
Terör ve Psikolojik Sorunu Olanlar 

Teröristler nasıl örgütleşiyor? 

 

Her sistemin düşünürleri ve kullanıcıları vardır. Bu sisteme maddi 

destek sağlayan, onu planlayan, desteklemek ve yaymak için çalışanları da 

bulunur. Terör hareketleri, terör grupları ve kuruluşları toplum, bireyler ve 

medyanın çalışmalarında büyük bir yer kaplar. Uluslararası güçler, kendi 

yararlarına hizmet etmeleri için onlardan faydalanırlar. Bu güçler 

teröristlerden; sahip olduğu kaynakları ele geçirmek istediği devletlerin 

emniyet ve istikrarına zarar vermede, zulmetmeye ve zorbalığa boyun 

eğdirmede yararlanırlar.  

Teröristlerin arasına katmak ve örgütlemek için seçilen kurbanlara 

uygulanan beyin yıkama olgusunu gözlemlediğimizde, çok sıkı tedbirler 

aldıklarını, herhangi birinin örgütten çıkmaması veya güçlerinden devre dışı 

kalmaması için çeşitli yollarla baskı uygulayıp etraflarını sardıklarını görürüz. 

Terör örgütleri; toplumda marjinal, bireysel olarak kopuk ve aykırı 

kişiliği olan, gençlik çağında arkadaşlarının hor ve aşağılayarak baktığı, 

soyunda veya ailesinde sıkıntılar olan, geçmişi karanlık kimselere 

yoğunlaşarak ağına düşürür. Daha sonar onu sorumlu, koordinatör, lider,  

başkan veya silahlı bir topluluğa komutan yaparlar. Onları konuşarak 

dolduruşa getirirler ve var olan psikolojik eksikliği kullanırlar. Bu tuzağa 

düşürüş; onun, anne babasının veya akrabalarının aşağılamaya, ezmek veya 

yıkıma maruz kalması neticesi olabilir. 

Eğer İslam metodunu uygulamak, insanlığa ve âdemoğluna saygı 

göstermek ile tüm bunlardan sakınmamız ve gençlerimizi sakındırmamız 

mümkündür. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Biz sizi bir 

erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışasınız diye sizi milletlere, 

kabilelere ayırdık. Haberiniz olsun ki, Allah katında en şerefliniz, en 

takvalınızdır.” (Hücurât Suresi, 13. ayet) Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Allah 

sizin dış görünüşünüze bakmaz, ancak kalplerinize bakar." buyuruyor 

(Muttefekun aleyh/Üzerinde ittifak edilmiş olan). Yine Allah Resulü veda 



hutbesinde: "Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem'in 

çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, 

Ondan en çok korkanınızdır. Arabın Arap olmayana takvâdan başka 

üstünlüğü yoktur" (Müslim). Ömer bin Hattâb:  “Efendimiz Ebu Bekir, yine 

efendimiz Bilâl'i azad etti.” demiştir. Yine Hz. Ömer: “"Vallahi, eğer Acemler 

(Arap olmayanlar) iyi işlerle gelir ve biz iyi ameller ve işler getiremezsek 

kıyamet gününde Muhammed için onlar daha önceliğe sahiptirler.” demiştir. 

İmam Ali bin Ebu Tâlib (ra) bir şiirinde şöyle diyor: 

İnsanlar yaradılış bakımından denktir. 

Anneleri Havva, babaları Âdem‟dir. 

Kim aslıyla şerefleniyorsa  

Su ve toprakla şerefleniyor demektir. 

Eğer bunu uygular ve bu kimseler karşı şefkatle yaklaşır, birinin suçunu 

veya işlediği bir günahı diğerinin üzerine atmaz isek, aramızda sevgi, 

insanlığa saygı ve merhamet duyguları hâkim olur. Teröristlerin kurbanları 

uygulayacaklarının büyük ölçüde önünü kapatmış oluruz. 

 Teröristler tarafından ağa düşürülecek bir başka grup daha 

bulunmaktadır. Bunlar; bir şeylerden mahrum kalmış, dışlanmış, özellikle 

cahil, başarısız ve eğitimsiz kimselerdir. Bu gibi kimselere mahrum kaldıkları, 

umutsuzluğa düştükleri ve hayal kırıklığına uğradıkları anlarda yaklaşırlar. 

Terör örgütleri ağına düşürmek istedikleri bu kimselere mahrum kaldığı şeyi 

bahşederler. Adaletin elçileri olduklarını, yürüdükleri bu yolun hakkı ve 

adaleti gerçekleştirmek için dini bir mücadele olduğunu, Allah (cc)‟ın onları 

kefil kıldığı şeriatını uygulayacaklarını ve ezilenlerin haklarını alacaklarını 

söyleyerek dolduruşa getirirler. Allah (cc)‟ın hak olan sözlerini kullanarak 

batılı isterler. Peygamber Efendimiz (sav): “Aranızda öyle bir grup ortaya 

çıkacaktır ki, namazınızı onların namazları, oruçlarınızı onların oruçları ve 

diğer amellerinizi de onların amelleri yanında az göreceksiniz. onlarKur‟ân 

okurlar, fakat okudukları boğazlarından aşağı geçmez. onlar okun yaydan 

çıktığı gibi dinden çıkarlar...” (Sahîh-i Buhârî) 



 Bu yolları kapamak iki şekilde mümkün olur: Birincisi; halkın, emekçi 

sınıfların, dışlanmış ve mağdur kimselerin, dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerinin 

kalkınmasına, gelişi güzel yerleşimlerin, köy ve Mezraların gelişmesine en 

büyük önceliği vermektir. İkincisi; ulusal dernekleri ve sivil toplum 

örgütlerini canlandırmak toplumdaki erdemli bireyleri hayır ve yardım 

etmede vefalı olmaya teşvik etmektir. Bu muhtaç kimselerden aç olanlar 

doyurulmalı, giydirilmeli, hasta olanların ilaçları temin edilmeli, zor 

zamanlarında destek olunmalıdır. Bunlar hepimizin dayanışarak ve işbirliği 

yaparak gerçekleştirmemiz gereken kifayet(biri yaptığı zaman, öbürü 

üzerindeki sorumluluk düşer) farzlarından biridir. Öncelikle Allah (cc)‟ın 

rızasını gözetmeli, sonrasında milli ve ulusal güveni korumalıyız. Bilmeliyiz 

ki bugün gerçekleştirdiğimiz şeyler, Allah katında bakidir. Allah (cc) ayet-I 

kerimede şöyle buyuruyor: “İşte sizler öyle kimselersiniz ki, Allah yolunda 

harcamaya çağrılıyorsunuz da içinizden kimi kıskanıyor (cimrilik ediyor). 

Oysa kim kıskanır (cimrilik eder) ise kendine kıskanmış (cimrilik etmiş) olur. 

Allah zengindir, yoksul sizsiniz. Eğer tersine giderseniz, tutar başka bir 

topluluğu yerinize getirir, sonra onlar sizin gibi olmazlar.” (Muhammed 

Suresi, 38). Peygamber Efendimiz (sav): “Her sabah iki melek yeryüzüne iner 

ve biri; “Allah‟ım (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver” diye dua 

eder. Diğeri de “Allah‟ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver” diye 

beddua eder.” Buyurmuşlardır. 

 

Hepimiz bir gemideyiz. Ya hep birlikte kurtulacağız ya da hepbirlikte 

batacağız. Resûl-i Ekrem şöyle buyurmuştur: : “Allah‟ın çizdiği sınırları 

aşmayarak orada duranlarla bu sınırları aşıp ihlâl edenler, bir gemiye binmek 

üzere kur‟a çeken topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, 

bir kısmı da alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde 

üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar: „Hissemize düşen 

yerden bir delik açsak, üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz.‟ 

dediler. Şayet üstte oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri 



serbest bırakırlarsa, hepsi birlikte batar helâk olurlar. Eğer bunu önlerlerse, 

hem kendileri kurtulur, hem de onları kurtarmış olurlar.” (Buhârî) 

 Teröristler birini tuttukları zaman onu ağına çekerler ve bu kimse 

korkusundan veya hırsından ister istemez buradan kaçamaz hale gelir. Kendi 

hayatının veya varsa çocuklarının hayatının tehlikeye düşmesinden korkar. 

Ya da eğer bu örgütten ayrılırsa ailesinin, annesinin, kızkardeşinin veya 

kızının kötü bir duruma maruz kalmaları konusunda tehdit edilir. Teröristler, 

kurdukları sinsi planların açığa çıkması korkusu ile gruptan veya kuruluştan 

ayrılmayı düşünenlere bu baskı ve tehditleri uygularlar. 

Buradan yola çıkarak, hiç şüphesiz bu gibi gruplardan ayrılan kimseleri 

bu baskılar sebebiyle tekrar geri dönememeleri için sürekli denetlemek ve 

gözetlemek gerekmektedir. Bu kimselerin, terör örgütleri ile bağlantılarını sıkı 

bir kontrol altına almalı ve etrafındaki terör unsurlarına sapmaları veya 

onlarla yeniden iletişim kurmaları engellenmelidir. 

 Terör örgütlerine yoğun bir şekilde maddi destek sağlayan kimseler de 

bulunmaktadır. Bu kimseler örgüt üyelerine ve özellikle bu örgütün 

liderlerine mali destek sağlayıp ev sahipliği yapmakta, yönettikleri projeler 

sunmakta veya kendilerini teröristleri ve ailelerini desteklemek üzere 

görevlendirmektedirler. Nitekim üye ve mensuplarına tüm maddi destekleri 

sağlayan örgüt, bütün bunları ona karşı çıkan veya itaatsizlik yapan mensubu 

elinden geri alır. 

Bu kara paraların takip edilmesi ve el konulması gerekmektedir. Aynı 

şekilde teröristlerin ellerine ulaşmadan veya terör örgütleri bu yardımları 

operasyonlarında kullanmadan dönüştürülmesi ve dışarıdan gelen 

havalelerin sıkı bir şekilde denetlenip takibinin yapılması gerekir. Bu terör 

örgüt ve kuruluşlarının malları derhal sınırlandırılmalıdır. Aynı şekilde yıkım 

ve tahribata dönüşmeden, polis ve orduya taarruza geçilmeden, toplumsal ve 

milli güvenliğimize tehdit edecek seviyeye gelmeden önce bu konuda gerekli 

icraatların yürütülmesi gerekmektedir. Rollerimizi olumsuz durumlarda da 

üstlenmeye devam etmeli, bu gibi durumlarla karşılaştığımızda 

durmamalıyız. Bu durumları olumluya dönüştürene kadar uğraşmalıyız. 



Unutmayalım ki, batıl ve kötülük ehli yalnızca hak ve iyilik ehlinin olmadığı 

yerlerde devreye girer. Hak ve iyilik ehli haklarını savunması batıl ve kötülük 

ehlinin haksızlıklarını tutacaktır. 

 Şair diyor ki:  

Ben zalim bir kimseyi suçlamam, 

Haddini aşsa da başkaldırsa da 

O zaten zalimdir kendi yolunda, 

Asıl bize düşen ona karşı hazırlık yapmaktır. 



 


