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Yabancı savaşçı olgusu gazeteciler, uzmanlar, üst düzey ulusal ve uluslararası si-
yasal aktörler dâhil olmak üzere hemen herkes tarafından hararetle tartışılan son 
derece aktüel bir konudur. Özellikle Avrupa’nın 11 Eylül’ü şeklinde lanse edilen 
Paris’teki Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan büyük sarsıntıya yol açan 
saldırıda, şüphelilerin Irak ve Suriye’de savaşmak üzere eleman devşirmeye çalışan 
kişiler olması yabancı savaşçılar konusunun gündemden düşmeyeceğini gösteriyor. 
Bu konuda küresel toplumun çaresizce ve süratle cevabını aradığı birtakım önemli 
sorular bulunmaktadır: Suriye ve Irak’taki iç savaşa katılan yabancı genç erkek ve 
kadınlar kimdir? Onları yabancı bir ülkede savaşmaya yönlendiren motivasyonlar 
nelerdir? Hayat anlayışlarını besleyen ve şekillendiren “süper-iyi” nedir? Radikal-
leşmelerinde nasıl bir süreç rol oynamaktadır? Türkiye gibi transit geçiş ülkelerin 
bu oluşumda rolleri nelerdir? Ve tabii, radikalleşmiş bir Müslüman nasıl kontrol 
altına alınabilir? 

Bu çalışma, Avrupalı yabancı savaşçılar vakasını üç katmanlı analitik bir düz-
lemde; kimlik-iddiaları, anlam oluşturma (motivasyon) ve radikalleşme araçları 
çerçevelerini kullanarak incelemektedir. İlk bölüm, Suriye iç savaşına katılan ya-
bancı savaşçılar hakkında temel sayısal verileri sunmakta ve sorunun siyasal kamu-
oyunda yansımalarını irdelemektedir. İkinci bölüm, radikalleşme sürecinde sosyal 
medyanın etkisi, savaşçıların anavatanlarına karşı oluşturdukları potansiyel tehdit-
ler ve Suriye savaş sahasında Türkiye sınırlarının oynadığı rolü tahlil etmektedir. 
Son bölüm, temel bulguları tartıştıktan sonra yabancı savaşçılarla yaşamanın getir-
diği/getireceği sıkıntılara karşı koymak için yapılması gerekenleri sunarak yukarıda 
belirtilmiş önemli sorulara da pratik cevaplar vermeyi hedeflemektedir. 

ÖZET

Bu çalışma, 
Avrupalı yabancı 
savaşçılar 
vakasını üç 
katmanlı analitik 
bir düzlemde; 
kimlik-iddiaları, 
anlam oluşturma 
(motivasyon) 
ve radikalleşme 
araçları 
çerçevelerini 
kullanarak 
incelemektedir.
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GİRİŞ: BİR MEÇHUL 
ALAN OLARAK  
YABANCI SAVAŞÇILAR
Farklı kaynaklar Suriye’deki iç savaşa 80’den fazla 
ülkeden katılan toplam savaşçı sayısının 50.000 
ile 80.000 arasında olduğunu tahmin etmekte-
dir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (Central 
Intelligence Agency) göre ise, IŞİD’ın1 Irak ve Su-
riye’de toplamda 20.000 ila 31.500 savaşçısından 
2.500’ü başlıca Batı Avrupa ülkelerinden,2 bir 
düzinesi Amerika’dan,3 yüzlercesi de Rusya’dan4 
Suriye’deki savaşa katılmıştır. Ancak bu sayının 
muhafazakâr bir tahmin olduğunu belirtmek ge-
rekir, zira yine ABD istihbarat kaynaklarına göre, 
çoğu IŞİD safında savaşmak üzere her ay 1000 

1. Irak ve Şam İslam Devleti. Örgüt kendisine Islam Devleti dese 
de ISIS ve ISIL sırasıyla Avrupa ve Amerikalı mecralar tarafından 
kullanılmaktadır. İlginç bir şekilde doğasını adlandırmada çok az 
ilerleme var. 

2. “CIA says number of Islamic State fighters in Iraq and Syria has 
swelled to between 20,000 and 31,500”, The Telegraph, 12 Eylül 2014. 

3. “Savaşçıt in Syria beheading videos identified: FBI”, Reuters, 25 
Eylül 2014. 

4. Richard Barrett, Foreign Fighters in Syria, The Soufan Group, 
Haziran 2014. 

yabancı savaşçı Irak ve Suriye’ye gelmektedir5. 
Başkanlığını yürüttüğü Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyi toplantısında konuşan Obama iki 
Amerikan gazetecinin başlarının kesilerek öldü-
rülmelerine karşı oluşan toplumsal tepkiyi anla-
tırken şöyle bir iddiada bulunmuştur: “İstihbarat 
teşkilatlarımız 80’den fazla ülkeden 15.000’i ge-
çen yabancı savaşçının yakın zamanda Suriye’ye 
gitmiş olduğunu tahmin ediyor. Bunların çoğu 
el-Kaide ile ilişkili El-Nusra Cephesi ve IŞİD 
gibi Suriye ve Irak’ta insanları tehdit eden terör 
örgütlerine katılmışlardır.”6 Başkan Obama kay-
gılarını aktarmaya şu sözlerle devam etmiştir: 
“Bizi bugün bir araya getiren ve yeni olan şey, 
yakın zamanda Afganistan’dan Somali Yarıma-
dasına, Yemen, Libya ve son süreçte Suriye ve 
Irak gibi çatışma alanlarına eşi görülmemiş bir 
savaşçı akışının olmasıdır.”7 Yukarıda belirtilen 
sayılar 2014 Haziran’ının sonuna doğru IŞİD’in 
kendini bir devlet ve hilafet olarak ilan etmesiyle 
artmaya başlamıştır, örgütün popülaritesini arttı-
ran medyayı etkin kullanma becerisi ile yabancı 
savaşçıların Suriye ve Irak’a istikrarlı akışı bera-
ber düşünüldüğünde bu sayının daha da artması 
beklenmektedir. 

Suriye krizi uluslararası siyasetin yeni kay-
nayan kazanı olurken, Suriye iç savaşına katılan 
binlerce yabancı savaşçının ortaya çıkması da 
Avrupa için bilinmezlerle dolu yeni bir ulusal 
güvenlik meselesi olarak sunulmaya başlanmış-
tır. Avrupa ve ABD hükümetlerinin korkusu sa-
dece bazı marjinal IŞİD veya el-Kaide sempati-
zanlarının Suriye’deki alışılmadık ölçüde radikal 
faaliyetleri değil elbette, belki daha korkutucu 
gelen bu örgütlerin aktif üyesi/askeri olan yaban-

5. http://www.nytimes.com/2014/12/29/us/politics/in-battle-to-
defang-isis-us-targets-its-psychology-.html?_r=0 (Ziyaret edilen 
tarih: 8 Ocak 2015)

6. “Remarks by the President at U.N. Security Council Summit on 
Foreign Terrorist Fighters”, Office of the Press Secretary, The White 
House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/
remarks-president-un-security-council-summit-foreign-terrorist-
fighters (24 Eylül 2014).

7. a.g.e.
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cı savaşçıların Avrupa’ya dönme ihtimalidir. Bu 
ihtimali besleyen diğer bir husus da bu savaşçıla-
rın İngiliz, Fransız, Alman ve Belçika vatandaşı 
oluşudur. Özellikle Avrupa’nın 11 Eylül’ü şek-
linde lanse edilen Paris’teki Charlie Hebdo isimli 
mizah dergisine yapılan ve büyük sarsıntıya yol 
açan saldırıda, şüpheli Şerif ve Said Kouachi 
kardeşlerin Fransız vatandaşı olarak Irak ve Suri-
ye’de savaşmak üzere eleman devşirmeye çalışan 
kişiler olduğunun ortaya çıkması oldukça dikkat 
çekici olmuştur. Çağdaş dünyanın vatandaşları-
nın Suriye ve Irak savaş tecrübelerini Avrupa’da-
ki anavatanlarına taşımasının ürperten ihtimali 
bile birçok çevrede korku, kızgınlık ve tartışma-
ya neden olmaktadır. Birçok Britanya vatandaşı 
Suriye savaş sahasından eve dönmüş durumda.8 
Londra-merkezli “Uluslararası Radikalleşme Ça-
lışmaları Merkezi” Suriye’de cihatçı mobilizasyo-
nunun “1980‘lerdeki Afganistan savaşından beri 
kaydedilen diğer yabancı savaşçı mobilizasyon 
örnekleriyle” kıyaslandığında hâlihazırda en 
önemli safhada olduğunu göstermektedir. Di-
ğer yandan medya Batılı ülkelerin yabancı sa-
vaşçılarla ilgili korkularını besleyen sansasyonel 

8. “Al-Qaeda training British and European ‘jihadists’ in Syria to set 
up terror cells at home”, The Telegraph, 19 Ocak 2014.

manşetlerle dolup taşmaktadır. Yakın zamanda 
biri bunu açıkça ilan etmiştir: “İngiltere Suri-
ye’de savaşan Londralı gençlerin dönüşünden 
korkuyor”.9 Benzer haberler Alman ve Fransız 
medyasında da yer almakta ve alarm zilleri çalan 
haberler iç kamuoyunun tüketimine sunularak 
çoğunlukla siyasi-idari erk tarafından uygulanan 
korku siyasetini beslemektedir. Başka bir ifadeyle 
yabancı savaşçı korkusunu besleyen-yayan sade-
ce sarı gazetecilik yapan medya çevreleri değildir. 
Bilakis üst düzey yetkililer ve siyasetçiler de bu 
süreçte gerek mikro gerek makro-güvenlikleştir-
me siyaseti takip ederek korkuyu beslemektedir-
ler. Örneğin, ABD Başkanı Obama yabancı sa-
vaşçıları şu söylemle makro-güvenlikleştirmiştir: 
“Orta Doğu’da ve başka yerlerde bu teröristler 
çatışmaları azdırıyorlar, bu bölgedeki insanlara 
tehdit oluşturuyorlar ve pek çok yerde gördü-
ğümüz üzere kendi vatanlarına dönüp orada da 
ölümcül saldırılarda bulunabiliyorlar.”10 Başba-

9. “UK fears homecoming of ‘London boys’ fighting in Syria”, RT, 
29 Mart 2013. 

10. “Remarks by the President at U.N. Security Council Summit on 
Foreign Terrorist Fighters”, Office of the Press Secretary, The White 
House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/
remarks-president-un-security-council-summit-foreign-terrorist-
fighters (24 Eylül 2014).
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kan David Cameron da Irak ve Suriye’de IŞİD 
gibi İslamcı isyancıların yanında savaşan İngi-
liz ve diğer ülke vatandaşlarının “İngiliz ulusal 
güvenliğine en büyük tehdidi oluşturduklarını” 
ve “bölgedeki yabancı savaşçı sayısı İngiltere’ye 
dönmeye çalışabilecek olanlar da dâhil olmak 
üzere ülkemiz için ciddi bir tehdittir” iddiasında 
bulunabilmiştir.11 Benzer şekilde Şubat 2014’te 
dönemin Dışişleri Bakanı William Hague de 
“Suriye’de ‘silah ve patlayıcılarda’ tecrübe edin-
miş cihatçıların Avrupa’ya dönüp terör saldırıları 
düzenlemeleri” konusunda kamuoyuna uyarılar-
da bulunmuştu.12 Yine bizzat İngiltere İçişleri 
Bakanlığının “Birleşik Krallık Terörizme Karşı 
Koyma Stratejisi” başlıklı yıllık raporu da “Şu an 
Avrupa’dan Suriye’ye giden yüzlerce yabancı sa-
vaşçı var. İngiltere’de ikamet edenlerin dönünce 
yurt dışında edinmiş oldukları yeteneklerle sal-
dırılarda bulunmaları riski var”13 diyerek korku 
siyaseti yapmaya devam etmektedir. Benzer bir 
şekilde İngiliz İçişleri Bakanı Theresa May “ci-
hatçı zihniyetli” aşırıcıların Suriye iç savaşını 
“İngiltere’ye dönmeden evvel bir ‘kreş’ olarak 
kullandıkları” fikrini ortaya atmaktadır.14 

Başka Avrupa başkentlerinde de benzer kay-
gılar kolaylıkla görülebilir. Fransız İçişleri Ba-
kanlığı yaklaşık 700 Fransız vatandaşın Suriye’ye 
gidip başından beri Suriye savaşına katıldıklarını 
ve ilginç bir şekilde bunun adeta bir aile seyahati 
olduğunu zira gidenlerin yüzde 15‘inin kocaları-
na eşlik eden kadınlardan ve çocuklu ailelerden 
oluştuklarını tahmin etmiştir.15 Çoğu insan, göz 
ardı edilemeyecek derecede askeri tecrübe edinen 
bu gençlerin daha önce ağırlıklı olarak IŞİD ya 
da El-Nusra Cephesi gibi bazı aşırı örgütlerin 

11. “Cameron says foreign fighters in Iraq, Syria most serious threat 
to UK”, Reuters, 17 Haziran 2014 (vurgu bize ait).

12. a.g.e.

13. “British extremists use Syria as training ground before returning 
home”, RT, 6 Ekim 2014.

14. a.g.e.

15. “Gruesome video of European jihadists in Syria shocks France”, 
France 24, 3 Mart 2014.

kamplarında eğitilmiş olduklarını düşünüyor. 
Dolayısıyla memleketlerinde neredeyse otoma-
tikman güvenlik tehdidi olarak algılanan bu 
muhacirlerin rehabilitasyon sorunu şimdilerde, 
Amerikalı ve Avrupalı idarecilerin öncelikli meş-
guliyetlerinden biri haline geldi.16 

Peki, sıradan bir yaşantıya sahip macera ara-
yışında bir Fransız nasıl oluyor da evinden çok 
uzaktaki bir savaşa katılmayı tercih ediyor? Bir 
vatandaş nasıl olur da bir intihar bombacısı olup 
ne kendisine ne de Birleşik Krallık’a doğrudan 
tehdit olmayan bir rejime saldıracak kadar ra-
dikalleşebilir? Benzer sorular giderek artıyor ve 
Avrupalılar çaresizce bu soruların cevabını arıyor. 
Bu çalışmanın göstermeyi ümit ettiği gibi, Avru-
palı vatandaşların Suriye ve Irak iç savaşındaki 
savaşma pratiği üç-boyutlu analitik çerçeveyle 
daha iyi kavranabilir: Kimlik (faillik/aktörlük), 
motivasyonlar (kültür) ve radikalleşme sürecinin 
araçları (yapı). Bir sonraki bölüm sosyal medya-
nın radikalleşme sürecindeki etkisini incelemeye 
geçmeden önce Avrupa vatandaşı savaşçıların 
kimlik ve motivasyonlarını ele alıyor. Türkiye 
sınırlarının, Suriye’deki mücadeleye katılan ya-
bancı savaşçılar için hayati bir geçiş kapısı olarak 
incelenmesinden sonra son bölümde, bulgular 
tartışılıyor ve yabancı savaşçılar karmaşasını son-
landırmak için olası çözümler sunuluyor.

“POTANSİYEL 
TERÖRİSTLER” KİMLER? 
“AD KOYMA” SİYASETİ
Suriye’deki yabancı savaşçılar hakkındaki ça-
lışmalar halen gelişme aşamasındadır ve bu 
nedenle mevcut figürleri klişe tipolojiler ya da 
“potansiyel terörist” gibi politik amaçlı, müp-

16. “Remarks by the President at U.N. Security Council Summit on 
Foreign Terrorist Fighters”, Office of the Press Secretary, The White 
House, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/24/
remarks-president-un-security-council-summit-foreign-terrorist-
fighters (24 Eylül 2014). 
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hem ve kolaya kaçan etiketlerle genelleyerek 
incelememek gerekir. Aslına bakılırsa ABD Baş-
kanı Obama17 tarafından yönetilen üst düzey 
BMGK toplantısında yabancı savaşçılara ilişkin 
özel bir yasa geçirilmiş ve bu yasada yabancı te-
rörist savaşçılar hakkında bir tanım yapılarak bu 
kişiler şu şekilde tanımlanmıştır:

Uyruklarının bağlı olduğu veya ikamet et-
tikleri devletten başka bir devlete, silahlı 
çatışmalarla bağlantılılar dahil olmak üzere, 
terör eylemleri gerçekleştirmek, planlamak 
veya hazırlığı içinde bulunmak veya katıl-
mak, terör eğitimi vermek veya almak ama-
cıyla giden kişiler.18

Kapsamı geniş olmasına rağmen bu tanım yü-
zeysel kalıyor ve bu olgunun karmaşıklığını tam 
olarak çözemiyor. Bunun yerine bu çalışma ya-
bancı savaşçıları “maddi çıkar, örgütsel veya sivil 
bağlantılara dayanan eğilimlere sahip değilken 
savaş veya iç ayaklanmalara katılan şiddet dolu 
bireysel gönüllüler” olarak tanımlıyor: Bu grup-
ların “yatay olarak” genel bir İslamcılık yerine bir 
“popülist pan-İslamcılık” yaydıklarını dile getir-
mekteyiz. Genel/kapsayıcı/şemsiye kategoriler 
altında toplanmaları oldukça zor, zira onların 
kategorisi isyancılar ve teröristlerden farklı, nevi 
şahsına münhasır bir kategoriyi teşkil ediyor.19 

Bir İngiliz vatandaşı tarafından Suriye’de 
yapılan ilk intihar eylemi Halep’te Şubat 2014’te 
gerçekleşti. Halep Merkezi Hapishanesi’ni ele 
geçirmek için El-Nusra Cephesi ve İslami Cep-
he tarafından organize edilen ortak operasyonda 
Abdulvahid Mecid (takma adı Ebu Süleyman el 
Britani) Esad güçlerine karşı bir intihar eylemi 
gerçekleştirdi.20 Kendisini patlatarak İngiliz top-
lumunu şok eden tek kişi o değildi. Bu yılın son 

17. Siyasi önemini arz etmek açısından bakıldığında, bu Obama’nın 
BMGK’da başkanlığını yaptığı ikinci toplantıdır. İlki 2009’da 
nükleer silahların yayılması üzerineydi. 

18. BM Güvenlik Konseyi Kararı, S2014/688.

19. Thomas Hegghamer, ‘The Rise of Muslim Foreign Fighters: Iss-
lam and the Globalization of Jihad’, International Security, 35 (3), 
2010-11. 

20. “Syria crisis: ‘First UK jihadist’ in suicide attack”, BBC, 11 Şu-
bat 2014. 

altı ayında Muhammed Araj (23), İbrahim Mez-
gavi (21),21 İftihar Caman (23)22 ve Anil Halil 
Raufi (20) (takma adı Ebu Leys el Horasani) 23 
isimli diğer İngiliz vatandaşları da Suriye’de öldü-
rüldüler. İnternet ortamı, Suriye’de faaliyet göste-
ren Fransız cihatçıların “katledilmiş Esad yanlısı 
sivil ve askerlerin cesetlerini naralar atarak, kah-

kahalarla ve bağırarak sürüklerken” çekilmiş pek 
çok rahatsız edici görüntü ile dolu.24 Bahsi geçen 
görüntü Fransız BMF TV kanalında 20 Mart 
2014 günü yayınlanan ve “takriben 40 Fransız ve 
Belçikalı cihatçının oluşturduğu bir IŞİD grubu-
nun Suriye’deki maceralarını” aktaran “Le quoti-
dien de jihadistes en Syrie” (Suriye’de cihatçıların 
günlük hayatları) isimli bir belgeselde yayınlan-
dı.25 Buna ek olarak Fransız vatandaşı Nicolas 
Bons ve kardeşi Jean-Daniel Bons yakın zaman-
da Suriye’de IŞİD saflarında savaşırken öldüler.26 
Yukarıda bahsi geçen İngiliz örneklerin aksine, 
Bons kardeşler Katolik bir ailede yetişmişlerdi 
ve ebeveynleri etnik olarak Fransızdı. Onlar İs-

21. “Briton from Notting Hill killed fighting Bashar al-Assad in 
Syria”, The Telegraph, 20 Kasım 2013. 

22. “Briton Ifthekar Jaman ‘killed fighting in Syria’, family says”, 
BBC, 17 Aralık 2013. 

23. “Anil Khalil Raoufi killed in Syria ‘was jihadist’”, BBC, 13 Şu-
bat 2014. 

24. “Gruesome video of European jihadists in Syria shocks France”, 
France 24, 3 Mart 2014. 

25. a.g.e.

26. “Syrie: quelques mois après son frère, un jihadiste français 
meurt en kamikaze”, Le Parisien, http://www.leparisien.fr/inter-
national/syrie-quelques-mois-apres-son-frere-un-jihadiste-francais-
meurt-en-kamikaze-06-01-2014-3466999.php, 6 Ocak 2014. 

Avrupa ve ABD hükümetlerinin korkusu sadece 
bazı marjinal IŞID veya el-Kaide sempatizanlarının 
Suriye’deki alışılmadık ölçüde radikal faaliyetleri 
değil elbette, belki daha korkutucu gelen bu 
örgütlerin aktif üyesi/askeri olan yabancı  
savaşçıların Avrupa’ya dönme ihtimalidir.
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lam’ı seçen Hristiyan Fransızlardı ve Suriye’ye en 
aşırı cihatçı gruplardan biri adına savaşmak için 
gitmişlerdi. Bu nedenle ana aktörler etnik olarak 
Avrupalı olmasalar da onların etnik kökenlerini 
bu hareketin arkasındaki ana sebep olarak gör-
mek hatalı olur. Bunun yerine, geçirdikleri ra-
dikalleşme süreci bu tehlikeli yolculuğa katkıda 
bulunmaktadır ki bu aynı zamanda örneğin, di-
ğer aile üyelerinin (erkek kardeş, kız kardeşleri) 
onların radikal düşünce ve duygularını neden 
paylaşmadıklarını da açıklamaktadır. 

Bütün bu tarz örneklerde basit bir soru akla 
gelmektedir: Niçin IŞİD gibi sert cihatçı gruplara 
katılmaktalar? Toplum bunun üzerine derin bir 
şekilde düşünürken Fransız ve İngiliz yönetim-
leri buna acilen bir cevap bulmaları gerektiğini 
hissediyor. Doğrusu bütün Avrupa hükümetleri 
bundan ötürü kaygılı ve gittikçe huzursuzlan-
maktalar, zira yabancı savaşçıların Avrupa’ya dö-
nüşü yurtiçi güvenliği ciddi şekilde etkileyebilir. 

MOTİVASYONLAR 
NELER?
“İnternet sörfçüsü bir koltuk mücahit”inden sa-
vaşçı çıkarıp yurtdışındaki saflara dahil etmenin 
en kolay yolu, tekfir vurgusunu ön plana çıkar-
mak için klasik dini meşruiyet söylemini kulla-
nıp bununla interneti birleştirmek, sonra da kafir 
ilan edilenlere ve mazlum Müslümanlara yardım 
etmek düşüncesiyle de “zalim yöneticilere” kar-
şı cihat vazifesini ön plana çıkarmaktır.27 Aslına 
bakılırsa Suriye iç savaşının dehşet verici görsel-
leri, Esad hükümeti tarafından yapılan acımasız 
kıyımlar ve hem Batı’nın (“uzak düşman”) hem 
de Müslüman ülke yönetimlerinin (“yakın düş-
man”) bu kıyımlara karşı empati kurmamaları ve 
Suriye halkına destek vermemeleri de bu kadın ve 

27. Stephen Ulph, “A Virtual Border Conflict”, in The Borders of 
Islam: Exploring Samuel Huntington’s Faultlines, from Al-Andalus to 
the Virtual Ummah, Ed. Stig Hansen, Atle Mesoy ve Tuncay Kar-
das, (Hurst, London: 2009), s. 295-6. 

erkekleri Suriye’de savaşmak için motive eden ne-
denlerdendir.28 Örneğin, takma adı Ebu Hurey-
re el-Amriki olan ve bir intihar eyleminde ölen 
Amerikalı savaşçının, sadece gördüğü durumdan 
ötürü radikalleşmiş olduğuna inanılıyor: Esad’ın 
masum Müslümanları öldürmesi ve bundan 
ötürü hesap vermemesi.29 Fransız hükümetinde 
danışman olan Mathieu Guidere de Suriye ça-
tışmasından yansıyan ve internette bulunabilen 
korkunç görüntü ve kayıtların genç Fransız va-
tandaşlarını harekete geçirmekte ciddi pay sahibi 
olduğu konusunda aynı kanaatte.30 Gerçekten 
de Charlie Hebdo saldırısının baş şüphelisi Şerif 
Kouachi uyuşturucu kullanan, evlilik dışı ilişkisi 
bulunan bir vatandaş iken, Ebu Garip’te Ameri-
kalı askerlerin işkence yaptığı sahneleri izledikten 
sonra değiştiğini iddia etmiştir.31 Bu, IŞİD gibi 
aşırı grupların neden sürekli güncellenen Facebo-
ok sayfaları, YouTube videoları ve örgüt yanlısı 
Twitter hesapları ile sosyal medyada bu kadar 
aktif olduklarını da açıklamaktadır. Önce Lib-
ya’da Albay Kaddafi’ye karşı sonra da Esad’a karşı 
savaşan takma adı “İrlandalı Sam” olan Hüssam 
Neccar –yarı Libyalı yarı İrlandalı savaşçı– da 
internet üzerinden buna benzer bir cihadi-Selefi 
radikalleşme sürecinden geçmiştir. Neccar cihatçı 
saflara Kaddafi güçlerinin tecavüzü bir savaş aleti 
olarak kullanmalarını gördükten sonra katıldığı 
kanaatinde.32 Çoğu durumda internet en azın-
dan bir “radikalleşmeyi hızlandırıcı” bir unsur 
olarak çalışmaktadır. 

Daha derin psikolojik bir seviye için 2032 
yabancı savaşçı üzerinde yapılmış bir araştırma-

28. Aaron Zelin, “European Foreign Fighters in Syria”, The Washs-
ington Institute, 2 Nisan 2013. 

29. BBC World News, 15 Ekim 2014. 

30. “French brothers seek jihad in Syria”, BBC, 20 Ağustos 2013. 

31. http://www.france24.com/en/20150108-charlie-hebdo-suss-
pects-profiles-radicalisation-jihadist-france-paris-al-qaeda/ http://
www.independent.co.uk/news/world/europe/charlie-hebdo-profi-
le-of-suspected-killers-said-and-cherif-kouachi-who-shot-12-peop-
le-dead-9964153.html (Ziyaret edilen tarih: 08 Ocak 2015)

32. “More and more Europeans are Flying to Syria to Fight Assad”, 
Vice, 14 Mayıs 2013. 
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dan bahsetmek yerinde olacaktır. Bu araştırmada 
potansiyel üyelerin “karşılanmamış bir kendi-
ni tanımlama ihtiyacı” var ve şu arayışlar onları 
şiddete yönlendiriyor: İntikam arayanlar, statü 
arayanlar, kimlik ve macera arayanlar.33 Muhte-
melen de bunlar Suriye’deki savaşın sundukları-
nın sadece bir kısmı: “İntikam peşinde olanlar” 
için Müslümanlara zulmeden yöneticilere karşı 
kızgınlığı atmak için bir çıkış. “Statü arayışında 
olanlar” için hem Suriye savaş sahnesinde hem 
de Avrupa’daki vatanlarında internet üzerinden 
kopyalanan savaş görselleriyle bir prestij ve şöh-
ret temini. “Kimlik arayışında olanlar”a bölge 
halkı ve diğerleri nezdinde bir kabul görme im-
kanı. “Macera arayışında olanlar”a ise monoton 
ve kuru günlük hayattan uzak, farklı diyarlarda 
serüven iştahını tatmin edici bir vesile.34 

Bir başka eşit derecede önemli olan sebep sa-
vaşa katılanları şekillendiren sosyal çevre yoluyla 
savaşın cihada dönüşmesi.35 Başka bir deyişle, sırf 
isyancılara yardım etmek isteyerek onlara katılan 
bir savaşçı çatışma sürecinde başka hedefleri olan 
radikal bir savaşçıya dönüşebilir. “Sivillere karşı 
orantısız askeri güç kullanımı”na şahit olmak ve 
savaş alanında isyancı güçlerin radikal ideoloji-
sine maruz kalmak radikalleşmenin iki kuvvetli 
kaynağını teşkil eder.36 Benzer şekilde cahiliye, 
şehadet, cihat ve politik hilafet idealinin yeni-
den doğuşu benzeri ideolojik öncüller gibi ci-
hadi-Selefi kavramları üreten/çoğaltan internet 
vasıtasıyla davayla kendini kimliklendirme ve da-
vayı tashih etme hem Batılı “insan yapımı legal 
sistemlere”, hem de Suriye iç savaşından dolayı 
suçlanan bölgenin despotik Müslüman liderle-
rine güçlü bir alternatif sunma potansiyeline sa-

33. John M. Venhaus, “Why Youth Join Al-Qaeda”, US Institute of 
Peace Special Report, 236, s. 8-11. 

34. “Gruesome video of European jihadists in Syria shocks France”, 
France 24, 3 Mart 2014. 

35. James Hughes, “Chechnya-How War Makes Jihad” in The 
Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington’s Faultlines, from Al-
Andalus to the Virtual Ummah, Ed. Stig Hansen, Atle Mesoy and 
Tuncay Kardas, (Hurst, London: 2009), s. 173-189. 

36. a.g.e., s. 187. 

hiptir. Tam olarak bundan dolayı, İngiliz savaşçı 
Ibrahim Mazvagi YouTube’a konmuş bir videoda 
rahat hayat tarzını bırakıp Suriye’deki Müslü-
manlara yardım etmeye geldiğini söylüyor.37 Bir 
başka İngiliz savaşçı olan Iftihar Caman da hila-
feti yeniden tesis etmek için Suriye’ye savaşmaya 
geldiğini söylüyor.38 Bir dönem Hollanda Silahlı 
Kuvvetlerinde asker olan Türk kökenli Hollanda-
lı Yılmaz şimdi Suriye’de savaşıyor ve diğer isyan-
cı savaşçılara askeri eğitim veriyor. Yılmaz da Su-
riye’ye aynı şekilde “mazlumlara” yardım etmeye 
geldiğini iddia ediyor.39 Caman Birleşik Krallık’a 
dönüp orada faaliyet göstermeye hiç niyeti olma-
dığını söylerken Yılmaz sadece Suriye halkı için 
burada olduğunu ve eğer Hollanda ordusu gelip 
oradaki mazlum insanlara yardım etseydi aslında 
Hollanda ordusuna bile katılabileceğini belirti-
yor. Kısaca, Jaman ve Yılmaz yukarıda sorulan 
“neden” sorusuna farklı cevaplar verseler de ikisi 
de aynı “süper iyi”den40 bahsediyor: Güç kulla-
nımı yoluyla alternatif bir yönetim şekli kurarak 
adaletsizlere karşı “mazlumlara” yardım etmek. 

KİMLİK, SOSYAL 
MEDYA VE SANAL 
RADİKALLEŞME SİYASETİ
Suriye savaşındaki Avrupalı savaşçıların oluşumu 
bir ölçüde belli bir İslami aktivizmi canlandır-
mak için internetin etkili kullanımına dayanıyor. 
El-Kaide’nin tekli anlatısıyla41 aynı çizgide giden 
bu İslami aktivizm bir intikam projesinden gü-

37. http://www.youtube.com/watch?v=IodtnNFyldc, (Ziyaret edi-
len tarih: 1 Mart 2014). 

38. http://www.youtube.com/watch?v=yrQyhG9Pkzw, (Ziyaret 
edilen tarih: 1 Mart 2014). 

39. http://www.youtube.com/watch?v=nWua3exa6rw, (Ziyaret 
edilen tarih: 1 Mart 2014). 

40. Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern 
Identity, (Cambridge University Press, Cambridge: 1992), s. 63. 

41. Matteo Vergani, “Neo-Jihadist Prosumers and Al-Qaeda’s 
Single Narrative: The Case Study of Juliano Delnevo”, Studies in 
Conflict and Terrorism, 37(7), 2014, s. 604-17. 
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cünü almakta ve İslam’ı monolitik bir din olarak 
alıp monolitik bir düşmanla karşı karşıya getir-
mektedir. Bu sosyal cihat hikayesi sonra da sürek-
li olarak geleneksel yereriteler (cemiyet yaşlıları, 
cami gibi), yaygın gazeteler ve radyo ve karasal 
televizyon yayınlarını aşan dijital sosyal medya 
yollarıyla çok daha hızlıca ve durmadan hedef 
kitlesinden milyonlarcasına ulaşıyor.42 

Yabancı savaşçılar tarafından kullanılan özel 
avatarlar bilhassa eğitici oluyor. Çoğu Arapça 
isimle başlayan bir takma ad kullanıyorlar ve 
sonunu “Ebu X el-Britani” de ya da “Ebu Z el-
Türki”de olduğu gibi köklere dair bir tanımla-
mayla bitiriyorlar. Takma ad kullanmak (“Ebu 
X”te olduğu gibi) kendilerine ya da ailelerine ola-
sı tehditlere karşı gizlilik sağlayıp onları korumuş 
oluyor. Öte taraftan “el-Britani” tarzı tanımlama-
lar Avrupalı anavatandan evrensel cihat projeksi-
yonuna vurguda bulunma ihtiyacı şeklinde gö-
rülebilir. Arapçanın bu tarz kullanımlarda etkisi 
ayrıca dikkat çekicidir. Takma adlara ek olarak 
başka Arapça terimlerin kullanımı da hesaba ka-
tılmalıdır. Örnek olarak yabancı savaşçılar guraba 
(garip) ya da muhacir tarzı sıfatları sıkça kullana-
rak İslami terimlerle bağlarını öne çıkarıyorlar.43 

Araştırmalar bu yabancı savaşçıların genç 
–çoğunlukla yirmilerinde– ve eğitimli erkekler 
olduğunu göstermekte.44 Bu nedenle savaşçıların 
popüler takma isim ve figürleri ortaya atmaları 
ve sosyal medyayı destek toplamak için kullan-
maları şaşırtıcı değil. Pop figürler savaşçı olmaya 
hevesli olanlar için çekici olmakta. Mesela eski 
Alman rapçi Denis Cuspert (nâm-ı diğer Deso 
Dogg) genç Avrupalı savaşçılar için bir heyecan 
kaynağı oldu. İslam’ı seçişinden sonra müzikal 
kariyerini terk eden 4 albümlü “gangsta rapçi”, 
Amerika karşıtı duruşuyla zaten popülerdi. Daha 
da önemlisi, Millet-i İbrahim gibi Almanya’da 

42. Richard Barrett, Foreign Fighters in Syria, The Soufan Group, 
Haziran 2014. 

43. “Foreign Fighters in Syria”, The Meir Amit Intelligence and Ter-
rorism Information Center, Aralık 2013, s. 7. 

44. a.g.e., s. 28-29. 

aktif olan Selefi gruplarla olan güçlü bağlantıları 
onu Suriye iç savaşına yönlendirdi. “Ebu Talha 
el-Almani” takma ismini kullanan Cuspert bu 
savaşa sadece asker olarak katılmakla kalmayıp, 
aynı zamanda müziğinden gelen şöhretini Suri-
ye savaşında kullanmak için bir sanal silaha dö-
nüştürdü.45 Cephe hattında çekilen fotoğrafları 
kolaylıkla sosyal medyada dolaşırken Suriye ci-
hadını metheden “neşidleri” cihadi internet fo-
rumlarında daha da popüler oldu.46 Esad rejimi 
tarafından yapılan hava saldırısında yaralanması 
Cuspert’in hikayesini daha da cazibeli yaptı.47 
Eylül 2013’te YouTube’da dolaşan bir video kur-
tarılması için kendisine kalp masajı yapıldığı gö-
rüntülerinden sonra görünen yaralarından dolayı 
durumunun ciddi olduğunu gösteriyordu.48 Vi-
deo Deso Dogg’un öldüğü dedikodularını başlattı 
ama bazı Alman Selefi siteler öldüğü iddialarını 
yalanladılar.49 Her ne kadar Cuspert’in hikayesi 
kendi başına zaten oldukça etkileyici olsa da Deso 
Dogg’un sosyal medya tecrübesi hikayeyi çok 
daha popüler ve etkili yapan asıl etkendi. 

Çoğu zaman Suriye’de isyancılar ve yabancı 
savaşçılar sosyal medyayı öyle etkin kullanıyorlar 
ki Twitter, Instagram, Ask.fm ve Facebook gibi 
internet sitelerinin güçlü kullanımı onları pro-
paganda savaşında kullanılan etkin araçlar haline 
getirmiş durumda. 2007 senesinde 4500‘den faz-
la cihatçı internet sitesi Selefi radikal ideolojiyi 
örneğin cihatçı chat forumlarını destekleyerek ve 
buralarda genellikle Müslüman gençlerin kimlik 
arayışları ve “modern dünyada Müslüman genç-
lerin rolü”yle alakalı tartışmalar yayınlayarak ya-

45. Martin Armstrong, “The Search for Deso Dogg, The German 
Rapper Turned Jihadi Poster Boy”, Vice, 20 Eylül 2013. 

46. “Rapping for al-Qaeda in Syria”, CNN, 18 Kasım 2013. 

47. “Rapper-turned-jihadist, Deso Dogg or Abu Talha al-Almani, 
injured in strike in Syria”, News, 9 Eylül 2013. 

48. http://www.youtube.com/watch?v=UIcrMHtGy5s, (Ziyaret 
edilen tarih: 18 Şubat 2014). 

49. “Deso Dogg’un Şehid Olduğu Yalanlandı!”, Islah Haber, 24 
Kasım 2013. 
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yıyordu.50 Gilles de Kerchove’un belirttiği gibi, 
sosyal medya Suriye cephesine giden yabancı 
savaşçı akışını ciddi derecede kolaylaştırmış du-
rumda ve gidenler genellikle “narsist” kişiler olup 
Tumblr veya YouTube’a AK-47 ile selfie çekenler, 
rap, propaganda videoları ve kıyafet yükleyen-
ler ya da savaş alanından direkt video koyanlar 
oluyor.51 Sosyal medyadan kaygılananlar sadece 
Avrupa hükümetleri değil, Arab İçişleri Bakanla-
rı Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Kuman 
da dijital medyanın içeriğiyle alakalı endişeli, zira 
bu tarz platformlar radikalleşme için serbest alan-
lar sağlıyor.52 

İsyancılar cihatla sosyal medyayı kaynaş-
tırıyorlar. “Sham Center” gibi internet siteleri 
“sosyal cihat” diye isimlendirebileceğimiz etkili 
görseller ve Suriye’de savaşma fikrini ve idealini 
yaymakla meşguller.53 Avrupalı savaşçılar silahlar 
veordu araçlarının ele geçirilmesini de içerecek 
şekilde cepheden neredeyse herşeyi yüklüyor-
lar, ama öncelikle bütün hadisenin hararetli bir 
hikaye içinde sunulduğundan emin oluyorlar.54 
Yukarda bahsedilen Türk kökenli “Chechclear” 
takma isimli Hollandalı savaşçının Suriye cephe-
sinden yazdığı aktif bir Tumblr internet günlüğü 
var. Yabancı savaşçılar için sosyal medyanın öne-
mi “sosyal medyanın nasıl küresel cihadın” yarısı 
olduğunu gösteren bir silah, bir bıçak ve bir tane 
de akıllı telefon içeren bir fotoğrafta tam mana-
sıyla yakalanıyor.55 Savaşçı söylemi ve ürpertici 
infaz metodları düşünüldüğünde, radikalleşme-
nin yabancı savaşçılar için temel bir çekim alanı 
olması anlaşılır bir durum.

50. Bruce Riedel, “Al Qaeda Strikes Back”, Foreign Affairs (Mayıs-
Haziran), 2007, s. 24-41. 

51. “Social media ‘plays crucial role in recruiting jihadists’, anti-
terror chief warns”, Independent, 28 Ocak 2014. 

52. “Syrian Jihadists Recruited by Social Media”, Media Post, 29 
Ocak 2014. 

53. “Social networking sites promote ‘jihad duty’ for foreigners in 
Syria”, Setimes.com, 15 Kasım 2013. 

54. “Jihad Selfies: These British Extremists in Syria Love Social Mee-
dia”, Vice, 5 Aralık 2013. 

55. “‘Half of Jihad’ in Syria is...on social media”, Middle East OnO-
line, 12 Eylül 2013. 

Bunlara ek olarak Suriye iç savaşının nasıl 
çekici bir savaş sahnesine dönüşüp dünyanın 
her yerinden gelen gençleri, kadın ve kızları da 
içermek üzere, cezbettiğini medyada bu tarz ha-
berlere bol miktarda yer verilmesinden de anla-
mak mümkün. Semra Kesinovic (16) ve Sabina 
Selimovic (15) isimli iki Avusturyalı genç kızın 
durumu dikkate değer. Suriye’ye seyahat edip is-
yancı güçlere katılan bu kızlar56 “savaşın cihada 
dönüşümünü” gösteren farklı bir örnek. Savaş 
farklı yaş gruplarından potansiyel savaşçılara il-
ham verebilecek etkili hedefler üreterek cihatçı 
bireylerin oluşumunu sağlar. Medya araçlarının 
kurnazca kullanımını ve kendilerini cazibeli 
gösteren medya üretimlerini alandaki (cihadçı) 
toplayan vaizlerle birleştirerek cihat yapılabilir 
ve “havalı” göstermekteler, zira bu mesaj genç 
“özenti mücahitlere” geleneksel eğitimden daha 

56. “Interpol in hunt for Austrian jihadist teenage girls”, Al Arabiya, 
18 Nisan 2014. 
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hızlı ve daha kolay erişiyor.57 Dijital medyanın 
ana işlevlerinden biri özellikle sınır bölgelerinde 
yabancı savaşçıların savaş sahasına nakillerini ko-
laylaştıran kişilere erişimi sağlamasıdır. Lakin yu-
karıda da gösterildiği üzere, sosyal medyanın etki-
sini sadece asker toplamaya indirgememek gerekir. 

Sosyal medya zaten kurulmuş/oluşturulmuş 
bireyler arasında pasif bir aktarıcı olarak işlemi-
yor. Dijital medya yoluyla öğrenme ve öğrenme-
me neo-cihatçılığı tekrar üretmekten veya “tekil 
hikâyeyi”58 geri dönüştürmekten daha fazlasını 
içeren bir süreç. Zira dijital medya bu anlatımı 
yerli-melez semboller, kimlikler ve bireysel hayat 
hikâyeleriyle doldurarak yeniden yorumlanması-
nı sunup kolaylaştırır. Örneğin ICSR’ın “#Yeşil-
kuşlar: Suriye’de Yabancı Savaşçıların Önem ve 
Etkilerini Ölçmek” isimli kapsamlı raporu sosyal 
medyanın yabancı savaşçıların kendilerini eğit-
meleri ve sosyal medya profilerini kullanarak as-
ker toplama modellerine odaklanır. Rapora göre 
sosyal medyada bulunan yabancı savaşçıların 
çoğu IŞİD destekçisi (yüzde 55).59 Bu kişileri uy-
ruklarına göre sınıflandıran ICSR Birleşik Kral-
lığın en önde olduğunu (yüzde 17,9), Fransız 
(yüzde 11,6) ve Alman (yüzde 11,1) savaşçıların 
listede onu takip ettiğini göstermiştir.60 Raporun 
en genel bulgusu Twitter hesaplarının ve Facebo-
ok sayfalarının yabancı savaşçılar üzerinde etkili 
olduğunu iddia ediyor. Yabancı savaşçılar ara-
sında popüler olan Facebook sayfalarına bakıl-
dığında, Ahmed Musa Cibril, Musa Cerantonio 
ve Süleyman el-Ulvan gibi retoriği ve karizması 
güçlü, Suriye iç savaşı konusundaki duruşlarıyla 
cihatçı medya kanallarında “şöhret sahibi” ünlü 
Selefi vaizleri görmek mümkün. 

57. Havalı cihadın sunumu için en mükemmeli olan 
“Flames of War” örneğini görün: http://www.youtube.com/
watch?v=1vVLIUKdpFk (ziyaret edilen tarih: 25 Eylül 2014). 

58. Matteo Vergani, Neo-Jihadist Prosumers and Al-Qaeda’s Single 
Narrative: the Case Study of Juliano Delnevo, Studies in Conflict 
and Terrorism, 37(7), 2014, 604-17, s. 611. 

59. “#Greenbirds: Measuring Importance and Influence in Syrian 
Foreign Fighters”, ICSR, Nisan 2014, s. 11. 

60. a.g.e.

Bazıları Suriye cihadını dolaylı ve anonim 
biçimde desteklerken Musa Cerantonio gibileri 
de IŞİD’a olan desteklerini açıkça ifade etmiştir. 
Hristiyan bir anne-babanın çocuğu olarak dün-
yaya gelen Cerantonio 29 yaşında İrlanda ve İtal-
yan kökenli bir Avustralyalı ve 17 yaşında İslam’a 
geçmeden evvel başarılı bir genç vaiz olarak görü-
len biri.61 Suriye’de hakiki bir İslami egemenliğin 
kurulmasının sadece IŞİD yoluyla gerçekleşebi-
leceğini söylemekten çekinmiyor ve Facebook 
sayfasına sürekli “Rakka’yı kazanan IŞİD”, “IŞİD 
Bağdat’a girerken”, “Ebu Bekir el-Bağdadi” ve 
“Nusra Cephesi’nden IŞİD’e geçenler” şeklinde 
IŞİD yanlısı paylaşımlar yapıyor.62 Kayda değer 
olan şey gençlere veya yeni Müslümanlığa geçmiş 
olanlara ulaşmada Cerantonio’nun sahip olduğu 
karşılaştırmalı üstünlüğü kullanıyor olması. Bu 
gençler kendilerini Cerantonio’yla rahat bir şekil-
de tanımlamaktalar ve bu onu olası yeni yabancı 
savaşçı toplamada daha etkili yapmakta. Tabii ki 
gençleri savaş sahasına gönderenler sadece birey-
ler değil. Mesela Suriye’deki direniş yapılarında 
bulunan Hollandalı savaşçılara dair Kronos rapo-
runda Sharia4Holland ve Sharia4Belgium –Bel-
çika ve Hollanda’da aktif olan bu grupların ba-
rışçıl sosyal gruplar olduğuna inanılıyor– savaşçı 
toplamak için faal oldukları saptanmıştır. “Ciha-
dın İçinde: Suriye’de Hollandalı Savaşçılar” isimli 
rapora göre, bu grupların hem liderleri hem de 
çekirdek kadro üyeleri çatışmaya katılmak için 
Suriye’ye seyahatlerde bulunmuştur.63 

Sonuç olarak meseleyi sözüm ona “cihat 
özentisi” veya “twitter cihadı” gibi gazeteci ta-
nımlamalarıyla ifade etmemek gerekir. Yabancı 
savaşçı aktivitesi bir oyalanma ya da en sevilen 
eğlence meşgalesi olmaktan çok ‘sembolik bir 

61. http://en.islamway.net/scholar/2581 

62. “#Greenbirds: Measuring Importance and Influence in Syrian 
Foreign Fighters”, ICSR, Nisan 2014, s. 27.

63. “Inside the Jihad, Dutch Fighters in Syria”, Kronos, Ekim 
2013, s. 7. 
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iletişim tarzı/türü’ olarak görülmelidir.64 Sembo-
lik önem burada Selefilerin kendileri tarafından 
zaten verilmekte. Eski savaşçıların söylemlerinde 
bu sembolizmi yakalamak mümkün. Örneğin 
El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri “Bu savaşın 
yarıdan fazlasının medya alanında yürüdüğü” 
iddiasında bulunurken “Küresel İslami Medya 
Cephesi” emiri ve ana propagandacısı (takma 
adı Selahaddin II) inançlı Müslümanları “cihadi 
medya tugayları kurarak medya üzerindeki Si-
yonist kontrolü kırıp düşmanları terörize etmek 
için” birleşmeye çağırmıştır.65 

İÇ SAVAŞA  
“GEÇİŞ GÜZERGÂHI” 
OLARAK TÜRKİYE
Yabancı savaşçı tecrübesinin gerçeğe dönüşmesi-
ni sağlayan şey tabii ki sadece internet olanakları 
değil. Avrupalı savaşçıların Suriye’ye gidişleri için 
belli bir seyahat programı şablonu oluşturmuş-
tur. Standart seyahat planı ana vatanlarından 
Türkiye’ye uçup kaçakçıların yardımıyla Suriye 
sınırından geçip daha çok Suriye’nin kuzeyin-
deki isyancı gruplara katılmak oluyor. 911 kilo-
metrelik Suriye sınırıyla, Türkiye yakın zamanda 
Avrupalı yabancı savaşçıların kendilerinin (ve 
Türkiye’nin) düşmanı olan Esad’a karşı silaha sa-
rılmaları için transit yolu olmuştur. Suriye muha-
lefetinin, özellikle de Özgür Suriye Ordusu’nun 
güçlü destekçisi olan Türkiye için ilk başta bu 
yabancı savaşçıların Suriye savaşına akışları gü-
venlik meselesi ya da siyasi bir problem değildi. 
Ama IŞİD’in kuzey Suriye’de yayılması ve muha-
lefet arasında da Selefi-cihatçı etkinin güçlenmesi 
Amerika ve Avrupa hükümetlerinin Türkiye’nin 

64. Nicholas J. O’Shaughnessey ve Paul R. Baines, ‘Selling Terror: 
The Symbolization and Positioning of Jihad’, Marketing Theory, 
9(2), 2009, s. 227-41. 

65. “Al-Qaeda Takes Jihad to Media Four Years after 9/11: Al-
Qaeda Fighters Become Producers, Film Directors, Video Cameras 
Have Become Their Most Potent Weapon,” Middle East Online, 9 
Ekim 2005. 

rolüne dair tehdit algılarını değiştirdi. Özellikle 
2013 senesinin ikinci yarısında “Türkiye aşırı 
grupları mı destekliyor?” sorusunun medyada 
yoğunlaşmasıyla Türkiye bu tarz kuşkuları göz 
ardı edemez ve düşünmeden reddedemez oldu. 
Zira “Türkiye aşırı grupları destekliyor” algısı 
onun İslam-dostu hükümetini teröristleri teşvik 
etme ve destekleme iddialarından ayrıştırma mü-
cadelesine taban tabana zıt. 

2013 sonuna doğru Türk yetkililer yabancı 
savaşçıların Suriye’ye girişini engellemek için ilk 
somut adımları attılar. Der Spiegel’e göre 2013 
sonunda neredeyse 1000‘den fazla Avrupalı po-
tansiyel şüpheli yabancı savaşçı güvenlik görevli-
leri tarafından ülkelerine geri gönderildi.66 IŞİD 
uzmanı Eymen Cevad el-Temimi ilk başta Türki-
ye’nin IŞİD’ı Suriyeli olmayan savaşçıların çoğun-
luğu oluşturduğu bir grup) Esad rejimi ve Suriyeli 
Kürt savaşçılara (YPG) karşı kullanışlı bir proxy 
olarak gördüğünü söylerken Türk yetkililer çok-
lukla bu kadar uzun bir sınırın güvenliğini sağla-
manın güçlüğüne dikkat çekiyorlar.67 2014 baş-
larında Türk ordusu bir IŞİD konvoyunu vurdu 
ve hükümet gittikçe IŞİD’i ülkenin güvenliğine 
bir tehdit olarak görerek onu daha çok hedef al-
maya başladı.68 Birçok Batılı kaynak aşırı gruplar 
ve Türkiye’nin İslam-dostu hükümeti arasındaki 

66. “Der Spiegel: Türkiye, Suriye’ye giden 1100 kişiyi Avrupa’ya 
geri gönderdi”, Zaman, 4 Ocak 2013. 

67. “Jihadists flooding into northern Syria put Turkey on edge”, 
Fox News, 15 Ekim 2013. 

68. “TSK, IŞİD konvoyunu vurdu”, Sabah, 29 Ocak 2014. 

2013 sonuna doğru Türk yetkililer yabancı 
savaşçıların Suriye’ye girişini engellemek için ilk 
somut adımları attılar. Der Spiegel’e göre 2013 
sonunda neredeyse 1000‘den fazla Avrupalı 
potansiyel şüpheli yabancı savaşçı güvenlik 
görevlileri tarafından ülkelerine geri gönderildi.
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ideolojik-dini yakınlıktan bahsettiyse de iddia 
edilen yabancı savaşçı akışına destek dini-ideolo-
jik sebeplerden çok taktik bazlıydı. Bu yaklaşımın 
bir kanıtı Dışişleri Bakanı ve İstihbarat Daire Baş-
kanı da dâhil yüksek diplomatik ve askeri görev-
liler arasında geçen ve basına sızdırılan gizli bir 
kayıttan anlaşılmakta. Mart ayında yerel seçim-
lerden az evvel yayınlanan kayıt Türk yetkililerin 
IŞİD’in Suriye’deki Türk toprağı olan Süleyman 
Şah Türbesi’ne karşı tehdidini Esad rejimine karşı 
askeri operasyon başlatmak için bir mazeret ola-
rak kullanmak istediklerini gösteriyordu.69 

ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı 
“2013 Terörizm Ülke Raporları”na göre Türki-
ye, özellikle IŞİD ve El-Nusra Cephesine bağlı 
radikal yabancı savaşçılar için bir transit ülkesi 
olmuştur.70 Türkiye’nin güneyinde bulunan ve 
“güvenli ev” ismi verilen71 mekanlar yabancı sa-
vaşçılar tarafından Suriye’ye geçmeden önce top-
lanmak için kullanılırken, Suriye’ye kaçakçı kim-
liğiyle72 geçişi de kolaylaştırmaktadır. Ortak bir 
düşmanın varlığının (Esad rejimi) Türkiye’nin 
yabancı savaşçıların hareketlerini görmezlikten 
gelmeyi tercih etmesine sebep olduğu iddia edile-
bilir, ancak diğer yandan bu kadar uzun bir sınırı 
kontrol etmenin zorluğu da ortadadır. Buna ek 
olarak Türkiye’nin Güneydoğu bölgesine giden 
herkesi potansiyel bir terör bağlantısı olduğuna 
dair açık bir istihbarat olmadan, sadece güney-
doğuya yolculuk yaptığı için tutuklamasını teklif 
etmek de mantık dışıdır. Birçok turist gibi Av-
rupalı ve Arap vatandaşlar için de Türkiye biraz 
da vizeye ihtiyaç duyulmaması nedeniyle popüler 
bir seyahat yeridir.73 Bu nedenle örneğin Suriyeli 

69. “Jihadist threat against sacred Turkish tomb threatens to widen 
Syria’s war”, Fox News, 28 Mart 2014. 

70. “Country Reports on Terrorism 2013”, US State Department 
of State Publication, Nisan 2014, s. 119. 

71. “Al-Qaeda recruits entering Syria from Turkey safehouses”, The-
Telegraph, 30 Ekim 2013

72. “The secret jihadi smuggling route through Turkey”, CNN, 5 
Kasım 2013

73. “Land of the “Boutique Jihad”: The Foreign Fighters in Syria”, 
Fair Observer, Kasım 2013. 

isyancılara katılmak isteyen ve Türkiye’ye gelen 
bir İngiliz vatandaşı İngiliz yetkililer tarafından 
engellenmiyorsa, bu kişi uyruğu ve ilgili vize 
politikaları sebebiyle hiçbir engelle karşılaşmaz, 
ki bu da diğer motivasyonlara ek olarak ayrı bir 
teşviktir. Bununla beraber Suriye’de yardım faali-
yetleri yürüten ve Suriye’ye gidip savaşmak için 
can atan potansiyel yabancı savaşçıları barındırıp 
bunların sınır geçişi için kullanabileceği birçok 
ulusal ve uluslararası yardım grubu ve organizas-
yon var. Bunların çoğu Türkiye sınırını kullanı-
yorlar ve bir yardım organizasyonunda gönüllü 
olmak suç değil. Yardım konvoyunu geride bıra-
kıp isyancılara katılmak isteyen bir kişiyi durdur-
mak genellikle mümkün değil. 

Bunun yanı sıra Suriye savaş sahası için bir 
kapıya dönen Türkiye sınırlarının bulunduğu 
bölgede yabancı savaşçılara insan transferinde ko-
laylık sağlayacak kişiler bulmaya sebep olan bir-
çok sosyoekonomik sebep mevcut. Türkiye Kal-
kınma Bakanlığına göre Suriye sınırındaki Türk 
şehirleri Türkiye’nin kalkınma listesinde üstte 
olanlar şehirler değil. 81 ilin bulunduğu listede74 
6 şehir arasından (Şırnak, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, 
Gaziantep ve Mardin) sadece Gaziantep en çok 
gelişmiş olarak gözükürken (30. sırada) diğerleri 
ise Gaziantep’in çok arkasından geliyorlar.75 Böy-
le olsa bile Gaziantepliler kaçakçılığı hele ki böy-
le berbat ekonomik şartlar göz önüne alınınca, 
savaş endüstrisinin bir hasılatı olarak görüyorlar. 
Durum o noktaya vardı ki Türkiye devleti Mayıs 
2014’te Suriye sınırının belli yerlerine güvenlik 
ve kaçakçılığı engellemek için duvar inşa etmeye 
karar verdi.76 

Türkiye’nin Suriye iç savaşındaki rolü ge-
nellikle iç siyasetin çapraz ateşine yakalanıyor. 

74. “İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sırası güncellendi”, Dicle 
Kalkınma Ajansı, http://www.dika.org.tr/upload/archive/files/Sos-
yo-Ekonomik%20G%C3%B6stergeler%202011.pdf (20 Nisan 
2014). 

75. Kilis 63, Şanlıurfa 73, Mardin 74, Şırnak 78 ve Hatay 46. 
sıradalar. 

76. “Turkey builds wall in token effort to secure border with Syria”, 
Reuters, 5 Mayıs 2014. 
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Siyaseten Türkiye’nin sınır illeri çoğunlukla 
AK Parti’nin güçlü olduğu yerler. Bunun en 
yakın tezahürü 2014 yerel seçimlerinde parti-
nin kapsamlı zaferiydi. Türkiye-Suriye sınırında 
bulunan 22 sınır ilçesinden 14‘ünde AK Parti 
belediyeleri kazanırken (Yayladağı, Altınözü, 
Reyhanlı, Kumlu, Kırıkhan, Hassa, Karkamış, 
Musabeyli, Kilis (Merkez), Elbeyli, Birecik, Ak-
çakale, Harran ve Ceylanpınar), BDP 7 ilçeyi 
(Suruç, Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin, Silopi, 
Cizre ve İdil) ve MHP sadece birini (Oğuzeli) 
kazandı.77 Suruç haricinde BDP tarafından ka-
zanılan ilçeler Kamışlı kantonuna –Suriye’nin 
Haseke iline bağlı olan Kamışlı’da YPG örgütü 
hakim durumdadır– komşudurlar. Oğuzeli’nde 
çoğunlukla Türkmen nüfus vardır ve Suriye’nin 
Türkmen nüfusuna sahip köylerine komşudur. 
BDP ve MHP, Erdoğan’ın Suriye politikasını 
sırasıyla Suriye Kürtlerinin ve Suriyeli Türk-
menlerin acılarına kayıtsız kalmakla suçlasalar 
da doğrudan “Esad yanlısı” ya da “rejim yan-
lısı” diye etiketlenemezler. Türkiye’nin Suriye 

77. Bkz.: http://secim.haberler.com.2014 (ziyaret edilen tarih: 1 
Ekim 2014).

politikasına tamamen karşı çıkan tek başlıca si-
yasi parti ise seküler ana muhalefet partisi olan 
CHP’dir, CHP aynı zamanda Türkiye’nin Ame-
rika liderliğinde IŞİD’i imha etmek için kuru-
lan koalisyona iştirak etmesine de karşıdır.78 AK 
Parti ile CHP arasında Suriye politikasına yö-
nelik farklılık seçim meydanlarında kullanılan 
dile de yansımıştı. Örneğin seçim kampanya-
sında CHP’nin Erdoğan’ı “El Kaide sözcüsü”79 
olmakla itham etmesi gayet olağandı, o vakit 
Başbakan olan Erdoğan da karşılık olarak kolay-
lıkla CHP’yi “Baasçı”80 parti diye eleştiriyordu. 
CHP’nin Hatay vekili Ediboğlu 20.000 rejim 
karşıtı savaşçının Esad güçleriyle savaşmak için 
Türkiye sınırlarından geçtiğini iddia ediyor ve 
karar vericileri “Hatay’ın Yayladağ bölgesinde 
otellerde kalıp günlük olarak Suriye’ye Esad 
güçlerine karşı savaşmak için sınırı geçtiğini”81 
iddia ettiği 300 Çeçen yabancı savaşçıyı dur-

78. CNNTurk, 29 Eylül 2014. 

79. “El Kaide’nin sözcülüğüne mi soyundu?”, Birgün, 15 Mart 
2014. 

80. “Muhalefete ‘Baasçı’ eleştirisi’ Esad’dan önce CHP tepki verdi”, 
Türkiye, 26 Mart 2014. 

81. CNNTurk, 11 Ekim 2014. 

Kaynak: http://umap.openstreetmap.fr/en/map/untitled-map_17667#7/36.191/39.749
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durmadığı için eleştiriyor. Şanlıurfa Valisi İ. 
Küçük ise IŞİD veya başkalarından yana sınır 
bölgesinden gelecek herhangi bir tehdidi kati-
yen reddetmektedir.82 Sonuçta Esad karşıtı yerel 
siyasi tablonun ve sınır bölgelerindeki idari bü-
rokrasisinin bir dönem yabancı savaşçıların bu-
lunmasını ve akışını göz ardı etmeye sevk etmiş 
olabileceği düşünülebilir. 

TARTIŞMA: SAVAŞ, 
İNTERNET VE BENLİK 
Suriye’de bulunan Avrupalı cihatçıların You-
Tube’a yüklenen ürkütücü videolarının dehşet 
verdiği ve tartışma başlattığı doğrudur. Ama Av-
rupalı siyasetçiler tarafından yürütülen kederli 
“Avrupalı savaşçıların dönüşü” söylemi Suriye 
savaş cephesi tehdidinin ve güvensizliğinin kötü 
bir şekilde içselleştirilmesine neden oluyor. Yurt 
içinde bu savaşın yayılmasına engel olmak için 
Avrupalı hükümetler hem Suriye savaşını hem de 
onun göze çarpan Avrupalı suç ortaklarını “yurti-
çi ayniliğin/benzerliğin” sağladığı emniyetinden 
farklı olarak “yabancı ötekiliğin” kontrol edile-
meyen alanının parçası olarak inşa ediyorlar. Sa-
vaşın sebeplerini dışsallaştırmak fakat tehditlerini 
içselleştirmek ikili hareketi fayda sağlamıyor. En 
basitinden Avrupalı savaşçıların dönüşünün geti-
receği terörizm tehditlerinin bir “yabancı” etken 
üretimi (mesela içselleşmiş dini aşırılık) oluşu 
iddiasının ciddi şekilde tahlil edilmesi gerekiyor. 

82. “Sınırda eylem, müdahale ve hortum”, Hürriyet, 22 Ekim 2014. 

Devletlerin savaşçıların “yurt içi” (Avrupalı) uy-
rukları ve “yabancı” (Selefi-cihadi) ideolojilerinin 
arasındaki farka odaklanma eğilimleri yukarıda 
anlatılan radikalleşme sürecinin karmaşıklığını 
örtüyor. Bu çalışmanın göstermeyi ummuş ol-
duğu üzere, radikalleşme süreci ile ilgili yaklaşım 
içeride-dışarıda, modern-premodern83 dikotomi-
ler ya da benzerlerinin kolayca kategorize edil-
mesini (reddediyor da olabilir) benimsemiyor. 
Bu savaşçılar ne durduk yere aşırı dinci olmuşlar 
ne de terörizme karşı içten gelen bir eğilimleri 
var. Bu yüzden savaşçıların savaşa katılmış ol-
malarının onları otomatik olarak anavatandaki 
topluma karşı ‘potansiyel terörist’ yaptığı fikri ile 
oyalanmak basit kalır. 

Avrupalı savaşçılar ulusal güvenliğe tehdit 
oluşturuyorlar mı? ICSR çalışmasına göre özel-
likle Nisan 2013‘ten beri Suriye’ye giden batı 
Avrupalı savaşçıların sayısı 590’dan 1937’ye 
yükseldi.84 Fransız istihbaratı bunu mütevazı bir 
oran olarak görüyor ve çok daha yüksek oranlar 
öngörüyor. Her ne kadar Fransız gazeteci Ou-
mar Ouahmane Fransız savaşçıların çoğunlukla 
Fransa’ya dönmek istemeyeceklerini düşünse de85 
hükümetler her halükarda en kötü senaryo için 
kendilerini hazırlayıp ona göre plan yapıyorlar. 
Fransa ve İngiltere şimdi böylesi bir tehdide karşı 
kendilerini korumak için birlikte çalışmaktalar.86 
Avrupalı güçler için olası bir aşırıcılığın Avru-
pa’ya taşması gerçekten de bir kâbusa dönüşmüş 
durumda. İngiliz yetkililere göre Suriye’den ne-
redeyse 250 İngiliz vatandaş ülkesine döndü ve 
MI5 şimdi bu kişilerin oluşturabileceği tehditlere 

83. Modern Batı felsefesinde IŞİD’in “kökleri”yle alakalı farklı 
bir bakış için bkz. “Isis jihadis aren’t medieval--they are shaped by 
modern western philosophy”, The Guardian, 9 Eylül 2014. 

84. “ICSR Insight: Up to 11,000 foreign fighters in Syria; steep rise 
among Western Europeans”, http://icsr.info/2013/12/icsr-insight-
11000-foreign-fighters-syria-steep-rise-among-western-europeans/ 

85. “Ces djihadistes français partis en Syria qui “ne veulent pas revee-
nir”“, France 24, 18 Şubat 2014. 

86. “UK, France meet as EU ponders jihadist spillover from 
Syria”, http://www.upi.com/Top_News/Special/2014/01/31/
EU-nations-weigh-risk-of-jihadist-spillover-from-Syria/UPI-
70911391209479/ , 31 Ocak 2014. 

Aaron Zelin yabancı isyancı savaşçıları Suriye’de 
bulunan bütün isyancılar arasında sadece yüzde 10’u 

temsil ettiğini ve bunları da kolaya kaçarak el-Kaide 
ve IŞID üyeleri olarak görmenin yanlış olduğunu 

çünkü birçok yabancı savaşçının bu savaşa kendi 
özel gündemleriyle katıldıklarını iddia ediyor.
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tercih ettiklerini ve Batı’da savaşma eğilimlerinin 
olmadığını düşünüyorlar.94

RADİKALLEŞMİŞ 
BENLİĞİ ZAPT ETMEK
Bütün yabancı savaşçılar kendi ülkelerine ve baş-
ka devletlere tehdit olmasalar bile radikalleşenle-
ri kontrol altına alma ihtiyacı aşikârdır. BM Söz-
leşmesi 7. Bölüm uyarınca hukuken bağlayıcılığı 
olan ve yakın zamanda 15 üyenin evet oyuyla 
çıkan bir BMGK kararı, BM üyesi 193 ülkenin 
terörist gruplarla savaşmak için yurtdışına çıkan 
ve terörist gruplara katılan vatandaşlarını sert bir 
şekilde cezalandırmalarını kararlaştırmıştır. Fa-
kat Başkan Obama’nın da bu toplantıda altını 
çizmiş olduğu gibi “kararlar tek başlarına yeterli 
olmayacaktır. Kağıt üstündeki sözler bizleri ko-
rumayacaktır. Afilli retorik ve iyi niyet tek bir 
terörist saldırısını durdurmayacaktır. Bugün bu-
rada konuşulan sözler eylemle uyuşturulmalı ve 
pratiğe dökülmelidir”.95 

Afilli retoriği bir yana bırakırsak, radikal-
leşmiş bir benlik nasıl kontrol altına alınabilir? 
Temellerle/esastan başlamak daha iyi olur: Dö-
nen savaşçıların oluşturacağı tehdidi kontrol 
etmenin yolu yargısız soruşturma, vatandaşlığın 
iptali veya sırf sakıncalılarla birliktelikten dolayı 
suçlu kanaatine varmaktan daha ötede olmalıdır. 
Avrupalı hükümetler geri dönen bu kişileri an-
lamakta ve onlarla ilişki kurmakta zorlanıyorlar. 
Burada çözüm için online ve offline olmak üzere 
iki ayaklı bir yaklaşım gereklidir. Öncelikli olan 
offline olanıdır: Sanal ümmetle kurulan diyalo-
gun savaşçı aşırıcılığın din, eğitim eksikliği veya 
yoksulluk kaynaklı olduğu efsanesinden kurtul-

94. Thomas Hegghammer, “Should I Stay or Should I Go? Explainn-
ing Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and 
Foreign Fighting”, American Political Science Review, (Şubat 2013), 
s. 12. 

95. “US, Security Council take on foreign fighters”, Politico, 24 
Eylül 2014. 

karşı çalışıyor.87 İskandinav ülkeleri Norveç88 ve 
İsveç89 de Suriye’den dönenlerin yaratabileceği 
olası tehditlere karşı kaygılılar. 

Yetkililerin ve politikacıların sıkça alarm 
vermelerine rağmen bu savaşçıların eve dön-
düklerinde yurtiçi topluma otomatik olarak bir 
tehdit oluşturacaklarına inanmak doğru bir yak-
laşım olmaz. Suriye’deki yabancı savaşçılar ara-
sında kendi ülkelerine döndüklerinde ona zarar 
vermeyi planlamayan ya da istemeyenler de var.90 
Bu nedenle bütün yabancı savaşçıların döndük-
lerinde yurtlarındaki otoritelere karşı düşman 
olacaklarını sanmak yanlış olur. Örneğin, Aaron 
Zelin yabancı isyancı savaşçıları Suriye’de bulu-
nan bütün isyancılar arasında sadece yüzde 10’u 
temsil ettiğini ve bunları da kolaya kaçarak el-
Kaide ve IŞİD üyeleri olarak görmenin yanlış 
olduğunu çünkü birçok yabancı savaşçının bu 
savaşa kendi özel gündemleriyle katıldıklarını 
iddia ediyor.91 Bazı savaşçılar belirgin bir şekilde 
İngiltere’nin evleri olduğunu düşünüyor ve İn-
giltere’de cihat fikrini realist bir fikir olarak gör-
müyorlar.92 Yine de bu panik yaratan ses genel-
likle kurumlardan geliyor. Örneğin, AB Terörle 
Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove sa-
vaşçıların tümü radikal olarak sınıflandırılmasa 
bile ileride “radikal savaşçı olacaklar ve dönüşleri 
yurtiçi güvenlik için ciddi tehdit oluşturacak-
tır” derken kendisinden son derece emin.93 Öte 
yandan Thomas Hegghammer gibi uzmanlar ise 
Batılı savaşçıların evlerinden uzakta savaşmayı 

87. “British jihadist warns life is hard in Syria and hundreds return 
to UK”, The Telegraph, 17 Şubat 2014. 

88. “Norway faces Syria jihadist threat”, Ice News, 3 Mart 2014. 

89. “Swedish intelligence concerned about Syrian jihadists”, Long 
War Journal, 17 Haziran 2013. 

90. “The next step on the jihadist trail: a tough return home”, Fran-
ce 24, 26 Eylül 2014. 

91. Aaron Zelin, “ICSR Insight: European Foreign Fighters in 
Syria”, ICSR, http://icsr.info/2013/04/icsr-insight-european-fore-
ign-fighters-in-syria-2/ , Nisan 2013. 

92. “Who are the British jihadists in Syria?”, BBC, 15 Ekim 2013. 

93. “More and more Europeans are Flying to Syria to Fight Assad”, 
Vice, 14 Mayıs 2013. 
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makla başlaması gerekir. Yukarıda da belirtildiği 
gibi terörizme yönelik “ana sebep” yaklaşımı96 
yukarıdaki örneklerle ilişkili değildir. Radikal-
leşmeden kurtarma politikaları ve programları 
yabancı savaşçıların yenilikçi yöntemlerle sivil 
hayata nasıl tekrar kazandırılabileceklerine odak-
lanmalıdır. Potansiyel yabancı savaşçılar şiddet 
davranışlarını meşrulaştıran dini metinlerin ve 
seçilmiş parçaların yanlış yorumlamalarına karşı 
sosyal olarak daha savunmalı hale getirilmelidir. 
Onun yerine doktrinsel restorasyon için onlara 
İslami tefsir ve ilmin 1400 yıllık çoğulculuğu-
nun gösterilmesi gerekir. Daha da önemlisi, bu 
ikinci çabanın uzmanların “el-Kaide’nin mesajı-
nın gençlerde bu kadar makes bulmasının sebebi 
olan kişisel ihtiyaç ve ergen gelişiminin özgün 
oluşumunun derinliğine”97 inen çabalarıyla pa-
ralel yürümesi gerekmektedir. 

İkinci olarak online radikalleşmeyle baş et-
menin hem “pozitif ” hem “negatif ” tedbirleri 
olmalıdır. “Negatif ” yöntemler, aşırıcılar tarafın-
dan basılan bilgilere ve sair malzemelere ulaşımın 
engellenmesini içerir. Lakin bunun çok dikkatle 
yapılması gerekir. Demokratik hükümetler IP 
adreslerini kaldırmak, süzmek, websitelerini sak-
lamak ya da engellemek tarzı yöntemlerini uygu-
larsa tabiri caizse aşağı tükürsen sakal (toplumu 
zarardan koruma ihtiyacı) yukarı tükürsen bıyık 
(serbest konuşma özgürlüğü ve sansürcülükten 
dolayı gerçekleşen meşruiyet kaybı) problemiy-

96. Richard Jackson, et. al. Terrorism: A Critical Introduction, (Palg-
rave, McMillan: 2011), s. 9-29.

97. John M. Venhaus, “Why Youth Join Al-Qaeda”, US Institute of 
Peace Special Report, 236, (2010), s. 18. 

le karşılaşırlar.98 Kritik bir biçimde devletlerin 
takip edeceği negatif politikalar dışlama hissi-
ne neden olabilir ve özellikle Müslümanların 
konuşma özgürlüğünün hedeflendiği intibasını 
verme tehlikesi taşır. Diğer yandan pozitif yön-
temler alternatif dini mesajlar veya başka tipte 
çekici olan ve aşırıcıların siyasi mesajlarına karşı 
çıkacak, meydan okuyacak ve onları etkisiz hale 
getirecek içerikler olabilir. Genel olarak burada-
ki pratik hedef aşırıcıların internetteki “seyirci 
hisselerini” düşürmek olmalıdır. Bazı pozitif 
yöntemler topluluk projelerini desteklemek gibi 
kapsamlı olabilir. Örneğin “Siyah Ülke İmamla-
rı” projesi gibi yurtiçi vaizler yetiştirmeyi ve po-
zitif bir Müslüman özfarkındalık üretmeyi, top-
lumsal dirençliliği ve sivil iştirakı destekleyen bir 
proje olabilir, bu tarz projelerin tek kötü yanı ise 
sadece Müslümanların etrafında dönüyor olması 
ve bunun da mahsurlu etkisi olarak Müslüman-
ların kendilerini “problem” olarak hissetmeleri-
dir.99 Yeni yapılmış bir ankete göre genç İngiliz 
Müslümanlar “aşırılığı ve terörizmi yetkililerin 
yanında, hatta üniversitelerde rahatça konuşabi-
leceklerini” hissetmiyorlar.100 

Radikalleşme sürecini ve Suriye savaşının 
ciddi sonuçları karşısında Avrupalı hükümetlerin 
hiçbir şey yapmamış olmamasının getirdiği ters 
etkileri anlamak Avrupalı savaşçıların getirece-
ği potansiyel tehdidi önlemenin ön koşuludur. 
Aynı zamanda yaşanan insanlık krizi, Batı’nın 
kayıtsızlığı sonucu Suriye’de artan savaş suçları ya 
da yabancılaşma, ötekileştirme ve bundan mey-
dana gelen anavatan devletleri ve toplumlarıyla 
olan bağın kopuşu gibi Suriye savaşına Avrupa-
lıların katılma isteklerine sebep olan meselelere 
de değinmek lazımdır.101 Bu anlayışa getirilen 

98. “Countering Online Radicalisation: A Strategy for Action”, The 
International Centre for the Study of Radicalization and Political Vio-
lence (ICSR) Report, (2009), s. 14-22 ve 42-48. 

99. a.g.e. s. 46.

100. a.g.e. s. 19, dn. 47.

101. “Blanket-ban on Brit fighters returning from Syria may not be 
best answer”, RT, 14 Şubat 2014. 

Dönen savaşçıların oluşturacağı tehdidi kontrol 
etmenin yolu yargısız soruşturma, vatandaşlığın 

iptali veya sırf sakıncalılarla birliktelikten dolayı suçlu 
kanaatine varmaktan daha ötede olmalıdır. 
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alternatif öneri ise muhtemelen sosyal açıdan 
daha da yabancılaştırıcıdır ve hükümetlerin bu 
kişilerin Avrupa pasaportlarını ellerinden alarak 
onları vatansız bırakması adımını içerir. Böylesi-
ne bir “kati yasaklama” Derrida’nın “otoimmun 
süreç” olarak isimlendirdiği şeye denk geliyor ve 
bu yüzden Batılı demokratik hükümetler bu uy-
gulamalarıyla “baskı üzerinden bir kısır döngü-
yü” uyarlıyorlar ve bu da “yok etmeyi istediği şeyi 
üretip, tekrar üretip yeniden oluşturuyor”.102 Ne 
var ki ironik bir biçimde bu Avrupalı devletleri 
“potansiyel teröristlerin” getireceği tehdide karşı 
savunma isteği adına tıpkı Suriye rejimi gibi eleş-
tirdikleri103 devletlere benzemeye itebilir. 

SONUÇ
Son dönemde karşı karşıya kaldığımız olaylar 
gösteriyor ki internet üzerinden kurulan yeni 
etkileşim ağları, baskın sosyal organizasyon for-
mu olan ve dikey olarak bütünleşmiş toplum-
sal hiyerarşilerle hızla yer değiştiriyor. Bunun 
en önemli sebebi geleneksel otorite figürlerinin 
(cami imamları, devletin resmi görevlileri, okul-
da öğretmenler vs.) genç Müslümanların kimlik 
inşası ve pratikleri üzerindeki moral ve söylemsel 
hâkimiyetlerini kaybetmiş olmasıdır.104 Başka bir 
deyişle, (bölge merkezli) siyasi ve sosyal aktivist-
lerin yerine yeni bir benlik tipi olarak “internet 
sörfçüsü, koltuk mücahidi” geliyor. Böylece öz 
tecrit, kişisel (dijital) eğitim ve radikalleşme gibi 
yeni süreçler hız kazanıyor. Gerçekten de dijital 
sosyal medya platformlarının mümkün kıldığı 
yeni sosyal ağlar ve yeni sosyalleşme süreçleri sa-
yesinde “koltuk mücahitleri” radikalleşmeye çok 

102. Jacques Derrida, “Autoimmunity real and symbolic suicides”, 
Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jurgen Habermas and 
Jacques Derrida içinde G. Borradori (ed.), (Chicago University 
Press, Chicago: 2003), s. 99. 

103. Jacques Derrida, Rogues: Two Essays on Reason, California: 
Stanford University Press, 2005, s. 40. 

104. Juan Stemmann, “Middle East Salafism’s Influence and the 
Radicalization of Muslim Communities in Europe”, The Middle 
East Review of International Affairs, 10(3), 2006. 

daha kolay geçiyorlar. Bu süreçlerde radikalleşen 
Müslümanlar, “sanal tecrübelerin” sağladığı im-
kânlarla “mekânlarda cisimleşen tecrübe mantı-
ğını izole etmeyi” rahatlıkla başarabiliyorlar.105 
Bu yeni mantık, cami gibi yüz yüze etkileşimi, 
eğitimi ve düzeni sağlayan alışılmış geleneksel fi-
ziki-sosyal mekânları hem itibarsızlaştırıyor hem 
de etkisizleştirip sürüncemede bırakıyor. Yine 
bu mantık üzerinden birçok terörist organizas-
yon küçük grup aktivizmi ve internet üzerinden 
kolaylıkla eleman devşirebiliyor. Ortaya yeni bir 
küresel “hiper metin” çıkıyor ve bu alan sadece 
cihatçı chat forumları, videolar, kılavuzlar, “mü-
himmatını kendin hazırla” ve benzeri içerikleri 
taşıyan ve neredeyse 6000 sitenin içeriğini oluş-
turan radikal ideolojilerden oluşmuyor. Bu met-
nin beslediği yeni bir olgu da “yozlaşmış Batı” ile 
ana akım İslam (ve onun geleneksel yöneticile-
riyle) “ikili bir kırılma” yaşayan Müslümanların 
oluşturduğu yeni bir “sanal ümmet”. Bu alterna-
tif ümmet anlayışını besleyen katı doktrinel Se-
lefi dünya106 sayesinde de yeni Müslüman benlik 
kolaylıkla radikalleşebiliyorlar ve mazlum Müslü-
manlar adına bir dizi felaket senaryosunu eyleme 
dönüştürebiliyor. Bu süreçte radikalleşmiş ben-
liği kontrol altına almak haliyle çok zorlaşıyor. 
Online ve offline yöntemlerin meyvesini verebil-
mesi için birçok sosyal ve siyasi program, çaba ve 
yöntemin yanında ayrıca hassas, tamir edici bir 
sosyal entegrasyon gerekiyor. Bu entegrasyonun 
uzun zaman alacağının bilinmesi gerekiyor, tıpkı 
“IŞİD olarak bilinen terörist grubu zayıflatmak 
ve yok etmenin” uzun yıllar alacağının bilinmesi 
gerektiği gibi.107

105. Manuel Castells, “Epilogue: Informationalism and the Nete-
work Society” The Hacker Ethic içinde, Pekka Himanen, (Random 
House, New York: 2001), s. 171. 

106. Dominique Thomas, “Britain Rejecting Western Modernity?”, 
The Borders of Islam: Exploring Samuel Huntington’s Faultlines, from 
Al-Andalus to the Virtual Ummah, içinde Stig Hansen, Atle Mesoy 
ve Tuncay Kardas (ed.), (Hurst, London: 2009), s. 247. 

107. “Statement by the President on ISIL”, The White House, 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/remarks-
president-barack-obama-address-nation, 10 Eylül 2014. 



Yabancı savaşçı olgusu gazeteciler, uzmanlar, üst düzey ulusal ve uluslara-
rası siyasal aktörler dâhil olmak üzere hemen herkes tarafından hararetle 
tartışılan son derece aktüel bir konudur. Özellikle Avrupa’nın 11 Eylül’ü şek-

linde lanse edilen Paris’teki Charlie Hebdo isimli mizah dergisine yapılan büyük 
sarsıntıya yol açan saldırıda, şüphelilerin Irak ve Suriye’de savaşmak üzere eleman 
devşirmeye çalışan kişiler olması yabancı savaşçılar konusunun gündemden düş-
meyeceğini gösteriyor. Bu konuda küresel toplumun çaresizce ve süratle cevabını 
aradığı birtakım önemli sorular bulunmaktadır: Suriye ve Irak’taki iç savaşa katılan 
yabancı genç erkek ve kadınlar kimdir? Onları yabancı bir ülkede savaşmaya yön-
lendiren motivasyonlar nelerdir? Hayat anlayışlarını besleyen ve şekillendiren “sü-
per-iyi” nedir? Radikalleşmelerinde nasıl bir süreç rol oynamaktadır? Türkiye gibi 
transit geçiş ülkelerin bu oluşumda rolleri nelerdir? Ve tabii, radikalleşmiş bir Müs-
lüman nasıl kontrol altına alınabilir? 
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