğruna ya da din unsuru 

bahane edilerek kitleler kolayca etki altına alınmıştır. Böylelikle din, farklı 

düşünenlerin veya başka şekilde yorumlayanların öldürülmesi için gerekli 

olan bir neden ve motivasyon kaynağı olmuştur (Atar, 2005: 67). Örneğin, 

Yahudilerin savaşı kendi dinlerine göre “Kutsanmış Savaş” olup bu yolda 

ölmek ve öldürmek Yehova adına kutsanmıştır.  Müslümanlıkta ise var olan 

Cihat mantığı, kafir olgusu ve fetih anlayışı savaşta Müslüman topluluklarını 

motive eden önemli etmenler arasındadır. Müslüman topluluklarını, 

kendilerine tehdit olarak algılayan Avrupa devletleri de aynı şekilde din adına 

bütünleşip Haçlı Orduları’nı oluşturmalarına sebebiyet vermiştir (Ruelland, 

2004: 4). 

 

Din olgusu, günümüz modern terör örgütlerini de motive eden önemli 

bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda Radikal Đslam’daki 

engellenemez yükseliş, bu ideolojilerdeki örgütlerin Đslam adına kanlı 

eylemler gerçekleştirmesine olanak sağlamıştır. Soğuk Savaş’ın sona erdiği 

döneme tekabül eden bu radikal yükseliş, Đslam dinini nefret, savaş ve 

terörizme yol açan en büyük faktör haline getirilmiştir (Haught, 1999: 15). 

Özellikle 2000 senesinden sonra Hamas, Çeçen Savaşçılar, El-Kaide gibi 

radikal Đslam esaslı terörist organizasyonlar gerçekleştirdikleri kanlı saldırılar 

ile gündeme oturmuşlardır. Bu tarz örgütlere mensup teröristler, kör bir 

inançla, akıl almaz derecedeki şiddet eylemlerini din ile 

bütünleştirebilmektedirler. Bütün bu öldürme işlemlerinin hepsinde, “Tanrı’nın 

böyle istediğinden emin oldukları için gerçekleştirdikleri” ifade edilmektedir 

(Atar, 2005: 67). 

 

Dini motifli terörizmin ülkemizde ivme kazandığı dönem 1980’li 

yılların başına rastlamaktadır. 1979’da Đran’da gerçekleşen Đslam devrimin 

etkilerinin dini motifli terörizmin dünya genelinde ve özellikle Türkiye’de artış 

göstermesinde en önemli nedenlerinden birisi olduğu belirtilmektedir. Çünkü 

Đran devrimi sonrası, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki radikal gruplar 

ve kişiler arasında dinin bir idare sistemi olarak devrim aşamasıyla 

gerçekleştirilebileceği inancının oluşması, dini kaynaklı terör hareketlerine 

etkide bulunmuştur (Dilmaç, 1997: 189). Bu dönemde ülkemizde faaliyet 
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gösteren Hizbullah, Đslami Hareket Örgütü ve ĐBDA/C gibi terör örgütleri, 

ideolojik yapılarını sadece kendileri gibi düşünen ve inananların Müslüman 

olabileceği, haricindekilerin ise ‘kâfir’ olarak algılanmaları gerektiği 

anlayışından hareket etmişlerdir (Haught, 1999: 15). 

 

Din temelli terörist yapılanmaları sadece Đslam dinine mal etmek 

doğru değildir. 1990’lı yıllarda Balkanlar Karadağ’da ve Kafkaslar Dağlık 

Karabağ’da meydana gelen olayların iç yüzüne baktığımızda Hıristiyan din 

motivasyonun önemli bir etkisi olduğunu görmekteyiz. Aynı dönemde 

yaklaşık 100 kişinin ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına sebebiyet veren 

Japon Aum Shinrikyo tarikatı eylemlerini de dini esaslara dayandırmıştır 

(Caşın, 2008: 402).  

b. Sosyo Psikolojik Teoriler 

 
(1) Psikoanalitik Teoriler 

 
Psikoanalitik teoriler genel anlamda bireyin siyasal şiddete ve 

terörizme yönlenme sebebini araştırırken özel açıdan kadının siyasal şiddet 

ve terörizm içerisinde yer alma sebeplerini açıklayamamaktadır. Ancak 

psikoanalitik yaklaşım, şiddetin temelini cinsiyet farklılığı açısından ele alarak 

kadını şiddet içerisinde yer almaya iten sebepler ortaya çıkarılabilmektedir. 

Psikoanalitik yaklaşımın kurucusu olan Freud, erkeklerin ılımlı bir yapıda 

bulunmadıklarını belirterek, erkeği “saldırganlık göstererek, içgüdüsel olarak 

çıkar sağlayan vahşi varlık” olarak nitelemektedir (Freud, 1961: 58-66). Bir 

diğer ifade ile Freud erkeği içgüdüsel olarak şiddetli ve kadını ise içgüdüsel 

olarak şiddetten kaçınan olarak görmektedir (Sjoberg ve Gentry, 2007: 179). 

 
Çoğu feminist araştırmacı, Freud’un psikoanalitik teorisini eleştirerek, 

teorinin erkek kuralcı ve erkek yanlısı olduğunu, kadını ise küçük 

düşürdüğünü belirtmektedirler (Chodorow, 1994: 1). Ancak Freud’un kadın 

şiddeti üzerine geliştirdiği bu teorem, kadınların biyolojik olarak şiddete 

meyilli olmadıklarını ve şiddete meyilli olan kadınların bir şekilde biyolojik 

veya psikolojik bir hasar sonucunda şiddet eylemini gerçekleştirdiğini 

belirtmektedir. Psikoanalitik bakış açısı bu açıdan kadının şiddet göstererek 
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kendi doğal dürtülerine (anaçsal ve barışçıl) ve dişiliğine ters bir davranış 

içerisinde bulunduğunu belirtmektedir (Sjoberg ve Gentry, 2007: 180). 

 
Günümüzde psikolojik yaklaşımlar her ne kadar kadın ve terörizm 

arasında kesin bir bağ bulamasa da, kadın ve şiddet arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye çalışan birçok araştırmaya göre kadınların siyasal şiddete 

yönelmesini kadının psikolojik disfonksiyonel durumuna bağlanmıştır. Bu 

araştırmalara göre kadının koruyucu ve şefkatli yapısı ile siyasal şiddet 

içerisinde yer alması kabul edilebilir ve normal bir davranış olarak 

görülmemekte, birbiriyle tamamen ters bir bağ olduğu kabul edilmektedir. 

Ancak aynı araştırmacılar, paradoksal bir biçimde kadının koruyucu ve 

şefkatli yapısının aslında siyasal şiddete güdüleyen temel etmen olduğunu da 

dile getirmektedirler. Örneğin kadın, bakımıyla yükümlü olduğu ailesini içinde 

bulunduğu güç durumundan kurtaracak ve ona güçlü imajı verecek örgütü 

desteklemektedir. Duygusal olarak tetiklenen ve yalnızca ailesini korumak 

amaçlı gösterilen bu güçlü katılım sayesinde ailesine karşı gelecek kişi, grup, 

sınıf veya devlete karşı gönülsüz olarak şiddet eyleminde bulunabilmektedir 

(Crenshaw, 2000: 408). 

 

(2) Göreceli Yoksunluk Hipotezi  

 

Göreceli Yoksunluk Hipotezi, birey veya grupların 

çevrelerindeki değer olanakları ile değer beklentileri arasındaki tutarsızlık 

anlayışından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Şiddet içeren sivil ihtilafın 

birincil sebebi, aktörlerin varolan olanaklar ile beklentilerinin uyuşmaması 

sonucu oluşan göreceli yoksunluktur. Göreceli yoksunluğun bireylerde 

ve/veya gruplarda şiddet içerikli siyasi hareketlerden kaynaklandığı 

varsayılmaktadır. Ayrıca, artan beklentiler ile ihtiyaç duyulan tatmin 

arasındaki farklılıktan da şiddetin tetiklendiği düşünülmektedir (Davies, 1973: 

235). Gerçekte ise bireyin çevresinin, ona kendisinin öngördüğü ölçüde değer 

gösterememesinden dolayı kişide meydana gelen hayal kırıklığı duygusudur. 

Bireyler kendi statü veya kazanımlarını, ya hak ettiklerine inandıkları düzeyle, 

ya da diğerlerininkiyle mukayese ederek, kendilerine düşen paylaşım 

onlarının daha az veya küçük olduğunu algılamaktadır (Guimond ve Dube-
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Simard, 1983: 526-535). Özellikle azınlık grupları, yaşadıkları toplum 

üzerinde diğer gruplara oranla kendilerinin bir takım haklardan yoksun 

kılındıklarını öne sürmektedirler. Bu açıdan göreceli yoksunluk hipotezine 

göre azınlık grupları, kendilerine ait olarak gördükleri hakları elde etmek veya 

geri almak üzere siyasal şiddeti bir araç olarak kullanmaktadır (Crenshaw, 

1981: 381-383). 

 

Sosyal ve ekonomik durumların birey ve gruplar üzerinde göreceli 

yoksunluğu oluşturan temel etmenler olduğu öngörülmektedir. Bunun 

yanında şiddetin bireysel yoksunluktan ötürü de kaynaklanabileceği 

belirtilmektedir (Gurr, 1970). Ancak bireysel psikolojik mekanizmaların bireyin 

şiddet eylemini gerçekleştirmesinde gerekli bir etmen olmasına rağmen tek 

başlarına şiddet eyleminin oluşmasında yeterli etkiyi oluşturamamaktadır. Bu 

görüşü savunan psiko – patolojik model teoriler, şiddet eylemine katılan 

bireylerin normal insanlardan farklı kişilik karakteri gösterdiklerini 

belirtmektedir. Bu teorilere göre sosyo – ekonomik yoksunluğun bireyi şiddet 

eylemine yöneltmesinde çok az bir oranda veya herhangi bir etkisinin 

olmadığını, bireyi şiddet davranışına iten asıl sebeplerin bireylerin farklı kişilik 

yapısı sergilemesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir (Eager, 2008: 12). 

 

(3) Engellenme – Saldırganlık Hipotezi 

 

Engellenme-saldırganlık kuramında, amaca yönelik bir 

davranışın engellenmesinin saldırganlık dürtüsüne yol açacağı, bunun da 

yöneldiği kişiye zarar verici bir davranışı başlatacağı varsayılmıştır. (Saldırı, 

yönelttiği kişiyi incitmeyi amaçlayan bir davranış olarak tanımlanmıştır.) Bir 

başka deyişle, kişinin istediği bir şeyi yapmasının engellenmesi, saldırganlığa 

yol açar. Bu engellenme, kişinin çevresinden gelebileceği gibi, kendi içindeki 

çelişik istek ve eğilimler sonucu da oluşabilir. Engellenme kuramına göre, 

devam etmekte olan bir devinimin engellenmesi güçlü bir tahriki oluşturur ki; 

bunun tepkisel sonucu bir kişiye ya da nesneye zarar verme olabilir. 

Saldırganlığa yönelme gücü, engelleyici deneyimlerin sıklığı ve yoğunluğu ile 

doğru orantıda şekillenir (Kozcu, 1985). 
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Engellenme ve Saldırganlık hipotezi yoksunluğa maruz kalmış 

bireylerin, bu duruma yanıt biçiminde gösterdikleri şiddet içerikli, psikolojik bir 

savunma mekanizması olarak nitelenmektedir. Bu hipotez, bireylerin 

saldırganlığının temel sebebi olarak birtakım engellenmeleri 

göstermektedirler. Şiddeti uygulayan kişi, engellemelerin devlet tarafından 

gerçekleştirilen politikalar yüzünden kaynaklandığını iddia ederek siyasal 

şiddet eylemlere başvurmaktadır (Eager, 2008: 11). Ancak şiddet, muhtelif 

siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerden olduğu gibi kişisel ihtiyaçtan oluşan 

engellemelere karşı da yanıt şeklinde tetiklenebilmektedir (Margolin, 1977: 

273-274). 

 

Engellenme – Saldırganlık hipotezi, bireylerin öfke ve engellenme 

durumlarında rasyonel kararlar almadan uzak bir yapıda olduğunu ileri sürer. 

Öfke ve engellenme durumlarının doğası gereği duygusal bir yapıda olduğu 

ve bireylerin öfkelerini rasyonel bir şekilde yönlendirebildikleri öne sürülse de, 

öfkenin rasyonel olarak toplu siyasal şiddet eylemlerinde şiddetli ve 

kontrolsüz şekilde ortaya çıkmaktadır (Gurr, 1968: 250). Öfke duygusu 

bireyleri motive ettiği gibi durumun rasyonel analizinin ne ölçüde yapıldığı da 

öfkenin hangi biçimde vücut bulacağını belirlemektedir (Eager, 2008: 11).   

 

Engellenme – Saldırganlık hipotezi her engellenmenin birtakım agresif 

davranışlara sebep olacağını ve her agresif davranışın da engellemeler ile 

son bulacağını öne sürer. Bu hipotezin daha çok Göreceli Yoksunluk 

Hipotezi’nin bir sonucu olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ancak bazı 

düşünürler engellenme – saldırganlık hipotezini, her şiddet eyleminin zaten 

belirli bir engellenme durumu sonucunda ortaya çıktığını varsayarak basite 

indirgemektedir. Hipotez ile ilgili bir diğer eleştiri de teröristlerin zaten kendi 

alt kültürlerinde, kendi değer yargıları içerisinde yaşadığı üzerinedir 

(Ferracuti, 1982: 129). Bu açıdan bireyin yaşadığı ortamda var olan olanaklar 

ile kendi beklentilerinin bire bir örtüşeceği belirtilmektedir. Ayrıca, hipotezin 

sosyal psikoloji üzerine çok az bir katkısı olduğu ve fanatizmin şiddet 

oluşumunda daha önemli bir etkisi olduğu ileri sürülmektedir. Terörizmin 

amacının belirlenmesinde ideoloji, inanç ve hayat şartlarının araştırılmasının 

daha uygun olacağı vurgulanmaktadır (Wilkinson, 1974: 127-133). 
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(4) Narsistik Öfke Hipotezi 

 

Terörist kimliği üzerine kurulan ilk hipotezlerden biri olan 

Narsistik Öfke Hipotezi, teröristleri birer akıl hastası olarak ele almaktadır. 

Bireyin, kendisini yüceltme duygusunu nötrleştirilmediği taktirde, kendisinde 

sosyopatik kişilik bilinci, kibirlilik ve küstahlık gibi davranışların oluşmasına 

sebebiyet verecektir. Aynı şekilde kişinin Anne - baba Đmgesinin Yüceltilmesi 

(Đdealized Parental Đmago) duygusu nötrleştirilmediği taktirde bireyde 

ümitsizlik ve bozgunluk hissiyatı meydana gelecektir. Tüm bu etmenlerin 

sonucu olarak bireyde narsistik hasar oluşmakta, buna reaksiyonel bir tepki 

olarak da birey şiddet kullanmaya yönelmektedir. Bu açıdan ele alınacak 

olursa, bireyde narsistik bir hasarın bulunması terörist kimliğinin oluşmasında 

önemli bir temel etken oluşturmaktadır (Crayton, 1983: 37-38).   

 

Bölünme, bireyin çocukluk döneminde yaşadığı psikolojik bir hasar 

(narsistik hasar) sonucu kişilik gelişimi sırasında şekillenmektedir. Fiziki 

şiddet her zaman için çocuğun kendilik değerini yaralar. Bunun yanında, 

ebeveynin boşanması, gerçekten yaşanmış ya da öylece algılanan bir 

reddedilme (özellikle anne ve baba tarafından reddedilirse), kişisel bir 

başarısızlığın derinden hissedilmesi, ciddi fiziki yaralanmalar, hastalıklar ya 

da özgürlük kısıtlanması, aşırı yoksulluk gibi diğer birçok kişilik problemi de 

bireyin kendilik değerlerini yaralamaktadır (Çevik, 2007: 80). 

 

Terör örgütlerine mensup bireylerde göze çarpan genel bir kişisel 

özellik, dışsallaştırma ve bölünmenin bireyde oluşturduğu güven duygusudur. 

Bu tarz bir psikolojik mekanizma narsist ve borderline kişilik bozukluğuna 

sahip kişilerde görülmektedir. Çevik (2007: 80), bireyin geçmişte yaşadığı ve 

psikolojik olarak ağır tahribat bırakan olayların, bireyde terörize kimlik 

oluşumundaki etkisini şu şekilde dile getirmektedir:  

 

“Narsistik hayal kırıklıklarıyla kendilik imajı ya da kendilik değeri üzerine 

işleyen ruhsal zedelenmeler, narsistik şiddet ve öfkeyle doruğa varıp 

sonlanır. Bu öfke ve şiddet bu yaraya neden olan ya da çoğunlukla bilinçli ya 

da bilinçdışından gelip onun bu anısını tetikleyen kişisel ve toplumsal 
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değerlere, toplumun bir kesimine ya da tüm dünyaya yönelir. Bireyin 

narsistik yaralanması etnik grupla ilgili olarak algılanan bir yaralanmayla 

bulaşmışsa ya da onunla iç içe girmişse bu şiddet ve öfke diğer etnik grubun 

üyelerine yönelir. Bu öfke aşırı şiddete dönüşebilir. Böylece, karşı grubun 

üyeleri korktukça kendilerinde sahte ancak yanıltıcı bir omnipotens (her şeye 

gücü yetme) durumu yaratır. Yani terörist olmak suretiyle eski, işe yaramaz, 

değersiz, zedelenmiş, horlanmış, kimlikten kurtulmakta, eski kimlik 

reddedilerek sahte ve yanıltıcı da olsa güçlü bir kendilik ve kimlik duygusu 

oluşturulup yaşamaktadırlar.”  

 

Travmatize olmuş bu tarz kişilik yapılarında kendilik nesne imajını, 

(iyi ve kötü) birleştirmede sorun yaşayarak “ben” ve “diğerleri” olarak kesin bir 

ayrıma gitmektedirler. Bu kişiler başarısızlıklarını ve yetersizliklerini yüklemek 

için bir dış düşmana, bir günah keçisine ihtiyaç duyarlar (Hudson, 1999: 20-

21). Sonuç olarak travmatize olan birey tarafından olumsuz anlamlar 

yüklenerek dışsallaştırılan kişiler, kendisinin nefret ettiği zayıflıklarının ve algı 

problemlerinin ana kaynağı olan tarafını oluşturmaktadır (Eager, 2008: 12). 

 

c. Kriminolojik Teoriler 

 
(1) Gerilim Teorisi 

 

Gerilim teorisi, Robert K. Merton tarafından geliştirilmiş ve farklı 

sosyal yapılarda sapmış davranışların frekansının neden değiştiğini ve 

sapmaların nasıl değişik şekillerde ortaya çıktığını araştıran kriminolojik 

teoridir. Merton’a göre sosyal yapılar bazı bireyler üzerinde uyum yerine 

uyumsuz davranışa yol açacak şekilde baskı unsuru uygulamaktadır (Đçli, 

2007: 94). 

 

Merton, sınıflı toplumlarda yukarıya doğru ulaşma imkanlarının eşit 

bir şekilde dağılmadığını iddia etmektedir. Alt sınıfın ancak çok az sayıda 

üyesi üst sınıfa ulaşabilir. Amaçlar ve yollar arasındaki uyuşmazlık, gerilime 

yol açan hayal kırıklıklarının oluşmasına sebep olur. Bu bakış açısından 

sosyal yapı suç probleminin kaynağını teşkil eder (Đçli, 2007: 94). Ancak 

amaçlarının bloke edilmesi nedeniyle ortaya çıkan hayal kırıklığı bireyi 
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mutlaka suça yöneltmez. Hatta Merton’a göre, hayal kırıklığına uğramış 

bireylerin çoğu uyumludur. Geri kalanlar ise hayal kırıklığını bastırabilmek için 

suç içeren eylemlerde bulunur (Agnew, 1991: 275). Bu uyum tipinde kişiler, 

şiddet yöntemini kullanarak, toplumun mevcut amaç ve yollarını reddederek, 

yeni bir sosyal düzen kurmaya teşebbüs ederler. Birey, yapıya uyum 

göstermek yerine onu değiştirme yoluna gider. Kısaca şiddet, isyan gibi 

yöntemler, toplumun geri kalanı için kurumsallaşmış yeni amaçlar ve yollar 

teşebbüsüdür (Đçli, 2007: 95). Merton uyum tiplerini beş tip altında 

gruplayarak, uyumluluk dışında kalan kesimin suça yöneldiğini belirtmiştir 

(Aktaran, Kızmaz, 2005: 155).   

 

1. Uyumluluk (conformity): Bireylerin, hem kültürün tanımladığı 

amaçları ve hem de bu amaçları gerçekleştirecek yolları kabul ettikleri 

durumu belirten davranış kodudur. En yaygın adaptasyon modelidir. 

 

2. Yenilikçilik (innovation): Bireyler bazı durumlarda toplumda 

genel kabul gören amaçları kabul etmelerine rağmen, söz konusu bu 

amaçları yasal yollardan gerçekleştirme imkanları/yolları sınırlı olduğu için 

yeni yollar keşfederler. Bu kategori içerisinde değerlendirilebilecek bireyler; 

amaçlarını gerçekleştirmek için, hırsızlık veya zimmete para geçirmek gibi 

bazı suçlar işleyerek, araçsal olarak toplumda kurumsallaşmış bazı normların 

dışına çıkmaktadırlar. 

 

3. Şekilcilik (ritualism): Bu davranış modeli, daha önceden 

belirledikleri amaçlarını gerçekleştirmekten vazgeçenleri ve o anki yaşam 

biçimlerine kendilerini bırakanları tanımlamaktadır. Bunlar, kurallarına göre 

oynarlar. Bu grupta yer alanların, kurumsallaşmış normlara uyumları devam 

ettiği için bunların davranış biçimlerinin sapma olup olmadığı tartışılmaktadır. 

 

4. Geri çekilme (retreatism): Toplumda genel kabul gören toplumsal 

amaçlar ve yollar açısından yabancılaşan bireyleri tanımlayan bir davranış 

biçimidir. Geri çekilme davranış kalıbı, serserilik/boş gezme, alkolizm ve 

uyuşturucu bağımlılığı gibi, toplumu terk etme ve yabancılaşma şeklinde 

kendini dışa vurur. Merton bu davranış biçiminin, yasal yollardan amaçlarını 
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gerçekleştirmek için yoğun çaba gösterdikleri halde genelde başarısız olan 

bireylerde daha çok ortaya çıktığını belirtmektedir. Geri çekilenler olarak 

tanımlanan bu kategorideki bireyler, bir anlamda yaratıcı ve mücadeleci 

kimliklerini de terk etmişlerdir. 

 

5. Đsyan (rebellion): Kültürel amaç ve yolları ret etmenin yanı sıra 

devrimci bir tutumla yeni amaç ve yolları yaratma amacını güdenleri 

tanımlayan bir davranış modelidir. Bir anlamda bu davranış biçimi, yeni bir 

düzenin oluşabilmesi için önceki kurumsal yapının değişimini öngörmektedir. 

 

(2) Sosyal Öğrenme Teorisi 

 

Sosyal öğrenme teorisi suçun, suçlu faaliyetle ilgili normların, 

değerlerin ve davranışların öğrenilmesinin ürünü olduğunu kabul eder. Kuram 

özellikle, bireylerin anti-sosyal akran grubu ile etkileşime girmelerini, onların 

suç işlemeye eğilimli hale gelmelerinde temel bir risk faktörü olarak 

görmektedir (Kızmaz, 2005: 161). 

 

 Sosyal öğrenme teorisinin kökleri, 19’uncu yüzyıl sonlarına Gabriel 

Tarde’nin “Taklit Teorisine” dayanır. Tarde, o dönemde popüler olan 

Lombrosso’nun biyolojik anormallik teorisini reddederek, suç işleyen kişilerin 

ne düşük zeka düzeyi ile ilintili olarak doğuştan gelen biyolojik bir bozukluk, 

ne psikopatlık ve kişilik bozukluğu ile bağlantılı psikolojik veya psikiyatrik bir 

faktör ve ne de yoksulluk gibi ekonomik unsurlardan kaynaklanan bir 

fenomen olmadığını belirterek, bu kişilerin normal bireyler olduklarını ve suçu 

diğer yasal davranışlar gibi öğrendiklerini iddia etmiştir (Đçli, 2007: 116). Suç 

kültürel bir etkilenim çerçevesi içerisinde bir öğrenme faaliyeti olarak ortaya 

çıkmaktadır (Conklin, 1989: 275; Siegel, 1989: 193; Ellis, 1987: 61). Bu 

nedenle bu kuram, sosyalleşme teorisi olarak da nitelendirilmektedir. 

 

Sosyal öğrenme, insanların şiddete eğilimli olarak doğmadığını, 

yaşamları boyunca saldırgan davranmayı öğrendiklerini varsaymaktadır. 

Bireylerin bu davranış modellerini aile yapıları, çevresel deneyimler ve kitle 

iletişim unsurlarından edinmektedirler. Bireyler, başkalarının deneyimlerini 
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izleyerek kendilerine rol modeli olarak belirlemektedirler. Takviyeden yoksun, 

sadece izlenim sonucu elde edilen bu rol modelleri algılanarak, idrak 

edilerek, gözlemlenerek veya modellenerek şekillenmektedir (Mischel, 1968: 

150). 

 

Bu açıdan bakıldığında; aileye ilişkin sorunlar (aile parçalanması, 

ebeveynlerin suçluluk durumları, otorite yapıları, ebeveynlerin çocuklarıyla 

ilgilenme durumları v.b), anti-sosyal veya suçlu akran grubunun varlığı gibi 

faktörler bireylerin kriminalleşme süreçlerinde etkili olmaktadır. Ayrıca şiddet 

kullananları gözleme, televizyonda ve sinemada şiddet kullananları 

ödüllendirildiğini seyretme gibi doğrudan gözlemler ile de şiddet 

öğrenilebilmektedir. Şiddet seyretmenin (özellikle çocuklar arasında 

televizyonda şiddet seyretmesinin) saldırganlıkla pozitif ilişkili olduğu bilimsel 

olarak kanıtlanmıştır (Đçli, 2007: 116,123). 

 

Akers ise sosyal öğrenme teorisine, taklit nosyonu boyutunu 

ekleyerek taklidin, bir tür model alınan kişinin özelliklerinden etkilenme süreci 

olduğunu belirtir. Akers, sosyal yapının öğrenme sürecini ele alarak, öğrenme 

ortamlarındaki farklılıklar, bireyin ailesi, arkadaş grubu ve okulu; yaşları, ırk, 

cinsiyet ve sosyo ekonomik sınıf farklılıkları, yaşadıkları toplulukların 

davranış yapılarını etkilediğini belirtmektedir (Polat, 2004: 41). Suçlu 

davranışlarının ve yasaları ihlal etme yollarının çeşitli kaynaklardan 

öğrenildiğini savunan Conklin ise, cemaatleri, arkadaş gruplarını, genel 

kültürü, kamuoyunu, pornografiyi ve ıslahevlerini birincil kaynak olarak 

göstermiştir (Đçli, 2007: 122-125). 

 

Ancak, sosyal öğrenme teorisi cinsiyet ile öğrenme arasında ilişkiyi 

bağdaştırmada yetersiz kalmaktadır. Miller, teorinin kadını veya cinsiyet 

farklılığını yok saydığından dolayı eleştirmektedir. Kadınların, erkekleri suça 

iten davranış modellerini aynı şekilde benimsemedikleri ileri sürülmektedir. 

Miller bu açıdan, sosyal öğrenme teorisinin bilgisayar oyunlarının veya şiddet 

içerikli filmlerin suça yöneltmede etkin birer araç olduğunu belirtmesine 

rağmen, bu araçların çoğunlukla erkekler tarafından tercih edildiğini ve kadın 

şiddetini tanımlandıramayacağını iddia etmektedir. Miller bu nedenden sosyal 
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öğrenme teorisinin yalnızca erkeklerin suça yönelmesindeki sebepleri 

açıkladığını ve kadının suça yönelmesini ise açıklayamadığını belirtmektedir 

(Miller, 2001:219). 

 

(3) Sosyal Kontrol Teorisi 

 

Sosyal kontrol teorisi suç olgusunu, bireylerin toplumsal değer 

ve normlara olan bağlılık düzeyleri açısından ele almaktadır. Bu teoriye göre 

bireylerin; aile, okul, din ve arkadaş gibi geleneksel kurum veya unsurlara 

bağlılık düzeylerinin güçlü olması, suçlulukta engelleyici bir işlev görmektedir 

(Kızmaz, 2005: 165). 

 

Sosyal kontrol kuramının varsayımlarına bakıldığında, kuramın insan 

davranışının denetimi ve bu denetimle ilintili olan kurumsal süreç ve unsurlar 

üzerinde odaklandığı görülmektedir. Diğer bir anlatımla, sosyal kontrol 

kuramı suçluluğu açıklarken bireylerin toplumdaki değer, norm ve kurumlara 

olan bağlılığını ve bu bağlılıkla oluşan sosyal denetim olgusunu temel 

almaktadır. Birey veya toplum üzerinde, söz konusu sosyal denetimin 

başarısızlığı veya yetersizliği, bu kuram açısından suçluluğun önemli bir 

nedeni olarak görülmektedir. Bu nedenle, “sosyalleşme” ve “uyum”, kontrol 

kuramının iki önemli kavramını oluşturmaktadır. Bireylerin geleneksel 

değerler ve kurumlar karşısındaki konumlanma biçimleri ve düzeyleri de 

önemli ölçüde, sosyalleşme ile ilintili olmaktadır (Kızmaz, 2005: 165). 

 

Sosyal kontrol kuramı, çocukluk dönemlerinde yeterli içsel denetiminin 

gelişmeyişi veya içsel denetim mekanizmasının sonradan işlevselliğini 

yitirmesi ile aile, arkadaş, okul ortamlarında kazanılan sosyal rollerin birbiriyle 

çatışması veya öğrenilen davranışların karışıklık arz etmesi gibi faktörlerin, 

bireyin suç veya sapkın tutum geliştirmesinde etkili olduğunu öngörmektedir 

(Williams ve Marilyn, 1999: 191). 

 
Kontrol teorisi ile ilgili ilk çalışma 1958 yılında Nye tarafından 

yapılmıştır. Nye, çocuk suçluluğunun öğrenme süreci sonucu ortaya çıktığını 

ifade etmekle birlikte, bunun kontrol eksikliğinden de kaynaklanabileceğini 

ileri sürer. Ona göre sosyal kontrol, sosyalizasyon sürecinden kaynaklanır. 
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Bu süreç yoluyla birey, kendi doğru-yanlış bilincini geliştirir. Bu Nye’nin 

ifadesiyle ‘içselleştirilmiş kontroldür’. Birey dolaylı olarak sevgi, şefkat 

bağlarının olduğu (ebeveynler gibi) kişiler tarafından da kontrol edilir. Bunlara 

ek olarak, Nye bireyin davranışlarını kontrol eden ve uymazlarsa onları 

cezalandıran doğrudan kontrolden söz eder  (Krohn, 1991: 301). 

 

Nye’den sonra sosyal kontrol teorisinin en tanınmış ismi Travis 

Hirschi’dir. Hirschi, bireyin topluma olan bağlılığı zayıfladığı ölçüde suçluluk 

olasılığının arttığını öne sürmektedir. Hirschi, bu teoremini dört unsur 

üzerinden analiz etmektedir (Aktaran, Đçli, 2007: 125). 

 

1. Bağlılık: Yeterli düzeyde bağlılığın olmaması  

2. Taahhüt: Yetersiz düzeydeki taahhüt,  

(özellikle eğitimsel ve mesleki başarıda)  

3. Katılma: Sosyal faaliyet ve aktivitelerde yetersiz kalması 

4. Đnanç: Ahlak ve hukuka olan inancın yetersizliği, suçluluktaki temel 

etmenlerdir.  

 
Aynı şekilde Gottfredson ve Hirschi, suçluluğu “düşük benlik 

denetimi” (low-self control) kavramı ile açıklamaktadırlar. Onlara göre düşük 

benlik denetimi, yetersiz yetişme tarzıyla alakalıdır. Yetersiz düzeyde 

sosyalleşen bireyler, düşük bir benlik denetimine sahip oldukları için, suç 

işlemeye daha eğilimli olmaktadırlar. Düşük benlik denetimi de özetle, 

içgüdüsellik (impulsive), duygusuzluk (insensitive), fiziksel risk alma (risk- 

taking), kısa görüşlülük (short-sighted), sözel beceri yetersizliği (lack of 

verbal skills) maceraya düşkünlük, suç mağdurlarına karşı kayıtsızlık (acı ve 

ızdıraplara ilgisizlik), düşük düzeyde bir performans, bencillik, evlilik, iş ve 

arkadaş edinme gibi alanlardaki istikrarsızlık ve şiddete eğilimli olmak gibi 

faktörlerle yakından ilintilidir (Kızmaz, 2005: 166). 
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(4) Çatışma Teorisi 

 

Çatışma yaklaşımı fikir birliği yaklaşımına alternatif bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşımın bütün modelleri birbirine benzer olmamakla 

birlikte, bütün çalışma modellerinde ortak üç tema görülür.  

 
1- Suç tanımlamanın göreliği, 

2- Đlgilerin muhafazasında temel sosyal kuramların kontrol rolü 

3- Bir güç aracı olarak hukukun (yasama ve yürütme) rolü (Sheley, 

1991: 25–29) 

 

Çatışma teorisinin temel motifi, sosyal ve ekonomik gücün suça 

etkilerini, kişi ve grupların başkalarının davranışlarını belirleme ve kontrol 

etme yeteneğini tanımlamaktadır. Gücün eşit olmayan dağılımı sınıflar 

arasında çatışmayı yaratır ve çatışmacı ortamda, gücü elde edebilmek için 

sınıflar arası rekabet içerisinde köklenir. Güç, insanların kendi kişisel 

ihtiyaçlarını karşıladığı gibi halkın düşüncelerini şekillendirmek içinde 

kullanılır. Çatışma teorisine göre, suçun tanımı güce, servete ve yüksek 

statüye sahip olanlar tarafından kontrol edilmektedir. Suç, tüm insanların 

ihtiyaçlarını yansıtan objektif ahlaki fikir birliğinden ziyade yöneten sınıfın 

değerleri yoluyla şekillendirilmiştir. Kısacası, suç kavramı güçlüler tarafından 

tanımlanmıştır, yasalar kültürel olarak görelidirler ve doğru ile yanlışın kesin 

bir standardı ile bağlanmamışlardır (Siegel, 1989: 223–224). 

 

Gücü kazanmanın ve tutmanın en güçlü mekanizması sosyal 

kurumların hakimiyetidir. Bu, hukuk, din, eğitim, hükümet, ekonomi ve bilim 

yoluyla toplum üyelerinin dünya görüşlerini kontrolü demektir. Çatışmacı 

teorisyenler için sosyal çatışma bir silahtır. Her kim hukuka sahipse güce de 

sahiptir. Hukukun bir güç aracı oluşu açıktır. Eğer hukuk, yasalar güçlü çıkar 

gruplarının toplum içindeki pozisyonlarını güçlendirmek için kullanılıyorsa ve 

eğer ceza yasası belli davranışları yasaklıyorsa suç çıkar gruplarının 

doğrudan veya dolaylı olarak gördükleri davranışlar olarak tanımlanabilir. 

Çatışma teorisyenleri genelde tek başlık altında incelemekle birlikte, toplum 

paylaşım ve gücün kullanımı konusundaki görüşleri açısından tek bir hakim 
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sınıf olduğunu kabul edenler veya rekabet halinde olan göreli olarak diğer 

gruplardan daha güçlü olan menfaat gruplarının varlığını kabul edenler olmak 

üzere farklılaştırırlar. (Đçli, 2007: 133). 

 

Çatışma teorisinde yasama ve yürütme en güçlü olanların 

menfaatlerini koruma teşebbüslerini yansıtır. Bu konu ile ilgilenen 

teorisyenlere göre, toplumda ekonomik farklılıklar arttıkça bireylerin bu 

eşitsizliği değiştirmek için güçlü teşebbüsleri azalır. Böylece ekonomik elitler, 

korunmak ve toplum içinde genel durağanlığı sağlamak için polisi kullanırlar 

(Đçli, 2007: 134). 

 

Modern çatışma teorisyenleri temelini oluşturan Ralf Dahrendorf, 

modern çatışma yaklaşımına temel katkıları yapan kişilerden biri kabul edilir. 

Ona göre, toplum, zorunlu olarak bir araya getirilmiş birliklerin 

organizasyonudur. Bu, yöneten (gücü elinde bulunduran) ve yönetilenler 

olmak üzere iki ilişkiyi içerir. Toplumda rekabet halinde olan menfaat grupları 

vardır (Đçli, 2007: 133). 

 

Bir başka önemli teorisyen Vold ise yasaların kendi hak ve 

menfaatlerinin korunması için hükümetten yardım arayan politik gruplar 

tarafından yaratıldığını ileri sürer. Vold’a göre, toplum gruplardan 

oluşmaktadır. Bu grupların çıkarları ve amaçları birbirleri ile çatışır, yarışır 

veya aynı doğrultuda olursa gruplar arasında uyuşmazlık başlar. Bir grup 

durumunu koruyabilmek ve geliştirmek için sürekli diğer grupları kollamak ve 

mücadele etmek zorundadır (Sokullu, 2002: 183-184). Yasaların konulması, 

ihlal edilmesi ve uygulanması süreci tümüyle menfaat grupları arasındaki 

çatışmanın ve onların devletin, polis gücünün kontrolü için daha genel 

mücadelelerinin doğrudan yansımasıdır. Vold ayrıca suçlu faaliyetlerin, 

toplumu kontrol etmek isteyen güçler arasındaki doğrudan temasın bir 

sonucu olduğunu iddia eder  (Siegel, 1989: 224). 

 

Marksist yaklaşıma göre sınıf çatışmacı kapitalist toplumda mevcut 

olan üretim araçlarına sahip sınıfla, bu sınıf için hammaddeyi işlenmiş ürün 

haline getiren işçi sınıfı arasında sonsuza dek devam eden bir çatışmadır 
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(Sheley, 1991: 29-30). Araççılar (instrumentalists) olarak bilinen bir grup 

Marksist çatışma teorisyeni ise monopolcü kapitalistlerin – en güçlü 

işletmeleri ve finans kuruluşlarını yönetenler – devleti kontrol ettiklerini ve 

onun her faaliyetini yöneterek, yasal süreçleri doğrudan kendi menfaatlerini 

korumak için kullandıklarını belirtir. Bu gruptan olan teorisyenler, ceza 

yasasını ve ceza adalet sistemini, sadece fakiri kontrol eden araçlar olarak 

görürler. Onlara göre, kapitalist adalet sistemi, güçlü ve zengine hizmet eder 

ve onların kendi ahlak ve davranış standartlarını toplumun tümüne empoze 

etmelerini sağlar (Siegel, 1989: 224). Bu açıdan Quinney gibi teorisyenler 

kapitalist toplumun çöküşü ve sosyalist prensiplere sahip yeni bir toplumun 

yaratılması, suç problemine çözüm olacağını belirtir. Greenberg ve Stone gibi 

yapısalcı Marksist teorisyenlere göre ise devletin göreli olarak otonom 

olduğuna ve aynı zamanda her zaman kapitalistlerin sadece kısa dönem 

değil, uzun dönem çıkarlarını da koruduğuna inanırlar. Böylece, işçilerin 

gözünde meşruluk kazanmak için devlet aslında kapitalistlerin mevcut 

menfaatleri aleyhine yasaları sıklıkla, adil bir şekilde işletir (Sheley, 1991: 31-

32). 

 

Çatışma teorisyenleri arasında bir başka grup ise, yasal sürecin tek 

bir spesifik çıkar grubu tarafından kontrol edilmediğini, fakat yasal sürecin 

mevcut yasal meselelerden farklı bir şey arayan, grupların çatışan menfaatler 

çoğunluğu tarafından ortaya konulduğunu veya şekillendirdiğini tartışırlar. Bu 

görüşü paylaşanlar diğer Marksçı teorisyenler gibi değişme ve çatışmanın 

her zaman süregeldiğini kabul ederler (Đçli, 2007: 135). 

 

(5) Alt Kültür Teorileri  

 

Alt kültür teorilerini genel olarak, alt sınıfa mensup bireylerin, 

sapma ve suçluluk durumları üzerine odaklanmış kuramlar olarak görmek 

mümkündür. Alt-kültür kuramlarının temel özelliklerinden biri, suç olgusunu 

grup ve çete ortamlarında ortaya çıkan bir davranış tarzı olarak ele almış 

olmalarıdır. Bu nedenle alt-kültür kuramları suçluluğun gruplar, çeteler, 

akranlar ve onları çevreleyen yaşamlardan güçlü bir şekilde etkilendiğini 

varsaymaktadır (Shoemaker, 1990: 114). 
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Alt kültür kuramlarının önde gelen temsilcileri arasında, Cohen, 

Cloward ve Ohlin gibi isimler bulunmaktadır. Cohen, suç alt –kültürünün alt 

ve orta sınıf kültürü arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını 

belirtmektedir. Ona göre, alt sınıfa mensup olan çocuklar, bir statü arayışı 

olarak, orta sınıfa mensup olan çocukların amaçlarını, yaşam biçimlerini 

gerçekleştirmeye çalışırlar. Ancak, alt sınıfa mensup ailelerinin çocukları bu 

hedeflerini, toplumsal olarak kabul edilir bir yolla gerçekleştirmeleri oldukça 

güçtür. Çünkü içinde bulundukları sınıfsal ve ekonomik konum buna imkan 

tanımamaktadır  (Kızmaz, 2005: 158). 

 

Alt sınıfa mensup bu çocuklar, ebeveynlerinin orta sınıf değerlerini 

hiç bilmemeleri nedeniyle zayıf iletişim becerisi eğitimi önemsemeyen ve 

tatmini ertelemeyi bilmeyen kişiler olarak büyürler. Öğretim süreci boyunca 

bu çocuklar, orta sınıftan öğretmenler tarafından eğitilirler ve orta sınıf 

ölçeklerine göre değerlendirilirler. Bu ölçekler kişisel güven, uygun tutum ve 

davranış, mülkiyete saygı ve uzun vadeli planlama gibi orta sınıf değerlerine 

dayanır. Alt sınıftan çocuklar orta sınıf çocuklar ile rekabet etse dahi bu 

ölçeklerle, yüz yüze gelecekleri standartların ötesine düşerler. Cohen onların 

statüde hayal kırıklığı ve gerilim yaşayacaklarını öne sürer (Adler ve diğerleri, 

1991: 136). 

 

Yaşanan bu güçlük duygusu, bireylerde bir statü engellemesi 

yaratmaktadır. Bu durum da, çocukların, kendilerine olan güvenlerini 

kaybetmelerine ve karşıt bir tepki geliştirmelerine yol açarak, suçluluk alt 

kültürünün ortaya çıkmasında etkili olmaktadır. Bu sınıfa mensup çocukların, 

bu kültür ile olan etkileşim düzeyleri arttıkça, onların bu davranış kalıplarını 

içselleştirmeleri de o denli gerçekleşmesi kolaylaşmaktadır. Böylelikle Cohen, 

suçluluk alt kültürünü, bir karşıt tepki biçiminde ortaya çıktığını belirtmektedir 

(Kızmaz, 2005: 159). Bu nedenle okul, alt sınıfa mensup çocuklarının temel 

statü problemleriyle ilk yüzleştikleri kurum olmaktadır. Cohen’ın geliştirdiği 

teoriye göre (Aktaran, Shoemaker, 1990: 116);  
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a) Alt sınıfa mensup olan gençler, okulda görece daha başarısız 

olma eğilimini gösterirler.  

b) Alt sınıfa mensup bireylerin düşük okul performansları, suçlulukla 

ilintili bir faktördür. 

c) Çocukların düşük okul performansları çoğunlukla, okul sistemi 

içerisinde yer alan egemen orta sınıfın değerleri ile alt-sınıf sınıf gençliğinin 

değerleri arasındaki yaşanan çatışma ile ilişkilidir.  

d) Alt-sınıf erkek suçluluğu büyük ölçüde, bir çete bağlamında, 

kısmen pozitif bir benlik geliştirme aracı ve anti-sosyal değerleri besleyen bir 

unsur olarak ortaya çıkmaktadır.   

 

Cohen’in ortaya koyduğu bu teorimden yola çıkarak Kızmaz şu 

değerlendirmelerde bulunmuştur (2005:158) :  

 
“Bu varsayımlar, alt kültürlerin genelde; sınıf farklılıklarından, ebeveynlerin 

durumlarından ve okul standartlarından kaynaklandığını öngörmektedir. 

Cohen’e göre, bir ailenin sahip olduğu sosyal konumu, onların çocuklarının 

yaşam boyunca karşı karşıya gelecekleri temel sorunların kaynağını 

oluşturmaktadır. Alt sınıfa mensup ebeveynlerin, çocuklarını orta sınıfa 

girecek şekilde sosyalize edememeleri ve okul sisteminin genelde orta ve üst 

sınıfın değerleri/beklentileri çerçevesinde oluşturulmuş olması; alt sınıfa 

mensup çocukların, orta sınıfa karşıt bir yapılanma içine - çete oluşumları gibi 

- girmelerinde etkili olmaktadır.”  

 
Diğer ikinci bir yaklaşım ise, Cloward ve Ohlin’in; Ayırıcı Fırsatlar 

(Differential Oppurtunity) Teorisidir. Cloward ve Ohlin, Cohen gibi suçluluğu 

statü engellemesinin sonucu olarak oluştuğunu belirtmektedir. Mevcut fırsat 

yapısının bloke edildiği ortamlarda bireyler kendi başarıları için meşru 

olmayan yollara yönelecektir. Aynı şekilde ekonomik arzuların meşru 

yollardan karşılanmasının bloke edilmiş olması, zayıf bir benliğe yol açarak, 

bireyin suça yönelmesinde etkili olmaktadır. Burada engellenme, bir suçluluk 

nedeni olarak ele alınmaktadır (Vito ve Holmes, 1994: 167). 

 

Cloward ve Ohlin’e göre, sapkın veya suç alt kültürü, üç biçimde 

ortaya çıkmaktadır. Buna göre kriminal alt-kültür, hırsızlık, şantaj ve gayri 

meşru yollardan suç işleme gibi temel organize suç modellerini içeren kültürel 
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bir modeldir. Geri çekilmeci alt kültür olarak tanımlanan ikinci alt kültür modeli 

ise, bireyin toplumdan kaçışını tanımlayarak, kaçışın bireyi büyük ölçüde 

uyuşturucuya yönlendirmesi şeklinde somutlaşır. Çatışma alt-kültürü olarak 

tanımlanan üçüncü model ise şiddetin manipülasyonu ile belirlenen çatışma 

alt-kültürüne gönderme yapmaktadır. Bu kültür; şiddete özgü kodların veya 

davranış biçimlerinin yaygın olarak varlığını sürdürdüğü bölgelerde ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle göçmenlerin yerleştikleri yeni yerleşim yerleri ile 

farklı etnisite, din ve ırktan toplulukların bir araya gelerek oluşturduğu 

heterojen yapılar, bu kültürün oluşumu için uygun koşullar içermektedir 

(Kızmaz, 2005: 159-160). 

 

ç. Feminist Teoriler 

 

Feminizm, cinsiyet ayırımcılığına ve ataerkilliğe karşı koyma ve 

cinsler arasında sosyal eşitliği savunma hareketidir. Đngiliz ve Fransız 

Devrimlerindeki kökleriyle feminist hareketin ilk dalgası Mary 

Wollstonecraft’ın “A Vindication of the Rights of Woman” (1792) adlı eseriyle 

başlamış ve klasik liberal olan John Stuart Mill ve Harriet Taylor Mill’in “The 

Subjection of Women” (1869) adlı eseriyle devam etmiştir. Bu eserlerde 

kadınlara karşı biyolojik açıdan algılanan düşük statü tartışılmış ve mevzuat 

değişikliğinden önce eşitlik ve eğitimi geliştirme yolları aranmıştır (Macionis 

ve Plummer, 2002: 302). 

 

Feminizmin ikinci dalgası olarak 1960’larda ortaya çıkan çağdaş 

feminizm akımı çeşitli dallara ayrılarak sivil haklar hareketinden, sağlık 

hizmetleri, aile yaşamı ve cinsler arasındaki ilişkilere yönelik itirazlara ve 

ücret ile terfi konusunda cinsiyet ayırımcılığıyla karşı karşıya kalan 

profesyonel kadınlara kadar yaygınlaşmıştır. 21’nci yüzyılda ortaya çıkan 

üçüncü dalga feminist dalgada ise mücadele post modern topluluklara 

kaydırılarak özellikle ırk, sınıf ve cinsiyet eşitliği üzerinden kadın haklarının 

elde edilmesine çalışılmıştır (Eitzen ve Becazinn, 2003: 275-276). 
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Feminist yaklaşım, özellikle kadınların toplumda bireye güç 

kazandıran konumlar içerisinde alt düzeyde temsil edildikleri ve kadınların 

güç eksikliğinin aile yaşantılarına yansıdığı gerçeğini büyük ölçüde çatışma 

teorisinden ödünç almıştır. Feministler işyerinde cinsel tacize, işe alma ve 

terfide cinsiyet ayırımcılığının yaygınlığına, kadın ve erkek arasındaki ücret 

farklılıklarına, aile üyelerinin davranışlarını kontrol etme aracı olarak şiddete 

ve kadın yoksulluğu fenomenine yol açan evlilik dışı doğumlar ve artan 

boşanma olaylarına dikkat çekmektedirler (Perry ve Perry, 2003). 

 
Çoğu teorik yaklaşımların tek bir açıklaması olmasına rağmen 

feminist teoriler üzerinde genel bir tanımlamaya gidilememiştir. Ancak, geniş 

içeriğine rağmen feminizmin belirgin temel öğe ve yaklaşımlar maddeler 

halinde sıralanabilir. 

 

1- Kadın düşmanlığını ve cinsel hiyerarşiyi krite etmek 
 
2- Kadını analiz sırasında odak noktası yapmak, 

 
3- Siyasal yaşantıda tartışılması veya değiştirilmesi gereken 

konulara şekil ve yön vermek, 

 
4- Sorunları, deneysel şekillerde ele alarak, kuralcı bir yaklaşımla 

senaryo analizleri üretmek, 

 
5- Kadının sosyal ve siyasi yaşantıda duruş ve tutumunu etik ve 

ahlaki temeller üzerine oturtarak, arzu edilen şekilde tasarlamak (Beasley, 

1999: 26-36). 

 
Feminist teori, geleneksel teorilerin kör noktasını, onun toplumdaki 

cinsleri ve cinsiyet rollerinin belirginliğini anlamadaki başarısızlığı olarak ifade 

eder. Bazılarına göre, bu belirginlik halen devam etmekte olan cinsiyet 

eşitsizliği ve cinsiyet rollerine yansıtılmıştır (Đçli, 2007: 136). Diğerlerine göre, 

eşitsizlikler daha derine gider. Feminist yaklaşıma göre erkekler kamusal 

alanı kendilerinin siyasi ve ekonomik ilişkileri ile birlikte hakim olarak 

şekillendirmektedir (Eager, 2008: 15). Bu açıdan cinsiyet rolünün en önemli 
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tanımlayıcı özelliği “patriarki”dir. Đçli (2007: 137-141) patriyarkil yaşantının 

kadın üzerindeki etkiyi şu şekilde ifade etmektedir: 

 

“Patriarkal toplumda erkekler hak ve yetkileri üstün olanlar kadınlar ise 

hükmedenlerdir. Patriyarki evrensel olmamakla ve yoğunluğu değişmekle 

birlikte kapitalist, sosyalist endüstriyelleşmiş ve endüstriyelleşmemiş 

toplumların çoğunda hüküm sürer… Patriarkal çerçevede kızların cinsel ve 

fiziksel istismara daha yatkın oldukları gözlemlenmiştir. Devamlı istismarlarla 

yüz yüze gelenler erkek istismarcıya karşı çok az şey yapabilirler. 

Seçeneklerden biri kaçmaktır. Evlerinde yoğun fiziksel ve cinsel istismara 

uğrayan kızlar devletten de koruma ve yardım alamayınca “sokaklara” 

kaçmayı bir yol olarak benimsemektedir.”  

 

Patriarkal toplumların dışında bugün gelişmiş toplumların birçoğunda, 

kadınların 19’uncu yüzyılın sonlarından, 20’nci yüzyılın başlarına kadar mülk 

edinebilme, seçme – seçilme hakkını kullanabilme gibi temel sosyal 

olanaklardan dahi yararlanamamıştır (Eager, 2008: 15). Günümüzde ise 

kadınlar kamusal alanda kendilerine eve, mutfağa, yatak odasına ve çocuk 

bakımına mahkum edilmişlerdir. Kadınlar bu açıdan sosyal arenada 

erkeklerle eşit yasal hakları elde etmek için mücadeleyi feminist ideoloji 

altında vermektedirler (Đçli, 2007: 138). Demokratik ortam içerisinde bulunan 

kadınlar kamusal alanda daha aktif bir şekilde yer alarak, kadın sorunlarının 

bilincinde, haklarını savunabilecek ve kendilerini örgütleyerek mücadele 

sürdürebileceği stratejilere dönüşmüştür (Eager, 2008: 15).  

 

(1) Liberal Feminizm 

 

Liberal feminizm, kadına karşı ayrımcılığın ortaya 

çıkarılmasıyla; yasal ve diğer reformlarla bunların üstesinden gelmek için 

mücadele edilmesiyle ilgilenir. Kadın ve erkek sosyal statüde başarı ve 

yetenek gösterimi ile rekabet içinde eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalıdır. 

Çağdaş liberal feminizm, cinsiyetçi ayrımcılıktan kaynaklanan toplumsal 

cinsiyet eşitsizlikleri üzerine odaklanmıştır. Kadınlara, yeteneklerini 

geliştirebilecekleri fırsatları kullanmalarını sağlayıcı bir "özgürlük" 

kazandırmayı hedefler. Ayrıca kadının yaşamında biyolojik etmenlerin rolü de 
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asgarileştirerek, biyolojik ayrımcılıktan kaynaklanan eşitsizliği reddetmektedir  

(Kara, 2006: 7). 

 

Liberal feminizm, kadının özgürleşmesini, egemen olan erkeğin 

tanımladığı çalışma yaşamına kadınların katılmasında görmüştür (Kara, 

2006: 7). Özellikle gelişmiş batı ülkelerinde kadının bireysel haklarının 

savunulmasında ve cinsiyet eşitliği üzerinde öncü roller oynamaktadır 

(Goldstein, 2001: 39-41). Bu amaç doğrultusunda liberal feministler ailede, 

okulda ve medyada değişiklik arayışı içerisindedir ve bireylerin katı cinsiyet 

rolleri ile sosyalleşmesinin süremeyeceği görüşünü benimserler (Coleman, 

Kerbo ve Ramos, 2002: 348). Buna göre, eşitsizliklere ilişkin çözüm, mevzuat 

ve sosyal geleneklerin değiştirilerek eşitsizliğin azaltılması ve eşit şansların 

geliştirilmesidir (Payne, 1997: 239). Kadın ve erkek cinsiyetleri arasında 

varolan fırsat eşitsizliğinin, kadınların mesleki başarı ve entelektüel 

gelişmelerinin önünü açacak yasal düzenlemelerle çözüme ulaşacağı, 

örneğin, kadınlara yurttaşlık haklarının eşit olarak tanınmasıyla, kamu 

yaşantısına katılma olanağının sağlanabileceği inancını taşırlar (Kara, 2006: 

7). Bu amaçla sivil haklar mevzuatları, cinsiyet ayrımı hareketleri, eşit işe eşit 

ücret kampanyaları ve eşit hak düzenlemeleri liberal feminist oluşumlar 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Goldstein, 2001: 39–41). 

 

Ancak tüm bu yapıcı görüşlerin aksine liberal feministler, kadının 

siyasal yaşam içerisinde ağırlığının artmasının savaşları önlemede ve dış 

politikada köklü radikal değişiklikler getireceğine inanmamaktadırlar. Kadının 

yapısı gereği, barış veya şefkat konularında dahi erkekten farklı bir yapısının 

olmadığına ve erkek gibi keskin fikirlere sahip olduklarını dile 

getirmektedirler. Liberal feministler bu açıdan kadınlardan iyi birer asker 

olacağını varsaymaktadır (Eager, 2008: 16). Örneğin, 1990 ortalarında 

yaşanan Bosna Savaşı sırasında, Sırp milliyetçilerin Müslümanlara gitmekte 

olan Birleşmiş Milletler yardım konvoylarını engellemeye yönelik yol kapatma 

eylemlerinde, Đkinci Dünya Savaşında Alman kadınlarının Nazi toplama 

kamplarında zalim eylemlerinde ve yakın dönemde gerçekleşen Ruanda 

katliamında, kadınların etkin şekilde yer aldıkları görülmüştür. Tüm bu 
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örnekler liberal feminist teorinin kadın doğası ile ilgili ortaya koyduğu tespiti 

destekler niteliktedir (Goldstein, 2001: 224-225). 

 

(2) Radikal Feminizm 

 

Radikal feminizm, erkeklerin güç ve imtiyazları ile nitelendirilen 

bir sosyal sistem olarak ataerkilliğe odaklanmaktadır (Payne, 1997: 239). 

Kadınların erkekler tarafından denetlenmelerinin (ataerkil yapı) ana problem 

olduğunu görerek, kadınların bu ataerkil denetimden kendilerini kurtarması 

için mücadele etmesi gerektiği görüşünde birleşirler. Hareketlerin ortak 

noktası, kadınları, bir grup ya da sınıf olarak kabul etmeleridir (Kara, 2006: 8). 

 

Liberal ve eşitlikçi kadın hareketlerinde toplumsal sistem kusursuz 

olarak kabul edilirken, radikallere göre sistemin kendisi cinsiyetçidir ve 

toplumsal iktidar ataerkil politikalar üzerine inşa edilmiştir (Kara, 2006: 8). Bu 

amaçla radikal feministler haklarını yalnızca kadın grup veya yapılanmalar ile 

aramaya çalışmaktadır. Radikal feminizm, toplumsal sınıf, aile, evlilik, aşk, 

kültür, cinsellik, annelik ve vücut dokunulmazlığı gibi özellikle kadının özel 

yaşantısı üzerinden toplumsal sistemi ve iktidar ilişkilerini krite etmeye çalışır. 

Bunun temel sebebini ise kamusal alanın yasa ve toplumsal normlar ile 

sistematik şekilde ataerkil yaşam tarzı tarafından ele geçirilmiş olmasına 

bağlamaktadırlar. Hatta bazı radikal feministler erkeklerden tamamen 

ayrışmayı dahi savunmaktadır (Eager, 2008: 19). Bu açıdan radikal feminizm, 

kadınların ortak tecrübeleri ve cinsiyet farklılıklarına odaklaştığı ve bu 

durumun farklı kadın grupları arasında menfaat farklılaşmasını göz ardı 

etmeye yol açması nedeniyle eleştirilmektedir (Payne, 1997: 240). 

 

Radikal feminizme göre kadınlar tüm topluluklarda baskıya ve boyun 

eğmeye maruz kalmaktadır. Radikal feministler kadının bu mağduriyetinin 

yine kadınların birlikteliği ile aşılabileceğini vurgulayarak sosyo – ekonomik 

durum, ırk, din veya cinsel tercih gibi farklılıkların kadınların bütünleşmesinin 

önünde ayırıcı bir engel oluşturmaması gerekliliğini vurgular. Kadınların 

yalnızca kendi kendilerine “Sisterhood of Women” (Kadın Kardeşliği) anlayışı 

etrafında bütünleşmesi ile haklarının savunulabileceği görüşünü 
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benimsemişlerdir (Eager, 2008: 19). Diğer feminist görüşlere oranla kadının 

sosyal yaşantısı üzerine daha çok odaklaşan radikal feministler, erkek 

egemen, ataerkil mevcut toplum örneğinin yerini alacak “kadın merkezli 

kültürü” gerekli görürler (Coleman, Kerbo ve Ramos, 2002: 348). Bu 

yaklaşım, kadının kendi sosyal yapısı ve mevcut organizasyonlar içerisinde 

kadına özgü yapıların oluşmasını teşvik etme arayışındadır (Payne, 1997: 

239). Bu sonuca ulaşmak için her kadın, kendi değer ve gücünün farkına 

varmalı ve ataerkil sistemin reddedilmesi konusunda diğer kadınlarla 

birleşerek kadın temelli alternatif bir toplum yaratılmasına destek vermelidir 

(Coleman, Kerbo ve Ramos, 2002: 348). 

 

Radikal feminizmin kadın sorununu, kadının sosyal yaşantısı 

üzerinden ele almasından dolayı radikal feministler kamusal alanda şiddet 

içerikli oluşumlar içerisine görülmemektedirler. Radikal feminist akımlar 

taleplerini tıpkı liberal feministler gibi siyasal toplu eylemler ile duyurulması 

gerekliliğine inanırlar. Radikal feminist hareketlerin bu açıdan siyasal şiddet 

veya terörist oluşumlara direkt bir etkisi olmamasına rağmen radikal 

feministlerin “güçlü kadın” imajından yola çıkarak cesaret, yiğitlik, zafer ve 

onur gibi kavramları kendilerinde taşıdıkları ve bu düşünceleri çocuklarına ve 

kocalarına aşılayarak onları savaşa motivasyon aracı olarak kullanmışlardır 

(Eager, 2008: 19). 

 

(3) Marksist ve Sosyalist Feminizm 

 

Marksist feministler, kadınların baskı altında tutulmasının en 

önemli nedeninin toplumsal üretimden dışlanmaları olduğu ve özgürleşmek 

için verilecek mücadelenin, proletaryanın kapitalizmi yok etmek için verdiği 

savaşımın ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda birleşirler. Marksist 

feministlere göre, kadınlar kapitalist sistem içerisinde kurtulamazlar (Kara, 

2006: 7). Özellikle gelişmiş batı toplumlarında kadının uluslararası şirketler 

ve organizasyonlar tarafından ne şekilde ezildiği ve fakirleştirildiği üzerinde 

durmaktadır. Marksist feminizm bu açıdan kapitalist ekonomik düzeni hedef 

alarak sömürü düzeninin yok edilmesi amacıyla şiddet eylemlerine 

başvurmaktadır. Kadın sömürgeciliğinin bu sayede son bulacağı inancını 
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taşımaktadırlar. Ilımlı Marksist feministlerde ise Marksist anlayış daha ağır 

basarak, daha iyi çalışma koşulları ve daha fazla maaş elde etmek için 

erkeklerle birlikte mücadeleyi şart koşmaktadır (Eager, 2008: 19). 

 

19’uncu yüzyılın ortalarından sonra liberal feminizmin tezleri üzerinde 

tartışmalar başlamış ve liberal feministlerin kadın sorununa getirdikleri temel 

çözümün (kadın-erkek fırsat eşitliği) uygulanıp uygulanamayacağı tartışması 

Marksist feminizmin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Marksist feministler, 

kadınların, sınıflı toplumda ayrı bir sınıf oluştursa da oluşturmasa da, kadın 

sorunu liberal feminiziminin önerdiği çözümlerin geçerli olmayacağını 

savunmaktadırlar. Marksist feministler sınıflı toplumlarda gerçek anlamda bir 

fırsat eşitliğinin olamayacağını ve kapitalizmin, kadının baskı altında 

olmasındaki yegane sebep olduğunu göstermektedirler. Tüm diğer ezilenler 

gibi kadınlar da ancak bu sistemden kurtulup sosyalist sisteme geçtiği 

taktirde sınıflar ekonomik olarak kimseye bağımlı olmayacaklarından, 

erkeklerden bağımsız ve dolayısıyla onlara eşit statüye gelebileceklerdir 

(Çelik, 2008: 72). 

 
Marksist feministler siyasal şiddete sol kanat siyasal oluşumlar ile 

ulusal özgürlük hareketlerinde kendilerine yer bulmaktadır. Marksist ve neo-

Marksist siyasal teoriler Marksist feminizmin önemli ideolojik temellerini 

oluşturmaktadır. Kadının kurtuluşunun ancak Marksist projelerle mümkün 

olduğuna, baskı ve sömürünün yanı sıra cinsiyetçiliğin de yok edileceği yeni 

bir toplumsal formasyonu sağlayacak tek projenin Marksizm’de var olduğuna 

inanırlar (Kara, 2006: 7). 

 

Kadınların aktif şekilde Marksist-Leninist örgütlerde yer almasına 

karşın, dini motifli veya Marksist-Leninist olmayan, etnik kökenli terör 

gruplarında daha geri planda rol almaları, tamamen ideolojinin örgütün eylem 

niteliğini yönlendirmesiyle paralellik taşıyan bir konudur. Çünkü Marksist terör 

örgütleri mevcut sistemde kadının özgür olmadığı düşüncesiyle, onlara aktif 

roller vermek suretiyle özgürleştireceklerini savunmaktadırlar. Bu sayede 

kendi eylemlerinde kullanabilecekleri hazır bir yeni kitlede elde etmiş 

olmaktadırlar (Atar, 2005: 37). 
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Engels, Marks veya Lenin gibi sosyalist düşünürlerin proleter 

devrimde kadın liderlere veya destekçilere gerektiği kadar önemi 

göstermemelerine rağmen özellikle Mao, gerilla taktiğinde kadın katılımına 

stratejik getirilerinden dolayı büyük önem vermiştir. Özellikle 20.yüzyıldaki 

kadın terör hareketlerinin sağ ideoloji yerine daha çok sol ideoloji etrafında 

bütünleşmesinin temelinde bu teorik feminist anlayışın büyük önemi 

olduğunu söyleyebiliriz (Eager, 2008: 20). 

 

Sosyalist feminizm ise Marks’ın çatışma teorisinden gelişmiştir. 

Ancak Marksist feminizmden farklı olarak sosyalist feministler, kadının 

ezilmesini, ataerkil ilişkiler ve kapitalizmin bir özelliği olarak birlikte tartışırlar. 

Sosyalist feministler ataerkil ve kapitalizm sistemlerini bir arada ele alıp; 

ataerkil kapitalizm nitelemesiyle kadınların ezilmesini sınıf temelli açıklarlar 

(Kara, 2006: 8). Engels, ataerkilliğin köklerinin özel mülkiyette olduğunu ve 

böylelikle kapitalizmin az sayıda erkeğin elinde refah ve gücü toplanmasını 

sağlayarak ataerkilliği yoğunlaştırdığını ileri sürmüştür (Macionis ve Plummer, 

2002: 305). 

 

Sosyalist feministler, sınıf esaslı sosyal sistem içerisinde yapısal bir 

öğe olarak eşitsizliğin kadın üzerindeki baskısını vurgularlar. Kadınlar 

üzerindeki bu baskı, farklı ırklar ve engellilere yönelik diğer baskı biçimleriyle 

etkileşim içindedir (Payne, 1997: 239). Kadın istismarının kapitalist sistemden 

kaynaklandığını, ekonomik kurumlardaki temel değişikliklerin kadınları 

özgürleştireceğini ileri sürmüşlerdir (Coleman, Kerbo ve Ramos, 2002: 348). 

Ayrıca Sosyalist feminizm, kadın ve erkek arasındaki güç ilişkilerinin farklı 

biçimlerini sınırlı bir bakış açısı ile - örneğin şiddet gibi - ele almasından ötürü 

radikal feministler tarafından eleştirilmektedir (Payne, 1997: 240). 

d.  Rasyonel Seçim Teorisi 

 
Rasyonel seçim teorisi, faillerin suç işleyerek fayda elde etmek 

istemeleri varsayımından hareketle, suç işlemeye yönelik karar sürecinin 

rasyonelliğini vurgulamaktadır (Dağ, 2003: 106). Rasyonel seçim teorisinin 

temelinde bireysel çıkarlar ile bu çıkarların verimliliğinin maksime edilme 
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çabası bulunmaktadır. Kişiler kitlesel siyasal şiddet eylemine yönelip 

yönelmemeyi, durumun fayda/maliyet analizini yaparak karar vermektedir. 

Birey tüm alternatifleri ve olasılıkları analiz ederek, kendisi için en az maliyetli 

ve en rasyonel olan yolu seçecektir (Klosko, Muller ve Opp, 1987: 557). 

Şayet eylem neticesinde sağlanan fayda, maliyetten daha fazla ise birey 

şiddet eylemine başvururken, aksi durumda eylemden kaçınmaktadır (Eager, 

2008: 5). 

 

“Sebebi her ne olursa olsun, tüm bireyler siyasal sistem ile ilgili olarak az ya 

da çok bir takım olumsuz düşüncelere sahiptir. Bu durum gerekli koşulların 

oluşması sonucunda bireyin siyasal sistem içerisinde problem olarak 

gördüğü sorunları isyankar kitlesel hareketler ile değiştirebileceği bir yapı 

oluşturmaktadır. Bireyler, sosyal hareketin vuku bulduğu dönemlerde, 

harekete bizzat katılmak ile olayları dışarıdan izleyerek, hareketin kendi 

açısından olumlu sonuçlanmasını ümit etmek arasında bir seçim yapmak 

durumunda kalmaktadır. Eyleme katılımla çıkacak maliyet ile eylem sonunda 

elde edilecek fayda birey tarafından mukayese edilerek, çıkarının maksimize 

edildiği yönde tercihini kullanmaktadır.” (Muller ve Opp, 1986: 471) 

 

Başarının getireceği fayda, gruba ait olma hissiyatı ve kişisel 

kazançlar yalnızca şiddet eylemine bizzat katılım gerçekleştiren bireyler için 

seçilmiş kazançlardır (Olson, 1965). Eylem sonrası kazanılan kolektif ve 

genel kazançlar ise katılım göstermeyen bireyler tarafından da paylaşılan 

ortak kazançlardır (Muller ve Opp, 1986: 471). Diğer bir deyişle, kitlesel 

şiddet hareketleri sonucu elde edilen ortak kazançlar, seçilmiş kazançlardan 

farklı olarak kitlesel harekete katılım gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmemiş 

tüm bireylerin yararına bir sonuç çıkarmaktadır (Moore, 1995: 424). Birey, 

karar verme aşamasında, kendisinin kitlesel eyleme katılımının eylemin 

sonucunu etkilemeyeceğini ve eylem sonucu başarı kazanıldığı taktirde zaten 

ortak kazançlara erişebileceği anlayışının yerleşmesi ile birlikte şiddet 

eylemine katılmama yönünde tercih kullandığı gözlemlenmiştir. Tarihte 

gerçekleşen birçok kitlesel eylemde, bu tarz bir “asalakça” çıkar beklentisi 

içinde olan birey ya da gruplar, eyleme katılım gerçekleştirmeyerek, 

eylemlerin başarı oranını önemli ölçüde etkilemişlerdir (Eager, 2008: 6). Bu 

duruma karşılık örgütler, kitlesel şiddet eylemini güç ve statü gösterimi olarak 
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lanse ederek eylemi katılım göstermeyen kişilere yönelik özendirme 

çabalarına yönelmektedir (Finkel, Muller ve Opp, 1989: 887). Ayrıca şiddet 

eyleminin hareketli yapısından dolayı eğlenceli ve ulvi bir anlayışa 

büründürmek de, örgütlerin eylemi cazip kılmak amacıyla kullandıkları diğer 

bir önemli özendirme aracıdır.  

 

Ancak bütün bu özendirme stratejilerinin önünde, bireyin karar alma 

aşamasında etkili olan esas ana etmen, tüm bireylerin kitlesel hareketin 

dışında kalması durumunda eylemin başarı olasılığını düşecek olmasıdır. Bu 

açıdan bireyin karar alma aşamasında “Kolektivist Anlayış” olasılığının da 

kitlesel eyleme yönelmesinde önemli bir motive unsuru olmaktadır (Muller ve 

Opp, 1986: 473-484). Bireyin tercih aşamasında kollektif anlayışa 

yönelmesinin nedeni şu şekilde ifade edilebilir (Finkel, Muller ve Opp, 1989: 

888).   

 

“Şayet bireyler geleneksel rasyonel seçim teorisine göre hareket edecek 

olurlarsa, tüm bireyler kitlesel eylemden kaçınıp, ortak kazançların elde 

edemeyeceklerdir. Ancak tam tersine tüm bireylerin katılım gösterdiği bir 

kitlesel eylemde ise grupların ortak kazanca ulaşma olasılıkları da aynı 

ölçüde artacaktır. Bireyin karar aşamasında karşılaştığı bu ikilemin 

temelinde, kitlesel eylemin başarıya ulaşmasında ve ortak kazançların elde 

edilmesinde tüm bireylerin katılımının stratejik bir üstünlük getirecek gerçeği 

bulunmaktadır.”  

 

Bireyler, aslında kitlesel siyasal şiddete, kişisel duygularının yoğun 

olduğu dönemler ile grubun başarıya ulaşma olasılığının yüksek olduğu 

zamanlarda katılım gösterdikleri bilinmektedir. Kadınların rasyonel seçim 

teorisine bağlı olarak siyasal şiddete katılımı yakın döneme kadar 

görmezlikten gelinmiştir. Kadının karar verme süreçlerinde, risk alma ve 

maliyet – fayda hesaplamasında erkeklerden hangi ölçüde farklılık 

gösterdikleri halen netleşmemiş bir konudur. Ancak, rasyonel seçim teorisinin 

her bireyi birer rasyonel aktör olarak görmesinden dolayı en azından karar 

alma süreçlerinde kadın ve erkeğin gösterdiği farklılığın psikolojik ve biyolojik 

nedenlerden kaynaklanmadığını söyleyebiliriz. Bu açıdan karar alma 

süreçlerinde cinsiyet farklılığının oluşturan temel etmenleri yalnızca sosyal 
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roller oluşturmaktadır. Kadının sosyal yaşantıda kısıtlanmış ortamı içerisinde, 

bir gruba, örgüte, kitlesel eyleme veya şiddet olayına katılımında erkeklerin 

karşılaşmadıkları engellerle karşılaşmaktadırlar. Ayrıca grup veya örgütün de 

kadına olan bakışı da sosyal yaşantı kadar kadının örgüte katılımını etkileyen 

bir ölçüt olmaktadır. Tüm toplumlarda bireylerin karar alma süreçlerini 

etkileyecek tek bir sosyal değerler bütünün bulunmamasından dolayı bu 

süreç, topluluktan topluğa ve gruptan gruba farklılık göstermektedir (Eager, 

2008: 7). 

e.  Yapısal / Toplumsal Teoriler 

 
Yapısal ve toplumsal teoriler, topluluk ve grupların karar alma 

aşamasında etkili olan faktörleri ele alarak, grupların siyasal şiddete 

yönelmesindeki temel sebepleri açığa çıkarmaya çalışmaktadır. Toplulukların 

siyasal şiddete yönelmesinde, her grubun nedeninin farklı sebeplere 

dayanmasına rağmen, toplumsal şartlar, grup dinamikleri ve bireysel çıkarlar 

grupların siyasal şiddet eylemine geçmesine sebep veren genel potansiyel 

nedenlerdir (Eager, 2008: 9). Yapısal ve toplumsal teoriler, grup içerisinde 

siyasal şiddetin ortaya çıkmasında “eylemi hazırlayan koşullar” ve “ani 

tetikleyici nedenler” en önemli toplumsal sebepler olarak görmektedir. 

 

Eylemi hazırlayan koşullar, şiddet eyleminin uzun vadede 

oluşmasına sebep olan etmenlerdir. Bu koşullar, toplumdaki doğal değişim 

sürecinin sonucunda, gayri ihtiyari gelişen neticeler ile oluşmaktadır. Kitle 

iletişim araçlarının yaygınlaşması, ulaşımdaki teknik gelişmeler ve 

şehirleşmenin hızlı bir şekilde artması gibi sebeplerden ortaya çıkan sorunlar, 

toplumsal yapıyı etkileyerek, toplumda geleneksel şiddet kültürünün 

oluşmasına ve güçlü bir hükümet yönetiminin bu şiddet unsurunu önlemede 

yetersiz kalarak, kitlesel şiddet olaylarının görülmesine sebep olmaktadır 

(Eager, 2008: 9). Bu açıdan yapısal ve toplumsal teoriler, toplumsal gelişme 

ile kitlesel şiddet eylemleri arasında doğrusal bir orantı olduğunu ileri 

sürmektedirler (Ross, 1993: 322). 

 

Alt grupların bu tarz sosyal problemler ile beslenerek siyasal şiddet 

olaylarını gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Ortak değerler, inançlar ve 
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gelenekler üzerine kurulu olan sosyal, kültürel ve tarihsel miras, toplumu bir 

arada tuttuğu gibi, toplum içerisinde azınlık gruplarının oluşmasına da sebep 

olmaktadır. Derinden benimsenen aşırı görüş ve tutumlar azınlık kimliğinin 

daha sıkı benimsenmesine yol açmaktadır. Bu durum toplum içerisinde farklı 

grupların oluşmasına zemin hazırlayarak, toplumda şiddet ortamının 

oluşmasına sebebiyet vermektedir (Eager, 2008: 9). 

 

Toplumsal şiddetin oluşmasında önemli etkisi olan bir diğer yapısal 

sebep de toplum içerisinde örgütsel gelişime elverişli bir ortamın var 

olmasıdır. Çoğu terörist yapılanma, toplum içerisinde var olan siyasal parti, 

dernek, oluşum gibi organizasyonun keskin ve radikal kanadının, mevcut 

yapıdan ayrışması sonucu oluşmaktadır (Ross, 1993: 323). Örneğin Đtalya’da 

faaliyet gösteren Kızıl Tugaylar, Prima Linea adlı Đtalyan sol bir gruptan, 

eylem şekli üzerinde yaşanan anlaşmazlık üzerine ayrılmaya gitmiştir. 

Eylemlerinde şiddet içerikli terörist bir oluşumu benimseyen Kızıl Tugaylar, 

saldırı, ayaklanma ve gösteri unsurlarını eylemlerinde sergilemeye 

başlamıştır (Crenshaw, 1990: 8). Burada şiddet unsuru, örgütlerin kitleler 

içerisinde popülarite kazanmasında ve gruplar arası rekabette önemli bir 

üstünlük unsuru olmaktadır. 

 

Finansal kuruluşlardan ve/veya siyasal örgütlenmelerden gelen örtülü 

veya açık destekte toplum içerinde terörizm riskini artıran önemli etmenleri 

oluşturmaktadır. Bu tarz oluşumlar örgüte, finansal destek, eğitim, istihbarat 

edinimi, sahte doküman hazırlanması, bağış toplanması, silah ve patlayıcı 

edinilmesi, barınacak mekan veya hücre evi sağlanması, propaganda 

kampanyaları düzenlenmesi, kamuoyu oluşturma gibi konularda destek 

sağlamaktadır. Bu destekler iç veya dış kaynaklı örgüte sağlanabilir. Özellikle 

örgüte daha fazla silah ve patlayıcının kazandırılması, örgütün silahlı eyleme 

daha fazla oranda başvurmasına olanak sağlayacaktır (Ross, 1993: 324). 

 
Đşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik gibi ekonomik sebepler ile 

göçmen ve azınlıkların çoğunluk grupları ile yaşadığı çatışmacı ortam sonucu 

gelişen huzursuz ve istikrarsız ortam da şiddet ortamının gelişimini 

hızlandıran önemli bir unsur olmaktadır. Bu mağduriyet duygusu ekonomik, 
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etnik, ırksal, yasal, siyasal, dini ve sosyal açılardan ortaya çıkabilmektedir. 

Mağduriyet duygusu bireye, gruba, organizasyona, sınıfa, ırka veya 

etnisiteye karşı olabilir (Ross, 1993: 324).   

 
Ani tetikleyici nedenler ise kronolojik bir sıra ile siyasal şiddetin 

oluşmasına sebebiyet veren olay veya olaylar zinciridir. Bu durum genelde 

kitle protestolarında kolluğun orantısız güç kullanımı sonucu oluşmaktadır. 

Örneğin 1967 yılında Kızıl Ordu Fraksiyonun ve diğer birçok Batı Alman sol 

terör örgütünün kuruluşlarında, aynı yıl Đran Şahına karşı gerçekleştirilen 

gösteri sırasında bir göstericinin hayatını kaybetmesinin önemli bir etkisi 

olmuştur. 2009’un ilk çeyreğinde Yunanistan’da yaşanan anarşist olayların 

temelinde de aynı sebep bulunmaktadır. Ancak ani tetikleyici sebepler tek 

başlarına grupların siyasal şiddete yönelmesindeki birincil etmen değildir. 

Eylemi hazırlayan ön koşullar ve ani tetikleyici sebeplerin birbirleri ile 

etkileşimi sonucunda gruplar siyasal şiddete yönelmektedirler (Crenshaw, 

1981: 384-385). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

KADIN TERÖRĐST KĐMLĐĞĐNĐN OLUŞUM SEBEPLERĐ 

1. KADININ SĐYASAL ŞĐDDETE YÖNELMESĐNDEKĐ SOSYAL, 

EKONOMĐK VE PSĐKOLOJĐK ETMENLER 

 

Ataerkil sistem, toplum içerisinde kadın ile erkeği toplumsal cinsiyet 

ölçülerine göre şekillendiren ve erkeğin üstün olduğunu iddia eden yapısal bir 

sistemdir. Ataerkil olgu, erkeklerin kurallarını koyduğu ve iktidarını 

belirleyebildikleri bir olgudur. Ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitlik 

mesafesini çok açmış, kadın yaşamının birçok alanı erkek egemen ataerkil 

denetimin altına almıştır. Kadın ve erkek hiçbir zaman aynı haklara sahip 

olmadığı gibi cinsiyetlerin birbirlerini algılama boyutunda da kadınlar hep 

erkeğe göre ikincil statüdeki varlıklar olmuşlardır. Gündelik yaşamda, hukuk 

önünde, siyasal yaşamda kadının bu ikincil statüsü hep devam etmiştir 

(Çelik, 2008: 51). Kadınlar bu sistem içerisinde yer alabilmek için ataerkilliğin 

belirlediği kuralları benimsemek ve bunlar doğrultusunda davranmak 

zorundadır (Demren, 2001: 5). 

 

Ataerkil sistemin toplumsal ve sosyal zorlamaları, farklı birtakım 

kişisel motivasyonlar ile birlikte kadını yasadışı faaliyetlerde bulunmaya 

itmektedir (Stinson, 2005: 1). Kadının sosyal, ekonomik, siyasal, hukuki ve 

eğitim v.b. alanlarındaki cinsiyet farklılığı, kadını toplum içerisinde eşitsiz ve 

adaletsiz bir konuma sokarak, siyasal şiddete yönelmesinde ve terörist 

oluşumlara katılımında önemli bir etken oluşturmuştur.  

 

Đkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen kapitalist ekonomik sistem 

olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadınların iş gücüne 

katılımında önemli bir artışa ve bunun doğal bir sonucu olarak çalışan kadın 

sınıfının oluşmasına sebep olmuştur. Ancak kapitalist sistem, şehirleşmenin 

hızlı bir şekilde artması, kentsel işsizlik oranlarının yükselmesi, kitlelerin 
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sınıflaşması ve fakirleşmesi gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Kadınlar, bu denli çalkantılı sosyal ortamlarda en çok etkilenen kesimi 

oluşturmaktadır. Kadın yalnızca yöneten sınıfın, farklı ve artan derecede 

karmaşık bir yapıya bürünen ekonomik, politik ve kültürel mekanizmalarının 

baskısı altında, maddi ve manevi anlamda ezilmekle kalmayıp, kendilerinin 

daha sonraki dönemde marjinalleşmesine sebep olacak olan iş yaşantısı 

içerisinde cinsiyet ayrımına da maruz kalmışlardır. Kadınlar üzerinde oluşan 

bu olumsuz koşullar, onları sosyal yaşantılarında radikal yapısal değişimlere 

gitmeye ve amaçları doğrultusunda toplu bir şekilde, aktif olarak hareket 

etmeye mecbur kılmıştır (Diamond, 1998: 292). 

 

Modern kadın haklarının gelişiminin temeli bu döneme 

rastlamaktadır. Bu dönemde batı toplumlarının girişimleri sonucu kadını 

sosyal alanda ikincil plandan çıkartan, onları eşitlikçi bir konuma sokan, 

siyasi, ekonomik ve hukuki açıdan kadının haklarını belirleyen bu evrensel 

oluşumlara gidilmiştir. 1948 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Đnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’nde genel anlamda kişinin her koşul altında eşit 

olacağı belirtilmesine rağmen yalnızca kadın ile ilgili olarak ilk defa “erkek ve 

kadınların eşitliğine olan imanlarını bir kere daha ilan etmiş olmaları” 

hususuna vurgu yapılmıştır (UNHCHR [web], 2009). 

 

Hukuki temelleri bu dönemde atılan ve Đkincil dalga feminist hareket 

olarak kabul edilen bu yenilikçi kadın hareketleri, daha çok kadınların özel 

alanlarında karşılaştıkları sorunları ele almıştır. Başlangıç tarihi olarak 1967 

senesi gösterilen Đkincil Feminizm dalgasında, başta Fransa olmak üzere pek 

çok Avrupa ülkesinde “kadınların kurtuluşu hareketinden” söz edilerek, 

sosyalist bir çizgide örgütlenme yolunda ilk girişimler başlamıştır. Đkincil dalga 

feminist akım özellikle kadın dayanışmasının önemini vurgulayarak, birincil 

amaç olarak kürtaj ve doğum kontrolün yasallaştırmasını savunmaktadır. 

Ayrıca, ataerkil ilişkiler ile biçimlenen aile ortamlarında kadın-erkek 

ilişkilerinin nasıl belirlendiği, cinsiyet bakımından biyolojik farklılığın toplumsal 

ilişkileri ne şekilde etkilediği ikinci feminist dalganın üzerinde önemle durulan 

diğer başlıca konulardır (Çelik, 2008: 67-69). 
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 Ancak kadın toplulukları, toplum içersinde eşitlik taleplerini esas olarak 

1960 ve 1970’lerde başlayan şiddet dışı kitlesel kadın hareketleri ile dile 

getirmeye çalışmışlardır. Her ne kadar, Olympe de Gouges tarafından 

1791’de kaleme alınan ve erkeklerin kadınlar üzerindeki tiranlığının tüm 

eşitsizlik biçimlerinin kaynağı olduğunu savunan “Kadının ve Kadın 

Yurttaşların Hakları Bildirisi” kadına yönelik gerçekleştirilen ilk ciddi nitelikteki 

hukuki belge olsa da, esas olarak modern toplum içerisinde 1970’lerde 

başlayan süreçle, kadın hakları konusunda gelişmeler yaşanmıştır (Çakmak, 

2007: 741).  

 

Özellikle Batı Avrupa’da kadınlar eğitim, çalışma ve siyasal yaşam 

alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri ile 

başta Đngiltere olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde bu dönemde çeşitli 

ulusal ve uluslararası örgütlerin desteğiyle feminist görüşler yaygınlık 

kazanmıştır. Amerikalı feminist Betty Friedman öncülüğünde 1966 yılında 

Ulusal Kadın Örgütü (NOW/UKÖ) kurulmuştur. Feminist hareketlerin zaman 

içerisinde kamuoyunun dikkatini çekmesi ile, 1970 ile 1980 arası dönemde 

çok sayıda ülkede kadın sorunları ile ilgili çok sayıda yasal düzenlemeye 

gidilmiştir. Đngiltere' de 1970 tarihli “Eşit Ücret Yasas”ı’nın ardından “Cinsiyet 

Ayrımcılığı Yasası” (1975) onaylanmış ve “Fırsat Eşitliği Komisyonu” 

kurulmuştur. Bunlara ek olarak 1975 yılında kabul edilen ve kadınlar için 

oldukça önemli bir yasa olan “Đstihdam Koruma Yasası” ücretli doğum iznini 

zorunlu hale getirip gebelik sırasında işten çıkarılmaya karşı koruma 

sağlamıştır (Çelik, 2008: 66-67). 

 

Kitlesel kadın hareketleri sonucu ülkeler bazında kadına sağlanan bu 

haklar, 1970’lerde Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütler bünyesinde 

gerçekleştirilen girişimlerle evrensel anlamda resmiyet kazanmıştır. 1975’te 

Birleşmiş Milletler “Uluslararası Kadın On Yılını” ilan etmiş ve aynı yıl 

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kararı ile “Kadının ilerlemesi 

için Birleşmiş Milletler Araştırma ve Eğitim Enstitüsü” (INSTRAW) 

kurulmuştur. Ertesi yıl ise “Birleşmiş Milletler Kadınlar için Kalkınma Fonu” 

(UNĐFEM) kurulmuştur (KSGM [web], 2009). 



 57

 

1975’de Mexico City’de gerçekleştirilen Birinci Dünya Kadın 

Konferansı’nı 1980’de Kopenhag’da ikincisi, 1985’te Nairobi’de üçüncüsü ve 

1995’te Pekin’de dördüncüsü takip etmiştir. Pekin konferansında Birleşmiş 

Milletler Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu kabul edilmiştir. (KSGM 

[web], 2009) Bu toplantılar ile birlikte kadının dayak, şiddet, savaş, cinsel 

taciz ve eşit ücret gibi kadın üzerinde etkili olan yeni sorun alanlarının ulusal 

ve uluslararası kamuoyunda tanıtılması mümkün olmuştur (Firestone, 1993). 

 

Batı odaklı yeşermeye başlayan bu eşitlikçi ortam, küresel ölçekli bir 

kadın reformu seviyesine erişemeyerek yalnızca bu bölgelerdeki kadın 

haklarının iyileştirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde toplum yapısını ve sosyal ilişkileri din, töre gibi katı ahlaki normların 

şekillendirmesi ve bu kökleşmiş dogmatik yapının kolay aşılamamasından 

ötürü değişim sınırlı kalmıştır. Ülkemizde de 1923’ten itibaren Atatürk 

Devrimleri ile başlayan bir süreçle kadına seçme - seçilme, eğitim ve hukuki 

anlamda büyük haklar tanınmış olmasına rağmen, devrim sonrası kadın 

hakları konusunda kayda değer bir gelişme yaşanmamıştır (Tanık [web], 

2009). 

 

“Türkiye’de kadın haklarından övgüyle söz edilen dönem Cumhuriyet’in ilk 

yıllarıdır ve haklar bu dönemle sınırlı kalmıştır. Eğitim ve çalışma alanlarında 

ve siyasal yaşamda kadınların sayısının son dönemde artmasına rağmen 

kadınlar açısından istenilen düzeyde gelişmeler kaydedilememiştir. Bunun 

nedeni ise devletin bir kadın politikasının olmayışıdır. Kadınların eşitlik 

anlamında haklar elde etmeleri ve kamusal alana büyük sayılarla katılıp 

yüksek aşamada görevlerde bulunabilmeleri için çok yönlü bir kadın projesi 

gereklidir.”  

 

Öte taraftan, cinsiyet açısından hakların eşitliğinin gelişimi aynı 

zamanda kadınların suça yöneliminde de bir artışa sebep olmuştur. 1975 

yılında Freda Adler’in, “Sisters in Crime” adlı çalışmasında suçlulukta cinsiyet 

faktörünün göz ardı edilemeyeceğini vurgulamıştır. Adler’e göre kadının 

erkekle eşitliği konusunda kadının potansiyel olarak erkeğe eşitliğini 

söylemek mümkün değildir. Cinsler arası eşitlik elde edildikçe özellikle 
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erkeğin hakimiyetinde olan alanlarda kadın suçluluk oranlarının artacağını 

iddia etmiştir (Aktaran, Đçli, 2007: 137-138). Akers’de (2000:227), kadının 

sosyal gelişiminin kadını aynı zamanda suça yönlendirdiğini şu şekilde ifade 

etmektedir: 

 

“Şüphesiz ki her iki cins arasında birçok farklılık vardır. Ancak kadın 

hareketleri, kadının geleneksel cinsiyet yollarında değişiklik yapmış, 

kadınlara daha fazla eşitlik sağlamış ve iş alanında kadın gücü istihdamını 

artırmıştır. Bu durum, daha önce erkeklere mahsus sayılan daha geniş 

sosyal rollerin kadınlar tarafından elde edilebilirliği aynı zamanda geleneksel 

olarak erkek hakimiyetinde olan bir başka alan olan suç alanında da 

kadınların daha fazla katılımı gibi istenmeyen ve planlanmayan bir sonucu 

da beraberinde getirmektedir.”  

 

Dönmezer (1994: 128) ise kadın hakları ve kadının sosyal 

yaşantısındaki gelişiminin, kadın suçluluğundaki artış sebebi olmasını şu 

şekilde yorumlamaktadır; 

 

“Suçlar daha çok genç kadınlar tarafından işlenmektedir. Eskiden kadın 

suçlular alt gelir sınıfından geldikleri halde, günümüzde orta ve yüksek gelir 

sınıfları da kadın suçluluğu içerisinde yer almaktadır.” 

 

“Bugün kadınlar geçmiş yıllara nazaran hayat mücadelesinde daha iyi 

silahlanmış durumdadırlar; eğitim geniş ölçüde kadınlara açıktır. Bu durum 

kadınları daha bağımsız hale getirmekte ve evvelce işlenen suçlara küçük 

rollerle katılan kadınlar şimdi suçta yalnız başlarına ve asli fail olarak hareket 

etmektedirler. Zaman içerisinde kadınların kişilik ve karakterlerinde meydana 

gelen bu değişiklikler kadının suçluluğunun niteliğinin değişmesinde başlıca 

etken sayılmaktadır. Zira erkek ve kız çocuklarının aynı eğitime tabi 

tutulmaları, kızların davranışlarının da geniş ölçüde erkek çocuklara 

benzemesine sebebiyet vermektedir; zira kızlar da böylece daha erken 

olarak bağımsızlık ve nefse güven elde etmektedir.”  

 

Kadın suçluların tüm suç türlerindeki artış oranının, erkeklerden fazla 

olduğu söylenebilir. Erkekler tüm alanlarda suç işlemeye devam etmekle 

birlikte kadınlardaki yıllık artış oranı erkeklerdekinden 6-7 kat daha fazla 

olmaktadır (Cullen ve Agnew, 2003: 405-406). Yavaş, fakat giderek hızlanan 
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sosyal değişimle iki cins arasındaki birçok boşluk kapanmakta ve dolayısıyla 

sosyal yaşantıda olduğu gibi, suç işleme oranları da giderek yaklaşmaktadır  

(Đçli, 2007: 140). 

 

Özetle, kadınlar fiziksel olarak erkekten daha ufak tefek, daha 

yumuşak başlı, fizyolojik olarak daha az durağan, daha az androjen hormonu 

üreten sosyal olarak uyumlu, pasif ve bağımlı olma yönünde 

şekillendirilmektedir. Erkekler ise, daha büyük, kalıplı, güçlü, daha saldırgan, 

başarıya odaklanmış ve kuralları çiğneme ve risk almaya razı bir kişilik 

sergilemektedirler. Bu profiller son birkaç on yıla kadar geleneksel olarak 

normal erkek ve normal kadını yansıtmıştır. Oysa kadının giderek daha fazla 

“erkekleşmesi” herkesi bir önceki sınırlamaları tekrar gözden geçirmeye 

zorlamaktadır (Đçli, 2007: 139). 

 

a. Aile  

 

Aile kurumu, toplumu oluşturan en önemli yapı taşıdır. Özellikle 

büyüme çağındaki çocuklar, aile ortamı içerisinde kendilerine aile bireylerini 

ve büyüklerini örnek alarak, onların hal, tutum ve davranışlarını kendilerine 

model olarak seçerler. Bireylerin aile içindeki yetişme ortamı, ailenin iletişim 

ve anlayışlılık düzeyi onların sağlıklı bir psikolojik yapı kazanmasında çok 

önemlidir. Zamanında aile tarafından maddi-manevi ihtiyaçları karşılanmamış 

olan bireylerin, bu ihtiyaçlarını daha sonra gidermeleri oldukça zordur 

(Sönmez, 2003: 261). Bu açıdan ebeveynlerin birinin veya her ikisinin ölümü, 

boşanmaları, ailellerin parçalanması, aile yaşantısındaki çarpıklık, 

ayrılma/terk etme ve gayri meşru ilişkiler sonucunda, çocuk üzerinde 

ebeveynlerin gözetim veya kontrolünün kalkması, çocuğun sosyalleşme 

sürecinde problemler çıkmasına ve suç niteliği taşıyan sapkın tutumlar 

geliştirmesine sebep olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda bu tespitin 

doğruluğunu ispatlar niteliktedir (Esentur, 2007: 115 - 116);  

 

“McCord’un 1982 yılında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, babalarını 

kaybetme sonucunda gerçekleşen aile yıkılması ile sonradan suç işleme 

arasında ilginç sonuçlar elde etmiştir. Anne sevgisinden mahrum olarak 
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büyüyen veya yıkılan aile ortamında yetişen çocuklar için suçluluk oranının 

yüksek olduğu (% 62), bu araştırma sonucunda saptanmıştır. Ayrıca 

McCord, ebeveyn çatışmaları ile karakterize edilen ailelerde de, çocukların 

suçluluk oranlarının % 52 olduğu bulgusunu elde etmiştir. Aynı şekilde, 

çatışmanın ve aile parçalanmasının gerçekleşmediği ailelerde de, suçluluk 

oranının son derece düşük seviyede olduğu görülmüştür.”  

 

“Benzer biçimde, Sampson’un 1986 ve 1987 gerçekleştirdiği araştırmalarda, 

aile yıkılmasının suçlulukta önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Đlk 

çalışmasında boşanma oranlarının gasp ve adam öldürme suçlarında güçlü 

bir değişken olduğunu saptamıştır… Aile yıkılması faktörünü, işsizlik ve 

yoksulluk faktörleri izlemiştir. Böylelikle suçlulukta ekonomik yoksunluğun 

etkisi, aile yıkılması ile dolaylı olarak gerçekleşmektedir.”  

 

Çoğu toplumda kız çocukları, erkek çocuklarla kıyaslandığında kişilik 

yapılarının geliştiği çocukluk dönemlerinin büyük bölümünü, daha fazla 

oranda aileleri ile birlikte geçirmektedirler. Bu açıdan aile kurumu içerisinde 

yaşanan sorunlardan en çok kız çocuklar olumsuz etkilenmektedir. Çocuk, 

aile içerisinde gördüğü şekilde hayata hazırlanmaktadır. Problemli aile 

yapılarında yetişen kız çocukları, üzerlerinde taşıdıkları ağır travmatik etkiler 

sonucu zayıf karakterli bir yapıya sahip olarak, terör örgütleri için kolay hedef 

konumuna gelmektedir (Oğuz, 2007: 279). 

 

(1)  Aile Yapısı ve Akrabalık Đlişkisi 

 

Aile, içerisinde bulunduğu toplumun yapısını şekillendirdiği gibi 

toplumun gerçekleri de aile yapısını şekillendirerek, toplum ve ailenin 

karşılıklı bir etkileşim içerisinde olmasına sebep olmaktadır (Oğuz, 2007: 

272). Bu karşılıklı etkileşim, aile bireylerinin kişiliklerinin sağlıklı biçimde 

oluşumunda ve bireyin gelecekte içinde bulunacağı ortamı şekillendiren en 

önemli etmeni oluşturmaktadır.  

 

Aile, bireyin en yakın olduğu ve toplumsallaşma sürecinin içinde birey 

üzerinde en etkin olan temel sosyal bir gruptur. Çünkü bireyin ilk ve doğal 

çevresi ailesidir (Sarpdağ, 2005). Bireyin aile içerisinde edineceği çevre, 

alışkanlıklar, tutum ve değer yargıları bireyin kişiliğinin şekillenmesinde büyük 
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önem teşkil etmektedir. Keza çocuğun, kişiliğinin geliştiği yıllarda, kişiyi 

hayata hazırlama süreci aile içinde işler (Dönmezer, 1994: 241). Bu açıdan 

bakıldığında terörist faaliyetler içerisinde bulunan kadın militanların örgüte 

katılmalarında ekonomik ve eğitim durumlarının yanı sıra aile ve 

akrabalarının siyasi ve ideolojik eğilimleri gibi farklı sosyal yapısal 

ölçütlerinde son derece önemli etkileri olmaktadır.   

  

Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerine mensup militanların 

büyük çoğunluğu kalabalık aile ortamlarında yetişmiş kişilerden oluşmaktadır. 

Özellikle batı bölgelerinden doğu bölgelerine, şehirlerden de kırsal 

yerleşkelere gidildiğinde akrabalık bağları daha güçlü olmaktadır. Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde oldukça yaygın olarak görülen çok 

çocuklu aşiret tarzı yapılanmalar, bu oluşuma zemin hazırlamaktadır (Alkan, 

2002: 149). Ayrıca aile bireylerinin eğitim düzeyi ve ekonomik durumu bireyin 

gelişim sürecini etkileyen önemli kriterlerin başında gelmektedir. Düşük 

kültürel ve eğitim seviyesinde bulunan ailelerde suç kültürünün aile bireyleri 

arasında yaygın şekilde görülmesinden, bireyin suça iştirak veya suça 

zorlama/zorlanma oranları oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Oğuz, 

2007: 274). 

 

 Ülkemizde terör olaylarının yoğun olarak yaşandığı bölgelerde, suçlu 

bireylerin aile yaşantıları üzerine yapılan çalışmaları inceleyecek olursak 

yukarıda belirtilen sorunlu aile yapısının bireyi suça yönlendirmede temel 

unsurlardan biri olduğunu görebiliriz. Bu bölgelerde yaşayan suç işlemiş 

kişilerin, babalarının % 25’i ve annelerinin % 65’i okuma yazma 

bilmemektedir. Bu kişilerin % 27’si dokuz ve üstü kardeşe sahipken, % 

35’inin ise altı ila sekiz kardeşe sahip olduğu belirlenmiştir. Ekonomik gelir 

bağlamında ise bu kişilerin % 40’ının 150 dolar civarında aylık gelirinin 

olduğu ve % 18’inin de dört kişilik bir aileyi geçindirmek için gerekli minimum 

maddi değerlere ulaşamadığı saptanmıştır. Araştırmaya katılan suçlu kişilerin 

% 70,7’si, sorunlu aile ortamlarından geldiğini belirtirken, deneklerin % 72’si 

de aile bireylerinin arasında iletişim problemleri olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların % 80’i ebeveynlerin, aile bireyleri üzerinde sorumlulukları 

yerine getirmediğini belirtmişlerdir (Oğuz, 2007: 274).             
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Aile bireylerinin siyasi ve ideolojik görüşü ve bulunduğu sosyal çevre 

de aile bireylerinin fikir, görüş ve davranışlarını şekillendiren temel 

etkenlerdendir. Ayrıca ailede geçim sıkıntısı çekilmesi, ebeveynlerin baskıcı, 

otoriter, gevşek, ilgisiz veya reddedici bir yapıda olması bireyin terör 

örgütlerine katılımını tetikleyen diğer önemli ana unsurlardır (Alkan, 2002: 

125). Terör örgütü mensubu kadınların itiraflarında da bu olgunun 

doğruluğunu kanıtlar niteliktedir.  

 

“Yedi kardeşiz. Bir erkek, altı kız. Bunların dördü liseye kadar okudu. Bir kız 

kardeşim de intihar etti. Yaşadığı işkencelerden, zorluklardan, psikolojik 

bunalımlara girdi. Bunlar her Kürt kızının başına gelebilecek olaylardır. 

Ailede uzun bir geçmişe dayanan yurtseverlik var. Soydan soya hangi baba 

gözünü açmışsa yurtseverlikle, mücadeleyle tanıştı. Şeyh Sait ve ondan 

önceki isyanlara dayanan, günümüzde KDP ile devam eden bir ilişki. 

Sadece dostane ilişkilerde kalmadı. Yıllar geçip yeni mücadeleler geliştikçe, 

bizde de canlılık gelişti…”  

 

“Ben ailemin diğer aileler gibi normal olmalarını isterdim. Bizimki normalin 

dışında gelişen bir aile ortamı oldu. Her kardeşin düşüncesi ayrı ve aile 

bütünlüğümüzü koruyan yalnızca yurtseverlikti… Dediğim gibi soydan gelen 

bir yurtseverlik, gözünü açıyorsun işin içine giriyorsun yani. Babam, annem 

çocuklarına karşı aşırı bağlı, yurtseverliklerine de. “Çocuklarımız asil bir 

soydan geldiler, asil bir soy sürdürsünler” mantığıyla hareket ettiler. Milliyetçi 

bir ilkeyle yetiştirdiler çocuklarını.” (Buldan, 2004: 37) 

 

Suçluluk, bir bakıma öğrenilen bir tavır ve hareket, elde edinilen bir 

davranış şekli olarak, aile içindeki misal ve örnekler şüphesiz ki çocuğa ve 

onun suçluluğu üzerinde etkisi olacaktır. Fakat aile içinde daha önceden bir 

suç unsurunun bulunması, çocuğun kesin bir suç ortamı içerisine girmesine 

sebep olmasından çok, yalnızca suça yönelten bir unsur olarak karşımıza 

çıkar. Aile fertlerinden biri veya birkaçının suçlu olmasına rağmen diğerlerinin 

suç işlemediği de görülebilmekte; aileler içerisinde suçlu ve suçlu olmayan 

bireyler aynı anda da bulunabilmektedir (Dönmezer, 1994: 253). 
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Düzgün aile yapılarından da azılı teröristler çıkabilmektedir. Bu 

açıdan farklı bir örnek olarak, Kuzey Kore Đstihbarat Servisi adına çalışan ve 

1987 yılında Güney Kore Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağına bomba 

yerleştirerek düşmesine sebebiyet veren Kim Hyon Hui gösterilebilir. Kuzey 

Koreli bir diplomatın kızı olan Kim Hyon Hui, çocukluk dönemi itibariyle 

okulunda aldığı yoğun “kapitalizm” ve “emperyalizm” karşıtı propagandist 

eğitim sonucu, partiye koşulsuz bağlı ve gözü kara bir kişiliğe bürünmüştür. 

Çalışkanlığı ve partiye bağlılığı kısa sürede dikkat çeken Kim Hyon Hui, 

zaman içerisinde istihbarat şubesine seçilip, yoğun bir eğitim programına 

tabii tutulduktan sonra başarılı ve itaatkar bir istihbarat görevlisi haline 

gelmiştir. Almış olduğu eğitim Kim Hyon Hui’yi genel terörist profili dışında 

tutarak eylemlerini dikkat çekmeyecek biçimde kolayca 

gerçekleştirebilmesine olanak sağlamıştır (Macdonald, 1991: 59). 

 

(2)  Aile Đçi Kadına Yönelik Şiddet 

 

Aile içerisinde bireylerin birbirleri ile sağlıklı iletişim kurması aile 

düzeninin düzgün işleyebilmesi ve bireylerin refahı açısından son derece 

büyük önem sağlamaktadır. Ancak sağlıksız aile yapılarında otoriteyi elinde 

bulunduran kişinin kendi yargı değerleri doğrultusunda, istediği yönde 

davranışlarını düzeltmeyenler, şiddetin de dahil olduğu değişik yollardan 

cezalandırılır. Şiddet fiziksel, cinsel veya psikolojik şekilde uygulanabilir. 

Şüphesiz ki aile içerisinde şiddete maruz kalan kişilerin başında kadın ve 

çocuklar başı çekmektedir (Erkal, 2007: 38).  

 

Ülkemizde de kadına yönelik şiddet oldukça yaygın şekilde 

görülmektedir. Özellikle kent yaşantısından kırsal kesime geçtikçe kadına 

yönelik gerçekleştirilen şiddet artış göstermektedir. Kadının ve eşinin eğitim 

düzeyi yükseldikçe kadının maruz kaldığı şiddet azalma eğilimi göstermesine 

rağmen, yüksek öğrenim görmüş çiftlerde dahi aile içi şiddet sıkça 

yaşanmaktadır (Đlkkaracan, 1998: 18-19). Uluslararası af örgütünün 2004 

yılında ülkemizde kadının aile içinde gördüğü şiddet üzerine hazırlanmış olan 

raporda, aile içi şiddetin önüne geçilememesinin nedenleri sıralanmıştır. 
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• Adalet mekanizmalarına erişebilmesi ve şiddetten korunması 

gereken kadınların önünde sayısız engeller bulunmakta,  

 
• Kolluk kuvvetleri çoğunlukla, görevlerinin kadınları eve dönmeye ve 

barışmaya ikna etmek olduğuna inanmakta ve kadınların şikayetlerini 

soruşturmamakta,  

 
• Çeşitli nedenlerle birçok kadın resmi şikayette bulunma olanağına 

sahip değildirler,  

 
• Yetkililer ayrımcı tavırlar sergilediklerinde, kadın haklarını 

savunmada sınıfta kalırlar ve kadınlara yönelik şiddeti olduğundan daha 

önemsiz göstererek kadınların karşı karşıya olduğu riskleri artırır,  

 
• Eşleri ya da akrabaları tarafından öldürülme riski altında olan 

kadınlara nadiren sığınak ya da mahkemeden koruma emri almaları için 

yardım sağlanmakta,  

 
• Güvenlik güçlerine duyulan güvensizlik de, devletten koruma ve 

destek arama konusunda kadınların cesaretini kırmakta ve kadınlara yönelik 

şiddetin görünmez bir suç haline gelmesine katkıda bulunmakta,  

 
• Sığınma evleri son derece yetersiz sayıda,  

 
• Ev içi şiddet faillerinin, uluslararası adil yargı standartlarına uygun 

bir şekilde yargı önüne çıkarılmasını sağlamakta yetersiz kalınmaktadır. 

Ceza yargı sisteminin her düzeyinde, yetkililer kadınların aile içi şiddetle ilgili 

dayak, tecavüz, cinsel saldırı, taciz ve diğer şiddet biçimleriyle ilgili 

şikayetlerine vaktinde ya da özenli bir biçimde yanıt vermemektedir 

(AMNESTY [web], 2009). 

 

 Ülkemizde, Batı Bölgelerinden, Doğu Bölgelerine doğru gidildikçe 

kadının şiddete uğrama oranında da artış gözlemlenmektedir. Yapılan 

araştırmalarda hayatı boyunca eşlerinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş 

kadınların oranı Türkiye örnekleminde % 35 iken Doğu örnekleminde bu oran 

% 40’a çıkmaktadır (Altınay ve Arat, 2007: 80) (Tablo-2). 
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Tablo-2: Türkiye'de ve Doğu Anadolu Bölgesinde Kadına Uygulanan  

Fiziksel Şiddetin Sıklık Yüzdesi (Altınay ve Arat, 2007: 78) 

 

 Ülkemizde kadına karşı gösterilen en sık başvurulan şiddet unsuru, 

Tablo-2’de gözüktüğü üzere sözel şiddet olarak görülmektedir. Fiziksel şiddet 

kullanım oran sıklığı da sözel şiddetin ardından yaygın biçimde 

görülmektedir. (Tablo-3) 

 

Tablo-3: Doğu Anadolu Bölgesinde Kadınlara Eşleri Tarafından Uygulanan 

Şiddet Türü ve Oranları (Đlkkaracan, 1998: 19) 

 

 

 Đdeolojik olarak hangi görüşe mensup olursa olsun neredeyse tüm 

terör örgütleri, her toplumda var olan kadına yönelik şiddet temasını, 

kadınları örgütlerine kazandırmak amacıyla bir propaganda aracı olarak 

kullanmaktadır. Örgütlerin vaat ettiği sözde özgürlükçü ortamda, baskıcı aile 

yaşantısı içerisinde hayallerini kurdukları ortamı bulacakları dile getirilir. 

Örneğin, terör örgütü PKK, toplum içerisinde kadına yöneltilen şiddet 

olgusunu, kadın hareketini örgüt anlayışında biçimlendirmek üzere feminist 

bir perspektifte ele almaktadır.  

 

  Hiç 

Olmadı 

Yalnızca 

Bir Kez 

Oldu 

Birkaç 

Defa 

Oldu 

Ara 

sıra 

Sık 

Sık 

Eskiden 

Oluyordu, 

Şimdi 

Olmuyor 

Cevap 

Yok 

Toplam n 

Türkiye 65,5 6,7 8,2 6,1 4,1 9,1 0,3 100,0 1520 

Doğu 60,6 3,6 9,7 11,1 4,5 10,5 0,2 100,1 506 

Şiddetin Türü Sık sık Nadiren Hiçbir Zaman Toplam 
Sözel şiddet( bağırma, hakaret,  

küfür, aşağılama) 
25,9 50,8 23,3 100,0 

Duygusal Şiddet (manevi  
eziyet) 

17,5 39,1 43,4 100,0 

Fiziksel Şiddet (dayak, tekme,  
tokat, yumruk) 

15,4 42,5 42,1 100,0 

Cinsel şiddet (tecavüz) 16,3 35,6 48,1 100,0 
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“Sömürge rejimi, ulusal savaşa karşı mücadele taktiklerinden biri olarak 

kadına karşı cinsel şiddeti, taciz ve tecavüzü devreye koydu. Kürt 

kadınlarının hem politik ve hem de cins olarak uyanışı ve mücadelesinin 

gelişmesi bu şekilde tetiklenmiş oldu.” (Kürt Kadın Hareketi ve Feminizm 

[web], 2009) 

 

(3)  Zorla ve Küçük Yaşta Evlendirilme 

 

Kadınların ve genç kızların sosyal yaşantı içerisinde 

karşılaştığı en önemli sorunlardan bir diğeri de, aileleri tarafından zorla 

evlendirilmeleridir. Özellikle baskıcı ataerkil toplumlarda kadın bir meta olarak 

görülmekte ve kadının üzerinden gerçekleştirilen bu pazarlık sırasında 

kadına herhangi bir söz hakkı verilmemektedir. Birleşmiş Milletler nezdinde 

ve demokratik gelişmiş ülkelerde kızların zorla evlendirilmesinin insan hakları 

ihlali olarak sayılmasına ve devletlerin kendi yasalarında hukuken 

yasaklanmış olmasına rağmen, bugün çoğu az gelişmiş toplumlarda oldukça 

yaygın bir davranış olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Berdel, beşik kertmesi, görücü usulü, başlık parası gibi uygulamalar, 

kadının zorla evlendirilmesine neden olan faktörlerin başında gelmektedir. 

Özellikle toplum yapısının, katı örf, adet ve göreneklerin şekillendirdiği kapalı 

toplum veya topluluklarda yaygın olarak gözlenen eş seçimi yönündeki 

baskılar, zorla evlendirilme, resmi nikah yapmama, bekaret üzerinden kadın 

üzerinde baskı kurma (Kardam, 2003: 249), kadını evden kaçmaya ve 

intihara yönelten, namus cinayetlerine maruz bırakan önemli sosyal baskı 

unsurları olmaktadır.  

 

Kadının zorla evlendirilmesi 18’nci yüzyılda Avrupa’da üst sınıflar 

arasında, yaygın olarak gözlenen bir davranış şekli olsa da günümüzde başta 

Afrika, Orta Doğu, Güney Doğu Asya ile Avrupa ve Kuzey Amerika’ya göç 

etmiş Müslüman azınlıklar arasında yaygın şekilde uygulanmaktadır. Orta 

Doğu ülkelerinde yaygın bir ataerkil gelenek olan akraba evliliklerinde temel 

amaç, mal ve toprağın ailede kalmasını sağlamaktır. Bu gelenek, bölgedeki 
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birçok kadının evliliğe ilişkin haklarını kullanma şansını daha en başından 

son derece kısıtlamaktadır (Đlkkaracan, 1998: 8). 

 

Zoraki evlilikler Müslüman toplulukların dışında da 

gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği’nin zorla evlendirmeye karşı başlattığı 

Daphne Projesi kapsamında yapılan bir çalışmada Avrupa Birliği sınırları 

içerisinde, akrabaları veya aynı kasttan kişilerle rızaları dışında evlendirilme 

korkusu yaşayan Sri Lanka göçmeni, Hint kökenli Tamil kadınları 

bulunmaktadır. Bazıları evlendirilmek yerine sadece eğitimlerine devam 

etmek istemektedir. Ayrıca Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan gibi ülkelerden 

gelen Ortodoks Hıristiyan ve Katolik ailelerde de zorla evlendirilme vakalarına 

rastlanmaktadır. Koyu Yahudi topluluklarında da görücü usulü evliliklerde de 

“zorlama” faktörü olabileceğine dair belirtiler bulunmaktadır (Hürriyet [web], 

2009a). 

 

Ailelerin kızlarını evliliğe zorlamalarının sebeplerini şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

• Çocukları için kendilerince "onurlu bir yaşam şeklini" garantilemek,  

• Kızları üzerinde kontrol sahibi olmak,  

• Çocuklarının ekonomik koşullarını garantilemek,  

• Cinsiyetlerin geleneksel rollerini sürdürmek,  

• Kızların geleneklerine aykırı planlar yaptıkları ve ebeveynlerin 

onları 'doğru yola' çevirmeye niyetlenmesi, (Hürriyet [web], 2009a) 

• Mal ve toprağın ailede kalmasını sağlamak, erkeklerin ekonomik ve 

politik çıkarlarını korumak (Đlkkaracan, 1998: 8). 

Ülkemizde 1926’da kabul edilen Medeni Kanun’la birlikte kadının aile 

içerisindeki konumunda önemli yapıcı değişikliklere gidilmiştir. Cumhuriyet’in 

kuruluşu sırasında var olan ve bölgesel koşullara, dinsel yorumlara, etnik 

yapılara göre değişiklik gösteren aileye ilişkin kural ve uygulamaların 

modernleşmeyle kendiliğinden ortadan kalkacağı varsayılmıştır. Ancak bu 

duruma rağmen yeni medeni kanunla çelişen birçok gelenek, töre, örf ve 

adet, Cumhuriyet Türkiyesi’nde bölgeye, ekonomik koşullara, dine, mezhebe 

ve etnik kimliklere göre farklılıklar göstererek var olmaya devam ettiği gibi, 



 68

daha da karmaşık ve birbirinin içine geçen bir yapı haline bürünmüştür. 

Özellikle özel alanda, yani aile yapısı içerisinde geçerliliğini sürdürmeye 

devam eden bu yazısız kurallar, tamamıyla yerel toplulukların denetimine 

kalmıştır (Đlkkaracan, 1998: 1). 

 

Pınar Đlkkaracan’ın 1998 senesinde “Doğu Anadolu’da Kadın ve Aile” 

başlıklı çalışmasında kadınların zorla evlendirilmesi olgusu üzerine son 

derece çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Çalışmada bu tarz evliliklerin daha çok 

gelir ve eğitim seviyesi düşük ve kırsal bölgelerde yaşayan kesimlerde yaygın 

olduğu sonucuna varılmıştır. Özellikle Doğu Anadolu bölgemizde evliliklerin 

çoğunluğu (% 61.5) aileler tarafından düzenlenmiş olup, yalnızca her dört 

evlilikten biri çiftlerin kendi aralarında anlaşması sonucunda (ailelerin de 

kabul etmesiyle) gerçekleşmiştir (Đlkkaracan, 1998: 9) (Tablo-4). 

 

Tablo-4: Doğu Anadolu Bölgesinde Evliliğin 
  Gerçekleşme Şekli (Đlkkaracan, 1998: 9) 

 

 

Çalışmada Doğu Anadolu Bölgesi’nde kadının kendi arzusuyla 

gerçekleşmeyen evliliklerin % 51,3’ü evlilikten önce kocasıyla tanıştırılmamış 

ve % 45,4’ünde de kadının fikri sorulmadığı belirlenmiştir. Ayrıca bu 

bölgelerde kızların zorla evlendirilme kararlarının büyük çoğunluğunun 

yalnızca baba tarafından verilmekte olup, annenin veya evin diğer bireylerinin 

bu konuda söz söyleme hakkı son derece kısıtlıdır. (Đlkkaracan, 1998: 9) 

(Tablo-5)  

 

 

Evlilik nasıl gerçekleşti? Tek eşli evlilikler Çok eşli evlilikler Toplam 
 
Ailesi tarafından düzenlendi           61,1               66,2               61,5     
Eşiyle anlaşarak evlendi           25,6               16,5               24,6     
Kaçarak evlendi             5,4                 2,3                 5,0     
Berdel             4,5                 6,5                 4,7     
Zorla kaçırıldı             1,9                 4,5                 2,2     
Beşik kertmesi             1,0                  -                   0,9     
Diğer             0,5                 4,0                 0,9     
Yanıt yok             0,3                  -              0,2     
Toplam         100,0             100,0             100,0     
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Tablo-5: Doğu Anadolu Bölgesinde Kadının Evlenmesine  
Karar Veren Kişi (Đlkkaracan, 1998: 10) 

 
 

 

 

 

 

 

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, aileleri 

tarafından zorla evlendirilen kadın ve kızlar için sığınılacak bir yer olduğu 

imajını kullanmaktadır. Örgüt, bölgenin bu derin sosyal yarasını kullanarak 

birçok genç kızı kendi saflarına çekmeyi başarmıştır. PKK’nın kadın 

örgütlenmesi olan “Yja Star”, örgütün internet sitesinde verdiği demeçlerde 

Kürt kızlarının zorla evlendirilmesi üzerinden propaganda yaparak, örgütün 

bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerekliliği şu şekilde ifade edilmektedir 

(Dozaciwanan [web], 2009): 

 

“Genç kız dediğin etrafına çepeçevre sarılı olan tüm sınırları özgürlük 

aşkının ateşinde yakmayı bilmek ve kölelik sınırlarını yerle bir etmektir. 

Bunun tersi tek derdin geçim derdiyse, yaşamın bir erkeğin etrafında 

dönüyorsa, kendini bir erkek için hazırlıyorsan yaşamın anlamını 

kaybetmiştir. Bu genç kızlığın baharında solmak anlamını taşır. Zira erkek 

egemen sistem içerisinde kadına tek kurtuluş yolu bırakılmaktadır o da 

intihar ya da evlenmektir. Evlilik ise ölümlerden ölüm beğenmektir.”  

 

Örgüte, aileleri tarafından zorla evlendirilmek zorunda kaldığı için 

katılan ve örgütte vaat edilenleri bulamayıp, güvenlik örgütlerine teslim olan 

kadınların itiraflarında da bu durum net bir şekilde gözlemlenmektedir;  

   

“Yaşlı biriyle evlendirilmek istenince kaçıp, terör örgütü PKK saflarına 

katıldığını söyleyen kadın terörist, PKK'nın iç yüzünü anlattı. Terör örgütü 

PKK"nın Kuzey Irak'taki Kandil, Haftanin, Zeli, Hakurk, Hınere kamplarında 

14 yıl faaliyet yürüten ve evlenmeye karar verdiği sevgilisiyle birlikte kaçıp 

güvenlik güçlerine teslim olan 32 yaşındaki Hamdiye Demir, babası 

tarafından kendisinden yaşça büyük biriyle zorla evlendirilmek istenmesi 

üzerine örgüte katıldığını söyledi. 1992 yılında Şırnak’ın Đdil Đlçesi Yolaçan 

Tek başına baba           54,5     
Baba ve anne beraber           14,5     
Tüm aile           10,0     
Kadının baba hariç diğer erkek akrabaları             6,5     
Tek başına anne             4,6     
Diğer             7,7     
Yanıt yok             2,2     
Toplam           100,0 



 70

Köyü'nde otururken babasının kendisine baskı yaparak komşu köyden yaşlı 

bir adamla evlendirmek istemesi üzerine aynı yıl örgüte katıldığını söyledi. 

Demir, “Bu kişiyle evlenmek yerine, hiçbir sempatim olmayan örgüte 

katılmaya karar verdim. O tarihte 18 yaşındaydım. Evlendirilmek istendiğim 

kişi yaşça benden çok büyüktü. Çaresiz kaldığım için kaçış yolu olarak 

PKK’yı gördüm”. (Radikal[web], 2009a)
   

 

b.  Eğitim Durumu 

 

Eğitimin temel hedefi, toplumun ihtiyaçlarına yönelik, gerekli 

niteliklerde kişiler yetiştirerek bu kişileri geleceğe hazırlamaktır. Bireyin 

toplum içerisinde maddi, manevi anlamda kendisini tatmin edebilecek bir 

mesleki konuma ulaşabilmesi ve toplum içerisinde uyumlu fertlere 

dönüşebilmesi için iyi bir eğitim sürecinden geçmiş olması şarttır. Kişi, aile 

içerisinde temel eğitim ile başlayan bu süreci kendi bilgi düzeyi ve yetenekleri 

kapsamında devam ettirebilmektedir. Bu süreç içerisinde verilen eğitimin 

kalitesi de bireyin ne ölçüde şekilleneceğini belirleyen önemi bir unsurdur. 

Eğitim ne kadar yeterli ve ne kadar olumlu olursa, fertler o kadar mükemmel 

ve faydalı; ne kadar yetersiz ve olumsuz ise, o derece ilkel ve zararlı olur 

(Esentur, 2007: 60). 

 

Gelişmekte olan ülkelerde sosyal yapıyı niteleyen az gelişmişlik 

fenomeni kendisini cinsiyetler arasındaki eğitim eşitsizliğinde göstermektedir. 

1990’lu yıllarda kadının okuryazarlığı ile ilgili yapılan araştırmada dünya 

genelinde okuma yazma bilmeyen 774 milyonun % 64’lük bir bölümünü 

kadınların oluşturduğu, okuma çağına gelen ancak okula gidemeyen 72 

milyon çocuğun % 57’lik bir bölümünü kız çocuklarının oluşturduğu 

belirlenmiştir. Bunun yanında okula başlayan kız çocuklarının okulu bitirme 

oranlarının ise erkek çocuklarınınkine göre % 4 daha az olmaktadır (USAĐD 

[web], 2009). Bu eşitsizliğin temel nedeni ataerkil aile düzeninin sürdürülmesi 

amacıyla kısıtlı ekonomik kaynakların erkekler lehine kullanılmasıdır. Kadın 

erkek arasındaki okuryazarlık oranlarındaki fark, o toplumdaki cinsiyet 

eşitsizliğinin en belirgin göstergesidir (Akın ve Mıhçıoğlu, 2009). 
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Ülkemizde ise erkeklerin % 8’i okur-yazar değilken, yetişkin her dört 

kadından birisi okuma-yazma bilmemektedir. Okuryazar olmayan kadın 

nüfusunun erkek nüfustan farkı % 18’dir. Bu oran, ülkemizin içinde yer aldığı 

orta gelir grubu ülkelerin ortalamasından %13 ve dünya ortalamasından % 15 

daha yüksektir. Kız öğrencilerin toplam öğrencilere oranı ilkokulda % 47, 

lisede % 39, yüksek öğrenimde % 38’dir. Bu oranlar orta gelir grubu ülkelerin 

ortalamasıyla aynı, AB ortalamasının ise oldukça altındadır (Uludağ 

Üniversitesi [web], 2009). 

 

Ülkemizdeki erkek ve kadınların eğitim düzeyleri arasındaki fark ise 

az gelişmiş yörelerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Özellikle Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde süregelen ekonomik olanaksızlıklar, 

geleneksel ve kültürel sınırlamalar, kadınların eğitiminde daha da kısıtlayıcı 

bir rol oynamaktadır. T.C. Anayasası ve kanunlarında kızların eğitimine 

öncelik verilmesine karşın, eğitim hizmetleri Türkiye genelinde kadın ve 

erkeğe dengeli olarak ve istenilen düzeyde götürülememiş, kentsel 

alanlardan kırsal yerleşim birimlerine doğru gidildikçe aradaki fark daha da 

belirgin hale gelmiştir. Kız çocukları, eğitim konusunda erkek çocuklara 

oranla, aileleri tarafından genellikle ikinci plana itilerek yetiştirilmekte, bu da 

eğitimde eşitlikçi bir yapının oluşmasında büyük bir engel oluşturmaktadır. 

Özellikle kırsal yörelerde ilköğretimi bitiren kız çocukları, erken yaşta 

evlendirildiklerinden, eğitimlerine devam edememektedirler (Bener, 2000: 

95). Ayrıca, maddi yetersizlik, okul ve derslik gibi fiziki altyapı eksiklikleri, 

kırsal bölgelerde kız çocuklarının örnek alabileceği rol modellerinin nadiren 

görülmesi ya da hiç olmaması ve çocukların evde çalıştırılarak aile gelirine ek 

katkı sağlama eğilimi, bu oranın artış göstermesindeki diğer başlıca önemli 

etmenleri oluşturmaktadır (UNICEF [web], 2009). 

 

Terörü besleyen en önemli kaynaklardan biri cehalettir (Cerrah, 

2000: 376). Terör örgütüne mensup olan bireylerin büyük kısmının 

gelecekten bir beklentilerinin olmaması, bu durumu kullanan örgütlerin 

oyununa kolaylıkla gelerek örgüte katılmalarına sebep olmaktadır. Özellikle 

kız çocuklarındaki düşük okullaşma oranı kadınların, terör örgütüne girmesi 

için kusursuz bir zemin hazırlamaktadır.   
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“Aynı zamanda okulda da parlak bir öğrenci olduğunu kanıtlıyordu. Onaltı 

yaşında Sidon’da yatılı bir okulun bursunu kazandı. Oradan başka bir bursla 

1962’de Beyrut’taki Amerikan Üniversitesi’ne gitti. Eczacı olmak istiyordu, 

fakat bir yıl sonra para verilmedi ve üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı. 

Bu, yaşamındaki en büyük hayal kırıklıklarından biriydi. Üniversite’ye gitmiş 

olsaydı dünya Leyla Halid’in adını duyar mıydı, diye merak ediyor insan.” 

(MacDonald, 1991: 138) 

 

Ancak terörist profilleri üzerinde yapılan araştırmalarda, genç 

öğrencilerin özellikle sol terörist örgütlenmeler içerisinde aktif olarak rol 

aldığı, şehir kültürünün insanları oldukları ve belirli bir eğitim seviyesine 

mensup kişilerden oluştuğu gözlemlenmektedir (Çeşme, 2005: 329). Özellikle 

üniversite öğretimi ile birlikte sosyal ve siyasal olaylara daha yakın ilgi 

duymaya başlayan genç kesim, sosyal adaletsizliğe ve siyasal istikrarsızlığa 

daha tepkili olmaktadır (Peleg, 2006: 3). 

 

“Üniversite gençliği kişilik arayışı içindedir. Üniversitedeki örgüt elemanları, 

bu tür kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve 

örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. Onlara hep ütopyalardan bahsediliyor. 

Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan genç de dağdaki örgüt 

mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor ve dağa geliyor.” (Semiz, 2007: 138) 

 

Yapılan araştırmalarda, sol terör örgütlerinde faaliyet yürüten 

militanların; % 20,4’nün yüksekokul mezunu ya da öğrencisi, % 33,5’inin lise, 

% 14’nün de ortaokul mezunu oldukları görülmektedir. Sağ terör örgütlerinde 

faaliyet yürüten militanların; % 22,5’ini üniversite, % 40,5’ini lise ve % 14’nü 

de ortaokul mezunu oldukları tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütlerinde 

faaliyet yürüten militanların ise; yalnızca % 11’nin üniversite, % 16’sının lise 

ve % 13’nün de ortaokul mezunu olduğu görülmüştür (Alkan, 2002: 118). 

Genel terörist profilleri üzerinden alınan bu yüzdeler hiç şüphesiz ki kadın 

teröristler içinde geçerli olmaktadır.  

 

Gençlik çağı son derece duygusal davranışların sergilendiği, az 

mantıklı muhakemelerin kurulduğu, maceracı, heyecanlı, dinamik olunan bir 

dönemdir. Gençleri tuzaklarına düşürmeye kararlı olan terör örgütleri, 
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gençliğin hususiyetlerinin analizini yaparak kendisiyle bağdaşmayan değerleri 

istismar etmekte ve gençliği özellikle de üniversite gençliğini bir av olarak 

görmektedirler. Geçmiş zamanlarda birçok terör örgütünün ideolojik mayası 

dışarıdan gelse de hamuru üniversite kantinlerinde, yurtlarında, 

derneklerinde yoğrulmuştur. Terör örgütleri bu bağlamda üniversiteleri birer 

eleman devşirme, kadro yetiştirme alanı olarak görmektedirler. Terör örgütleri 

üniversiteleri bir üs olarak kullanmakta ve burada kurdukları ağa takılacak 

gençleri dikkatle izlemektedirler (Semiz, 2007: 139). 

 

Terör örgütü PKK, özellikle şehir yapılanmalarında ve eğitim seviyesi 

göreceli olarak yüksek olan genç kesimi kazanmaya yönelik propaganda 

faaliyetlerini yürütmek amacıyla Ekim 1987’de Kürdistan Gençlik Birliği (YCK) 

adlı yapılanmayı hayata geçirmiştir. YCK, özellikle 1991 yılından sonra 

üniversitelerden örgütlenme faaliyetlerine hız vererek, kazandığı elemanları 

kırsal alana göndermektedir (Alkan, 2002: 96). YCK’nın görevlerini 

sıralayacak olursak; 

 

1- Kürt gençliğinin PKK’nın görüşleri doğrultusunda eğitimlerinin 

sağlanması, 

 
2- Üniversite gençliği içerisinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

kökenli öğrencileri kullanarak taban oluşturmak, 

 
3- Üniversite gençliğinden içerisinden örgüte eleman kazanmak ve 

bu sayede kırsal alanda faaliyet yürüten kadroların eleman ihtiyacını 

gidermek, 

 
4- Üniversite gençliğinden kazanılan eğitim düzeyi yüksek 

elemanlar aracılığıyla örgütün propagandasını yapmak şeklinde ifade 

edilebilir (Alkan, 2002: 96).   

 

Ayrıca, terör örgütü PKK üniversite ortamında yetişmiş kadın 

militanlara diğer kadın militanlardan farklı olarak kadro düzeyinde eğitim 

vermektedir. “Yoğunlaşma evleri” denilen evlerde bizzat örgüt lideri Abdullah 

Öcalan tarafından özel bir eğitimden geçirilerek, kıdemlerine ve geçmişlerine 
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bakılmaksızın başarılı olanlar örgütün üst yönetiminde lider konumunda 

görevlendirilmektedir (Buldan, 2004: 17,46). 

 

c. Đş Gücüne Katılım ve Ekonomik Durum 

 

Ekonomik adaletsizlik ile şiddet arasında doğrusal bir ilişki 

bulunmaktadır. Kriz, işsizlik ve gelir adaletsizliği toplum içerisindeki dini, 

politik, etnik vb. sosyal bozukluklar ile birlikte bireylerde aşırı şiddet 

uygulama, radikalizm ve militanlık anlayışında da artışa sebep olmaktadır.  

 

Kadının iş gücüne katılamaması direkt olarak kadının radikal silahlı 

örgütlere katılımında belirli bir kriter olmasa da, kadının toplum içerisinde 

saygın bir yer edinememesi ve ekonomik özgürlüğüne kavuşamaması ile 

birlikte kadının yaşadığı toplum yapısını ve siyasal düzenini sorgulamasına 

ve rasyonel bir yol bulamadığı taktirde ise radikal biçimde başkaldırmasına 

sebebiyet vererek, bireyin terör örgütüne katılımında büyük bir zemin 

yaratmaktadır. Ayrıca, toplumdaki dengesiz gelir dağılımı, terör odakları 

tarafından kullanılan en önemli propaganda unsurlarından birisidir (Alkan, 

2002: 38). Bu açıdan kadının toplum içerisinde ekonomik özgürlüğüne 

kavuşması, genel anlamda söylenemese bile, radikal eğilimler içerisinde 

bulunma oranını düşüren bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tablo-6 ve Şekil-2’de görülebileceği gibi siyasal anlamda 

bütünlüğünü sağlayamamış ve terörist faaliyetlerin yoğun olarak 

gözlemlendiği bölgelerde kadının iş gücüne katılımı düşük olmasına rağmen 

bu bölgelerde kadının iş gücüne katılım oranında yıllar içerisinde bir artıştan 

bahsedilebilir. (Tablo-6) 
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Tablo-6: Bölgesel Olarak 15 Yaş ve Üstü Kişilerin Đşgücüne Katılımın 

Yüzdesel Oranları (1970–1990) (Kavak, 1997: 22) 

 

 Çoğu sektörel alanda, kadının iş yaşantısına ve üretime katılma 

oranı erkeklere oranla daha düşük bir seviyededir. Terör örgütlerine katılım 

gerçekleştiren kadınlar ise genellikle toplum içerisinde orta ve düşük sosyo-

ekonomik sınıf içerisinden çıkmaktadır. Ekonomik anlamda düşük seviyede 

bulunan kadınlar doğal olarak kalitesiz bir eğitim aldıklarından iş gücüne 

katılımda sıkıntı çekmekte, ekonomik açıdan ya ailesine, ya eşine ya da 

çevresine muhtaç durumda kalmaktadır. Ekonomik bağımsızlığını 

gerçekleştiremeyen kadınlarda zamanla maddi bağımlılık ve bunun doğal 

sonucu olarak ezilmişlik ve ümitsizlik duygusu hakim olmaktadır (Byrd ve 

Decker, 2008: 97-99). Ayrıca düşük sosyo-ekonomik ortamda, fiziki güç 

gerektiren alanlarda çalışmak durumunda kalan kadınların erkek 

meslektaşlarına oranla iş sonrası evde kendisinden fazladan görevler (ev 

işleri, çocuk bakımı vb.) beklenmesi kadını siyasete katılımı önünde önemli 

bir engel teşkil etmektedir. Ekonomik gelirleri yüksek olan kadınlar ise, 

ekonomik anlamda özgür oldukları ve politik faaliyetler içerisine daha rahat 

bir şekilde girebildikleri için radikal eğilimlerden uzak durmaktadırlar 

(Gonzales-Perez, 2008: 17). 

 

1970 1980 1990 
Bölge 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 
Gelişmiş Bölgeler             

Doğu Avrupa 56 79 56 77 58 74 
Batı Avrupa 37 78 42 75 51 72 
Diğer Gelişmiş Ülkeler 40 81 46 78 54 75 

Afrika             
Kuzey Afrika 8 82 12 79 21 75 
Güney Saha Afrikası 57 90 54 89 53 83 

Latin Amerika ve Karayibler             
Latin Amerika 22 85 25 82 34 82 
Karayibler 38 81 42 77 49 72 

Asya ve Pasifik             
Doğu Asya 57 86 58 83 56 80 
Güneydoğu Asya 49 87 51 85 54 81 
Güney Asya 25 88 24 85 44 78 
Orta Asya 55 76 56 77 58 79 
Batı Asya 22 83 26 81 30 77 
Okyanusya 47 88 46 86 48 76 
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Ancak, 1970’li yıllarda var olan terörist organizasyonlarda üst 

kademelerde yer edinmiş veyahut örgüt içerisinde başarılı bulunarak adını 

duyurmuş kadın örgüt elemanlarının profillerini inceleyecek olursak örgüte 

katılım gerçekleştirmeden önce bu kişilerin iyi eğitim alarak, profesyonel iş 

yaşantısı içerisinde yer aldığını görmekteyiz. Örneğin, Kızıl Ordu Fraksiyonu 

kurucularından Ulrike Meinhof, psikoloji eğitiminin ardından “Konkret” adında 

radikal sol bir dergide editörlük görevini üstlenmekteydi (Macdonald, 1991: 

254). 

 

Bir başka yaklaşıma göre, yüksek eğitim alarak, profesyonel iş 

yaşantısına atılan kadınların sayısındaki hızlı artış beraberinde kısıtlı iş 

imkanı sonucu işsiz kalma olasılığını ve var olan iş imkanlarından tatmin 

olamama sorunlarını getireceği iddia edilmektedir. Emeklerinin hüsranla 

sonuçlandığını hisseden eğitimli kadın sınıfı, sosyalist ve feminist ideolojiler 

ekseninde sistem karşıtı (özellikle kapitalizm karşıtı) bir yapılanma içerisinde 

örgütlenerek, terörist aktiviteler içerisinde dinamik ve etkin bir rol 

oynayabilecekleri belirtilmektedir (Gonzales-Perez, 2008: 15-17). 

 

ç. Psikolojik Sebepler 

 

Örgütlerce eleman kazanmada kullanılan psikolojik yöntemlerin, 

sosyal yöntemleri tamamladığı söylenebilir. Bu çerçevede arkadaş, akraba 

ilişkileri, hemşerilik, sosyal ve kültürel faaliyetler ve dini değerleri kullanarak 

gençlerin fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir 

grubun içerisine çekilebilmektedirler. Gurubun içerisine çektikleri bireylerin 

tutumlarında, örgütün ideolojisi doğrultusunda gerekli değişikliği yapmakta, 

algılama dünyalarına nüfuz etmekte, bilinçaltı oluşturmakta ve bütün bunlarla 

birlikte bireye, bir militan kimliği ve kişiliği kazandırmaktadır (Alkan, 2002: 

157). 

  

Terör örgütlerinin kazanmak istedikleri adaylara anlattıkları, 

önerdikleri, doğrudan veya dolaylı olarak verdikleri sözler, “potansiyel 

teröristlerlerin” birer “gerçek terörist” olmasını kolaylaştırmayı amaçlar. 

Özellikle gençlerin bu tür vaatler karşısında oldukça hassas ve zayıf oldukları 
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görülür. Genellikle fakir, eğitim düzeyleri düşük ve sorunlu aile hayatından 

gelen, çocukluğundan beri hep arayış içerisinde olup, aradıklarını bulamayan 

ve bulacağı ümidini kaybeden, yoksulluğun ve etrafını saran zorluk ve 

sorunların değişmez kaderi olduğunu düşünen, kişiliği tam oturuşmamış, 

hisleri mantıklarının çok önünde olan gençlerin daha kolay terörist oldukları 

söylenebilir. Bazı gruplarda terörizmin bir parçası olmak, terörist eylemler 

içerisinde bulunmak, heyecan ve cazibe için yeni bir fırsat; ün sahibi olmak 

için iyi bir şans; kendisine, üstlerine ve çevresine cesaretini göstermek ve 

ispatlamak için farklı bir yöntem ve hatta çok hızlı bir şekilde zenginliğe ve 

geniş çevreye giden kısa bir yol olarak da kabul edilmektedir (Çeşme, 2005: 

334). 

 

Terör örgütü mensuplarının psikolojik yapıları üzerinde yapılan 

araştırmaların çoğunda bu kişilerin genelde normal insan oldukları ve kayda 

değer önemli psikolojik rahatsızlıklarının bulunmadığı neticesine varılmakla 

birlikte teröristlerde fark edilmesi güç kişilik bozukluklarının bulunduğu, iç 

dünyalarının bütün zayıflıklarının, hatalarını ve dengesizliklerini dışarıya 

yansıttıkları ortaya konmaktadır. Sonuçta karşımıza duygusal yönleri 

bastırılmış, saldırgan, toplumun genel yaşayış tarzına görünüşte uyumlu 

ancak gerçekte karşı olan sorunlu bir kişilik portresi ortaya çıkmaktadır 

(Çeşme, 2005: 328). Caşın (2008: 209) siyasi suçluların psikolojik durumunu 

şu şekilde belirtmektedir: 

 

“Siyasi suçlular arasında ruh ve sinir hastalıkları büyük yer tutar. Ahlak 

duygusundan mahrumdurlar, bu da onların içlerinden geleni yapmaya zorlar. 

Zihni dengeleri olmadığından içgüdülerini dizginleyemezler. Kişiliklerini aşırı 

güven duyarlar, büyük olduklarına inanırlar. Kurulu düzene memnun 

olmayan hastanın toplum ve hükümete karşı beslediği kini bölüşürler.”  

 

Kadınlar terör örgütlerine çoğunlukla kendi ideolojik görüşleri 

doğrultusunda, genellikle çevreleri aracılığıyla katılırlar. Kuvvetli bir 

engellenmişlik duygusu katılımdaki en büyük etmendir. Kadın kendisini 

yaşadığı ortamın sosyo-politik düzenini kendi ideolojisine göre değiştirmede 

yetersiz hissettiğinde ve mücadele sırasında yakınlarından birisinin ölümü, 
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yaralanması veya tutuklanması durumunda örgüte katılımda erkeklere oranla 

daha istekli kılmaktadır. Kadının da içinde bulunduğu toplumun, sosyal ve 

ekonomik şartlarının yanı sıra, kadının bireysel psikolojik sorun ve çıkmazları 

da kadında benzer psikolojik hasarların ortaya çıkmasına ve bu durumun da 

onun örgüte katılmasında önemli etkileri bulunmaktadır (Galvin, 1983: 20-28). 

 

Terör örgütü mensubu kadınlar ile ilgili olarak ortaya atılan psikolojik 

yaklaşımlardan bir diğeri de bu kişilerin bilinçaltlarında “Karşı Fobi’ye” 

(Counterphobia) yatkın olduklarıdır (Galvin, 1983: 30). Karşı fobi, kişinin, 

bilinç düzeyinde veya bilinçsizce korktuğu şeyden veya durumdan kaçınmak 

yerine, bu korkunun bilinçli olarak üstüne gitmesi, korkulan şeyle 

karşılaşması durumudur (Termbank [web], 2009). Karşı Fobi, özellikle 

ergenlik çağında yalnız bir çocukluk dönemi geçirmiş, karşı cinsle iletişim 

problemleri olan ve sosyal yaşantısında bu sorunları içselleştirip farklı 

maskeler altında gizleyen kadınlarda gözlemlenmektedir. Bu durum zamanla 

kişide “kimseye muhtaç değilim ve kendi başımın çaresine bakabilirim” 

anlayışının, karşı bir savunma mekanizması olarak gelişmesine ve terör 

örgütleri için uygun bir psikolojik alt zeminin oluşmasına sebebiyet 

vermektedir. 

2. KADINLARI TERÖR ÖRGÜTLERĐNE KATILMAYA YÖNELTEN 

BĐREYSEL VE ÖRGÜTSEL MOTĐVASYON NEDENLERĐ 

 

Kadını siyasal şiddete yönelten farklı motivasyon unsurları 

bulunmaktadır. Kadını terör örgütlerine katılmaya iten farklı bir takım bireysel 

motivasyon nedenleri olabileceği gibi, örgütlerin de kadınların yapılanmalara 

katılımına yönelik bir takım girişimleri de bulunmaktadır (Von Knop, 2007: 

399-400).  

 

a. Bireysel Motivasyon Yöntemleri 

 

Kadının örgüte girmesindeki sebepler kendi aralarında çok çeşitli 

farklılıklar gösterebilmektedir. Kadın militanlar, erkek militanlarla hemen 

hemen benzer sebeplerden örgüte girmelerine rağmen özellikle kapalı 



 79

toplumlarda rastlanan cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan kuvvetli 

yoksunluk ve ümitsizlik duygusu, kadınlara ekstra bir motivasyon 

sağlamaktadır. Kadınlar, aile ve toplum içerisinde sorunlarının çözümünde 

rasyonel bir çıkış yolu bulamadıklarında radikal çözümlere kolaylıkla 

yönelebilmektedirler (Stinson, 2005: 6). 

 

(1) Özgürlük 

  

Özgürlük anlayışı siyasal, toplumsal,  felsefe tarihi içerisinde 

sürekli tartışılmış ve konunun mahiyeti itibariyle de farklı şekillerde 

temellendirilmeye çalışılmıştır. En genel haliyle özgürlük, herhangi bir 

kısıtlamaya, zorlamaya veya dış etkiye bağlı olmaksızın kendi hür 

düşüncesine dayanarak düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı 

olmama durumudur (TDK [web], 2009). 

 

 Anarşist felsefeye göre ise özgürlük tanımını bireyin gelişimini 

dışarıdan gelecek herhangi bir baskı ya da determinasyondan bağımsız 

kılınması şeklinde öngörür (Keser, 2005: 112). Đnsanın hiçbir zorunluluk, 

müeyyide ve yükümlülüğe tabi tutulamayacağını ifade eden Anarşist felsefe, 

bu anlamda dini, hukuki ve ahlaki yasaların tümünü reddeder (Göze, 2000: 

312). Sol örgütler ise, özgürlük kavramını daha çok ideolojik düzeyde ele 

alarak eşitlikçi, bağımsız ve baskıdan kurtulma tarzı sosyal içerikli 

söylemlerle özellikle ergenlik çağında bulunan gençler üzerinde etkili olmaya 

çalışmaktadır. Radikal Đslami ideolojilere mensup örgütlerde özgürlük 

kavramı, Kuran başta olmak üzere hadisler, Đslam hukuku ve ahiret inancı 

odaklı bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Şehitlik mertebesi ile Ahiret inancı 

bireyin gerçek yaşantısında hayalini kurduğu yaşama ölüm sonrasında 

kavuşacağı ve günahlarından bu şekilde kurtularak bireyi özgür kılacağı 

vurgulanır (Moghadam, 2003: 312). 

 

Örgüte sempatisi olan kadınlara, eleman kazandırma safhasında, 

kadına toplum tarafından sosyal yaşantıda yüklenmiş geleneksel katı rolleri 

ve sınırlamaları aşılabileceği fırsatı vaat edilmektedir. Burada kadının 

özgürlükten beklentisi, kolektif açıdan “bağımsızlık” ve bireysel açıdan ise 
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“eşitlik” olmak üzere ikili bir yaklaşımdır (Cunningham, 2003: 16). Kadın, bu 

anlamda “özgürleşebilmesi” için örgütü bir araç olarak kullanarak, hem 

toplumun gerici yapısına başkaldırmayı ve hem de kendi geleceği için halkları 

özgürleştirmeyi kendisine görev biçmektedir. Kadınlarda bu tarz bir özgürlük 

bilincinin oluşmasında feminist ideolojilerin ve fikirlerinde önemli etkileri 

bulunmaktadır. 1974 doğumlu PKK militanı “Aryen” kod adlı kadın terörist 

özgürlük tanımını şu şekilde yapmaktadır (Buldan, 2004: 62): 

 

“Özgür olmak istiyordum, kendi başıma olmak istiyordum. Kendi başıma 

mümkün olduğunca bu toplumun ve baskıların dışında olacaktım ve güçlü 

olmayı düşünüyordum... Belki de anarşist denebilecek bir şekilde özgürlük 

anlayışım vardı. Üniversite öğrenimim sırasında bunu adlandırmak pek 

mümkün değildi benim için ama feminizm olarak kabul edebiliriz.”  

 

(2) Đdeolojik ve Dinsel Motivasyon 

 

Bireylerin terör eylemlerine karışmaları ve terörist faaliyetlerde 

bulunmaları, siyasal ve sosyal çevre ile yakından ilgilidir. Bu bağlamda, 

insanların terörün tırmanmasına yol açan ulusal ve uluslararası koşullardan, 

rejime muhalif fikir akımlarından ve bulundukları çevre koşullarının olumsuz 

baskılarından etkilenebilmektedir. Özellikle kentlerde, varoşlarda yaşayan 

veya köy ve kırsal alandan gelen gençliğin üniversite eğitimleri sırasında 

Marksist, Leninist, faşist veya diğer ırkçı fikirleri benimseyerek, bu örgütlerle 

ilişkiler içerisine girmekte ve radikal uçlarda şiddet eylemlerine 

karışmaktadırlar (Caşın, 2008: 160). 

                         

Din unsuru da, toplum yaşantısını belirleyen önemli bir unsur olarak, 

toplumun zaaflarından beslenen terör örgütlerinin de yapısını haliyle 

şekillendirerek, kadının siyasal şiddete yönelmesinde önemli bir etkisi 

olmaktadır. Örneğin, Latin Amerika’da Hıristiyanlık dininin geleneksel 

“Meryem Ana figürünün”, kadın için örnek bir model oluşturduğu ve bu 

durumun erkeği, toplum içerisinde hegamon pozisyonuna sokarak Meksika 

ve Kolombiya’da faaliyet gösteren terör örgütlerinde kadın katılımının önünde 

ciddi bir engel oluşturduğu ileri sürülmektedir. Ancak din motifinin kadın 
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terörizmini önleyici bir rol oynadığı iddiası genel konjonktürel ortamı 

oluşturmayıp, tam tersine radikal Đslami örgütlerde kadının katılımını 

meşrulaştıran bir olguya dönüşmektedir (Kampwirth, 2002: 30). Çeçen Filistin 

ve El-Kaide örgütlerindeki kadın direniş yapılanmalarında, din unsurunun 

güçlü bir motive aracı olması bu kanıyı destekler niteliktedir (Gonzales-Perez, 

2008: 19). Bunun yanında ülkemizde de faaliyet yürüten Hizbullah ve ĐBDA-C 

gibi radikal Đslami gruplarda eleman kazanmada, bireylerin dini duygularını 

kullanmaktadır. Mahallelerden, okullardan ve kitapevlerinden tespit edilen 

gençlerle Kuran okumasını öğretmek bahanesiyle yakınlık kurulmakta; daha 

sonra yapılan haftalık ve aylık değerlendirmeler ile şahısların özellikleri tespit 

edilerek durumları uygun görülenler örgüte kazandırılmaktadır (Alkan, 2002: 

155). 

 

(3)  Đntikam Duygusu 

 

Kadınların terör örgütüne girmesindeki önemli bireysel 

etkenlerden bir diğeri de intikam duygusudur. Silahlı çatışmalarda, intihar 

eylemlerinde ve örgüt tarafından gerçekleştirilen başarısız görevlerde, 

zayiatın çoğunluğu erkek militanlardan oluşmaktadır. Aile içerisinde çocuk, 

kardeş, eş, baba ve yakın akrabanın kaybının yaşanması kadınlarda derin bir 

intikam duygusu yaratmakta ve bu amaçla kadın silahlı mücadeleye katılarak, 

bu kaybın intikamının alınması amaçlanmaktadır (Von Knop, 2007: 400). 

Örnek olarak Çeçen savaşçılar içerisinde kadın militan oluşumu olarak 

kurulan “Kara Dullar”, Rus birlikleri ile girişilen çatışmada ölen eşlerinin, 

çocuklarının veya kardeşlerinin intikamını almak üzere 1990’lı yıllardan beri 

mücadele etmesi gösterilebilir (Stinson, 2005: 8). 

 

Ülkemizde de faaliyet gösteren bölücü terör örgütüne mensup kadın 

militanlarında bu tarz bir intikam duygusuyla örgüte katılım gerçekleştirdikleri 

bilinmektedir. Mardin doğumlu, Gülbahar kod adlı PKK teröristi, örgüte katılım 

sebebi olarak PKK üyesi olan ve çatışmada öldürülen abisinin intikamını 

almak olduğunu belirtmektedir (Buldan, 2004: 102). 
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“Katılmamın nedeni ailevidir… Ağabeyimin devlet tarafından öldürüldüğünü 

iyi biliyordum. Devlete olan kinim ve nefretim damarlarımda bir zehir gibi 

dolaşıyordu. Bu duygularla PKK’ ye katıldım.”  

 

(4) Onur ve Şeref Kurtarma 

 

Kadın kendisinin veya ailesinin şerefini ve onurunu korumak 

maksadıyla da terör örgütlerine katılım gerçekleştirebilmektedir. Özellikle 

geleneksel ve kapalı toplumlarda sosyal yaşantı, baskıcı birtakım sosyal, 

kültürel ve dini kurallarla şekillenmektedir. Yüz kızartıcı bir suçlamaya maruz 

kalmış, tecavüze ve kötü muameleye maruz kalarak ailesi ve/veya toplum 

tarafından dışlanan kadınlar, örgütü sığınılacak bir mekan olarak 

görmektedirler. Silahlı mücadele içerisinde onurlandırılan bu kişiler, çatışma 

sonrası öldürüldüğü veya yaralandığı taktirde hem kendisinin ve ailesinin 

onur ve şerefini kurtarmakta, hem de örgüt içerisinde kahraman olarak, 

büyük bir saygınlık kazanmakta ve kaybedilen itibarını geri kazanabilmektedir 

(Davis, 2006: 7). 

 

 Örneğin Sri Lanka’da faaliyet gösteren Tamil Kaplanları fuhuş 

sektöründe çalışan veya cinsel tacize uğramış kadınları bünyesine 

katmaktadır. Toplum içerisinde dışlanan bu kadınlar örgüt içerisinde 

geçmişlerinden dolayı herhangi bir kınamayla veya küçük düşürülmeyle 

karşılaşmamakta, hatta bizzat aileleri tarafından örgüte girmeleri için teşvik 

edildikleri dahi bilinmektedir. Örgüte katılan kadınlar örgütün komün tarzı 

yapılanmasında, dışlandığı toplum içerisinde bulamayacağı onurlu bir 

yaşantıyı, aile kurma ve çocuk sahibi olma gibi temel kadınsı duygularını 

yaşayabilmektedir (Stinson, 2005: 8-9). Aynı şekilde Çeçen Kara Dulları da 

silahlı mücadele içerisine girdiği görülmektedir. Rus askeri birliklerinin Çeçen 

kadınlarına karşı rutin cinsel taciz olaylarında bulunması ve bulundukları 

muhafazakar ortamda bu kadınların “kirlenmiş” olarak nitelendirilip silahlı 

mücadeleye kendilerinin ve ailesinin onurunu kurtarmak üzere 

zorlanmaktadır (Von Knop, 2007: 400). 
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(5) Liderlik ve Baskın Olma 

 

Liderlik geniş anlamda, grup etkinliklerini, grup hedeflerine 

ulaştırma doğrultusunda etkileme, yönlendirme ve yöneltme sürecidir (Çelik, 

2003).  Đnsanlar, grup hâlinde yaşayan sosyal nitelikli canlılar oldukları kadar 

oluşturdukları grupları yönetecek ve hedeflerine götürecek liderlere de ihtiyaç 

duyan varlıklardır. Liderlik konusunda ortaya atılan tanımlamalar incelendiği 

ve bir sentez oluşturulmaya çalışıldığı takdirde bu kavramı; bir grup insanı 

belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için 

onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerinin toplamı olarak tanımlayabiliriz 

(Eraslan, 2003).  

 

Antik çağdan bu yana tartışılmış olmasına rağmen ‘liderlik’ kavramı 

çok yakın zamanlara kadar kadını içermemekteydi. Yüzyıllar boyunca 

kadınlar bağımlı, boyun eğen, uyumlu varlıklar olarak tanımlandılar. Bu 

önyargılar kadınların liderlik özelliklerinden yoksun oldukları düşüncesini 

toplumlara yerleştirmiştir. Erkeklerin önyargılı düşünceleri liderliğin sadece 

emir verebilme ve denetleyebilme yeteneği olarak görülmesine yol açmıştır. 

Süregelen bu erkek önyargısına rağmen kadınların lider konumuna 

yükselmelerine toplumlardaki bazı değişiklikler ve sosyal hareketler yardımcı 

olmuştur (Taneri [web], 2009). 

 

Şüphesiz ki terörist organizasyonlar da toplumsal bir sorun, bir vaka 

olarak sosyolojik niteliği olan bir olgudur. Bu açıdan toplum içerisinde olduğu 

gibi terör örgütleri de, kadınların liderlik konumuna yükselebileceği bir alan 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Terör örgütlerindeki liderler, örgütlerinin mutlak hakimidirler. Onlar, 

daima eleştirebilir ancak hiç eleştirilmezler. Yalnızca onlar farklı düşünceler 

üretebilirler, alt kadrolar ise üretilen bu düşünceleri ancak tekrar edebilirler. 

Dolayısıyla terör örgütlerinde asla muhalefete ve aykırı düşüncelere yer 

yoktur. Muhalefet eden, aykırı düşünce üretmeye kalkan militanlar, anında 

cezalandırılır. Bir örgüt liderinin militanlarından istediği, kendisine körü 
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körüne itaat edilmesi ve kendisinin sürekli olarak yüceltilmesidir. (Alkan, 

2002: 217). 

 

Terör örgütlerindeki liderlik, doğal liderliktir. Örgütlerinin kuruluşunda 

gösterdikleri fedakarlıklar, cesaret, bilgi birikimi, kararlılık ve üstlendikleri 

danışmanlık rolü sayesinde bu unvan ve statü arkadaşları tarafından verilir. 

(Alkan, 2002: 215). Ancak terör örgütleri içerisindeki liderlik, hümanist, 

sıradan, demokratik ve katılımcı liderlik anlayışları ile gerçekleşmez. Örgüt 

dinamik bir yapı olduğundan lider daha çok karizmatik, transaksiyonel 

(anlaşmacı – icracı) ve transformasyonel (dönüşümcü) anlayış ile örgütü 

yönlendirmeye çalışır (Bayer, 2007: 36). 

 

Transaksiyonel liderlik biçimi çalışanları ödüllendirmeye daha çok 

çaba göstermeleri için para ve statü biçiminde kullanılırken, transformasyonel 

liderlik astlarına bir görevin olduğunu ilham ettirme ve bir düşe veya vizyona 

yönlendirme yönünde çaba sarf eder. Transformasyonel liderler astlarının 

yetenek ve becerilerini ortaya çıkararak ve kendilerine olan güvenlerini 

arttırarak, onlardan normal olarak beklenenden daha fazla sonuç almayı 

hedefleyerek motive eder. Yaratıcılığa ve yeniliğe yönelik organizasyonda 

reform ve yenilik başlatan kişidir. Misyonda, vizyonda, stratejide, faaliyet ve 

fonksiyonlarda değişim yaparak çalışanları etkiler. (Sabuncuoğlu ve 

Tüz,2001: 226). 

 

Kadın terörist liderler, örgüt içerisinde örgütün siyasi çıkarlarının yanı 

sıra örgüt içerisinde kadın militanların haklarının korunması içinde mücadele 

vermektedir. Bu açıdan kadın liderin örgüt içerisinde sürekli olarak reformist 

bir yapı içerisinde bulunmasından ötürü, kendisinde transaksiyonel ve 

trasformasyonel liderlik anlayışlarının her ikisinin de geçerli olduğunu dile 

getirebiliriz. 

 

 Kadınların terör örgütlerinde liderlik konumuna yükselebilmesi için 

gerekli en önemli kıstas genellikle eğitim olmaktadır. Üniversite mezunu, iyi 

yetişmiş kadın militanlar örgüt içerisinde lider konuma getirilmektedir. 

Özellikle sosyal yaşantı içerisinde lider konuma gelemeyecek ümitsizliğine 
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kapılmış üniversiteli, genç kadın kesimi, örgüt içerisinde yönetici konumuna 

geleceği bilinciyle örgüte katılım gerçekleştirmektedir.  

 

(6) Duygusal Beraberlik 

 

Kadınlar, beraberlik yaşadığı erkeklerin etkisi altına kolaylıkla 

girebilmekte ve kadınların bu duygusal yönü erkek teröristler tarafından su 

istimal edilmektedir. Burada erkek teröristin kız arkadaşına karşı takınacağı 

güçlü bir güven duygusu kadını, terörist faaliyet içerisine çekmede en önemli 

etmeni oluşturmaktadır. 

 

Çakal Carlos lakabıyla tanınan azılı terörist Ilich Ramirez Sanchez, 

birlikte olduğu birçok kadını gerçekleştirdiği eylemlerde aktif şekilde 

kullanmıştır. Carlos, beraber yaşadığı kadınların evlerini güvenli mekan 

olarak kullanmış, kadınlar Carlos için kaçakçılık eylemlerinde bulunmuş, 

doküman, silah, bomba ve cephanelik saklamış, hatta kendileri bomba 

hazırlayarak patlatma ve adam öldürme eylemlerinde karışmıştırlar. Kadınlar 

tüm bu eylemleri Carlos’a duydukları sevgi adına ve hiçbir baskı olmadan, 

bizzat kendi iradeleri ile gerçekleştirmişlerdir (Morgan, 2003: 172).  

 

Başka bir örnek olarakta 17 Nisan 1986 tarihinde Heathrow 

havalimanında Ürdünlü gazeteci ve aynı zamanda Ebu Nidal örgütü üyesi 

Nizar Hindawi, Đrlandalı olan ve kendisinden hamile olan kız arkadaşına, 

gelinlik içerisine gizlenmiş, bomba yüklü bir çanta vererek 375 kişi taşıyan 

EL-AL uçağını düşürmeyi planlamıştır (MacDonald, 1991: 14). Çanta 

güvenlik güçlerince tarafından tespit edilerek büyük bir felaketin önüne 

geçilmiştir. Kısa süre zarfında yakalanan Hindawi 45 yıl hapis cezasına 

çarptırılmıştır (The Times [web], 2009). 

 

b. Örgütsel Motivasyon Yöntemleri 

 

Terör örgütlerine kadın nüfusunun katılımının sağlanması 

amacıyla kullanılan örgütsel motive yöntemlerinde, günümüz modern 

propaganda teknikleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda, terör örgütleri, birebir 
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propaganda tekniklerinin yanında, sosyal ve psikolojik yöntemleri de 

kullanarak gençleri kazandırdıkları söylenebilir (Alkan, 2002: 143). Terör 

örgütleri, sosyal ve psikolojik yöntemleri, kendi içinde farklılık gösteren kadın 

nüfusuna yönelik farklı metod ve araçlar kullanarak yaklaşmakta ve bu 

kişilerin örgüte kazandırılması amaçlanmaktadır.  

 

(1) Propaganda Yolu ile Motivasyon  

 

Terör örgütleri, eleman temini için her tür kitle iletişim aracını 

(Televizyon, internet, dergi-gazete vb.) kullanarak kendi propagandalarını 

eleman temininde kullanmaktadır. Görsel ve işitsel çok çeşitli medya araçları 

sayesinde örgüt, ideolojisini yayarak hedeflediği kesim üzerinde kontrol 

kurmayı hedeflemektedir. Hedef kitlesi üzerinde farklı yaş, cinsiyet, sosyal 

durum gibi farklı kesimlerin her birine kendi açılarından yaklaşılmaya 

çalışarak bilinçaltlarında yer edinmeye çalışmaktadır. Özelikle ülkemizde 

faaliyet gösteren terör örgütü PKK, kadınları mücadelelerine katmak 

amacıyla örgüte yakınlığı bilinen internet siteleri, radyo ve televizyon kanalları 

gibi çeşitli iletişim araçlarıyla kadına yönelik haberlere, bildirilere ve yardım 

kampanyalarına sıkça yer vermektedir. Bu tarz iletişim araçlarında 

yayınlanan haber ve programlarda, kadının sosyal yaşantı içerisinde yaşadığı 

problemlerin temeli olarak özellikle siyasal ve sosyal yapı vurgusuna önem 

verilerek, terör örgütünün bu husus üzerinde mücadele verdiği izlenimi 

kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bunun yanında ideolojik, etnik ve iktisadi 

içerikli abartılı veya yanlı haber ve programlarında, terör örgütü PKK’nın üye 

kazanmak amacıyla sıkça başvurduğu belli propaganda yöntemleridir 

(Çeşme, 2005: 169). 

 

“Ezilmişlik ve romantizm bayanları dağa çeken en önemli faktörlerdir. Örgüte 

katılanların çoğunda daha ilk günlerinde pişman oldukları gözlerinden 

okunabiliyordu. Çünkü kimine örgüte katılım sağlandıktan sonra iş verileceği 

ve ailesine maaş bağlanacağı; kimine dağdaki insanların tamamı Müslüman 

diye tanıtılıp bu mücadelenin vatani bir vazife olduğu; kimine devlet 

kurulunca subaylık, kaymakamlık verileceği; kimine ise örgütün kobraları, 

savaş uçakları vs. bulunduğu söylenmiş. Hatta bazıları dağda otellerde 

kalacaklarını sanıyorlarmış.” (Demirkıran, 1998: 22). 
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Medya organlarının yanı sıra terör örgütleri, örgütün siyasi ve 

ideolojik temelleri doğrultusunda, özellikle genç kesime hitap eden söyleşi, 

toplantı, panel ve konser gibi aktivelerle kendi ideolojik propagandalarını 

yaparak eleman kazandırmayı hedefler (Alkan, 2002: 152). Çoğu kadın terör 

örgütü mensubu, itiraflarında örgütle bağlantılarının ilk olarak bu tarz 

buluşma yerlerinde gerçekleştiğini belirtmektedir. Kadınlar genellikle arkadaş 

ve akraba ortamı vasıtasıyla bu tarz faaliyetlere katılım gerçekleştirmektedir. 

Yeni Özgür Halk Dergisi’nde yayınlanan Nesrin Teke’nin hayat hikayesi 

sosyal ve kültürel faaliyetlerin, örgütler tarafından eleman kazanmada nasıl 

kullanıldığı konusunda önemli ipuçları vermektedir (Pajk [web], 2009). 

 

“1981 doğumlu Nesrin Teke, liseye Diyarbakır’ın en büyük okullarından biri 

olan Ziya Gökalp Lisesi’nde başladı. Burada kolayca geliştirdiği arkadaşlık 

ilişkileri sayesinde Özgür Halk Dergisi ile tanıştı. Bu tanışmayı yıllardır 

kafasında biriken soruları cevaplamak için bir fırsat bildi. Arkadaşlarıyla 

sürekli peş peşe sorduğu sorular ve bunun karşılığında aldığı cevaplarla 

amaçlarını ve hedeflerini netleştirdi. Özgür Halk Dergisine gidip gelmelerle 

başlayan bu süreçte Nesrin Teke, örgütün verdiği ideolojik eğitim sonunda, 

aktif bir militan haline gelir.”  

  

Sultan Canik adlı DHKP/C örgütü üyesi de aynı şekilde sosyal ve 

kültürel etkinlikler çerçevesinde örgüte kazanımı gerçekleştirilen 

teröristlerden birisidir. Canik’in sosyal çevresinin terörist oluşumlara müsait 

oluşu ve kendisinin yeni bir ortama uyum sağlamada oldukça istekli bir 

yapıda olması, örgüt tarafından kendisine yaklaşılmasında önemli bir zemin 

oluşturmuştur (Yaşadığımız Vatan Dergisi, 2001:21-23):  

  

“Sultan Canik, 1969 yılında Sivas’ın Hafik ilçesinde doğdu. Doğu’daki birçok 

aile gibi onun ailesi de Đstanbul’a göç etti. Okmeydanı gecekondularından 

birine yerleştiler. Babası işsizdi. Zar zor geçinebiliyorlardı. Bu yüzden de 

Sultan, ancak ilkokula kadar okuyabildi. Sultan örgüte katılmadan önce tipik 

bir ev kızıydı. Sultan’ın ailesi örgüt mensuplarına yabancı değildi. Çünkü 

ailesinin bir kısmı DHKP/C örgütü içerisinde faaliyet yürütüyordu.” 
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“Sultan, Devrimci Mücadelede Kadınlar Derneği (DEMKAD) tarafından 

düzenlenen bir geceye katılır ve çok etkilenir. Gecede DEMKAD’lılarla 

tanışır. Bu tanışma vesilesiyle DEMKAD’lılar Sultan’ın evine gidip gelmeye 

başlarlar. Bir süre sonra Sultan da DEMKAD’a gidip gelmeye başlar. Sultan 

ilk günlerde pek kimseyle konuşmuyor, çekiniyordu. Ama DEMKAD’DA 

kendisine arkadaş bulması zor olmadı. Kendi yaşıtlarıyla ve yine gecekondu 

mahallelerinden gelenlerle kaynaştı. DEMKAD’da örgüt mensupları 

tarafından eğitilen Sultan, örgütün aktif bir üyesi haline geldi.”  

 

“Sultan, örgüt tarafından verilen eğitimler sonucunda her göreve hazır hale 

geldi. Artık örgüt ne derse onu yapıyordu. 1990 yılının Nisan ayında örgütün 

silahlı birimine geçen Sultan, 10 Ekim 1992’de, kaldığı örgüt evinde güvenlik 

güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.”  

 

(2) Arkadaş Ortamı 

 

Arkadaşlık dönemi, aileden uzaklaşma ve çevreden etkilenme 

ile arkadaş ilişkileri başlar. Çevresinde kendisini anlayan, seven, destekleyen 

kişilerin bulunması gence mutluluk ve güven verir. Arkadaşlarla konuşmak, 

dertleşmek, tartışmak kişiliğin oluşmasında, sağlıklı ilişkiler kurulmasında, 

bunların sürdürülmesinde en gerekli ve yararlı yoldur. Dolayısıyla bir gencin 

olumlu ya da olumsuz kişilik kazanmasında en önemli etkenlerden biri, 

kurduğu arkadaşlıklar, içinde bulunduğu arkadaş gurubudur (Alkan, 2002: 

144). 

 

Gençler, arkadaş grupları içerisinde “bir gruba ait olma”, “sevme-

sevilme”, “yetişkin yerine konma” ve “kendini gerçekleştirme” gibi bir takım 

sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılarlar. Gençler üzerinde yaşıtlarının 

etkisi o kadar büyüktür ki, (Anne babadan ve öğretmenden daha ön plana 

geçer) bu bazen olumsuz sonuçlara da yol açabilmektedir. Bu dönemde 

arkadaş gruplarına bütün benliğiyle güvenen ve bağlanan gençler, 

arkadaşlarının etkisiyle uyuşturucuya başlayabilmekte ya da farkında 

olmadan bir terör örgütünün içerisine çekilebilmektedir. Genelde lise, 

üniversite, iş yeri ve mahalle arkadaşları terör örgütleri tarafından en iyi 

şekilde değerlendirilmektedir (Alkan, 2002: 144).  
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Ergil tarafından yapılan ve Ankara Cezaevinde bulunan 125 sol ve 

162 sağ eğilimli tutuklunun katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışmasında, 

arkadaş ilişkisinin bireyi teröre yönlendirmesi üzerine ilginç sonuçlar elde 

edilmiştir. Sağ ve sol ideolojik gruplar arasında beliren önemli farklılıktan 

birisi, bireyin örgüt içerisinde ve dışındaki arkadaşlarını başvuru merkezi 

olarak belirlemesinde yatmaktadır. Solcular arasında örgütteki arkadaşlarını 

akıl danışanların oranı %37.6 iken diğer arkadaşlarına akıl danışanların 

oranları ise % 19.2dir. Solcu eylemci gençlerin referans (danışma) grubu 

büyük ölçüde (%56.8), kendi akranlarıdır.  Solcu eylemcilerin farklı evlerde 

arkadaşları ile kalma eğilimlerin fazla olması bu duruma etki eden önemli bir 

unsurdur. Oysa bu oran, sağcı eylemciler arasında % 25.9 gibi oldukça 

düşük bir değerdedir. Sağcıların ancak % 11.7’si örgütteki arkadaşlarına; % 

14.2’si de örgüt dışı arkadaşlarına danışmaktadır (Ergil, 1980: 138-144) 

(Tablo-7).  

 

Tablo-7: Eylemcilerin Fikirlerine En Çok Değer Verdikleri veya Đlk Akıl 

Danıştıkları Kimselerin Yüzdesel Oranları (Ergil, 1980: 144) 

 

Fikrine en çok değer verilen veya  
ilk akıl danışılan kimse Solcular  Sağcılar 
 
Aile Büyükleri 14.4 19.8 
Parti Büyükleri   4.0   2.5 
Örgütteki Arkadaşlar 37.6 11.7 
Diğer Arkadaşlar 19.2 14.2 
Başkaları   3.2   6.8 
Hiç Kimse   9.6 20.4 
Teşkilat Başkanı   0.0 22.2 
Yanıt Alınamadı 12.0   2.5 

 

(3) Ekonomik Motivasyon 

 

Ekonomik motivasyon, örgütlerin eleman temin etmek 

amacıyla özellikle gelir düzeyi düşük kitleler üzerinde uyguladığı taktiksel bir 

uygulamadır. Örgütün, fakirlikten kurtulmak için bir şans, bir tür iş olanağı 

olduğu vurgulanmaktadır. Aylığa bağlama veya maddi yardımda bulunularak, 

kişinin örgüte katılımı gerçekleştirilmeye çalışılır. Örneğin, 1970’li yıllarda 

Avrupa’da faaliyet gösteren terör örgütlerine katılım gerçekleştiren kadınların 
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bir kısmı giriş sebebi olarak eğitim ücretlerinin örgüt tarafından 

karşılanmasını göstermişlerdir (Graham, 2008: 8). 

 

Ülkemizde ise terör örgütü PKK, bu motivasyon türünü kullanarak 

örgüte eleman kazandırdığı bilinmektedir. Terör örgütünün daha çok muhtaç 

kişilere eğitim, sağlık, barınma ve erzak yardımında bulunarak örgüte 

katılımlarını sağlamaktadır. 1970, Diyarbakır doğumlu, Pelin kod adlı PKK 

militanı, örgütün babasının tedavi masraflarını karşılaması sebebiyle örgüte 

mecburiyetten katıldığını belirtmiştir (Buldan, 2004: 42): 

  

“Babamı bir an önce Avrupa’ya yetiştirip, ameliyat ettirmem gerekiyordu. 

Partiye, katılmak ve gerilla olmak için gitmemiştim. Urumiye’deki arkadaşlar 

“şu an acil olan babanın durumu, önce onu gönderelim, sonra seni” dediler. 

Kabul ettim… Örgüt olarak babama sahip çıktıklarını, ameliyat ettireceklerini 

söylediler. Kısacası mecburi olarak katıldım. Kıskaca alınmıştım. Sanki bir 

borç ödüyordum istemeyerek de olsa.”  

 

(4) Annelik Duygusu 

 

Kadınlarda güçlü bir dürtü olan annelik duygusu, çocuklarını 

korumak ve ailenin güvenliğini sağlamasındaki temel motive faktörüdür. 

Kadınların bu duygu vasıtası ile terörist faaliyetlere direkt veya dolaylı bir 

şekilde katıldıkları bilinmektedir. Örneğin Filistin’deki intifada hareketlerinde 

aktif şekilde yer alan Filistinli kadınlarda yoğun annelik duyguları ile savaşa 

kanalize olmaktadır. Đsrail askerlerine taş atan çocuklarını korumak amacıyla 

örgütlü şekilde sıcak çatışmalar içinde yer almaktadırlar. Aynı şekilde IRA 

kadınları da benzer bir annelik dürtüsü ile savaşımlarının çocuklarına daha iyi 

bir gelecek sağlayacağı konusunda kararlılık göstermişlerdir (MacDonald, 

1991: 105).  

  

Terör örgütleri kadınların annelik duygularını da kullanarakta 

kadınları örgüte kazandırmaya çalıştıkları da bilinmektedir. Sosyal çevre 

tarafından kadının, çocuklarının ve ailesinin karşılanamayan temel ihtiyaçları, 

örgüt tarafından suistimal edilerek anneye daha iyi bir gelecek ve güvenlik 

sağlanması vaat edilerek terör örgütlerine katılımı gerçekleştirilmeye 
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çalışılmaktadır. Bu tarz bir örgütsel motivasyon, daha çok örgütsel 

yapılanmalarında komün yaşantı tarzını benimseyen (Ayrılıkçı Tamil 

Kaplanları, Güney Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (Farc) v.b.) örgütler 

tarafından örgüte eleman kazandırılmak amacıyla kullanılmaktadır (Graham, 

2008: 8). 

 

(5) Tehdit ve Kaçırılma 

 

Terör örgütleri eleman temin etmek amacıyla başvurduğu 

yöntemlerden bir diğeri de tehdit ve zor kullanma suretiyle, adam kaçırmadır. 

Bu şekilde gönüllü olarak katılım göstermeyen topluluklar üzerinde 

kendilerinin veya yakınlarının öldürüleceği düşüncesi ile kuvvetli bir baskı 

unsuru oluşturularak, topluluğun örgüte katılım gerçekleştirmesi beklenir 

(Esentur, 2007: 117). Kendini korumada yetersiz olan küçük çocuklar ve 

kadınlar örgüt tarafından kolay hedefler olmaktadır (Brett, 2002: 2). 1990–

2003 arası dönemde yedi Afrika ülkesinde, Amerika kıtasında dört, Asya 

kıtasında sekiz, Avrupa’da üç ve Orta Doğu’da iki ülkede kız çocuklarının 

terör örgütleri tarafından kaçırıldığı rapor edilmiştir (Mckay ve Mazurana, 

2004: 101). PKK’nın da aynı şekilde kaçırma yolu ile eleman teminde 

bulunduğu bilinmektedir. 1979 Batman doğumlu M.Ş., örgüte katılış 

öyküsünü şu şekilde dile getirmektedir (Haber a [web], 2009): 

 
“Köyümüze gelen tabancalı bir adam, babamı ve küçük kardeşimi 

öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı bu adamla birlikte gitmek 

zorunda kaldık. Đsmini bilmediğim bu adam daha sonra bizi örgüte teslim 

etti.”  

 
 
 
 

 

 



  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TERÖR ÖRGÜTLERĐNDE KADIN VARLIĞI 

1. KADININ TERÖR ÖRGÜTLERĐ ĐÇERĐSĐNDEKĐ  KONUMU 

 

 a. Kadın Terörizm Olgusuna Genel Bir Bakış 

 

Terörizm üzerine yapılan çoğu çalışmada kadın, terörist 

faaliyetlerde suçludan çok kurban olarak geçmektedir. Bu genel görüşün 

oluşmasında şüphesiz ki kadına sosyal açıdan atfedilen birtakım değerler 

önemli rol oynamaktadır. Kadın, yaşamın yıkıcıları değil, koruyucuları ve 

yaşam vericileri olarak görülmektedir (MacDonald, 1991: 15). 

 

 Kadın üzerinde oluşan bu genel kanı, kadının fiziksel ve duygusal 

olarak erkekten farklı bir yapıda olmasından ötürü, kadına sosyal yaşantı 

içerisinde erkekten farklı görev ve sorumluluklar yüklenmesi neticesinde 

oluşmuştur. Kadınlardan sosyal yaşantı içerisinde genellikle en basit 

anlamda ev işleri, çocuk büyütme ve aile sorumluluğunu üstlenmesi gibi 

görevleri yerine getirmesi beklenir (Bokhari, 2007: 52). Ayrıca, kadının 

erkeğe oranla fiziksel olarak daha zayıf bir yapıda olması, onun erkek 

tarafından korunmaya muhtaç bir olgu olarak görülmesine sebep olmaktadır. 

Ancak kadına yönelik yapılan tüm bu genellemelere rağmen, kadın tarih 

boyunca yaşanan birçok halk ayaklanmasında ve devrim hareketlerinde 

siyasal şiddete başvurmuştur. Özellikle siyasal tarihte önemli sonuçlar 

doğuran çoğu reformist ve devrimsel nitelikteki sosyal harekette kadınlar 

başrol oyuncusu olarak görev almışlardır (Steans, 1989: 89). 

 
 

Kadınların siyasal şiddete başvurmasındaki temel etken aile ve 

sosyal çevresinde yaşanan, baskı, fakirlik, taciz ve benzeri sebepler ile kişisel 

ve özel sorunlardan kaynaklandığı varsayılmaktadır. Erkek militanlar için 
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birincil derecede öncelik siyasal amaçlar olurken, kadın militanlar için bu 

temel öncelik sosyal açıdan değişim, kadın haklarını savunmak ve kişisel 

problemlerinin çözümüne yönelik beklentiler ile birlikte gözetilmektedir. 

Cinsler arasındaki farklı bakış açıları, her iki cinsinde örgüte bakış açısını 

belirleyen önemli bir kıstası oluşturmaktadır. Kadınlar, kendi özgün sosyal 

problemlerini bireysel olarak algıladıklarından bu sorunları genel, siyasal bir 

temel veya ideoloji üzerine oturtamamaktadır. Kadının örgüte katılımında, 

erkekten farklı olarak kolektivist yaklaşım ile birlikte bireysel yaklaşımın da 

etkisi bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kadının terör örgütlerine 

katılımı sosyal zorlamalar sonucu, bir nevi mecburiyetten kaynaklanan, zoraki 

bir katılım olduğu sonucu çıkarılabilir (Cunningham, 2003: 186). 

 

Kadının sosyal ve siyasal alanda haklarının genişletilmesinin kadının 

kendi haklarını, demokratik ortam içerisinde aramasına sebep olacağı 

varsayılmasına rağmen, bu görüşe karşı çıkan bazı düşünürler, kadınların 

sosyal ve ekonomik açıdan erkeklere yaklaştıkça kadınlarda ki suç 

oranlarında artışta aynı paralellikle yükseleceğini belirtmektedirler. Kadının 

erkek ile sosyal, hukuki ve ekonomik alanlarda eşitlikçi bir konumda olduğu 

toplumlarda kadının suç işleme oranlarında da aynı ölçüde bir artış 

rastlanmaktadır. Kadının kamusal hayata katılmasının batı memleketlerine 

göre çok daha az olduğu doğu ülkelerinde kadınlar tarafından işlenen suç 

oranları çok daha düşük, kadının kamusal ve sosyal hayat içerisinde çok 

daha fazla yer aldığı batı memleketlerinde suçluluk oranları ise yüksektir 

(Dönmezer, 1994: 125). 

 

Adler ve Simon ise kadınların, geleneksel olarak düşük suç oranlarını 

onların “ikinci sınıf” sosyal ve ekonomik pozisyonlarına bağlarlar. Onlara göre 

de, kadınların rolleri ve yaşam şekilleri erkeklerinkine benzedikçe, suç 

oranları da artacaktır. 1960 ve 1970’lerde kadın adi suçluluk oranlarında ki 

artış, bu teoriyi doğrular niteliktedir. 1975 yılında kadın suçlular üzerinde 

yapılmış çalışmalarda, kadının sosyal ve ekonomik rollerinin zaman 

içerisinde değişim gösterdiği ve bu durumun onların suça katılımlarını da 

değiştireceği iddia etmiştir. Bir başka ifade ile sosyal ve ekonomik rollerde 

eşitlik kadın ve erkekleri yasal ve ekonomik rollerde eşitlik kadın ve erkekleri 
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yasal ve yasal olmayan aynı davranış kalıplarına yönlendirmektedir. (Đçli, 

2007: 331-332). 

 

Terör örgütüne katılım gerçekleştiren kadının örgüt içerisinde 

kendine misyon edindiği değerlerin başında, toplum içerisinde ki geleneksel 

katı erkek egemenliğini kırarak kadının özgürleştirilmesi ve kadın haklarını 

korumayı kendilerine görev edinmesi yatmaktadır. Az gelişmiş ve ataerkil, 

baskıcı bir sosyal düzenin hüküm sürdüğü toplumlarda kadınlar, eşitlikçi 

haklarını mevcut yasal organların bulunmamasından veya bu oluşumlara 

başvurmada karşılarına sosyal engeller çıkmasından, haklarını illegal siyasal 

şiddete başvurarak elde etmeye çalışmaktadırlar. Örgütün mücadele ettiği 

ana siyasal ideolojik çatı içerisinde savundukları değerlerin yanında, kadın 

eşitliğini ve özgürlüğünü önce örgüt içerisinde ve sonra da toplum genelinde 

realize etmeye çalışmaktadırlar (Stinson, 2005: 4). Filistin Mücadelesi 

sırasında Filistinli kadınlar da bu tarz bir amaç doğrultusunda da mücadele 

vermektedirler (MacDonald, 1991: 99). 

 

“Filistinli kadınlar, kendileriyle, 1958 – 1964 arasında Fransız sömürge 

yönetimine karşı savaşan Cezayirli kadınlar arasındaki benzerliğin 

savaşırken bile farkındaydılar. Cezayir savaşında da Müslüman kadınlar 

giysileri altında silah taşıyor ve dava için özgürlük ve yaşamlarını feda 

ediyorlardı. Fakat bağımsızlık kazanıldıktan sonra, erkekler kadınları 

evlerine ve geleneksel Müslüman kadın rolüne geri gönderdiler. Filistinli 

kadınlar savaş kazanıldıktan ve bağımsız Filistin devleti kurulduktan sonra 

aynı yazgıyla karşı karşıya kalmamaya tamamen kararlılar. Önlerinde 

Cezayir örneği var ve erkeklerini tanıyorlar. Şimdi asker, sonra ikinci sınıf 

yurttaş olmaya hazır değiller. Kadınlar olarak bağımsızlık savaşları da 

Đntifada ile birlikte verilmek zorunda.”   

 

Sol ve sağ örgütler arasındaki ideolojik fark terörist organizasyonların 

cinsiyet yapısı açısından anlamlı bir ayrım oluşturur. Irkçı ve antikomünist 

grupların çoğu erkek topluluklarıdır. Devrimsel gruplar ise kadın temsiliyeti 

sergiler. Kadınların bu farklı temsiliyetleri siyasi ve ideolojik terimlerle daha 

net anlaşılabilir. Gerici gruplar çoğunlukla askeri değerleri ve toplumdaki 

kadının manevi rolü üzerinde ısrarla dururlar ki; her iki görüşte siyasi şiddetin 

erkeksi yapısı içinde eşit katılımcılar olarak kadınların kabulüne uygun 
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değildir. Diğer taraftan, ekonomik ve sosyal eşitlik baskısı uygulayan 

devrimsel kısımlarda kadın iştirakçilerde erkeklerle eşit seviyede faaliyet 

gösterirler (Caşın, 2008: 301). 

 

Kadın, yapısı gereği geleneksel terörist profiline uymamaktadır. 

Ataerkil toplumlarda erkek, gücü, akılcığı ve rasyonelliği simgelerken, kadın 

bağımlı, pasif ve zayıf karakterli olarak nitelendirilir. Erkeğin ister savunmacı, 

ister saldırgan nitelikte olsun, şiddete daha yatkın olduğu ve savaşmayı daha 

iyi bildikleri varsayılır (Tierney, 2004: 170). Kadın stereotipi ise, masum, 

tehdit oluşturmayan ve savunmasız olarak nitelendirilmiştir (Bokhari, 2007: 

52). Bu maksatla, terörle mücadele eden çoğu yapılanma, mücadelede daha 

çok erkek militanlar üzerine odaklanmayı uygun görmektedir. Ancak kadın 

üzerinde oluşturulan bu genel kanı, kadının toplum içerisinde dikkat 

çekmemesine ve kendini geri planda saklayabilmesine de olanak 

sağlamaktadır.  

 

Terör örgütlerinin kadınları mücadeleye dahil etmesindeki temel 

sebep, çatışmalar sonucu oluşan kayıpları veya örgütten ayrılmalar 

sonucunda oluşan eleman boşluğunu kadın militanlar ile doldurarak 

mücadelenin devamının sağlanmasıdır. 1917 Ekim devriminde, 1904–1905 

arası dönemde gerçekleşen Rus-Japon savaşı sonrasında erkek nüfusun 

azalması ile birlikte kadınların mücadeleye dahil edildikleri bilinmektedir. 

(Stack O’Connor, 2007: 95). Aynı şekilde Tamil Ealam Kurtuluş Kaplanları 

(LTTE / Liberation Tigers of Tamil Eelam) ilk kadın yapılanmasına (Özgürlük 

Kuşları / Suthanthirap Paravaikal) 1984 yılında gitmesine rağmen, örgüte 

büyük ölçüde kadın katılımı 1991 sonrasında artış göstermiştir. Bunun temel 

sebebi, örgütün 1991 senesinde Sri Lanka ordusuyla giriştiği şiddetli silahlı 

çatışmalarda (Elephant Pass Operation / Fil Yolu Operasyonu) önemli 

miktarda örgüt mensubunu yitirmeleri sonucunda kadınları örgüte katarak 

açığı telafi etme istemeleridir (Stinson, 2005: 11-12). 

 

Kadının örgütlere kazandırdığı diğer bir avantaj ise pratiklik ve 

pragmatik düşünüş biçimidir. Bu durum tamamen kadının, baskı altındayken 

seri kanlılığını koruyabilmesi ile ilgilidir. Her gün birçok stratejik karar almak 
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zorunda olan terör örgütlerinde, örgüt üyelerinin dinamik kalabilmeleri son 

derece büyük önem taşımaktadır. Bu açıdan kadın, pratik kararlar 

almasından ötürü ön plana çıkabilmektedir. Kadın teröristlerin, erkek 

teröristlere oranla örgüt ideolojisine daha bağlı, daha hızlı karar veren, daha 

acımasız ve acıya karşı daha dirençli olarak nitelendirilmektedir (Hudson, 

1999: 56). Kadınlar ego yükseltmeye gerek duymazlar ve toplumla daha iç 

içedirler. Erkek militanlara oranla kadın militanlar daha dirençli, stresle daha 

iyi baş edebilir ve pes etmeye daha az yatkın bir yapı sergilemektedirler. 

Müzakerelerde ve duruşmalarda gösterdikleri davranışlar erkeklerinkinden 

çok daha dirençlidir (Caşın, 2008: 324). Ayrıca kadın militanların erkek 

militanlara oranla yakalanmalarının daha zor, rehabilite edilmeleri daha güç 

ve güvenilmez kişilik yapılarının bulundukları vurgulanmaktadır (Pickering 

veThird, 2003: 9). Macdonald (1991: 57), kadının örgüt içerisinde daha 

acımasız ve güçlü olduğunu, görüştüğü teröristlerden edindiği izlenimlerle şu 

şekilde özetlemektedir: 

  

“Benim tanıdığım kadınlar bir kez örgüte bağlanınca çok kararlı 

savaşçılardır. Doğru olanı yaptıklarına inanıyor ve tereddüt etmeden eylemi 

gerçekleştiriyorlardı… Kadın savaşçıların erkeklerden daha güçlü olduğunu 

düşündüğüm tek yan, acıya erkeklerden daha alışkın olmaları. Belki bu 

nedenle erkekler işkence altında kadınlardan daha çabuk çözülüyor. Bu 

gözlem, farklı gruplardan kadınlardan yaptığım görüşmelerde rastladığım bir 

gözlemdi: Kadın olduğumuz için acı çekmeyi daha iyi biliyoruz, günlük 

yaşamımızda acıya katlanmak zorundayız ve bu yüzden erkeklerden daha 

güçlüyüz.”  

 

Terör örgütünün operasyon sırasında ki temel prensibi, eylemin ani 

ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştirerek yıkımı maksimize etmektir. Bu 

tarz sürpriz baskınlarda kadın, kendisine atfedilen özellikler ile eylemin 

başarıya ulaşmasında kilit bir rol üstlenebilmektedir. Kadınlar çoğu güvenlik 

noktalarından, güvenlik kuvvetlerinin kendilerini aramada tereddütlü 

davranmalarından dolayı kolaylıkla geçebilmektedirler. Kadın eylemciler 

ayrıca kadınsı özelliklerini kullanarak intihar eylemlerinde kullanılması sık 

karşılaşılan bir durumdur. Kadınların güvenlik kontrollerinden rahatlıkla 

geçebilmesi, hedeflerine kolayca ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Kendilerine hamile süsü vererek kıyafetleri altında kolayca patlayıcı ve silah 

taşıyabilmektedirler. Hatta çok şık giyinerek ve aşırı makyaj yaparak orta ve 

üst sınıf insanı izlenimi vererek kendilerini gizleyebilmektedirler (MacDonald, 

1991: 47). Kendisini bu şekilde kolaylıkla kamufle ederek, tespit 

edilebilmesini oldukça güçleştirmesi, kadın teröristlerin örgüt tarafından 

yaygın şekilde kullanılmasına ve hedef kitleler üzerinde önemli bir korku 

unsuru oluşturulmasını sağlamaktadır. Terör örgütleri bu bilinçle, kadınları 

tıpkı yeni bir tür silah gibi kullanmak amacıyla, kadın yapılanmalarına öncelik 

vermekte ve bu durum örgütün operasyonel alanını genişleten taktiksel bir 

unsur olmaktadır (Stinson, 2005: 12). 

 

Terör örgütlerinde kadın militan sayısında artış, örgüt içerisinde 

kadına olan bağımlılığı da her geçen gün artırmakta ve bunun doğal sonucu 

olarak, karşı cinsler arasında ilişkinin değişmesine de neden olmaktadır. 

Örgütlere kadın katılımı ister istemez örgütlerin erkek hegemon yapılarını 

değiştirerek, kadın - erkek ilişkilerinde daha eşitlikçi bir yapıya 

büründürmektedir (Cunningham, 2003: 172). Bu duruma rağmen toplumsal 

geleneksel cinsiyet rolleri ile örgüt içindeki kadına yönelik engelleyici kurallar, 

kadının siyasal şiddet içerisinde yer almasının önünde ciddi bir engel 

oluşturarak, kadının hem terör olgusu içerisinde yer almasına ve hem de 

örgüt içerisinde düzenini önemli ölçüde sınırlamaktadır (Reif, 1986: 97). 

 

Kadın militanın zaman içerisinde örgüt kadrosunda üst mevkilere 

yükselmesi, liderlik konumunu ele geçirmesi ve karar alma süreçlerine 

katılımını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu durum örgütün erkek hegemon yapısını 

kadın katılımına göre ne ölçüde esnetebildiği ile doğru orantıda 

gelişmektedir. Muhafazakar örgütlerde kadının mücadele içerisindeki konumu 

önemli engellemelere maruz bırakılırken, eşitlikçi örgütler ise kadının 

mücadele içerisine katılımına ve kadının özgürlük alanı oluşturmasına daha 

fazla olanak sağlamaktadır (Stinson, 2005:3,19) (Tablo-8). 
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Tablo-8: Muhafazakar Örgütler ile Eşitlikçi Örgütler Đçerisinde Kadın 

Militanın Konumu (Stinson, 2005: 19) 

 

 

Örgütün bulunduğu coğrafyada egemen olan sosyal anlayış, örgütün 

işleyiş yapısına aynı oranda yansıyarak, kadını örgüt içerisinde kabullenme 

durumunun da buna göre şekillenmesine sebep olmaktadır. Bu durumun 

aksine, erkek militanların çatışma ortamlarında kadın üstünlüğünü 

kabullenemedikleri ve bu durumun kadın-erkek rekabeti yaratarak örgüt 

içerisinde çatışmacı bir durumun oluşmasına da neden olmaktadır (Stinson, 

2005: 11). Kadın ve erkek arasında örgüt içerisinde yaşanan bu rekabet 

ortamı militanlar arasında zaman zaman sertleşerek, gruplar içerisinde 

kıskançlık, çekememezlik ve ayrışma durumlarını doğurmaktadır. Mardin 

doğumlu Gülbahar kod adlı PKK teröristi örgüt içerisinde yaşanan cinsiyet 

çatışmasını şu şekilde yorumlamıştır (Buldan, 2004: 104): 

 

“Genel olarak erkekler sıcak savaşın içerisinde kadınları bir yük olarak 

görüyorlardı, varlığını bir güç olarak kabul etmiyorlardı. Bizim varlığımız bir 

gereklilik değil, bir mecburiyet olarak kabul ediliyordu… Erkeklere oranla 

güçsüzlüğümüzden ötürü eleştiriliyorduk, ağır yük kaldıramadığımız için 

Muhafazakar Örgütler Eşitlikçi Örgütler 

Erkek liderler, örgütün geneline hakimdir.  Lider konum, kadın ve erkek eşit şekilde 

bulundurulmaktadır. 

Örgütün hedefleri içerisinde kadına yönelik 

bir amaç bulunmamaktadır. 

Örgütün hedefleri arasında kadının 

özgürleştirilmesi de yer almaktadır.  

Örgütün kadro yapılanması tamamıyla 

cinsiyet eksenli yapılmaktadır. 

Kadın ve erkek eşit haklara sahiptir.  

Kadınlar yalnızca destek rollerinde görev 

almaktadırlar. 

Kadınlar, örgütün tüm kadrolarında görev 

alabilmektedir. 

Kurumsallaşma, erkek egemen bir 

yapıdadır. 

Kurumsallaşma, cinsiyet eşitlikçiliği üzerine 

kuruludur.  
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eleştiriliyorduk, uzun yürüyüşlerde geride kaldığımız için sürekli 

eleştiriliyorduk.”  

 

Bunun yanı sıra kadın militanlar, örgüt içerisinde taciz, sarkıntılık, 

aşağılama ve iftira olaylarına sık şekilde maruz kalmaktadırlar. Her ne kadar 

örgütlerin üst kadroları tarafından örgüt içersinde cinsiyet bakımından 

eşitliliğin sağlanması üzerine telkinlerde bulunulsa da, bu bakımdan adaletçi 

bir ortamın var olduğundan söz edilemez. 1975, Diyarbakır doğumlu Pelin 

kod adlı PKK teröristi, örgüt içerisinde tanık olduğu olayları şu şekilde 

değerlendirmektedir (Buldan, 2004: 47): 

 

“Diyelim ki ben birisini sevdim, aşık oldum bu bilindi, gidip yönetime 

söylediler. Mahkememiz yapılır, ifadelerimiz alınır ve tutuklanırız. Benim 

hakkımda idam kararı verilir, erkek ise bırakılır, yeni bir görev verilir. Hep 

kadın hatalı görülür, suçlanır, idam edilir ama erkek ödüllendirilir. Tıpkı 

toplumumuzun bazı kesimlerinde söylendiği gibi, kadın kuyruk sallamazsa 

erkek böyle bir hataya girmez, hep bu mantıkla hareket edilir.”  

 

Kadın teröristler, kamuoyunun ve medyanın ilgisini erkek teröristlere 

oranla daha yoğun bir biçimde çekmektedir. Terör örgütleri de psikolojik 

harbin bir parçası olarak “Kadın Savaşçı” imgesini bir propaganda unsuru 

olarak kullanarak, reklamlarını medya aracılığıyla geniş kitlelere kolaylıkla 

yayabilmektedir. Kadın teröristler hakkında hazırlanan ve haber niteliği 

taşıyan röportaj, makale, köşe yazısı gibi çalışmalarda terörist kadınların 

fiziksel görünüşüne, ideolojik görüşlerinden daha fazla yer verilmekte, 

teröristin sert, acımasız imajının yanında, özellikle titizlikle seçilmiş (anaç, 

seksi, şefkatli v.b.) kadınsı özellikleri de ön plana çıkarılmaktadır (Nacos, 

2005: 438). 

 

“Kuşkusuz en güçlü devrimci fotoğraflarından bazıları kadındır: bir banka 

soygununda, devrimci bayrağın önünde silahıyla duran Patty Hearst; 

kalaşnikofunun sert çeliğini kavramış, başı alçak gönüllükle örtülü Leyla 

Halid; açıklık ve meydan okuma pozunda elleri başının arkasında 

kenetlenmiş Ulrike Meinhof, yetmişli yıllarda bütün Avrupa’da hayran 

öğrencilerin odalarındaki poster haline gelen bir resim. Astrid Proll (Baader-
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Meinhof mensubu kadın terörist) bana “Dünyadaki en fantastik şey bir rock 

yıldızı değil, bir devrimci olmaktır, bunu anlamalısınız” dedi.” 

 

“Bu tür görüntüler, kadınların onları tehlikeden koruması için erkeklere 

gereksinim duyan zayıf yaratıklar olduğu görüşünün kırılmasına yardımcı 

oldu elbette. Tehlikeli derecede cinsel bir unsur içerir görünmeleri de 

toplumsal tabulara yönelik tehdidi iki katı rahatsız edici kılıyor. Bu kadınlar 

yalnızca eril bir rol (saldırgan, yırtıcı, siyasi) üstlenmekle kalmaz, böyle 

yaparak kadın olarak daha çekici bir hale gelirler. Teröristlerin (film yıldızları 

yerine) bu yüzden ergenlik çağındaki kızlar için örnek haline gelme olasılığı 

toplumun kadınlar hakkındaki görüşlerini de toplumun kendisine ilişkin 

görüşlerini de sarstı.” (MacDonald, 1991: 20). 

 

Ülkemizde de bir dönem tartışma yaratan ve PKK terör örgütüne üye 

kadın militanları konu alan Marie Claire dergisinin Eylül 2005 tarihli, 

Fransa’da yayınlanan sayısında, eli kanlı kadın teröristlerden özgürlük 

savaşçısı olarak söz edilerek, eylemlerinin feminist ideolojisi doğrultusunda, 

kadın haklarını savunmak amacıyla gerçekleştirdiklerine vurgu yapılmıştır. 

(Milliyet [web], 2009). Bunun dışında örgütün internet sitesinde de özellikle 

kadın sorunlarını ve haklarını ele alan makaleler, kadın militanları 

efsaneleştirmeye yönelik video, resim gibi görsel materyallere sıkça yer 

verilmektedir. Bu ve buna benzer propagandist materyaller yeni katılım 

gerçekleştirmeyi amaçlayan sempatizan konumundaki genç kızlar üzerinde 

etkili bir örnek rol modeli olmakta ve bu kişiler birer kahraman olarak 

görülmektedir. 

 

b. Kadın Militanlığının Tarihsel Gelişimi  

 

1789 Fransız Devrimi, kadının tarihte modern terör olgusu 

içerisinde siyasal anlamda ilk olarak fiili katılımın gerçekleştirildiği alan olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır. 19. yüzyıl Rusya’sında ise kadın 

anarşistler, örgütlü bir şekilde siyasal şiddet eylemleri içerisinde 

bulunmuşlardır. Rus devrimi öncesi gerçekleştirdiği önemli politik suikastlar 

ile adından söz ettiren ve daha önceden de birçok defa siyasi eylemlere 

katılmaktan hüküm giymiş Rus anarşist Vera Zasulich dönemin bilinen ünlü 

kadın teröristlerinden birisidir. 1905 Rus Devrimi sırasında da Rus kadınları 
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şiddete bağlı ve aşırılığa meyilli eylemlerde bulunmuşlardır (Knight, 1979: 

149). 1927’den başlayarak özellikle Çin Halk Devrimi sırasında Çinli kadınlar, 

Çin’de sınıf belirlemeye yarayan ve kadınlara ufak ayakkabılar giydirilerek 

gerçekleştirilen ayak bağlama uygulamasına, koca şiddetine ve tacizlere 

karşı çıkmak üzere organize olmaya çalışmışlardır. Ancak kadınlar bu 

dönemde saçlarını protesto amaçlı kısa olarak kesmelerinden dolayı, radikal 

olarak nitelendirilierek fahişelik suçu ile suçlanmış ve diri diri yakılmıştırlar 

(Morgan, 1989: 185).    

 
Kadınların Đkinci Dünya Savaşı sonrası, giderek artan bir oranda 

siyasal şiddete ve terörist faaliyetlere katılmaya eğilim gösterdikleri 

gözlemlenmiştir (Gonzales - Perez, 2008: 1). 1940’ların başında erkeklerin 

savaş koşullarından dolayı sivil alandan askeri alana geçişi, kadınların oluşan 

iş gücü eksiğini doldurmalarıyla sonuçlanmıştır. Aynı doğrultuda 1940’dan 

1945’e kadar kadın suçluluk oranı iki katına çıkarken, işledikleri suçlar da tür 

olarak erkeklerine benzer olmuştur (Đçli, 2007: 139). 1950–1980 arası 

dönemde ise kadınlar, oluşan sosyal sorunlarını karşılayabilecek ve kapitalist 

sistemin karşısında durabilecek yegane ideolojik düşünce olarak gördükleri 

sosyalist yapılanma etrafında yasal ve yasadışı biçimde örgütlenmişlerdir 

(Diamond, 1998: 292). 

 

1960’lı ve 70’li yıllar, kadınların ilk kez modern terör olgusu içerisinde 

yer aldığı dönemdir. Bu dönemde yeniden yorumlanan sol ideoloji, üniversite 

ortamlarında idealist; savaş, sanayileşme ve sömürülme karşıtı düşüncelerin 

yaygınlaşmasına sebebiyet vermiştir (Thackrah, 2004: 180). Kadınların sol 

ideolojiye kaymasındaki temel sebep, sol ideolojinin kadınlara, sosyal ve 

siyasal yapıdaki önemli sorunlarının radikal şekilde çözümlenmesi amacıyla 

geleneksel rollerin dışında, militanca gerçekleştirmeleri için olanaklar 

sağlamasır (Ardovini-Brooker, 2000: 258-259). Özellikle 1950’li ve 60’lı yıllar 

itibariyle yüksek öğrenimine başlayan, orta sınıfa mensup kız öğrenci 

sayısındaki olağan üstü artış, kız öğrencilerin de bu yeni sol akım içerisinde 

yer almasına olanak sağlamıştır (Epstein, 2002: 35). 1970’li yıllarda 

filizlenmeye başlayan radikal ve Marksist feminist eğilimlerde, kadınları 

örgütlenmeye yönelten önemli bir motivasyon unsuru olmuştur. Bu görüşlerin 
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özellikle üniversite öğrencileri ve işçi kesimi arasında yaygınlaşması, ataerkil 

toplumsal yapıya rağmen, kadının siyasal açıdan kitlesel hareketlere, 

yasadışı oluşumlara ve aktif eylemlere katılmasına zemin hazırlamıştır. 

Özellikle Avrupa’da faaliyet gösteren sol örgütlenmelerde önemli sayıda 

kadın militan katılımı bu dönemde gerçekleşmiştir (Russell ve Miller, 1978: 

81-95). 

 
1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başından itibaren, terör 

örgütlerinde yer edinmeye başlayan kadın militanlar artık geri plandan 

çıkarak, sıcak çatışma ortamlarında operasyonel görevlerde bulunarak örgüt 

içerisinde aktif şekilde rol almaya başlamışlardır (Georges– Abeyie, 1983: 

81). Latin Amerika, Batı Avrupa ve Ortadoğu’da bu yıllarda faaliyet gösteren 

örgütlerde çok sayıda kadın militanın çatışma ortamlarında bulunduğu ve 

örgütlerin üst kademelerine görev aldıkları gözlemlenmiştir. Özellikle 

Avrupa’da bu dönemde bilinen terör örgütlerine mensup kadın militanlar 

gerçekleştirdiği sansasyonel eylemlerle adlarını duyurmuşlardır. Almanya’da 

Baader- Meinhof örgütünün kolu olan feminist örgüt Kızıl Zora’nın (Rote 

Zora), Đspanya’da faaliyet gösteren ayrılıkçı ETA, Đtalyan Kızıl Tugayı, IRA 

mensubu kadın militanlar, aktif silahlı katılım gerçekleştirerek çok sayıda 

kanlı terör olaylarına karışmıştırlar (Russell ve Miller, 1978: 81-95). 

 
Latin Amerika’da da bu dönemde kadın teröristlerin çok çeşitli terörist 

oluşumlar içerisinde bulunmuşlardır. 1959 yılında Küba’da gerçekleşen 

sosyalist devrimin başarılı bir şekilde sonuçlanıp, Marksist felsefenin bu 

ülkede geçerli siyasal sistem olarak benimsenmesiyle, diğer bölge 

ülkelerindeki yoksul ve baskı gören kesimin de, sosyal adalet taleplerinde 

bulunmalarını cesaretlendirmiştir. Bu durumun yanında ayrıca sosyalist 

hareket, Latin Amerika kadınlarının da muhafazakar statükocu yapısından 

kurtulabilmesi ve kadın rolünü geliştirebilmesi açısından da önemli bir siyasal 

araç olmuştur (Chinchilla, 1997: 201). Ancak, bölgedeki bazı sosyalist 

oluşumların feminizm yanlısı görüşleri benimsemesine rağmen, feminist 

ideoloji Latin kadınları üzerinde istenilen bütünleştirici etki yaratılamamıştır 

(Thickner, 2001: 108-109). 
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Ülkemizde de aynı dönemde gelişen öğrenci hareketlerinde de kadın 

militanlar ön safhada yer almışlardır. Dev-Genç ve Türkiye Halk Kurtuluş 

Ordusu (THKO) gibi sol nitelikteki terörist gruplar içerisinde yer alan kadın 

militanlar, bu dönemde birçok terör eyleminde aktif şekilde yer almıştır. Đlkay 

Demir, Gülay Özdeş, Kadriye Denizözen dönemin bilinen sol terör örgütlerine 

mensup önemli kadın militanlar arasındadır. Temel ideolojisi Amerikan 

karşıtlığı üzerine kurulu olan ve Marksist – Leninist yönetim şeklini iktidara 

getirmek olan yasadışı sol örgütler, Filistin Kurtuluş Örgütü ve El-Fetih gibi 

örgütlerle yakın ilişkide bulunmuşlar ve kadın elemanlarında dahil olduğu, 

çok sayıda örgüt mensubunun bu örgütlerin kamplarında eğitim almışlardır. 

Çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğu kadın militanlar, aşırı sol 

yapılanmaların düzenlediği gösterilerde yer almak, adam kaçırma ve silahlı 

soygun gibi eylemlerde bulunmuşlardır. Örgüt ideolojisine yakınlık ve 

üniversite ortamlarında arkadaş çevresi, kadın militanları örgütlere yönelten 

en önemli motive unsurları olmuştur. Ayrıca çoğu kadın terörist genellikle, 

örgüt içerisinden birisiyle evlenme yoluna gitmiştir (Beyaz Kitap, 1973: 76, 

142, 160). 

 

1980 sonrasına gelindiğinde kadın teröristlerin artık geleneksel 

destekleyici unsurdan çıkarak, aktif olarak sıcak çatışmalar içerisine girdikleri 

gözlemlenmiştir. Kadın militanlar artık örgüt içerisinde konumlarını tarif 

ederken, kendilerini örgüt içerisinde yalnızca kadınsı özelliklerinden dolayı, 

geri planda operasyonel zorunlulukları yerine getireceği bir yer değil, örgütü 

kendince cazip kılarak kendi amaçlarını gerçekleştirebileceği bir oluşum 

olarak görmektedirler. Günümüzde terör örgütleri içerisinde kadın militanlar 

sayıca geçmişe oranla büyük bir artış eğilimi göstermekte ve önümüzdeki 

dönemlerde de daha da artması beklenmektedir (Stinson, 2005: 3) (Tablo-9).  
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   Tablo-9:  2006 ve 2007 Senelerinde Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında         

Açılan Davalarda Sanıkların Yaş ve Cinsiyet Grubuna Göre 

Dağılımı (Adli Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğü Verileri, 2009) 

 

  
   

12–15 YAŞ 

ARALIĞI 

16–18 YAŞ 

ARALIĞI 

18 VE ÜZERĐ 

YAŞ ARALIĞI 

 

TOPLAM  

 

Y
ıl

 

D
av

a 
S

ay
ıs

ı 

E
rk

ek
 

K
ad

ın
 

E
rk

ek
 

K
ad

ın
 

E
rk

ek
 

K
ad

ın
 

E
rk

ek
 

K
ad

ın
 

T
o

p
la

m
 

2006 2017 6 0 273 20 3246 462 3525 482 4007 TERÖRLE 

MÜCADELE 

KANUNU (3713 

KANUN NO) 
2007 2767 7 0 366 65 6255 1020 6628 1085 7713 

 
 

2. KADIN MĐLĐTANLARIN UYGULADIĞI TERÖR YÖNTEMLERĐ 

 

a. Destek Unsuru 

 

Terör örgütleri büyüdükçe, örgütün idamesinin sağlanması 

amacıyla operasyon dışı personel ve ünitelerin oluşturmaları şart olmaktadır. 

Bu birim ve personeller örgütün kritik olmayan ya da taktik dışı operasyonları 

içerisinde yer almaktadır. Destekçiler terör örgütünün operasyon dışı 

ünitelerini oluşturmakta ve terör örgütlerini bilinçli veya bilinçsiz destekleyen 

bireylerdir. Pek çok konuda destekçiler örgütün asıl felsefesinden haberdar 

değildir. Đhtiyaç duyulduğu taktirde bu ünitelerde yer alan militanlar 

operasyonel ünitelere dahil edilebilmektedir (Caşın, 2008: 340–341). 

 

Örgüt içinde destek unsuru görevleri genellikle kadınlara 

verilmektedir. Kadına örgüt içerisinde destek rolünün verilmesi, erkek 

şovenizminden ziyade pratik deneyimler sonucu oluşmuştur. Çoğu terör 

örgütü lideri, gerçek operasyonlarda edinilen tecrübelerden yola çıkarak, 

kadınların güvenli ortam yaratma, silah gizleme veya sahte doküman 

oluşturmada erkeklere oranla daha başarılı olduklarını belirtilmektedir 

(Russell ve Miller, 1978: 81). Kadın teröristler örgüt içerisinde destek unsuru 
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olarak sempatizan (pasif destek) ve ajan (aktif destek) konumlarında görev 

almaktadırlar.   

 

(1) Sempatizan 

 

Sempatizan, belirli bir ideolojiyi veya görüşü militan seviyesine 

ulaşmadan, sadece taraftar ölçüsünde savunan kişi olarak tarif edilmektedir 

(Karataş, 2005: 204). Kadın sempatizanlar genel anlamda örgüt için cephe 

gerisinde, güvenli alanlar oluşturmakta, örgüt mensuplarına yiyecek ve 

saklanacak güvenli yerler temin etmektedirler. Bu kadınlar örgüt tarafından 

gereği duyulduğu taktirde ayrıca bağış toplama, silah sağlama gibi 

görevlerde de kullanılmaktadır. Kadınlar, sempatizan konumunda örgüte 

doğrudan bir katılımları söz konusu olmamakta ve kendilerini alenen örgüte 

ait olarak hissetmemektedirler. Ancak kadın sempatizanların katkıları, 

örgütün eylemlerinin başarıya ulaşmasında yadsınamaz bir önem teşkil 

etmektedir (Grist ve Mahan, 2003: 158-159).  

 

Kırsal alanda faaliyet gösteren sempatizan kadınlar ise Kamp 

Takipçileri (Camp Followers) olarak nitelendirilmektedir. Kamp takipçileri, 

örgütlere genellikle erkek teröristler ile olan ilişki sonucu katılım 

göstermektedir. Kadınlar genellikle erkek örgüt üyelerinin karısı, annesi, kız 

kardeşi gibi yakın akrabalardan olabileceği gibi duygusal beraberlik yaşadığı 

kişilerde olabilmektedir (Bokhari, 2007: 57). Kadınlar yemek, dikiş gibi 

örgütün küçük ev işlerini gerçekleştirdiği gibi örgüt elemanlarının cinsel 

ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Örneğin 1800’lü yılların başında Simon 

Bolivar tarafından, günümüzde Venezüella, Kolombiya, Peru ve Bolivya’nın 

olduğu bölgelerde başlayan bağımsızlık hareketleri sırasında, “Juannas 

Cholas” olarak bilinen kadın destekçiler, devrim sırasında isyancıların türlü 

ihtiyaçlarını karşılayarak hareketin başarılı olmasında önemli bir katkısı 

olmuştur (Cherpak, 1978: 225). Ancak bu gruba mensup kadınlar aynı 

zamanda örgüt tarafından en çok istismar edilen grubunu da teşkil 

etmektedir. Örgüt tarafından seks işçiliği, riskli görevlere gönderme veya yem 

olarak kullanılarak kolayca gözden çıkarıldıkları bilinmektedir (Galvin, 1983: 

24).    
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(2) Ajan 

 

Bazı gruplarda kadın militanlar örgüt içerisinde daha aktif bir 

konumda yer almaktadır. Kadınlar bu açıdan daha çok tuzak kurucu, haberci, 

istihbarat toplama ve ajan görevlerinde ön plana çıkmaktadır. Kadın 

teröristler bu hususta kadınsı özelliklerini suistimal ederek bebek taşıma veya 

hamile numarası yaparak silah veya patlayıcı taşıma görevlerini yerine 

getirmektedir. Bunun yanı sıra banka veya finans merkezlerinde çalışan 

kadınlarda örgüte finansal ve stratejik destek sağlamak amacıyla da 

kullanılabilmektedir (Grist ve Mahan, 2003: 159). 

 

Örgüt, eylem hazırlığı döneminde, hedefin bulunduğu çevre hakkında 

genel bir araştırma yapar. Bu bilgiler çerçevesinde eylem yapılacak mekanın 

iç ve dış krokileri, eylem alanının özellikleri, anayol, tali yol durumu, yaya ve 

araç trafik yoğunluğu, eylem için en uygun zamanın tespiti, eylemcilerin 

konuşlanma noktaları, eylemde hangi silahların kullanılacağı, kaç kişi ile 

eylem gerçekleştirileceği, eylemden sonra nasıl kaçılacağı ve haberleşileceği 

gibi konularda en ince ayrıntılara cevap verecek nitelikte planlar ajan tabir 

edilen kadrolar tarafından gerçekleştirilir (Acar ve Urhal, 2007: 403). Hedef 

istihbaratı ve keşif görevlerine, erkeklere oranla daha az dikkat 

çekmelerinden, gizlenebilme ve kendilerini kamufle etmede daha başarılı 

olmalarından dolayı bu tarz görevlere örgütler kadın militanları 

görevlendirmektedir.      

 

Örgüt üyesi kadınlar ajan konumundayken gündelik yaşantılarını 

devam ettirmektedirler. Tıpkı Kamp Takipçileri gibi ajan konumundaki kadın 

teröristler siyasal mücadelesini verdiği konuda mücadele sonrasında her 

hangi bir şahsi beklentisi bulunmamaktadır. Mücadelenin sona ermesinin 

ardından ajan konumundaki kadın teröristler, anne ve eş gibi geleneksel 

kadın rollerine geri dönmektedirler (Grist ve Mahan, 2003: 159). 
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b. Aktif Savaşçı 

 
Savaşçı kadın teröristler örgüt içerisinde aktif şekilde silahlı 

mücadele içerisinde bulunan kadın kesimini oluşturmaktadır. Örgüt içerisinde 

erkekler ile eşit koşullarda mücadele eden savaşçı kadınlar her türlü silahı 

kullanabilecek düzeyde örgüt içerisinde eğitim almaktadır. Ancak çoğu terör 

örgütünde savaşçı statüsündeki kadınların, örgütün operasyonel anlamda 

karar alıcı mekanizma içerisinde yer alma oranı son derece düşüktür (Grist 

ve Mahan, 2003: 159).  

 

Örgüt üyesi kadınlar, ideolojik eğitim almış, belirli bir güven vermiş ve 

yeterli olgunluğa kavuşmuş tüm örgüt mensupları gibi silahlı mücadelenin bir 

parçası olarak temel eğitime tabi tutulmaktadırlar. Fiziki kondüsyon kazanma, 

pratik eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu eğitimlerde boks, savunma 

dövüşleri, aletli - aletsiz dövüş teknikleri öğretilir (Caşın, 2008: 344-345). 

Bunun yanı sıra, temel ilk yardım ve fiziki bir baskıya maruz kaldığında 

direnebilmenin eğitimi de verilmektedir (Dilmaç, 1997: 55-56). 

 
Temel fiziki eğitimin ardından, silah, tabanca, otomatik silahlar, anti-

tank silahları ile roket atar gibi ağır silahların tanıtılması ve kullanılmasına 

yönelik eğitim verilmektedir. Ayrıca nasıl eylem ve suikast düzenleneceğinin 

yanı sıra, bomba yapımı, bombalı eylemin nasıl düzenleneceği gibi daha 

teknik ve ileri seviyede eğitimlerde verilmektedir (Alkan, 2002: 193). Silah ve 

bomba kullanımının yanı sıra örgüt üyeleri kendi silahlarını yapma eğitimine 

de tabi tutulurlar. Çeşitli çaplarda mermili silahların, RPG tarzı roketatarların 

ev yapımı teknikleri düşük ve yüksek patlayıcılar arasındaki farklar, patlama 

kapasitesi, tahribat gücü ve şekillerine dair ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Bazı 

fabrika çıkışı olan maddeler, dinamit, nitrogliserin ve diğer plastik 

patlayıcılara dair (C-4, RDX, PETN) bilgi edinmektedirler (Caşın, 2008: 344-

345). 

 

Bir teröristin sahip olması gereken bütün askeri bilgiler kadın 

teröristlere de öğretilir. Askeri taktikler, taktik politikası ve kaçma kurtulma 

taktikleri işlenen ana konulardandır. Polisi yavaşlatma, kanun kuvvetlerinden 
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kaçma teknikleri işlenen diğer konulardır. Kamp kurma, yüzme, dağa 

tırmanma, harita okuma ve çizme, yön bulma şekilleri de eğitim programı 

içerisinde gösterilmektedir. Hayatta kalma eğitimi, kendini toplumdan 

soyutlama ve kendini topluma dahil etme, güvenli barınak sağlama, hayatta 

kalma, yiyecek bulma, barınma, giyecek yapma öğretilen diğer başlıca 

konuları oluşturmaktadır (Caşın, 2008: 344-345). 

 

Teröristler bina ve araçların havaya uçurulması, sabotaj, komplo, 

kaçırma gibi belli aktivitelerin eğitimini görmektedirler. Barınma yeri seçme ve 

bakımı, eğitim konuları arasındadır. Bu eğitim sırasında takip örgütlerin 

kullanabileceği stratejiler de öğrenilir. Sahte kimlik ve belge düzenleme 

teknikleri, elektronik aletlerin kullanımı, tamiri ve yapımı; radyo, telefon, 

televizyon, bilgisayar, uydu alıcıları ve diğer mekanik elektronik iletişim 

araçlarının eğitimi verilir. Araba sürme ve tamir etme, gemi ve küçük sürat 

motorları ile uçak ve helikopter kullanma gibi eylem planına göre örgüt 

mensubuna eğitim verilebilmektedir. Hatta bu araçların nasıl çalınacağı, 

operasyonlarda en pratik şekilde nasıl araç temin edileceği de uygulamalı 

olarak gösterilmektedir (Caşın, 2008: 344-345). 

 
(1) Gasp ve Soygun 

 

Terör örgütleri silah, patlayıcı madde ve militanlarının gider 

masraflarını karşılama gibi nedenlerden dolayı büyük miktarlarda maddi 

gelire ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde, küreselleşen sermaye içerisinde 

terör örgütleri uyuşturucu, silah, insan, değerli taş ve tablo kaçakçılığı 

yöntemleri sayesinde büyük maddi olanaklara sahip olsalar da, banka, 

kuyumcu, para nakil araçları, döviz bürosu soygunları da terör örgütlerinin 

para ihtiyaçlarını karşılamak için sıkça başvurduğu yöntemler arasındadır. 

Terör örgütleri banka soygununu ayrıca örgütsel bir propaganda aracı olarak 

da kullanabilmektedir. Broşür, el ilanı ve örgütsel yayınlarla bankayı soyma 

gerekçeleri örgütün amaçları doğrultusunda açıklanabilir. Böylece para 

ihtiyacının karşılanmasının yanında, örgütün propagandası da 

yapılabilmektedir. Ayrıca, düşman olarak gördükleri devletin kurumlarına 
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saldırmakla tatmin olmaları ve daha büyük eylemlere hazırlanan militanların 

tecrübe kazanmaları da amaçlanmaktadır (Acar ve Urhal, 2007: 397). 

 

Özellikle 1970 sonrası Avrupa’da görülen sol kanat terör örgütleri 

finansal gelir elde etmek amacıyla banka soygunu ve araba hırsızlığı 

suçlarına sıkça başvurdukları görülmektedir. Baader- Meinhof çetesinin 

üyeleri (veya Kızıl Ordu Cephesi) spor araba çetelerinden toplanmış ve hayat 

tarzlarını sürdürebilmek için banka soygunu ve araba hırsızlığına 

girişmişlerdir (Caşın, 2008: 297). Bu dönemde Baader-Meinhof örgütüne 

mensup birçok kadın terörist araba hırsızlığı suçuna karışmıştır. Astraid Proll 

gibi örgütün üst düzey kadın elemanları özellikle araba hırsızlığı ve banka 

soygunu gibi konularda uzmanlaşarak ün yapmışlardır. Öyle ki Baader-

Meinhof grubu elamanlarının özellikle BMW marka araçlarını çalmalarından 

dolayı, BMW bir dönem Almanya’da “Baader-Meinhof Wagen” olarak anılarak 

alay konusu olmuştur (MacDonald, 1991: 256). Ülkemizde de bu dönemde 

THKP/C, THKO gibi sol terör örgütleri de kuruluş aşamalarında banka 

soygunlarına karışmışlardır. Gerçekleştirdikleri eylemler örgüte belirli bir gelir 

sağladığı gibi aynı zamanda kamuoyu tarafından tanınmalarını sağlamıştır 

(Alkan, 2004: 290). 

 

Günümüzde güvenlik önlemlerinin arttırılması ve eylem riskinin fazla 

olması gibi bir takım nedenlerden dolayı terör örgütleri soygun türü 

eylemlerden uzaklaşmaktadırlar. Ancak, artan önlemlere rağmen mali açıdan 

sıkıştıkları zaman örgütler yine de maddi kaynak elde etmek için gasp ve 

soygun eylemlerine başvurmaktadırlar (Kuyaksil, 2004: 90).  

 

(2) Fidye 

 

Fidye ise “Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen herhangi 

bir beladan kurtulmak için kendisinin veya kendi adına bir başkasının 

ödemesi gereken para, kurtulmalık” olarak tanımlanmaktadır. Terör örgütleri 

açısından ise fidye, “Đşadamı, tanınmış bürokrat, devlet adamı vb. şahısların 

kaçırılarak karşılığında para talebinde bulunulması” şeklinde tanımlanabilir 

(Alkan, 2004: 293). Çocuk, bakan, asker, iş adamı, parlementer, 



 110

akademisyen, sanatçı, diplomat veya uçak yolcuları teröristler için rehin 

olabileceği gibi pusu ve sabotaj yolu ile adam kaçırma eylemlerinde 

bulunarak, bir seri pazarlıklar yapma çabası içine girerler. Örgüt kaçırma 

faaliyetlerinde başarısını kanıtladığı taktirde adam kaçırmasına gerek 

kalmayıp korkutma ya da tehdit yoluyla gelir temin etmeye devam 

edebilmektedir (Caşın, 2008: 426,534). 

 

Barınma, beslenme, giyecek, tedavi, ulaşım, haberleşme, silah, 

mühimmat vb. ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeye gelen örgütler, hem bu 

ihtiyaçlarını giderebilmek, hem de propaganda yaparak örgütlerinin isimlerini 

duyurabilmek için zengin iş adamları ve tanınmış bürokrat ve devlet 

adamlarını kaçırarak fidye alma yolunu seçmişlerdir. Örneğin, THKP/C üyesi 

örgüt elemanları, 4 Nisan 1971 günü işadamları Mete Has ve Kadir Aksoy’u 

kaçırarak karşılığında 400 bin lira fidye almışlardır (Alkan, 2004: 291). 

 

Dünya genelinde birçok terör örgütü, özellikle işadamlarını kaçırarak 

karşılığında fidye almış ve finans kaynaklarını geliştirmeye 

çalışmış/çalışmaktadır. Terör örgütü ETA, gelirinin büyük bir kısmını fidye 

amaçlı adam kaçırmalardan sağlamıştır. ETA’nın “devrimci vergi” olarak 

adlandırdığı bu yöntem, zengin - ünlü işadamlarını kaçırarak fidye talebinde 

bulunması üzerine dayanmaktadır (MacDonald, 1991: 48). Nisan 1980’de 

kaçırılan ve 1.5 milyon dolar karşılığında serbest bırakılan Katalan işadamı 

Jesus Serra Santamans, 24 Şubat 1990’da kaçırılarak, 2.8 milyon dolar fidye 

karşılığında serbest bırakılan Sanayici Adolfo V. Martin; Temmuz 1993’te 

kaçırılan, barış hareketinin önemli isimlerinden Zamona’nın büyük miktarda 

fidye ödenerek serbest bırakılması ve Haziran 1996’da kaçırılarak 11 ay 

boyunca rehin tutularak, 750.000 Đngiliz Sterlinine serbest bırakılan işadamı 

Jose Maria Aldaya, aralarında kadın militanların da bulunduğu ETA 

mensuplarının gerçekleştirdiği önemli kaçırma eylemleri arasında yer 

almaktadır (Đndependent [web], 2009). 

 
Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu tarafından da bu dönemde kadın 

teröristlerinde aktif şekilde katıldığı çok sayıda kaçırma eylemi 

gerçekleştirilmiştir. Sanayici Hanns-Martin Schleyer’in kaçırılması ve 
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öldürülmeden önce kırk üç gün boyunca rehin tutulması, Kasım 1974’te 

Berlin mahkemesi kıdemli yargıcı Günter von Drenckmann’ın kaçırılmaya 

direnmesi sonucu öldürülmesi ve 1988 senesinde Amerikan üssüne 

gerçekleştirilen bir baskın sonrasında bir Đngiliz çiftinin rehin alınması gibi 

eylemlerin tümü kadın RAF militanları tarafından gerçekleştirilmiştir 

(MacDonald, 1991: 250-251). 

 

(3) Bombalama 

 

Bombalama eylemi terör örgütleri tarafından sık kullanılan bir 

terör eylemi türüdür. Örgütün hedefi konumundaki kişilerin öldürülmesi, 

yaralanması, bina ve tesislere zarar verilmesinin yanında terörizmin genel 

stratejisi içerisinde, kitleleri korkutmak, panik atmosferi oluşturmak ve 

sindirmek amacıyla terörist grupların sıkça başvurduğu bir yöntemdir. 

Bombalama saldırıları, diğer eylem türlerine oranla daha kolay planlanır ve 

son ana kadar denetlenebildiği için de, uygulama bakımından daha garantili 

sonuç vermektedir. Bombalama önceden seçilmiş belirli bir hedefe veya 

gelişigüzel belirlenmiş yerlere yapılabilir. Öldürülmesi ülkede gerginlik 

yaratacağı bilinen şahıslara yönelik gerçekleştirilen bombalama eylemlerinin 

hedefi bellidir. Tren istasyonu, alış veriş merkezlerine gibi kamuya açık 

yerlere yönelik saldırılarda ise bombanın kime zarar vereceği tamamen 

tesadüflere bağlıdır (Acar ve Urhal, 2007: 400). 

  

Bombalama eylemleri terör örgütleri tarafından sıkça kullanılan bir 

terör biçimidir. Kadın militanların karıştığı bombalama eylemlerine Avrupa’da 

1970’li yıllar itibariyle ortaya çıktığını görmekteyiz. Đspanyol ETA terör örgütü 

kadınlarının da içinde olduğu çok sayıda bombalama olayı ile 800 kişinin 

ölümünden sorumlu tutulmaktadır (Signalfire [web], 2009). ETA, ilk kurulduğu 

zamanlarda tatil köylerini hedef alan bombalama olayları gerçekleştirse de 

zaman içerisinde Fransız arabaları (Peugeout, Citroen ve Renault) üreten 

fabrikalara, Bask bölgesinde otoyol ve inşaat yapan şirketlerin büroları gibi 

çok sayıda yere bomba yüklü arabalar ile saldırılar düzenlemiştir. 1990’lı 

yıllarda ise örgüt kişilere posta yolu ile gönderdiği bomba yüklü mektuplar ile 

bombalı suikast eylemlerinde bulunmuştur (MacDonald, 1991: 27).  
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(4) Sokak eylemleri (Kundaklama ve Sabotaj) 

 

Terör örgütlerinin legal veya korsan bir gösteride provokatörleri 

kullanarak gösteriye katılan ve örgütle bir bağlantısı olmayan kişileri güvenlik 

güçleri ile karşı karşıya getirmeyi amaçladıkları eylemlerdir. Sokak 

eylemlerinde dikkat çeken önemli nokta göstericilerin sokaklarda, caddelerde 

barikat kurarak direnme noktaları oluşturmaları ve molotof kokteyl, taş ve 

sopalarla güvenlik güçlerine, iş yerlerine, binalara ve dükkanlara maddi zarar 

vermeleridir (Acar ve Urhal, 2007: 402). 

 

1970’lerde Avrupa’da faaliyet gösteren sol terör örgütleri 

gerçekleştirdikleri toplu gösterilerde molotof kokteyli kullanarak büyük 

şirketlere ait çok sayıda işyerini ateşe vermişlerdir. Örneğin Alman Kızıl Ordu 

mensubu kadınlar bu gösteriler sırasında özellikle çevreye zarar veren sanayi 

tesislerini, seks filmleri gösterilen sinemaları ve büyük şirketlerin şubelerini 

kendilerine hedef seçmişlerdir (MacDonald, 1991: 26). Weather Underground 

örgütü de kuruluş safhası Vietnam savaşını protesto etmek amacıyla 

aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu şiddet içerikli sokak gösterileri 

düzenlemiştir (Jefferson, 2003: 87). Filistin’de ise Ekim 1987 yılında başlayan 

birinci Đntifada ile çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu kitleler, 

Đsrail askeri birliklerine karşı taş, sopa ve molotof kokteyliler ile direniş 

göstermişlerdir. MacDonald (1991: 96-99), intifada döneminde Filistinli 

kadınların mücadelelerini şu şekilde dile getirmektedir: 

 

“1989 yılında Filistin’i ziyaret ettiğimde, Đntifada en canlı ve hareketli 

durumundaydı: Taş atan yeni yürüyen bebeklerden sekiz yaşındakilere 

kadar herkes Đntifada’ya katılmış gözüküyordu, fakat en çok kadınlar vardı. 

Genç kızlar, Şebab’ın (askerlere taş atan gençler ordusu) en az yarısını 

oluşturuyordu. Sokak savaşının taktiklerinde uzmanlardı ve erkeklerle eşit 

muamele görmekteydiler. Gazze Şeridi’nde, on yaş ve üstü kızlı - oğlanlı 

gruplar yanmış arabalar, petrol varilleri ve kamptan getirilen yıkıntı 

parçalarıyla gösteri başlamadan önce yolu kapatıyorlardı. Çoğu tepeden 

tırnağa siyah giyinmişlerdi. Silahları ise sopa, taşlar, sapan ve bisiklet 

zincirleriydi.”   
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“Filistinli kadınlar, Đntifada’nın her alanında ön cephede olduklarını çok iyi 

biliyorlar. Ayaklanma gelişip on binlerce erkek ordu tarafından gözaltına 

alındığı için, savaşı kadınlar üstlendi. Erkekler gittiğinde bu görevi yapacak 

kendileri dışında başka kimse yoktu, fakat gösterilere katılmasında başka 

etkenlerde söz konusuydu. Kadınlar önemlerini çok iyi biliyorlar ve artık dul 

ya da seyirci olmamaya kararlıydılar.”  

 

(5) Suikast 

 

Suikast, Türk Dil Kurumu’na göre “Gizlice cana kıyma ve 

kötülük etmeye kalkışma, bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan 

kurarak öldürme” olarak nitelendirilmektedir (TDK [web], 2009). Öldürme 

eylemlerinin asıl amacı eylemlere hedef olan kişilerin öldürülmesinden ziyade 

toplumun tamamına ya da belirli bir kesimine mesaj verilmesidir (Yayla, 1990: 

2). Bu eylemlerin sonucunda oluşan panik, belirsizlik ve korku ortamı 

terörizmin amaçlarındandır. Devlet büyüklerine ve toplumda sevilen kişilere 

karşı gerçekleştirilen suikastlerle toplumsal uzlaşma tehlikeye sokulmak 

amaçlanmaktadır (Acar ve Urhal, 2007: 401). 

 

24 Ocak 1878 tarihinde kadın Rus devrimci Vera Zasulich’in St. 

Petersburg eyalet valisi Fyodor Trepov'e karşı gerçekleştirdiği suikast, 

döneme damgasını vuran önemli bir saldırı niteliği taşımaktadır. 1970’ler 

Avrupa’sındaki sol terör örgütü mensubu kadınlar, sık şekilde siyasi 

suikastlara karışmışlardır. Örneğin Alman Kızlı Ordu Fraksiyonu örgütünün 

önemli isimlerinden biri olan Brigitte Mohnhaupt, 1977’de aralarında federal 

başsavcı Siegfried Buback ve bankacı Jürgen Ponto’nun bulunduğu dokuz 

ayrı suikast gerçekleştirilmiştir. Mohnhaupt ayrıca NATO komutanı General 

Kroesen’e karşı girişilen suikast eylemine de aktif katılım gerçekleştirmiştir 

(BBC[web], 2009d). Aynı dönemde ETA’nın da bizzat kadınların karıştığı 

yargıçlara, polis müdürlerine, işadamlarına ve konsoloslara karşı çok sayıda 

suikast eylemi düzenlemiştir (MacDonald, 1991: 26-27). 

 

Günümüzde de kadın suikastçılar etkin şekilde terör örgütleri için 

önemli kişileri hedef almaktadır. 29 Nisan 2009 tarihinde Bilkent üniversitesi 

Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hikmet Sami Türk’e DHKP/C 



 114

örgütü üyesi Didem Akman tarafından gerçekleştirilen suikast girişimi 

başarısızlıkla sonuçlanmıştır (CNNTURK [web], 2009). Irakta faaliyet 

gösteren ve Mukteda El Sadr'a bağlı olan Şii El Mehdi Ordusu’nun ise, Sünni 

önde gelenlerine suikast işlemek üzere tamamı kadınlardan oluşan “El-

Zahra” adında bir suikastçı birliğinin kurulduğu söylentileri ortaya çıkmıştır. 

Günümüz terör yapılanmalarında görülmeye başlanan bu tarz oluşumlar, 

kadınların suikast görevlerinde de aktif şekilde kullanıldığına dair önemli bir 

işarettir (Bakier [web], 2006). 

 

(6) Đntihar Saldırısı 

 

Đntihar saldırısı, saldırıyı işleyen kişinin de eylem sonucu 

hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan, operasyonel bir terör eylemi olarak 

tanımlanmaktadır (Ganor, 2007: 2). Tarih boyunca çok çeşitli toplumlar 

tarafından gerçekleştirilen bu eylem türü, tek bir din veya bölge kaynaklı 

olmayıp, farklı dinamiklere bağlı olarak gelişmiştir (Bloom, 2005: 4). Đlk 

çağlarda Yahudi Zealot/Sicarii örgütünün, Hindistan’da Sati geleneğinde, 

Đrlanda’da siyasi tutukluların ve Đkinci Dünya Savaşı sırasında Japon 

Kamikaze birliklerinin intiharı bir seçenek olarak düşünmeleri, intihar 

eyleminin farklı kültürlerde bulunduğunun en somut kanıtıdır (Oliver, 2005: 

20).  

 
Đntihar saldırılarının en önemli stratejik getirisi saldırganın, eylem 

sonrasında arkada işe yarar hiçbir iz bırakmaması ve yardım aldığı kişiler 

hakkında bilgi vermiyor olmasıdır. Daha da önemlisi eylem planlamasının en 

zor bölümünü oluşturan kaçış için kaygılanmayı gerektirmiyor olmasıdır. 

Canlı bombaların ölümleri, örgüt açısından yeri dolduracak bir boşluk 

yaratmamaktadır. Ayrıca, bombalı intihar saldırısı, suçluyu toplumun nefret 

duygusundan, dava ve cezalandırma sürecinden de korumaktadır. Böylesine 

bir kaçış, toplumun kızgınlığını iyice artırarak, şiddet eyleminin istenenden 

fazla etki yaratmasını sağlamaktadır (Acar ve Urhal, 2007: 400). 

 
Modern terör örgütlerinde intihar eylemlerinin kullanılması yakın 

döneme denk gelmektedir.1980’lerde radikal Đslami terör örgütlerindeki artış 
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ile birlikte din esaslı intihar saldırıları modern terör olgusu içerisinde yer 

almaya başlamıştır. Đlk kez Ortadoğu’da Hamas ve Đslami CĐhad terör 

örgütleri vasıtasıyla görülmeye başlanan bu eylem şekli, daha sonra Sri 

Lanka, Filipinler, Malabor, Sumatra ve ülkemizde de sık şekilde görülmeye 

başlanmıştır. Günümüzde intihar saldırıları tüm Ortadoğu’da, Kafkaslar ve 

Orta Asya’da radikal Đslami örgütler tarafından kanlı bir terör eylemi olarak 

kullanılmaktadır (Khashan, 2003: 1050). Ancak intihar bombacılığı yalnız 

radikal Đslami terör örgütlerinin kullandığı bir yöntem olmayıp, PKK, Tamil 

Kaplanları gibi ayrılıkçı ve bölücü nitelikteki örgütler tarafından da 

kullanılmaktadır (Abdullaev, 2007: 20). Sadece 2000 yılının Şubat ayında 21’i 

ülkemizde PKK tarafından gerçekleştirilen, dünya genelinde toplam 275 

bombalı intihar saldırısı gerçekleştirilmiştir (Acar ve Urhal, 2007: 318). Đntihar 

saldırganları için tek bir profil çıkarmak çok zordur. Saldırganlar her iki 

cinsiyetten de olabilir (Caşın, 2008: 502). Ancak elde edilen verilerden intihar 

saldırganları hakkında genel bir profil düzenlemek mümkündür. 

 
1- Genellikle bekar, 

2- 16–60 yaş aralığında, 

3- Çoğunlukla fakir ve çok çocuklu aile yapılarından gelmekte, 

4- Eğitimsiz veya eğitimli olabilir, 

5- Đntikam almaya hevesli, 

6- Genellikle psikolojik olarak normal bireyler (Bazı psikolojik veya 

sağlık problemleri intihar saldırısına yönlendirebilir) 

7- Örgüt için önemi kalmamış, vasıfsız kişilerdir (Eren, 2007: 31). 

 
Kayıtlara geçmiş ilk kadın intihar saldırısı, Kasım 1982’de 17 

yaşında, Suriye kökenli genç bir kızın, Güney Lübnan’daki Sur kentine 

konuşlandırılmış Đsrail askeri kuvvetlerinin ana karargahına bombalı intihar 

saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında Filistinli ve Lübnanlı tutukluların da 

bulunduğu toplamda 89 kişinin ölümüne yol açtığı olaydır (Acar ve Urhal, 

2007: 400). Bu tarihten sonra Filistin - Đsrail çatışmasında kadın intihar 

bombacılar, Đsrail topraklarında çok sayıda saldırı düzenlemiştir. 2002’den bu 

yana Đsrail’de gerçekleştirilen intihar saldırısının 10’u kadın intihar eylemcisi 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Stelle, 2008). 
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Irak’ın 2003 yılında işgalinin ardından kadın intihar saldırıları bu 

ülkede de gittikçe artış gösteren bir terörist saldırı türü haline gelmiştir. 2003 

yılından itibaren gerçekleştirilen intihar saldırılarının 43’ü kadın intihar 

bombacıları tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıların çoğunluğu 2005-

2007 arasında gerçekleşmiş olup sekiz adedi 2007 yılında ve 30 adedi de 

2008 yılı (Eylül ayına kadar olan ki dönem) itibari ile gerçekleştirilmiştir. 

(Stelle, 2008) (Tablo-10) 

 

           Tablo-10: 2000 – 2007 Arası Dönemde Ortadoğu’da Gerçekleştirilen  

                            Đntihar Saldırısı Rakamları (Sjoberg ve Gentry, 2007:113) 

 

 01.09.2000   

11.09.2001 

12-09-2001  

01-09-2003 

02.03.2003  

27.03.2007 

Toplam Kadın 

Toplam 

Đsrail, Gazze ve 

Batı Şeria 

14 70 55 149 10 

Irak 0 1 609 610 4 

Ürdün  0 0 3 3 1 

 

Đntihar bombacısı olan kişilerin eylemi gerçekleştirme sebebi 

genellikle tek bir nedenden kaynaklanmaz. Bireysel, sosyal ve ideolojik 

motivasyonların her birisi bireyi intihar bombacısı olmaya iten önemli 

etkenlerdir. Özellikle sosyo-ekonomik gelirin düşük olduğu toplumlarda 

yaşayan kadınlar eşitliğe yalnızca ölümde ulaşabileceklerine inanmaktadırlar 

(Byrd ve Decker, 2008: 97). Ayrıca, din temelli intihar saldırılarında “şehitlik 

mertebesi” kadın teröristler üzerinde son derece etkili bir motivasyon unsuru 

olduğu kadar, aynı zamanda Đslam dinince yasaklanmış olan intihar eylemini 

bu şekilde meşru kılmaktadır (Ganoz, 2007: 4).  

 

Evliliğinde yaşadığı problemler, çocuk sahibi olamaması, toplum 

tarafından uygun görülmeyen bir davranışa maruz kalmış olmasından dolayı 

kadın, bireysel olarak kendisini sorumlu tutmakta ve intihar saldırısına 

yönelebilmektedir. Kadın kendisini feda ederek, kendisi veya ailesi üzerindeki 
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utanç duygusunu temizleyebileceğine inanmaktadır. Bu tarz kadınsal 

kaynaklı bir intikam duygusu siyasal amaçtan yoksun bir motivasyon 

çeşididir. Diğer bir değişle eylemde kadının üzerinden siyasal sorumluluğu 

kaldırmaktadır (Knight, 2005). Dinsel ve ideolojik motivasyon da burada 

yalnızca eylemi meşrulaştıran bir araç olmaktadır.      

  

Đntihar bombacısı olan kadınların büyük çoğunluğu aile fertlerinden 

en az birini siyasal mücadele sırasında kaybetmiş, sosyal yaşantıdan bir 

beklentisi olmayan ve kaybedecek bir şeyleri kalmamış, gözü kara kişilerden 

oluşmaktadır (Jacques, 2008). Ayrıca evlilik, ailesel ve kişisel kaynaklı 

sorunlar da kadını intihar saldırısına yönelten diğer önemli motive 

unsurlarıdır. Kadınların, içsel ve kişisel bir travma sonucu veya kendisinin ve 

ailesinin onurunu korumak ve intikam almak amacıyla da intihar bombacılığı 

eylemini gerçekleştirebilmektedirler (Sjoberg ve Gentry, 2007: 129) (Şekil-2). 
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         Şekil-2: Kadın Đntihar Bombacısının Oluşmasına Etki Eden Unsurların 
                       Diagram Şeklinde Gösterimi (Jacques, 2008) 
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Kadın teröristlerin intihar eylemlerine yönelmesinde ve 

yönlendirilmesindeki diğer temel sebepleri maddeler halinde şu şekilde 

sıralayabiliriz. 

 
1- Kadın teröristlere karşı örgüt içerisinde “işe yaramazlık” 

psikolojisin gelişmiş olması. Bu psikolojinin intihar eylemleriyle, örgüt 

nezdinde bir kahraman olarak telafi edilmeye çalışılması,  

 
2- Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, gelenek ve 

göreneklerden kaynaklanan nedenlerle, kadınlara karşı daha toleranslı 

davranıldığı, yasadışı örgüt mensuplarınca bilinmesi, 

 
3- Bombaların hamile süsü verilerek kadın üzerinde daha kolay 

kamufle edilebiliyor olması,  

 
4- Kadınların erkeklere göre daha duygusal olmaları ve 

şartlandırılmaya daha açık olmalarıdır (Alkan, 2000). 

 

Đntihar eylemi öncesi cesaret verici ilaçların kullanımı da söz konusu 

olabilir. Canlı bombalar, gönüllü olma, kendini bu işe adama, şartlanma, 

ideali uğruna ölümü göze alma gibi tipik özellikler gösterirler. Aylarca bu 

düşünce üzerine kafa yorarak o düşünceye kilitlenmektedirler. Başarı 

sağlanacağı ve ideallerine hizmet edeceği düşüncesi, eyleme sürükleyen itici 

güçtür. Eylemi şehit olacağı kutsal bir görev gibi görmektedirler (Karademir, 

1999: 12). 

 

“Đntihar eylemcileri, kişiliklerinin altyapısında daha içe dönük insanlardır. 

Telkine daha müsaittirler. Đntihar bombacılarında, genellikle intihara 

teşebbüs eden kişilerde gözüken genel psikolojik sorunlar gözükmektedir. 

Eylemi gerçekleştiren bu kişilerde, çaresizlik ve umutsuzluk duyguları 

öğretilerek bilinçli olarak depresyon yaratılmaya çalışılmaktadır.” (Karademir, 

1999:12) 

 

Kadın teröristlerin düzenlediği intihar saldırıları medya tarafından 

daha fazla ilgi çektiğinden, erkek intihar bombacılarına göre daha fazla korku 

oluşturmaktadır. Kadın intihar bombacısının geleneksel kadın rolüne zıt oluşu 
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ve eylemin önceden tahmin edilememesi toplum içerisinde korkuyu daha da 

artıran etmenlerdir (Gonzales - Perez, 2008: 63). 

 
Kadın intihar bombacılarının eğitim durumlarına da bakacak olursak 

eğitimsiz kadınların olduğu gibi çok sayıda yüksek tahsilli kadının da intihar 

saldırılarında bulunduğu bilinmektedir. Đntihar saldırısı düzenleyen kadınların 

biyografileri incelendiğinde kadınların eğitim seviyeleri bulunduğu toplumun 

genel kadın eğitim seviyesinin oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Kaldı ki 

kadın intihar saldırılarının sıkça görüldüğü Çeçen ve Filistin topluluklarının 

kadın eğitim oranları diğer Arap ülkelerinin kadın eğitim oranlarının oldukça 

üzerindedir (Von Knopp, 2007: 400). 

  

(7) Uçak Kaçırma ve Hava Korsanlığı 

 

Uçak kaçırma ve hava korsanlığı, teröristlerin uçakların ve hava 

meydanlarının güvenlik zaafiyetlerinden yararlanarak yolcu olarak girdikleri 

kokpitlerde pilot ve mühimmatı silahla veya farklı patlayıcılar ile tehdit 

etmeleri, uçağı farklı ülke topraklarına kaçırmaları, maddi zarara, uçak içinde 

öldürme ve yaralama olaylarına sebep olmaları ve uçağı da intihar eylemleri 

için kullanmalarını kapsayan bir terör eylemidir (Caşın, 2008: 430). 

 

1948–1950 yılları arasındaki dönemde Çin ve Çekoslovakya’daki 

siyasi karışıklık ve 1958–1962 yılları arasında ise Küba’da Castro’nun 

iktidara gelmesi ile siyasal iltica amaçlı uçak kaçırma eylemleri sık şekilde 

gerçekleşmeye başlamıştır. 1948’den 1969 yılına kadar yaklaşık 121 

civarında uçak kaçırma olayı yaşanmıştır. (Erem ve Keyman, 1970: 1). 

Yalnızca 1969 yılında, ABD’den Küba’ya 33 başarılı uçak kaçırma eylemi 

gerçekleşmiştir (Thackrah, 2004:116) (Tablo-11). 
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Tablo-11: 1948–1977 Arası Dönemde Gerçekleştirilen Uçak                                            

Kaçırma Eylemleri (Caşın, 2008:437) 

 
 

1931 yılında bir Peru askeri uçağının kaçırılması olayı kayda geçen 

ilk uçak kaçırma eylemidir (Acar ve Urhal, 2007: 397). 1958 yılında ise Fidel 

Castro’nun kardeşi Raul Castro’nun gerçekleştirdiği uçak kaçırma eylemi ile 

ilk defa uçak kaçırma eylemi politik amaçlarla kullanılmıştır. 1968-1969’dan 

sonra ise sivil havayollarına ait yolcu uçaklarının terör örgütlerinin siyasal 

amaçları doğrultusunda kaçırılması sıkça karşılaşılan bir terör faaliyeti haline 

gelmiştir. Bu dönemde gerçekleşen uçak kaçırma eylemleri aslında Neo-

Marksist ve radikal dini terör gruplarının, kapitalist yönetici sınıfına karşı 

düzenledikleri ve onların en modern ve teknolojik ulaşım sistemlerinin bile 

terörist saldırılara maruz olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir 

(Caşın, 2008: 432-434). 1980 yılları ile birlikte, yolcuların ve yolcu 

bagajlarının x-ray aygıtlarıyla aranması ve havalimanlarında silahlı 

görevlilerin bulundurulması gibi havacılık güvenliğinde yaşanan gelişmeler ile 

hava korsanlığında belirgin bir azalma yaşanmıştır.  

 

 1948 1958 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Uçuş Kaynağı            

Kuzey Amerika - 23 23 37 14 29 29 2 7 11 4 

Latin Amerika (+) - 18 10 29 15 13 8 5 4 4 2 

Batı Avrupa - - 1 4 4 4 10 7 3 2 3 

Varşova Paktı 15 - - 2 15 1 3 3 - 1 1 

Ortadoğu** - - 1 3 14 5 5 3 3 3 3 

Diğerleri*** - 7 3 7 10 9 9 2 12 5 4 

Yönlendirmenin 
Yapıldığı yer  

Kuzey Amerika - - - - - 5 14 2 7 5 - 

Latin Amerika* - 41 32 63 28 26 19 5 4 4 - 

(Küba'ya Gidenler) - (41) (32) (63) (26) (20) (13) (3) (4) (1) - 

Batı Avrupa 15 - 1 7 15 7 12 3 3 3 4 

Varşova Paktı - - - - - - 3 - - - - 

Ortadoğu - - - 4 16 4 6 7 6 4 6 

Diğerleri - 7 5 8 13 19 10 5 9 10 6 

Toplam Teşebbüs 15 48 38 82 72 61 64 22 29 26 17 

Başarılı (!) 13 31 33 70 46 24 18 11 8 6 8 

Başarı Yüzdesi 86.7 64.6 86.8 85.4 63.9 39.3 28.1. 50.0 27.6. 23.1. 47.0  

 

* Karayip Adalarını da kapsar ** Kuzey Afrika dahil (!) Korsanlar istenilen hedefe ulaştı 

*** Asya, Avustralya, Sahra Afrika ve bilinmeyen (+) Avusturya, Türkiye, Yugoslavya dahil 
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Uçak korsanı kadın teröristler ilk kez 1960’lı yılların sonu ve 1970’li 

yıllar itibariyle görülmeye başlamıştır. Özellikle Filistin Kurtuluş Örgütü, kadın 

teröristleri kullanarak çok sayıda uçak kaçırma eylemini bu dönemde 

gerçekleştirmiştir. 29 Ağustos 1969 yılında Tel Aviv’den Los Angeles’a giden 

840 sayılı TWA uçağını kaçırarak Şam’a indirerek, yolcuları tahliye ettikten 

sonra uçağı havaya uçuran ve ertesi yıl 6 Eylül günü ise Amsterdam-New 

York seferini yapan EL-AL uçağını kaçıran Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi 

Leyla Halid ilk kadın hava korsanıdır (Caşın, 2008: 443). 

 

“Leyla Halid, yüzlerce canlı ve ölü Filistinlinin ondan önce ve sonra 

yapmadığı bir şeyi birkaç saat içinde yaptı: dünyanın kitle iletişim araçlarının 

dikkatini kendine çekti ve medyayı kendine esir etti. Bunu yapış tarzı (uçak 

kaçırarak, yolcuları tahliye ederek, sonra uçağı havaya uçurarak) onu hem 

aşırı tehlikeli, fakat hem de paradoksal bir biçimde romantik ve cesur bir 

kadın haline getirdi. Kimseyi öldürmemişti ve kendi hayatını ortaya atmıştı. 

Genç ve güzel bir kadın olmasının, yarattığı sansasyonla büyük ilgisi vardı.” 

(MacDonald, 1991:129). 

 
Leyla Halid’in ardından 8 Mayıs 1972 tarihinde Sabena hava 

yollarına ait bir uçak, ikisi kadın toplam dört Filistin Kurtuluş Örgütü üyesi 

hava korsanı tarafından kaçırılmıştır. Tel Aviv hava limanında, ertesi gün 

düzenlenen operasyon sonucunda erkek teröristler ölü ele geçirilirken kadın 

teröristler sağ olarak yakalanmıştır. Yargılama sırasında kadınlardan birinin 

uyuşturucu bağımlısı olduğundan ve diğerinin örgüt tarafından kaçırılarak 

eylemi gerçekleştirmeye zorlandıklarını belirtmişlerdir. Her iki eylemci de 

müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardır (Morgan, 1989:213). 

 

29 Kasım 1987’de Abu Dabi’den Bangkok’a gitmekte olan 858 sefer 

sayılı Güney Kore Hava Yolları’na ait uçağı zaman ayarlı bomba yerleştirerek 

düşmesine ve 115 kişinin ölmesine sebep veren Kuzey Kore istihbaratı adına 

çalışan Kim Hyon Hui, döneme damgasını vuran bir diğer kadın teröristtir.   

 

“Kadınların kendilerini sisteme şiddetle saldıracak kadar bastırılmış ve öfkeli 

hissetmeleri Kim Hyon Hui’ya tamamen yabancı gelen bir şeydi. Fakat 

kimsenin Koreli bir kadının uçak bombalayacağından kuşkulanmayacağı için 
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göreve seçildiğine inanıyordu. Güzelliği ve alçak gönüllü görünüşü, 

patronları tarafından özellikle kullanılmıştı.” (MacDonald, 1991:89). 

 

11 Eylül’den önce uçak kaçırma eylemlerinde teröristlerin zor 

durumda kalmayınca, kendi bulunduğu uçağı düşürmeyeceğine inanılmıştır 

(Acar ve Urhal, 2007: 398). Soğuk Savaş döneminde sivil havacılığın kritik 

ulaşım araçları olarak kullanılan uçakların şiddet ve saldırı eylemlerinde 

genellikle bir “propaganda unsuru” olarak kullanılmıştır (Caşın, 2008: 441-

442). 11 Eylül 2001 tarihinden sonra ise uçağa yolcu olarak binen 

teröristlerin, uçağı kaçırıp yolcuları rehin almak yerine kaçırdıkları uçakla 

intihar saldırısı gerçekleştirdiklerini görmekteyiz. 11 Eylül eyleminden sonra 

24 Ağustos 2004’te benzer şekilde Rus hava yollarına ait iki farklı uçak 

Nagayeva (30) ve Dzhebirkhanova (37) adında iki Çeçen kadın terörist 

tarafından aynı anda kaçırılarak iki uçağın da düşürülmesine ve toplamda 90 

kişinin ölümüne sebep olmuşturlar (Radikal [web], 2009b). 

 

c. Lider Konum 

 

Lider, hücrenin bir üyesi olarak, diğer üyelerle omuz omuza çalışan 

ancak diğerlerinden farklı olarak oluşumun aktif şekilde içerisinde yer alarak 

örgütün ideolojisi, liderliği, motivasyonu ve stratejisinden sorumlu olan kişidir 

(Caşın, 2008: 348-349; Grist ve Mahan, 2003: 160). Taraftarların aksine, 

lider, teröristlerin kendilerine olan güvenleri ve kendilerine verdikleri değer 

çok yüksektir. Lider olarak eğitim gördükleri geçmişleri vardır. Bu liderlik, 

diğer liderlere liderlik etmekle alakalı değil, daha çok kaybolmuş ya da yanlış 

yönlendirilmiş bireylere karşı yapılan bir liderliktir (Mullins, 1998). Terörist 

organizasyonlarda bulunan bu açıdan liderlik etmek için, kılavuza ihtiyaç 

duyan ve kaybolmuş bireyler ararlar.  

 
Kadınların fiziksel görünüşü, seksüelliği ve çekiciliği hem örgüte 

katılımda ve hem de örgüt hiyerarşisi içerisinde yükselebilmesinde önemli bir 

rol oynamasına rağmen örgüt içerisinde lider konuma gelmede tek başına 

temel bir etken oluşturmamaktadır. Kadın militanın kişiliği, tahsil durumu, 

kabiliyeti ve fiziksel görünümünün yanı sıra kadının çatışma ortamlarında 
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örgüte başarı getiren liderlik kabiliyeti ve verdiği stratejik kararlardaki yapıcı 

performansı ile örgüte olan inancı ve adanmışlığının tümünde gösterdiği 

genel bir başarı, örgütün karar alıcı merci içerisinde yükselebilmesinin önünü 

açmaktadır. Yapı olarak zayıf, çelimsiz veya kırılgan olan kadın militanların 

dahi, örgüt içerisinde yukarıda sayılan niteliklerinden dolayı lider konumlarda 

görev alabilmektedirler  (Galvin, 1983: 28). Örgüt ortamının zorlu koşulları 

içerisinde kendisinden bekleneni karşılamayan örgüt mensubu ise sessiz 

kalarak, sempatizan veya savaşçı gibi düşük görevlerle yetinmek durumunda 

kalmaktadır. 

 
Terörist liderler genellikle paranoyak olmaya meyillilerdir veya psişik 

paranoya sınırlarındadırlar. Diğer insanlardan devamlı şüphe duyar hatta 

kendi hatalarını diğerlerinin üzerine yıkmaya çalışır. Psikolojik olarak diğer 

bireyleri kullanmaya meyillidir çünkü diğer bireylerden daha üstün olduğunu 

varsaymaktadır (Caşın, 2008: 351). Ayrıca lider pozisyonuna getirilen kadın 

militanda genel anlamda korku hissiyatının erkek liderlerle kıyaslandığında 

daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Bu korkunun temeli kadının lider 

konumda, kendisinden bilinen geleneksel kadın rollerinin dışında farklı bir rol 

oynamasının beklenmesinden kaynaklanmaktadır (Grist ve Mahan, 2003: 

159-160). 

 
Örgütsel mücadelenin sona ermesi ile birlikte lider konumunda 

bulunan kadın militanların rolleri büyük ölçüde değişerek, kendilerini 

toplumsal değişime adamaktadırlar. Mücadele sona erdiğinde, tüm sosyal 

yapı ters yüz olacak ve yeni bir düzen kurulacaktır. Lider konumunda bulunan 

üyeler, mücadele sonrasında kurulacak bu yeni düzende güç ve otorite 

alacaklarına dair söz almaktadırlar (Crenshaw, 1985: 467). Mücadele 

sonrasında ev yaşantısına geri dönmektense kadın liderler sosyal yapı 

içerisinde örgütün ve kendisinin inandığı ideolojik çizgi doğrultusunda siyasal 

çalışmalar içerisinde yer almakta ve bu çalışmalarını uluslararası arenaya 

taşımaktadırlar. Örneğin 1970’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet 

gösteren Weather Underground Örgütü’nün lider kadrosu içerisinde yer alan 

Bernardine Dohrn, örgütten ayrıldıktan sonra önce bir hukuk bürosunda, 

ardından ise 1991 yılında Chicago’da bir üniversitede öğretim görevlisi olarak 
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çalışmaya başlamıştır (New York Times [web], 2009). Dohrn zaman 

içerisinde yeni sol akımın savunucusu ve erkek egemen yapıya karşı 

duruşun simgesi haline gelerek, bu söylemlerini günümüzde dahi 

sürdürmektedir (Grist ve Mahan, 2003: 160-161).     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TERÖR ÖRGÜTLERĐNDE KADIN OLUŞUMLARI, 

KADIN TERÖRĐZMĐYLE MÜCADELE YÖNTEMLERĐ VE SONUÇ 

 

1. TERÖR ÖRGÜTLERĐNDE KADIN OLUŞUMLAR 
 

a. Sol Đdeolojik Terör Örgütlerinde Kadın Terörist Varlığı 
 

(1) Đtalyan Kızıl Tugaylar 

 
        Eylül 1969’da Trento Üniversitesinde bir grup kapitalizm karşıtı 

komünist öğrenci ve işçi tarafından “Metropolitan Political Collective” adı ile 

kurulan örgüt, Ekim 1970’de ismini Kızıl Tugaylar olarak ilan edilmiştir. 

1970’lerden 1980’lere kadar örgütsel mücadelesinde doruk noktasına ulaşan 

grubun eylemleri 1990’lü yılların başına dek sürmüştür. Kızıl Tugaylar, 1970 

– 1980 arası dönemde hırsızlık, kundaklama, aralarında polis memurları, 

politikacılar, avukat, hakim, üniversite profesörleri, sendika başkanı ve 

sanayicilerin bulunduğu 1200’e yakın kişiyi yaralama ve öldürme olayı ile 

aralarında Đtalyan başbakanı Aldo Moro, NATO komutanı Amerikalı General 

J. Lee Dozier olmak çok sayıda kaçırma eylemine karışmışlardır (Drake, 

1999: 63-68).   

 
Đtalyan sol örgütlenmelerin oluşumunu ve bu örgütlere kadın katılımın 

nedenlerini inceleyecek olursak temel sebeplerin sosyal, siyasal ve ekonomik 

alanda toplumsal değişimlerin kadınlar üzerindeki etkilerinden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. 1960’lı yıllara kadar Đtalya’da kadının 

toplumsal boyutta mevkisi ikincil konumda olmuştur. Kadın ve erkek arasında 

çalışma yaşantısında, siyasal partilerde, sendikalarda gerçek anlamda bir 

eşitlikten söz edilememekteydi. Hukuki açıdan bile 1970 yılına kadar kadının 

boşanma hakkı olmadığı gibi 1978 yılına kadar kürtaj cinayet olarak 

sayılmıştır (Eager, 2008: 28). Ancak, 1960’lı yıllar ile birlikte tüm Avrupa’da 

etkili olmaya başlayan sol ideoloji ve feminist hareketlenmeler Avrupa’da 
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olduğu gibi Đtalyan siyasal sisteminde ve kültüründe de önemli değişikliklere 

gidilmesine sebep olmuştur. Özellikle iş yaşantısının etkin olduğu Kuzey 

Đtalya (Milano, Genova ve Turin şehirleri) değişimin odak noktası haline 

gelmiştir (Jamieson, 2000: 53). Ayrıca aynı dönemde gözüken ekonomik 

canlılığında etkisiyle Đtalya’nın güney kesiminden iş bulmak umuduyla 

kuzeye, büyük şehirlere kalabalık kitleler halinde göçler yaşanmış ve büyük 

şehirlerin nüfusunu 1951’den 1966’ya kadar geçen 15 sene içerisinde 5.5 

milyon kişi daha artırmasına sebep olmuştur. Bu durumun doğal bir sonucu 

olarak Đtalya’nın güneyinde zaten 1960’lı yıllara kadar iş yaşantısı içerisinde 

bulunmayan kadınlar, yüksek işsizlik oranlarına rağmen kuzey bölgelerinde 

çok çeşitli sektörel alanlarda iş bulma çabası içerisine girmişlerdir (Eager, 

2008: 29). 

 
1960’lı yıllar itibariyle Đtalya’da üniversite öğrenimine başlayan kişi 

sayısı önceki on yıla oranla iki katına çıkmasına rağmen, devletin üniversite 

öğrencilerine sağladığı temel olanaklar aynı oranda kalmıştır. Üniversitelerin 

fiziki altyapılarının yetersiz olmasının yanı sıra üniversitelerin öğretim 

elemanı kadroları da 1920’li yıllardaki seviyelerinde seyretmiştir. Yetersiz 

koşullara rağmen Đtalyan hükümetinin 1969 yılında üniversitelere giriş 

sistemini kolaylaştırıp, kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımları ile birlikte 

üniversiteler genç kitlelerin Marksist yapılanma çerçevesinde oluşturduğu 

sosyal gettolar haline bürünmüştür (Meade, 1990: 19) (Tablo-12). Üniversite 

ortamlarında Marksizm ile birlikte militan feminist görüşlerde de artışa 

rastlanmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda, üniversite öğrenimi sırasında 

örgüte katılım gösteren kadınların % 35’i örgütle olan bağlantılarının geçici 

nitelikte (diğer bir ifade ile gençlik heyecanı ile) bir katılım olduğunu 

belirtmişlerdir (Weinberg ve Eubank, 1987: 254). 
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Tablo-12: Đtalyan Terör Örgütlerine Üye Kadınların Örgüte Katılmadan   

Önceki Đş Durumları (Ocak 1970 - Haziran 1984)  

                       (Hudson, 1999:154) 

 
Meslek Terörist Sayısı Yüzde 
 

Tezgahtar, Sekreter, Hemşire, Teknisyen 57 23.0 

Suçlu 5 2.0 

Serbest Meslek (Avukat, Mimar vb.) 8 3.0 

Ev Hanımı 11 5.0 

Sanayici 5 2.0 

Polis, Asker 1 0.0 

Esnaf 3 1.0 

Öğrenci 86 35.0 

Öğretmen 50 20.0 

Đşçi 18 7.0 

Toplam 244 100.0 

 

Kızıl Tugaylar, kadın katılımının en iyi şekilde dökümante edildiği sol 

terör örgütüdür. Diğer tüm sol örgütler gibi Kızıl Tugaylar da güçlü bir feminist 

görüşü savunmasına rağmen örgüte kadın katılımı sınırlı sayıda kalmıştır 

(Ness, 2005: 356). Đtalya’da 1970 – 1984 arası dönemde faal olan sol terör 

örgütlerinin dörtte birini kadınlar oluştururken, aynı dönemde Đtalya’da faaliyet 

gösteren ırkçı terör örgütlerinde ise bu oran yalnızca % 7’dir (Weinberg ve 

Eubank, 1998: 538-540). 1969 – 1989 arası dönemde sol terör örgütlerine 

mensubu olarak gözaltına alınan toplam 4.087 kişiden yalnızca 945’i 

kadınlardan oluşmaktadır. Diğer bir ifade ile bu dönemde gözaltına alınan 

kadın eylemciler, toplam gözaltına alınanların % 23’lük bir kesimini 

oluşturmaktadır (Jameison, 2000: 56). Kızıl tugaylar, örgütün liderliğine kadın 

militanları yedi kez getirmiştir. Kadın katılımcıların çoğunluğu örgütün yer altı 

yapılanmasına dahil, “sıradan” olarak tabir edilen savaşçı kesimde yer 

alırken, sayıları 215’ten az kadın militan, ya da diğer bir ifade ile genel oranın 

yalnızca % 7’lik bir kısmı lider kadrolarda yer alabilmiştir. (Della Porta, 1995: 

129) (Tablo-13)  
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Tablo-13: Đtalya'da Faaliyet Gösteren Terör Örgütlerine Üye Kadınların Örgüt       

Đçi Rolleri (Ocak 1970 - Haziran 1984) (Hudson, 1999:157) 

 
Roller Terörist Sayısı Yüzde 

 
Sempatizan 120 27.0 

Savaşçı 298 66.0 
Lider 33 7.0 

Toplam 451 100.0 

 

Đtalyan toplum yapısının genel anlamda muhafazakar oluşu, kadın 

militanların örgüt içerisinde liderlik ve karar alma mercilerinde bulunma 

oranlarını sınırlayan önemli bir faktör olmuştur. Hatta Kızıl Tugaylar mensubu 

kadın militanlar, kadının annelik duyguları ile hareket ettiği ve şiddet karşıtı 

bir yapıda olduğu klişelerini yıkmak içinde örgüt içerisinde ayrıca mücadele 

etmek durumunda kalmışlardır. Bu açıdan diğer tüm terör örgütü yapılarında 

rastlanıldığı gibi Kızıl Tugaylarda da erkek egemen bir yönetim anlayışından 

bahsetmek mümkündür (Ness, 2005: 356). 

 
Đtalya’da 1970 döneminde faaliyet gösteren sol terör örgütlerine üye 

kadınların birçoğunun örgütlere katılım gerçekleştirmeden önce feminist veya 

işçi birliği hareketlerinde bulundukları gözlemlenmiştir (De Cataldo Neuberg 

ve Valentini, 1996: 56). Ancak, Đtalyan sol terör örgütleri için feminist ideoloji, 

temel-birleştirici bir ideolojik unsur olmasa da, kürtaj karşıtı doktorlar, 

pornografik film gösteren sinemalar, seks shoplar ve vitrinlerinde kadın 

modeller sergileyen dükkanlar Kızıl Tugaylar, Prima Linea ve COLP gibi 

Marksist örgütlere üye feministler tarafından sıkça saldırılara maruz kalmıştır 

(MacDonald, 1991: 222). 

 
Güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 1.214 kadın örgüt üyesi 

üzerinde yapılan çalışmalar bu kişilerin % 75’inin yakın akrabasının, eşinin, 

kardeşinin veya yakın arkadaşının en az birisinin örgüt üyesi olduğu 

saptanmıştır (Della Porta, 1992: 273). Đtalya’da faaliyet gösteren kadın 

militanların büyük bölümünün yaş aralığı 20 ile 29 arasında değişmektedir 

(Tablo-14).  
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Tablo-14: Đtalya'da Faaliyet Gösteren Terör Örgütlerine Üye Kadınların Yaş 

Ortalaması (Ocak 1970 - Haziran 1984) (Hudson, 1999:157) 

 
Yakalandığı Andaki Yaşları Yakalanan Terörist Sayısı Yüzde 

 
15–19 28 7.0 
20–24 170 42.0 
25–29 106 26.0 
30–34 63 16.0 
35–39 21 5.0 
40–44 9 2.0 
45 ve üstü 5 1.0 
Toplam 402 100.0 

 
Kızıl Tugaylar mensubu kadınların çoğunluğunun üniversite öğrencisi 

olduğu ve aile fertlerinden en az birinin ideolojik sol eylemler içerisinde yer 

aldığı veya ailelerinin oluşum içerisinde olmalarına karşı çıkmadıkları 

gözlemlenmiştir. Ayrıca kadın teröristlerin % 27’sinin örgüte katılımlarının 

kendi kişisel inançlarından çok, aile fertlerinin önceden bu hareket içerisinde 

bulunması sonucu gerçekleştiği belirtilmiştir (Weinberg ve Eubank, 1987: 

256). Kadınların çoğunluğu, çocukluk dönemlerini mutlu bir şekilde, 

üzerlerinde herhangi bir travmatik etki bırakacak olumsuz bir davranış ile 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Ekonomik açıdan orta sınıftan gelen kadın 

eylemciler, geçmişte de ekonomik bir sıkıntı çekmemişlerdir (Eager, 2008: 

32). 

 

Kadın militanların büyük çoğunluğu örgüt içerisinde savaşçı konumda 

yer almışlardır. Kitle eylemlerinde molotov kokteyli kullanmak, hırsızlık, darp, 

adam kaçırma, yaralama ve öldürme gibi şiddet eylemleri Đtalyan Kızıl Tugay 

üyesi kadınlarının gerçekleştirdikleri terörist eylemlerin başında gelmektedir 

(Passerini, 1992: 188). Örgütün kadın yapılanmalarının genelini oluşturan bu 

kesim, sahte kimlikler altında, aile bağlantılarını koruyan, normal ve iş 

yaşantılarından vazgeçmemiş, sıradan vatandaş izlenimi vermekteydi. Bu 

grubun bir diğer temel görevi de örgütün popülaritesini artırmak için destek 

hizmeti sağlamaktı (Della Porta, 1995: 129). 
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(2) Weather Underground 

 
Weather Underground Organization (WUO), 1960 yılında 

kurulan Demokratik Toplum için Öğrenci Birliği (SDS) örgütlenmesi 

tarafından Haziran 1969’da gerçekleştirilen ulusal kongre sonucunda 

kurulmuştur. Örgüt, Vietnam’daki sosyalist devrime karşı gerçekleştirilen 

uluslararası baskıya ABD’nin dahil olmaması söylemi doğrultusunda 

mücadele içerisine girmiştir. Vietnam devrimci liderlerinin yazılarından 

etkilenen grup, mücadelelerini küresel Marksist - Leninist çerçeve içerisine 

oturtarak batı emperyalizmine karşı silahlı mücadele yoluna gitmişlerdir. 

Önceleri kitlesel gösteri eylemleri olarak başlayan Weather Underground 

hareketi, Ekim 1969’daki Haymarket olaylarından sonra yer altı 

yapılanmalarına çekilip silahlı mücadeleye girişmiştir. Dört günlüğüne 

Chicago’da toplanan ve başta 287 kişi olan ve diğer günlerdeki katılım ile 

sayıları 600’e çıkan örgüt elemanları, ulusal hareket eylemi çerçevesinde 

başlattıkları “Öfke Günleri” kapsamında, şehir merkezinde bulunan ve 

1886’daki Haymarket katliamı anısına dikilen polis heykeline iki ayrı bombalı 

saldırıda bulunmuşlardır. Örgütün, eylem tarzında değişikliğe girmesindeki 

temel sebepler, örgüt elemanlarının yarısının çıkan olaylar sonucu 

tutuklanması ve devrimin yalnızca gizli bir örgütlenme ile 

gerçekleştirilebileceği inancını taşıyor olmalarıydı (Eager, 2008: 43). 

 
Haymarket olaylarının ardından WUO, tüm ülke genelinde polis ve 

hükümet yerleşkeleri ile Amerikan hükümeti ile işbirliği yapan şirket binalarına 

sayısız bombalı saldırıda bulunmuştur. 1970’de New York polis merkezine, 

1971’te Washington şehir merkezi ve New York’ta Dünya Ticaret Örgütü 

binalarına, 1974’de Kaliforniya’da avukatlık ofisleri, Gulf petrol ve Anaconda 

America Brass şirketine ile Boston okul komitesine karşı girişilen bombalı 

saldırılar örgütün gerçekleştirdiği önemli saldırılar arasındadır. Örgüt ayrıca 

Eylül 1970’de Dr. Timothy Leary’nin Kaliforniya hapishanesinden firar ettirilip 

Cezayir’e kaçırılması eylemine de karışmıştır (Gonzales-Perez, 2008: 57). 

Örgüt 1980 yılında gücünün büyük kısmını yitirip dağılma sürecine girmiştir. 

 
Weather Underground örgütü ideolojik yapı olarak Kızıl Tugayları 

kendisine model olarak seçmiştir. Kızıl Tugaylar gibi Weather Underground 



 132

da, emperyalizm ve Vietnam savaşı karşıtlığı ile demokratik işleyişin 

kalitesine duyulan düş kırıklığı ile “Yeni Sol” akım içerisinde sosyal bir 

hareket olarak ortaya çıkmıştır (Eager, 2008: 38). Önceleri Vietnam savaşı 

karşıtlığı olarak başlayan mücadele zamanla, ABD’de sosyal bir devrim 

gerçekleştirme ve küresel antiemperyalist politikalara karşı silahlı mücadele 

şekline dönüşmüştür. Hatta örgütün yurtdışında faaliyet gösteren devrimci 

terörist organizasyonlar ile Küba, Kuzey Kore ve Çekoslovakya gibi ülkelerde 

sıkça toplantılar gerçekleştirilmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 57). 

 
WUO üyelerinin birçoğu orta ve üst sınıfa dahil, sosyo ekonomik 

durumu iyi olan ailelerden gelmektedir (Eager, 2008: 38). WUO sol bir örgüt 

olmasına ve cinsiyet eşitliğini savunmasına rağmen örgüt içerisinde önemli 

bir kadın varlığından bahsetmek mümkün değildir. 1970’lerin ortalarında 

faaliyet gösteren terör örgütlerinin yapılanmalarında feminist hareketlenmenin 

önemli yapıcı bir unsur olmasına rağmen WUO’nun kuruluş aşamasında 

feminist görüşler yapıcı bir unsur taşımamıştır. Ancak örgütün bir tür öğrenci 

hareketi olarak ortaya çıkması ve kadın teröristlerin büyük çoğunluğunun 

genç üniversite öğrencisi olmasından dolayı örgüt içerisinde feminist görüşler 

yavaş yavaş olgunlaşmaya başlamıştır. Örgüt tarafından 1974 yılında 

yayınlanan Prairie Fire adlı manifestonun, kadınlar için ayrılan bir bölümünde 

Vietnam, Filistin ve Porto Rico başta olmak üzere tüm dünya kadınlarının 

feminist harekat etrafında birleşip, uluslararası dayanışma içerisine girmesi 

gerekliliğine vurgu yapılmıştır (Jacobs, 1997: 166). 

 

Feminist kuramın örgüt ideolojisi içerisinde yaygın ve etkin bir görüş 

olmaya başlamasına rağmen örgütün kurucu kanadı olan SDS’in erkek 

egemen bir yapı sergilemesi, kadın oluşumunun önündeki en önemli engeli 

oluşturmuştur. Bu açıdan WUO daha kurulum aşamasındayken örgüt üyesi 

kadınların Bread and Roses, Redstockings ve Women’s Đnternational 

Conspiracy from Hell (WĐTCH) gibi yalnızca kadın militanlardan oluşan 

yapılanmalar oluşturmuşlardır (Gentry, 2004: 284). Redstocking’in 1970 

yılında yayınladığı manifesto örgütlenmenin radikal feminist yapısını gözler 

önüne sermektedir. 
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“Erkek egemenliği, kadın üzerindeki baskının en eski ve en temel halidir. 

Irkçılık, kapitalizm ve emperyalizm gibi sömürü ve baskı yöntemlerinin tümü 

erkek üstünlüğünün bir ürünüdür. Erkekler kadınları ve birkaç erkek de diğer 

tüm erkekleri yönetmektedir. Tarih boyunca tüm güç yapılanmaları erkek 

egemen şekilde biçimlenmiştir. Erkekler tüm siyasal, ekonomik ve kültürel 

yapıyı fiziksel güçlerini kullanarak kendi kontrolleri altında 

bulundurmuşlardır. Bu gücü kadınları ikinci konumda tutabilmek için 

kullanmaktadırlar. Erkekler, erkek egemenliğinden ekonomik, cinsel ve 

psikolojik şekilde yararlanmaktadır. Bu amaçla erkekler kadınlara baskı 

uygulamaktadır.” (Eager, 2008:44)  

 
WUO’nun erkek liderleri tarafından hazırlanan örgüt içi katı kurallarla 

kadın militanların özgürlükleri olabildiğince kısıtlanmıştır. Örgüt, burjuva 

yaşantısına karşı elemanlarına kolektif bir yaşantı tarzı içerisinde olmalarını 

şart koşmuştur. Bu tarz bir yaşantı içerisinde monogram tarzı, tek eşli ilişkinin 

devrim karşıtı olarak nitelendirilip, kadın militanların gerek erkek örgüt üyeleri 

ile ve gerekse hemcinsleri ile cinsel anlamda beraber olmaları 

öğütlenmektedir (Grathwohl, 1976: 149). WUO kadınlarının cinsel bir araç 

olarak görülmesi, örgütün Weather-men olan eski ismini, Weather 

Underground olarak değiştirmesine de sebep olmuştur (Varon, 2004: 183).  

 
Örgütün kadın tugayı yaklaşık 70 kadından oluşmaktaydı (Varon, 

2004: 59). WUO’nun kadın tugayı tarafından gerçekleştirilen eylemler 

medyanın büyük ilgisi çekmesine rağmen kadınlar genellikle erkek 

militanların gözetiminde sempatizan olarak ve casusluk görevlerinde yer 

almışlardır (Gonzales-Perez, 2008: 57). Ancak kadın teröristlerin örgüt yapısı 

içerisinde az sayıda olmalarına ve düşük mevkili görevlerde 

görevlendirilmelerine rağmen etkin eylemler gerçekleştirdikleri bilinmektedir. 

Örgüte patlayıcı madde sağlarken yakalanan Susan L. Rosenberg, bir 

protesto sırasında polis memuruna fiziksel saldırıda bulunurken tutuklanan 

Laura Whitehorn, IBM ve Boeing firmalarının şubelerine bombalı saldırı 

gerçekleştiren Susan Stern, örgütün bilinen önemli kadın militanlar 

arasındadır (Eager, 2008: 47-53). 

 
 
 
 



 134

(3) Baader-Meinhof/Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) 

 

1970 yılında Batı Almanya’da kurulan Baader- Meinhof / Kızıl 

Ordu Fraksiyonu (RAF) faşizm karşıtı bir yapıyı savunarak, sosyalist yapıyı 

benimseyen siyasal bir düzen için mücadele eden bir terör örgütüdür. Örgüt, 

1969 yılı sonlarında Andreas Baader ve gazeteci sevgilisi Ulriche Meinhof 

tarafından Baader – Meinhof ismiyle kurulmuştur. Baader, 1967 yılında 

üniversite öğrencisiyken Đran şahına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisi 

sırasında bir gencin polis tarafından silah ile öldürülmesi sonrası çıkan 

olaylarda, iş yerlerini ateşe vermekten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti 

(Dough, 1971: 1). O sırada Konkret adlı sağ bir dergide editörlük görevinde 

bulunan Meinhof, Baader’le kız arkadaşı Gudrun Ensslin vasıtasıyla tanışıp, 

fikirlerine sempati duymaya başlamıştır. Mayıs 1970’de Ensslin’in planladığı 

ve Meinhof’un da katıldığı bir operasyonla Andreas Baader cezaevinden 

kaçırılmıştır (MacDonald, 1991: 254). 

 
Baader’in cezaevinden kaçırılması ile Baader ve Meinhof tarafından 

örgüt fiili olarak kurulmuştur. Baader – Meinhof adıyla anılmaya başlayan 

örgüt, ilk olarak üniversite gençliğini örgütleyerek, kısa bir süre içerisinde 

topluluğu bir terörist organizasyon haline getirmiştir. Örgütün amacı, 

1970’lerde faaliyet gösteren diğer radikal Marksist örgütleri sosyalist bir yapı 

altında örgütleyerek öğrenci devrimini gerçekleştirmektir. 1970 yılında 

Meinhof’un kaleme aldığı ve Latin Amerika’da Tupamaro gerillalarının 

mücadelelerini konu alan manifestosunu Rote Armee Fraktion adı ile 

imzalanarak, örgüt yeni adına kavuşmuştur (Gonzales-Perez, 2008: 115). 

Örgüt 1998 yılında kendini feshederek en uzun süreli var olan sol terör 

örgütlerinden birisi olmuştur (Eager, 2008: 54). 

 
1970’lerde kurulan diğer bütün sol terör örgütleri gibi RAF da genel 

anlamda emperyalizm karşıtı bir yapı sergileyerek özellikle ABD’nin 

Vietnam’a mübadelesine karşı çıkmıştır. Örgüt sosyalist bir yapıda 

olduğundan, kapitalist sistemin tüketici düzenini de reddederek, bu yapının 

küresel sosyalist bir devrimle yıkılabileceği inancını taşımaktadır. Bu amaçla 

Vietnam, Latin Amerika ve Orta Doğu’daki ABD karşıtı sosyalist 
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örgütlenmelerin RAF’ın gelişmesi üzerinde önemli etkisinin olduğu dile 

getirilmektedir. Hatta RAF’ın Filistin’deki gerilla yapılanmaları ile geliştirdikleri 

sıkı bağlardan dolayı çoğu üyesinin Orta Doğu’daki kamplarda eğitimden 

geçmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 115-116). 

 
Almanya’daki Amerikan üstleri, polis merkezleri ile Doğu ve Batı 

Almanya’yı birleştirmeye çalışan, Avrupa entegrasyonunu savunan kişi, 

kurum ve örgütler RAF tarafından sıkça bombalama, siyasi suikast ve 

kaçırma eylemlerine maruz kalmıştır (Gonzales-Perez:2008: 116). Silahlı 

soygun ve kaçırma eylemleri ise daha çok örgütün finansal kaynak sağlamak 

amacıyla gerçekleştirdiği yöntemlerdir. RAF bu amaçla banka soygunları, 

talep üzerine kaçırma eylemleri, araba hırsızlığı ve devlet dairelerinden 

doküman çalma gibi eylemlerde bulunarak kendi maddi kaynaklarını 

yaratmaya çalışmıştır (MacDonald, 1991: 256). 

 
RAF sosyalist yapıda bir terör örgütü olmasına rağmen, kadın 

katılımına sıcak bakmayan bir yapı sergilemektedir. Örgüt her ne kadar 

sosyalist temellere sahip olsa da, belirgin bir feminist görüşü 

bulunmamaktaydı. Savaş sonrası Batı Almanya’nın hızla gelişen ekonomik 

yapılanmasından ve sosyal eşitlikçi çevresinden memnun olmayan kadınlar 

genellikle demokratik platformlarda haklarını aramayı tercih etmişlerdir 

(Gonzales-Perez:2008: 117).  

 

Çoğu araştırmada RAF’ın % 33’ünün ve örgütün yönetim kadrosunun 

% 66’sının kadınlar tarafından oluştuğu (Bazı rakamlara göre ise örgüt 

üyelerinin yarısı ve destekçilerinin % 80’inin kadın olduğu belirtilmektedir.) 

(MacDonald, 1991: 251) söylense de çoğu araştırmacıya göre bu rakamların 

abartı olduğu dile getirilmektedir. Ancak her halükarda RAF’ın gerek 

operasyonel ve gerekse yönetim kadrosu içerisinde erkek ve kadın örgüt 

üyelerinde eşitlikçi bir konum içerisinde olduğu söylenebilir (Merkl, 1985: 

203). RAF’ın kadın katılımı açısından önemli sayıda kadın destekçisi 

olduğunu iddia edilse de, örgütün gerçekleştirdiği eylemlerde lider konumda 

bulunan kadın örgüt sayısı son derece azdır (Weinberg ve Eubank, 1987: 

243). Örgüt üyesi kadınlar, sıcak silahlı çatışmalar içerinde bulunmaktansa, 
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sempatizan ve casus konumlarında yer alarak, daha çok destek, tavsiye 

pozisyonlarda görev icra etmekteydiler. Ayrıca kadınlar her hangi bir arama 

sırasında silahları üzerlerinde saklama görevini üstlenmişlerdir (Gonzales-

Perez, 2008: 117).   

 
RAF kadın militanları ile ilgili yapılan birçok çalışmada kadın 

militanların, kendilerini sadece erkek otoriter figürünün taleplerini yerine 

getirdikleri düşüncesiyle, özsaygıdan yoksun olduklarını dile getirilmişlerdir 

(Gonzales-Perez, 2008: 117). Ayrıca medya kaynakları referans alınarak 

yapılan bazı yorumlarda RAF kadın militanlarının, yalnızca örgütün ihtiyacı 

kapsamında alt kademe destek unsurlarını oluşturmak için yönlendirildiği 

konusunda hem fikirdirler. Medyanın, kadın terörist mitini sansasyonel bir 

haber niteliği katarak haberlerde sıkça kullanması, örgütün kendi 

propagandasını yapması bakımından önemli bir avantaj sağlamıştır 

(MacDonald, 1991: 253). 

  
Kadınların bu açıdan RAF’a karşı kendi aralarında duydukları 

memnuniyetsizlik, mücadelelerini farklı bir yapılanma üzerinden 

gerçekleştirmelerine itmiştir. Bu amaçla feminist bir yaklaşım ile kapitalist 

sistemin kurumsal cinsiyet ayırımı ile mücadele etmek amacıyla RAF 

kadınları, Rota Zora (Kızıl Zora) adı ile yeni bir yapılanma içerisine 

girmişlerdir (Gonzales-Perez, 2008: 118). Rota Zora, RAF’ın savunduğu 

doğum kontrol ve kürtaj karşıtlığı gibi kısıtlayıcı uygulamaları protesto etmeye 

başlamıştır (Varon, 2004: 359). 

 
Örgüt, kadını nesnelleştirdiğini ileri sürdüğü sex shopları, pornografik 

film yayınlayan sinemalarının yanı sıra Bayer, Siemens gibi Alman endüstri 

devlerine ait işyerlerini yağmalama ve bombalama eylemlerine girişmişlerdir. 

Bu bakımdan örgütün gerçekleştirdiği eylemler yalnızca feminist konularda 

değil, halka zarar verdiklerini düşündükleri sanayi ve organizasyonlarla da 

ilgiliydi. 1983’te çok sayıda evlilik bürosuna da bomba saldırıda 

bulunmuşlardır. Bürolar, Alman erkeklerine Tayland’a bir tatil-balayı 

kampanyaları düzenlemekte ve reklamlarında “Yüzlerce genç güzel kızın 

doğru kocayı beklediği Tayland’a gelin” sloganlarını kullanmışlardır. Ayrıca 

kadın işçilere yeterli ücret alamadığı Güney Kore’de imal edilen giysileri 
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satan on bir mağazayı aynı anda ateşe vermişlerdir (MacDonald, 1991: 274). 

RAF gibi Rota Zora militanları da, 1977’den 1995’e kadar gerçekleştirdiği 45 

terörist eylemde, sivil kaybın yaşanmaması ve özel mülkiyete zarar 

verilmemesi üzerine büyük dikkat göstermiştir (Paterson, 2007).  

 

RAF’ın kurucu kadrosunda görev almış kadın teröristlerin 

geçmişlerini incelediğimizde tüm kadın militanların üniversite eğitimi aldığı, 

orta ve üst sosyo-ekonomik ortamdan geldikleri ve sol ideoloji ile üniversite 

ortamlarında tanıştıkları görülebilmektedir. Ayrıca kadın örgüt elemanlarının 

militanlaşmalarında erkek arkadaşları ve kocalarının önemli etkilerinin 

bulunmaktadır. 

 
Örgütün kurucu ve önde gelen teröristlerinden biri olan Ulrike 

Meinhof altı yaşındayken babasını, on altı yaşındayken de annesini 

kaybetmiştir. Annesini kaybettikten sonra bir dönem annesinin yakın bir 

arkadaşının yanında kalmıştır (Eager, 2008: 60). 1957 yılında yetimlere 

verilen burs ile üniversitede eğitim ve psikoloji üzerine eğitim almaya 

başlayan Meinhof, bu dönemde nükleer karşıtı eylemlere katılmış ve 

gösteriler tertip etmeye başlamıştır (Becker, 1977: 131). 

 

 1950’lerin sonlarında Konkret adlı dergide çalışmaya başlayan 

Meinhof bu dergide editörlük görevinde bulunan Klaus Rainer Röhl ile 1961 

yılında dünya evine girmiştir. Dergide yazdığı yazılar ile adını duyuran 

Meinhoff, evliliğinden iki çocuk sahibi olmasına rağmen yedi sene sonra 

kocasından boşanmıştır. Bu dönemde tutuklu bulunan Gudrun Ensslin ile 

röportaj yaparak kendisiyle tanışan Meinhof, genç kadının davasına sempati 

duymaya başlamıştır. Ensslin ve eşi Baaderin, hapisten firar ederek 

Fransa’ya kaçmasının ardından ikili tekrardan Almanya’ya dönüş yaparak bir 

süre Meinhof’un evinde kalmıştır. Baader’in bir süre sonra tekrardan 

yakalanmasının ardından Ensslin ve Meinhof gerçekleştirdikleri bir 

operasyonla Baader’in yeniden firar etmesini sağlamışlardır. Üçlü, 1970’lerin 

başında RAF’ı kurarak yer altına inmiştir (MacDonald, 1991: 254). Baader, 

Ensslin, Meinhof ile bir grup örgüt elemanı bir süre sonra Ürdün’e geçerek 

burada bulunan Filistin Kurtuluş Örgütüne ait kamplarda silahlı eğitim 
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almışlardır. 1970’in yaz döneminde Almanya’ya dönüş yaptıktan sonra örgüte 

finansal kaynak sağlamak amacıyla çok sayıda banka soygunu eylemine 

katılmıştır (Eager, 2008: 61). 

 
1972 yılı RAF için hareketli geçmiştir. Gerçekleştirilen çok sayıda 

sansasyonel bombalama olaylarıyla RAF gündeme oturmuştur. I.G. Farben 

Binası, Augsburg polis karakolu, muhafazakar Alman basın yayın 

kuruluşlarının bulunduğu Springer binası ve Heidelberg’de bulunan Amerikan 

üssüne karşı gerçekleştirilen bombalama eylemleri ile aralarında Federal 

Savcı Wolfgang Budderberge de bulunduğu çok sayıda suikast eylemiyle 

RAF ön plana çıkmıştır. Meinhof, Hanover yakınlarında güvenli ev olarak 

kullandığı öğretmen bir arkadaşının evinde yanında çok sayıda silah olan bir 

bavul ile yakalanmıştır. 8 Mayıs 1976’da Meinhoff hücresinde kendisini 

asarak intihar etmiştir (Eager, 2008: 62). 

 
RAF’ın bir diğer önemli kadın militanlarından biri olan Gudrun Ensslin 

ise 1940 yılında Stuttgart’ta rahip bir babanın dördüncü kızı olarak dünyaya 

gelmiştir. Çocukluk döneminde inançlı bir Hıristiyan olan ve çalışkanlığı ile ön 

plana çıkan Ensslin, 1958 yılında öğrenci değişim programı ile bir dönem 

Pennsylvania’ya da eğitim görmüştür. Almanya’ya döndüğünde felsefe 

eğitimine başlayan Ensslin, burada Bernward Vesper ile tanışarak kısa süre 

sonra evlenmiştir (Eager, 2008: 64). 

 

1966 yılındaki seçimlerde sol partileri destekleyen Ensslin, 1967 

yılında ilk çocuğunu dünyaya getirmiştir. Üniversitedeyken sol kanat öğrenci 

politikası içerisinde oldukça aktif olan Ensslin, oğlunu da gösterilere 

götürmeye başlamıştır (MacDonald, 1991: 255). Bu dönemde nükleer karşıtı 

eylemlere katılan ikilinin evlilikleri kısa süre sonra sona ermiştir. Aynı yıl 

Andreas Baader ile tanışan Ensslin, ertesi sene çocuğunu terk ederek, 

Baader ile Frankfurta taşınmıştır. Çift birkaç ay sonra Frankfurt’ta 

gerçekleştirdiği bir kundaklama eylemi sonucunda tutuklanmıştır. Hapisten 

çıkıp Fransa’ya geçen Ensslin kısa süre sonra Almanya’ya dönmüştür. 

Ensslin, Baader ve Meinhofun yakalanmasının bir hafta sonrasında 

Hamburg’da yakalanmıştır. Ensslin gerçekleştirdiği dört cinayet, 27 cinayet 
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girişimi ve terör örgütü kurmaktan dolayı ömür boyu hapse mahkum 

edilmiştir. Meinhoff gibi Ensslin’de 1977 yılında hücresinde kendisini asarak 

intihar etmiştir (Eager, 2008: 65). 

 

(4) Güney Amerika’daki Sol Oluşumlar 

 

26 Temmuz 1953 tarihinde başlayan Küba devrimi ile Marksist 

ideoloji, özellikle Güney Amerika ülkelerinde yaşayan yoksul ve baskı gören 

kesimlere sosyal adalet vaat etmesi yüzünden hızla yayılmaya başlamıştır. 

Diktatör rejimler ile askeri oligarşik yapıların bu bölgelerde hüküm süren 

yaygın siyasal sistemler olması Marksist ideolojinin yaygınlaşmasının da 

önemli etkileri olmuştur. Örneğin, El Salvador’da kurulmuş olan Farabundo 

Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi (FMLN) askeri rejime, Nikaragua’da kurulmuş 

olan Sandinist ulusal kurtuluş cephesi ise zalim Somoza diktatörlüğüne karşı 

Marksist ideoloji altında kurulmuş yapılanmalardır. Örgütlerin çoğu gerilla 

taktiği ile mücadele eden, iyi donatılmış hücrelerden oluşmaktaydı 

(Gonzales-Perez,2008: 22). 

 
Güney Amerika’da Marksist temelli terör örgütlerine kadın katılımı 

oldukça yoğun seviyededir. Bazı görüşlere göre kadın katılımının yüksek 

olmasının sebebi, Latin Amerika’da faaliyet gösteren örgütlerin Marksist, 

solcu ideolojik altyapılarından dolayı, feminist ilkelere sadık kalmalarına 

rağmen (Jaquette, 1973: 344-354; Chinchilla, 1997: 206-207). örgütlerin 

kadın haklarını düzeltmek veya kadın temsiliyetini geliştirmek adına herhangi 

bir hedefleri veya girişimleri olmamasıdır (Tickner, 2001: 108-109). Özellikle 

El Salvador, Nikaragua ve Guatemala gibi ülkelerde sosyal yaşantıda kadın 

haklarının inşa edilebileceği feminist bir altyapının bulunmaması, bu 

ülkelerde faaliyet gösteren terör örgütlerinin yapısına da yansımış ve kadın 

militanların rolleri belli konumlarla sınırlı kalmıştır. Örgüt içerisinde daha çok 

gerilla konumunda, telsiz operatörü, istihbarat toplayıcısı, malzeme ve altyapı 

tedarikçisi, propagandist ve tıbbi yardım görevlerinde yer alan kadınlar, üst 

seviyelere ve lider konuma gelememiştir. Ayrıca kadın militanlar öğrenci, 

komşu ve köylü birliklerini örgütleme, ev yapımı silah imalatı görevlerinde de 

yer almışlardır (Chinchilla, 1997: 206-207). 
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Latin Amerika’nın genelinde hakim olan ağır kültürel ve sosyal 

etkileşimin de kadının örgüt içerisindeki konumunu şekillendiren diğer bir 

önemli etmeni oluşturmaktadır. Latin Amerika’da yaygın olan erkek egemen, 

maço yapı, kadını çocuk büyütme ve ev işleri gibi geleneksel kadın rolleri 

içerisine hapsederken, toplum içerisinde daha baskın konumda bulunan 

erkeği ise kamusal alanın genelinde yer almasına olanak sağlamıştır. Bu 

durum Latin kadınlarını yerel terör örgütlerine iten önemli bir motivasyon 

unsuru olmuştur (Skidmore, 1997: 63; Kryzanek, 1995: 34; Seitz, 1992: 163-

164). 

(a) Tuparamos 
 

1962 yılında Urugay’da kurulan National Liberation Movement 

of Tupamaros mevcut oligarşik iktidar yapısını devirerek sosyalist bir rejim 

yapısını iktidara getirmek amacıyla kurulmuştur (Reif, 1986: 157). 1960’lara 

kadar farklı etnik kültürleri uyum içerisinde barındıran, büyük bir orta kesime, 

istikrarlı ekonomik yapıya ve demokratik bir hükümete sahip Uruguay, 1960 

sonrası gelişen iç çekişmelerden dolayı ekonomi bozulma trendine girmiş, 

ülkede sınıf çatışmaları meydana gelmiş, siyasi partilerin uyumsuz ve etkisiz 

kalması ve aşırı sol akımların bu boşluğu kapatması sonucu, sol terörist 

oluşumlar ülkede etkili olmaya başlamıştır (Gonzales, 2008: 23). Gerilla tarzı 

bir yapılanma gösteren Tupamaros gerillaları, hükümet görevlilerine karşı 

suikast saldırıları gerçekleştirmiş, banka ve kumarhane soygunlarında 

bulunmuş, yerli ve yabancı kişiler fidye elde etmek amacıyla kaçırmıştır 

(Parry, 1976: 275-277).  
 

Uruguay, Latin Amerika’daki en köklü demokratik geleneğe ve en 

eğitimli nüfusa sahip olmasına rağmen siyasal yaşantı içerisinde önemli bir 

siyasal kadın hareketi görülmemiştir (Jaquette ve Wolchik, 1998: 9). Ancak 

ülkedeki terörist oluşumlar içerisinde feminist anlayışın önemli bir yeri 

bulunmaktadır (Georges-Abeyie, 1983: 75). Kadın militanlar destek, savaşçı 

ve lider kadroların tümünde görev alarak toplum içindeki statülerini değiştirme 

amacını gütmüşlerdir. Örgütün her hücresinde en az bir veya iki kadın militan 

bulunmaktaydı. Özellikle kaçırma ve soygun eylemlerinde etkin şekilde yer 

alan kadınlar ayrıca propaganda yapma ve mahkumlar ile ilgilenme 
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görevlerinde de bulunmuşlardır. Örgüt kadınlarının karıştığı en önemli 

eylemler Đngiliz büyükelçisi Geoffrey Jackson’un kaçırılması ile hapishanede 

isyan çıkartılarak 20 kadar kadın mahkumun firar ettirilmesi olayıdır (Reif, 

1986: 157). 

 
Tuparamos, aynı zamanda kadınları çatışma ortamlarında da etkin 

şekilde kullanmaktadır. Uruguay şehirlerinin genelinde örgüte karşı büyük bir 

sempatinin olmasından dolayı örgüt şehir gerillacılığına yönelerek, sık şekilde 

sabotaj, bombalama ve kitlesel şiddet olayları gerçekleştirmiştir (Nunez, 

1970: 10-19). Örgütün şehir yapılanmaları içinde önemli sayıda kadın militan 

bulunmaktaydı. 1966 yılındaki gözaltı kayıtlarına göre kadın militanlar 

örgütün % 10’luk bir bölümünü oluştururken, 1972 yılında bu oran % 25’e 

yükselmiştir (Reif, 1986: 157). 

 
Tuparamos, kadınların sosyal hayatta maruz kaldığı cinsiyet 

ayrımına karşı bir duruş sergilemiş ve gerilla hareketinin her safhasında 

kadına yer vermiştir. Kadınların ücretsiz eğitim alması, sağlık hizmetlerinden 

yine ücretsiz yararlanabilmeleri, gelir dağılımında adalet sağlanmasına 

yönelik söylemler kadın nüfusunu örgüte yaklaştırma amaçlı 

gerçekleştirilmiştir (Reif, 1986: 157). Örgüt içerisinde çok sayıda kadının var 

olması, örgütün bu tarz politikalar geliştirmesindeki en büyük etmen olmuştur. 

Örgüt üyelerinin çoğunluğu 1973 yılında yakalanmış ve örgüt kendisini fes 

etmek zorunda kalmıştır (Gonzales-Perez, 2008: 23). 

 

(b) Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi 
 
 

El-Salvador’da 1979–92 senelerini kapsayan dönemde 

yönetimi elinde bulunduran askeri cuntacı rejime ve endüstriyel oligarşiye 

karşı Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi (FMLN) ile Demokratik 

Devrimci Hareket (FDR) tarafından sürdürülen iç savaş dönemi yaşanmıştır. 

Beş gerilla hareketinin silahlı kanatlarının birleşimi sonucu oluşan ve mevcut 

hükümetin yıkılıp yerine sosyalist bir yönetimi getirmeye çalışan FMLN, 

kişilerin demokratik katılımı, toprak ve ekonomi reformu, devlet müdahaleci 

ekonomik sistem ve kolluk kuvvetlerinin yeniden şekillendirmesi talepleri ile 
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silahlı mücadele vermektedir (Reif, 1986: 157). Sosyalist bir yapıda olmasına 

rağmen FMLN, küresel devrim mücadelesi içerisinde yer almamış, 

emperyalist politikalara karşı bir söylem içerisine girmemiş, tek ve yegane 

amacını yerel hükümeti devirmek olarak belirlemiştir (Gonzales-Perez, 2008: 

25). 

 
Örgüt, geleneksel cinsiyetçi kadın rollerini sosyalist bir devrimle 

yıkarak, kadın haklarını genişleteceğini vurgulayarak çok sayıda kadını 

FMLN-FDR yapısı içerisine çekmeyi başarmıştır. Mevcut yapılanmanın % 40 

– 50’lik bir bölümünü oluşturan kadın militanlar, örgütün savaşçı ve lider 

kadroları da dahil tüm yapılanmalarda görev almışlardır. Birleşmiş Milletler 

gözlemcilerinin raporlarına göre 15.000 kişilik savaşçı kadronun 5.000’ini 

kadınlar oluşturmaktaydı. Lider kadronun da % 40’lık bir bölümünü oluşturan 

kadın militanlar örgütün karar alıcı ve politika oluşturucu mekanizmaları 

içerisinde, örgüt adına önemli kararlar aldıkları bilinmektedir (Montegomery, 

1982: 151; Reif, 1986: 160; Mason, 1992: 65). 

 

Çoğunluğu öğrenci ve öğretmenlerden oluşan FMLN-FDR üyesi 

kadın militanlar orta ve üst sosyo-ekonomik seviyeden gelmekteydi. 

1970’lerin başlarında daha çok kırsal kesimden kadınların katılım 

göstermesine rağmen ilerleyen dönemlerde şehirli ve işçi kadınlar katılım 

göstermişlerdir (Reif, 1986: 160; Heyzer [web], 2004). Kadınların çoğunluğu 

genç, evli ve çocuk sahibi kişilerdir. Geleneksel ve baskıcı toplum yapısından 

kaçan, kocasından, babasından, abisinden veya erkek arkadaşından 

bağımsız hareket etmek isteyen kadınların fazlalığı dikkat çekmektedir 

(Mason, 1992: 65). 

 
Örgüt mensubu kadınların oluşturdukları çok sayıda alt grup 

bulunmasına rağmen, bu yapılanmaların kadın haklarını savunan ortak bir 

politikası bulunmamaktadır (Goldstein, 2001: 81). Bu grupların arasında ön 

plana çıkmış olan El Salvador Đlerici Kadınlar Birliği (AMPES) kadınların 

doğum kontrol, çocuk bakımı, eğitim ve iş eğitime sağlanmasına yönelik 

söylemleri mevcuttu (Reif, 1986: 160). 1977 yılında kurulmuş olan bir başka 

kadın grubu Monsignor Romeo Anneler Komitesi (COMADRES) daha çok 



 143

hapse düşmüş, öldürülmüş veya kaybolmuş örgüt elemanlarının aileleri 

arasında ortak iletişim ve yardımlaşma görevini üstlenmiştir. 1987 yılında 

kurulan Salvador Kadınları Ulusal Kordinasyon Komitesi (CONAMUS) adlı 

başka bir kadın oluşumu ise yerlerinden sürülmüş kadınların organize 

olmalarına ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardım etmiştir (Heyzer [web], 

2004). 

 

Bu gruplara ilaveten FMLN yapısı içerisinde de bir kadın 

sekretaryasının da bulunmasına rağmen bu yapılanmanın örgüt içerisinde 

diğer yapılanmalar ile eşit konuma getirilmesine karşı çıkılmıştır. Bu durumun 

doğal bir sonucu olarakta mücadelenin sona ermesi ile birlikte gerçekleştirilen 

toprak reformunda, kadın militanların % 70 – 80’i kendilerine vaat edilen 

toprağa kavuşamamış, toprakların çoğunluğu erkeklere verilmiştir. Ayrıca 

örgüt mensubu kadınlar evlerine geri döndüklerinde, örgüt üyesi 

olduklarından sosyal çevreleri tarafından reddedilmiş ve daha önceden 

varolan statülerini de kaybetmişlerdir. Geleneksel cinsiyet rollerini kıran 

kadınlar da mücadele sonrasında ataerkil sınırlamalara tekrardan maruz 

kalmıştır (Heyzer [web], 2004). 

 
(c) Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) 

 

Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), 1994 yılında 

Meksika’da kurulan ve yerli halka karşı siyasal ve ekonomik ayrımda 

bulunulduğu gerekçesiyle Meksika hükümeti ve ordusuna karşı silahlı direniş 

yürüten bir terör örgütüdür (The Zapatistas, 1998: 5). Mücadelesini 

küreselleşme ve neo liberal karşıtı, post modern ve post komünist olarak 

tanımlayan örgüt politik, siyasal ve sosyal eşitlik talepleri ile mücadele 

etmektedir. Bu amaçlara rağmen örgüt, temel hedefini mevcut ulusal 

hükümeti devirmekten ziyade, devlet politikalarını reform etmek olarak 

belirlemiştir. Ademi merkeziyetçi bir yapıyı savunan örgüt, özellikle düşük 

sosyo-ekonomik nüfusun temsiliyet hakkının tanınmasını talep etmektedir 

(Ross, 2000: 5; Mora, 1998: 164).  
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EZLN kadınları düşük sosyo ekonomik ortamlardan gelmektedir. 

Kadınlar, örgütü geleneksel toplum yapısına meydan okuyabileceği bir 

oluşum olarak görmektedir. Zapatista kadınları kendilerini feminist olarak 

tanımlamamalarına rağmen feminizmi bir araç olarak kullanmaktadırlar 

(Goetze, 1996: 164). Örgüt ise Zapatista kadınlarını örgüte katarak 

geleneksel normları yıkmayı ve topluma cinsiyet eşitliğini savunan bir yapıyı 

oturtmayı hedeflemiştir (Mora, 1998: 166-167). 

 
Aşırı fakirlik EZLN’ye kadın katılımının yüksek olmasındaki en önemli 

etmen olmuştur. Yerli nüfusun % 67’sinin yetersiz beslendiği ve % 37’sinin 

ise beslenme oranlarının aşırı derecede kötü olduğu belirtilmektedir 

(Kampwirth, 2002: 87). Yerel halkta bebek ölüm oranı Meksika’nın genel 

ortalamasının iki katı seviyesindedir. Hanelerin % 70’inde elektrik 

bulunmamakta ve % 60’a yakınına da temiz su ulaşamamaktadır. Yerel 

halkın ekonomik kazançları da Meksika ortalamasının yalnızca üçte biri 

kadardır. % 20’lik bir bölümün ise her hangi bir ekonomik geliri 

bulunmamaktadır (Women in the Zapatistas, 1998).  

 
Meksikalı yerel kadınların EZLN’ye katılmalarının önündeki en önemli 

engel bu ülkede var olan Mariansimo ve Maço kültürüdür. Latin Amerika’nın 

genelinde hakim olan erkek egemen bu anlayış, dini inanış çerçevesinde 

şekillenerek “Meryem Ana” kadın simgesini kendisine temel almış ve 

kadınları ev yaşantısına hapsetmiştir. (Kryzanek, 1995: 34; Seitz, 1992: 164; 

Skidmore ve Smith, 1997: 63). Sosyal yaşantı içerisinde ikincil sınıf rollerinde 

bulunduğu gerçeğinden yola çıkarak, kadınların örgüt içerisinde lider konuma 

gelemeyeceği ve kendi taleplerini örgüt içerisinde dile getirilemeyeceği 

sonucuna varılmasına rağmen EZLN kadınları örgütün tüm konumlarında 

bulunabilmişlerdir (Goetze, 1996: 4).  

 
Kadın militanlar EZLN içerisinde 1984 yılından beri aktif şekilde 

görev almaktadırlar. Çoğu kadın ev içi şiddetten kaçarak örgüte katılmakta ve 

bu sebepten kadın haklarına karşı büyük sempati beslemektedir. Kadın 

militanlar çoğunlukla gerilla kadrolarında görev almakta ve bu konumda 

yükselerek gerilla takımının başına geçebilmektedirler. Günümüzde kadın 

militanlar gerilla takımının üçte birini ve destek takımlarının da % 55’lik 
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kesimini oluşturmaktadır (Women in the Zapatistas, 1998). Sempatizan 

konumunda yer alan kadın gerillalar ise yiyecek teminatı, iletişim sağlama ve 

giyecek dikimi görevlerini yerine getirdiği gibi zaman zaman savaşçı 

konumlar içerisinde de yer aldıkları gözlemlenmiştir (Goetze, 1996: 7). 

Örgütün üst organı içerisinde de etkin şekilde var olan EZLN kadınları, 

kendileri ile ilgili sosyal ve ekonomik haklar ile ilgili politikalar oluşturulması ve 

Meksika hükümeti ile müzakerelerde bulunulması gibi görevlerde de rol 

almışlardır (Goetze, 1996: 6-7; Mora,1998: 167,170). 

 
1990’lı yılların başında EZLN’nin önde gelen kadın gerillaları, yerli 

halkın yaşadığı köylere ziyaretlerde bulunarak bu bölgede yaşayan kadınların 

sorunlarına ilişkin 10 maddelik bir manifesto hazırlamışlardır (Mora, 1998: 

167,170). Bu manifestoya göre; 

 
1- Kadınlar ırkına, rengine veya politik görüşüne bakılmaksızın 

devrimci mücadeleye, kapasitesi ve isteği doğrultusunda, kendisinin 

belirlediği konumda mücadele etme hakkı vardır. 

2- Kadınlar çalışma ve maaş alma hakkına sahiptir. 

3- Kadınlar istediği ve bakabileceği kadar çocuk yapma hakkına 

sahiptir. 

4- Kadınlar toplum meselelerine katılma, demokratik ve özgür bir 

şekilde seçildiklerinde de sorumluluk taşıma hakkına sahiptir. 

5- Kadın ve çocuklar tıbbi bakım ve beslenme hakkına sahiptir. 

6- Kadınlar eğitim hakkına sahiptir. 

7- Kadınların eşlerini seçme hakkı vardır ve evlenmeye 

zorlanamazlar. 

8- Hiçbir kadın ailesi veya bir yabancı tarafından şiddete veya kötü 

muameleye maruz bırakılamaz. Tacize karışan veya yeltenen kişiler şiddetle 

cezalandırılmalıdır. 

9- Kadınlar örgüt içerisinde lider pozisyonlarda görev almalıdır ve 

devrim ordusu içerisinde rütbeleri olmalıdır. 

10-  Kadınlar devrimci kanun ve düzenlemelerde belirtilen haklara ve 

yükümlülüklere sahiptirler. (Gonzales-Perez, 2008: 47) 
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Bu kurallar temel kadın haklarından oluşmasına ve temel anlamda 

Meksika kadınını toplum içinde adaletli konuma getirilmesi hedeflenmesine 

rağmen, daha çok örgüt içerisinde kadınları eşitlikçi konuma getirmeye etkisi 

olmuştur (Collier, 1999: 60; Ramos, 1994: 213-214; Rashkin, 1996: 12-13; 

Mora, 1998: 164; Kampwirth, 2002: 133). Örgütün devrimci kanunlarında 

örgüt içerisinde alkol kullanımını sınırlayan ve kadına karşı şiddeti 

yasaklayan maddeler konulması bu durumun açık göstergesi niteliğindedir 

(Mora, 1998: 170). 

 

b. Aşırı Sağ ve Din Temelli Terör Örgütlerinde Kadın Terörist Varlığı 

 

(1) Filistin Kurtuluş Örgütü / Hamas 

Filistin halkının Yahudi toplumuna karşı giriştiği mücadele 

1920’lere kadar uzanmaktadır. Bu dönemden günümüze dek Filistin, laik 

yapıdan aşırı dinci, sol kanattan sağ kanada, ulusal boyuttan uluslararası 

niteliğe kadar farklı terör örgütlerine ev sahipliği yapmıştır (Gonzales-Perez, 

2008: 96). Özellikle 14 Mayıs 1948’te Đsrail devletinin kurulmasının ardından, 

Filistin halkı bu devlete karşı örgütlü mücadeleye girişmiştir. Sosyalist temelli 

ve laik bir çizgide bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), hem askeri hem de 

halk tabanı düzeyinde Đslami hareketten çok daha önceleri örgütlenmiştir. 

Gazze Şeridi’ne ve Batı Şeria’ya Đsrail işgalinin başlamasından ardından 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş 

Cephesi (FDHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi – Genel 

Komutanlık (FDHKC-GK), Filistin Kurtuluş Cephesi, El Saika ve El Fetih 

örgütlerinin tümü FKÖ şemsiyesi altında silahlı direniş hareketi göstermiştirler 

(Chehab,2009:68). 

 

1980’lerde Filistin mücadelesi Đslamlaşma sürecine girmiştir. Ancak 

mücadelenin radikal Đslamcı çizgiye geçiş süreci aslında 1970’lerde 

başlamıştır. 1967 – 70 yılları arasında Đsrail, Đslam’ı yaşamak isteyenlerin 

toplumu pasifize eden yönlerini kullanma yöntemini seçmiştir. Đsrail 

radyosunun Arapça programlarında dini yayınlara yer verilmiş ve bu 

programlarda Kuran’ın Yahudi – Đslam uyumuna ilişkin ayetler okunmaya 
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başlanmıştır. Arapça olarak basılan gazetelerde din propagandası yapılmış 

ve Đslam dini ile tarihine ilişkin kitapların basım ve yayımına kolaylık 

getirilmiştir. Đsrail hükümeti ayrıca Đslami görüşü benimseyen örgütlenmelerin, 

cemaatlerin ve kuruluşların kurulmalarına da göz yummuştur. Bu dönemde 

faaliyetlerini hızlandıran yardım kurumları, öğrenci dernekleri, sağlık 

kuruluşları ve zekat komiteleri gibi çeşitli sosyal kurumlar aracılığıyla 

çalışmalarını sürdürmüştür. Kurumlar verdikleri hizmetlerin yanı sıra halkı 

Đslami yönden de eğitmeye çalışılmaktaydı (Boran, 2006: 119-121). Đsrail 

yönetimi bu yolla sosyalist ideoloji etrafında bütünleşen Filistin örgütlenmeleri 

arasında, din eksenli alternatif yapılanmalar oluşturarak direnişi bölmeyi 

hedeflemiştir. 

 
Đslami hareket, özellikle Filistinli gençleri mücadele içerisine katmaya 

büyük önem vermiştir. Gençleri kazanmak için El Fetih hükümetinin yüksek 

işsizlik, vasat iktisadi durum, yolsuzluklar ve yönetimde saydamlık gibi 

konulardaki kötü sicilinden yararlanılmıştır (Chehab, 2009: 17). Özellikle 

Gazze Đslam Üniversitesi bu hareketin bir kalesi haline gelmiş, El-Halil, Beir, 

Necah ve Baytlehem üniversitelerinde siyasi gruplar oluşturularak Đslami 

bilinç aşama aşama güçlenmeye başlamıştır. Đslami Hareket’in işgale karşı 

direnmesi, bağımsızlık yanlısı gençlerin bu harekete olan ilgisini daha da 

artırmıştır. Gençliğin Đslam’a yönelmesi, Đslami Hareket’in halk tabanında 

önemli bir güç kazanmasına zemin oluşturmuştur (Boran, 2006: 120). 

 
Filistin’de Đslami Hareket’in tohumları Mısır’da Hasan El-Bena’nın 

kurmuş olduğu Müslüman Kardeşler hareketi tarafından atılmıştır. Müslüman 

Kardeşler cemaatinin Filistin kanadı durumundaki Đslami Hareket’in içinden 

bir kitle hareketi niteliğinde ortaya çıkan Hamas, intifada ile birlikte ortaya 

çıkmıştır. Uzun vadede Đsrail’i yok ederek, kutsal topraklarda bir Đslam devleti 

kurmak amacıyla kurulan 1987’de kurulan Hamas (Đslami Direniş Hareketi), 

FKÖ’nün Filistinlileri ve Müslümanları temsil etmekten uzak olmasını ve 

Đsrail’e karşı mücadelede pasif kalmasını gerekçeleri ile eleştirmiş, Filistin’in 

kurtuluşu için silahlı mücadele ve cihad yolunu benimsemiş, bundan dolayı 

da Müslüman Kardeşler Örgütü’nün daha ılımlı olan kanadı ile keskin bir 

çizgide ayrılmıştır (Boran, 2006: 118). 
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Günümüzde Filistin direnişi üç ana örgüt tarafından sürdürülmektedir. 

Seküler bir yapılanma sergileyen El Fetih, Filistin mücadelesi içerisindeki 

yerini koruyarak silahlı mücadele amacıyla El Aksa Şehitleri Tugayı adında 

bir yapılanmaya gitmiştir. Hamas ile 1970’lerde kurulan Filistin Đslami Cihat 

örgütü ise Đslami perspektifte Filistin mücadelesini sürdürmektedir (Sjoberg 

ve Gentry, 2007: 115). 

 
Filistinli kadınlar, Đntifada öncesi Filistin hareketi içerisinde yalnızca 

sempatizan ve ajan konumlarında ve sadece limitli konumlarda görev 

almışlardır. Đntifada ile birlikte Filistinli kadınların aktif katılımda bulunmalarına 

rağmen örgüt içerisinde savaşçı, karar alıcı ve lider konumlarda yer 

almamışlardır. Mücadelenin erkek egemen bir yapıda olmasından dolayı, 

liderlik ve karar alıcı mekanizmaların tümü erkek militanların inisiyatifi 

altındadır. Erkek egemen sistemin oluşmasındaki temel etken, Đsrail ile 

yaşanan çözümsüz çatışma ortamında, ulusal kimliğin daha keskin bir hal 

alması ile güçlenen ataerkil eğilimin, kadınlar üzerinde baskı 

oluşturmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Moghadam, 2005: 63). Bir 

diğer deyişle Filistinli kadınlar, terör örgütü içerisinde yer almamış, yalnızca 

erkek egemen örgüt tarafından bir araç olarak kullanılmışlardır (Gonzales-

Perez, 2008: 98). 

 
Filistinli kadınların mücadele içerisinde aktif şekilde erkekler ile 

birlikte eşit koşullarda mücadele edememesinin sebepleri günümüzde 

akademik çevreler tarafından tartışılan bir konu olmaktadır. Radikal Đslami 

görüşlerin kadını silahlı mücadele içerisinde bulunmasını kısıtlayan bir etken 

olup olmadığı veyahut sosyal yapının ve örgütsel iradenin kadının mücadele 

içerisinde yer almasına ne ölçüde etkide bulunduğu tartışmanın temel 

noktalarını oluşturmaktadır. Geçmişte bazı araştırmacılara göre Filistinli 

kadınların mücadele içerisinde savaşçı ve lider konumda olmamasının temel 

sebebinin Đslami gereklilikten kaynaklandığı söylense de, son yıllarda Hamas 

ve Filistin Đslami Cihadın, Filistinli kadınların örgüte katılımına yönelik 

düzenlemelere gittiği görülmektedir (Cook, 2005: 63; Cunningham, 2003: 

184; Gwynne, 2004: 6).  
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Filistin Đslami Cihadına göre Đslam dini, kadının silahlı mücadele 

içerisinde yer almasının önünde bir engel oluşturmamaktaydı. Örgüt her ne 

kadar kendi içerisinde kadın intihar bombacısı birimi bulundurmamasına 

rağmen kadın intihar bombacılığını da desteklemektedir (Dickey ve Kovach 

[web], 2002). Ancak kadının örgüt içerisinde lider ve savaşçı pozisyonda yer 

almasına karşı çıkılmaktadır. Örgütün söylemine göre kadının silah 

kullanmasının önünde bir engel bulunulmamasına rağmen bu konumlarda 

yer almalarının mümkün olamamaktadır. Bu tarz kısıtlamalar örgütün dini 

otoriteleri tarafından alınan teamüller sonucu sağlanmaktadır. Bu açıdan 

kısıtlamanın temel nedeni dini sebeplerden çok, örgütün lider kadrosunun 

Đslami değerleri öne sürerek yalnızca erkek egemen davranmasından 

kaynaklanmaktadır (Bloom, 2005: 54-62). 

 
Đlk Filistinli kadın eylemci El Fetih ve Filistin Kurtuluşu için Halk 

Cephesi üyesi Leyla Halid’dir. Halid, gerçekleştirdiği iki ayrı uçak kaçırma 

eylemi ile 60’lı yılların kadın savaşçı figürü olmuştur. Bu dönemde kadın 

militanlar çoğunlukla örgüt içerisinde destek görevlerinde yer almışlardır. 

Aynı şekilde destek unsuru konumunda görev alan Halid’in gerçekleştirdiği 

eylemler bu açıdan örgütteki tipik kadın savaşçı militan rolünü yansıtmaktan 

uzak, sadece kendi kişisel gayreti ile ilgili bir durumdur (Stack O’Connor, 

2007: 97). 70’li yıllardan başlayarak 80’li yılların sonlarına kadar ise Filistin 

kadın hareketi daha çok çocuklara okuma – yazma eğitimi verilmesi ve 

bakılması, küçük çaplı üretime girmesi ve sağlık hizmeti görevlerinde yer 

almışlardır (Giacaman ve Johnson, 1989: 159). Bu tarz görevler kadınlara, 

kadınsı özelliklerinden dolayı verilmelerine rağmen mücadele içerisinde ilk 

defa kadınların kitlesel olarak yer alması bakımından büyük önem 

taşımaktadır (Sjoberg ve Gentry, 2007: 116). 

 
1987 yılında Hamas’ın kurulması ile birlikte birinci intifada olarak 

bilinen dönem başlamıştır. Birinci Đntifa döneminde de destek unsuru olarak 

görev alan Filistinli kadınlar gösteri düzenleme, taşlı saldırılar 

gerçekleştirmek, mülteci kamplarında toplantılar düzenleme, yemek 

hazırlama, giyecek temin etme ve sağlık hizmetlerinde bulunma görevlerini 

gerçekleştirmişlerdir (Ricks, 2006:90; Abdo, 1994: 156–159). Ayrıca kadınlar 
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broşür hazırlama ve dağıtma, gösterilere katılma, bayrak taşıma, kan 

bağışlarına katılma, sokağa çıkma yasağını delme görevlerine de aktif 

şekilde katılmışlardır. Birinci intifada sırasında Filistinli kadınların başörtülerini 

çıkarttıkları, etek boylarını kısalttıkları ve kot pantolon giydikleri 

gözlemlenmiş, ancak bunun üzerine Hamas ve Đslami Cihat örgütleri 

kadınların kılık kıyafeti üzerine sert kısıtlama ve denetimlere gitmişlerdir 

(Victor, 2003: 9-11). 

 
Bir görüşe göre Filistinli kadınların Birinci intifada mücadele içerisine 

katılımları Filistinli kadınları sosyalleştirdiği ve kendileri için yeni fırsatlar 

sağlamıştır. Yiyecek bulma, depolama ve dağıtma, tıbbi malzeme ve komşu 

izleme gibi farklı görev ve alanlar için kadınlar kendi aralarında komisyonlar 

kurmuşlardır. Ayrıca Filisitin’li kadınların kendi aralarında marşlar 

bestelemesi, kadın komisyonların çalışmalarda bulunması, savaşçı ve lider 

konumda bulunanlardan ziyade sempatizan konumunda bulunan kadınları 

mücadele içerisine çekme amacıyla yapılmaktaydı (Sharoni, 1995: 56-73). 

Ancak bu görüşün aksine, Birincil Đntifadanın Filistinli kadınlar üzerinde 

katılım açısından önemli bir birleştirici unsur olmadığı da dile getirilmektedir. 

Filistinli kadınların diğer Arap ülkeleri kadınlarına nazaran daha özgürlükçü, 

geleneksel rollere daha az bağlı ve daha eğitimli olmaları onların terörist 

faaliyet ve oluşum içerisinde bulunmalarını engelleyen unsurlar olduğu 

belirtilmektedir (Copeland [web], 2002) 

 
2000 yılında Đkinci Đntifadanın başlaması ile Filistinli kadın eylemciler 

bu kez intihar eylemleri ile gündeme gelmiştir. Đlk Filistinli kadın intihar 

saldırısı 1978 yılında El Fetih adına 19 yaşındaki Dalal-al Maghrabi 

tarafından gerçekleştirilmesine rağmen (McGirk ve Hamad, 2007: 48-50; 

Gambetta, 2005: 95-97) sistematik kadın intihar saldırıları 2002 yılında Wafa 

Đdris tarafından gerçekleştirilen saldırı ile başlamıştır. Đdris’in ardından artış 

gösteren Filistinli kadın intihar bombacıları 80’i başarısız, onu başarılı toplam 

90 intihar saldırısı eylemi düzenlemiştir. (Naaman, 2007: 933; McGirk ve 

Hamad, 2007: 48-50) (Tablo-15) 
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Tablo-15: 2002–2006 Yılları Arasında Filistinli Kadınların Gerçekleştirdiği 

Đntihar Saldırıları (Sjoberg ve Gentry, 2007: 119) 

 

Đsim Yaş Tarih Örgüt Yer 
Ölü 
Sayısı  

Yaralı 
Sayısı 

 
Wafa Đdris  28 27.01.2002 El-Aksa Kudüs 1 150 
Dareen Abu Aysheh 21 27.02.2002 El-Aksa Ramallah 0 4 
Ayat Akras 18 29.03.2002 El-Aksa Kudüs 2 28 
Andaleed Takafka 18 12.04.2002 El-Aksa Kudüs 6 104 
Hiba Daraghment 19 19.05.2003 Hamas Afula 3 93 
Hanadi Jaradat 27 04.10.2003 Đslami Cihat Hayfa 19 50 
Reem Saleh Al Riyashi 22 24.01.2004 Hamas Erez 4 0 
Zainub Abu Salem 19 22.09.2004 El-Aksa Kudüs 2 17 
Mervat Masoud 18 05.11.2006 Đslami Cihat Beit Hanoun 0 1 
Fatima Omar al-Najar 55-68 23.11.2006 Hamas Beit Hanoun 0 5 

 
Đntihar bombacılığı Filistinli kadınların sempatizan ve ajan 

konumlarının dışında savaşçı konumda yer aldıkları tek mücadele yöntemidir. 

Özellikle medyanın kadın intihar bombacı mitini yüceltici yayınlarda 

bulunması (Berkowitz, 2005: 603), Yaser Arafat’ın da bu kadınları “Gül 

Ordusu” (Army of Roses) şeklinde referans göstermesi (Victor, 2003) ve 

toplum içinde bu kadınların iffetli ve devrimin anneleri olarak nitelendirilmesi 

(Bloom, 2005: 56) kadın intihar bombacılığının, o zamana kadar herhangi bir 

siyasal oluşum içerisinde bulunmamış Filistinli kadınlar arasında 

yaygınlaşmasında önemli etkileri olmuştur (Hasso, 1998: 28).  

 

Başarısız intihar saldırıları sonrasında yakalanan kadın intihar 

bombacıları ile yapılan sorgulamalarda bu kadınların kendi başlarına hareket 

ederek eylemi gerçekleştirmedikleri, örgüt tarafından hazırlanmış ve oldukça 

organize ve kontrollü bir plan üzerinden hareket ettikleri belirlenmiştir. 

Örgütün kadın intihar bombacısının kişiliğini oluşturmada önemli bir etkisi 

olduğu saptanmıştır (Speckhard ve diğerleri, 2004: 14). Đntihar saldırısı 

düzenleyen kadınların çoğu çok çeşitli sosyo-ekonomik ortamlardan 

gelmektedir. Bazıları evli ve çocuk sahibi, bazıları boşanmış ve çocuksuzdur.  

Kadın militanların çoğunluğu eğitimsiz olmasına rağmen intihar saldırısı 

düzenleyen kadınlarda eğitimli sayısı oldukça fazladır. Eylemcilerin 

çoğunluğu 30 yaşın altındadır (Sjoberg ve Gentry, 2007: 120) (Şekil 3–4–5). 

Eylemci kadınların eylemleri, politik sebeplerden çok, çoğunluğu bireysel 
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kayıplarının intikamını alma amaçlı gerçekleştirirken, toplum ve ailesine karşı 

aşağılanmış duygusuna kapılmış olmaları ve hatta bazı durumlarda maddi 

kazanç sağlamak amacıyla da motive olmuşlardır (Eager, 2008: 187). 

 

 

 

 

Şekil-3: Filistinli Kadın Đntihar Saldırganlarının Yaş Aralıkları  

                      (67 Kadın Terörist) (Schweitzer, 2006: 27) 

 

 

 

Şekil-4: Filistinli Kadın Đntihar Saldırganlarının Medeni Durumu  

(67 Kadın Terörist) ( Schweitzer, 2006: 26) 
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Şekil-5: Filistinli Kadın Đntihar Saldırganlarının Eğitim Durumu  

 (67 Kadın Terörist) (Schweitzer, 2006: 27) 

 
2002’de Đkinci Đntifa döneminde ilk intihar saldırısını düzenleyen Wafa 

Đdris, 1975 yılında mülteci kampında dünyaya gelmiştir. 12 yaşında iken 

birinci Đntifada yer alan Đdris, annesinin ifadesinde taş atarken gözünü 

kaybeden bir arkadaşından oldukça etkilenmiştir (Victor, 2003: 40). 16 

yaşında kuzeniyle evlendirilen Đdris, 23’ünde ise çocuğu olmadığı 

gerekçesiyle kocası tarafından boşanmış ve ailesinin yanına geri dönmek 

zorunda kalmıştır. Abisinin Đsrail askerleri tarafından yakalanmış ve 

babasının da genç yaşta vefat etmiş olmasından ötürü kendilerine ekonomik 

açıdan destek çıkan birileri olmamış ve Đdris kısa sürede ekonomik açıdan 

dar boğaza girmiştir. Bunun üzerine evlenmiş ve iki çocuğa sahip olan eski 

kocasına ikinci eş olarak geri dönmek isteyen Đdris reddedilmiştir. Đdris’in 

yaşadığı sorunlu evliliğin intihar görevine yönlenmesinde büyük etkisi 

olmuştur (Patkin, 2004: 85). 

 
Đkinci intihar saldırısını düzenleyen Dareen Abu Aysheh, kalabalık bir 

ailenin en küçük kızı olarak dünyaya gelmiştir. Al Najah Üniversitesinde 

Đngiliz edebiyatı bölümünde öğrenci olan Aysheh ileride üniversitede öğretim 

görevlisi olmayı planlamıştır. Ailesi tarafından zorla evlendirilmesine, eğitimini 

aksatacağı gerekçesiyle karşı çıkan Aysheh, bu hareketinden dolayı 

üniversite içerisinde kısa sürede tanınan bir feminist olarak lider konuma 

yükselmiştir. Aysheh’in bir ağabeyi mücadele sırasında hayatını kaybetmiş, 
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diğeri ise intihar saldırısı düzenlemek suçundan hapis cezasına 

çarptırılmıştır. Aysheh, Đsrail kontrol noktasında bir Đsrailli askerin, Aysheh’in 

erkek kuzenini kendisini öpmeye zorlaması ve darp edilmesinden dolayı, 

ailesi tarafından namusunun lekelendiği öne sürülerek, ya kuzeni ile 

evlenmesi ya da intihar bombacısı olarak şehit olması seçimine zorlanmıştır. 

Kuzeni ile evlenmeyi reddeden Aysheh, Şubat 2002’de intihar saldırısını 

gerçekleştirmiştir (Victor, 2003: 97-107). 

 
18 yaşında iken intihar saldırısını düzenleyen Ayat Akhras ise 

Filistin’deki en genç kadın intihar saldırganı olmuştur. Yoksul bir ailenin kızı 

olarak dünyaya gelen Akhras, normal bir genç kızlık dönemi geçirmiştir. 

Akhras, ileride üniversite eğitimi alarak gazetecilik eğitimi almayı planlamıştır 

(Eager, 2008: 190). Akhtas’ın büyük ağabeyi birinci intifa zamanında 

kendisinin yanı başında vurularak öldürülmüş, diğer ağabeyi ikinci intifada 

Đsrail askerleri tarafından yaralanmış ve Hamas mensubu üç kuzeni de 

Gazze’de girdiği çatışmada hayatını kaybetmiştir (Hammer, 2002: 18-25). 

Akhras’ın kaybettiği yakınlarından dolayı evleneceği günün öncesi intihar 

eylemini gerçekleştirmiştir (Eager, 2008: 190). 

 
12 Nisan 2002’de kendisine hamile görünümü vererek, beline 

bağladığı patlayıcıları Kudüs’te bir otobüs durağında patlatarak altı Đsraillinin 

ölümüne ve onlarcasının yaralanmasına sebep olan Andaleeb Takafka ise 

eylemi gerçekleştirdiğinde 20 yaşındaydı. Takafka, saldırıdan önce verdiği 

demeçte “Erkek veya kadın fark etmez hiçbir intihar bombacısı beline sarılı 

olan bombanın kendisini parçalara ayıracağından endişelenmez. Biz zaten 

acı çekiyoruz ve yaşarken ölüyoruz.” demiştir (Pedazhur, 2005: 140).  

 
Hiba Daraghmeh, 19 Mayıs 2002’de Afula’da bir alışveriş merkezinde 

beline sardığı bombaları patlatarak kendisinin ve üç Đsraillinin ölümüne ve 93 

kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Eylemi gerçekleştirdiğinde 19 yaşında 

olan Daraghment, Đngiliz dili ve edebiyatı bölümünde okumaktaydı. Oldukça 

çekingen bir yapı sergileyen, erkeklerle konuşmayan ve üniversite kantininde 

bile arkadaşları ile vakit geçirmeyen Daraghment’in tüm arkadaşları kızlardan 

oluşmaktaydı. Aynı üniversitede eğitim gören kuzeni Murat dahi 

Daraghment’in yüzünü hiç görmediğini ve kendisiyle dahi konuşmadığını dile 
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getirmiştir. Daraghment’in erkeklerden bu derece uzak durmasının temel 

sebebi olarak dayısı tarafından tecavüze uğramış olmasından 

kaynaklanmıştır (Eager, 2008: 191). 

 
4 Ekim 2003’te Hayfa’da bir restoranda üzerindeki bombayı patlatan 

Hanadi Tayseer Jaradat, 19 Đsraillinin ölümüne ve 50 kişinin de 

yaralanmasına sebep olmuştur. Eylemi gerçekleştirdiğinde 29 yaşında olan 

ve avukatlık stajını yapmakta olan Jaradat, küçük erkek kardeşini ve kuzenini 

2003’te Đsrail birliklerince düzenlenen hava saldırısında kaybetmiştir. Bekar 

olan Jaradat, intihar eylemi gerçekleştireceğini yakın akrabalarına bile 

bildirmemiştir (Eager, 2008: 191-192). Eylemi ölen erkek kardeşinin ve 

kuzeninin intikamını almak üzere gerçekleştirmiştir (Brunner, 2005: 34). 

 
Reem Salih al-Riyashi, 14 Ocak 2004’te Erez’de Gazze Şeridi ve 

Đsrail arasındaki sınır bölgesinde bulunan Đsrail kontrol noktasına düzenlediği 

saldırıda dört Đsrail askerinin ölümüne sebep olmuştur. Eylemi 

gerçekleştirdiğinde 22 yaşında olan Rayasha, evli ve iki çocuk sahibidir. 

Hamas adına gerçekleştirilen ilk kadın intihar bombacısı olan Rayasha’nın, 

eylemi kocasıyla yaşadığı sorunlardan dolayı işlemek zorunda kaldığı, hatta 

eylem yerine bizzat kocası tarafından götürüldüğü söylenmektedir (Pedazhur, 

2005: 141). 

 
6 Kasım 2006’da Đslami Cihad adına bombalı intihar saldırısı 

düzenleyen 18 yaşındaki Mervat Masasud de Gazze’de üniversitesi 

öğrencisiydi. Eylem öncesi çekilen videoda eylemi Haziran 2006’daki Đsrail’in 

Gazze plajına düzenlediği saldırıda ölen beş akrabası adına düzenlediğini 

belirtmiştir. 23 Kasım 2006’ta ise 64 yaşındaki Fatima Omar Gazze’de 

gerçekleşen bir operasyon sırasında gerçekleştirdiği intihar saldırısı sonucu 

bir Đsrail askerini yaralamıştır. Dokuz çocuğu bulunan Omar eylemi bir 

oğlunun öldürülmesi, bir diğerinin yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum 

olması ve evinin yok edilmesi sonucu gerçekleştirmiştir (Eager, 2008: 192).  
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(2)  Çeçenistan Cumhuriyet Ordusu 

 

Rusya’nın güneyinde yer alan ve Dağıstan, Đnguş Cumhuriyeti 

ve Gürcistan’a sınırı bulunan Çeçenistan, ortak etnisite, din, dil ve aşiret tarzı 

yapılanmasıyla çevre topluluklarından farklılık göstermektedir (Gonzales-

Perez, 2008: 107). Uzun yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren Çeçen 

topluluğu, Stalin yönetimindeki Sovyet rejimi döneminde yerlerinden 

sürülerek izole edilmeye çalışılmıştır. 1956 yılında Kruşçev tarafından 

Çeçenlerin yerlerine dönmelerine izin verilmesine rağmen Sovyetlerin 

“Ruslaştırma” politikası soğuk savaş dönemi boyunca devam etmiştir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından, Rus hakimiyetinden ayrılıp, 

bağımsızlık yolunda mücadele etmek amacıyla kurulan Çeçen Ulusal 

Meclisinin başına 1991 yılında seçimle General Dudayev liderliğindeki Çeçen 

milliyetçiler getirilmiştir. 1993 yılında Çeçen tarafı resmi olarak tam 

bağımsızlığını ilan etmiştir. 1991 ve 1994 yılları arasında Çeçen kökenli 

olmayan 300.000 kişi bölgeden ayrılmak durumunda bırakılmıştır (Eager, 

2008: 196). 

 
1994 yılında General Dudayev yönetimini devirmek için, Rusya 

tarafından desteklenen karşıt gruplar silahlanarak direniş yoluna gitmiştir. 

Rus tarafı, çıkan çatışmalardan faydalanarak 1994 yılında Çeçenistan’a 

saldırı düzenlemiştir. 1994–1996 yılları arasında Çeçen milliyetçileriler ile 

Rus birlikleri arasında süren kanlı çatışmalarda, Çeçen örgütlenmesi büyük 

bir bozgun yaşamıştır. Bu dönemde Rus tarafı uluslararası kamuoyu 

tarafından işkence, tecavüz, yargısız infaz gibi suçlamalara maruz kalmıştır 

(Eager, 2008: 198).  

 
Nisan 1996’da Dudayev’in öldürülmesinin ardından Aslan Mashadov 

dağılan Çeçen kuvvetlerini toparlayarak mücadeleyi devam ettirmiştir. Çeçen 

kökenli emekli bir Sovyet ordusu komutanı olan Aslan Mashadov, 1997 

yılında Çeçenistan’da gerçekleştirilen seçimlerde rakibi Şamil Başeyev’e 

karşı büyük bir zafer kazanarak başkanlığa seçilmiştir. Ancak arkasına Suudi 

Vahabileri ve El-Kaide örgütünün desteğini alarak mücadeleyi Đslami kurallara 

göre sürdürme niyetinde olan Şamil Başayev ve danışman statüsündeki Amir 
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Khattab, Mashadov hükümetine alternatif bir hükümet oluşturmuştur 

(Abdullaev, 2004: 333).  

 

Amir Khattab ve Başayev’in temel amacı Hazar denizinden 

Karadeniz’e uzanan Kuzey Kafkaslar bölgesinde mücadeleyi Đslam çatısı 

altında sürdürerek, Vahabi mezhebine bağlı bir hükümet kurmaktır (Murphy, 

2005: 91). 1999 yılına gelindiğinde bu oluşum sayısız bombalama eylemleri 

ile kendini göstermiştir. Đkinci dalga olarak adlandırılan yeni Çeçen 

bağımsızlık mücadelesine Rusya’nın tepkisi yine sert olmuştur. Eylül 1999’da 

ikinci defa Çeçenistan’a giren Rus birlikleri, Çeçen milliyetçilerine karşı Kuzey 

Çeçenistan’da tampon bölge oluşturmuştur (Eager, 2008: 200). 11 Eylül 

2001’de yaşanan saldırılar neticesinde uluslararası kamuoyunun Müslüman 

Çeçen direnişine olan sempatisinin kaybolması ile ilk dalgada Rusya’ya 

gösterilen tepki bu sefer daha cılız kalmıştır (Evangelista, 2003: 313).  

 
Mayıs 2002’de Khattab’ın ve Haziran 2006’da Başayev’in öldürülmesi 

ile bağımsızlık direnişi son bulmasına rağmen mücadele her iki taraf içinde 

yıkıcı sonuçlar doğurmuştur. 1994’ten başlayarak mücadelenin son bulduğu 

2006’ya kadar Rus birliklerin 25.000 kadar askerini kaybettiği, Çeçen 

tarafında ise 100.000 ölünün bulunduğu ve binlerce kişinin de zorunlu göçe 

tabi tutulduğu tahmin edilmektedir (Abdullaev, 2004: 332).     

 
Çeçen direnişinde kadınlar geleneksel ve ataerkil bir yapıda olan 

Çeçen toplumu içerisinde her hangi bir savaşçı geleneği bulunmamaktadır 

(Lawall ve Spengeman, 2004: 16). Sovyet döneminin baskıcı rejiminde 

kabuğuna çekilmiş olan Çeçen kadınları, Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile 

birlikte bağımsızlık mücadelesi içerisinde aktif şekilde görülmeye başlamıştır 

(Duffy, 2000: 214). Aslında Çeçen mücadelesinin yarattığı ekonomik ve 

sosyal yıkım Çeçen kadınlarını, mücadelede siyasal sözcü olarak görev 

almasına sebep olarak, Çeçen toplumu içerisinde statülerinin yükselmesine 

neden olmuştur (Abdullaev, 2004: 334). 

 

1991 yılında Çeçenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesi ile birlikte Rus 

hükümeti, Çeçenistan’da erkek işçi sayısını büyük oranda düşürerek, 
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kadınları hane içerisinde lider konuma yükselmesine yol açmıştır. Rus 

kuvvetlerinin Çeçen sanayi tesislerini havadan bombalaması sonucu sanayi 

üretiminin, tarım arazilerini mayınlaması ile de tarım üretiminin durması, 

Çeçen kadınları üzerinde ekonomik olarak daha fazla baskının oluşmasına 

sebep olmuştur. Ayrıca Rus askeri birliklerinin, Çeçen kadınlarına yönelik 

tecavüz, işkence ve öldürme eylemlerinde bulunması kadınları direnişe 

gitmeye mecbur kılmıştır. Bir kısım Çeçen kadın, düzenledikleri yürüyüş ve 

gösteriler ile olayları protesto etme yolunu seçerken, diğer bir kısım ise 

Cumhuriyet Ordusu’na silahlı katılım gerçekleştirerek, terör eylemleri ile 

intikam alma yolunu seçmiştir (Healing, 2005: 44-47). 

 
2000 senesine kadar Çeçen kadınlar aktif şekilde bağımsızlık 

mücadelesi içerisinde bulunmamışlardır. Bu döneme kadar Çeçen kadınlar 

daha çok tıbbı yardım, silah ve mühimmat taşıma, su ve yiyecek temin etme 

gibi görevlerde yer almışlardır (Bloom, 2005: 154). 2000 senesinde Rus 

tarafının Başayev’i kadın intihar bombacılar yetiştirdiği yönünde suçlamada 

bulunmasıyla kamuoyunda ilk defa kadın Çeçen savaşçı kavramının 

duyulmasına sebep olmuştur (Murphy, 2005: 122). Bu dönemden sonra 

yalnızca savaşçı ve suikastçı konumlarında genelde erkek savaşçıların 

yedekleri olarak görev almaya başlayan Çeçen direnişçi kadınları ayrıca 

intihar saldırı eylemleri için birincil kuvvet konumuna gelmişlerdir. 2000 ile 

2006 yılları arasında gerçekleştirilen 30 farklı saldırıda, kadın Çeçen 

teröristler 1.200 kişinin ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Kayıpların % 60’a 

yakını intihar eylemleri sonucu oluşmuştur. Örgütün gerçekleştirdiği intihar 

saldırılarının % 70’ine kadınlar etkin şekilde katılmış olup saldırıyı bizzat 

gerçekleştiren erkek militan oranı ise yalnızca % 25 civarındadır (Banner, 

2006: 215-217).  

 
Rus medyası tarafından Kara Dul, Çeçen militanlar tarafından ise 

“Shadhidki” olarak adlandırılan Çeçen kadın intihar komandoları, özellikle 

Rus askerleri tarafından öldürülen eşlerinin intikamını almak üzere 

eylemlerde bulunmuşlardır (Healing, 2005: 47). Bazı yorumlara göre kadın 

intihar komandolarının eylem öncesi uyuşturucu kullandıkları söylense de, 

(Kirilov, 2005: 47) Moskova tiyatro baskını, Beslan okul baskını ve Rus hava 
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yollarına ait iki uçağın düşürülmesi olayları sonrasında bu iddianın asılsız 

olduğu saptanmıştır. Kadın intihar komandolarının patlayıcıları kendi bellerine 

sarılı olup, patlayıcının fitilleri yine kendilerinde ve kullanılması da kendi 

inisiyatiflerinde bulunmaktadır. Hatta eylemlerde kadın militanların erkek 

militanlara talimat verdikleri dahi gözlemlenmiştir. Bu durum Çeçen 

kadınlarının eylemde ikincil konumda olmadıkları, aktif şekilde eylemlerde 

görev aldıklarını göstermektedir (Gonzales-Perez, 2008: 110).  

 
Çeçen kadın intihar komandoları Müslüman kökenli olmalarına 

rağmen intihar eylemlerini şehit olmak amacıyla gerçekleştirmemektedirler. 

(Banner, 2006: 218) Çeçenistan’daki baskın Đslami anlayış olan Sufizm 

öğretisinin, şehitlik olgusunu tasvip etmemesi ve intiharı kesin bir dille 

yasaklaması, intihar saldırısını dinsel sebeplerden ziyade siyasi temelli 

olduğunu göstermektedir. Başarısız intihar saldırısı sonucu yakalanan kadın 

intihar bombacıları ile yapılan görüşmelerde, bu kadınların kamuoyunda aşırı 

derecede radikal Đslamcı veya Çeçen milliyetçisi olarak nitelendirilmelerine 

karşılık bu algının aslında kadınların kendi iradeleri dışında tamamen örgüt 

tarafından şekillendirildiğini göstermiştir (Eager, 2008: 205). 

 
Çeçen kadınlar intihar komandoluğunu tamamen önemli taktiksel bir 

üstünlük olarak görmektedirler. Çatışma ortamlarında nişancı olarak görev 

yapan bir kişi az miktardaki düşman unsurunu elimine edebilirken, tek bir 

intihar bombacısını harcayarak, tek bir seferde birçok kişiyi öldürebilmektedir. 

Bu açıdan intihar saldırısı Çeçen kadınlar tarafından terörist yöntemler 

arasında, en etkili mücadele yöntemi olarak görülmektedir (Gonzales-Perez, 

2008: 110). 2000 yılından başlayarak Çeçen kadın teröristler, Rus askeri 

tesisleri, Rus gizli servisi bürolarına, kamu binaları ile sivil halkın bulunduğu 

okul, tiyatro ve konser mekanı gibi yerlerde çok sayıda intihar bombacılığı 

eylemine karışmıştır. (Tablo-16) 
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Tablo-16: Çeçen Kadın Teröristlerince Gerçekleştirilen Saldırıların 

Kronolojisi (Speckhard ve Akhmedova, 2006: 64) 

Eylem 
Tarihi  

Eylemcinin Adı ve Yaşı Ölü Yaralı Açıklama 

07.06.2000 Khava Barayeva (19) 
Luiza Magomadova (?) 

2 5 Đki Çeçen kadın intihar 
bombacısı Rus özel 
kuvvetlerinin bulunduğu üstte 
kendilerini havaya 
uçurmuştur. Çeçen tarafı 
saldırıda 27 Rus özel 
kuvvetler askeri 
öldürüldüğünü iddia 
etmektedir. 

11.06.2000 Hawa Barayev (?) 2 - Rus özel kuvvetlerinin 
bulunduğu binaya 
gerçekleştirilen intihar 
saldırısında iki Rus askeri 
hayatını kaybetti. 

29.11.2001 Elza Gazuyeva (16) 23 17 Rus askeri üssüne 
gerçekleştirilen saldırıda 
General Gadzhiev 
öldürülmüş, üç kişi 
yaralanmıştır. Gazuyeva 
saldırıyı gözaltında kaybolan 
kocası için gerçekleştirmiştir.  

05.02.2002 Zarema Inarkaeva (15) - - Grozni polis istasyonuna 
bombalı saldırı 
gerçekleştirmek üzereyken 
güvenlik güçlerince 
yakalanmıştır. Inarkeava, 
sorgusunda kaçırıldığını ve 
ailesinin öldürüleceği tehdidi 
ile görevi gerçekleştirmek 
zorunda kaldığını belirmiştir. 

23–
26.10.2002 

Kaira (22) 
Fatima Ganiyeva (27) 
Khadichat Ganiyeva 
(16) 
Aishat Bakuyeva (26) 
Aiman Kurbanova (16) 

129 644 19’u kadın olmak üzere 
toplam 41 Çeçen terörist, 
Moskova tiyatrosunda 800 
kişiyi 57 saat rehin almıştır. 
Rus kuvvetlerinin gaz 
kullanarak gerçekleştirdiği 
operasyonla teröristler etkisiz 
hale getirilmiştir.  

12.05.2003 - 59 111 Đki kadın ve bir erkek Çeçen 
intihar bombacısının bomba 
yüklü bir kamyonla 
Znamenskoye’da bulunan 
FSB karargahına bombalı 
saldırı düzenlemiştir. 

14.05.2003 Larisa Musaleyeva (31) 
Zulai Abdurzakova (?) 

18 145 Çeçenistan’ın Kuzey 
bölgesinde yer alan 
Ilishkhan-Yrt’te iki ARCI 
kadını bir dini törende 
üzerlerindeki bombaları 
patlatmışlardır. 

05.06.2003 Lidiya Khildehoroeva (?) 17 16 Kadın intihar bombacısının 
Çeçenistan sınırı 
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yakınlarındaki Rus askeri 
üstüne intihar saldırısı 
düzenlemiştir. 

05.07.2003 Zulikhan Yelikhadzhiyeva 
(19) 
Zinaida Alieyeva (?) 

14 60 Đki kadın terörist tarafından 
Moskova rock festivalinde 
üzerlerindeki bombaları 
patlatmışlardır. 

11.07.2003 Zarema Mujikhoeva (23) 1 - Moskova şehir merkezinde 
bombalama eylemi 
gerçekleştirmek üzereyken 
yakalanmıştır. Bombayı 
etkisiz kılmaya çalışan bir 
polis memuru, bombanın 
patlaması sonucu hayatını 
kaybetmiştir. Mujikhoeva, 
sorgusunda ailesel sorunları 
neticesiyle Çeçen direnişine 
katıldığını belirtmiştir. 

27.07.2003 Iman Khachukayeva (?) - 1 Grozni’de askeri üst girişinde 
gerçekleştirdiği intihar 
saldırısında bir kişi hafif 
yaralandı. 

15.09.2003 - 2 31 Đnguşetya’da FSB ofisinin 
önünde biri kadın iki terörist 
kendilerini havaya 
uçurmuştur. 

 
05.12.2003 

- 5 12 Đki Çeçen kadın teröristin 
Kremlin Sarayı yakınlarında 
gerçekleştirdiği intihar 
saldırısında 5 kişi öldü, 12 
kişi yaralandı. 

09.12.2003 - 6 14 Kimliği belirlenemeyen kadın 
terörist Moskova’da bir hotel 
yakınlarında beline sardığı 
bombayı patlattı. Militanın 
esas hedefinin Rus milli 
meclisi Duma olduğu 
belirtildi. 

25.08.2004 Sazita Jebirhanova (?) 
Aminat Nogaeva (?) 

85 - Rus Hava Yollarına ait iki ayrı 
uçağa yolcu olarak binen iki 
kadın Çeçen terörist 
yanlarındaki bombaları 
patlatarak her iki uçağın 
düşmesine sebep 
olmuşlardır. 

31.08.2004 - 10 33 Moskova metrosunda bir 
kadın intihar bombacısı 
üzerindeki bombayı 
patlatmıştır. 

01–
03.09.2004 

  Roza Nogaeva (?) 
Mariam Tuburova (?) 

330 470 Beslan okulunda aralarında 
iki ARCI kadınının da 
bulunduğu (Bazı kaynaklara 
göre dört) 32 terörist, üç gün 
boyunca aralarında 
çocuklarında bulunduğu 
yaklaşık 1120 kişiyi rehin 
almıştır.  
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Çeçen kadın intihar bombacılarının yaş aralığı 15–31 arasında 

değişmektedir. Yapılan yorumlarda Çeçen kadınlarının radikal gruplar 

karşısında zayıf karakterli oldukları, kolay etki altında kaldıkları, özellikle 

direniş mücadelesinde yakınını kaybetmiş kadınların bu hususta çok hassas 

oldukları şeklindedir (Conley, 1991: 87). Neredeyse her intihar bombacısı 

Çeçen kadının en az bir yakın akrabasının öldürülmüş olması ve bu amaçla 

intikam almak istemeleri kadınları intihar saldırılarına yönelten en önemli 

motivasyon unsurudur (Gonzales-Perez, 2008: 110).  

 

Đntihar saldırısı gerçekleştiren 26 Çeçen kadının aileleri ve yakın 

çevresi ile yapılan bir çalışmada, bu kadınların çoğunluğunun yakınının 

öldürülmüş olmasından dolayı ileri derecede derin kişisel travma geçirdikleri 

ve bu bireylerin çoğunda travma sonucu oluşan stres bozukluğunun 

yaşandığı belirlenmiştir. 26 kadının 19’unda depresyon, 24’ünde sosyal 

yabancılaşma ve yalnızlık durumu, 6’sında saldırganlık ve 8’inde sürekli 

biçimde intikam alma söyleminde bulunduğu saptanmıştır (Speckhard ve 

Akhmedova, 2006: 66). Bu duruma rağmen Çeçen kadın intihar bombacıları 

iyi eğitim almış ve ekonomik açıdan sıkıntı çekmeyen kesim içerisinden 

gelmektedir (Banner, 2006: 218) (Tablo-17). Örneğin Moskova tiyatro 

baskınına katılan kadın teröristlerden biri olan Aishat Bakuyeva’nın başarılı 

bir eczacı olduğu ve baskına üç sene içerisinde annesi dışında tüm aile 

bireylerini kaybettiğinden katılmıştır (Eager, 2008: 204).  

 
Tablo-17: 2000–2005 Arası Đntihar Eylemi Gerçekleştiren Çeçen Kadın 

Teröristlerin Sosyal Yapıları (N:26)  

                      (Speckhard ve Akhmedova, 2006: 66) 

 
Medeni Hali Eğitim 

Durumu 
Ekonomik 
Durumu 

Dini Görüşü  Đslami Örgüte 
Katılımı  

Travma 

13 - Bekar 17 - Yüksek 
okul mezunu  

2 - Düşük 22 - Laik 
Müslüman 

19 - Travma 
sonrası  

12 - Birden fazla 
yakınını kaybetmiş 

3 - Evli 1 - Lise 
mezunu 

14 - Orta 4 - Aşırı dinci 7 - Aile 
vasıtasıyla 

4 - Annesini veya 
Babasını kaybetmiş 

4 - Boşanmış 5 - Üniversite 
mezunu 

9 - Đyi    6 - Ağabeyini 
kaybetmiş 

5 - Dul 3 - Lise 
öğrencisi 

1 - Yüksek   1 - Kocasını 
kaybetmiş 

1 - Đkinci Evlilik 
Gerçekleştirmiş. 

    3 - Aile bireyleri 
gözaltında veya kayıp 

     2 - Genel sosyal 
travma 
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(3)  El Kaide 

 

El-Kaide, Đslami grupların faaliyet gösterdiği bölgelerde küresel 

bir radikalizmi, bu tarz radikal grupların olmadığı bölgelerde ise öncelikle 

olarak radikal bir anlayışın getirilmesini amaçlayan uluslararası nitelikteki bir 

terör örgütüdür. Örgütün nihai amacı; dünyadaki tüm Müslümanların katılımı 

ile silahlı mücadele yöntemini kullanarak şer’i hükümlerle yönetilen bir devlet 

kurmaktır. Örgüt, Afganistan’da, Sovyetler Birliği’ne karşı savaşan Arapları bir 

araya getirerek mücadeleye finansal yardımda bulunan ve Afgan direnişi için 

onları radikal düşünceleri doğrultusunda eğiten ve örgütleyen Usame Bin 

Laden tarafından 1988 yılında kurulmuştur. Afganistan Savaşı sonrasında 

örgüt, Ortadoğu’daki birçok radikal Đslami terör örgütü ile bağlantı içerisine 

girerek ve bu gruplar tarafından sürekli desteklenerek uluslararası niteliğe 

kavuşmuştur (Karataş, 2005: 96-100).  

 
Nihai hedefini Amerikalıları ve diğer Amerikan unsurlarını Müslüman 

ülkelerden özellikle de Suudi Arabistan’dan dışarı atmak, Đsrail’i yok etmek ve 

Ortadoğu’daki Amerikan güdümündeki yönetimleri devirmek olarak belirleyen 

örgüt, bu amaçlar doğrultusunda Amerikan hedeflerine çok sayıda saldırı 

düzenlemiştir (Karataş, 2005: 96-100). 26 Şubat 1993’te Dünya Ticaret 

Merkezine bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda altı kişi hayatını 

kaybetmiş ve bine yakın kişi yaralanmış (Hürriyet [web], 2009b), aynı yılın 

Ekim ayında ise Somali’de meydana gelen patlamada 18 Amerikalı asker 

hayatını kaybetmiştir. 7 Ağustos 1998 tarihinde Kenya ve Tanzanya’daki 

Amerikan büyükelçiliklerine gerçekleştirilen ve El Kaide örgütü tarafından 

üstlenilen saldırılarda 200’den fazla kişi hayatını kaybetmiş ve 5000 kişide 

yaralanmıştır. 2000 yılında da örgüt USS Cole savaş gemisine karşı 

düzenlediği bombalı saldırıda 17 askerin ölümüne ve 39’unun yaralanmasına 

sebep olmuştur. Örgütün gerçekleştirdiği ve tarihe gerçekleştirilen en büyük 

çaptaki terör eylemi olarak geçen 11 Eylül saldırılarını da yine El-Kaide 

üstlenmiştir (Grist ve Mahan, 2003: 340). El-Kaide günümüzde Afganistan 

merkezli bir oluşumla Irak başta olmak üzere Ortadoğu’daki Amerikan 

Birliklerine karşı gerçekleştirilen intihar saldırılarının bir numaralı şüphelisi 

konumundadır. 



 164

 
El-Kaide kurulduğu ilk dönemde, erkek örgüt elemanlarına sıkça 

kadınları mücadele içerisinde yer almamalarına, örgüte üye olmamalarını ve 

katılım göstermelerini önlemeye yönelik talimatlar vermiştir. Ancak 11 Eylül 

saldırıları ile birlikte örgüt kadın katılımı konusunda radikal bir değişime 

giderek, gerek destek konumunda ve gerekse savaşçı konumlarına kadınları 

örgüt yapılanması içerisine dahil etmeye başlamıştır. Bu değişimin altında 

yatan temel sebep kadınların havalimanları ve kamuya açık diğer 

mekanlarda daha az şüphe uyandırmasından ötürü stratejik bir üstünlük 

sağlamasından kaynaklanmaktadır. Örgüt yapılanmasındaki bu değişim ile 

birlikte küresel boyutta örgüte belli görevlerde kadın katılımının gerçekleştiği 

görülmektedir. 2002 yılında Amerikan güvenlik birimleri El-kaide’nin, küresel 

yapılanmaları içerisinde para transferi ve mesaj iletimi gibi konularında kadın 

militanları görevlendirdiğini tespit etmiştir (Kelley [web], 2002). 

 
Kendilerine Usama’nın Anneleri (Um Osama) olarak adlandırılan El- 

Kaide’ye bağlı kadın yapılanması üyelerinin bir Arap gazetesine verdiği 

demeçte El-kaidenin, kadın intihar bombacıları yetiştirmek için ayrı eğitim 

kampları kurduğunu iddia edilmiştir. Um Osama militanları, El-Kaide 

örgütünün Filistin ve Çeçen kadın intihar bombacılarının başarılarından 

oldukça etkilendiklerini, özellikle medyanın ve kamuoyunun oldukça ilgisini 

çekmesi ve güvenlik noktalarından erkek militanlara oranla daha rahat 

geçebilmesi örgütü kadın militan yapılanmasına kurmaya ittiğini belirtmişlerdir 

(CBSNEWS [web], 2009; Philips, 2006: 2). 

 
Üye olan kadınların çok farklı uyruk ve sosyal kesimden geliyor 

olması El-Kaide mensubu kadın teröristlerinin tespitlerini güçleştiren en 

önemli etkendir. El-Kaide şebekesi içerisinde bulunan ve tespit edilmiş kadın 

teröristler arasında Đslamiyeti sonradan benimsemiş olan Belçika ve Đngiliz 

nüfusuna kayıtlı, Pakistan kökenli olup uzun yıllar Amerika’da yaşayayıp 

Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) eğitim alarak buradan mezun 

olan, evli ve çocuk sahibi kadınların bulunuyor olması tespitin ne kadar güç 

olduğunu gözler önüne sermektedir (Sjoberg ve Gentry, 2007: 129). 
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El-Kaide’ye bağlı Kadın Bilgilendirme Bürosunun (Al-Qaeda 

Women’s Information Bureau) tarafından hazırlanan ve internet üzerinden 

yayınlanan Al Khansa adlı magazin bültenlerinde Cihat üzerine kadınlara 

yönelik strateji ve taktiksel bildirilere yer verilmektedir. Sitede, kadınların nasıl 

ilk yardım ve atış talimi yapacaklarını gösteren videolar bulunmaktadır. 

Ayrıca kadınların yeri geldiğinde kendi parasını mücadeleye adamaya 

gönüllü olmaları gerekliliği vurgulanmaktadır (Philips [web], 2005). 

 
Ancak yapılan bir takım yorumlara göre Al Khansa’nın, El-Kaide 

içerisindeki kadın olgusunu meşrulaştırmasına rağmen, örgüt içerisinde kadın 

olgusunun örgütün genelinde yaygın olan bir unsur olmadığı ve yalnızca Irak 

örneğinde görülen bir durum olduğu belirtilmektedir. Özellikle Irak’ta 30’u 

yalnızca 2008 yılında olmak üzere 2003 yılından günümüze kadar 

gerçekleştirilen intihar saldırılarının 43’ü El-Kaide üyesi kadınlar tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Yusuf [web], 2008). Örgütün intihar saldırılarında kadınları 

görevlendirmesinin altında yatan sebepler beş temel sebebe bağlanabilir.  

 
1-  Taktiksel avantaj sağlaması, 

2-  Çok sayıda gönüllü katılımcının var olmasına, 

3-  Kamuoyunun ilgisini çekmesine, 

4-  Bir tür psikolojik savaş taktiği olarak görülmesi, (Zedalis, 2004: 7) 

5-  Kadınların intikam duygusunu erkeklere oranla daha fazla 

taşımasıdır (Abedin, 2005: 3). 

 
Irak’ta ilk kadın intihar saldırısı, Nisan 2003’te Irak’ın batı kesiminde 

bulunan Amerikan güçlerine karşı gerçekleştirilmiştir. Biri hamile, iki kadın 

intihar bombacısı tarafından patlayıcı dolu araç ile gerçekleştirilen saldırıda 

üç Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir. Nour Qaddour al-Shammari ve 

Wadad Jamil Jassem adlı intihar bombacıları eylemi Amerikan ve Đngiliz 

birliklerinin Irak’tan çekilmesi talebiyle gerçekleştirmiştir (BBC [web], 2009c). 

Aynı yılın Eylül ayında ise 14 yaşlarında olan Imame ve Sana Laghriff 

adlarında iki kadın intihar bombacısı, Fas’ın Rabat şehrinde bir içki 

dükkanına yönelik intihar saldırısı düzenlerken güvenlik güçleri tarafından 

yakalanmıştır. Genç kızlar sorgularında, El-Kaide’ye bağlı radikal dinci bir 
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örgüte üye olduklarını ve erkek örgüt elemanlarının yoğun telkinleri 

vasıtasıyla göreve odaklandıklarını belirtmişlerdir (BBC [web], 2009b). 

 
30 Nisan 2005’te Mısır’da iki kadın terörist, bir turist otobüsünün 

geçişi sırasında araca silahlı saldırıda bulunmuşlardır. Eylemi 

gerçekleştirdiklerinde 20’li yaşlarında olan her iki terörist de yakalanacaklarını 

anlayınca eylem sonrasında kendilerini vurarak intihar etmişlerdir. Eylemi El- 

Kaide örgütüne bağlı, radikal dinci Abdullah Azzam Tugayı üstlenmiştir 

(Usdivetravel [web], 2009). Aynı örgüt 28 Eylül 2005’te Telafer’de bir kadın 

intihar bombacısının Amerikan askeri üstüne gerçekleştirdiği bombalı 

saldırıyı da internet üzerinden yaptığı duyuru ile üstlenmiştir (BBC [web], 

2009e). Telafer’de eylemi gerçekleştiren kadın teröristin, güvenlik 

noktalarında kadınların sıkı şekilde arandığını bildiğinden, dikkat çekmeyecek 

şekilde, erkek kılığında, üzerine pantolon giyerek üssün yanına yaklaşmıştır 

(Von Knop, 2007: 402-403).  

 
9 Kasım 2005 tarihinde Amman’da, Grand Hyatt Hoteli lobisi’ne, 

Radisson SAS hotelinde düzenlenen bir düğün törenine ve yakınlardaki bir 

kafeye gerçekleştirilen eş zamanlı saldırılarda toplamda 56 kişi yaşamını 

kaybetmiş, 93 kişide yaralanmıştır. Irak nüfusuna kayıtlı Sajida Mubarark al-

Rishawi (35), dördüncü bombacı olarak Radisson SAS’taki hotelde 

üzerindeki bombayı patlatmaya çalışmış ancak ateşleme sisteminde 

kaynaklanan sorundan dolayı başarısız olarak, yaralı olarak ele geçirilmiştir 

(Hassan [web], 2005). Đfadesinde kocası ile birlikte bu eylemi düzenlediğini 

ve Zerkavinin yardımcılarından biri olan abisinin, Amerikan askerleri 

tarafından öldürüldüğünü belirtmiştir. Ancak al-Rishawi, eylemi ne amaçla 

düzenlediğini bilmediğini, kocasının kendisini bu eylemi yapmaya zorladığını 

ifade etmiştir (Redorbit [web], 2009). El-Kaide’ye bağlı Ebu Musa El Zerkavi 

grubu saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir. 

 
Amman saldırıları ile aynı gün Muriel Degauque (38) adlı Belçika 

vatandaşı, Bağdat’ta Amerikan askeri konvoyuna gerçekleştirdiği intihar 

saldırısı ile Avrupalı ilk Müslüman kadın intihar eylemcisi olmuştur. Brüksel 

doğumlu olan ve bir Katolik olarak büyüyen Degauque, ilk olarak bir Türk ile 

evlenmiş ancak iki sene sonra boşanmıştır. Boşandıktan sonra Cezayirli 



 167

birisiyle evlenerek Müslümanlığa geçen Degauque, bir kez daha boşanarak 

bu kez radikal Đslamcı olan ve terör örgütleri ile ilişki içerisinde olduğu polis 

tarafından bilinen Issam Goris adlı şahısla evlenmiştir. Cezayir’e yerleşen ve 

burada Arapça öğrenen Degauque, bir süre sonra Brüksel’e geri dönüş 

yapmıştır. Burada bir süre kalan çift daha sonra Suriye üzerinden Irak’a 

geçerek intihar eylemini gerçekleştirmiştir. Degauque’nin eylemi 

gerçekleştirmesinin altında yatan temel sebep, üç mutsuz evliliğin sonucunda 

çocuk sahibi olamamasına bağlanmaktadır. Degauque’nin gerçekleştirdiği 

eylem, duyduğu hayal kırıklığının maternal anlamda dışa vurumu olarak 

nitelendirilmektedir. Bu şekilde kendince intikam aldığı var sayılmaktadır (Von 

Knop, 2007: 403). 

  

(4) Ku Klux Klan 

 

Ku Klux Klan (KKK), 1865 yılında Tennessee’de beyaz ırkın 

üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulmuştur. Amerika iç savaşı sonrası, 

ABD’de başlayan yeniden yapılanma sürecinde, Amerika’nın güney kesimi 

çalkantılar ile boğuşmaktaydı. Savaş öncesi siyasal yapıyı yeniden 

düzenlemeye çalışan merkezi hükümetin, tarım sektörüne dayalı ekonomik 

sistemi, sanayi ağırlıklı bir yapıya dönüştürmeye çalışılması ve köleliğe son 

vererek sivil haklar üzerine yasal düzenlemelere gitmesi, Amerikan 

geleneksel sosyal hiyerarşinin kökten değişmesine sebep olmuştur. Bu 

dönemde Konfederasyon ordusundan emekli beş asker, savaş öncesi sosyal 

düzeni korumak ve bu düzeni değiştirmeye yeltenenlere karşı durmak 

amacıyla Ku Klux Klan örgütünü kurmuşlardır. Ku Klux, Yunanca çember 

anlamı gelirken, Klan ifadesi de beraberliği simgelemektedir (Ingalls, 1979: 

9). 

 

Kısa zaman içerisinde büyüyen örgüt, köleler ve zencilerin evlerini, 

işyerlerini ve kiliselerini ateşe vermiş, bireylere fiziksel saldırılarda bulunmuş, 

kadın, erkek ve çocukları öldürerek, bu kitle üzerinde baskı unsuru 

oluşturmaya çalışmıştır. Örgüt mensupları eylem sırasında giydikleri uzun 

beyaz kostümlerle hem kimliklerini gizlemeye hem de halk üzerinde 

korkutucu bir etki bırakmayı amaçlamışlardır (Trelease, 1971). 
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1877 yılında yeniden yapılanma çalışmalarının sona erdirilmesiyle 

Güney kesiminde savaş öncesi dönemin kuralları tekrardan geri getirilmiştir. 

Afro-Amerikan kökenlilere karşı yeniden uygulamaya konulan ayırıcı hukuki 

hükümler, siyasal, ekonomik ve sosyal anlamda bu kesimi toplum içerisinde 

ırkçı şekilde dışlamasından dolayı, örgütün varlığı o dönem için gereksiz 

bulunmuştur (Trelease, 1971). 

 

1915 yılına kadar etkisiz kalan örgüt, aynı yıl vizyona giren “Birth of a 

Nation” (Bir Ulusun Doğuşu) adlı filmin yarattığı sansasyonel etki ile beyaz 

ırkta Klan sempatisinin tekrardan oluşmasına sebep olmuştur. 1920 yılına 

kadar eylemsiz duran örgüt, endüstriyel gelişimin artması ve Avrupa’dan bu 

dönemde gerçekleşen kitlesel göç hareketleri neticesinde yeniden aktive 

olmuştur. Göç akımıyla gelenlerin çoğunluğunun Katolik ve Yahudi 

kökenlilerden oluşmasından dolayı, ibadet şekilleri, kullandıkları diller ile 

yemek kültürlerinin yerli halkınkinden tamamen farklı olması, göçmenleri 

beyaz Anglo-Sakson Amerikalılarının bir numaralı hedefleri haline getirmiştir. 

1925’e gelindiğinde örgütün Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 

dört milyon üyesi ve önemli derecede siyasal gücü bulunmaktaydı. Ancak 

1929’taki büyük ekonomik buhran ile örgüte olan ilgi bir kez daha düşüşe 

geçmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 54). 

 
1954 yılında Kansas eyalet mahkemesinin, okullarda ırksal 

ayrımcılığa izin veren bir yasa çıkarması, sivil haklar üzerine tartışmaları 

tekrardan alevlendirmiştir (Ingalls, 1979: 91). Bu değişiklik ile başlayan 

tartışma, beyaz ırkın üstünlüğü savunucularının, ırkçı sisteme dayalı bir rejim 

oluşturmak ve kamusal alanda entegrasyona karşı çıkma amacıyla tekrardan 

KKK etrafında örgütlenmesi ile örgüt yeniden dirilişe geçmiştir. 1960’lı yıllarda 

özellikle Afro-Amerikan kökenli kişiler ile sivil hak savunucuları üzerinde 

yoğunlaşan cinayet ve bombalama eylemlerinin yanı sıra, ev, işyeri kilise ve 

toplantı salonlarının kundaklaması gibi terörist aktivitelerde de 

bulunmuşlardır.  

 
Kadınlar, örgütün 1860’lı yıllardaki ilk dalgası içerisinde yer 

almamışlardır (Blee, 2002a: 104). 1915’teki gerçekleşen ikinci dalga 
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içerisindeyse ülke genelinde yaklaşık 500.000 kadının örgüte sempati 

duyduğu tahmin edilmektedir. 1920’lerde kadınlar örgütün yeni nesil kadrosu 

için çocuk yetiştirmekle görevlendirilmiştir. Bu durum beyaz Hıristiyan 

ailelerinin kalabalık bir yapıya bürünmesine neden olarak, Klan’ın Afro-

Amerikalılar üzerinde tenkit sebebi olan kalabalık aile yapıları ile tamamen 

ironik bir durum oluşturmuştur (Ferber, 1998: 108). Kadına biçilmiş bu role 

rağmen, örgüt içerisinde önemli konumlarda bulunan kadınlar, örgüt 

içerisinde eşitlik taleplerinde bulunmuş ancak, kadınların daha çok biyolojik 

ve duygusal açıdan çocuk büyütmeye ve eşleri ile ilgilenmesini uygun gören 

erkek üyeler tarafından bu talepleri engellenmiştir.  

 

1920 yılında kadınlara sağlanan oy kullanma hakkı ile kadınların 

oluşturdukları oy potansiyelleri, özellikle yerel seçimlerde kadınlara iltimas 

geçilmesine yol açmıştır. Bu açıdan beyaz Protestan kadınları, Klan’ın hem 

üye sayısını artırması ve hem de seçimlerin sonucunu etkilemesi bakımından 

büyük öneme kavuşmuşlardır. Bu dönemde Klan kadınlarının ayrıca “Afro-

Amerikan kökenlilerin küçük kız çocuklarını kaçırarak, köle olarak 

pazarladıkları” gibi doğru olmayan ırkçı söylemleri yayarak dezenformasyon 

faaliyetlerinde bulunmuşlardır (Blee, 1997: 248).  

   
1960’ların sonu ve 1970’lerin başında gelişen üçüncü dalga Klan 

hareketinde de kadınlar ne etkin şekilde örgüt içerisinde bulunmuş ne de 

herhangi bir şiddet eylemine katılmışlardır. Örgütün propagandalarında Klan 

kadınlarının yüceltilmesine rağmen kadınlar daha çok sempatizan veya 

gözcü olarak görev almışlardır. Bu dönem Klan kadınları ile yapılan 

röportajlardan, örgüt mensubu kadınların 16 ila 90 gibi geniş bir yaş 

aralığında değiştiği, örgütün erkek egemen olduğu ve kadınlara karşı cinsiyet 

ayrımında bulunulduğu sonucunu çıkarabiliriz. Ayıca aynı röportajlarda kız 

çocuğunuzun bu mücadele içerisinde yer almasını ister misiniz sorusuna 

çoğunluğu “hayır” cevabını vermiştir (Blee, 2002a: 140). Örgütün cinsiyet 

merkezli ayrımcı şeklinden dolayı örgüt içerisinde feminist ideolojiler etkili bir 

şekilde oluşum gösterememiştir. Hatta bu tarz ideolojilerin yahudi, lezbiyen 

ve komünistler tarafından üretildiğini savunup, beyaz kadını, beyaz erkekten 

yabancılaştırıcı akımlar olarak nitelendirilmiştir (Blee, 2002b: 66).  
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Günümüzde örgüt varlığını sürdürse de, eski hedef ve gücünü önemli 

ölçüde yitirmiştir. Günümüzde üçte biri kadın olmak üzere yaklaşık 20.000 

kadar KKK yandaşının bulunduğu tahmin edilmektedir. Irkçı çizgisinden 

uzaklaşan örgüt artık Hıristiyan kimliğini ön plana çıkartarak Müslümanlar, 

homoseksüeller ve diğer dejenere gruplara karşı şiddet eylemlerinde 

bulunmaktadır (Blee, 2002a: 101-105). Günümüzde beyaz üstünlüğünü 

savunan kadınlar çok çeşitli sosyo-ekonomik ortamlardan ve meslek 

örgütlerinden gelmektedir. Evli veya bekar, eğitimli veya eğitimsiz, çocuk 

sahibi veya olmayan her kesimden kadın örgüte katılım göstermektedir 

(Eager, 2008: 84).  

 

(5) Beyaz Üstünlüğüne Dair Diğer Oluşumlar 

 
1920’li yıllardan başlayarak, 1980’lere kadar olan süreçte ırkçı 

olan ve beyaz üstünlüğünü savunan terör örgütlerin çoğunluğu erkek egemen 

bir yapıda olsa da, günümüzde bu hareket özellikle internet üzerinden iletişim 

ağının hızla gelişmesi ile küresel bir yapıya kavuşarak kadınların da bu 

oluşum içerisinde etkili bir konuma gelmesinde etkili olmuştur. Bee (2002b) 

tarafından ırkçı kadınlar üzerinde yapılan çalışmalardan bu hareket içerisinde 

bulunan kadınların iyi eğitim almış, orta ve üst seviye sosyo-ekonomik 

ortamdan gelen, düzgün bir aile yapıları bulunan ve bir erkeğin peşinden, kör 

bir inançla örgüte katılım gerçekleştirmemiş kişilerden oluştuğu 

gözlemlenmiştir (Blee, 2002b: 9-10). Hatta bu kadınların ırkçı aktivitelere 

yönelmesinde ailesel bir kökenin etkisi olmadığı ve katılımlarında tek bir 

sosyal sebebe bağlı olmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Sol kanat örgütlerine üye kadınlar daha çok üniversite ortamlarında 

örgütle ilk bağı kurmalarına rağmen, ırkçı örgütlere mensup kadınlar kendi 

inisiyatifleriyle, genellikle bir erkek üye vasıtasıyla, sosyal ortamlarda katılım 

göstermektedirler. Bir diğer ifadeyle kadın militanlar örgüte alınmaktan çok 

örgüte katılım göstermektedirler. Bu açıdan kadınların bulunduğu çevre ve bu 

çevre içerisinde bulundukları konumları onların ırkçı gruplar ile iletişime 

geçmesindeki en büyük etken olarak görülmektedir (Blee, 2002b: 52). 
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Araştırmaya katılan ırkçı örgütlere mensup kadınların yaklaşık üçte biri 

örgüte katılım göstermeden önce şiddet olaylarına veya azınlık grupları ile 

girişilen kavgalara karışmaktan gözaltına alınmıştır (Blee, 2002b: 136). 

 
Almanya’nın tarihine kara bir leke olarak geçen Yahudi Katliamı 

üzerinden yaklaşık 60 sene geçmesine rağmen özellikle 1980’li yıllardan 

başlayarak Alman neo-Nazi grupları günümüzde de işlevlerini 

sürdürebilmektedirler. Ancak günümüz Alman neo-faşist gruplar içerisinde 

kadın militan oranı son derece düşük olması, kadınları ya örgüt içerisinde 

kendi kadın yapılanmalarını kurmaya ya da yalnızca kadınlardan oluşan farklı 

faşist gruplar kurmalarına yol açmıştır. Örneğin 1980’lerin ilk dönemlerinde 

kurulan faşist ANS (Ulusal Sosyalist Hareket Cephesi) örgütü, bu tarz bir 

oluşum içerisine girerek, kadın yapılanması için DFW (Alman Kadınlar 

Cephesi) adında alt bir örgüt kurmuştur (Durham, 1998: 87). 1992’de 

yabancılara karşı kundaklama ve vahşi suikastlar da dahil olmak üzere 200’ü 

aşkın saldırı düzenleyen Alman faşist ve neo-Nazi grupları toplam 17 kişinin 

ölümüne sebep olmuşlardır. Saldırıların büyük kısmı Alman vatandaşı 

Türklerin yoğun olduğu yerlerde gerçekleştirilmiştir (Eager, 2008: 89). 

 
Almanya dışında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de ırkçı oluşumlar bu 

dönemde ortaya çıkmaya başlamıştır. Norveç’te kadınlar, mevcut ırkçı 

örgütlenmenin kendilerine alt görevlerde yer vermesinden dolayı yalnızca 

kadınlardan oluşan Valkyria adlı yeni bir yapılanmaya gitmişlerdir (Fangen, 

1997: 125). 10 neo-Nazi kadın tarafından kurulan örgüt önceki erkek egemen 

örgütlenmenin aksine kadın alımlarında katı kuralları kaldırarak kadın 

katılımını artırmaya çalışmıştır. Fazla içki tüketilmemesi, Nazi selamında 

bulunulmaması ve dövüş sanatları ile atıcılık konularında eğitim almaları 

kadın örgüt elemanlarının uyması gereken birkaç kuraldan bazılarıdır. Kadın 

örgüt mensupları ile yapılan röportajlarda, ırkçı ve azıllı kimliklerinin aksine 

kadınlar, gündüzleri çocuk ve yaşlı bakımı gibi görevlerde çalışmakta ve 

ileride sahip olacakları çocuklarına bakarak ev hanımı olmak istediklerini 

belirtmektedirler. Örgüt Norveç’te her geçen gün artış gösteren göçmen 

nüfusuna karşı çıkarak başta Müslümanlar olmak üzere diğer azınlıklara 

karşı eylemlerde bulunmaktadır. Feminist ideolojiyi de savunan örgüt 



 172

fahişeliğe ve pornografiye karşı da katı bir tutum sergilemektedir (Eager, 

2008: 89).      

 
Bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınların farklı 

oluşumlar altında ırkçı eylemlere karıştıkları bilinmektedir. Ku Klux Klan 

örgütünün uzun yıllar bu ülkede ırkçı eylemlerde bulunmasına rağmen 

örgütün erkek egemen yapısından dolayı kadro yapılaşması içerisinde yer 

bulamayan kadınlar farklı yapılanmalara gitme yolunu seçmişlerdir. Eylül 

1939’da Kaliforniya’da kurulan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin Đkinci Dünya 

Savaşı’na girmemesini savunan Anneler Hareketi (The Mothers Movement) 

zaman içerisinde ülke genelinde şube sayısını 50’den 100’e ve üye sayısını 

da 5-6 milyona ulaştırmıştır (Jeansonne, 1996: 1). 

 

Mothers Movement üyesi kadınlar, Amerikan kongresine yollamak 

üzere imza kampanyaları düzenlemiş, yasadışı protesto eylemlerinde 

bulunmuş ve siyasi gösterilere katılmışlardır. Anneler Hareketinin bir parçası 

olarak New York’ta kurulan National Legion of Mothers for America örgütüne 

bağlı kadınlar silahlı birlikler kurmuşlardır (Jeansonne, 1996: 66). Örgütün 

temel amacı ABD’yi Đkinci Dünya Savaşından uzak tutmak olmasına rağmen 

örgüt aynı zamanda antisemitist, yabancı düşmanlığı ve ırkçı ideolojilere 

yakın bir duruş sergilemekteydi. 1940 yılında America First Committee adı ile 

kurulan pro-isolasyonist örgüt Pearl Harbor saldırısından sonra Aralık 

1941’de kapatılmasına rağmen Anneler Hareketi savaş boyunca varlığını 

sürdürerek 1940’ların sonunda dağılmıştır (Eager, 2008: 85-87).   

 
Aslında Đkinci Dünya Savaşı’na kadar aşırı sağ ideoloji Amerikan 

kadınları arasında yaygın olan bir siyasal görüş değildi. Ancak 1920’lerden 

itibaren ABD’de görülmeye başlayan toplumsal değişim hareketlerinden 

rahatsız olmaya başlayan sağ görüşlü kadınlar, değişimin beraberinde 

kültürel çöküşü beraberinde getirdiğini savunmaya başlamışlardır. 1929’da 

meydana gelen büyük buhran ve başkan Roosevelt'in 1933–1939 yılları 

arasında krizi aşmaya yönelik getirdiği iktisadi düzenlemeler, federal 

hükümetlerin yetkilerini artıracağını savunan muhafazakar kadın örgütleri 

tarafından memnuniyetsizlikle karşılanmıştır (Eager, 2008: 85). Günümüzde 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde kadınlar tarafından da destek gören Aryan 

birlikteliği gibi ırkçı ve Hıristiyan üstünlüğü fikirlerini savunan örgütler 

olmasına rağmen bu örgütler içerisinde lider veya stratejik konumda bulunan 

kadın militanlar olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır (Potok, 

1999: 12).  

 

c. Etnik ve Bölücü Nitelikteki Terör Örgütlerinde Kadın Terörist 

Varlığı 

(1) Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları 

 

1983 yılında Sri Lanka’da meydana gelen iç savaş Tamil 

azınlığının mücadelesi adına bir dönüm noktası olmuştur. Đç savaş dönemi 

itibariyle Tamil gerillaları Sinhale eyaletlerinden ayrılarak bağımsız bir Eelam 

bölgesi oluşturmak amacıyla mücadele vermektedir (Cunningham, 

2003:180). Bu dönemde yapılan nüfus sayımlarında Sri Lanka’nın kuzey ve 

doğu bölgelerinde ortalama 3.2 milyon Tamil azınlığı bulunduğu ve Sri 

Lanka’da toplam nüfusun % 74’ünü Sinhaleler oluştururken, Tamil azınlığı 

toplam nüfusun % 13’lük bir kesimini oluşturmaktadır (Alison, 2003:38). 

 
1802-1948 arası dönemde Đngiliz yönetimi altında bulunan Sri 

Lanka’da Tamillere sömürge hükümeti tarafından eğitim hakkı ile iş imkanları 

tanınmıştır. Sri Lanka 1948 yılında bağımsızlığını kazanınca yönetimde 

çoğunluğu ele geçiren Sinhaleler, Tamillere verilen hakların tümünü geri 

alarak, Tamilleri ülke yönetiminden uzaklaştırma yoluna gitmişlerdir. Örneğin 

sömürge dönemi sonrası hazırlanan 1950 anayasasında Tamil bölgelerini 

merkezi hükümetten ayıran ve bu bölgeleri otonom bir yapıya kavuşturan 

hakların tümü geri alınmıştır. Zaman içerisinde yönetimi merkezileştiren 

Sinhaleler, Tamil azınlığının ekonomik büyümeden istifade edememesine ve 

eğitim olanaklarından yararlanmamasına yönelik ciddi engellemeler 

getirmiştir (Stack-O’Connor, 2007: 44). 

 
Tamil ayrılıkçı hareketi ilk olarak 1972 yılında kurulan TULF (Tamil 

Birleşik Özgürlük Cephesi) adlı siyasal örgütlenme ile vücut bulmuştur. 1977 

seçimlerine katılarak parlamentoda 18 koltuk kazanan TULF’un zayıf zaferi, 
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Tamil ve Sinhaleler arasında çıkan çatışmalar sonucu yaklaşık 300 kişinin 

hayatını kaybetmesiyle gölgelenmiştir. Sri Lanka toplumunda çoğunluğu 

oluşturan Sinhalelere karşı geleneksel siyasal yollarla haklarını elde 

edemeyeceklerini varsayan Tamiller, toplamda 2.500 kişilik bir güçle gerilla 

tarzı örgütlenmeler oluşturarak silahlı mücadeleye girişmişlerdir (Grosscup, 

1998: 239-240). 1972 yılında Tamil Yeni Kaplanlar (Tamil New Tigers) adıyla 

kurulan örgüt, 1976 yılına gelindiğinde ismini LTTE (Tamil Eelam Kurtuluş 

Kaplanları) olarak değiştirmiştir (Stack-O’Connor, 2007: 44). 

 

1986 yılına gelindiğinde LTTE, artık tüm direnişçi gruplar arasında 

mücadeleyi devam ettirebilen tek yapı konumuna gelmiştir (Grosscup, 1998: 

234). 2002 yılı verilerine göre 1983’te başlayan çatışmalarda 18.000’i LTTE 

üyesi, toplam 70.000 Sri Lanka vatandaşı hayatını kaybetmiştir (Alison, 2003: 

38). 700.000 kişinin yerlerinden sürüldüğü ve göçmen konumuna düşen 1.3 

milyon kişinin de çıkan çatışmalardan etkilendiği belirtilmektedir (Tambiah, 

2005: 246). 

 
Sri Lanka’nın, 1505–1656 yılları arasında Hollanda, 1656–1796 

arasında Portekiz ve 1802–1948 arası dönemde de Đngiliz sömürgesi altında 

var olmasına rağmen LTTE hiçbir zaman batı, küreselleşme veya 

sömürgecilik karşıtı bir duruş sergilememiştir. LTTE ayrıca, Marksist ideolojik 

görüşü savunmasına rağmen hiçbir zaman Sovyet desteği almamıştır 

(Grosscup, 1998: 234-235). 1991’de Hindistan başbakanına bombalı intihar 

saldırısı gerçekleştirilmesine rağmen diğer saldırıların tümü Sri Lanka’nın 

önemli devlet görevlileri ile Sinhaler kökenli sivil halka yönelik 

gerçekleştirilmiştir (Joshi, 1996: 21). LTTE gerillalarının bir diğer önemli 

hedeflerinden birisi de fuhuş sektöründe çalışan Tamil kadınları olmuştur. 

Örgüt her ne kadar bu saldırıların amacının, örgütün gizli sırlarının fuhuş 

yapan kadınlar tarafından dışarı çıkarıldığı dile getirmesine rağmen 

öldürülmelerinin temel sebebi olarak Tamil geleneğinde fuhuş yapan kadının 

kirlenmiş olarak görülmesi yatmaktadır (Tambiah, 2005: 251).  

 
Sri Lanka, tarihi boyunca sömürgeci ulusların egemenliği altında 

bulunmuş olsa da emperyalizm karşıtı mücadele içerisinde ne Sinhale ne de 
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Tamil topluluklarından önemli bir kadın direniş hareketi gösterilmemiştir. 

(Jayawardena, 1986: 115; Grosscup, 1998: 235). Emperyalist politikalar 

altında oldukça ezilen Tamil kadınları antiemperyalist hareketler sırasında 

eylemsiz kalmışlar ve 1960’lı yıllara kadar da Sri Lanka siyasi hareketlerin 

oldukça dışında kalmıştır (Maunaguru, 1995: 160-162). Geleneksel cinsiyet 

ayrımına sebebiyet veren kısıtlayıcı yapıyı değiştirecek siyasal bir ortamın 

olmaması Tamil kadınlarını, bu yapının yalnızca şiddet yoluna başvurarak 

aşılabileceği inancı ile hızlı bir şekilde LTTE saflarına yöneltmiştir. Örgüt 

yapısı içerisinde örgütün neredeyse her kademesinde yer almaya başlayan 

LTTE kadınları, yöneticilikten, savaşçı konuma kadar çok çeşitli alanlarda 

eğitimden geçirilmeye başlanmıştır (Gonzales-Perez, 2008: 62). 

 
LTTE’nin nizami kadın yapılanmaları, Özgürlük Kuşları (Suthanthira 

Paravihal / Freedom Birds), Kurtuluş Kaplanları Kadın Cephesi (Women’s 

Front of the Liberation Tigers) veya Kadın Kanadı (Women’s Wing) adlarıyla 

anılmaktadırlar (Gonzales-Perez, 2008: 62-63). Toplamda 15.000 kişilik bir 

örgütsel bir yapısı bulunan LTTE’de kadın üye sayısı, 1992 yılında 3.000, 

2001 yılına gelindiğinde ise 5.000’e yükselmiştir (Goldstein, 2001: 83). 

 

Đlk kez 1979 yılında örgüt yapısına kadın militan kabul etmeye 

başlayan LTTE, 1984 yılında da ilk kadın eğitim kampını kurmuştur. Altı ay 

süren kamp dönemi sırasında kadınlara savaşma, patlayıcı ve strateji 

konularında eğitim verilmektedir. Kadın teröristler eğitimlerini tamamladıktan 

sonra sadece kadın teröristlerden oluşan ayrı birliklere yollanmaktadır. Farklı 

ve izole kamplarda bulunan bu birlikler bağımsız bir şekilde yönetilerek, 

eylemlerini, projelerini kendi inisiyatiflerinde gerçekleştirmektedirler. Katı 

kuralların hüküm sürdüğü bu kamplarda kadınlar 25 yaşına kadar 

evlenememektedir (Ness, 2005: 364).  

 
LTTE üyesi kadın teröristler istihbarat toplamadan, muharebe 

ortamlarında bulunma, intihar saldırısı düzenlemeden, sivil halka karşı 

saldırıları yönetme gibi görevlerde bulunmuşlardır (Golstein, 2001: 83; 

Samuel, 2001: 185; De Silva, 1999: 61-62). Savaşçı konumlarının yanı sıra 

LTTE kadınları üst kademelerde lider pozisyonlarda bulunarak örgüt 
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hakkında politikalar oluşturmaktadır. Örneğin 1994 yılında LTTE üst organı 

olan 12 kişilik Merkez Komitenin üçünü kadın militanlar oluştururken, 2002 

yılında bu rakam beşe çıkmıştır (Bose, 1994: 108-109; Alison, 2003: 47). 

Ayrıca LTTE’nin seçkin komanda sınıfı olarak bilinen Kara Kaplanlar’ın (Black 

Tigers) üçte birlik bir bölümünü yine kadınlar oluşturmaktadır.  

 
LTTE örgütünün kadınları örgüt yapılanması içerisine katmasını üç 

temel etmene bağlamak mümkündür. Đlki, örgütün savaş sırasındaki insan 

kaybı ve yaşanan göçler sonrası kadın nüfusuna, stratejik açıdan ihtiyaç 

duyulmasıdır. Đkincisi, Tamil hareketinin yalnızca askeri yöntemden oluşan bir 

mücadele olmadığı, toplumun her kesiminin oluşturduğu sosyal bir hareket 

olduğu izlenimi oluşturmak amacıyla kadın katılımına izin verilmiştir. Üçüncü 

ve belki de en önemli etmen de tabandan yükselen genç Tamil kadınlarının 

mücadele içerisinde yer almak istemeleridir (Eager, 2008: 138). 

 
LTTE’deki güçlü kadın varlığı aslında Tamil kadınlarının yaşadığı 

toplum içerisinde dayanmak zorunda kaldıkları kısıtlayıcı sosyal normların bir 

sonucu olarak gelişmiştir. Ayrıca, Tamil topluluğunun güvenliğinin tehlikede 

olduğu, cinsiyet odaklı kişisel sebeplerden dolayı kadının kendi bireysel 

güvenliğini sağlayamaması (özellikle fuhuşa zorlanan kadınlar), sevdiği veya 

yakının intikamının alınması, fakirlik ve kadına uygulanan cinsel saldırılar ve 

taciz olayları ile eşitlik talepleri elde etme Tamil kadınlarını LTTE’ye 

katılmaya iten temel kişisel motive unsurlarıdır (Alison, 2004: 450). Tamil 

kadınları ile yapılan röportajlarda özellikle cinsel saldırıya uğramış olmaları 

Tamil kadınlarını silahlı direnişe iten en önemli unsur olduğu ve kadınların 

büyük bir çoğunluğunun örgüte katılmadan önce sosyal eşitlik veya kadın 

hakları gibi unsurlardan haberdar olmadıkları ortaya çıkmıştır (Alison, 2003: 

43). 

 
Gerek Tamil kadınları ve gerekse de Sinhale kadınları geleneksel 

sosyal yapı normlarına göre ikincil rollere mahkum edilmektedir. Sol ideolojik 

çatı altında mücadele veren Tamil Kaplanları, diğer tüm sol örgütlenmeler 

gibi feminist gündemi de ideolojik yapısı içerisinde barındırmakta ancak 

Kadının sosyal yaşantısına ve duruşuna yönelik köklü değişimi talep etmeleri 

ile diğer sol örgütlere oranla daha radikal bir çizgi izlemektedir (Jayawerdana, 
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1986: 111; De Alwis, 1995: 141; Maunaguru, 1995: 164-165). Örgüt için 

Tamil kadınlarının haklarının savunulması, ulusal temel hedef olan bağımsız 

Tamil devletinin kurulmasının ardından ikincil bir amaç olsa da, yine de 

kadınlara örgüt içerisinde büyük önem verilmektedir. 1991 yılında Kadın 

Cephesi tarafından hazırlanan bildirgede hedefler ve amaçlar açık ve net bir 

şekilde belirtilmiştir. 

 
1-  Bağımsız ve demokratik bir Tamil devletinin kurulması, 

2-  Kast sistemi ve başlık parası geleneğinin kaldırılması, 

3-  Sosyal, siyasal ve ekonomik eşitlik sağlanması, kadın 

ayrımcılığına karşı gelinmesi, 

4-  Kadının kendi yaşantısını kendisinin belirleyebilmesi, 

5-  Cinsel taciz, tecavüz ve aile içi şiddete karşı yasal düzenlemelerin 

yapılması (Samarasinghe, 1996: 218). 

 
LTTE kadınları örgütün her kademesinde erkek militanlarla eşit 

şekilde mücadele etmektedir (Maunaguru, 1995: 164). Ön saflarda 

mücadeleye katılan kadın LTTE teröristleri, en tehlikeli ve en vahşi 

görevlerde dahi görev almışlardır (Samarasinghe, 1996: 218). 2002 yılında 

yayınlanan hükümet raporlarında çatışma ortamlarında öldürülen toplam 

17.648 militandan 3.766 tanesi kadındı (Sambandan [web], 2002). 18 Eylül 

1999’da LTTE’nin gerçekleştirdiği en vahşi saldırılarından biri olan ve 

aralarında hamile kadınlar ile çok sayıda çocuğunda bulunduğu 57 Sinhale 

köylüsünün boğazlarının kesilerek öldürülmesi eylemini, LTTE kadınlarının 

planladığı ve eyleme katılanların çoğunluğunun kadın militan olduğu 

belirlenmiştir (Sambandan [web], 1999). Kadınlar tarafından gerçekleştirilen 

bu tarz zalim saldırılar medyanın ve dolayısıyla kamuoyunun yoğun ilgisini 

çekmesinden ötürü sık şekilde uygulanmaktaydı. Planladıkları vahşi saldırılar 

neticesiyle LTTE kadınlarının ürkütücü bir şöhrete sahip oldukları ve erkek 

teröristlere göre daha acımasız ve korkutucu oldukları belirtilmektedir (Alison, 

2004: 457).     

 
1980 ve 2002 arası dönemde gerçekleştirilen 168 intihar saldırısında 

toplamda 1.500’den fazla kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kara Panterler, 

LTTE’nin en kanlı terörist yapılanmalarından birisidir (Gonzales-Perez, 2008: 
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62). 1987 yılından itibaren Kara Panterler ve Özgürlük Kuşları üyesi 

kadınların gerçekleştirdiği 30–40 intihar saldırısı ile günümüz modern terörist 

organizasyonları içerisinde en sık kadın intihar saldırısı gerçekleştiren örgüt 

konumuna gelerek diğer terör örgütleri için bir örnek teşkil etmektedir 

(Zedalis, 2004: 2). 1991 yılında genç bir kadın Kara Panter üyesi Hindistan 

başbakanı Rajiv Gandhi’ye intihar saldırısı gerçekleştirmiştir. Ayrıca 1993 

yılında Sri Lanka Başbakanı Ranasinghe Premadasa, 1994’te başbakan 

yardımcısı Dissanayako’ya, Haziran 2000’te anayasa uzmanı ve parlamenteri 

N. Tiruchelvam ile kabine başkanına gerçekleştirilen suikastlar özgürlük 

kuşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Siyasetçilerin dışında ordu ve polis 

teşkilatı üyelerine sayısız intihar saldırıları yine kadın LTTE üyeleri tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Hudson, 1999: 155; Sambandan, 2002; Alison, 2004: 

450). 

 
Kara Panter üyesi kadın intihar bombacıları, aşırı Đslamcı terör 

örgütlerinden farklı olarak eylemlerini dinsel, ideolojik veya şehitlik amaçlı 

gerçekleştirmemektedirler. Eyleme, hedef odaklı olarak bakan LTTE, saldırı 

şayet baskın şeklinde gerçekleştirilmeyecekse, intihar saldırısını zorunlu bir 

seçenek olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca LTTE üyesi kadın intihar 

bombacıları her hangi bir yönlendirilmeye, beyin yıkama veya uyuşturucu 

kullanılmasına gerek kalmadan tamamen kendi inisiyatifleri ile göreve 

katılmakta ve bu bilinçle eğitim almaktadırlar (Gambetta, 2005: 283). 

 

(2) Bask Vatanı ve Özgürlüğü (ETA)  

 

Đspanya ulus-devleti 1492 yılında Katolik kralı olan 

Ferdinandın, Galicia, Katalon ve Bask gibi farklı kültürel ve lisanlardan oluşan 

eyalet biçimindeki azınlık topluluklarını Kastilya çatısı altında birleşmesi ile 

oluşmuştur. Azınlıkların Đkinci Cumhuriyet dönemine kadar ulus devlet çatısı 

altında kültürel kimliklerini koruyabilmelerine ve 1932 yılında Đspanyol 

hükümeti tarafından özerkliklerinin tanınmasına rağmen, 1936-39 yılları 

arasında patlak veren iç savaş sonucunda General Francisco Franco’nun 

kanlı bir şekilde yönetimi ele geçirmesi ile ülkenin otonom yapısı sona ermiş 

ve bu durum Bask milliyetçiliği üzerinde baskıcı bir dönemin başlamasına 
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sebep olmuştur. Bu dönemde Bask dili ve kültürünün öğretilmesi 

yasaklanmış, Baskça radyo yayın yapan programlar susturulmuş ve çoğu 

Bask milliyetçisi olmak üzere birçok kişi tutuklanarak cezaevlerine 

gönderilmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 102-103). 

 
1941 ve 1943 seneleri arasında tutuklu tüm Bask milliyetçileri 

cezaevlerinden çıkmış olsalar da, 1950’li yılların başından itibaren 

Đspanya’daki konjoktürel ortamın, mevcut baskıcı rejime karşı alternatif bir 

oluşuma gidilmesine elverişli olmaması Bask mücadelesinin ileri bir tarihe 

ertelenmesine sebep olmuştur (Höke, 2000: 385-386). 1959 senesinden 

başlayarak, Bask meclisi tarafından gerçekleştirilen bir dizi toplantıda 

mücadelenin şekli üzerinde karar kılınmaya çalışılmıştır. 1967’in Mart ayında 

Bask Meclisi tarafından gerçekleştirilen beşinci toplantıda, Đspanyol 

hükümetine karşı silahlı direniş için yeni bir örgütlenmeye gidilmesi kararı 

alınmıştır. Oluşturulan bu yeni yapılanmaya ETA (Bask Vatanı ve Özgürlüğü) 

ismi verilmiş ve örgütün devrimci bir çizgide antiemperyalist yapıya karşı 

mücadele vermesi kararlaştırılmıştır (Gonzales-Perez, 2008: 103). Beşinci 

toplantı, örgütün resmi ideolojinin benimsenmesi amacıyla büyük önem 

taşımaktadır (Höke, 2000: 391). Ancak 1971’de gerçekleştirilen altıncı meclis 

kurultayında örgütte fikir ayrılığı yaşanmış, beşinci meclis kurultayı üyeleri 

yalnızca Bask bölgesinde kontrolünün ele geçirilmesini savunurken, altıncı 

meclis üyeleri Đspanyol hükümetinin düşürülmesi ve yerine sosyalist bir 

hükümetin getirilmesi gerekliliğini dile getirmiştir. 1974 yılında altıncı meclis 

kararlarını savunan ETA’nın komünist kanadı parçalanma sürecine girerken, 

beşinci meclis taraftarları da ETA’yı askeri ve siyasi kanat olmak üzere iki 

parçaya bölmüştür. ETA’nın siyasi kanadı, silahlı direnişin yanında, siyasal 

girişimler ile Bask sorunun çözüleceği inancını taşıma yolunu seçerken, 

ETA’nın askeri kanadı, örgütün terör eylemlerini gerçekleştirerek sonuca 

varacağını inanmıştır (Chapman ve Chapman, 1980: 68-69).  

 
ETA resmi ideolojisine göre kendisini, sosyalist milli kurtuluş hareketi 

olarak tanımlamaktadır. ETA’nın milliyetçiliği devrimci bir milliyetçiliktir (Höke, 

2000: 391). Đspanyol hükümeti ve polis kuvvetleri örgütün birincil hedefleri 

arasında yer almaktadır. Örgüt en sansasyonel eylemini 1973 yılında Đspanya 
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başbakanı Carrero Blanco’ya suikast işleyerek gerçekleştirmiştir (Carr, 2000: 

207). ETA’nın temel amacı Đspanyol hükümetinden ayrı, bağımsız bir yapıya 

kavuşabilmektir (Gonzales-Perez, 2008: 103). 

 
Bask milliyetçiliğine kadın katılımı 1900’lü yıllara kadar 

dayanmaktadır. Bask kadınları Franco döneminin baskıcı rejiminin önemli 

hedeflerinden biri olmasına rağmen, geleneksel cinsiyet ayrımı kadınların 

uzun bir süre mücadeleye katılmasının önünde önemli bir kısıtlayıcı etmen 

olmuştur (Hamilton, 2000: 159-160). ETA üyesi kadınlara “Etarras” adı 

verilmektedir (Daly [web], 2000). 1922 yılında kurulan EAB (Bask Birleşik 

Milliyetçisi Kadın Birliği) ile Kadın Milliyetçiler Birliği, özellikle Đrlandalı 

milliyetçi kadın grubu Cuman na mBan’ı kendilerine örnek alarak direniş 

içerisine girmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 103). 

 
ETA’nın kadın kolu EAB’nin kurulmasının ardından, o zamana kadar 

destek unsuru olarak görev yapan kadınların mücadele içerisinde aktif 

şekilde katılma taleplerinde bulunmuşlardır. Özellikle 1960’lı yılların sonuna 

doğru General Franco’nun ilerleyen yaşından dolayı gücünü kaybetmesi ile 

birlikte Eterras şiddet eylemlerini artırma yoluna gitmiştir. Çoğu Eterras 

militanı ya Bask mücadelesi içinde bulunan erkek aile bireyleri aracılığıyla ya 

da erkek arkadaşları vasıtasıyla örgüte katılım gerçekleştirmektedir 

(Reinares, 2004: 466). 1960 yılında tutuklanan ETA mensuplarının tümü 

erkek militanken, 1980 yılında kadın militan oranı % 8’e, 2002 yılında ise bu 

oran % 33’e çıkmıştır (Tremlett [web], 2002). Genellikle destek unsuru, 

yemek hazırlama ve mahkumlar için kıyafet temin etme, hükümet 

görevlilerine mektup yazma, yürüyüşlere katılma ve açlık grevine katılma gibi 

görevlerinde yer alan ETA kadınları, 1960 yılına kadar karar alıcı merci 

içerisinde bulunmamıştır (Hamilton, 2007: 68). 

 
ETA’nın kadın üzerine gerçekleştirdiği propagandalarda Bask 

kadınları terörist eylemler içerisinde yer alan azılı katiller olarak değil daha 

çok baskıcı rejimin kurbanları olarak betimlenmişlerdir. Örgüt bu genel kanıyı 

kullanarak kadın militanların fark edilmelerini neredeyse imkansız kılmıştır. 

Bu yüzden terör şüphelisi olarak gözaltına alınan kadın sayısı oldukça az 

sayıda kalmıştır. Ayrıca geleneksel kadın stereotipinin Đspanyol toplumu 
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içerisinde şiddet karşıtı olarak simgelenmesi, onları şüphe çekmeyecek bir 

pozisyona sokarken, Bask kadınlarını erkek militanlara göre daha avantajlı 

bir konuma getirmektedir. Kadın ETA militanları örgüt içerisinde komanda, 

liderlik ve karar alıcı mekanizmalar içerisinde yükseldikleri ölçüde, erkek 

militanlar tarafından öngörülen geleneksel kadın rolü de değişime 

uğramaktadır (Gonzales-Perez, 2008: 104).          

 
Đspanyol polis raporlarına göre ETA’nın günümüz yapılanmasında 

artık her hücrede en az bir kadın militanın görev yaptığı belirtilmektedir. ETA 

kadın militanları örgüt içerisinde erkek militanlar ile beraber komando 

yapılanmalarında, suikast eylemlerinde, patlayıcı imali, araba bombalama ve 

silah kaçakçılığı gibi çok çeşitli görevlerde bulunmaktadırlar (Gonzales-

Perez, 2008: 105).      

 
EAB oluşumu ile neredeyse aynı zamanda Avrupa’da ortaya çıkmaya 

başlayan Feminizm hareketi, General Franco’nun 1975’te ölümüne kadar 

Đspanya’da organize bir şekilde gözükmediğinden ETA kadınlarının 

örgütlenmesi üzerinde de güçlü bir motivasyon unsuru olmamıştır. Franco 

döneminde kadınlar üzerinde de yaşatılan yoğun baskı sonucu kadınların ev 

dışında çalışmaları, kürtaj, doğum kontrolü ve boşanma katı kurallara 

bağlanmış ve zina ağır şekilde cezalandırılmıştır. Bazı EAB üyesi ETA 

kadınının feminist harekete destek vermesine rağmen, kadınların örgüte 

girmelerinde feminizm etkili bir unsur olmamıştır (Hamilton, 2007: 214).  

 

(3) Đrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA)  

 

IRA (Đrlanda Cumhuriyet Ordusu) 1916 yılında Đngilizlerin 

Đrlanda üzerindeki uzun zamandır süren baskıcı kontrolünü sona erdirmek 

üzere kurulmuş terörist bir örgüttür. IRA’nın temel amacı Đngiltere’den 

ayrılarak Đrlanda’da bağımsız bir devlet kurmaktır (Karataş, 2005: 145). 

1922’de Đrlanda’nın bölünmesinin ardından IRA, Kuzey Đrlanda’daki Đngiliz 

hükümeti ve ordu birlikleri ile polis teşkilatını hedef alan eylemlerde 

bulunmuştur. 1970’lerde örgüt, mücadele sahasını Đngiltere’ye taşıyarak 

başkent Londra’da saldırılar düzenlemeye başlamıştır (Gonzales-Perez, 
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2008: 118). Eylemler neticesinde Kuzey Đrlanda’da 1972 yılında 467 kişi 

hayatını kaybetmiş, örgütün faaliyetleri 1980’li yılların sonu ve 1990’lı yılların 

başında da devam ettimiş, 1992 yılında 85 kişi saldırılar sonucu hayatını 

kaybetmiştir (Karataş, 2005: 145).  

 
IRA, birçok kadın tarafından popüler bir destek görse de, örgüte 

kadın katılımı sınırlı sayıda olmuştur. Katılım gerçekleştiren kadınlar örgüt 

içerisinde istihbarat toplama, ulaşım ve yiyecek, barınak ve ekipman sağlama 

görevlerinde yer almıştır. Đrlandalı kadınlar ulusal direnişe yönelik olarak ilk 

defa 1881 yılında beyaz yakalı çalışanların önderliğinde, işçi sınıfı 

kadınlarının yüksek katılımı ile kurulan “Ladies Land League” adlı kadın 

yapılanması ile yüksek toprak bedeline ve toprak ağalarının gücüne karşı 

ulusal bir kadın direniş hareketi olarak şekillenmiştir (BBC [web], 2009a). 

Aslında örgütün temel kurulma amacı, kira bedellerini ödemeyi reddeden 

erkek çiftçilerin, tutuklanarak cezaevine gönderilmesi sonucu yarım kalan 

direniş hareketini canlı tutabilmekti. Ancak Đrlandalı kadınların erkek ulusalcı 

liderler ile yaşadıkları uzlaşmaz tutum sonucu kadınların elindeki tüm 

yetkilerin alınarak, direnişin dışına itilmesi kararı alınmıştır (Ward, 1983: 5).  

 
1900 yılında bu sefer “Inghinidhe na Heireann” (Đrlanda Kızları) adı ile 

kurulan oluşum ile Đrlanda kadın hareketi ayakta tutulmaya çalışılmıştır. 

Bağımsızlık mücadelesini sosyal açıdan ele alan örgütlenme, Đrlanda 

kültürünü geliştirmeye çalışmıştır. Đrlanda’nın tam bağımsızlığını amaçlayan 

bu yapılanma, Đrlanda ve Galler kültürü üzerine edebi çalışmaların 

hazırlanması ve Đrlanda bölgesi içerisinde Đngiliz dili ile mücadele edilmesi 

gibi daha çok Đrlanda kültürünü yaşatmaya çalışan bir hareket olarak 

yeşermiştir. Kadın haklarını da gözeten bu yapılanma, ayrıca “Bean na 

Heirann” (Đrlanda Kadınları) adlı bir gazete çıkartarak, politik görüşlerini 

buradan aktarmışlardır (Ward, 1983: 69). 

 
Inghinidhe na Heireann’nın her ne kadar kısa ömürlü bir oluşum 

olmasına rağmen Đrlandalı kadınları geleneksel sosyal yapı içerisinde bir 

arada tutması bakımından büyük bir önem teşkil etmiştir. Birinci Dünya 

Savaşı’nın başladığı dönemde ise 100 Đrlandalı kadın tarafından kurulan 

“Cuman na mBan” (Kadınlar Đttifakı) adlı yapılanma bu sefer silahlı bir şekilde 
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mücadeleye kaldığı yerden devam etmiştir (Gonzales-Perez, 2008: 119). 

Örgütün tüzüğünde mücadelenin amacı net bir şekilde ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

 
1-  Đrlanda’nın özgürleştirilmesinin sağlanması, 

2-  Bu amaç doğrultusunda Đrlandalı kadınların örgütlenmesi, 

3- Đrlanda’nın korunması için Đrlandalı erkeklerin silahlanmasına 

yardım edilmesi, 

4-  Mücadelenin finanse edilmesi için Đrlanda Savunma Fonunun 

kurulması (Ward, 1983: 93).  

 
Kuruluş metninden de anlaşılacağı üzere Cuman na mBan'ın temel 

amacı yerel gönüllülerin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu birliklere destek 

hizmeti vermekti. Örgüt elemanı kadınlar direnişte bulunan erkeklerin eşleri, 

kız kardeşleri veya kız arkadaşlarından oluşmaktaydı. Altı kişilik bölüklerden 

oluşan her takıma ilk yardımdan, işaretleşmeye, harita okumadan, silah 

bakımına kadar çok çeşitli konularda temel eğitim verilmekteydi. Ayrıca öncü 

birlik görevini de üstlenen Cuman na mBan istihbarat toplama, IRA liderleri 

arasında iletişimi sağlama, mühimmat aktarma, yiyecek ve diğer ihtiyaçları 

sağlama görevlerini yerine getirmekteydi. 1916 sonrası ise örgüt daha çok 

mahkumlara ve eşlerine maddi yardım sağlayacak şekilde kendisini yeniden 

organize etmiştir. Cuman na mBan kadınlarının görevleri esas olarak geri 

plan hizmeti olarak şekillenmesinden dolayı örgüt mensubu kadınlar hiçbir 

zaman sıcak çatışma içerisinde bulunmamıştırlar (Ward, 1983: 111, 158-

159).  

 
1960’ların sonuna gelindiğinde sosyalist ideolojiye geçen Cuman na 

mBan, IRA’nın askeri kanadına katılmayı ve silahlı eğitim alma isteğinde 

bulunmuştur. IRA kadınlarının bu talepleri, hiyerarşik sistemini yeniden 

düzenleyen örgüt tarafından kabul edilerek, kadın militanlara da, bir erkek 

IRA militanı kadar tam yetki ile donatılmasalar da en azından meşru müdafaa 

için silah eğitim verilmesi kabul edilmiştir. Başlangıçta kadınlar kendilerini 

yem olarak kullanarak Đngiliz askerlerini cinsel anlamda cezbedip daha sonra 

silahla öldürme olaylarına karışmışlardır. 1969 sonrasında ise bazı kadın IRA 

militanlarının ön safhalarda Đngiliz Birlikleri ile Protestan paramiliter 
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kuvvetlerine karşı silahlı direnişte bulunmuşlardır (Eager, 2008: 162). Ancak 

kadın militanlar genel anlamda çatışma hattının gerisinde kalarak, 

kendilerinin birincil görevi olan aşçılık ve hemşirelik gibi geri hizmet 

görevlerini yerine getirmişlerdir (Ward, 1983: 111). 1970 sonrası dönemde 

ise çoğunluğu 25 yaşın altında olan IRA mensubu genç tutuklu kadınlar, 

cezaevlerinde giriştikleri açlık grevleri ve isyanlarla sık sık gündeme 

gelmişlerdir (Eager, 2008: 162).  

 
2003 ve 2004 yıllarında IRA mensubu kadın militanları ile yapılan 

mülakatlarda kadın teröristlerin bomba hazırlama ve suikast görevlerinde 

bulundukları, ancak temel anlamda nakil, taşıma, saklanma, temizlik ile silah 

ve mühimmat depolama görevlerini yerine getirdiklerini belirtmiştirler (Alison, 

2004: 457). IRA kadınları zaman zaman, Đrlanda’nın ataerkil toplumsal 

yapısından dolayı erkek militanların direnişi ile karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

Ancak örgütün ataerkil bir yapıda olmasına rağmen, kadınların da örgüte aktif 

şekilde katılımı geleneksel bir hal almıştır (Edgerton, 1986: 73). Bu duruma 

rağmen örgüte kadın katılımın düşük olmasının tek sebebi olarak örgütün 

erkek egemen yapıda olmasından kaynaklanmadığı, kadınların kendi 

geleneksel cinsiyet yapılarını korumasının da katılım oranını azaltan etmen 

olduğu belirtilmektedir. Örneğin Cuman na mBan, örgüte eleman seçiminde 

bazı katı geleneksel kuralları işleterek, örneğin evli olmayan anneleri, 

boşanmış veya evlenmediği halde bir erkek ile yaşayan kadınları örgüt 

bünyesine almayarak, örgüte katılım önünde ciddi kısıtlamalara gitmiştir 

(Fairweather, McDonough ve McFadyean, 1984: 238-239). 

 
Kadın IRA militanları, erkek örgüt üyeleri ile birlikte aynı ortak ulusal 

direniş hedeflerini taşımalarına rağmen, kadınların doğum kontrol ve kürtaj 

hakkı talepleri Katolik doktrinin katı hükümleri gereği sıkça örgüt tarafından 

reddedilmekteydi (Alison, 2004: 459). Bunun temel sebebi Kuzey Đrlanda’daki 

hem Katolik hem de Protestan kiliselerinin, Đngiltere veya diğer bölgelerdeki 

kiliselere oranla kadın konusunda daha muhafazakar yapıda olmasından 

kaynaklanmaktadır. IRA’daki kadın feminist duruşu, bu sebepten kadını 

ilgilerinden konulardan daha çok sivil hakların savunulması üzerine 

odaklanmasına sebep olmuştur (Edgerton, 1986: 61).  
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(4) PKK 

 

PKK, 1970’li yıllarda dünyada yükselen gençlik hareketlerinin 

Türkiye’ye yansıması olarak nitelenebileceği ve temellerinin bu dönemde 

atılmış olan bölücü nitelikteki terör örgütüdür (Karataş, 2005: 193). 1974 

yılında Marksist- Leninist örgütler içerisinde Kürtçülük konusunda yoğun 

tartışmalar başlamıştır. Süregelen tartışmalar neticesiyle Marksist Leninist 

örgütler içerisinde var olan Doğu ve Güney Doğu kökenli bazı kişilerin bölücü 

örgütlere katılmalarına neden olmuştur. Bu kişileri kaybetmek istemeyen 

Marksist Leninist örgütler de “Marksizimde Ulusal Sorun” adı altında 

yayınladıkları kitap çalışmasında, Kürtlerin ayrı bir ulus olduğunu ve kendi 

kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğunu iddia etmiştir. Sol grupların da, 

siyasal Kürtçülük hareketini desteklemeleri Kürtçülük faaliyetinin, Doğu 

Anadolu bölgesi dışında da etkisinin artırılmasına neden olmuştur (Acar ve 

Urhal, 2007: 425-426).  

 
1974 yılında bu gelişmeler sonucunda Ankara Yüksek Öğrenim 

Derneği (AYÖD) isimli gençlik organizasyonu içerisinde faaliyet gösteren 

Abdullah Öcalan, eşi Kesire Yıldırım, Haki Karaer, Cemil Bayık ve Kemal Pir 

isimli şahıslar tarafından Ankara Tuzluçayır’da gerçekleştirilen toplantı ile 

örgütün temelleri atılmıştır. 27 Mayıs 1978’de Diyarbakır’ın Fis köyünde 

Abdullah Öcalan ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği sözde 1.Kongre ile birlikte 

örgüt kuruluşunu ilan etmiştir (Karataş, 2005: 193). PKK, Maoist sosyalist 

ideolojiye bağlı kalarak Türkiye’nin Doğu bölgesinde Türkiye 

Cumhuriyeti’nden bağımsız, Suriye, Đran ve Irak üçgenini de kapsayan ayrı 

bir Kürt devleti kurmak amacıyla 30 Temmuz 1979 tarihinde gerçekleştirdiği 

terör eylemi ile fiilen kurulmuştur (Acar ve Urhal, 2007: 428-429).  

 
Kürt sorununun temeli Osmanlı Đmparatorluğu döneminde başlayarak 

12’si Cumhuriyet dönemi öncesi ve 25’i ise Cumhuriyet döneminde olmak 

üzere toplam 37 Kürt isyanı gerçekleşmiştir. Bu hareketlerin tümünün hedefi 

bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Bu dönemde Đran’da, Irak’ta ve Suriye’de 

de yaşayan farklı Kürt nüfuslar, bağımsız bir Kürt devleti kurmak amacıyla 

birçok girişimde bulunmuşlardır (Acar ve Urhal, 2007: 428-429). 
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1980 askeri darbesiyle birlikte, PKK’nın lider kadrosu, örgütün eğitim 

kamplarının bulunduğu Suriye ve Lübnan’a kaçmıştır. 1984’te lider kadronun 

Türkiye’ye geri dönmesi ile birlikte örgüt, hedef ve etki alanını askeri ve sivil 

hedefleri kapsayacak şekilde genişletmiştir (Kirişçi ve Winnow, 2000: 130). 

Bu amaçla 21 Mart 1985 tarihinde örgüt çeşitli toplum kesimlerinde cephe 

örgütlenmesini gerçekleştirmek üzere ERNK (Kürdistan Halk Kurtuluş 

Cephesi) adlı yapılanmanın kurulması kararını almıştır. Yapılanmanın esas 

görevi örgütün gerçekleştirdiği eylemleri halka abartılı biçimde aktararak halkı 

etki altına almayı amaçlamıştır (Çeşme, 2005: 149). ERNK’nın bir diğer 

amacı da, öğrenci, işçi, memur gibi halk kesimlerinden destek alarak bu 

kesimlerden örgüte eleman kazandırmak ve yurtiçi-yurt dışında siyasi 

faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu bağlamda ERNK, örgütün propaganda 

faaliyetlerini yürüten bir organı konumundadır (Alkan, 2002: 91).    

 
Örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 1999 yılında yakalanması ile 

birlikte örgütün yapısında önemli değişikliklere gidilmiştir. 1999 yılında ismini 

KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi) ve 2003 yılında da 

Kongra-Gel olarak değiştiren örgüt 2005 yılında tekrardan eski isimlerine 

(PKK) geri dönmüştür. Örgüt gerçekleştirdiği sayısız terör eyleminde 

toplamda 37.000 kişinin ölümünden sorumlu tutulmaktadır (Gonzales-Perez, 

2008: 85).  

 

PKK’da kadın teröristler, savaşçı ve liderlik konumlarında dahil olmak 

üzere örgütün genelinde, aktif biçimde yer almaktadır. Müslüman ve ataerkil 

bir toplulukta var olmalarına rağmen tıpkı Çeçen direnişinde olduğu gibi 

PKK’da da kadın katılımı son derece yüksek bir seviyededir (Gonzales-

Perez, 2008: 85). PKK’ya kadın katılımı özellikle kırsal yerleşkelerde görülen 

ataerkil sistemin kadın haklarını kısıtlamasına karşı gelişen bir olgudur. 

Aslında Türkiye’de çoğu batı ülkesinden çok önce, 1926 yılında kadın-erkek 

eşitliği yasal statüde sağlanmış olmasına rağmen cinsiyet bazındaki eşitlikçi 

yaklaşım özellikle Doğu bölgelerinde ve kırsal kesimde yaşayan kadınlar 

üzerinde etkili olamamıştır (Özcan, 2007: 4-5). Bu kadınların ev dışındaki 

yaşantıları içerisinde sosyalleşebilmeleri, eğitim almaları ve iş bulmaları 
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oldukça kısıtlıdır. Ayrıca zorla evlendirilme, başlık parası ve namus 

cinayetleri gibi uygulamaların sıkça uygulanması, kadın üzerinde baskıcı bir 

kontrol oluşmasına neden olmaktadır (Laqueur, 2003: 91;IKWRO [web], 

2007; Özcan, 2007: 4-5). Ataerkil değerler ve Đslami kurallar ile kadınların 

ekonomik ve sosyal yapıya entegre olamaması kadınları örgüte yönlendiren 

temel etmenler olmuştur (Mojab, 2001: 71-91). Kadınlar üzerindeki bu ağır 

baskı Kürt kadınlarının hayatlarını önemli ölçüde zorlaştıran koşullar 

oluşturmaktadır. PKK üyesi bir kadının belirttiği üzere, “PKK, kadını erkek 

egemen toplumdan korumak için bir fırsat sunmaktadır.” (Salih [web], 2007) 

 
Kırsal bölgede yaşayan ve ataerkil bir aile yapısı içerisinde bulunan 

kadın militanların yanı sıra, şehir yaşantısı içerisinde büyümüş ve yüksek 

öğretim gören genç kızlar da örgüte katılım gerçekleştirmektedir. Bu kişiler 

daha çok örgüt tarafından gerçekleştirilen propaganda, arkadaş ortamı ve 

sosyal çevrenin yönlendirmesi sonucu örgüte katılım göstermektedirler. 

Bunun yanı sıra örgüte ait televizyon yayınları, internet siteleri ve basılı 

görsel yayınlar da eğitimli genç kadın kesimi örgüte yönelten temel sebepleri 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu kadınların şehir yaşantısı içerisinde bulundukları 

düşük sosyo-ekonomik koşullarda şehirli kadını örgüt saflarına yönelten 

önemli tetikleyici bir unsur olmaktadır (Özcan, 2007: 4-5). 

 
Örgütün Marksist ideolojiyi benimsemesi, PKK’nın kadına olan 

bakışını şekillendiren ve kadın örgütlenmesini savunan bir yapı 

sergilemesindeki ideolojik altyapıyı oluşturmuştur. Đdeolojik yaklaşımının yanı 

sıra ayrıca örgüt lideri Abdullah Öcalan’ında kadın, aile ve sosyal yaşantıya 

yönelik yaklaşımının da bu çizgide olması kadın katılımını artıran bir diğer 

etmen olmuştur. Bölgede bireyler ataerkil, muhafazakar ve kapalı bir yapı 

sergileyen aşiret ve feodal tarzdaki aile yapılanmaları içerisinde, bireysel 

güvenliklerini sağlamaktadır. Đllegal yapılanmalar, suç çeteleri ve terörist 

organizasyonlar bu açıdan bölge insanı tarafından benimsenmemiş ve örgüt 

kurulduğu 1973 yılından 1990’lı yıllara kadar örgüt yapılanması için gerekli 

insan kaynağını bulmada büyük sıkıntılar çekmiştir. Örgüt sıkça (özellikle 

genç kadınları) kaçırma eylemlerinde bulunarak hem insan açığını kapatma 

yoluna gitmiş hem de “kadını özgürleştirdiği” mitini yaygınlaştırarak kaçırılan 
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bireylerin ailelerinin de mücadele içerisine çekilmesi sağlanmıştır (Özcan, 

2007: 4-5). 

 
Örgüt lideri Öcalan, örgüte gönüllü katılımı sağlamak için de feodal 

aile yaşantısı ile aşiret tarzı yapılanmaların ortadan kaldırılması gerekliliğini 

üzerine yoğunlaşmıştır (Özcan, 2007: 4-5). Özellikle kadınları 

yapılanmalarına çekebilmek için aşiret tarzı aile yapılanmasına karşı 

alternatif kadın-erkek eşitliğini savunan söylemlere başvurmuştur. Bu sayede 

Kürt kadınlarının (çoğunluğu 13–14 yaşındaki genç kızlar), aile baskısından 

kurtulmak ve toplumsal rollerini geliştirmek adına terör örgütünü alternatif bir 

kurtuluş yolu olarak görmeleri hedeflenmiştir. Örgüte gönüllü olarak katılım 

gösteren kadınlar bu şekilde moralmen daha kuvvetleri bir yapıya da 

kavuşmaktadır (Howard [web], 2002). 

 
PKK’nın ilk kadın örgütlenmesi 1987 yılında ERNK’ ya bağlı olarak 

YJWK (Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği) adıyla kurulmuştur. 8 Mart 1995 

tarihinde örgüt tarafından gerçekleştirilen birinci sözde ulusal kadın 

kongresinde YJWK adını, YAJK (Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği), ikinci 

sözde ulusal kongresinde PJKK (Kürdistan Đşçi Kadınlar Partisi) ve 29 

Temmuz - 21 Ağustos 2000 tarihleri arasında PJKK, gerçekleştirmiş olduğu 

sözde üçüncü kongresinde ismini PJA (Özgür Kadın Partisi) olarak 

değiştirmiştir. PJA, 17 Haziran - 2 Temmuz 2004 tarihleri arasında ise sözde 

beşinci kongresini gerçekleştirmiştir. Bu kongrede kadın hareketinin; 

 
1- PAJK (Kürdistan Özgür Kadın Partisi),  

2- YJA-STAR (Özgür Kadın Birlikleri Savunması), 

3- Özgür Kadın Birlikleri  

 
Adları altında üç temel yapı biçiminde örgütlenmesi kararlaştırılmıştır 

(Karataş, 2005: 192).  

 
1990’lü yıllarda 17.000 silahlı militanın % 30’luk bir bölümünü 

oluşturan kadın teröristler bugün 4.500 – 5.000 kişilik PKK yapılanmasının 

yaklaşık 1.100 kişilik bir kısmını oluşturmaktadır (Özcan, 2007: 4-5). PKK’nın 

ilk dönemlerinde destek konumunda bulunan kadınlar kamp hazırlama, 
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yemek yapma, yaralılarla ilgilenme, cephane taşıma ve iletişim sağlama 

görevlerinde bulunmuşlardır. Ayrıca sempatizan ve ajan konumunda da 

bulunan kadınlar para toplama, propaganda faaliyetlerinde bulunma, sokak 

gösterilerinde düzenleme, iletişim sağlama, istihbarat toplama ve lojistik 

destek sağlama görevlerini yerine getirmişlerdir (Howard [web], 2002). 

1980’ler ile birlikte örgüt içerisinde yasal statülerine kavuşan kadınlar örgüt 

içerisinde savaşçı ve lider konumlarda da görülmeye başlamıştır. 

Günümüzde PKK üyesi kadın teröristler pusu kurmadan, her tür silahı 

(kalaşnikoftan, roketatara kadar) kullanmaya kadar geniş bir alanda askeri 

eğitimden geçirilmektedir. Matematik, siyasi tarih ve bilgisayar kullanımına 

yönelik derslerde eğitim aşamasında verilmektedir (Harding, 2003). 

 
1995 senesinden itibaren kadın intihar bombacılar intihar bombacılığı 

eylemlerine karışmışlardır. Kadın teröristler bu tarihten itibaren 12 intihar 

saldırısı gerçekleştirmiştir. Şubat 1999’ta örgütün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 

yakalanmasının ardından mahkemeye çıkarıldığı Haziran 1999’a kadarki 

dönemde kadın intihar saldırılarında artışa rastlanarak Mayıs ayında altı ve 

Haziran ayında da üç saldırı düzenlenmiştir (Ergil, 2001: 119) (Tablo-18). 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 2 Ağustos 1999 tarihli talimatı üzerine terör 

örgütü, silahlı güçlerini Türkiye sınırlarının dışına çekerek intihar saldırılarına 

son vermiştir. 
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Tablo-18: PKK Üyesi Kadın Teröristlerin Gerçekleştirdiği  

                   Đntihar Saldırılarının Kronolojisi (TEMUH, 2009) 

 

Đsim 
Eylem 
Tarihi 

Doğum 
Yılı 

Eylem 
Yeri Açıklama 

Ölü 
Sayısı 

Yaralı 
Sayısı 

Derya 
Aday  10.06.1996 1981 Tunceli 

Aytaçlar petrol tesisleri 
bölgesinde intihar saldırısı 
gerçekleştirmek istediği sırada 
bombaların üzerinde patlaması 
sonucu örgüt mensubu hayatını 
kaybetmiştir. 

         
-    

               
-    

Zeynep 
Kınacı  30.06.1996 1972 Tunceli 

Kendisine hamile görünümü 
vererek Đstiklal Marşının 
okunduğu sırada bando takımı 
ve tören mangasına intihar 
saldırısı düzenlemiştir. 

         
8    

            
29    

Leyla 
Kaplan  25.10.1996 1976 Adana 

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 
girişinde intihar saldırısı 
gerçekleştirmiştir. 

         
4    

            
14    

Güler 
Otaş  29.10.1996 1967 Sivas 

TEM Şube Müdürlüğüne 
yakalanarak getirilirken 
üzerindeki patlayıcıyı infilak 
ettirmiştir. 

         
4    

              
8    

Dibistan 
Perişan 27.07.1997 1974 Muğla 

Bodrum ilçesi, Çarşı 
Mahallesinde bulunan halka açık 
tuvalette bombayı hazırlarken 
bombanın patlaması sonucu 
saldırgan hayatını kaybetmiştir. 
Teröristin asıl hedefinin 
Bodrum'daki eğlence merkezleri 
olduğu anlaşılmıştır. 

         
-    

               
-    

Fatma 
Özen  17.11.1998 1967 Hakkari 

Yüksekova Jandarma 
Komutanlığı önünde, araç 
konvoyuna karşı intihar eylemi 
gerçekleştirmiştir. 

         
1    

              
4    

Hüsniye 
Oruç  02.12.1998 1975 Diyarbakır 

Lice Đlçesi, Atatürk Çarşısında, 
Can Market isimli işyerinde 
kendisini havaya uçurmuştur.  

         
-    

              
8    

Hamdiye 
Kapan  

 
24.12.1998 1972 Van 

Subay evleri önünde, askeri 
servis aracına karşı intihar 
saldırısında bulunmuştur.  

         
1    

            
24    

Nezahat 
Boyacı 04.03.1999 1977 Batman 

Şehit Keskin Kaplankıran 
Karakol Amirliği önünde hamile 
görünümlü teröristin farkedilip, 
karakola girmesi engellenmiş 
ancak üzerindeki bombaları 
patlatarak olay yerinde 
parçalanmıştır - 1 

Meral 
Maymak  27.03.1999 1977 Đstanbul 

Đstanbul Taksim Meydanı'nda 
Çevik Kuvvet otobüsünün 
yakınında üzerindeki bombayı 
patlatmıştır. 

         
-    

            
10    

Canan 
Akgün  04.04.1999 1972 Tunceli 

Zaman ayarlı bombanın erken 
patlaması sonucu parçalanarak 
ölmüştür.  

         
-    

               
-    

Devrim 
Solduk  09.03.2006 1977 Van 

Van merkezde üzerindeki 
bombayı patlatmıştır. 

         
2   

            
19    
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Đntihar eylemlerini gerçekleştiren PKK’lı kadın eylemcilerin yaş 

aralıklarının 15 ila 27 arasında değişmekte olduğu görülebilmektedir. Bu 

kişilerin çoğunluğu eğitimini yarıda bırakmış kalabalık, sosyo-ekonomik 

durumu düşük aile yapılarından gelmektedir (Ergil, 2000: 50). Bu kadınlar 

daha on yaşındayken örgüte alınıp, ailelerinden ayrı gerilla eğitimine tabi 

tutulmaktadırlar (Pedazhur, 2005: 50). 

 
Haziran 1996’ta intihar saldırısı düzenleyen Zeynep Kınacı evli ve x-

ray teknisyeni olarak çalışmıştır. Kınacı, sosyal bilimler alanında yüksek 

öğrenimini tamamlamıştır (Eager, 2008: 176). Kınacı’nın Adana’da eşiyle 

birlikte örgütsel faaliyette bulunduğu, eşinin güvenlik kuvvetlerince 

yakalanarak cezaevine konulmasının ardından psikolojik yapısının 

bozulduğu, çevresiyle diyalog kuramadığı belirlenmiştir. Kınacı 1995 yılında 

Tunceli bölgesinde örgüte katılmış, kendisini ispatlamak ve intikam almak için 

bu eylemi gerçekleştirdiği değerlendirilmektedir (Karademir, 1999: 16).  

 

Ekim 1996 tarihinde ise Adana Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü 

önünde intihar saldırısı düzenleyen Leyla Kaplan ise göreve kendi isteği ile 

katılmamış, intihar saldırısı görevini reddeden Türkan Adıyaman adlı kadın 

militanın, Kaplan’ın gözü önünde örgüt mensupları tarafından öldürülmesi 

üzerine intihar bombacısı olma görevini üstlenmek zorunda kalmıştır (Ergil, 

2000: 50). Kaplan’dan dört gün sonra intihar saldırısı gerçekleştiren Güler 

Otaş’ın ise yakın akrabaları arasında örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunan, 

cezaevinde yatan ve örgüt adına açlık grevlerine katılan akrabalarının 

olduğu, kendisinin de örgütün fikirleri doğrultusunda yetiştiği, karakterinin ve 

ailesi ile ilişkilerinin zayıf, asabi yapıya sahip ve psikolojik bazı 

rahatsızlıklarının bulunduğu, babasının felçi ve yatalak olduğu, 9 kardeşi 

birlikte geçimlerini yalnızca babalarının yaşlılık maaşları ile sağladığı 

belirlenmiştir (Karademir, 1999: 18). 

 

1998 yılının Kasım ayında Yüksekova Jandarma Komutanlığı binası 

önünde gerçekleşen saldırının faili “Rojbin” kod adlı Fatma Özen’in 

Dumlupınar Üniversitesinde Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi’nde okurken  

örgüte katıldığı tespit edilmiştir. Özen’in saldırı öncesinde uyuşturucu aldığı 
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yapılan araştırmalarda ortaya çıkmış ve uyuşturucunun etkisiyle sarhoş gibi 

davrandığı, üzerinden şalının düşmesine rağmen tepki göstermediği, ancak 

askerlerin kendisine doğru yönelince bombanın pimini çektiği görgü 

tanıklarınca belirtilmiştir (Çeşme, 2005: 321-322). Aralık 1998’te Van ilinde 

intihar saldırısı gerçekleştiren Hamdiye Kapan ise Dicle üniversitesinde 

muhasebe bölümünü, başarısızlığı nedeniyle terkederek kırsala çıkmıştır 

(Karademir, 1999: 10). 

 

Yakalanan kadın intihar bombacısı kadın militanların ifadelerinde de 

örgüte katılımı ve göreve kanalize edilmeleri safhaları net bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. 30.12.1998 günü Belçika- Brüksel’den kalkan uçakla Đstanbul’a 

gelerek bombalı intihar saldırısında bulunacağı bildirilen, Batman - Gercüş 

nüfusuna kayıtlı, 1980, Fransa doğumlu, Elif Maviş isimli şahıs, aynı gün 

Đstanbul Atatürk Havalimanında yakalanmıştır. 

 

Şahsın yapılan ön sorgusunda; Fransa’nın Creil şehrinde lisede 

okurken, lise öğrencilerine yönelik propaganda faaliyetlerinde bulunan, Zinar 

kod adlı örgüt mensubunun etkisinde kalarak örgüte katıldığı, söz konusu 

şahsın kendisini Molhouse şehrinde ki örgüt evine götürürerek burada 

kendisine 10 gün süre ile siyasi eğitim verildiğini, eğitim sonrasında 

Hollanda’ya gönderildiğini ve üç ayda burada eğitim aldığını açıklamıştır. 

Eğitimin ardından Köln’e geçen Maviş, burada Dilar kod adlı başka bir şahsın 

kendisine, Đstanbul’a gidip, daha sonra kendisiyle buluşacak olan başka bir 

terörist ile birlikte, insanların yoğun olduğu yerlerde üzerine sarılı bombaları 

patlatmasını istediğini, fakat kendisinin bu fikri benimsemiyerek Türkiye’ye 

geldiğini belirtmiştir. (Karademir, 1999: 26-27). 

 
Ergil, bu kişilerin daha çok geleneksel, muhafazakar ve dini 

topluluklar içerisinden seçildiklerini dile getirmektedir. Ayrıca bu kadınların 

yalnızca örgüt içerisinde savaşçı konumda bulunduklarını, intihar bombacılığı 

görevine kendi iradeleri ile gönüllü olarak katılmadıklarını dile getirmektedir. 

Ergil, PKK mensubu kadın teröristlerin intihar görevine seçilmesindeki temel 

nedenlerini maddeler halinde şu şekilde sıralamıştır; 
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1- Erkeklere göre kadınlar daha kolay kontrol altına alınabilmekte, 

2- Çatışma ortamlarında erkeklerle aynı ideolojik amaçla mücadele 

etmelerine rağmen aynı etkinliği gösterememekte, 

3- Hamile taklidi yaparak bombayı saklayabilmekte, 

4- Ölen yakınları için intikam almaya daha duygusal yaklaşmaları, 

5- PKK kadınlarının örgütten ayrılıp ailelerinin yanına toplumsal 

normları ihlal ettiği gerekçesiyle geriye dönememekte, 

6- PKK kadınları, erkek militanlar tarafından örgüt içerisinde yük 

olarak görülmekte ve bu göreve yönlendirilmektedir (Ergil, 2000: 50). 

  
Lider konumda da yoğun biçimde bulunan kadın teröristler örgüte 

önemli liderlik yetenekleri kazandırmıştır. Örgütün konsey yapılanmasında 

örgüt kuralları gereği toplam sayının % 40’ını kadınların oluşturması 

gerekmektedir (%40’ını erkek ve % 20’lik geri kalan kısım ise seçilerek 

göreve gelmektedir.) (Salih [web], 2007). 

 
ç. Ulusal Bağımsızlık Hareketlerinde Kadın Terörist Varlığı 

 

(1) Cezayir Ulusal Bağımsızlık Cephesi (FLN) 

 

Ulusal Bağımsızlık Cephesi FLN, 1954 yılından başlayarak, 

1962 yılında Cezayir devleti bağımsızlığını kazanana kadar, Cezayir’deki 

Fransız varlığına karşı anti-emperyalizm ve sömürge karşıtı silahlı 

bağımsızlık mücadelesi vermiştir (Grose, 2007: 62). FLN’nin kayda değer 

önemli bir ideolojik altyapısı bulunmamakta ve örgütün ana hedefi 

Fransa’dan bağımsız, Đslam esasına dayalı bir devlet kurmaktır. Örgüt her 

kaynaktan yardıma açık olduğunu belirtmiş olmasına rağmen Marksist 

ideolojik yapıyı şiddetle reddetmiştir (Crenshaw Hutchinson, 1978: 12). 

 
FLN, her ne kadar Avrupalı sivillere karşı barışçıl bir tutum sergilemiş 

olsa da, 1956 senesinden sonra karşı suikast ve kitlesel bombalama 

eylemleri ile hedef haline gelmiştir. FLN ayrıca, Fransız işgal güçleri ile iş 

birliği yapan Cezayirlilere karşı da terör saldırıları gerçekleştirmiştir. Örgüt, 

Cezayirlilerin Fransız doktorlara, ebelere, eczacılara, hakim ve hukukçular ile 

görüşmelerini yasaklamıştır. Đçki ve sigara içilmesi, eğlencelere katılma gibi 
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eylem ve aktiviteler toplumu dejenere ettiği ve ulusal mücadelenin 

bütünlüğünü bozduğu iddiasıyla, örgüt tarafından Cezayirlilere 

yasaklanmıştır. Bu kurallara uymayan Cezayirliler ceza olarak ya sakat 

bırakılmakta ya da dudak ve burun gibi uzuvları kesilmekteydi (Crenshaw 

Hutchinson, 1978: 22-44). Cezayirli işçilerin çalıştığı Fransız inşaat alanları, 

cafe ve bar gibi Fransızların sıkça gittiği yerler FLN tarafından sıkça bombalı 

saldırılara uğratılmaktaydı. Fransız ordusunda görev yapan Cezayirli 

askerlerde aynı zamanda FLN’nin birincil hedefleri arasında yer almaktaydı. 

Örgüt bu sayede Fransız ve Cezayirliler arasındaki işbirliğine zarar vererek, 

toplum içerinde kutuplaştırmayı hedeflemiştir (Eager, 2008: 106). 

 
Fransa sömürge hükümeti, Cezayir’in mevcut şeriat temeli üzerine 

kurulu bireysel hukuk düzenini değiştirmekten sakınan bir politika 

yürütmüştür. 19’ncu yüzyılın sonlarına kadar Cezayir’in genelinde eğitim 

gören kadın sayısı yalnızca 2000 civarındaydı. Cezayir halkına eşitlik, 

özgürlük ve kardeşlik getireceğini dile getiren Fransız sömürge hükümeti, 

Cezayirli Müslüman kadınlar için modern düzenlemelere karşı lobi 

faaliyetlerinde bulunmuş, kadınlar için okul açmanın masraflı olacağını ve 

kadının okutulmasının geleneksel Cezayir toplum yapısına ters düşeceğini 

ileri sürmüştür. Üzerlerinde bu denli baskıcı bir sosyal yapının olması Cezayir 

kadınlarını şiddet içeren eylemler içerisinde bulunmaya itmiştir (Nashat ve 

Judith, 1999: 86-90).  

 
FLN’nin kadına yönelik bakışı, kendi Avrupai değer yargıları ile 

Cezayir kadınını kazanmaya çalışan Fransız sömürge hükümetine karşı bir 

tutum oluşturması ile şekillenmiştir. Örgütün laik bir yapıda olması ve hatta 

radikal Đslamcı direnişçilere karşı direniş göstermesine rağmen, örgütün 

geleneksel bir altyapısının olması, kadına karşı radikal bir çizgide yaklaşım 

sergilemesine sebep olmuştur. Đslami değerlerin sömürge karşıtı direnişin 

temel ideolojisini oluşturması, örgütün kadına yaklaşımını şekillendiren temel 

etken olmuştur (Winter, 2001: 16).  

 
Bir başka görüşe göre ise de Đslami değerlerin örgütün yapısını 

şekillendiren önemli bir güç olmadığı ve örgütün aslında Fransız kültürüne 

yakın bir duruş sergilediği yönündedir. Cezayirlilerin, Fransız Ulusal 
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Meclisi’nde yasal temsiliyet hakkının bulunması, kendilerine Fransız 

geleneklerine göre modern şekilde eğitim ve öğretim verilmesi, Arapçadan 

çok Fransızca’nın konuşuluyor olması Cezayir toplumu ile sömürgeci Fransız 

hükümeti arasında bir bağ kurulmasına sebep olmuştur. Ayrıca Fransızların 

özgürlük, eşitlik ve modernite gibi düşüncelerinin Cezayir toplumunun geneli 

tarafından kabul ediliyor olması, örgütün ideolojik temellerini de bu 

doğrultuda şekillendirmesine sebep olmuştur.  

 
Cezayirlilerin, Fransız sömürge hükümetine karşı gelişen bağımsızlık 

mücadelesi Đslami değerler ekseninde gelişen bir olgudan ziyade tamamen 

sömürge karşıtlığı üzerine kurulmuş bir yapıya sahiptir. Đslam faktörü burada 

Cezayir kültüründen, Fransız emperyalizmini ayıran önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dini motivasyon bu açıdan kadının örgüte katılımını 

kısıtlayan veyahut yer almasının önünde bir engel olmamış, aksine 

mücadelenin ana birleşenlerinden biri olarak kadın militanı da kapsayan, 

bütünleştirici bir etkisi olmuştur. Kadını örgüte katılımını kısıtlayan en önemli 

etmen ise geleneksel Cezayir toplumunun kısıtlayıcı yapısı olmuştur. FLN’ye 

yakınlığı ile bilinen El Moudjahid adlı Cezayir’de çıkan bir gazete de Cezayir 

kadınlarının kurtuluşu için geleneksel Cezayir toplumundan çok Fransa’ya 

ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Kopola, 1995: 1-5).  

 
Yapılan tüm bu yorumlardan yola çıkarak FLN’nin aslında Cezayir 

toplumunun geneli tarafından kabul gören Fransız değerlerini, Đslam inancı 

doğrultusunda harmanlayarak kendi ideolojik altyapısını hazırlamış olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu açıdan kültürel emperyalizme karşı bir tutum sergileyen 

FLN, Cezayir kadınının savaşa katılımı ile Đslami değerler ekseninde kendi 

kendisini özgürleştireceğini ve itibarını yükselteceğini ileri sürerek, Fransız 

sömürge rejiminin kadın haklarına yönelik iyileştirmelerini çürütmeye 

çalışmıştır (Eager, 2008: 108).  

 
FLN’nin geleneksel bir toplum yapısı içerisinde kadına eşit şekilde 

yaklaşmasına rağmen örgüte kadın katılımı sınırlı sayıda olmuştur. 

Mücadeleye katılım gösteren kadınlar ise FLN’ye pek çok farklı sebepten 

dahil olmaktadır. Bazılarının Fransız askeri ve polis birlikleri tarafından 

tecavüze ve şiddete birincil elden tanık olmaları, bazılarının aileden gelen 
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direniş geçmişinin olması ve bazıları da hayatlarına bir anlam katmak 

amacıyla direnişe katılım göstermişlerdir (Lazreg, 1994: 123). Katılım 

gösteren kadınlar yalnızca savaşçı konumda görev alıp, lider konumda ve üst 

seviyelerinde görev alamamaktaydılar. Cezayir Harp Bakanlığı verilerine göre 

bağımsızlık mücadelesine katılan erkek sayısı yaklaşık olarak 300.000 

olmasına rağmen kadın sayısının 11.000 olduğu varsayılmaktadır 

(Moghadam, 1993: 83). Bazı kaynaklara göre 11.000 kadın FLN üyesinin % 

84’ünün örgütün sivil yapılanması içinde bulunduğu ve yalnızca % 16’sının 

örgütün silahlı birimleri içerisinde görev aldığı belirtilmektedir (Benallegue, 

1983: 703-704). Resmi kayıtlara göre ise kadın direnişçi birlikleri FLN’nin 

yalnızca % 11’ini oluşturduğu (205 kadın terörist) ve savaşçı konumda olan 

kadın terörist oranının ise yalnızca % 2 olduğu şeklindedir. Ayrıca kırsal 

kesimdeki rakamlarda eklendiğinde toplam katılımcı sayının bu rakamların 

çok daha üzerinde olduğu öngörülmektedir (Lazreg, 1994: 124).  

 
Şehirde yaşayan kadınların mücadeleye katılım oranları toplam 

kadınların % 20’lik bir kesimini oluşturmaktadır (Lazreg, 1994: 119-120). 

Mücadeleye katılan şehirli kadınların çoğunluğu orta sınıfa mensup ve 

Fransız okullarında eğitim gören kişilerden oluşmasına rağmen toplumun her 

kesiminden de kadına rastlamak mümkündü. Şehirli kadın militanların 

çoğunluğu yazıcı, hemşire, muhasebe gibi işlerde çalışmakta olmasına 

rağmen işsiz ve evlenmeyi bekleyen kadınlarında bağımsızlık mücadelesi 

içerisinde yer aldığı da görülmüştür. Savaşçı kadınlar ise daha çok genç ve 

evlenmemiş kadınlardan oluşmaktaydı. Sıcak çatışmaların yaşandığı kırsal 

kesimde bulunan kadınlar ise ya korkutularak ya da gönüllü olarak ulusal 

direniş ordusu üyelerine barınak sağlamaktaydı (Eager, 2008: 108-109).  

 
FLN ilk kurulduğu zamanlarda direniş erkekler tarafından yönetilirken 

kadınlar daha ziyade geri planda kalmıştır. Ancak Fransız askeri birliklerinin 

kısa süre içerisinde direniş taktiklerini benimsemesi üzerine FLN 

stratejilerinde değişikle giderek kadınları da mücadele içerisinde yer vermeye 

başlamıştır. FLN Fransızların kadınları tehdit olarak algılamadıklarından 

dolayı bu durumu taktiksel bir açıdan değerlendirmiş ve bu açıdan taktiksel 

bir değişikliğe gitmiştir (Cunningham, 2003: 174). Haberci ve istihbarat 
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toplayıcı görevlerinde bulunan kadınlar daha çok % 10 gibi az bir oranı da 

savaşçı konumda gelmiştir. Aynı zamanda güvenli ortam yaratma, yiyecek ve 

tıbbi malzeme tedarik etmek için yer altı şebekeleri kurmuşlardır. Batı tarzı 

kıyafetler giyen kadınlar bu şekilde mesaj, para, el bombaları, tabanca ve 

mühimmatı kolaylıkla Fransız kontrol noktalarından dikkat çekmeden 

geçirebilmekteydiler (Lazreg, 1994: 123-124).  

 

(2)  Vietnam Ulusal Bağımsızlık Cephesi 

 

Vietnam ulusal direnişi, Đkinci Dünya Savaşı ile birlikte 

Vietnam’daki Fransız sömürge hükümetine karşı ulusal direniş hareketi 

olarak başlayarak 1960’larda ABD ile gerçekleştirilen savaş ile devam eden 

dönemi kapsamaktadır. 1941 yılında Fransız sömürge hükümetine karşı 

kurulan Indochinese Communist Party (ICP) ve Viet Minh oluşumlarının 

ardından 1959 yılında Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi olan NLF, ABD’nin 

Vietnam işgaline karşı kurulmuştur. NLF’nin askeri kanadı olarak kurulan 

komünist PLAF (Halkın Silahlı Kurtuluş Cephesi) Viet Minh örgütünü kendi 

bünyesine katarak Fransaya ve ABD’ne karşı girişilen silahlı bağımsızlık 

hareketinin liderliğini üstlenmiştir (Tetreault, 1994: 113). Örgüt köylere 

saldırarak bu bölgelerdeki yerel liderleri öldürmüş ve büyük şehirlerde 

bombalı eylemlerde bulunarak sivil halk üzerinde baskı oluşturmuştur 

(Gonzales-Perez, 2008: 72).  Viet Minh ve PLAF militanlarının 30–31 Ocak 

1968’de başlattıkları eş zamanlı saldırılarda, 24 gün içerisinde aralarında 

hükümet görevlileri, idari yetkililerin, öğrenci, öğretmen, rahip, polis görevlisi 

ve yabancı tıbbi görevlilerinin bulunduğu yaklaşık 2.800 kişiyi öldürmüşlerdir 

(Jones, 1974: 93).  

 
Fransızlara karşı verilen bağımsızlık mücadelesi Marksist ideoloji 

etrafında şekillenmiş olmasına rağmen örgütün kadın militana bakış açısı 

Konfüçyüs geleneklere göre biçimlendirilmişti. Konfüçyüs felsefesine göre 

şekillenen sosyal yapıda Vietnamlı kadınlardan Konfüçyüs’ün “üç itaati’ne” 

(baba, koca ve büyük oğluna) karşı sadık, çalışkan ve düzgün görünüşlü 

olmaları, uysal başlı ile itaatkar olmaları öğütlenmiştir (Marry, 1981: 192). 

Vietnamlı kadınlar siyasal, eğitim veya profesyonel iş yaşantısı içerisinde yer 
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almamıştır (Duiker, 1982: 109). Ayrıca, Vietnam’ın hukuki sistemi de kadının 

haklarını sınırlamaktaydı. Bu kurallara göre zorla evlendirilme, çok eşlilik ve 

Sati geleneği (kocasının ölümünün ardından karısının kendisini yakması) gibi 

uygulamalara göz yumulmaktaydı. Fransız işgali ile birlikte kadın üzerindeki 

uygulamalar bir nebze hafifletilmesine rağmen, Fransız sömürge hükümeti 

hiçbir zaman yasal düzenleme olarak değişikliğe gitmemiş, aksine geleneksel 

uygulamaların korunmasına yönelik bir tutum sergilemiştir (Tetreault, 1994: 

112). 

 
ICP, Vietnam kadınlarını ilk olarak örgütleyen örgüt olmuştur. 

Yapılanması içinde ayrı bir kadın birliği kuran ICP, kadınları bağımsızlık 

mücadelesi içerisine çekebilmek için eşit hak, eşit işe eşit ücret, çok eşliliğin 

yasaklanmasına yönelik söylemlerde bulunmuştur. Örgüt bu amaçla kitlesel 

gösteriler gerçekleştirerek kadınları örgütleme yolunu seçmiştir. Köylülerin 

arasında saklanan ve ülke çapında çapraz bir organizasyon yapısında 

örgütlenen ICP kadınları ülke genelinde bu şekilde örgüt propagandasında 

bulunmuştur. Fransız sömürge yönetiminin, Vietnam kadınlarının 

toplanmalarını yasaklamaları sonrası, kadınların birarada 

gerçekleştirebildikleri tek yasal birliktelik olan nikah ve cenaze törenlerinde 

örgüt mensubu kadınlar köylü kadınlara örgüt bildirilerini vermekteydi (Eisen, 

1984: 85-94). Rumuz kullanan ve toplantılardan teker teker ayrılan ICP 

kadınları bu şekilde Fransız yetkililerden sakınabilmekteydi (Eager, 2008: 

118-119).  

 
Vietnam bağımsızlık hareketinin ikinci ayağı olan ve Vietnam kadının 

aktif şekilde görev aldığı ikinci dönem ise 1959 yılında NLF’nin kurulması ve 

ardından yaşanan Amerikan işgaline karşı kurulması ile vücut bulmuştur. 

“Uzun Saçlı Savaşçılar” (Long Haired Warriors) olarak adlandırılan NLF 

kadınlarının örgüte katılımda gerekli olan temel iki kıstas 16 ve üzerinde 

yaşta olması ile örgütün eylemlerine katılımına istekli ve elverişli bir konumda 

bulunmasıydı (Taylor, 1999: 60). Örgütün üst mevkisi tarafından hazırlanan 

ve Vietnam kadınının mücadeleye verecekleri katkıyı anlatan yönerge şu 

maddeleri içermektedir (Taylor, 1999: 60): 
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1- Toplumda saldırgana karşı nefret duygularının harekete 

geçirilmesi, 

2- Ortak düşman için Vietnamlıların ve Vietnam genelindeki etnik 

azınlıkların tümünün beraberliğinin sağlanması, 

3- Suikast ve terör eylemleri gibi devrimsel şiddetin kullanılması, 

4- Devrimin ve NLF’nin zafer kazanacağına inanmak ve bu 

doğrultuda telkinde bulunmak olarak şekillenmiştir.  

 
NLF’nin, dış emperyalist güçleri kendisine temel hedef olarak seçmesi 

ve sosyal yapının değişimine yönelik herhangi bir amacının olmamasından 

dolayı, kadınlara kendi siyasal, ekonomik veya sosyal haklarını geliştirmek 

için bir olanak sağlamamaktaydı. Mücadele içerisine aktif olarakta katılmayan 

Vietnam kadınları, çoğunlukla destek konumunda yer alarak sempatizan ve 

ajan pozisyonlarında görevlendirilmiştir. NLF ayrıca, kadın militanın bu 

pozisyonlardaki görevlerini de geleneksel cinsiyet rollerine göre 

sınırlandırmıştır (Gonzales-Perez, 2007). 

 
Vietnam kadınları, Vietnam bağımsızlık hareketi içerisinde destek 

unsuru konumlarında örgüt içersinde önemli görevlerde bulunmuşlardır 

(Taylor, 1999: 27). Destek konumunda bulunan kadınlar esas olarak erzak ve 

ekipmanın cepheye naklinden sorumlu tutulmuşlardır. Ağır silah, cephane ve 

yiyecek nakli bölgenin zorlu iklim ve coğrafik şartlarında bisiklet ile veya 

yayan olarak kadınlar tarafından gerçekleştirilmiştir (Taylor, 1999: 72; 

Tetreault,1994: 114). Nakliye görevlerinin yanı sıra destek unsuru 

görevlerinde de bulunan kadınlar, tarım, endüstri ve askeri alanlarda üretim 

gerçekleştirerek bunların dağıtımını sağlamışlardır. Ancak Vietnamlı kadınlar 

bu alanlardaki görevlerinde dahi en alt seviyelerde görevlendirilmişlerdir 

(Duiker, 1982: 118-119). Sempatizan ve ajan görevlerinde de bulunan 

Vietnamlı kadınlar kazılı tünel, yer altı sığınakları ve gizli birliklerin yerlerini 

öğrenmeye çalışmak, düşman birliklerini yanıltma, erkek militanlar için kıyafet 

temin etme, yol yapımı, mesaj taşıma ve propaganda yapma görevlerini 

yerine getirmiştir (Taylor, 1999: 72; Turner, 1998: 15,20-23, 33, 76,93, 149; 

Eisen, 1974: 103-107, 127,142; Turley, 1972: 797). 
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NLF propagandalarında, örgüt mensubu ve savaşçı Vietnam 

kadınlarını, uçak düşüren ve pilotları esir alan görüntülerini yayınlamasına 

rağmen kadın militanın örgüt içerisindeki bu tarz görevlerde bulunma oranı 

son derece düşüktür (Goldstein, 2001: 80). Milis verilerine göre, PLAF 

gücünde yaklaşık olarak 60.000, gönüllü gençlik komitelerinde 100.000 ve 

milis kuvvetleri ile diğer bölgesel güçlerde ise toplamda bir milyona yakın 

kadın mücadele içerisinde yer almıştır (Taylor, 1999: 31; Goldstein, 2001: 80; 

Bergman, 1974: 154). Ancak kadınlar, milis kuvvetleri içinde de daha çok 

tıbbi, irtibat, uçaksavar ve bomba imha görevleri gibi daha çok aktif çatışma 

ortamları ve ön hat dışında kalan alanlarda görev almışlardır (Goldstein, 

2001: 80). Ayrıca, kadın ve erkek militanların karışık olduğu birliklerde 

kadınlar, erkek militanlar tarafından ikincil birlik olarak görülmekte, PLAF’nin 

lider kadrosu tarafından da kadınlar genellikle destek rollerine yönlendirilerek, 

savaşçı ve karar alıcı mekanizma yer almamaları engellenmeye çalışılmıştır 

(Duiker, 1982: 117-119; Goldstein, 2001: 80).  

 
Araştırmalarda kadın militanların örgütün lider kadrosu içerisinde % 11 

ila 25 arasında bir katılım gerçekleştirdikleri belirtilmiş olmasına rağmen 

kadınlar genellikle erkek bir liderin yardımcısı olarak görev almaktaydılar 

(Turley, 1972: 803). Bu görevlerde önemli konularda kararlar alıp, politikalar 

üretmektense daha çok gösteri düzenleme, haberleşme ve personel işleri ile 

ilgili konularda görev almışlardır (Taylor, 1999: 40).  

 

2. KADIN TERÖRĐZMĐYLE MÜCADELE VE TEDBĐR ÖNERĐLERĐ  

 

Kadın terörizminin önlenmesine yönelik alınması gereken önlemleri, 

sosyal ve bireysel açıdan alınacak önleyici tedbirler ile güvenlik birimleri 

tarafından alınması gereken karşı tedbirler olarak iki ayrı kategoride 

inceleyebiliriz. Sosyal ve bireysel açıdan alınacak önlemler, kadının örgüte 

katılımını önleyici düzenlemeler olmakla birlikte toplumun tüm 

mekanizmalarının, eş güdüm içerisinde katılımı ile gerçekleştirilen önlemler 

bütününüdür. Güvenlik birimlerinin alacağı önlem ve tedbirler ise kadın 

terörizmin önlenmesine yönelik stratejileri ve taktikleri içeren güvenlik 

tedbirlerinden oluşmaktadır. 
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Önceki bölümlerde dile getirildiği gibi çoğu düşük yaşam koşullarının 

sürdüğü ülkelerde kadınlar, eğitim ve sağlık olanaklarından daha az bir 

şekilde yararlanmakta, iş yaşantısı içerisine girememekte, iş yaşantısına 

katılsa bile erkeklere oranla daha az bir ücret almaktadır. Ayrıca 

muhafazakar anlayışın hüküm sürdüğü toplumlarda hüküm süren katı ataerkil 

anlayış, kadınları gündelik yaşantı içerisinde ikincil konuma sokarak kadınlar 

üzerinde bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Tüm bu baskıcı sosyal etmenler 

kadını muhafazakar anlayıştan kurtarma vaadinde bulunan terör örgütlerine 

yönelten etmenler olmaktadır. Bu maksatla askeri, mülki ve idari birimler 

tarafından gerçekleştirilecek politik, sosyal, ekonomik ve hukuki programlar 

ile cinsiyet eşitliğine yönelik düzenlemeler sağlanarak, kadınların aşırılığa ve 

terörizme yönelmelerinin önüne geçilmelidir (Byrd ve Decker, 2008: 97). 

 
Kadına yönelik düşük bir sosyal statü öngören toplumlarda, kadının 

terör örgütlerine katılım oranlarında da önemli bir artışa rastlanmaktadır. Aşırı 

yoksulluk, insan hakları ihlalleri ve ayrımcılık, kadınlar arasında genel 

memnuniyetsizlik duygusunu meydana çıkartan ve devlet politikalarına karşı 

siyasal şiddete yönlendiren önemli etmenleri oluşturmaktadır. Konu ile ilgili 

yapılan çalışmalarda toplum içerisinde sosyo-ekonomik ve siyasal açıdan 

gelişmeye yol açan birçok etmen arasında kadının sosyal statüsünün 

geliştirilmesine yönelik atılan adımlar değişimin en önemli ayağını 

oluşturmaktadır. (Boserup, 1970: 119) 

 

Sayısal veriler, kadınlara yönelik eğitim hakkı tanıyan, mesleki 

fırsatlar yaratan ve yasal düzenlemeler sağlayan ülkelerde sosyal refahın ve 

yaşam kalitesinde önemli artış sağladığını göstermektedir. Özellikle gelişmiş 

ülkelerde tarım, gıda üretimi, endüstriyel üretim, eğitim, sağlık, çocuk ve yaşlı 

bakımı gibi daha bir çok alanda kadınlar ekonomik yaşantı içerisinde istihdam 

edilmektedir. Aynı veriler, kadına yönelik tersine uygulamaların ise sosyal ve 

toplumsal açıdan bir çöküntü yarattığı yönündedir. Kadınların cinsiyet 

eşitliğine yönelik atılımlar ile kadının ekonomik, politik, hukuki ve sosyal 

açıdan haklarının genişletilmesi terör örgütlerine kadın katılımı önleyecek 

sosyal önlemlerin başında gelmektedir. Bu maksatla devlet politikalarının 
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cinsiyet eşitlikçiliğine yönelik yasal düzenlemeleri kapsayacak şekilde ele 

alınması, siyasal alanda kadının daha etkin ve daha fazla söz sahibi olması 

ve politika oluşturan mevkilerde de kadın yöneticilere öncelik verilmesi önem 

arz etmektedir.  (Gonzales-Perez, 2008: 131) 

 
Terör suçlarından hüküm giyen kadınların cezaevlerinde ıslah 

edilmeleri ve topluma entegre olabilecek bir hüvviyete kavuşmuş olarak 

salıvermeleri büyük önem taşımaktadır. Hükümlülerin ıslah edilmeden tekrar 

toplum içine salıverilmeleri, asayiş ve huzur ortamının sağlanmasında 

olumsuz rol oynamaktadır (Bayhan, 2003: 66). Bununla beraber terör 

suçlarından hüküm giymiş olan kadınların, cezai mueyyidelerini 

tamamlamalarının ardından örgüt ile olan bağlılığını kesmek amacıyla farklı 

alanlarda istihdam edilmeleri büyük önem taşımaktadır. 

 

Kadınlar, direkt olarak terörist eylemler içerisinde bulunmasa bile ev 

içerisinde eş ve çocuklarının bakımını üstlenerek militanlığa ve şiddet 

unsuruna dolaylı olarak destek olmaktadır (Cockburn, 2001: 18). Kadın, çoğu 

toplumda çocuğuna kültürel miras aktarımında birincil kaynak olmasından 

ötürü, özellikle şiddet ortamının var olduğu bölgelerde çocuğuna şiddet, 

radikalizm ve şehitlik öğretilerini de diğer normlar ile birlikte aktarmaktadır 

(Byrd ve Decker, 2008: 99). Çatışma ortamlarında dul kalmış veya yakınını 

çatışmada kaybetmiş kadınlar, örgüte katılım ve intihar saldırısı 

gerçekleştirmeye daha yatkın olmaları ve kültürel mirası çocuklarına 

geçirerek, mücadele için bir sonraki nesili yetiştirebileceklerinden dolayı 

üzerinde önemle durulması gereken bir grubu oluşturmaktadır.  

 

 Çalışmanın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere, intihar saldırısı 

gerçekleştiren kadınların çoğunluğunun bu göreve intikam alma amaçlı yatkın 

olmaları, bu hususta dikkate alınması gereken bir diğer önemli faktör 

olmaktadır. Özellikle terör aktivitelerinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde 

bireylerde travma durumu, sosyal yabancılaşma ve haksızlığa uğramışlık 

hissiyatları gibi bireysel problemler sık şekilde gözükmekte ve bu 

sebeplerden dolayı bu kişilerde güçlü bir intikam alma duygusu ön plana 

çıkmaktadır. Örneğin Irak’ın kadından sorumlu bakanı Narmin Othman 
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tarafından verilen bilgilere göre bugün Irak’ta yaklaşık iki milyondan fazla 

kadının yaşanan çatışmalardan dolayı dul kaldığı belirlenmiştir (Eltahawy 

[web], 2008). Bu kadınlar gelecek nesillere kültürel miras aktarımını 

sağlayacak, birincil nitelikte kişiler olduklarından şiddet ortamının 

azaltılmasında ve uzlaşma sağlaması amacıyla kilit bir noktada yer 

almaktadırlar. Bu amaçla, sosyal yaşantının farklı alanları içerisinde, yapıcı 

bir amaçla oluşturulacak rekabet ortamı ile birlikte travmatize olmuş bireylere 

intikam amacı ile örgüte katılımlarına alternatif bir yol sunularak, kadının 

kendi hayatlarını değiştireceği bir imkan sağlanmalıdır (Speckhard, 2005: 

20). 

 
Kadın terörizmine karşı alınması gereken güvenlik önlemleri ise titiz 

ve kapsamlı bir çalışma sonrasında oluşturulabilecek önlemler bütününü 

içermektedir. K. J. Cunningham, “Countering Female Terrorism” (2007) adlı 

makalesinde kadın terörizmine karşı alınması gereken güvenlik önlemleri 

hakkında önemli tespitlerde bulunarak mücadelenin istihbari bilginin 

toplanması, değerlendirilmesi ve analizi sonucunda çıkacak veri 

doğrultusunda yerine getirilmesi gereken düzenlemeleri ve alınması gereken 

önlemleri kapsayacak şekilde ele alınması gerekliliğinin altını çizmiştir.  

 
Muhtelif şiddet olgusu içerisinde kadın katılımının teşhisi, analizi ve 

önlem alınmasında yerel, merkezi ve uluslararası birimler ile güvenlik 

birimleri arasında koordineli bir şekilde istihbarat paylaşılması ve elde edilen 

bu verilerinde yoğun bir çalışma neticesiyle analizden geçirilmesi azami bir 

önem taşımaktadır. Kadının şiddet ortamına katılımında veya potansiyel 

tehdit ortamları içerisinde belirmesinde hangi şartların etkili olduğu ve zaman 

içerisinde bireyin katılımında ne tür bir değişimin yaşandığının ortaya 

çıkarılmasında istihbari bilginin önemli bir yeri bulunmaktadır. Buna ilaveten 

resmi birimler tarafından yapılan tüm bu istihbari çalışmalar, akademik 

çalışmalar ile desteklenmelidir. Akademik çevreler ile resmi kurumlar 

arasında gerçekleştirilen seminer ve paneller, bilgi paylaşımına yönelik, son 

derece büyük önem taşımaktadır (Cunningham, 2007: 124). 
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Kadını ilgilendiren tasnif edilmiş veya edilmemiş her türlü bilgi, kadın 

terörizminin oluşumunun ortaya çıkarılmasına yönelik değerlendirilmeye 

alınmalıdır. Kadını şiddet eylemine katılmaya iten veya potansiyel oluşturan 

sebepler geniş çaplı şekilde bilgi ile ele alınarak irdelenmesi sorunun 

çözümüne önemli katkı sağlayacaktır. Resmi makamlar tarafından kadın 

mahkumlar ile gerçekleştirilen mülakatlar, istatistikli veriler ve gözlem 

raporları, medya, araştırma çalışmaları, röportajlar ve örgüt propagandaları 

ile bir bütünlük sağlayacak şekilde kadın militan oluşumunun 

sınıflandırılması, derecelendirilmesi ve yeni yönelimlerin oluşturulması 

gerekmektedir (Cunningham, 2007: 124). 

 
Kurumlar arası iletişim ağlarının güçlendirilmesi ve tüm detayları 

kapsayan geniş bilginin elde edilmesinin ardından terörle mücadele birimleri, 

tüm olasılıkları göz önüne alarak kapsamlı bir senaryo geliştirme safhası 

gerçekleştirmelidir. Bu tarz bir çalışma “asla gerçekleşmez” ve “ya 

gerçekleşirse?” gibi tüm imkansız senaryoları da içerecek şekilde, bütün 

muhtemel olasılıklar değerlendirilmelidir. Senaryolar, kadın katılımcıların aktif 

şekilde yer aldığı biçimde düzenlenmelidir. Senaryolarda, kadın teröristin 

dahil olduğu bir saldırının etkisinin ne boyutta olacağı, saldırının başarı 

oranını ne ölçüde etkileyeceği, saldırının psikolojik etkisini genişletip 

genişletmeyeceği ve saldırının önlenmesindeki etkisi ile kadın teröristin 

katılımının kamuoyu ve güvenlik görevlileri üzerinde oluşturduğu etkinin ne 

boyutta olacağı sorularına makul cevaplar aranmaya çalışılır. Bununla birlikte 

senaryolarda, cinsiyet farklılığının, terörle mücadele birimlerinin güvenlik 

değerlendirmeleri, planlamaları ve karşı önlem alınması üzerindeki etkilerinin 

de değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır (Cunningham, 

2007: 124). 

 
Terörle mücadele uzmanları ile hükümet yetkililerinin eş güdümlü 

çalışması terör örgütlerinin ani ve taktiksel avantajlarının önüne geçilmesinde 

önemli bir unsur olmaktadır. Güvenlik protokolleri ve insan istihbaratının 

genişletilmesi (HUMINT), yetkililerin ve analizcilerin önlem almasında büyük 

önem teşkil edecektir. Bilginin paylaşımı ve tasnifi sonucunda, analitik veriler 

olgunlaştırılarak, tehdit ve potansiyel tehditler daha belirgin hale getirilip, ani 
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ve şaşırtıcı özelliğini yitirmiş olacaktır. Ancak şüphesiz ki tüm bu çabalar 

örgütleri suç işlemekten ve kadınların örgüte katılımı önünde kesin bir çözüm 

olmayacağı bilinmesine rağmen, en azından örgütün hem beklenmedik 

hamleler yapmasına ve hem de olası yeni terörist stratejilerine karşı güvenlik 

önlemleri alınması için bir fırsat sağlayacaktır (Cunningham, 2007: 125). 

 
Kadın terörizmle mücadelede iki ana kıstas son derece büyük önem 

taşımaktadır. Đlki güvenlik protokollerinin gözden geçirilip, gereği görüldüğü 

yerlerde eylem meydana gelmeden önce düzeltmeler yapılmalıdır. Hamas 

örneğinde görülebileceği gibi, Đsrail güvenlik güçleri kadın intihar bombacı 

tehdidinin bilincinde olmasına ve bu tehdide karşı kadın güvenlik personelinin 

de görevlendirilmiş olmasına rağmen görev yerinde tam zamanlı şekilde aktif 

olarak görev almamaktaydı. Erkek teröristin aksine güvenlik noktasından kısa 

sürede ve kolaylıkla geçebilen kadın intihar bombacısının belindeki bombayı 

patlatabilmesi için gerekli zamanı sağlamaktaydı. Bu açıdan bölgelerin katı 

sosyal yapısından dolayı kadının kontrol edilmesi için, kadın güvenlik 

görevlilerinin bulundurulması gereken yerlerde, bu personelin iyi eğitilmesi ve 

saldırılardan önce riskli bölgelerde görevlendirilmesi gerekmektedir. Kadın 

güvenlik görevlisinin türlü nedenlerden dolayı görevlendirilemediği yerlerde 

ise, güvenlik önlemleri kadının güvenlik alanlarına girişinin kontrollü olarak 

sağlanacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir (Cunningham, 2007: 125). 

Ülkemizde de intihar saldırılarına karşı kolluk kuvvetlerimizce alınan önlem 

ve uygulamalar da genel, evrensel kural ve kaidelerle uyumluluk  

göstermektedir; 

 

  1- Yeterli bayan görevli ve el dedektörü bulundurulmalı,  

2-  Şüpheli şahısların kendilerine hissettirilmeden pasifize edilmek 

suretiyle her iki kolunun ayrı görevliler tarafından etkisiz hale getirilmeli,  

3-  Şüpheli şahıs veya şahısların güvenlik kuvvetlerini fark etmesi 

halinde mümkün olduğu kadar seri şekilde hareket edilerek, şahıs enterne 

edilmek suretiyle hareketsiz hale getirilerek, özellikle ellerini kullanılmasının 

engellenerek arkadan kelepçelenmeli, 
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4-  Bu tür uygulamalarda hamile görünümündeki bayanlar başta 

olmak üzere, kadın erkek ayrımı yapmadan kambur, bastonlu, şişman 

görünümlü, özürlülerin kullandığı araba, kol ve bacaklı protezli, kucağında 

kundakta bebek taşıdığı izlenimi veren kişilere dikkat edilmelidir,   

5-  Etkisiz hale getirilen şüpheli şahısları incelemek üzere, en az bir 

patlayıcı madde uzmanı olay yerine istenmelidir. (Karademir, 1999:31)  

 

Ülkemizde kadın teröristler tarafından gerçekleştirilen intihar 

saldırılarındaki ölü ve yaralı sayılarının diğer ülkelerde gerçekleştirilen 

rakamlarından daha düşük seviyede kalması, güvenlik kuvvetlerimizce alınan 

tedbir ve önlemlerin yerinde uygulandığını, çoğu saldırganın hedefine 

ulaşmada başarısız kaldığı net bir şekilde göstermektedir. Bu noktada 

emniyet birimlerine ve askeri birliklere giriş ve çıkışlarda alınması gereken 

fiziki tedbirler de son derece büyük önem taşımaktadır.(Karademir, 1999: 35)  

  
Đkinci güvenlik prosedürü olan Đnsan Đstihbaratı çalışmaları ise belirli 

tehdit unsurları için tamamlayıcı, derinleştirici ve genişletici bir yapıda 

olmasının yanı sıra ani tehdit durumlarını da kapsayıcı bir yapıda olması 

gerekmektedir. Birimler, kadını ilgilendiren hür türlü bilgiyi mevcut 

kaynaklardan toplayarak, bu bilgilerden yararlanmalıdırlar. Elde edilen her tür 

bilgi, kadını şiddet içerikli suça yönelmesindeki etmenleri ortaya çıkarmak 

amacıyla özellikle istihbarat paylaşımından, akademik analiz, örgüt 

propagandaları ve basın bültenleri ile toplanan bilgiler ile birlikte 

değerlendirildiğinde sorun ile ilgili genel bir resmi ortaya koymaktadır 

(Cunningham, 2007: 125). 

 

3. SONUÇ 

 

Çalışmada, sol terör örgütleri, aşırı sağ ve din temelli örgütler, etnik 

ve bölücü nitelikteki terör örgütleri ile ulusal bağımsızlık hareketlerine 

mensup belli başlı terör örgütlerine kadın katılımı, sebepleri ve örgüt içi kadın 

oluşumları mercek altına alınmıştır. Çalışmanın bazı bölümlerinde kadın 

militanları tarafından gerçekleştirilen saldırılar hakkında rakamsal verilere, 

örgüt üyesi kadın oranlarına ve kadın militanların sosyal yaşantılarına yönelik 
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sağlıklı, net bilgi ve verinin bulunmamasına rağmen, mevcut veriler ışığında 

elde edilebilen örneklerden kadın terörizmi incelenerek, kadın terörizmine 

yönelik genel bir takım sonuçlara varılmaya çalışılmıştır. 

 

 Farklı değer yargılarına göre şekillenen ve bulunduğu çevreye göre 

farklılık göstererek oluşan sosyal yapı ve toplumsal değerler ile kadının 

sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik durumun çok çeşitli coğrafyalarda farklı 

ideolojik yapılarda faaliyet gösteren kadın teröristler üzerinde farklı şekilde 

etkileri olmaktadır. Çalışmanın genelinden bu etmenlerin, kadının örgüte 

girmesinden, örgüt içerisinde mücadele ettiği süreç zarfında, kadın terörist 

yapılanmalar üzerinde önemli etkileri bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Bunun 

yanında bireysel sorunların da kadını terörist faaliyetlere yönlendirmede 

oldukça büyük etkisi olduğu görülmüştür. Kadını, terör suçları dışındaki klasik 

adi suç türlerine yönelmesi önünde de bir engel olan kadına yönelik sosyal 

kontrolün aynı zamanda terör suçları içinde geçerli olduğunu, katı ataerkil 

yapının hüküm sürdüğü bölgelerde faaliyet gösteren örgütlerde kadın 

yapılanmasının olmaması ile görülebilmektedir. 

 
Çalışmada değinildiği üzere kadınlar, günümüzde terörizmin ve 

şiddetin yalnızca pasif kurbanları değil, aktif şekilde uygulayıcısı konumunda 

da bulunmaktadır. Terörist yapılanmalar içerisinde erkek militanlara 

orantılandığında sayıca daha az miktarda olmalarına karşın, kadın teröristler 

örgüt içerisinde ki tüm yapılanmalarda görev almış ve terörizme dair her tür 

şiddet içerikli unsuru uygulamışlardır. Burada kadın terörist olgusu, günümüz 

terör yapılanmaları içerisinde, erkek militanın ulaşamadığı hedeflere daha 

rahat nüfuz edebilmesi, hamile görünümü vererek patlayıcı veya mühimmat 

taşıyabilmesi ve örgütün farklı temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gibi 

sebeplerden dolayı, örgüte stratejik bir üstünlük getirmesi sayesinde 

şekillenmiştir. 

 

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli sonuçta, kadınların terör 

örgütlerine girmesinde siyasal ve ideolojik bağlılığın yanı sıra kadını 

ilgilendiren kişisel sebeplerin ve sosyal problemlerinde son derece önemli 

etkilerinin olmasıdır. Kadın militan, erkek militana oranla örgüte girmede daha 
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rasyonel bir şekilde düşünmekte ve şayet örgüte katılımı kendisine bir fayda 

getirecekse örgüte katılım gerçekleştirmektedir. Aile içi sorunlar, gelecek 

beklentisinin olmaması, zorla evlendirilmesi, tecavüze uğramış olması ve 

şiddet görmesi gibi çeşitli etmenlerin kadını terörizme yönlendirdiği sabittir. 

Çalışmada da değinildiği üzere çoğu terör örgütü kadına alternatif bir yol 

sunarak, bu tür problemler yaşayan kadınlar için oldukça cazip bir fırsat 

konumuna gelmektedir. Bu noktada feminist ideoloji kadının örgüte katılımda 

önemli bir etmen olmaktadır. 

 

Ekonomik yetersizlik tek başına kadının terörizme yönlenmesinde bir 

etken olmamaktadır. Bu kanıya terör örgüt mensubu kadın militanların sosyo-

ekonomik yapılarının, örgütten örgüte farklılık göstermesiyle varabiliriz. 

Örgütün bulunduğu coğrafyadaki endüstriyelleşme ve şehirleşme oranı 

kadının erkek egemen çalışma yaşamına girmesine sebep olmaktadır. 

Sanayileşmede geri kalmış ülkelerdeki kadın teröristler genel anlamda düşük 

ve orta seviye aile yapılarından gelirken,  ABD ve Avrupa gibi sanayileşmiş 

ülkelerde faaliyet gösteren terör örgütlerine mensup kadın militanların sosyo-

ekonomik olanakları daha iyi düzeyde bulunmaktadır. Orta ve uzun vadede 

sanayileşmiş bu ülkelerde yaşanacak ekonomik bunalımlar ile birlikte işsizlik 

oranlarında yaşanacak artışla birlikte, vasıflı işsiz kadın sayısındaki artış, 

özellikle küreselleşme ve endüstriyelleşme karşıtı anarşist gruplara, kadın 

katılımını artıran sebep olacağı öngörülmektedir. 

 

Kadının içinde bulunduğu toplum içerisinde kendi sosyal konumunu 

şekillendiren sosyal dokunun da kadının militanlaşma oranını ve örgüt içi 

konumunu belirleyen önemli bir kriteri oluşturmaktadır. Sosyal yaşantı 

içerisinde daha aktif, ekonomik yaşantı içerisine bulunma oranı daha yüksek, 

şahsi ve sosyal problemlerini hukuki normlar çerçevesinde arayabildiği 

toplumlarda kadınların, sorunlarının çözümünde radikal, silahlı şiddet 

unsurlarına dahil olma oranı sayıca daha düşük seviyede kalmıştır. Kadınlar, 

kendi hak ve özgürlüklerinin sınırlandırıldığı ve toplum içerisinde geri planda 

tutulduğu toplumlarda, hukuki yolların kendisine kısıtlanmış olmasından 

dolayı kendince yanlış olarak gördüğü kişisel ve toplumsal problemlerinin 

çözümü için terör örgütünü tek kurtuluş yolu olarak görmektedir. Bunun 
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yanında sosyal olgu, kadının örgüt içi konumunu da belirleyen önemli bir 

kıstası oluşturmaktadır. Kadın haklarının göreceli olarak daha gelişmiş olan 

toplumlarda ki kadın militanlar örgüt içerisinde lider konumlara daha rahat bir 

şekilde gelebilirken, kadına yönelik baskıcı zorlamaların bulunduğu 

toplumlarda kadın militanın örgüt içinde yükselebilmesinin önünde ciddi 

engellemeler bulunduğu görülebilmektedir.   

 

Kadın teröristlerin eğitim durumu düşük seviyeden, azımsanmayacak 

sayıda orta ve üst eğitim seviyesine mensup kadınlara kadar geniş bir 

aralıkta çeşitlilik gösterdiği örneklerde görülebilmektedir. Kadının eğitim 

durumu, örgütün bulunduğu ülkede ki sosyo-ekonomik durumla doğru 

orantıda gelişmektedir. Bunun yanında sol ideolojiye mensup kadın 

militanların eğitim durumu diğer ideolojilere mensup örgütlerdeki kadın 

militanlara oranla daha yüksek seviyededir. Ayrıca Filistin ve Çeçen 

örneklerinde de görüldüğü üzere intihar saldırısı düzenleyen kadın 

militanların eğitim durumu da oldukça üst seviyelerde bulunmaktadır. Eğitimli 

kadın militanların çoğunluğunun örgüte katılım yaş aralıkları genellikle 17–24 

arası olup, üniversite eğitimi alan kadınların çoğunluğu örgütle bağlantıya 

buradan geçmektedir. Çoğu akademisyen ve araştırmacının üzerinde hem 

fikir olduğu bir diğer konu ise, uzun vadede kadının eğitim seviyesinin 

yükselmesi sonucunda sosyal yaşantı içerisinde daha fazla yer edinecek olan 

kadın sayısındaki artış, siyasal şiddet ve terörizm içerisinde yer alacak kadın 

sayısında da aynı oranda bir artışa sebep olacağıdır.   

 

Terör örgütüne mensup kadınların aile yaşantıları da farklılıklar 

görülebilmektedir. Modern, sanayileşmiş toplumlarda faaliyet gösteren terör 

örgütlerinde kadın militanlar genellikle çekirdek aile yapılarından gelirken, 

muhafazakar ve kapalı toplumlarda faaliyet gösteren terör örgütlerinde ise 

kadınlar genellikle kalabalık ailelerden gelmektedir. Ayrıca neredeyse tüm 

kadın teröristler sorunlu aile yapılarından geldiği görülebilmektedir.  Kadının 

ailesel kaynaklı yaşadığı problemlerden dolayı örgüte dahil olmak zorunda 

olduğu gibi bizzat ailelerin desteğiyle de örgüte katılım 

gerçekleştirebilmektedir. Đtalyan Kızıl Tugaylar, LTTE ve Cezayir Ulusal 

Kurtuluş Ordusu örneklerinde görülebileceği üzere kadınlar, aile üyelerinin 



 210

desteği ile örgüte katılmaktadırlar. Ailelerin siyasal ve ideolojik görüşleri de 

bu durumu şekillendiren önemli bir unsur olmaktadır. Bu tarz ailelerde, aile 

fertlerinin mücadeleye direkt veya dolaylı yolla destek çıktığı, örgütün 

ideolojisine sempatiyle yaklaştığı görülebilmektedir. Bunun yanı sıra kadının 

mücadeleye katılması ile ailenin şerefini yücelteceği veya yüz kızartıcı bir 

duruma maruz kalmış kadının, kendisinin ve ailesinin iffetini terör örgütüne 

katılarak intikam alarak kurtarabileceği inancı ile aileleri tarafından örgüte 

yönlendirilmektedir.  

 

Kadın militanın örgüt içi rolleri, örgütün ideolojisi ve örgütün 

bulunduğu coğrafyadaki mevcut sosyal anlayışın, kadının sosyal ve örgütsel 

konumunu ne ölçüde şekillendirdiği ile birlikte oluşmaktadır. Genellikle sol 

ideolojiye mensup ve/veya bulunduğu coğrafyadaki sosyal yapının eşitlikçi 

seviyede bulunduğu örgütlerde, iyi eğitim almış ve örgüt içerisinde kendisini 

gösterebilmiş kadınlar, örgütün karar alıcı mekanizmaları ile liderlik gibi üst 

kademe görevlerine daha kolay gelebilmekte ve örgüt içerisinde kadın 

haklarını savunmak amacıyla daha rahat organize olmaktadır. RAF, EZLN ve 

PKK gibi Marksist ideolojilere sahip örgütlerin çoğunda kadın yapılanması 

bulunduğu ve bu yapılanmaların kadın hakları ve feminist fikirler üzerine 

bildiri, manifesto veya programlar hazırladıkları ve kadın sorunlarının da 

örgütün mücadele amaçlarından birisi olduğu görülmektedir.  

 

Bu durumun tersine, radikal dini gruplarda ise kadının örgüte 

katılımları önünde ciddi sosyal ve örgütsel engellemeler bulunmaktadır. 

Radikal dini örgütlerin bulunduğu sosyal çevrede kadının, kendisini 

çepeçevre saran dinsel kökenli katı ataerkil sosyal sınırlamaları aşamaması, 

siyasal örgütlenmenin içerisinde yer almasının önünde ciddi bir engel 

oluşturmaktadır. Kadın terörizmi üzerine çalışmalarda bulunan bazı 

akademisyenler bu duruma Çeçen ve PKK örneklerini göstererek, bu 

örgütlerin bulunduğu coğrafyalarda katı Đslami anlayışın bulunmasına rağmen 

kadın katılımının oldukça fazla olmasından dolayı bu durumun geçersiz 

olduğunu vurgulamaktadır.  
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Ancak PKK örneğinde görüldüğü üzere, örgütün Marksist kökenli bir 

yapıda olmasından dolayı feminist ideoloji örgüt içerisinde etkin bir ideoloji 

olarak, katı dini ideolojilerin bulunduğu alanlarda dahi baskı altında bulunan 

kadınlara alternatif bir yol sunmuş ve bu durum örgüte kadın katılımını 

artırmıştır. Çeçen direnişinde ise katı Đslami değerlerin örgüte dışarıdan 

empoze edilmesi sonucu, bu katı değerler kadını sınırlandırıcı bir yapı 

içerisine sokamamıştır. Çalışmada da değinildiği üzere Çeçen intihar 

bombacıları üzerinde yapılan araştırmalarda din unsuru bu kadınlar üzerinde 

önemli bir motive kaynağı olmayarak, kişisel nedenlerin bu göreve 

yönlendirmede daha etkili olduğu sonucuna varılmaktadır. Bunun yanında, 

gerek Çeçen kadınlarının uzun yıllar Sovyet rejimi altında gerek iyi eğitim 

almış olmaları ve gerekse çalışma yaşantısı içerisinde etkin şekilde 

bulunuyor olması, Çeçen kadınlarının sosyal yaşantı içerisinde söz sahibi bir 

konumda bulunmalarına sebebiyet vermiştir. 

 

Kadın militan katılımının düşük olduğu KKK, Hamas ve El- Kaide gibi 

radikal dini örgütlere kabul edilen az sayıdaki kadın militan örgüt içerisinde 

yalnızca destek unsuru veya ajan konumlarında görev alabilmekte, sıcak 

çatışmalar içerisinde olmalarına izin verilmemektedir. Örneğin, koyu 

Hıristiyan değerleri savunan KKK ile aşırı Đslami ideolojiyi benimsemiş olan 

Hamas’ın ideolojik yapılarında, sol örgütlerde var olan feminist perspektif yer 

almamakta, aksine kadını geleneksel cinsiyet rollerini koruma ve sürdürme 

yolunu benimseyerek, örgüt içi rolleri oldukça sınırlandırılmıştır.  

 

El-Kaide gibi uluslararası nitelikteki örgütlere ise kadın militan dahil 

olsa bile örgütün üst konumlarında nadir olarak görev alabilmektedir. Bu tarz 

örgütlerde kadın militan sayısının sınırlı olması, örgütün erkek egemen bir 

yapıda olmasından ziyade, kadınların uzun mesafeli hareket serbestliğinin 

daha kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak Irak örneğinde de 

görüldüğü üzere, kadının örgüte stratejik bir üstünlük getirmesinden dolayı 

örgüt intihar saldırısı gerçekleştirmek üzere kadın militan yapılanmasına 

gitmektedir. Etnisiteye bağlı aşırı sağ yapılanmalarda ise kadın katılım 

oranları düşük seviyede olması ile birlikte belli bir oranda kadın katılımının 

var olduğu gözlenebilmektedir. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemlerde ırkçı 
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ideolojilerin ivme kazanması öngörülmekte ve bu tarz örgütlerde kadın 

katılımında da önemli oranda bir artış olması beklenmektedir. 

 

Đntihar saldırısı görevlerinde yer alan kadınlar ise sıradan bir kadın 

teröristten farklı olarak, başka bir takım motive unsurları ile göreve geldiği 

görülmektedir. LTTE, PKK, Çeçen ve Filistin örneklerinde belirtildiği üzere 

intihar bombacısı görevlerinde yer alan kadınların çoğunluğu örgüte istekli 

olarak - katılım göstermektedirler. Bu örgütlerde intihar saldırısında bulunan 

kadınların çoğunluğu ciddi travmatik durumlara maruz kalmış ve yoğun 

intikam alma duygusu taşımaktadır. Bu kadınların büyük bölümü örgüte 

çevresi veya ailesi tarafından yönlendirilmişlerdir. Anlık kararlarla intihar 

saldırısı eylemine katılan Filistin kadınlarının dışında ki diğer intihar 

bombacıları genellikle uzun süreli örgüt üyesi olup, örgüt içerisinde önemli 

konumlarda görev almışlardır. Bu kadınlar intihar saldırısı görevlerine örgüt 

tarafından hazırlanmaktadır. Đntikam alma duygusu ile aile içerisinde ve 

sosyal çevresinde şehit olarak anılacağı bilinci, kadını intihar saldırısına 

yönelten en önemli motive unsurları olduğu görülebilmektedir.  

 

Đkinci Dünya Savaşının sona ermesiyle ortaya çıkan ve günümüze 

değin çok çeşitli ve farklı ideolojik yapılanmalarda vücut bulan kadın terörizm 

olgusu, orta ve uzun vadede, artan bir oranda devam edecektir. Kadının 

ideolojik yakınlık beslediği yasadışı örgütsel yapılanmalar içerisinde şiddet 

eylemlerinde yer almaya devam edeceği bir gerçektir. Bu durumun doğal bir 

sonucu olarak da yakın dönemlerde kadın militanlara, örgüt içi 

yapılanmalarda üst konumlarda daha sık rastlanacağı, hatta lider konuma 

daha kolay getirilebileceği beklenmektedir.  
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