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TERÖR, EĞİTİM ve TEOLOJİ

Prof. Dr. Ramazan BİÇER
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Özet

Terörizm, bir insanlık suçudur. Bu nedenle insani değerlere sahip bütün 
insanlar tarafından reddedilir. Terörün bir şiddet eylemi olup, herkese zarar 
vermektedir. Bu da insanları, çözüm yollarını bulmaya sevk etmiştir. Bunlar 
arasındaki en etkili metodun öncelikle eğitim, ardından da gelir düzeyinin iyi-
leştirilmesi olduğu kabul edilmektedir. Eğitimin amacı, bireysel ve toplumsal 
alanda insani değerlerle bezenmiş fertler yetiştirmektir. Eğitimin en öncül he-
defleri de, bireysel girişimlere açık olan bir özgüvene sahip, ahlaki değerleri 
benimsemiş kaliteli insan tipi yaratmaktır. Bu ise aynı zamanda terörün en 
başat engeldir. Bu nitelikler aynı zamanda dini değerler olmasına rağmen, dini 
motifli terör de bir vakıadır. Ancak, dini temalı terör eylemlerinin gerçekleşti-
renlerin ezici çoğunluğunun, dini eğitim ve öğretime sahip olmadıkları, dini ve 
ahlaki değerlerden uzak oldukları anlaşılmaktadır. 

Eğitim, terörizmin en etkin ve acı ilacıdır. Buna rağmen terör olaylarına 
katılanlar arasında üniversite öğrencilerinin de bulunması, özellikle yüksek 
öğrenimin sorgulanmasını gerekli kılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Dini Temalı Terör, Eğitim, Ekonomi, Aile.
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Giriş

Terör olaylarında belirli (bir) amaç/amaçlar bulunmaktadır. Bu nedenle 
onu tetikleyen etkenler de göz ardı edilmemelidir. Her ne kadar masumiyet 
kazandırmasa da, terör eylemlerinin gerekçeleri dikkate alınmalıdır. Ancak bu 
tür mazeretler, her yerde ve her zaman eşit derecede geçerli değildir. Hatta 
aynı ortamda bulunun herkes için de söz konusu olamaz. Mesela, Güneydoğu 
Anadolu’da PKK’ya katılan kimselerle, aynı yörede aynı şartlarda yetişen, bü-
yüyen ve aynı kültüre sahip olan başka bireyler de bulunmasına rağmen onlar, 
terörist eylemlerden kaçınmaktadırlar. Hatta terör gerekçeleri olarak ileri sürü-
lebilen sosyo-ekonomik şartlar, Karadeniz gibi, o bölgenin dışındaki yerlerde 
de bulunmasına rağmen, ikinci alandan pek terörist çıkmamaktadır. O nedenle 
aşağıda sıralanan şartlar, her zaman ve herkesim için geçerli olmayabilir.

a. Ekonomik nedenler: Fakirlik, zengin kimselerle aynı ortamda yaşama 
gibi.

b. Sosyo-kültürel gerekçeler: Kimlik, asimilasyon, toplumsal gelişme, med-
ya, şehirleşme gibi.

c. Baskı ve insanî nitelikli özgürlüklerin ciddi anlamda kısıtlanması.

d. Eğitimle bağlantılı şartlar.

Bu sıralama statik değil, dinamiktir. Bu doğrultuda zaman ve mekâna 
göre değişebilir, önem sırası farklılaşabilir.

1. Eğitim

Türkiye’de gerçekleşen terör olaylarının çoğu dış kaynaklı olmakla bir-
likte, terör örgütlerine katılan elemanların bir kısmı, Türkiye’de doğmuştur. 
Türkiye Cumhuriyetinin idari sistemi laik olmakla birlikte, halkın yüzde dok-
sanından fazlasının Müslüman olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu kimse-
lerin belli bir kısmının Türkiye okullarında okudukları, mezun oldukları veya 
olamadıkları anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda terör örgütlerine katılan kimse-
lerin eğitim düzeyleri ile aldıkları eğitim seviyesi arasındaki ilişkiyi anlama 
bakımından eğitim kavramı üzerinde durmak gerekmektedir.

Eğitimin temel nitelikleri arasında onun sürecinin, kapsamlı, çok boyutlu, 
sürekli, dinamik, bilimsel araştırma ve bulgulara dayalı, ulusal olan ama ulus-
lararası araştırma ve incelemelerden yararlanan, deneye dayalı, insana özgü, 
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amaca ve olumluya yönelik, bütünleyici, zaman yönünden sınırlı, mekân açı-
sından geniş, ulusal kalkınma ile doğrudan ilişkili, kültürü oluşturan ve kültür-
den etkilenen bir uyum sürecine sahip olması gereklidir. (Varış 1991, 28-29)

Daha da önemlisi, eğitimin küreselleşmeye paralel olarak, liberal bir di-
namikle bireylerin ve yerel grupların bireysel veya bölgesel girişimlerine yol 
açabilecek bir şekilde, özel girişimlere imkân sağlayabilmelidir. (Ziguras 2002)

Eğitimin amaçları genelde hedef kitle ve yer aldığı ortam doğrultusunda 
değişkenlik kazanabilmekle birlikte, ana hatlarıyla şu şekilde tespit edilebilir:

Eğitimin, kişiliklerin biçimlendirilmesi, zekânın geliştirilmesi, kültürün 
aktarılması, korunması, geliştirilmesi ve yenilenmesine yönelik amaçları ola-
bilmelidir. (Bilhan 1991, 97)

Yine eğitim, toplum koşullarına ve gereksinimlerine yanıt vermek, bi-
reylerinn temel ihtiyaçlarını karşılayacak yönde olmak, demokratik ideallere, 
düşüncelere uyarlanabilecek bir yapıda bulunmak, kendi içinde tutarlı olmak, 
istenen davranış değişikliğini açıklayacak şekilde formüle edilebilecek, bireyin 
öğrenme kapasitesi toplumsal ve ekonomik koşullar göz önünden bulundurula-
rak onlarla uyumu gerçekleşebilecek nitelikte olmalıdır. (Tezcan, 1985, 50-51)

Bu veriler doğrultusunda eğitim, “geniş anlamda bireyin toplumun stan-
dartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal 
süreçlerdir” veya “kişinin yaşadığı toplumun değeri olan yetenek, tutum ve 
diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür” (Fidan 1998, 8) şek-
linde tanımlanmaktadır.

Eğitim, öncelikle ailede başlar, sosyal çevre ve okullarda devam eder. Bu 
nedenle her birey örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yetişmektedir. Siyasi 
partiler, sivil örgüt, kurum ve kuruluşlar, medya ve vakıf, dernek gibi kurum-
lar, eğitimin bir boyutu olarak değerlendirilmektedir. Eğitim, sonuç itibarıyla 
insanın yetişmesini hedeflemektedir. O nedenle eğitim zorunlu olarak kabul 
edilmiştir. Dünyanın pek çok ülkesinde bu zorunluluk, resmi okullar aracı-
lığıyla yürütülmektedir. Türkiye şartlarında sivil dernek, vakıf ve organizas-
yonlar, Batı ülkelerinin konumuna ulaşamamakla birlikte, önemli bir mesafe 
almıştır. Günümüzde bu tür oluşumlar, resmi kurumlar ile birlikte hareket ede-
rek, kitlelerin eğitim ve öğretimiyle meşgul olmaktadırlar. (Yavuz 2008) Bu 
tür örgütlerin hepsi, resmi söylemde eğitimle uğraşı halinde olmakla birlikte, 
insanlık aleyhine zararlı faaliyetler de yürütebilmektedir.
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Herbert Spencer’e göre eğitim, kişileri daha makul bir düzeye ulaştırmak-
ta, olaylara yorum ve yaklaşımında daha isabetli kılmaktadır. Eğitim seviyesinin 
yükselmesi oranında bireylerin sağlıklarına daha özen gösterdikleri ortaya çık-
mıştır. Nitekim eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının sağlıklı ve dengeli 
beslenmelerinde daha özenli hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 
çocuklarına daha fazla zaman ve maddi imkân ayıran ailelerin çocuklarının da 
eğitim hayatlarında başarılı olduğu görülmektedir. (Çalışkan-Meçik 2010, 46)

Yine Gustave La Bon’a göre eğitim, her şeyin sebep ve sonucu arasında-
ki ilişkiyi görmesini sağlamaktadır. Söz konusu ilişki Türkiye’de hedeflenen 
boyutu yansıtmamaktadır. Türkiye’de öğrenim düzeyi yüksek olan kimseler, 
eylem ve üretimden daha çok, eylemsizlik ve tüketime yönelmektedir. Bunun 
en bariz göstergesi, resmi kurumlarda görev yapan üst kademelerdeki yöneti-
cilerdir. (Yalçın 1969, 246-248)

Eğitim, birey ve toplumu ilgilendiren bir yapıdadır. Örgün ve yaygın eği-
tim, bütün insanlar için bir gereksinimdir. Bu doğrultuda terör eylemlerini ger-
çekleştirenler de, birey veya bireylerden oluşan gruplardır. Eğitimin yukarıda 
kaydedilen boyutu, teröristler için de geçerlidir. Buna göre teröristlerin birey-
sel ve grupsal oluşumunda, eğitimin varlığı veya yokluğu açısından doğrudan 
bir ilişki söz konusudur. 

1.1. Eğitim ve Terör

İnsanoğlunun sınır tanımayan düşünme ve yaratma potansiyelinin birey-
sel temelde erdem kavramıyla da eşgüdüm içinde olması önemlidir. Gelişmeler 
ve yenilikler, olumlu yönde ortaya çıkar ve insanlık yararına kullanılırsa, ciddi 
bir öneme sahip olur. Ancak söz konusu gelişme ve yenilikler, insanlık aleyhi-
ne olumsuz yönde kullanıldığında, insanlık zararına hizmet edebilir. Hatta bu, 
insan ve insanlığın sonuna kadar ulaşabilecek bir yapıdadır. Bu potansiyelin 
olumlu yönde insanın kendisine ve topluma hizmet şeklinde kullanılması, in-
san ile eğitim ve erdem ilişkisini gündeme getirmiştir. Burada en belirgin yan-
sıma, ben bilinci yerine, biz bilincine ulaşma vardır. Bu erdem ancak eğitim 
ile şekillenebilir. Zira eğitim, erdemsiz olmayacağı gibi, erdem de eğitimsiz 
gerçekleşemez. (Aydın 2004, 77, 79)

Erdem-eğitim ilişkisi doğrudan ahlak eğitimiyle bağlantılıdır. Sonradan 
elde edilebilen kazanımlar şeklinde ahlakı değerlendirirsek, eğitimin doğrudan 
ahlak ile bezenmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Zira ahlak, bireyin kendisini 
eğitmesi yanında, toplum ahlakına da uygun hareket etmesini önermektedir. 
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Kendisi dışındakilere karşı duyarlı olma şeklinde özetlenebilecek ahlak eğiti-
mi, bireyin şahsının erdemlere bezenmesi yanında, eğitim yoluyla toplumda da 
bu niteliklerin yaygınlaştırılması temel hedef olmaktadır. (Hesapçıoğlu-Akdağ 
2008)

Erdem eğitimi, sevgi göstergesi, ilgiyi gösterme ve/veya sürekli ya da 
ciddi bir şekilde ödüllendirme ile gerçekleşebilir. Bu yönlü bir eğitim almış 
olan birey, hem kendisi hem de toplum için iyi şeyler üretmeye namzet olur.

Eğitimin hedefi, ruh sağlığı yerinde insanlar yetiştirmektir. Ruh sağlığı 
yerinde olan bireylerin ortak özelliklerini kapsayan bazı temel kavramlar ve 
kabuller vardır. Hayattan zevk alma, üretken olma, dolu dolu yaşama, çalış-
maktan zevk alma, ruh sağlığının en temel nüvelerini oluşturmaktadır. Burada 
en önemli etken ise, bireyin kendisini gerçekleştirmesidir. (Aydın 2004, 84) Bu 
ise, eğitim ile olumlu hedeflere yönelik bir yapıya bürünür.

Eğitim, her şeyden önce bireyin kendisi ve toplumla barışık yaşamasını 
salık vermektedir. Bu temel eğitimin ardından diğer etkenler gündeme gelir. 
Zira bireyin kendisini eğitmesi oranında toplumsal uyumu gerçekleşir. Resmi 
ve sivil bütün eğitim ve öğretim kurumları bu amaç doğrultusunda hareket 
ederler. Eğitim ve öğretimin bireyi daha çok hayata hazırlayıcı bir niteliği ol-
mazsa, bu eğitim açısından bir başarı sayılmaz. Gerek temel ve ortaöğretimde, 
gerekse yüksek öğretimde olsun belki de en önemli problem, eğitim ve öğ-
retimin hayat ve toplumsal ihtiyaçlardan kopuk olması, okulun kendisini ha-
yattan soyutlayarak öğrenciyi hayata hazırlayıcı özelliğini kaybetmesidir. Bu 
doğrultuda tespitlerde bulunan bazı araştırmacılara göre, okulda öğrenilenler, 
hayatla ilgili olmayan, idealist bilgilerdir. Öğrenim, günlük hayatla olan bağını 
kaybetmiştir. Okulda öğrenilenler ya geçmişe ait şeylerdir ya da bugünle ilgisi 
çok dolaylıdır. Bu doğrultuda birçok üniversite mezunu, kendi alanlarında ça-
lışmamaktadırlar. (Oğuz 2004, 94)

Söz konusu bu problem, eğitim sorununun bir parçası olarak görülmek-
tedir. Şöyle ki, üniversite gençliği, kendilerinin okulda bir meslek alanında 
hayata hazırlandığı düşüncesinden uzak kalarak, kazanım alanıyla doğrudan 
ilgili olmasa da, memleketin kaderini ilgilendiren konularda bizzat sorumlu 
oldukları şeklinde bir algılamaya da sahiptirler. Bu nedenle siyasi gelişmeleri 
takip etmek suretiyle kendilerini bu sistemin bir parçası olarak görmektedirler. 
Bunun farklı bir yansımasını da bulundukları okullarda göstererek, üniversite 
idaresinde temsil edilmek ve yönetmenliklerde söz sahibi olmak istemektedir-
ler. (Yalçın 1969, 238-241)
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Okulda, hayata yönelik verileri bulamadığını ileri süren bir kısım üniver-
site gençliği, aynı zamanda eğitimin en öncül sonuçlarından birisi olan hoşgö-
rüden mahrum kalmışsa, olumsuz gelişme ve etkilere açık olacağı aşikârdır. 
Bireyin öncelikle kendisi ile uyumlu olması ve ardından da çevresindekilerle 
uyumlu olmayı sağlayan hoşgörü, bir erdemdir. Eğitim ise, gerçek anlamda 
amacına ermesi için erdemlerle bezenmelidir.

Hoşgörünün, eğitimin önemli bir unsuru olduğu görülmektedir. Nitekim 
bu konuda yapılan araştırmalar eğitimin, hoşgörüyü zorunlu olarak doğurdu-
ğudur. Zira hoşgörü, eğitimin doğasında vardır. (Afdal 2006, 130-133)

Eğitim bilimcilerinin çoğu tarafından eğitim-hoşgörü ilişkisini bağlamın-
da, farklı yansımaları da olsa, ana tema itibarıyla eğitim, hoşgörüyü sonuç ver-
diği/vermesi gerektiği vurgulanmıştır. (Haakedal 2007, 169; Karlsson 2005) 
Bu tür bir ilişki, ruh sağlığında sorunu bulunmayan ve kendisi ile toplum ara-
sında sağlıklı ilişkiler kurabilen kimseler için söz konusudur.

Hoşgörü, temeline saygıyı oturtur. Saygı da karşıdakinin görüş ve davra-
nışlarını bir şekilde anlamaya çalışır. Buna göre hoşgörü, saygısızlık ve şidde-
tin karşıtıdır. (Haakedal 2007, 132)

Eğitim-hoşgörü ilişkisi birçok yönden incelenmiştir. Şiddetin türevleri 
dikkate alındığında, eğitim düzeyi ile bağlantısı önemlidir. Mesela aile içinde 
şiddet olaylarının yaşandığı kesimlerin, aile reisi ve bireylerin eğitim düzeyle-
ri, şiddet-eğitim ilişkisi konusunda önemli veriler sunabilir. Bu bağlamda Baş-
bakanlık Aile Araştırma Kurumu’nun sıklıkla yapmış olduğu alan araştırması, 
bu konuda bize bazı önemli veriler sunabilir. Nitekim araştırmalarda ailenin 
eğitim düzeyinin yüksek olması, şiddeti azaltmakta; eğitim düzeyinin düşük 
olması da, şiddeti artırmaktadır. Elbette burada üzerinde durulması gereken 
husus, şiddetin öncelikle aile reisi tarafından gerçekleştirilmesi, şiddete maruz 
kalanların ise başta hanımlar olmak üzere çocuklara yönelik olmasıdır. (Baş-
bakanlık 1995, 69-71, 174-180)

Eğitim-şiddet, eğitim-terör ilişkisi tam bir netlik kazanmamıştır. Daha 
yalın bir anlatımla, eğitim-suç ilişkisi arasındaki bağlantı, kesin bir hüküm 
verecek şekilde konumlandırılamamıştır. Nitekim eğitim düzeyi yüksek ülke-
lerdeki suç işleme oranı ile eğitim düzeyi düşük memleketlerdeki suç oranın-
da bir yükselmenin olduğu konusunda farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. 
(Chakrabarty-Preston 2008)
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Yukarıdaki bu iki veri arasında bir çelişki düşünülebilir. Ancak eğitim-şid-
det arasındaki ilinti, yöneticilerinden daha çok, eylemleri gerçekleştirenler ba-
zında değerlendirildiğinde, eğitim-terör ilişkisi daha belirgin olmaktadır. Zira 
terör eylemlerinin kurgucuları ile eylemleri gerçekleştirenlerin, eğitim düzey-
lerinin farklı düzeyde olduğu görülmektedir.

1.2. Din Eğitimi, Dindarlık ve Terör

Eğitimin öncül boyutları arasında, din eğitimi bulunmaktadır. Dini eği-
tim ve öğretim ile birey ve toplumun dini algısı teşekkül eder. Dini eğitimin, 
kişinin dindarlaşması ile bağlantı ve orantısı, eğitim-kişilik arasındaki ilişki 
bağlamındadır. Din, genel anlamda insanlığın saadeti için var olmuş iken, bazı 
din mensupları dinî kanıtlar ve gerekçeler kullanarak, din adına terör eylem-
lerinde bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda tarihsel süreçte hep dinî temalı terör 
var olmuştur. Terör eylemlerini gerçekleştiren bu kesimin anlayışı, genel-geçer 
dindarlık algılayışlarıyla temelden bağlantılı değildir. Nitekim İslamiyet’te bu 
tür eylemleri gerçekleştiren gruplar, apokrif ve dalalet fırkaları olarak değer-
lendirilmiştir.

Terör eylemlerini gerçekleştirenler, mensubiyetini ileri sürdüğü dinin ileri 
gelenleri ve yetkinlerinin büyük çoğunluğu tarafından ekstremist olarak suç-
lanmaktadırlar. Söz konusu o kimseler ise kendilerinin “din adına mücadele” 
ettiğini ileri sürmektedirler. Hedefleri, ‘din’ ve ‘dini’ olmakla birlikte, kendi-
lerinin ‘dini’ olması konusunda bir ikilem söz konusudur. Nitekim Hizbullah 
örneğinde olduğu gibi, militanlar kendi “dindarlık”larını zayıf olarak tanım-
lamışlardır. Hizbullah örgütünün silahlı kanadı üyelerinin % 46’sının örgüte 
katılmadan önce hiç dindar olarak görmedikleri, Ancak % 5‘inin şahıslarını 
çok dindar olarak tanımladıkları görülmüştür. Yine onların % 95’i, dini bilinçle 
yaşamadıklarını itiraf etmişlerdir. (Özeren-Sözer-Demirci 2010, 161-162) Bu-
radaki veriler, bu örgüte katılmanın, dini kaygılardan kaynaklanan bir etkenle 
olmadığını göstermektedir. Benzer değerlendirmeler el-Kaide elemanları için 
de düşünülmektedir. Nitekim Türkiye dâhil birçok ülkede terör eylemlerini 
gerçekleştiren el-Kaide hücrelerine baskın yapıldığında, içki şişeleri ve porno 
kasetleri bulunmuştur.

Sebep-sonuç açısından ters orantılı olarak nitelendirilebilecek böyle bir 
ilişkinin arka planında, bireyin yeterli/doğru dinî bilgilerin edinmesinin imkânı 
söz konusudur. Bu doğrultuda asıl, öz ve ruhuna uygun bu edinimi gerçekleşti-
remeyen ama kendi algılayış biçimleri doğrultusunda dinî tema oluşturan kim-
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selerin oluşturduğu bir örgütün oluşumunda yer alanların, elbette din eğitim ve 
öğretiminin yeterliliği ileri sürülemez. (USAID 2003) 

Nitekim İslam dünyasında dini eğitim ve öğretim veren okullarda (medre-
se) okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğunun teröre prim vermedikleri, şiddet 
ve terörden nefret ettikleri görülmektedir. Bununla birlikte azınlıkta olan Ta-
liban medreseleri gibi okullar, İslam dünyasında çok azınlıkta olup, marjinal 
kalmıştır. (USAID 2003)

Öte yandan halkının büyük kısmı Müslüman olan ülkelerin ezici çoğun-
luğunun eğitim sistemi sekülerdir. Türkiye örneğinde olduğu gibi, terör örgüt-
lerine katılmış kimselerin büyük kısmı resmi-seküler okullarda okumuş ve bu 
okullarda çoğu zaman yeterli din eğitimini alamamışlardır. Zira bu örgüt men-
suplarının büyük kısmı okuryazar olmayan/olan veya ilköğretim döneminden 
daha ileri gidememiş kişilerdir. Bu doğrultuda da din eğitimi alamamışlardır. 
Bu nedenle dindarlık seviyesi ile dinî bilinçli yaşama bulguları birlikte de-
ğerlendirildiğinde, dinî alana yönelik formel mekanizmaların güçlendirilmesi 
durumunda, bireylerin örgütün ağına düşme ihtimallerinin azalabileceği öngö-
rülmektedir. (Köksal 2002) Ancak bunun başarılması, formel mekanizmaların 
etkin ve alana yayılmış faaliyetleriyle olanaklıdır. Diğer bir ifadeyle devletin, 
örgütlerin eleman kazanma sürecinde kullandığı benzer mekanizmaları hare-
kete geçirmek, okul, aile, sosyal yaşamları, bireyin mikro düzeydeki sosyal 
çevresine yönelik uygulamalara ağırlık vermesi önemli görülmüştür. (Öze-
ren-Sözer-Demirci 2010, 167)

2. Terör Örgütlerine Katılma ile Eğitim-Öğretim Düzeyi İlişkisi

Şiddetin doruk noktasını ifade eden terör eylemlerini gerçekleştirenlerin 
eğitim düzeyleri de dikkat çekicidir. Bu konuyla ilgili aşağıda sunacağımız üç 
alan araştırması üzerinden değerlendirme yapmak istiyoruz. İlk iki araştırma 
Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu’nda sunulmuştur. Mehmet TAN ve Ha-
san SAÇIKARA tarafından sunulan “Gelir ve Eğitim Düzeyinin Şiddet-Te-
rör Üzerindeki Etkileri” adlı tebliğ bir alan araştırması olup, Kahramanmaraş 
ve civarında yapılmıştır. Ankette, ailede ve toplumda şiddete başvurmanın en 
önemli nedeni olarak yoksulluk, ilk sırayı alırken, yetersiz eğitim, ikinci sı-
raya yerleşmiştir. Bu doğrultuda şiddet ve terör eylemlerinin sonlandırılması 
veya en aza indirgenmesi için, birinci öneri, yoksulluğun çözülmesi, ikincisi 
ise, eğitim düzeyinin yükseltilmesi gelmektedir. Yazarlar, alan araştırması so-



139Prof. Dr. Ramazan BİÇER

nucunda, insanların gelir ve eğitim durumlarının gerilemesine paralel olarak, 
şiddetin arttığı sonucuna ulaşmışlardır. (Tan-Saçıkara 2002, 634-635)

Konuyla ilgili yine Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu’nda Bünyamin 
ATICI ve Çetin GÜMÜŞ tarafından sunulan “Bireylerin Terör Hareketlerine 
Katılım Durumları ile Eğitim Düzeyleri Arasındaki İlişki” başlıklı tebliğde, 
PKK terör örgütüne katılan 6158 kişinin % 13’ünün cahil, % 9’unun okur ya-
zar, % 38’inin ilkokul, % 10’unun ortaokul, % 18’inin lise ve % 12’sinin de 
üniversiteye gittikleri ortaya çıkmıştır. 

Sol terör örgütlerine mensup 826 kişinin öğrenim durumu oranları, % 2 
cahil, 30 ilkokul, 14 ortaokul, 34 lise ve 20 üniversite olarak görünmektedir. 

Öte yandan dinî temalı terör örgütü mensuplarının eğitim düzeyi oranı 
ise, % 4 okur-yazar, 19 ilkokul, 14 ortaokul, 40,5 lise ve 22 üniversite şeklinde 
dağılmaktadır. 

Hizbullah terör örgütü üyelerinin öğretim düzeyi ise, %4’ü cahil, 3’ü 
okur-yazar, 24’ü ilkokul, 12’si ortaokul, 36’sı lise ve 21’i üniversite olarak 
karşımıza çıkmaktadır. (Atıcı-Gümüş 2011) 

Bu verilere göre eğitim ve öğretim düzeyi en düşük olan örgütler, bölücü 
terör mensuplarıdır. Tahsil oranı yüksek olan kesim ise, sol terör örgütleridir. 
Ardından dinî temalı örgüt mensupları gelmektedir.

Terör-eğitim ilişkisiyle ilgili yapılan bir başka alan araştırmasına göre, 
terörün sebepleri arasında ilk sırada %20.7 oranı ile eğitimsizlik; % 28.7 ora-
nı ile de ekonomik zayıflığın geldiği görülmektedir. Aynı araştırmada terörün 
çözüm önerisi olarak yaygın eğitim ve aydınlatma savı ileri sürülmüştür. (Ak-
şen-Koç 2010, 208-209)

2.1. Terör Örgütleri Mensuplarının Eğitim-Öğretim Düzeyi

Bölücü Terör Sol Terör Dini Temalı Terör
% % %

Okuma Yazma Bilmez 13 2 4
Okur-Yazar 9 - 3
İlköğretim (İlk-Orta) 48 30 24
Lise 18 34 36
Üniversite 12 20 21
Toplam 100 100 100

 (Atıcı-Gümüş 2002)
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Atıcı ve Gümüş tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, eğitim düze-
yi en düşük grup, bölücü terör örgütü mensupları iken, en yüksek grubun sol 
temayüllü kesim olduğu görülmektedir.

2.1.1.Bölücü PKK

F %
Okuma Yazma Bilmez 822 13
Okur-Yazar 520 9
İlköğretim (İlk-Orta) 2920 48
Lise 1143 18
Üniversite 753 12
Toplam 6158 100

(Atıcı-Gümüş 2002)

Bölücü terör örgütü PKK mensuplarının en büyük grubunuun ilköğretim 
mezunları olduğu görülmektedir. Üniversite mezunu ise en düşük grubu oluş-
turmaktadır. Bu durum, PKK örgütüne katılanların ciddi anlamda eğitim ve 
öğretimi alamamış/almamış kimseler olduğunu göstermektedir.

2.1.2. Sol Örgütler 

F %
Okuma Yazma Bilmez 16 2
İlköğretim (İlk-Orta) 364 44
Lise 281 34
Üniversite 165 20
Toplam 826 100

(Atıcı-Gümüş 2002)

Türkiye odaklı terör örgütleri arasında eğitim düzeyi en yüksek olanla-
rın, sol örgütler olduğu görülmektedir. Nitekim bu grup arasındaki üniversite 
mezunları, %20’yi oluşturmaktadır. Bununla birlikte sol örgütler içerisindeki 
eğitim düzeyi en çoğunluktaki kesimin % 44 oranı ile ilköğretim olduğu gö-
rülmektedir.
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2.1.3. Dini Temalı Terör Örgütleri-Hizbullah 1

F %
Okuma Yazma Bilmez 14 4
Okur-Yazar 66 3
İlköğretim (İlk-Orta) 1031 36
Lise 1012 36
Üniversite 591 21
Toplam 2834 100

(Atıcı-Gümüş 2002)

Atıcı ve Gümüş tarafından yapılan araştırmaya göre dini temalı terör 
örgütlerinden Hizbullah içerisinde eğitim ve öğretim düzeyi ilköğretim olan 
kesim, %36’lık bir oranla en geniş kitleyi temsil etmektedir. Aynı oran lise 
mezunları için de geçerlidir. Bununla birlikte üniversite okuyanların, % 21 
oranı ile ortaya çıkması, bu düzeyin de ciddi anlamda sorgulanmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu sonuç, çalışmamızın ilk bölümünde ileri sürülen tezi destek-
lemektedir. 

2.1.4. Dini Temalı Terör Örgütleri-Hizbullah 2

%
Okuma Yazma Bilmez 2
İlkokul 9
Ortaokul 9
Lise 73
Üniversite 7
Toplam 100

(Özeren-Sözer-Demirci 2010)

Özeren, Sözen ve Demirci tarafından yapılan alan araştırmasında ise, 
Hizbullah terör örgütü içerisinde en büyük kesimin ilköğretim grubu olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışma ile yukarıdaki araştırma arasındaki farklılık, daha 
çok yıllar açısından değerlendirilebilir. 
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2.2. DHKP/C ve Hizbullah Mensuplarının Eğitim Mukayesesi

ÖRGÜT DHKP/C HİZBULLAH
Eğitim durumu (%)
İlkokul veya aşağısı 27 33
Ortaokul ve lise 53 60
Üniversite veya yukarısı 20 10

(Ekici-Sözer-Atak 2001)

Ekici ve Ataklı tarafından yapılan alan araştırmasında Hizbullah ve sol 
terör örgütü arasındaki karşılaştırmada, her iki kesimin ağırlık bölümünün 
ilköğretim olduğu görülmektedir. Bu ise, normal bir birey için gereken eği-
tim-öğretim düzeyinin eksikliğini göstermektedir.

Tablolarda görüldüğü gibi, terör örgütlerine katılan bireylerin eğitim dü-
zeyleri düşük olmakla birlikte oranlar, örgüt türüne göre farklılık arz etmekte-
dir. Özellikle Hizbullah gibi dini temalı terör örgütü ile PKK bölücü örgütünün 
elemanlarının eğitim düzeyleri, sol örgütlere göre daha alt seviyededir. Bu ve-
riler, resmi okullardaki eğitim ve öğretim düzeyine göre belirlenmiştir. Örgüt 
üyelerinin yetiştikleri ortamlar dikkate alındığında çevre kültürünün çok düşük 
olduğu da anlaşılmaktadır. (Gömleksiz 2002)

Her üç terör örgütü kesiminde ilköğretim ve lise mezunlarının ağırlıkta 
olduğu görülmektedir. Bu ise genelde vasıflı/nitelikli bir iş sahibi olamayıp, 
herhangi bir alanda bir yeterliliğe sahip olmayan ve bu nedenle de çoğunlukla 
iş sahibi olamayan kimselerin örgüte katıldıklarını göstermektedir. Bu doğ-
rultuda terör gruplarına katılmada, ekonominin önemli bir payı vardır. Ancak 
her ekonomik durumu iyi olamayan kesimin terör örgütlerine katılmadığı da 
malumdur. Bu doğrultuda mevcut durumun tespitine yönelik araştırmalarda, 
yeterli eğitimi alamayan kimselerin, bu tür grupların önemli bir kesitini oluş-
turduğu ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç ve Tartışma

Türkiye’de faaliyette bulunan terör örgütleri temelde, bölücü, sol ve dinî 
temalı olmak üzere üç kategoride incelenebilir. Her üç kesimin temel yapısın-
da şiddet ve terör vardır. Bu örgütlere katılanlar üzerinde yapılan araştırmalar-
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da, sonuca yönelik benzer değerlendirmeler ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı 
da sorunların çözümünde, yakın tavsiyelerde bulunulmuştur. Eğitim düzeyinin 
yükseltilmesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi şeklinde özetlenebilecek 
bu öneriler, ne kadar çözüm getirici niteliğe sahiptir?

Eğitim düzeyinin yükseltilmesine yönelik öneri, özellikle sol örgütler-
de önemli oranda üniversite mezunlarının bulunması nedeniyle, güçlülüğünü 
kaybettirmektedir. Hatta son dönemlerde terör eylemlerine katılan kimselerin 
başarılı eğitim aldıkları kabul edilmektedir. (Benmelech-Berrebi 2007, 224) 
Öte yandan ekonomik durumun düzeltilmesi sonucu terör örgütlerine katılımın 
en aza indirgeneceği tezi de, yine güçlü görünmemektedir. Öncelikle fakirlik 
oranının yüksek olduğu Orta ve Batı Anadolu’daki yerleşim yerlerinde, örgüt 
mensubu yok denecek kadar az bulunmaktadır. İstanbul, İzmir gibi metropol-
leri göz ardı edecek olursak, birçok Anadolu kent, kasaba ve köylerde, yok-
sulluk ve fakirlik düzeyindeki yurttaşların ezici çoğunluğu, terör örgütlerine 
pirim vermemektedirler. Yine şiddet ve terör eylemlerini yönlendiren mafya 
türü oluşumların üst kademesinin, genellikle ekonomik düzeyi yüksek, lüks bir 
yaşama sahip oldukları bilinmektedir. Öte yandan ekonomik ve eğitim düzeyi 
yüksek olan Batı ülkelerinde de benzer terör örgütleri bulunabilmektedir. Buna 
göre, “eğitim düzeyi ve ekonomik seviyenin düşüklüğü ile terör arasında doğ-
rudan bir ilişki vardır” savı, sorunlu görünmektedir. Zira bugün üniversitelerde 
terör eylemlerini gerçekleştirenler azımsanmayacak bir düzeyde mevcutsa, bu 
soruya bigâne kalamayız. Bu durumda yüksek öğrenimin öğretim metotlarının 
da sorgulanması gerektiği yönündeki tezler (Oğuz, 2004) ciddiyete alınmalıdır.

Bu bağlamda, örgüte katılan bireylerin doğum ve büyüme bölgelerinin 
(sosyal çevre kültürü) dikkate alınması zorunlu görünmektedir. Mesela, İslam 
dünyasında terör olaylarının öncüllerinden olup, günümüzde Cihadi selefilik 
adıyla bilinen DEAŞ, eş-Şebab, Boko Haram ve el-Kaide gibi kollara ayrılan 
hareketin fikri derinliği Vehhabilik daha öncesinden de Haricilik düşüncesine 
dayanmaktadır. Arabistan Necd bölgesinden çıkan bu düşünce biçimi, zaman 
ve mekân doğrultusunda farklı tonlara ve ivmelere ayrılmıştır. 

Selefilik düşüncesinin çıkış merkezi olan çöl hayatı ve kültürünün etkin 
olduğu bu yöreye, Necd bölgesi denmektedir. Benzer bir özelliği, Haşşaşin 
terör örgütünün banisi olan Hasan Sabbah’ın yaşadığı ortamda da bulabilmek-
teyiz. Nitekim o da medeniyetten uzak, sosyal hayatın algılanış düzeyi çok 
düşük, dağ kültürünün hâkim olduğu bir ortamda yaşamıştır. 
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Bu doğrultuda eğitimin, terör olaylarının önlenmesinde en önemli paya 
sahip olduğu düşüncesi ciddiyet kazanmaktadır. Burada terör olayları arasında 
daha da marjinal grup olan sol örgütler içerisinde üniversite mezunlarının ağır-
lıkta olması, bu tezi zayıflatmaz. Zira onlar terör grupları içerisinde kendisine 
özgü felsefesi olan ve çok da azınlıkta kalan bir yapıya sahiptirler. Söz konusu 
değerlendirme küresel çapta tüm terör örgütlerinin verileri doğrultusundadır.

Buradaki eğitim, sadece okullara indirgenmemelidir. Benzer derecede 
ekonomik durum da önemlidir. Burada önemliliğin sıralaması değişebilir. Bu 
da görecelidir. Zaman ve mekâna göre öncelik kazanabilir. Ancak terör olay-
larının en aza indirgenmesi, terörist gruplara katılımların düşük düzeyde sey-
retmesi için, eğitim ve ekonominin de ötesinde etkenleri de değerlendirmek 
durumundayız. Şöyle ki:

Terör örgütlerine mensup olan ailelerin eğitim, kültür ve sosyo-ekonomik 
durumu, önemli bir unsur olarak kabul edilmiştir. Bu kanı doğrultusunda söz 
konusu olguların düşük değerde olması, örgütler için en yapıcı unsurdur. Buna 
göre olumlu, iyi ve yüksek değerdeki aileler, örgütlerin çekindiği bir yapıya 
sahiptir. (Alkan 2009, 39-58)

Bu doğrultuda terör gerekçeleri arasında değerlendirilen göç olgusunda, 
en önemli etkenin, aile ve eğitim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Nitekim önemli 
göç alan merkezlerden olan Mersin’in göçmen mahallelerinde çocukların de-
netimsiz bir şekilde sokakta büyüdükleri ve zamanlarının büyük çoğunluğunu 
burada geçirdikleri, böylece istismara açık ve birçok riski içeren koşullarda 
sosyal hayatı yaşadıkları görülmektedir. Genellikle yüksek okullara gitmeyen/
gidemeyen bu çocuklar, geleneksel anlamda aile eğitiminden de uzak kalmak-
tadır. (Erjem-Gödelek 2010) Burada ise sosyal çevre kültürünün önemi ortaya 
çıkmaktadır.

Öte yandan, genel-geçer kabuller doğrultusunda işlenen dinî eğitim ve 
öğretimi da yine terör örgütleri için tehlikeli görülmektedir. Bu bağlamda dinî 
temaya sahip olan Hizbullah örgüt elemanlarının ezici çoğunluğunun dinî eği-
tim ve öğretimden yoksun kişilerden oluştuğunu da hatırlatmak gerekir. (Yurt-
seven 2006) Ana tema itibarıyla şiddet ve teröre karşı olan İslam dini, bunu 
hem Müslümanlar, hem de diğer kimseler için en tehlikeli unsur olarak değer-
lendirmiş ve bu konuda hem Müslümanları, hem de diğerlerini ikaz etmiştir. 
Nitekim Kur’an-ı Kerim genelde insanların özelde ise Müslümanların kaçın-
ması gerektiği en büyük tehlikenin fitne olduğunu birçok ayette ısrarla vurgu-
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lamıştır. Taşkınlık, azgınlık, özgürlüklerin kısıtlanması, işkence ve sindirme 
gibi anlamlara gelen fitne, Kur’an’da Müslümanların kendi içerisinde ve de 
kendi dışındaki varlıklara kullanılmasının kesinlikle yasaklandığı bir eylem 
biçimidir. (Erdal 2005)

Eğitimin öncül amaçlarından birisi olan özgür irade ve özgüvenin ka-
zanılması, terörizmin temel çözümleri arasındadır. Bu ise kişilikli bireylerin 
yetişmesi ile gerçekleşir. Buna göre çocukların eğitimi, kendi iradeleri doğrul-
tusunda düşünen ve hareket edebilen, özgür bireyler şeklinde temellendirilme-
lidir. Bunun kazanılması ise, öncelikle aile ve formel eğitimden geçmektedir.

Bütün bu veriler, terör hareketlerinin temelinde bir çok sosyal, psikolojik, 
siyasal ve ekonomik faktörlerin etkili olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda 
terör örgütlerinin en aza indirgenmesi için, silahlı mücadelenin yanında örgü-
tün eleman ve taban kazanma süreci ile de etkin mücadeleyi zorunlu kılmakta-
dır. Silahlı mücadele, terör eylemlerinin bodurlaşması için zorunlu bir araçtır. 

Sonuç olarak, terör örgütlerine katılan elemanların kişiliğini şekillendiren 
yetişmelerini sağlayan unsurlar yanında, psikolojik ortam ve yapılar ile sosyal 
çevre-kültür ilişkisi dikkate alınmalıdır. Sağlıklı bir ruh ve bedene sahip olan 
kimselerin, kendisine ve diğerlerine bilerek zarar vermesi düşünülemez. Bu-
radaki en önemli caydırıcı etken, bireyin vicdanı ve ahlaki edinimi ile kabul 
edeceği, bağlantı kuracağı en ‘Yüce’ değerdir. Bu ise, eğitim ve din eğitimi 
yanında, yetiştiği aile öncelikli sosyal çevre kültürünün iyileştirilmesiyle ger-
çekleşir. 
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