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ABSTRACT

Autonomous Weapons Systems (AWS) enable operating almost indepen-
dent from human intervention by providing continuous monitoring, data col-
lection, and processing great amount of data in a short-time period. In that 
respect, AWS have been desired for Indigenous Defense Industry Countries 
(IDIC) such as India, Israel, and Turkey. However, different from military 
hardware supplies, these systems require massive amount of research and de-
velopment and maintenance. As a result, there are emerging challenges that 
AWS present for the new comers such as these countries must have to invest in 
software and infrastructure at least the amount they have done for traditional 
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weapons. Preliminary findings suggest that AWS will change the perception 
of massive-size army, so that considerable physical military capacity will not 
make sense as in traditional quantitative terms, while out-fashioned technolo-
gies need to be converted, and this will add to the amount of military spending. 
Therefore, it would be fair to claim that the sooner IDIC face those challenges, 
and fosters technological adaptations, the faster they would be able to attain 
their indigenous military self-sufficiency. Evidently, this growing self-reliance 
is likely to have an impact on global and regional security solutions.

Key Words: Autonomous Weapons, Indigenization, Defense Industries, 
Regional Security, Military

INTRODUCTION

Decreasing trend in the global military expenditure after the end of the 
Cold War has been performing a rapid increase since the 9/11 terrorist attacks. 
For the emerging defense industries, integration into global production chains 
is now a viable option. Dynamics of globalization have been forcing govern-
ments to embrace an integrative export-oriented defense industry strategy. Due 
to the growing number of emerging states being engaged in investing indig-
enous defense industries from the end of the Cold War, the number of interstate 
cooperation has been on rise.

Policies and mutual relations of the great powers’, and to say major arms 
suppliers, have changed by putting priority on combatting terrorism. This im-
mediate shift in the global security structure urged emerging states Israel, India 
and Turkey to foster their efforts towards self-sufficient defense industries. 
Threat perception from the hostile neighbors and unreliable arms suppliers, 
as well as similar political, strategic and economic motives have made these 
states to restructure and transform their defense industry policies and seek op-
portunities to cooperate. Their similarities of not being a party to the major 
international agreements and being located close to states with hegemonic as-
pirations have made Israel and India more eager and “free”, on certain degree, 
to achieve indigenous defense industries. Turkey, on the other side, has heav-
ily invested in its own indigenous defense industry as well. However, being 
under the NATO Defense umbrella limits its ability to engage in alternative 
security and defense industry cooperation. As it cannot be generalized, differ-
ent domestic motivations shape the defense industrialization policies of the 
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new comers. Military expenditures, arms supply, joint production initiatives, 
Research and Development facilities, volumes of arms trade and training and 
exercising opportunities are main important parameters to analyze and evalu-
ate the trends.

This trend first initiated by the defense companies within the major arms 
producing states. When they had started to expand the national borders, due to 
the increasing cost of R&D, limited technological sources and raw materials, 
they have integrated their defense production capabilities beyond their borders 
(Kurç & Neuman, 2017). It has followed by partnership, co-production, joint 
production and sub-contracting activities carried by multinational defense cor-
porations. From that point, the niche, ad hoc inter-governmental arms coopera-
tion has started (Bitzinger R. A., 1994). With a shift from inter-industry agree-
ments to inter-governmental agreement, the transfer of technology, know-how 
and industrial technical data have been subject to cooperation (Bitzinger R. 
A., 1994; Roff, 2014; Cummings, 2017; Rickli, 2017; Müller, 2016; Reddy, 
2016). From then on, not only the traditional ones, but an increased number of 
arms suppliers has had an opportunity to access into a larger defense market. 
Thus, emerging states can act less dependent, they can eliminate supplier con-
trol over their weapon systems and technology, therefore they would minimize 
supplier ability to shape one’s foreign policy via embargos and restrictions. 
It has been acting like a free market. Moreover, since brand new technolo-
gies reveal and unpredictable threats break out, techniques and motivations 
for arms production changes as well. The change in the style and diversity 
of the weapons produced compared from early cold war period to nowadays 
is visible and understandable. (Boulanin & Verbruggen, 2017) Autonomous 
Weapons System is such a one.

While traditional military relies on human operated weapon systems, 
Autonomous Weapon Systems(AWS) enable operating almost independent 
from human intervention. They provide continuous monitoring, data collec-
tion and processing great amount of data in a short time period. In that respect, 
AWS have been an object of desire for Indigenous Defense Industry Countries 
(IDIC) as well. However, different from military hardware supplies, these sys-
tems require massive amount of research and development and maintenance 
software. So, indigenous defense industries are now required to cope with new 
dimensions of cybersecurity issues. Preliminary findings suggest that AWS 
will change the perception of massive-size army, so that considerable physi-
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cal military capacity will not make sense as in traditional quantitative terms, 
while out-fashioned technologies need to be converted, and this will add to 
the amount of military spending. Once possessed an AWS, dealing with inher-
ent weaknesses and vulnerabilities in the software codes require investment 
in information security with a great amount of funding. Therefore, it would 
be fair to claim that the sooner IDIC face those challenges, and fosters tech-
nological adaptations, the faster they would be able to attain their indigenous 
military self-sufficiency. Evidently, this growing self-reliance is likely to have 
an impact on global and regional security solutions. This research aims to shed 
light on different behaviors of similarly motivated states and tries to explain 
challenges and opportunities of AWS for IDIC.

GET TO KNOW AWS

Although there has been no unanimity on a single definition of the AWS 
yet, frequently quoted literature clusters around three categories as definitions 
in terms of human-machine relationship; capability parameters: and legal lines 
(SIPRI). (Boulanin & Verbruggen, 2017)
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Figure-1: Existing Definitions of Autonomous Weapons System

Source: SIPRI-Mapping the Development of Autonomy in Weapons Sys-
tems (Boulanin & Verbruggen, 2017, s. 8)

At the core of any autonomous system there is a machine learning thanks 
to gradual progress in Artificial Intelligence (AI). John McCarthy, one of the 
introducers of the discipline, explains AI as “the ability of making a machine 
behave in ways that would be called intelligent if a human were so behaving” 
(as cited in (Rickli, 2017)). Since the AI has militarized, we have been wit-
nessing increasing autonomy in weapons systems. Before explaining gradual 
development and implementation of artificial intelligence into autonomous 
systems, we should draw clear explanations for automated and autonomous 
systems. Cummings in his work clarify this distinction as follows;
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“An automated system is one in which a computer reasons by a clear 
if–then–else, rule-based structure, and does so deterministically, meaning that 
for each input the system output will always be the same (except if something 
fails). An autonomous system is one that reasons probabilistically given a set 
of inputs, meaning that it makes guesses about best possible courses of action 
given sensor data input. Unlike automated systems, when given the same input 
autonomous systems will not necessarily produce the exact same behavior ev-
ery time; rather, such systems will produce a range of behaviors.” (2017, s. 3)

Table-1: Automated and Autonomous Systems

Artificial Intelligence is copied and developed according to the human 
intelligence information processing circle. As individual circle of processing 
consists of perception, cognition and action, AI is programmed to follow the 
similar route. In the words of Cummings, “… a computer senses the world 
around it, and then processes the incoming information through optimization 
and verification algorithms, with a choice of action made in a fashion similar 
to that of humans.” (2017, s. 3) Figure-2 shows a well explained diagram for 
how AI functions.
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Figure-2: Diagram for How AI Functions

Source: Cummings, M. L. (2017). Artificial Intelligence and the Future 
of Warfare. United States: Chatham House.pg.3

Following this path, weapons have been increasingly autonomous. The 
primitive type of the autonomous systems such as radar-guided gun systems 
and combat drones have been within the inventories of states. Moreover, some 
advanced ones have been developed and tasted such as small swarm boats that 
can operate on land, on and under water (Smalley, 2014). Estimations about 
the integrity of artificial intelligence and autonomy in weapons systems by the 
US Department of Defense (2013) indicate a boost in next 25 years while a 
survey by Müller and Bostrom (2016) projected a more than 50% probability 
for high-level machine intelligence with full human abilities in 2040.

Although there is optimism about the future progress of the Artificial In-
telligence and its application on weapons systems, the literature still provides 
complexities towards an effective autonomous system. Degree of uncertainty 
according to a comparison between human and AI reasoning stages in case of 
systematic and complex decision-making scenarios provides further insight 
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(Cummings, 2017). According to that; skill-based, rule-based, knowledge-
based and expertise-based reasoning enables us to further analyze technical, 
ethical and political discussions about AWS. First of all, skill-based behav-
iors refer highly automatic responses after some period of training for humans 
while it is sensory-motor actions for computers. Secondly, rule-based behav-
iors indicate codified actions such as subroutines, stored rules and procedures 
for computers, whereas checklists as a cognitive aiding tool for humans. More-
over, knowledge-based behavior is required when a degree of uncertainty is 
high due to incompatibility between rules and existing situation. For that stage, 
faster mental processing required for a solution. Lastly, expert-based reasoning 
needed in the most critical scenarios under time pressure where expert skills, 
intuition and faster assessment is essential. According to that, there is a nega-
tive correlation between the effective expert-based reasoning response of a 
computer under highly uncertain environment since it is very difficult for com-
puters to replicate true expertise. (See in the Figure-3) (Cummings, 2017, s. 5)

Figure-3: The Relationship Between Uncertainty and Types of Reasoning

Source: Cummings, M. L. (2017). Artificial Intelligence and the Future of 
Warfare. United States: Chatham House.pg.5
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“Unlike human soldiers, autonomous weapons systems (AWS) are unaf-
fected by psychological factors that would cause them to act outside the chain 
of command. This is a compelling moral justification for their development 
and eventual deployment in war. To achieve this level of sophistication, the 
software that runs AWS will have to first solve two problems: the frame prob-
lem and the representation problem. Solutions to these problems will inevi-
tably involve complex software. Complex software will create security risks 
and will make AWS critically vulnerable to hacking.” (Klincewicz, 2015, s. 1)

IDIC and AWS

“Military organizations and their weapons can be envisioned as serving 
functions similar to those of flags, airlines, and Olympic teams: they are part 
of what modern states believe they have to possess to be legitimate, modern 
states.” (Sagan, 1996-1997, s. 74)

While having pros and cons on the existing debates about the killer ro-
bots, nature of the modern warfare should not undermined; “modern combat is 
not solely about killing, it is about achieving strategic and tactical advantage 
within certain boundaries” (Roff, 2014, s.

215). Within and across national borders, however, armed conflicts are 
still the most preferred and shortcut way to tackle any kinds of security threat 
arises from political, social or economic tensions.

Security-driven reasons of self-sufficiency or autarky have motivated na-
tion states in a basically anarchic international security system to seek inde-
pendent defense capabilities. (Bitzinger R. A., 2003) This tendency towards 
indigenization of defense production not only enables nation-states to gain 
comparative advantages within the global hierarchical arms production order 
but also make them powerful regional actors within their own sub-regional 
systems.

“Regional powers, however, also compete with neighbors in fierce re-
gional rivalries, and these competitions are often unevenly matched.” (Hoyt, 
2007, s. 4) When regional conflicts present challenge for the regional balance 
of power, indigenization becomes most reliable option for states. Related with 
that, Hoyt identifies the most eminent threat perception for a state “usually 
regional rather than international.” (2007, s. 4) So the comparative power of 
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a state within and between the regions is a reflection of its security interests 
and policies.

Considering its economic and cultural dominance in South Asia with a 
massive size of a population, India’s desire to become a regional power is 
something expected. Conflicts within its region and with the neighboring Paki-
stan have long been shaping Indian security policies and sometimes resulted 
with a great shift such as going for the Nuclear. (Perkovich, 1999) (Tellis, 
2001) Presenting the concept of AWS should be evaluated within security an-
gle. It will become a mean to achieve Indian strategic objectives and help India 
to have a regulatory voice within the international system.

Acquiring an AWS will foster Indian readiness to defend its border and 
respond to insurgencies with an available minimum loss of human lives. Be-
side direct military confrontation with Pakistan, India has experienced several 
border-leaked security threats. Earlier this year, the intelligence sources was 
on alert upon a possible infiltration and big strike by militants from border vil-
lage of Pakistan for the 69th republic day celebrations of India. (Sagotra, 2018) 
Considering harsh geographical conditions of India’s borders, “autonomous 
weapon systems such as the SGR-1 or a similar system would likely be better 
able to check infiltration attempts than routine manned patrols.

Additionally, an autonomous system would probably be better able to 
guard and defend the Line of Actual Control with China, much of which passes 
through sparse, uninhabited mountainous regions, where manned patrols have 
been ineffective.” (Reddy, 2016, s. 10) Moreover, China as a great regional 
power and influential global actor, has been working on developing AWS and 
its technologies. (Boulanin & Verbruggen, 2017) That will result with India 
feel the need for develop such systems. Further, as mentioned by Singer in his 
book Wired for War: e-Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century, 
“the use of autonomous weapon systems could play a pivotal role in the protec-
tion of space assets and in any potential space conflicts. This could become im-
portant especially in light of the much-publicized Chinese capability to destroy 
satellites in orbit. A defense system that could automatically detect incoming 
threats to satellites and launch missiles to intercept them in seconds would be 
necessary to counter such a capability.” (Singer, 2009, s. 120)

As part of the indigenous development, there are some fact that needs to 
be reminded. India is among 10 big producers of arms and AWS technologies. 
SIPRI report of 2017 presents India is the 6th country with the highest military 
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expenditure. (s. 80) The report highlights India’s spending on Research and 
Development and India is among top 10 again. (s. 95) Defense technology 
roadmap published by the Indian Ministry of defense in 2013 clearly stated 
India’s interest in sophisticated weapons systems. (s. 7-19) With the establish-
ment of military research institute specifically dedicated to AI and robotics in 
July 2017, India has become closer to develop autonomy in weapons, espe-
cially autonomous UCAS and an unmanned ground vehicle (UGV) capable of 
autonomous navigation in a semi-structured environment.

The other indigenous defense industry country with some effective se-
curity policies remained within its region is Israel. Taking threat perceptions 
and regional conflict environment into account, defense industry upgrades of 
Israel becomes highly understandable. “Israel’s defense vision calls for the use 
of state-of-the-art technologies in order to gain a clear edge over its potential 
enemies”. (Rubin, 2017) In case of war, Israel has a limited capability to es-
tablish recognizable buffer zone in terms of territorial limitations as well as its 
limited tolerance for any kind of causalities and economic hurdles. This means 
that Israel has to continuously develop and maintain weapons and systems 
that are not anticipated by its enemies. That is why Israel heavily invests in 
its defense industry and weapons both in production and R&D terms. “Israel’s 
interest in military robotics and autonomy is reportedly driven by two funda-
mental considerations: to reduce the risk to its military personnel and to give 
the IDF, which are numerically small, a qualitative edge on Israel’s enemies in 
the region.” (Boulanin & Verbruggen, 2017, s. 100)

Israel is among 10 big producers of arms and AWS technologies. SIPRI 
2017 report on AWS presents crucial inventories of Israel such as: “Amstaff, a 
tactical unmanned ground system (UGS) developed by Israeli Automotive Ro-
botic Industries (Israel), which is capable of conducting perimeter protection 
operations autonomously (s. 23); recent systems, such as the Counter IED and 
Mine Suite (CIMS) developed by Israeli IAI (Israel), capable of executing the 
entire process autonomously from detection to destruction (s. 27); defensive 
systems with automated threat assessment programmed to evaluate the level 
of risk based on predefined criteria.” (Boulanin & Verbruggen, 2017) “Israel’s 
Iron Dome missile defense system, for instance, can assess where an incom-
ing missile will detonate, and suggest counter measures accordingly—if the 
incoming missile is not threatening particular military or civilian assets, the 
system may suggest not to attack it to save munitions.” (Boulanin & Verbrug-
gen, 2017, s. 29)
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Although it is a well known fact that Israel heavily invests in autonomy 
researches, there has been no official document available about strategic devel-
opment of them. SIPRI report of 2017 presents Israel within the 15 countries 
with the highest military expenditure. (s.

80) The report highlights Israel’s spending on Research and Development 
and Israel ranked at the 6th among top 10 countries. (s. 95) Although there is 
few official available about the R&D efforts related with the military technolo-
gies, SIPRI has been gathering data from Israel’s strategy, budget and ongoing 
activities to preserve confidentiality.

Along with the USA, Israel is leading in R&D, production and application 
of armed unmanned systems for aerial, maritime and ground, so that become 
one of the leading exporters of the system. Literature presents that “Israel’s suc-
cess in the field of robotics, and high-technology more generally, has been fa-
cilitated by the efforts of the Israeli Government to foster not only a very close 
interaction between the IDF, the defense industry (which is mostly government 
owned) and universities, but also an ecosystem that favors technology spin-off 
(defense to civilian) and spin-in (civilian to defense).” (Breznitz, 2002) (Swed 
& Butler, 2015) (Honig, Lerner, & Raban, 2006) (Strategy, 2015) According 
to Sadeh, The Israel Ministry of Defense registry of defense contractors lists 
approximately 1000 defense contractors, of which 680 have export licenses. It 
is estimated that the total number of employees in defense-related businesses 
is about 150,000. (2014)

OPPORTUNITIES & CHALLENGES

As security driven interest and policies shape the way towards indigeniza-
tion or military production, it is important to keep in mind that level of innovat-
ed, adapted or acquired military skills should be parallel to the technological 
skills and processes. Evaluation of industrial efforts also needs to reflect the 
applicability of production to regional security requirements.

What distinguishes an Indigenous Defense Industrial State from another 
is it is level of being innovative. This requires a pretty much R&D effort. It can 
be summarized under three heading as Basic Research, Applied Research and 
Experimental Development. (Boulanin & Verbruggen, 2017, s. 87) Progress-
ing on the science and crucial knowledge available with relevant theoretical 
and experimental reasons is the core of the basic research. Applied Research 
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on the other hand concentrates on definite fact. Experimental development, 
lastly, though gathers the findings of those first two and construct new technol-
ogy, products, systems and services from there. In order to achieve sustainable 
innovative culture, the relations among key players should be strengthened. 
Universities, Government and Private Sector constitutes the main trivet of the 
innovative culture. While the actors of this ecosystem of innovation can act in-
dependently in their R&D efforts, it would be more productive and sustainable 
if they are linked to each other at some point. Figure-4 (Boulanin & Verbrug-
gen, 2017) can be seen for a favorable relation between actors.

Figure-4: Robotic and Autonomous Systems Industry3

Source: SIPRI-Mapping the Development of Autonomy in Weapons Sys-
tems (Boulanin & Verbruggen, 2017, s. 106)

3 AI: Artificial Intelligence, ICT: Information and Communication Technology, R&D: 
Research and Development, UAS: Unmanned Aerial System, UGV: Unmanned Ground 
Vehicle, UMS: Unmanned Maritime System.
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However, although innovation and technology, required for the AWS, 
stand at the core of the defense indigenization process, it might be hard and 
expensive to achieve it. States might find themselves in between cost and ef-
fectiveness comparison. Still most IDIC are lacking the required financial and 
technological infrastructure since autonomy in weapons production absorbs 
great amount of money to invest in sensitive technology and qualified per-
sonnel. Bitzinger claims that “most of these countries have levelled off at an 
intermediate stage of technology, both when it comes to the types of weapon 
systems they can produce indigenously and to their capacities for production.” 
(2003, s. 33)

Adding to that, Neuman states “as the pace of technological innovation 
continues to increase and the gap between the United States and other coun-
tries widens, the ability of most defense industries to keep up is diminishing. 
The disparity in R&D and production capabilities between the United States 
and other arms producers will soon be reflected in a widening gap between 
the qualities and capabilities of the United States’ and other nations’ weapons 
systems, increasing the latter’s dependency on U.S. military resources.” (2006, 
s. 440)

Nevertheless, despite financial hurdles, Table-2 (Boulanin & Verbruggen, 
2017, s. 61,62,63) summarizes some benefits of autonomy as follows;



203Security of the Future

Table-2: Benefits of Autonomy

Source: Modified from SIPRI-Mapping the Development of Autonomy 
in Weapons Systems (Boulanin & Verbruggen, 2017, s. 61-63)
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Moreover, there is another approach to the subject of AWS development 
from a different angle; “reducing the human cost of war.” (Müller, 2016)

As an obstacle he further provides AWS’s narrow insight ability and logi-
cality “which will lead to errors and to carrying out orders that violate the law 
of war as well as killing is made easier if the command can be passed on to an 
autonomous system, so proportionality is under threat”. (2016, s. 11) More-
over, AWS can make wars more likely due to: less causalities on the AWS 
available side; AWS make wars less unpleasant instead might be preferable ; 
easier military action decision-making for a commander; less causalities re-
duces the political hurdle for wars; effortless to get along with low intensity 
wars.

Boulanin & Verbruggen (2017, s. vii), on the other hand, list the chal-
lenges for autonomus Weapons System as;

• Technological: Autonomous systems need to be more adaptive to oper-
ate safelyand reliably in complex, dynamic and adversarial environments

• Institutional Resistance: Military personnel often lack trust in the safety 
and reliability of autonomous systems

• Legal: International law includes a number of obligations that restrict 
the use of autonomous targeting capabilities

• Normative: pressures from civil society againstthe use of autonomy for 
targeting decisions, which makes the development of autono-mous weapon 
systems a potentially politically sensitive issue for militaries and govern-men-
ts.

• Economic: There are limits to what can be afforded by national armed 
forces, andthe defence acquisition systems in most arms-producing countries 
remain ill-suited to the development of autonomy.

Lastly, Klincewicz argues that “as the artificial intelligence programs that 
manage the behavior of AWS become more sophisticated, they will simultane-
ously become more vulnerable to being hacked. This in turn creates new and 
unacceptable risks.” (2015)
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CONCLUSION

As security driven interest and policies shape the way towards indigeniza-
tion or military production, it is important to keep in mind that level of innovat-
ed, adapted or acquired military skills should be parallel to the technological 
skills and processes. Evaluation of industrial efforts also needs to reflect the 
applicability of production to regional security requirements. IDIC should be 
aware of the fact that weapons produced by major suppliers might not operate 
good enough under the regional geographic, environmental and combat condi-
tions. Indigenous production and applications provide states to catch up with 
local and regional security requirements. AWS in that sense will be a perfect 
mean at the hands of IDIC if necessary R&D and technological adaptations ac-
cording to regional security requirements could be applied upon them.

Preemptive ban of the AWS is on the table. However, the core idea of the 
AWS have been in production within the commercial private defense sector 
and available to every single individual around the world. Investment on the 
autonomy systems, software and R&D have been long going on. So, the inter-
national community and every state should contribute for the effective solution 
of AWS related ethical and legal issues rather than banning use of it.

R&D and technological innovation has a crucial importance for IDIC. 
Mentioned before; academy, government and private sector should further re-
search and share their experiences with each other. Government control on 
the private defense industries should be smoother for progress wants to be 
observed. Know-how, exchange of expertise and licensing might be good way 
to kick-start into AWS. In the short run it may seem expensive and a burden for 
a state, but in the long run investment for AI and technological research will 
eventually pay back.

Strategic stability is another subject of discussion. Arms race in its nature 
triggers instability. Proliferation of new technologies a military application has 
always created concern. however, AWS can change this perspective with its ef-
fective deterrence, especially on the regional level. If the obstacles mentioned 
before, such as targeting, negotiated by the international community and the 
aggressive feature of these systems is likely to be developed in respect to their 
critical use, such as swarming tactics, it is believed that “threshold for the use 
of force will likely to be lowered.” (Rickli, 2017) Of course, there is still a high 
risk for proliferation of AWS and ended up within wrong hand, but keep in 
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mind “Arms control for autonomy in weapons systems … would not be easy. 
Arms control almost never is.” (Altmann & Sauer, 2017, s. 135)

“If there is a future for LDC arms exports, it is more likely to be in the 
niche or quality maintenance areas - prompted by regional combat experience 
and comparative advantage - than in direct competition with higher-tier pro-
ducers over increasingly limited numbers of expensive sophisticated major 
weapons platforms.” (Hoyt, 2007, s. 178)
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“YENİ” TERÖRİZMİN GELECEĞİN 
GÜVENLİK ORTAMINA ETKİLERİ: 
DAEŞ ÖRNEĞİ

Dr. Selim KURT
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi

GİRİŞ

Terörizm modern bir olgu olmayıp, her çağda var olmuştur. Ancak te-
rörizm açısından Soğuk Savaşın sona ermesinin yanı sıra özellikle 11 Eylül 
saldırıları bir milat olarak kabul edilmektedir. Esasen 1990’lı yılların ortasın-
dan itibaren kendinden önceki terör uygulamalarından önemli bir farklılık gös-
termeye başlayan terörizm, değişen organizasyon yapısı ve benimsediği yeni 
yöntemlerle “yeni terörizm” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. 

Ancak gerek maddi gerekse manevi açıdan yarattığı büyük yıkımla 11 
Eylül saldırıları, terörizm hususunda meydana gelen bu değişimi dünya gün-
deminin üst sıralarına taşıyarak, bu hususta uluslararası camiadaki farkındalığı 
da artırmıştır. Böylelikle Soğuk Savaş sonrası dünyada terörizm, uluslararası 
güvenliğe yönelik en önemli meydan okuma olarak kabul edilmeye başlan-
mıştır. 

1990 yılların ortaların itibaren, değişen nitelikleriyle ön plana çıkmaya 
başlayan yeni terörizmin temellerinin büyük ölçüde 1979 yılında Sovyetle-
rin Afganistan’ı işgali üzerine, Sovyet askeri birliklerini ülkeden atmak için 
örgütlenen mücadeleye dayandığı söylenebilir. Bu mücadele tüm dünyadaki 
Müslüman toplumlardan büyük bir destek görmüş ve dünyanın farklı yerlerin-
den pek çok savaşçı, mücahit adı verilen Afgan savaşçıların yanında Sovyet 
askerilerine karşı savaşmak için ülkeye akın etmiştir. 



210 Geleceğin Güvenliği

Afganistan’daki mücadelenin sona ermesi üzerine bu kuşak Sovyet son-
rası çatışma noktaları olan Bosna ve Çeçenistan gibi yerlerdeki mücadelelere 
de katılmıştır. Cihatçı bir ideoloji benimseyen bu terörist kuşak için bir diğer 
kırılma noktası ise 2003 yılında ABD ve müttefiklerinin Irak’ı işgali olup, söz 
konusu savaşçılar bu kez de Irak’taki işgal güçlerine karşı savaşmak için Irak’a 
gelmişlerdir. Bu savaşçılardan biri olan ve Afganistan’daki mücadelede de yer 
alan Ebu Musab el-Zerkavi de Irak’a gelip, söz konusu mücadeleye katılmış 
ve daha sonra Irak ve Şam İslam Devleti’ne (DAEŞ) dönüşecek olan örgütün 
temellerini atmıştır. 

2014 yılında Musul’un ele geçirilmesini takiben Suriye ve Irak’ı içine 
alan bölgede İslam Devleti’ni ilan eden örgüt, takiben kendisine karşı kuru-
lan küresel koalisyonun saldırıları nedeniyle 2017 yılının sonunda bölgedeki 
etkisini önemli ölçüde yitirmiştir. Ancak, cihatçı terörizmin daha önceki ör-
neklerde de görüldüğü üzere, yeni koşullara ve tehditlere çok hızlı bir şekilde 
adapte olma kabiliyeti bulunmakta olup, özellikle Irak ve Suriye’de ABD’nin 
başını çektiği ittifaka karşı yürüttüğü mücadeleyi sosyal medya aracılığıyla 
tüm dünyaya duyuran örgüt, dünya çapında bir üne ve desteğe sahip olmuştur. 
Bu nedenle gelecekte de uluslararası güvenlik ortamına yönelik en önemli teh-
dit olmayı sürdürmesi beklenmektedir. 

Bu çerçevede çalışmada DAEŞ örneğinden yola çıkarak günümüzde 
“yeni terörizm” olarak adlandırılan terörizmin geleceğin güvenlik ortamına 
muhtemel etkilerinin neler olabileceği tespit edilmeye çalışılmıştır. Bunun için 
öncelikle terörizmin ne olduğuna değinilmiş, takiben kısaca DAEŞ terör örgü-
tünden bahsedilmiş, ardından yeni terörizmin ön plana çıkan nitelikleri çerçe-
vesinde DAEŞ örgütü analiz edilerek, terörizmin geleceğin güvenlik ortamına 
muhtemel etkileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

1. TERÖRİZM NEDİR?

Terörizmin tanımlanması hususu sosyal bilimlerin en tartışmalı konula-
rından biridir. Terörizmi gerilla savaşı, suç veya çılgın seri katillerden ayırt 
etme probleminin yanı sıra “birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısıdır” 
şeklinde genel olarak bilinen ifade, “terörizm” sınıflandırılmak istediğinde 
moral bir yargıda bulunulabilmesi problemini de ortaya çıkarmaktadır. Bu ne-
denle halen terörizme ilişkin yaygın bir şekilde kabul edilmiş bir tanım bulun-
mamaktadır.1 

1 Alexander Spencer, “Questioning the Concept of ‘New Terrorism’,” Peace Conflict & 
Development, no. 8 (2006): 2-3.
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Terörizm kelimesi Latince kökenli bir kelimedir. Latince “terrere” keli-
mesinden gelen sözcüğün anlamı “korkudan titreme” veya “titremeye sebep 
olma”dır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yıldırı” şeklinde ifade olunan kelime, 
Fransızca Petit Rebort sözlüğünde “bir toplumda bir grubun, halkın direnişini 
kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanımlanmaktadır.2 

Zaman içinde terörizmin diğer anlamlarının önüne, “siyasi bir amaçla” 
yapılıyor olmak da eklenmiş, yani siyasi bir amaçla hareket etme ve dehşete 
düşürme, korku salma terör eyleminin temel unsurları haline gelmiştir.3 Bu 
çerçevede, çok genel bir bakış açısından terörizm bireylerin veya ulus-altı 
grupların şiddeti, terör eylemlerinin kurbanlarının ötesinde daha büyük bir din-
leyici kitlesinin gözünü korkutmak suretiyle politik veya sosyal bir amaç elde 
etmek için önceden tasarlanmış şiddetin kullanımı ya da kullanma tehdidinde 
bulunulmasıdır.4

Terörizmi milattan öncesine götürerek bugünkü Filistin topraklarında faa-
liyet göstermiş bulunan Yahudi kökenli Scari örgütü ile özdeşleştirenler olduğu 
gibi Hasan Sabbah’ın Haşhaşin’lerini ilk örgütlü terör hareketi olarak gösteren 
uzmanlar da bulunmaktadır. Ayrıca terörizmi anarşizmle özdeşleştirerek gü-
nümüz eylemlerine referans olarak 18’nci yüzyılda Çarlık Rusya’sında ortaya 
çıkan Narodnoya Volya’yı verenler bulunsa da,5 terör kelimesinin, bugünkü 
anlamında ilk defa Fransa’da, Fransız Devrimi’nden sonra kullanıldığı kabul 
edilmektedir.6 

Fransız İhtilali uzmanları, radikal devrimci gücün etkili olduğu iki yılda 
orijinal Terör İktidarı’nı Fransız muhaliflere yönelik devletin organize ettiği 
veya devlet destekli bir şiddet olarak değerlendirmektedirler. Ancak Fransız 
İhtilali’nden bu yana terör kelimesinin anlamı da genişlemiştir. Halen terör hu-
susunda çalışan uzmanlar terörü vatandaşların gözünü korkutmaya yönelik bir 
yıldırma politikası olarak görmeye devam etmektedirler. Ancak uzmanlar terör 

2 Atilla Yayla, “Terörizm: Kavramsal Bir Çerçeve,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 4, no. 
1 (1990): 335. ve TDK Büyük Türkçe Sözlük, “Terör,” Erişim Tarihi: 03 Ekim 2018. http://
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts.

3 Tuğçe Gençtürk, “Terör Kavramı ve Uluslararası Terörizme Farklı Yaklaşımlar,” Başkent 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, (2012): 3, Erişim Tarihi: 03 Eylül 2018, http://
sam.baskent.edu.tr/makaleler/tgencturk/TerorUluslararasi.pdf.

4 Todd Sandler, “New frontiers of Terrorism Research: An Introduction,” Journal of Peace 
Research 48, no. 3 (2011): 280.

5 Ercan Çitlioğlu ve Fatih Dedemen, “Terörizmi Anlamak,” Güvenlik Bilimleri Dergisi 3, no. 
2 (2014): 26. 

6 Yayla, a.g.e., 335.  
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terimini, tıpkı Basklı ayrılıkçıların, İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu’nun ve Sri 
Lanka’daki Tamil Elam Kurtuluş Kaplanları gibi yerel muhaliflerin hükümet 
hedeflerine yönelik gizli saldırılarına işaret etmek için de kullanmaktadırlar. 
Zaman zaman etnik temizlik ve soykırım gibi uygulamalar da terör yakıştırma-
sına maruz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle terim günümüzde çok çeşitli insan 
gaddarlıklarını tanımlamak için kullanılır hale gelmiştir.7 

2. DAEŞ

Gerçekleştirdiği kanlı eylemler ve Irak ve Suriye’de ele geçirdiği toprak-
larla adını özellikle 2014 yılı içerisinde sıkça duyuran DAEŞ, ilk olarak 1999 
yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhid ve Cihad Ör-
gütü olarak kurulmuş, 2001 yılında Irak Kuzeyi’ne gelmiş ve ABD güçlerine 
karşı savaşmıştır.8 

2003 yılında Irak’ın ABD tarafından işgalinin ardından Irak’ta kök sal-
maya başlayan DAEŞ, esasen Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile ortaya çıkan 
cihatçı terörün bir devamı niteliğindedir. Diğer taraftan örgütün karar verme 
yetkisine sahip üst düzey isimlerinin çoğu Saddam Hüseyin’in askeri veya gü-
venlik güçlerinde görev almışlardır. Bir bakıma, bu seküler Baasçılığın İslami 
köktencilik kisvesi altında Irak’a geri dönmesidir.9 

Örgüt, 2004 yılında El-Kaide ile bağlantılı hale gelerek Irak El-Kaidesi 
ismini almıştır. Ez-Zerkavi yayınladığı bir video ile El Kaide’ye biat ettiğini 
açıklamış ve bu biat açıklaması Tevhid ve Cihat Örgütü’nün adının “İki Nehir 
Arasında El Kaide Örgütü” olarak değişmesiyle sonuçlanmıştır. Sonuç olarak 
ez-Zerkavi’nin örgütü El Kaide’nin müttefiki veya kısmen iştiraki olarak gir-
diği Irak’ta bir yıl süren savaşın ardından tamamen bin Ladin’in saha komuta-
nına dönüşmüştür.10 

2011 yılında Arap Baharı protestolarının ardından Suriye’de başlayan iç 
savaş, daha sonra 2012’de kanlı bir uluslararası savaşa dönüşmüş ve DAEŞ 
bu savaş sırasında Nisan 2013’te varlığını ilan etmiştir. DAEŞ, Suriye, Irak ve 

7 Charles Tilly, “Terror, Terrorism, Terrorists” (sunum, Theories of Terrorism: A Symposium, 
Washington, DC, Mart 2004): 9.

8 Şemsettin Erdoğan ve Ergün Deligöz, “Irak Şam İslam Devleti (DAEŞ): Gücü ve Geleceği,” 
Savunma Bilimleri Dergisi 14, no. 1 (2015): 6.

9 Michael Weiss ve Hassan Hassan, DAEŞ Terör Ordusunun İçyüzü, Çev. Emine Arzu Kayhan 
(İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2016), s. XXV. 

10 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 37. 
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diğer Doğu Akdeniz ülkelerinin sınırlarını tanımama ve bu sınırları aşan söz-
de-Halifeliği (İslam Devleti) yeniden kurma amacını gerçekleştirmeye yönelik 
bir savaş yürütmektedir. Bu doktrin, özellikle El Kaide lideri Eymen ez-Zeva-
hiri operasyonlarını yalnızca Suriye ile sınırlandırmayı kabul etmeyen DAEŞ’i 
reddettiğinde, DAEŞ ile El Kaide liderliklerini, karşı karşıya getirmiştir.11 2 
Şubat 2014’te, El Kaide küresel manada DAEŞ ile olan birlikteliğine son ver-
miş ve yayınladığı bir genelgede: “DAEŞ, El Kaide’nin resmi şubesi değildir, 
onunla hiçbir örgütsel bağımız bulunmuyor, grubumuz onların hiçbir eylemin-
den sorumlu değildir.” açıklamasını yapmıştır.12 

Haziran 2014’te başlayan saldırı sonucunda Irak’ın bir milyonluk nüfu-
suyla ikinci büyük şehri olan Musul’un alınmasıyla DAEŞ’in bölgedeki etkisi 
ve dünyadaki bilinirliği en üst seviyeye çıkmış ve bu olaydan kısa bir süre 
sonra, 29 Haziran 2014 tarihinde ise, Ebubekir el Bağdadi kendini halife ola-
rak ilan ederken aynı zamanda İslam Devleti’nin kurulduğunu da tüm dünyaya 
duyurmuştur.13

Artan DAEŞ tehdidine karşı Eylül 2014’te 79 ülkenin katılımıyla, örgütle 
mücadele için bir “Küresel Koalisyon” kurulmuş olup, söz konusu koalisyon 
üyeleri DAEŞ’i geriletme ve en nihayetinde de yok etme taahhüdü altına gir-
mişlerdir.14 Koalisyon güçlerinin üç yıllık mücadelesi sonucunda, 2017 yılı-
nın Kasım ayında DAEŞ’in elindeki Suriye’nin Abu Kamal şehrinin ele ge-
çirilmesinin yanı sıra Irak’taki Qaim ve Rawa gibi bölgelerde Irak güvenlik 
güçlerinin örgüte karşı elde ettiği başarılar DAEŞ tarafından ilan edilen sözde 
İslam Devleti halifeliğinin çöküşüne de işaret etmektedir. Ancak maalesef ör-
güt geçmişte ne kadar esnek olduğunu ve bulunduğu ortama kolaylıkla uyum 
sağlayabildiğini kanıtlamıştır. Bu nedenle, DAEŞ’in gelecekte de çeşitli hare-
ket tarzlarının bir karışımını benimseyerek, kendi markasını canlı tutmak için 
çalışacağı söylenebilir.15  

11 Gus Martin, Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar, çev. İhsan Çapçıoğlu ve Bahadır Metin 
(Ankara: Adres Yayınları, 2013), 190.

12  Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 187.
13 Gerard Chaliand, “DAEŞ Döneminde Cihatçılık,” Çev. Bülent Tanatar, Terörizmin Tarihi: 

Antikçağdan DAEŞ’e içinde (592-611), eds. Gerard Chaliand ve Arnaud Blin (İstanbul: Nora 
Kitap, 2016), 599-600.

14 Global Coalition, “79 Partners United in Defeating Daesh,” Erişim Tarihi: 20 Kasım 2018. 
http://theglobalcoalition.org/en/home/.

15 Michael P. Dempsey, “The Caliphate Is Destroyed, But the Islamic State Lives On,” Erişim 
Tarihi: 20 Kasım 2018. https://foreignpolicy.com/2017/11/22/the-caliphate-is-destroyed-but-
the-islamic-state-lives-on/.



214 Geleceğin Güvenliği

3. YENİ TERÖRİZM İLE ESKİ TERÖRİZM ARASINDAKİ   
 FARKLAR

Terörizme ilişkin hangi tanım kabul edilirse edilsin, pek çok bilim adamı, 
hükümet analizcisi ve politikacı 1990’lı yılların ortasından itibaren terörizmin 
yeni bir karakteristik ile birlikte yeni bir şekle dönüştüğünü iddia etmektedir. 
Söz konusu bilim adamları, hükümet analizcileri ve politikacılar 20. yüzyılın 
ortasında geçerli olan eski terörizm konsepti ile karşılaştırıldığında farklı ak-
törleri, motivasyonları, amaçları, taktikleri ve hareket tarzlarını içeren “yeni” 
bir terör konseptinin doğuşuna dikkat çekmektedirler. 11 Eylül’den bu yana bu 
yeni terörizm şekli, önemli ölçüde ön plana çıkmış ve hiç şüphesiz tüm dün-
yada merkezi bir mesele haline gelmiştir.16 Ancak bu, terörizme ilişkin “yeni” 
etiketlemesinin doğrudan 11 Eylül olayları ile bağlantılı olduğu manasına da 
gelmemektedir. Terörizm için “yeni” ifadesi daha önce de kullanılmış olup, 
özellikle 1990’lı yılların ortasında su yüzüne çıkmıştır. Ancak terörizmin yeni 
karakterine bu kadar yaygın bir şekilde vurgu yapılmasının en önemli nedeni, 
hem fiziksel hem de duygusal olarak, 11 Eylül’de gerçekleşen saldırının yıkı-
mı ile şokunun büyüklüğüdür. 

Yeni terörizmi “yeni” yapan özellikleri birkaç başlık altında toplamak 
mümkündür. Bunlardan ilki terörizmin faillerinin uluslararası olarak hareket 
etmeleridir. İkincisi eski terörist ağların güçlü hiyerarşik yapılarının aksine 
gevşek bir şekilde organize edilmiş ağlarda faaliyet göstermeleridir. Üçüncüsü, 
politik ve milliyetçi ideolojilerin aksine büyük ölçüde dinsel dürtülerle hare-
ket etmeleridir. Dördüncüsü, kitle imha silahları da dahil, mümkün olduğunca 
çok sayıda insanı öldürmelerine olanak tanıyacak silahların arayışı içerisinde 
olmalarıdır. Beşincisi, kurbanların seçiminde herhangi bir hassasiyet göster-
meyip, rastgele hareket etmeleridir. Altıncısı ise mevcut teknolojik gelişmeleri 
son derece yakından takip ederek, eylemlerinde uygulamalarıdır.17 Bu çerçe-
vede, bu bölümde DAEŞ terör örgütü, yeni terörizmin yukarıda bahsi geçen 
özellikleri çerçevesinde bir incelemeye tabi tutularak, uluslararası güvenliğin 
geleceğine yönelik terör tehdidine ilişkin bir öngörüde bulunmak adına, yeni 
terörizmin günümüzdeki en önemli temsilcisi olan DAEŞ’ın ön plana çıkan 
özelliklerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

16 Spencer, a.g.e., s. 4.
17 Isabelle Duyvesteyn, “How New Is the New Terrorism?,” Studies in Conflict & Terrorism 27, 

no. 5 (2004): 443.
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3.1. Operasyon Alanı

Yeni terörizmin faillerinin uluslararası seviyede faaliyet gösterdikleri ka-
bul edilmektedir. Ulusal bağ ve düşüncelerle bağlı olmayan söz konusu terö-
ristlerin kendi finansal kanalları bulunmakta ve gevşek bir şekilde organize 
olmuş ağlar şeklinde organize olmaktadırlar. Bu durum, tamamıyla ulusal ve 
topraksal odak noktalarına ve hiyerarşik bir organizasyona sahip olan eski te-
rörizm ile tezat teşkil etmektedir.18 

Bu çerçevede yeni terörizm taraftarları geleneksel terörist grupların açık 
bir topraksal yönelime sahip olduklarını ve kendi ev sahibi bölgeleriyle sınırlı 
bulunduklarına işaret etmektedirler. Operasyon alanına ilişkin bu geleneksel 
kalıba karşın, yeni terörizmin terörist grup organizasyonu gerek erişim gerek-
se yönelim açısından artan oranda uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Milli-
yetçi ve ayrılıkçı gündemlere sahip olan eski terörizm bu nedenle daha çok 
spesifik bir ülke ve bölgedeki politik durum ile ilgiliyken, küresel statükoyu 
değiştirme ve yeni bir dini temelli dünya düzeni kurma hedefiyle hareket eden 
yeni terörizm ise daha geniş bir coğrafi gündeme sahiptir. Sonuç olarak yeni 
terörizmin tekil olarak devletlerden daha çok uluslararası sistemin tamamına 
bir meydan okuma teşkil ettiği söylenebilir. Özellikle dinsel temelli terör ör-
gütlerinin en önemli temsilcilerinden biri olan DAEŞ’in 2014 yılında halifeli-
ği ilan etmesini takiben 2015-2017 döneminde tüm dünyayı kapsayan terörist 
faaliyetlerinin genişliği,19 yeni terörizmin küreselleştiği hususunda en önemli 

18  Duyvesteyn, “a.g.e., s. 443.
19 DAEŞ’ın 2015-2017 dönemi uluslararası terörist faaliyetlerine ilişkin bazı örnekler: 9 

Ocak 2015 tarihinde DAEŞ mensubu Amedy Coulibaly, Paris’te düzenlediği eylemde bir 
polisi öldürdükten sonra kentin doğusunda Vincenne bölgesindeki bir Yahudi marketinde 
müşterileri rehin almış ve burada dört kişiyi öldürdükten sonra, polis tarafından etkisiz 
hale getirilmiştir. Tunus’ta 26 Haziran 2015 tarihinde iki turistik otelin plajını basan DAEŞ 
destekçisi silahlı saldırgan 38 turisti öldürmüş, 35 kişiyi de yaralamıştır. 20 Temmuz 2015’te 
DAEŞ militanları bu kez de Türkiye’de Kobani’ye gitmek için Suruç’ta buluşan gençleri 
hedef almış. Bu saldırıda 34 kişi hayatını kaybetmiş ve 100’den fazla kişi de yaralanmıştır. 
13 Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te DAEŞ militanları tarafından gerçekleştirilen 
eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarda 7’si saldırgan 137 kişi öldürülmüş ve 300’den fazla 
kişi yaralanmıştır. 4 Aralık 2015’te ABD’nin Kaliforniya eyaletinde DAEŞ sempatizanı 
oldukları tespit edilen evli bir çift, engellilere hizmet verilen sağlık kurumunu hedef alarak 
14 kişinin ölümüne neden olmuştur. 12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 
DAEŞ militanlarınca turistlere intihar saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda 12 Alman turist 
öldürülmüştür. 22 Mart 2016 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de DAEŞ tarafından 
üstlenilen havalimanı ve metro istasyonuna yönelik intihar saldırılarında 32 sivil ölmüş 
ve 300’den fazla kişi de yaralanmıştır. ABD’nin Orlando şehrinde eşcinsellerin gittiği bir 
bara 12 Haziran 2016’da düzenlenen ve DAEŞ tarafından üstlenilen bir silahlı saldırıda ise 
49 kişi ölmüştür. 28 Haziran 2016’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki bombalı intihar 
saldırılarında 45 kişi hayatını kaybetmiş, 200’den fazla kişi de yaralanmış olup, saldırganların 
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kanıtlardan biridir.20 

3.2. Organizasyonel Yapı

Yeni terörizmin savunucularına göre, yeni ve eski terörizm arasındaki en 
önemli farklılıklardan biri de organizasyon yapılarından kaynaklanmakta olup, 
geleneksel terörist gruplar hiyerarşik bir yapıya sahipken, “yeni” gruplar gev-
şek bir ağ yapılanmasına sahiptirler. Eski terörizmden farklı olarak yeni terö-
rizm, grubun yer aldığı ülke ve bölgede geleneksel hiyerarşik komuta ve kont-
rol yapısına sahip bir organizasyondan ziyade gevşek bir şekilde eklemlenmiş 
uluslararası bir şebeke kullanan ve şebekeleri destekleyen karmaşık ve belirli 
bir biçimi bulunmayan bir organizasyona sahiptir. Hiç şüphesiz yeni ve gele-
neksel terörist gruplar arasında yukarıda belirtilen organizasyonel farklılıklar 
daha çok El Kaide ve onu takip eden DAEŞ örneğinden kaynaklanmakta olup, 
El Kaide ve DAEŞ çeşitli yerel eylemlere küresel bir çerçeve sunan ve onları 
aynı zamanda birleştiren “franchise” bir örgüt olarak tanımlanmaktadırlar.21 

DAEŞ, Müslüman dünya genelinde üye ve taraftarı olan ulusötesi bir ha-
rekettir. DAEŞ’in de kendisinden önceki cihatçı organizasyonlar gibi iki ana 
hedefi bulunmakta olup, bunlardan ilki dünyanın her yerindeki aşırılık yanlı-
sı Müslüman grupları gevşek bir dini-devrimci ağa bağlamak ve ikincisi ise 
gayr-i Müslim (özellikle Batılı) etkilerini İslami bölgeler ve ülkelerden sınır 
dışı etmektir.

DAEŞ mensubu olduğu belirtilmiştir. 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın en önemli milli 
bayramı Bastille Günü’nde Nice kentinde kamyonla insanları eze eze ilerleyen DAEŞ üyesi 
84 kişinin ölümüne yol açmıştır. 19 Aralık 2016 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de bir 
TIR Noel pazarına girerek, insanları ezmiş ve saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi 
de yaralanmış olup, yine DAEŞ tarafından üstlenilen saldırıyı gerçekleştiren kişi, İtalya’da 
çıkan çatışmada öldürülmüştür. 22 Mayıs 2017 tarihinde İngiltere’nin Manchester kentinde 
ABD’li şarkıcı Ariana Grande’nin konser verdiği Manchester Arena’yı hedef alan saldırıda 
saldırgan dahil, aralarında çocuklarında olduğu 23 kişi hayatını kaybetmiş ve 250 kişi de 
yaralanmıştır. Bu saldırı da DAEŞ tarafından üstlenilmiştir. 17 Ağustos 2017 tarihinde ise 
İspanya’nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması 
sonucu 13 kişi ölmüş ve 100’den fazla kişi de yaralanmıştır. DAEŞ’in üstlendiği saldırı, 
2004’teki saldırıların ardından İspanya’yı hedef alan en kanlı saldırı olmuştur. Daha fazla 
bilgi için bkz. Sputnik, “Son 13 Yılda Avrupa’yı Sarsan Terör Saldırıları,” Erişim Tarihi: 
20 Kasım 2018. https://tr.sputniknews.com/avrupa/201708181029756400-avrupa-teror-
saldirlari/. ve Deutsche Welle, “11 Eylül’den Bu Yana Terör,” Erişim Tarihi: 20 Kasım 2018. 
https://www.dw.com/tr/11-eyl%C3%BClden-bu-yana-ter%C3%B6r/a-19540325.

20  Andreas Gofas, “‘Old’ vs. ‘New’ Terrorism: What’s in a Name?,” Uluslararası İlişkiler 8, no. 
32 (2012): 23-24.

21  Gofas, a.g.e., s. 22.
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DAEŞ tarafından eğitilen veya onlardan esinlenen eylemciler onlarca ülke 
ve bölgede hücreler kurmuşlardır. Örneğin hücreler ve daha büyük gruplar, 
Afganistan, Cezayir, Bosna, Çeçenistan, Endonezya, Irak, Kosova, Lübnan, 
Malezya, Pakistan, Güney Filipinler, Somali, Sudan, Batı Şeria ve Yemen gibi 
çoğunlukla Müslüman ülkelerde ve bölgelerde konuşlanmışlardır. Başka hüc-
reler de İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, İspanya, ABD, Arjantin, Brezilya 
ve Paraguay gibi Batılı ve Müslüman olmayan ülkelere gizlice yerleşmişlerdir. 

Üyeler birbirleri ile faks, internet, cep telefonu ve e-posta gibi modern 
teknolojileri kullanarak iletişim kurmaktadırlar. Çoğu DAEŞ hücresi küçük ve 
kendi kendini idame ettiren hücrelerdir ve görünüşe göre belli görevler için 
harekete geçirildiklerinde gereken kaynakları almaktadırlar. Bu duruma örnek 
olarak 13 Kasım 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te DAEŞ militanları tara-
fından gerçekleştirilen eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılar ile 22 Mart 2016 
tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de DAEŞ militanlarınca havalimanı ile 
metro istasyonuna yönelik olarak gerçekleştirilen intihar saldırıları verilebi-
lir. Ayrıca örgütün propagandalarından etkilenerek kendiliğinden radikalleşen 
“yalnız kurt” olarak tabir edilen teröristler, örgütle doğrudan bağlantılı olma-
salar da, gerçekleştirdikleri eylemleri örgüt adına işlediklerini ilan etmektedir-
ler. Bu duruma örnek olarak 4 Aralık 2015’te ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 
DAEŞ sempatizanı oldukları tespit edilen evli bir çift tarafından engellilere 
hizmet verilen sağlık kurumunu hedef alan saldırı gösterilebilir.22 

3.3. İdeolojik Arka Plan

Yeni terörizmin bir takım ayırt edici özellikleri olsa da, bu özelliklerden 
belki de en önemlisi ve tanımlayıcı olanı, terörizmin laik ideolojik motivasyon-
larının yerini dini motivasyonların almasıdır. Bu çerçevede, geleneksel teröriz-
min laik karakteri, 1945 sonrası dönemde terörizmin çoğunlukla milliyetçi ve 
özellikle de ayrılıkçı hareketlerle ilişkili olduğu fikrinden kaynaklanmıştır. Bu 
örneklerde terörizmin hedefi dar ve siyasi nitelikte olup, büyük ölçüde yabancı 
yönetimlerin devrilmesini ve self-determinasyon ilkesinin uygulanmasını içer-
mektedir. Ancak 1980’li yıllara gelindiğinde din, siyasi şiddetin önemli moti-
vasyon kaynaklarından biri olmaya başlamıştır.23 

22  Martin, a.g.e., s. 213. Deutsche Welle, a.g.e. ve Sputnik, a.g.e.
23 Andrew Heywood, Küresel Siyaset, Çev. Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir (Ankara: Adres 

Yayınları, 2013), 345 ve Duyvesteyn, a.g.e., 445.
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Dinsel olarak motive edilmiş terörist organizasyonların yükselişinin 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle çakıştığı kabul edilmektedir.24 Bu çerçevede 
1990’lı yılların başından itibaren dinsel temelli ideolojiye dayanan terör ör-
gütleri tüm dünyada yaygınlık kazanmaya başlamışlardır. Radikal nitelikli si-
yasi-dini ideolojinin motive ettiği El Kaide ve DAEŞ bu eğilimin en önemli 
örnekleridir.25 

Silahlı ve radikal cihat hareketlerinin modern direnişinin yeniden can-
lanmasına neden olan olaylar iki katmanlıdır ve bunlardan ilki 1979 İran Dev-
rimi’nin devrimci idealleri ve ideolojisi iken ikincisi ise cihadın Sovyetler 
Birliği’nin Afganistan’ı işgali karşısında pratikte uygulanmasıdır.26 Afganis-
tan’daki uygulamanın fikir babalarından olan Filistinli Abdullah Azzam, 1984 
yılında Afgan mücahitlerin manifestosu haline gelen bir kitap yayınlamıştır. 
Kitabında, işgalci ya da fetih orduları kutsal topraklardan defetmenin, Müslü-
manların hem bireysel hem de toplumsal yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir. 
Böylelikle Azzam, sadece Afganlılar için değil, tüm inanan Müslümanlar için 
Sovyet karşıtı seferberliği öncelik olarak ilan etmiştir. Bu dönemde Afganis-
tan’da bulunan ve bir yol arayışı içinde olan DAEŞ’in kurucusu Ebu Musab 
ez-Zerkavi de bu düşüncelerden etkilenmiştir.27

2010 yılında örgütün başına geçen ve selefi ez-Zerkavi’nin de dua etti-
ği Musul’daki en-Nuri Camisi’nde 28 Haziran 2014’te Ramazan ayının ilk 
günü Halifeliğini ilan ederek İslam Devleti’nin doğuşunu ilan eden Ebubekir 
el-Bağdadi böylelikle, Azzam’ın öğretilerine de uygun olarak, insanlığı “Müs-
lümanların ve mücahitlerin kampı” ve “Yahudilerin, Haçlıların ve onların 
müttefiklerinin kampı” olarak iki kampa bölmüş ve bu savaşta Müslüman ve 
mücahitlerin kampında savaşanların karşı konulmaz bir güç adına nihai zaferle 
sonuçlanacak ve cennetteki yerlerini garanti edecek bir savaşta olduklarının 
propagandasını yaparak, taraftarlarını iknaya çalışmıştır. Bu nedenle onlara 
göre bu haklı bir savaştır ve sözde İslam Devleti’ni ilan eden DAEŞ gibi mo-
dern hareketler, bu cihat yorumunu ve Allah’ın iradesini dini ideolojilerinin 
temeli olarak kabul etmektedirler.28

24  Duyvesteyn, a.g.e., s. 445.
25  Heywood, a.g.e., s. 345.
26  Martin, a.g.e., s. 182. 
27  Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 4. 
28  Martin, a.g.e., s. 182. ve Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 1. 
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3.4. Kullanılan Taktikler

Terörizmin bir diğer “yeni” özelliği ise teröristlerin para karşılığı olarak 
ya da imalat yoluyla nükleer, kimyasal ya da biyolojik kitle imha silahlarına 
erişim arayışlarının başarı şansının gittikçe artmasıdır.29 Geleneksek teröristle-
rin nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları nadiren kullandıkları, buna karşı-
lık “yeni” teröristlerin söz konusu kitle imha silahlarını, radikal gündemlerini 
ilerletmenin meşru bir yolu olarak gördükleri iddia edilmektedir.30 Bu nedenle, 
yeni teröristler stratejik ve politik mülahazalarla daha az bağlı oldukları gibi, 
kitle imha silahlarının kullanımı hususunda da daha isteklidirler.31 Ayrıca kitle 
imha silahlarının ucuzlamasının yanı sıra saklanmasının da daha kolay hale 
gelmesi de bu silahların kullanımını teröristler için daha da kolaylaştırmakta-
dır.32 

DAEŞ’i kendisinden önceki örgütlerden farklı kılan en önemli özellikle-
rinden biri de Arap dünyası ile Batılı ülkelerden DAEŞ saflarına katılan bin-
lerce yabancı savaşçıdan bazılarının kimyasal, fiziksel ve bilgisayar bilimlerini 
de içeren alanlara ilişkin nitelikli bir bilgiye sahip olmalarıdır. Rapor edilen 
vakaların da açık bir şekilde ortaya koyduğu üzere DAEŞ kimyasal, biyolojik, 
radyolojik veya nükleer materyalleri bir terör silahı olarak kullanmasına izin 
verecek bilgi birikimi ile bazı durumlarda da insan kaynağına sahiptir.33 Diğer 
taraftan DAEŞ’in kitle imha silahı kullanma potansiyelinin düşmanlarına fi-
ziksel bir zarar vermekten ziyade psikolojik bir tehdit oluşturduğu söylenebilir. 
DAEŞ, bir yandan kitle imha silahı bulmaya ya da geliştirmeye çalışsa da, bu 
süreç bazı gerçeklikler tarafından da sınırlandırılmaktadır. Teknik uzmanlık 
elde etmeye çalışmasına ve önemli bir geliri bulunmasına karşın, örgütün lojis-
tik kapasitesi ile bu hususta Batıdan elde edebileceği destek son derece sınırlı-
dır. Diğer taraftan örgüt en basit ve kullanıma hazır kitle imha silahı olan kim-
yasal silahları uhdesinde bulundurmaya devam edecektir. Bu silahların etkileri 
muhtemelen sınırlı olacaksa da, Batılı toplumlar için psikolojik etkilerinin son 
derece yıkıcı olacağı söylenebilir.34 

29 John Deutch, “Terrorism,” Foreign Policy, no. 108 (1997): 11.
30 Antony Field, “The ‘New Terrorism’: Revolution or Evolution?,” Political Studies Review 7, 

no. 2 (2009): 200. 
31 Field, a.g.e., 200.
32 Anne Rathbone ve Charles K. Rowley, “Terorism,” Public Choice 111, no. 1/2 (2002): 16.
33 NATO, “Could ISIL Go Nuclear?,” Erişim Tarihi: 21 Kasım 2018. https://www.nato.int/

docu/review/2015/isil/isil-nuclear-chemical-threat-iraq-syria/en/index.htm.
34  Stephen Hummel, “The Islamic State and WMD: Assessing the Future Threat,” Erişim 
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3.5. Kurbanların Tespiti

Yeni terörizmin, eskisinden en büyük farklılardan biri de hiç şüphesiz 
kurbanların seçimi hususundadır. Yeni terörizm kurbanların seçiminde önce-
kilerle aynı ahlaki hassasiyetleri paylaşmamaktadır.35 Geleneksel teröristler 
kurbanlarının tespitinde adeta cerrahi bir hassasiyetle hareket etmektedirler.36 
Bu duruma bir örnek olarak 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında 
Rusya’daki terörizm verilebilir. Bu terörizm türü belirli kişileri öldürmeyi, be-
lirli bankaları soymayı ve belirli rehinleri kaçırmayı hedef aldığı için noktasal 
hassasiyet arz etmektedir. 

20. yüzyılın sonlarına doğru terörizm, eylemlerinde ayrım gözetmeyen, 
masum insanları da öldürüp, sakatlayan, keyfi ve öngörülemeyen, savaş söz-
leşmeleri ya da yasalarını tanımayan ve savaşçılarla savaşçı olmayanlar arasın-
da ayrım yapmayan yeni bir olgu haline gelmiştir. Eylemsel olarak yeni terör 
ahlakı son derece öngörülemez ve vahşidir.37 

DAEŞ sözcüsü Ebu Muhammed el-Adnani’nin Eylül 2014’te yayınla-
dığı bir bildiri örgütün eylemlerinde ayrım gözetmediğini gösteren en güzel 
örneklerden biridir. Söz konusu bildiri de el-Adnani, “Eğer kafir bir Ameri-
kalıyı, Avrupalıyı, özellikle hain ve pis bir Fransız’ı, Avustralyalıyı veya bir 
Kanadalıyı, kafirlerin savaşındaki herhangi bir kafiri, İslam Devleti’ne karşı 
koalisyona katılmış ülkelerin vatandaşlarını öldürebiliyorsan, o zaman Allah’a 
sığın ve her ne şekilde olursa olsun, nasıl olursa olsun onu öldür.” ifadelerini 
kullanmıştır.38 

Bu durum DAEŞ’ın terör eylemlerine de yansımıştır. Örneğin 4 Aralık 
2015’te ABD’nin Kaliforniya eyaletinde DAEŞ sempatizanı oldukları tespit 
edilen evli bir çift, engellilere hizmet verilen bir sağlık kurumunu hedef alarak 
14 kişinin ölümüne neden olmuş, ayrıca 14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın 
en önemli milli bayramı Bastille Günü’nde Nice kentinde kamyonla insanla-
rı eze eze ilerleyen bir DAEŞ üyesi 84 kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Tarihi: 21 Kasım 2018. https://ctc.usma.edu/the-islamic-state-and-wmd-assessing-the-
future-threat/.

35 Martin, a.g.e., 161-162. 
36 Ariel Merari, “Ayaklanma Stratejisi Olarak Terörizm,” çev. Bülent Tanatar, Terörizmin 

Tarihi: Antikçağdan DAEŞ’e içinde (25-63), eds. Gerard Chaliand ve Arnaud Blin (İstanbul: 
Nora Kitap, 2016), 35.

37 Martin, a.g.e., 161.
38 Weiss ve Hassan, a.g.e., s. XXİV. 
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Örgütün bu şekilde hedef gözetmeyen eylemlerine ilişkin örnekler daha da 
çoğaltılabilir.39 

3.6. Teknolojinin Etkin Kullanımı 

Teknolojinin gelişimi nasıl sıradan insanların ve devletlerin hayatlarını 
kolaylaştırıyorsa aynı şekilde teröristlerin hayatlarını da kolaylaştırmaktadır. 
Bu nedenle terör örgütleri de, teknolojinin gelişmesinin faydalarından yarar-
lanma yoluna gitmişlerdir. Böylelikle teknolojinin gücüyle ses getirici eylem-
lerini daha geniş kitlelere ulaştırma şansını yakalamışlar ve ayrıca eleman ka-
zanma açısından bakıldığında, özellikle sosyal medyanın etkin kullanımıyla 
gençleri daha fazla etkilemişlerdir. Çekilen dehşet ve propaganda görüntüleri 
kitleler üzerinde son derece etkili olmuştur. Yaptıkları eylemler sonucunda ga-
zete ve dergilerin manşetlerine çıkmak, buralarda belli bir süre kalmak, kitleler 
üzerinde farkındalık yaratılmasında ve terör örgütlerinin amaç ve ideolojile-
rinin tanıtılmasında büyük bir fayda sağlamıştır. Terör eylemleri, bundan en 
çok etkilenen kesimi, yani toplumu ilgilendirdiğinden, medya için çok fazla 
değer taşımaktadır. Bu haberler dijital, görsel, yazılı ve sosyal medyada yer 
bulmaktadırlar.40 

Diğer taraftan günümüzde teknolojinin geldiği noktada teröristlerin me-
sajlarını kitlelere ulaştırmaları için büyük ölçüde artık geleneksel medya ku-
ruluşlarına ihtiyaçlarının kalmadığı söylenebilir. Geleneksel medya düzeninin 
aksine, yeni medya düzeninde herkesin istediği mesajları internet ortamında 
paylaşabilir hale geldiği görülmektedir.41 

Diğer taraftan internetin gelişimi ve yaygınlaşması sosyal medya ağları-
nı da ön plana çıkarmıştır. Sosyal medya, herkesin rahatlıkla katılımını, katkı 
yapmasını ve geri bildirimde bulunmasını sağladığı gibi, erişilebilirlik yönüyle 
hiçbir sınırlamaya tabi değildir ve çift yönlü olarak sohbet etmeye ve gruplar 
kurarak hızla topluluklar oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Ayrıca sosyal 
medya büyük kitlelere kolaylıkla ulaşabilmekte ve kitlelerin davranışlarını 
etkileyerek duygularını değiştirebilmektedir. Bu nedenle internet ve sosyal 
medyanın kullanımı, birçok yönden terör örgütleri için uygun bir zemin oluş-
turmaktadır.42 

39 Daha fazla bilgi için bkz. Deutsche Welle, a.g.e. ve Sputnik, a.g.e.
40 Atahan Birol Kartal, “Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal 

Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 14, 
no. 27 (2018): 57.

41 Zakir Avşar, “İnternet Çağında Medya, Terör ve Güvenlik,” TRT Akademi 2, no 3 (2017): 
126-127.

42  Kartal, a.g.e., s. 64-65.
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Özellikle DAEŞ ile birlikte terörist organizasyonların sosyal medyayı 
kullanımı en üst seviyeye taşıdıkları söylenebilir. Hemen her gün örgütün ken-
di mecrasında yayınladığı haberler ve daha etkili olması için yüksek teknolo-
jiyle çekilen vahşet görüntüleri kendilerine medya organlarında üst sıralarda 
yer bulmaktadır.43 DAEŞ’in eleman sayısını artırmasında, özellikle yabancı 
savaşçıların örgüte katılmasında, sosyal medyanın ve internetin büyük rolü ol-
duğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda DAEŞ, propagandasını Mayıs 2014 
tarihinde kurduğu “El-Hayat Medya Merkezi” vasıtasıyla yürütmeye başla-
mıştır. Bu çerçevede oluşturulan internet sitesinde çeşitli videolar ve dergiler 
yayımlanmaktadır. İlk video 19 Haziran 2014 tarihinde yayımlanmıştır. Özel-
likle batı kökenli yabancı savaşçıların cihat çağrılarına yer verilen videolar 
yüksek kalitede ve birden fazla dilde yayımlanmaktadır. Örgüt faaliyetlerinin 
propagandasının yapıldığı “Insight into the Islamic State” isimli raporlar vası-
tasıyla DAEŞ internet aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmaktadır.44 

4. YENİ TERÖRİZMİN GELECEĞİN GÜVENLİK ORTAMINA  
            ETKİLERİ 

Din, asimetrik taktikler, hücre tabanlı ağlar, yumuşak hedeflere yönelik 
hedef ayırt etmeyen saldırılar ve yüksek verimli teknolojilerin kullanımı teh-
didi ile nitelenen ve günümüzde El Kaide ve takiben DAEŞ gibi terör örgütle-
rince öncülük edilen yeni terörizm, benzer motivasyona sahip olan bireyler ve 
gruplar için de bir model oluşturmaktadır. 

Dini motifli aşırılık yanlıları bu özellikleri elde ederlerse gündemlerinin 
ve mağduriyetlerinin büyük bir ilgi çekeceğinin farkına varmışlardır. Bu ne-
denle dini motifli terörist örgütlerin üyelerinin yakın gelecekte de bu stratejiyi 
uygulayacakları varsayılabilir. Bu çerçevede DAEŞ örneğinden yola çıkarak 
gelecekte terörizm hususunda etkili olması muhtemel olan trend ve eğilimler 
şu şekilde sıralanabilir. 

Öncelikle aşırılık yanlısı dini motifli propagandanın önlenmesinin son 
derece zor olduğu anlaşılmıştır. Çünkü tüm dini aşırılık yanlıları interneti ve 
sosyal medyayı kullanmayı keşfetmişlerdir ve internet aracılığıyla da birbirle-
riyle kolayca iletişim kurmaktadırlar. Ayrıca web siteleri, terör örgütleri için 

43  Hüseyin Kazan, “Terör-Medya İlişkisi ve Medyada Terör Haberciliği”, Güvenlik Stratejileri 
Dergisi 12, no. 24 (201): 110-111.

44  Erdoğan ve Deligöz, a.g.e., s. 16.
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birer propaganda ve bilgilendirme forumuna dönüşmüştür. Diğer taraftan sos-
yal medya ağı, gerçek zamanlı olarak gerçekleşen “canlı” etkinlikleriyle ko-
layca ulaşılabilen yayılım seçenekleri haline gelmiştir. 

İkinci olarak dinsel aşırılık yanlısı yeni bir nesil ilk dönemini yaşamakta 
olup, 2005 yılının Ocak ayında yayınlanan bir çalışmada, CIA Ulusal İstihba-
rat Konseyi, Irak’taki savaşın potansiyel teröristler için yeni bir eğitim ve işe 
alma zemini yaratarak, Afganistan’ın yerini aldığını belirtmektedirler. Bir yet-
kili, “En iyi senaryoya göre bile, dini savaşçıların bazılarının evlerine dönmesi 
ihtimal dahilinde ve bu nedenle onların çeşitli ülkelere dağılma ihtimali var.” 
demiştir.45 Ayrıca DAEŞ, mülteci kisvesi altında Avrupa’ya daha kolay sızmak 
ve terör operasyonları düzenlemek için Arap Baharı’nı takiben bölgeden Av-
rupa ülkelerine yönelen göç akımını da kullanmıştır.46 Bu değerlendirmeler, 
özellikle 2011 Arap Baharı’ndan sonra, uluslararası savaşçıların Suriye, Irak, 
Libya ve başka yerlerde yeni ortaya çıkan radikal hareketlere katılırken ve 
dünyanın farklı yerlerinde DAEŞ adına saldırılar gerçekleştirirken yeni nesil 
dinsel savaşçıların yükselişini doğru tahmin etmiştir. 

Üçüncü olarak, El Kaide ve takiben de DAEŞ bir örgütten daha fazlası 
haline gelmiş ve bir sembol ve ideolojiye dönüşmüşlerdir. Gerek El Kaide li-
deri Usame Bin Ladin gerekse DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi kendilerini 
yeni nesil savaşçıların sembolik bir lideri olarak tanımlamışlar ve ölümlerinin 
ardından pek çok örgüt üyesi tarafından şehit olduklarına inanılmıştır. 

Dördüncü olarak, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben 
nükleer materyallerin ve teknolojinin teröristler için daha erişilebilir olması-
nın yanı sıra modern teröristlerin kendinden önceki nesillere göre ahlaki ya 
da insani değerler tarafından daha az sınırlandırılmış olmaları nedeniyle söz 
konusu silahları kullanma arzuları da daha fazladır. Ayrıca bu durum yeni te-
rör taktiklerinin keşfedilmesiyle ve özellikle de intihar terörizmine yoğun bir 
şekilde başvurulmasıyla birlikte daha da öngörülemez ve yıkıcı bir hal almıştır 
ve gelecekte de bu tür yıkıcı silahlar ile önlenmesi güç taktiklere daha fazla 
başvurulması beklenmektedir.47

Beşinci olarak dini motifli savaş küresel bir fenemon haline dönüşmüş 
olup, özellikle DAEŞ tarafından gerçekleştirilen eylemlere ilişkin bilgilerin 

45  Martin, a.g.e., s. 193-194. 
46  Weiss ve Hassan, a.g.e., s. 469.
47  Heywood, a.g.e., s. 350-352. 
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medya ve internet aracılığıyla yaygınlaştırılması dini aşırılıkçılar arasında kü-
resel bir dayanışma duygusu yaratmıştır. Potansiyel üye adayları böylelikle 
bilgiye kolayca erişebilmektedir ve bu yeni üye adayları büyük ölçüde, Ba-
tı’da, çoğunlukla Avrupa’da yaşayan gençlerdir. Batılı gönüllülerin DAEŞ 
gibi radikal hareketlerde savaşmak için akın etmesi, sözde cihat hareketlerinin 
uluslararası kapsamını ve etkisini kanıtlamıştır.48 

Altıncı olarak, teröristler ve terörizm de zaman içinde evrim geçirmek-
tedir ve her zaman olduğu gibi amaçlarını gerçekleştirme hususunda yeni 
taktikler ve teknolojileri benimsemekte devletten daha esnek ve hızlı olmuş-
lardır. Teknolojinin gelişimi ve ilerlemesini sürdürmesi doğrusal bir şekilde 
değil katlanarak devam edecektir. Çeşitli suç türleri ve terörizm bu teknolojiyi 
daha hızlı ve etkin bir şekilde kullanacaktır. Sosyal medyanın kullanımı cihatçı 
örgütler tarafından en üst seviyeye taşınmıştır. Sıklıkla terörizmle mücadele 
uzmanları İnternet’i teröristlerin yeni teknolojileri öğrenerek, saldırılarını daha 
efektif hale getirmek için faydalandıkları bir “terörist üniversitesi” olarak ta-
nımlamaktadırlar.  

Yalnız kurt olarak tabir edilen teröristlerin bu imkanlara erişimi ise terörle 
mücadele ve karşı istihbarat ajanslarının en korkulu kabusudur. Ve burada ya-
pay zeka temelli cihazların kullanımından söz dahi edilmemektedir. Teröristler 
ve suç örgütü üyeleri bu metotları maliyetleri düşürmek için kullanışlı olarak 
görürken, bunlara karşı mücadele edenler için ise bu yöntemler son derece 
düşük başarı şansına sahip milyarlarca dolara ve çok büyük bir insan gücüne 
mal olan bir iş yükü demektedir. 

Tüm bu gelişmeler terörle mücadele birimlerinin ve istihbarat servisleri-
nin görevlerini aşırı derecede karmaşık ve zaman zaman da ümitsiz görünen 
bir şekle büründürmüştür. Örneğin Facebook’ta, 2 milyardan fazla üye her gün 
350 milyon fotoğraf yükleyip 6 milyon defa da beğen butonuna tıklamaktadır. 
Bir diğer sosyal medya devi olan Google’da her gün işlenen bilgi kitaplara dö-
nüştürülse, bu kitaplardan dünya ile ay arasındaki mesafenin yarısına kadar yol 
yapılabilir. Ve bu işlemler her gün gerçekleştirilmektedir. Dünya üzerinde bu 
verilerin tamamına erişimi olan, bunları inceleyen, takiben bilgiye dönüştüren 
ve nihayetinde diğer girdilerle birlikte teröristlere karşı kullanılabilecek olan 
uygulanabilir bir istihbarata çevirecek herhangi bir istihbarat servisi var mıdır? 
Bu soruya, tüm finansal kaynakları ile teknolojisine, kişiselleştirilmiş istihba-
rat koleksiyonuna ve tüm elektronik izleme olanaklarına rağmen ABD dahi 
48  Martin, a.g.e., s. 194. 
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tüm terörist saldırıları önleyemez cevabı verilebilir. Bu nedenle nihai kertede 
terörizmin, tekniklerin, hedeflerin ve sponsorların çeşitlendiği ve tanımlana-
bilir olmadığı, karşılık vermenin güç ve hatta imkansız olduğu bir geleceğe 
doğru evrildiği söylenebilir.49

SONUÇ

Esasen “yeni terörizm” ifadesinin kullanımı 1990’lı yılların ortasına ka-
dar geri götürülebilirse de bu hususa ilişkin temel kırılma noktası 11 Eylül 
tarihidir. 11 Eylül saldırısı gerek hedefi gerekse düzenleniş şekli ve neden ol-
duğu can kaybı dolayısıyla, tüm dünyada tam bir şok etkisi yaratmış ve yeni 
terörizmin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 

Yeni terörizmin günümüzdeki en önemli temsilcisi olan DAEŞ örneğin-
den yola çıkarak ön plana çıkan özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Öncelikle 
yeni terörizm öncekilerin aksine tüm dünyayı eylem sahası olarak kabul ede-
rek, terörizmin küresel bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Ayrıca yeni terörist 
organizasyonlar önceki katı hiyerarşik yapısından sıyrılarak, gevşek ağ tipi bir 
örgütlenmeyi tercih etmişlerdir. İdeolojik olarak geleneksel terör örgütlerinin 
etnik/milliyetçi ya da sağ-sol ayrımına dayanan motivasyonlara sahip olma-
larına karşın, yeni terörizmin motivasyonu daha ziyade dini temelli mistik 
bir yapıdadır. Eski terörist organizasyonlar eylemlerinde silah ve bomba gibi 
klasik silah ve araç-gereçleri tercih etmelerine karşın, yeni terörist organizas-
yonlar kitle imha silahları adı verilen yüksek tahrip gücüne sahip silahları da 
eylemlerinde kullanmaya son derece isteklidirler. Diğer taraftan eski terörist 
organizasyonlar kurbanlarının tespitinde cerrahi bir hassasiyetle hareket eder-
ken, yeni terörist organizasyonlar kurbanlarında ayrım gözetmezler ve müm-
kün olduğunca çok sayıda insanı öldürmeyi amaç edinmişlerdir. Son olarak 
yeni terörizm gerek eylemlerinin duyurulmasında gerekse yeni eleman temi-
ninde gelişen teknolojinin olanaklarından en üst seviyede faydalanmaktadır. 

Özellikle DAEŞ ile birlikte yeni terörizmin tüm dünyaya yayılarak kü-
resel bir boyut kazanması ve tahrip gücünün de daha önce hiç olmadığı kadar 
artması gibi hususlar, uluslararası güvenliğe yönelik tehdit sıralamasında terö-
rizmi üst sıralara taşımıştır. DAEŞ terör örgütü kendisine karşı dizayn edilen 
küresel koalisyonun faaliyetleri sonucunda Irak ve Suriye’deki topraklarını 

49  Vikram Sood, “Future of Terrorism and Terrorism of the Future,” Erişim tarihi: 25 Ekim 
2018. https://www.orfonline.org/research/future-of-terrorism-and-terrorism-of-the-future/.



226 Geleceğin Güvenliği

büyük ölçüde kaybetse de, daha önceki örneklerde de görüldüğü üzere, tehdit-
lere karşı gösterdiği esneklik ve uyum, farklı şekillerde de olsa gelecekte de 
varlığını devam ettireceğinin bir kanıtı mahiyetindedir. 

Bu çerçevede gelecekteki terör ortamının belirsiz bir organizasyon yapı-
sına sahip, büyük ölçüde öngörülemez, teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ederek, kullanan, fırsat bulursa eylemlerinde kitle imha silahlarını kullanma 
hususunda istekli, kurbanları arasında ayrım gözetmeyen ve mistik ve dini te-
melli ideolojiye sahip bir yapıya bürüneceği söylenebilir.  
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