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İNTİHAR EYLEMLERİ 
 

A. Programın Amaç ve Gerekliliği 

11 Eylül gününden beri "terör" daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. 

Çok tartışılmakla beraber, terör konusunda bilimsel anlamda kavramsal açılımların 

kimi zaman birbirinden farklılaştığı, kimi zaman örtüştüğü bir kaos dönemi 

gözlemlenmektedir. "Devlet destekli terör", "etnik ve dini terör", "uluslararası terörizm" 

gibi kavramların daha popüler hale gelmesi, özellikle "terör" ün kendisinin ne olduğu 

yolundaki bir belirsizliğin de yeniden su yüzüne çıkmasına yol açmıştır. 

 

Terörü psikolojik çerçevede ele alırken, terör eylemlerini ve terörist grupları oluşturan 

kişilerin genel mantık yapılarını, yaşadıkları çevreyi, ailelerini, ortak yönlerini, 

psikolojik yapılarında belirli bir bozukluk olup olmadığını ve onları bu eylemlere iten 

faktörlerin neler olduğunu ele almak gerekir. Çünkü terörist eylem, bir toplumun 

değerlerine, normlarına, menfaatine, beklentilerine, varlığına, bütünlüğüne ve bu 

bütünlüğün devamına ters düşen, masum insanların öldürülmesine varıncaya kadar 

topluma zarar veren çeşitli faaliyetleri içine alan; ilgili toplumda devletin güç ve 

otoritesini zaafa uğratarak o toplumu içten çökertme hedefine yönelik bir sosyal 

sapma davranışıdır. 

 

Terörist girişimde önemli olan husus, giriştiği operasyonun büyüklüğü değil yarattığı 

veya yaratacağı yankının büyüklüğüdür İşte bu nedenlerden ötürü terör örgütleri yeni 

yöntemler ve sindirme formüllerinin en başında gelen ve kitleyi gerçekten yakından 

hissettirecek yöntem olan canlı bomba yoluyla psikolojik faktör ve sindirmede etkili 

silah haline gelmiştir. Diğer saldırı türlerinde istedikleri ölçüde tahribat yapamamaları, 

kısmen de bu tür olaylardan sonra saldırganların kimlik tespitinin kolaylığı ve güvenlik 

güçlerinin etkili karşılık verebilmesi sonucunda terör örgütleri bu tür eylemlerden 

uzaklaşmışlar; daha iyi bir alternatif olarak intihar saldırısına yönelmişlerdir. 

 

Tek güçleri olan hayatlarını ‘sıfır noktası’na atıyorlar. Ölmek için yaşıyorlar ve 

hayatlarını ölümleriyle ‘kutsuyorlar’. Farklı farklı isimlerle anılıyorlar; canlı bomba, 

intihar komandosu, intihar bombacısı, intihar eylemcisi, fedai, istişhad eylemcisi, 



intihar terörü.. Peki, ama kim bunlar? Sıradan insanlar mı yoksa psikopat, gözü 

dönmüş, sapık katiller mi? 

İntihar komandosu tabiri “radikal İslam” ile özdeşleşmiş olsa da farklı inançlardan 

kişilerin hatta bir dine tabii olmayanların intihar eylemlerine giriştiği gerçektir. 

Dünya’da en fazla intihar saldırısı düzenleyen Sri Lanka’daki Marksist Tamil 

Kaplanları ya da zaman zaman intihar saldırılarıyla adını duyuran PKK dini temeli 

olmayan örgütlere örnek olarak verilebilir. 

Düşmanın gücüne sahip olmayan eylemci, intihar saldırısını bir kurtuluş olarak 

görüyor. Karşısındaki büyük düşmanın silahlarıyla teknik olarak mücadele edemeyen 

bu insanlar güçsüzlüklerini hayatlarıyla “avantaj”a dönüştürüyorlar. “Bir taşla birden 

fazla kuş” vurup şahadetle cennetin vaat edilen topraklarına bilet aldıklarına 

inanıyorlar. 

İntihar saldırısının tercih sebepleri yalnız bunlar değil. Askeri açıdan da ‘avantajlı’ bir 

yöntemdir intihar saldırısı; çünkü saldırının önceden kestirilmesi zor ve daha da 

önemlisi de saldırgan ardından sağlam bir ipucu bırakmıyor. İsim yok, arkadaş yok, 

itiraf yok; geride sadece bombacının parçalanmış cesedi kalıyor. 

Söz konusu eğitim ile kurum ve kuruluşların gereksinimlerine yüksek nitelikli 

çözümler oluşturmak hedeflenmektedir. Güvenlik ve koruma kadrosuna yeni ufuklar 

sunmak ve alanlarındaki bilgilerini bir üst seviyeye çıkarmak ya da pekiştirmek 

gerektiği yolundan hareketle eğitim programları tasarlanmıştır. 

Ayrıca eğitimler personelin kişisel hedeflerine ulaşmasında bir yol haritası sunacaktır. 

Personele sunulacak yöntemler, daha az hata, daha az bedel ve daha az zaman ile 

kişisel hedeflerine daha verimli ulaşmalarını sağlayacaktır. 

 

B. Programın Hedef Kitlesi 

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde görev yapan güvenlik, operasyon ve koruma 

görevlileri hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

C. Programın Konuları 

Güvenlik ve koruma hizmetlerindeki görevli personelin ilgili konulardaki eksikliklerinin 

giderilmesi mümkün olup, verilecek eğitimlerle giderilebilecektir. 

Bu noktadan hareketle,  

 Tüm personelin bilgi, beceri, yetenek düzeyini artırmak,  
 Personelin moralini yükseltmek,  
 Personelin örgütsel amaçları öğrenmesini sağlamak,  
 Çalışma kalitesini ve verimliliğini artırmak,  
 Personelin istenmeyen davranışlarını azaltmak,  
 Örgüt içi iletişimi güçlendirmek,  



 İş tatminini yükseltmek,  
 Yeni sorumluluklar alma korkusunu gidermek, amacıyla personele verilecek 

eğitimler planlanmış ve aşağıda yer alan ana başlık ve alt başlıklar altında 
sıralanmıştır. 

1.  İNTİHAR SALDIRILARI 

 İntihar Saldırısının Tanımı 

 İntihar Saldırısının Temel Nedenleri 

 İntihar Saldırısı ve Dinin İstismar Edilmesi 

 İntihar Saldırısı Karşısında Basın-Yayın organlarının Yaklaşımı 

 İntihar saldırılarının Tarihçesi 

 İntihar Eylemlerinde Örgütlerin Hedef Tercihleri 

 

2.  İNTİHAR EYLEMCİSİ KİMDİR?  

 İntihar Eylemcisinin Tarifi 

 İntihar Eylemcilerinin Eyleme Girişme Nedenleri 

 İntihar Eylemcilerinin Profilleri 

 Canlı Bomba Örnek Profilleri  

 İntihar Eylemcilerinin Eğitimi ve Ruh Hali 

 İntihar Eylemlerinde Kadın Eylemciler 

 İntihar Eylemlerinde Çocuk Eylemciler 

 

3. TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İNTİHAR SALDIRILARINI TERCİH NEDENLERİ 

 Terör Örgütlerinin İntihar Eylemlerine Başvurma Nedenleri 

 İntihar Terörizminin Motivasyon Unsurları 

 Örgütlerin İntihar Eylemcisi Seçme Dinamikleri 

 İntihar Eylemlerinde Kullanılan Silahlar 

 

4. İNTİHAR SALDIRILARINI NASIL ÖNLEYEBİLİRİZ? 

 Canlı Bomba Şüphelisine Karşı Hareket Tarzımız 

 İntihar Eylemlerinin İcra Safhası 

 İntihar Eylemlerine Karşı Alınan Tedbirler  

 

5. TÜRKİYE’DEKİ İNTİHAR EYLEMLERİ 

 PKK’nın Gerçekleştirdiği İntihar Eylemleri 

 PKK Terör Örgütünün İntihar Eylemi Teşebbüsleri 

 DHKP-C Terör Örgütünce Gerçekleştirilen İntihar Eylemleri  

 DHKP/C Terör Örgütünün İntihar Eylemi Teşebbüsleri 

 Dini Motifli Terör Örgütleri Tarafından Gerçekleştirilen İntihar 

Eylemleri 

 

6. TARİHTE İNTİHAR EYLEMLERİNE ÖRNEKLER 

 

 



 
 

 

D. Programın Süresi 

Her ana konu için 1(BİR) gün ve 6 saat öngörülmektedir. Eğitimlerin ardışık olup 

olmaması oluşumların organizasyonuna göre belirlenebilir. Ancak eğitim programı 

tasarlanırken, eğitim tarihleri arasında uzun süre bulunmamasına dikkat edilmesi, 

eğitimin amacına ulaşılması ve eğitimin etkililiği ve bütünselliği açısından önemli 

görülmektedir. 

Eğitimlerde projeksiyon aleti ve bilgisayar kullanılacaktır. Ayrıca eğitimler yaratıcı 

drama ve uygulamalı alıştırmalarla desteklenecek ve gerçek hayattan alınmış 

konuyla ilgili video ve film gösterileri de sunulacak olup, interaktif bir yöntem 

izlenecektir. 
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