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Öz 

Terörizm, mikro ve makro düzeyde sebep olduğu fiziksel, psikolojik, ekonomik ve politik kapsamdaki hasarlar ve 
etkiler nedeniyle evrensel gündemin başında yer almaktadır. Terörizmi anlama ve terörizmle mücadele etme 
çabalarının, özellikle ABD’deki 11 Eylül terörist saldırılarından sonra arttığını ve bu saldırıların terörizm açısından 
da bir milat olarak değerlendirilebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Psikoloji, hukuk, uluslararası ilişkiler, 
siyaset bilimi, sosyoloji gibi çeşitli bilim alanları, bu evrensel sorunu kendi bilimsel yöntemleri çerçevesinde 
incelemektedirler. Ancak terörizm ve terörist kavramlarını tanımlamanın ve bu kavramlar üzerinde çalışmanın 
önünde birtakım zorluklar bulunmaktadır. Crenshaw’un (1986/2004) belirttiği üzere, terörizmin (1) birçok farklı 
formu olması ve altta yatan motivasyonların, hedefteki toplumların siyasal yapılarına ve yasal sistemlerine bağlı 
olarak çeşitlilik göstermesi, (2) uluslarötesi bir özellik kazanmış olması, (3) kurbanları ve seyircileri üzerinde 
etkilerinin çok boyutlu olması ve (4) aktörlerinin karmaşık rollerinin bulunması gibi unsurlar, bu zorluklardan 
bazılarıdır. Ancak, bu zorluklara rağmen, çeşitli bilimsel disiplinler söz konusu kavramları farklı bilimsel yöntemler 
ve kuramsal perspektifler kullanarak araştırmayı sürdürmektedirler. Yeniçeri (2006; Yeniçeri ve Dönmez, 2008), 
terörizmden en çok etkilenenlerin toplumları oluşturan bireyler olmasından yola çıkarak, Sokaktaki İnsan Kuramı 
(Lay Theory) çerçevesinde, bireylerin terörizm ve terörist kavramlarını nasıl tanımladıklarını ve bu tanımların amaca 
ya da terörizmin türüne (dinsel, etnik, ideolojik) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini incelemiştir. Mevcut 
araştırmada ise, orijinal araştırmada kullanılan ölçüm araçları (Terörist Özellikleri Anketi, Terörizm Riski Anketi, 
Teröriste Ne Yapılmalı Anketi, Terörizmi Kim Önler Anketi) kullanılarak üniversite öğrencilerinden yeniden veri 
toplanmış ve aynı analizler uygulanarak Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin terörizm ve terörist tanımlarının 10 yıl 
sonra nasıl değiştiği incelenmiştir. Verilerin analizi sonucunda ortaya çıkan faktör yapısı ve bu faktörler arasındaki 
ilişkiler, on yıl önce gerçekleştirilen orijinal çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, terörizmin son 10 
yıldaki evrimine referansla tartışılmaktadır. 
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10 Yıl Önce 10 Yıl Sonra: Terörizm ve Terörist Algısı 

Yirminci yüzyıl boyunca fail, motivasyon, amaç, araç ve saldırı biçimi gibi boyutları açısından 

farklılaşmaya başlayan terörizmin (Spencer, 2006) aldığı “yeni” hâl karşısında güvenli hiçbir yer 

kalmamıştır (Laqueur, 1996). Tam da bu nedenle evrensel bir öneme sahip olan terörizm, son yıllarda 

çoğu ülkenin ulusal ve uluslararası gündeminin ilk sıralarında yer almayı sürdürmektedir. Yeni yüzyıla 

girildiğinde ise, 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik gerçekleştirilen terör 

saldırılarının, terörizm algısını tüm dünyada kökten değiştirdiğini ve terörizme yönelik tehdit algısının çok 

daha geniş kapsamlı bir boyut kazanarak taşıdığı risklerin ve yol açtığı sonuçların gözardı edilemeyecek 

noktaya geldiğini iddia etmek yanlış olmayacaktır (Moghaddam ve Marsella, 2004). Terörizmin tarihi çok 

daha eskilere hatta miladi takvimin ilk yıllarına dayansa da, 11 Eylül terör saldırıları ve sonuçları hem 

nitelik hem de nicelik bakımından ele alındığında, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olarak 

değerlendirilmektedir (Martin, 2016). Başka bir deyişle, bugünkü terörizm 11 Eylül ile birlikte evrilmiştir 

ve 21. yüzyıl, evrensel terörizm çağı olarak ifade edilmektedir (Horgan, 2014; Martin, 2016). 

Kökeni Latince “terrere (dehşet)” kelimesinden gelen “terör” (Online Etymology Dictionary, 2016), 

Türkçe sözlükte “topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümü” olarak 

tanımlanmaktadır (Püsküllüoğlu, 1999). Mikro ve makro düzeyde sebep olduğu fiziksel, psikolojik, 

ekonomik ve politik kapsamdaki hasarlar ve etkiler nedeniyle sözlük anlamını ne yazık ki hakkıyla 

karşılayan “terörizm” kavramı, ulusal ve uluslararası düzeyde yasal olarak da tanımlanmaktadır. 

Devletlerin anayasalarında [örn., Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu; ABD’de - Title 22 of 

the U.S. Code, Section 2656f(d)] ve uluslararası örgütlerin (örn., Birleşmiş Milletler ve NATO) 

sözleşmelerinde terörist saldırının ve teröristin tanımı yapılmaktadır.  

Terörizm ve terörizmin bileşenleri, sözlük ve yasal tanımlarının yanı sıra çeşitli bilimsel disiplinler 

tarafından da anlaşılmaya çalışılmaktadır. Siyaset bilimi, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, psikoloji ve 

benzeri disiplinlerin çatısı altındaki araştırmacılar, çeşitli bilimsel yöntemler ve farklı bakış açıları 

kullanarak terörizm kavramını ve söz konusu kavramla ilgili değişkenleri tanımlamaya ve anlamaya 

yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Terörizmin hukuksal süreçler içerisinde sağlıklı bir biçimde yer 

alabilmesi için ülkelerin politikalarından arındırılarak tanımlanmasının gerekliliği ve bu zemine sadece 

akademik çevrelerce yapılacak bu çalışmalar sonucunda ulaşılabileceği vurgulanmaktadır (Schbley, 

2003). Ulusal ve uluslararası ölçekte tüm çevrelerce kabul görecek bir tanımın “terörist” ve “özgürlük 

savaşçısı” ikilemini de ortadan kaldıracağı ve daha da önemlisi bunun terörizmle etkili mücadelenin ilk 

koşulu olduğu düşünülmektedir (Ganor, 2002). Ancak böyle bir tanım henüz yeterince net olarak 

yapılamamıştır (Roser ve Nagdy, 2016) ve hatta bazı araştırmacılara göre de yapılması imkansızdır 

(Spencer, 2006).  
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Crenshaw (1986/2004; 2000), terörizm ve terörist kavramlarını mercek altına alarak araştırmalar 

yapmanın, görgül veri toplamanın, bu araştırmaların sonuçlarından hareketle tanımlar ortaya çıkarmanın 

ve bütünleştirici bir kuram oluşturulmasının, söz konusu kavramların günümüzde karmaşık bir yapı 

alması nedeniyle zor olduğunu ileri sürmektedir. Terörizmin (1) birçok farklı formu olması ve altta yatan 

motivasyonların, hedefteki toplumların siyasal yapılarına ve yasal sistemlerine bağlı olarak çeşitlilik 

göstermesi, (2) uluslar-üstü bir özellik kazanmış olması, (3) kurbanları ve seyircileri üzerinde etkilerinin 

çok boyutlu olması ve (4) aktörlerinin karmaşık rollerinin bulunması gibi unsurlar, bu zorluklardan 

bazılarıdır. Moghaddam ve Marsella da (2004), benzer şekilde, terörizmin tarihsel, politik, ekonomik, 

sosyal ve psikolojik unsurlarının çeşitliliği nedeniyle karmaşık bir yapıya sahip olduğunu 

belirtmektedirler ve ek olarak, belki de içlerinden en önemlisi olmasına karşın bu unsurlar arasında en az 

araştırılan ve anlaşılanın psikolojik boyut olduğunu ileri sürmektedirler. 

Terörizm çalışmalarına yönelik olarak yukarıda bahsedilen zorlukların psikoloji disiplini için de 

geçerli olduğu (Crenshaw, 2000); ancak öte yandan, psikoloji yazınında yer alan bazı temel kuramların, 

terörizmi anlamada ve nedenlerini açıklamada kullanılarak aydınlatıcı bir rol oynadıkları görülmektedir 

(Hudson, 1999; Lanning, 2002; Victoroff, 2005). Terörizmin nedenlerinin yanı sıra terörist eylem 

gerçekleştiren insanı anlamaya yönelik oluşturulacak güdüsel, duygusal ve davranışsal modeller, 

terörizmle mücadelede büyük öneme sahiptir (Yeniçeri, 2006). Bu noktada, psikolojide ve özellikle de 

sosyal psikolojide varolan kuramlar ve yaklaşımlar devreye girmektedir. Sosyal Baskınlık Kuramı, Sosyal 

Kimlik Kuramı, Hakkaniyet Kuramı, Engellenme-Saldırganlık Kuramı, Dehşet Yönetimi Kuramı ve 

Sistemi Meşrulaştırma Kuramı, söz konusu kuramsal çerçevelere örnek olarak verilebilir. 

Diğer yandan, terörizmin çeşitli yöntemler kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar yoluyla (örn., intihar 

bombacısı) insanlar üzerinde dehşet yaratarak amaca ulaşmak olduğu düşünülecek olursa, sözlük, yasal ya 

da bilimsel tanımların ötesinde, sokaktaki insanların (lay people) terörizmi ve teröristi nasıl 

tanımladıklarını anlamak da önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Çünkü sokaktaki insanlar, çoğu zaman 

terörizmin hem fiziksel kurbanları hem de bu dehşete maruz kalan psikolojik mağdurlarıdır. 

Heider’a (1958) göre, insanların sosyal çevrelerini nasıl anlamlandırdıklarını anlamak için yaşadıkları 

dünyayı nasıl deneyimlediklerini sormak gerekmektedir. Sokaktaki insan kuramı çalışmaları da (lay 

theory), insanların içinde yaşadıkları çevreye, bu çevredeki nesnelere, diğer insanlara, dünyadaki olaylara 

ve süreçlere yönelik bilimsel olmayan açıklamalarını anlamak amacıyla yapılmaktadır (Furnham, 1988). 

Yeniçeri (2006; Yeniçeri ve Dönmez, 2008), üniversite öğrencilerinin terörist kavramını nasıl 

tanımladıklarını ve bu tanımların, amaca göre terörizm türlerine (dinsel terörizm, etnik terörizm ve 

ideolojik terörizm) bağlı olarak farklılık gösterip göstermediğini ortaya çıkarmak amacıyla 

gerçekleştirdiği araştırmada, ayrıca, terörizm riski algısı, terörist olarak nitelendirilen kişilere ne gibi 
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yaptırımların uygulanmasının önerildiği ve terörizmin sona erdirilmesinde hangi kurum ya da kuruluşlara 

güvenildiği de incelenmiştir. 

Söz konusu araştırmanın sonuçları, katılımcıların teröristi genç, erkek ve düşük eğitim düzeyinde 

(okuma yazma bilmeyen, sadece okuma yazma bilen ya da ilkokul mezunu) olarak tanımladıklarını 

göstermektedir. Katılımcılar, ayrıca, teröristin özelliklerini (1) olumsuz kişilik (örn., kindarlık, acımasızlık, 

güvenilmezlik), (2) olumlu kişilik (örn., kendine güvenme, cesaret), (3) dengesizlik (örn., akıl hastası, 

duygularda sık dalgalanmalar), (4) katılık (örn., bağnazlık, yetkecilik) ve (5) toplumsallık (örn., hayatta 

tek başına olma, çevrede sevilen bir insan olma) olmak üzere beş farklı bileşenle açıklamışlardır. İdeolojik 

terörizm etnik terörizme kıyasla daha “dengesiz”; dinsel terörizm ise ideolojik terörizme ve etnik 

terörizme kıyasla daha “katı” olarak değerlendirilmiştir. Diğer yandan, katılımcılar, terör saldırısı 

gerçekleştiren kişilere (1) ceza (örn., idam edilmesi, birinci dereceden yakınlarının bile cezalandırılması), 

(2) af (örn., ölümle sonuçlanmayan eylemler yapıyorsa affedilebilir, cezaya çarptırılsa bile afdan 

yararlanabilmeli) ve (3) rehabilitasyon (örn., tedavi edilmeli, meslek sahibi olmasına yardımcı olunmalı) 

uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Bu uygulamalar, amacına göre terörizm türlerine bağlı olarak farklılık 

göstermemektedir. Son olarak, terörizmin sona erdirilmesi söz konusu olduğunda katılımcıların en çok 

güvendikleri kurumun/kuruluşun ya da aktörün Türk Silahlı Kuvvetleri ve sırasıyla vatandaşlar, Türkiye 

Cumhuriyeti hükümeti, cumhurbaşkanı ve üniversiteler olduğu görülmüştür. 

Sokaktaki insanın terörizmi ve teröristi nasıl tanımladığına ışık tutması açısından önemli bir yere sahip 

olan araştırmanın ardından 10 yıl geçmiştir. Mevcut araştırmanın amacı, geçen 10 yıllık sürenin ardından, 

Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin terörizm ve terörist tanımlarının değişip değişmediğini 

incelemektir.  

Yöntem 

Mevcut araştırmanın yukarıda belirtilen amacı doğrultusunda, orijinal araştırmada (Yeniçeri, 2006; 

Yeniçeri ve Dönmez, 2008) kullanılan ölçüm araçları kullanılarak üniversite öğrencilerinden yeniden veri 

toplanmış ve orijinal araştırmadaki analizler uygulanmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu araştırmada, orijinal 

araştırmanın tüm basamakları sırasıyla takip edilmiştir. 

Katılımcılar 

Araştırmaya, 2015-2016 öğretim yılı güz döneminde, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde eğitim gören 218 öğrenci katılmıştır (124 kadın, 

93 erkek). Katılımcıların yaşı, 18 ile 32 arasında değişmektedir (Ort. = 21.51, S = 1.91). Ölçekler, sınıf 
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ortamında ya da gelişigüzel örnekleme tekniği kullanılarak uygulanmıştır ve her katılımcının rızası 

alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları ve İşlem 

Katılımcılara, toplam dört sayfadan oluşan ve amacına göre terörizm türleri göz önünde 

bulundurularak yönergelerde ilgili yerlerde “dinsel”, “etnik” ve “ideolojik” kelimeleri kullanılarak üç 

farklı türde hazırlanmış anketler verilmiştir. Katılımcılardan, öncelikle demografik bilgi formunu ve daha 

sonra Terörist Özellikleri Anketi’ni doldurmaları istenmiştir. Daha sonra teröristin demografik bilgileri ile 

ilgili soruları yanıtlamaları istenen katılımcılar, sırasıyla, Terörizm Riski Anketi’ni, Teröriste Ne 

Yapılmalı Anketi’ni ve Terörizmi Kim Önler Anketi’ni doldurmuşlardır. Tüm anketlerde her madde için 

5’li Likert tipi aralık kullanılmıştır. 

Terörist Özellikleri Anketi (TÖA). İlk formu 46 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada uygulanan 

analizler sonucunda 34 maddenin yer aldığı TÖA, beş bileşenden oluşmaktadır (olumsuz kişilik, α = .81; 

olumlu kişilik, α = .76; dengesizlik, α = .78; katılık, α = .60; toplumsallık, α = .65). Mevcut araştırmada, 

anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği göz önünde bulundurularak, 46 maddeden oluşan ilk formu 

kullanılmıştır.  

Teröristin Demografik Özellikleri. Katılımcılardan, yaşı, cinsiyeti ve eğitim durumu açılarından 

teröristin demografik özelliklerini değerlendirmeleri istenmiştir. 

Terörizm Riski Anketi (TRA). İlk formu 15 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada uygulanan 

analizler sonucunda 14 maddenin yer aldığı TRA, üç bileşenden oluşmaktadır (belirsizlik, α = .84; sosyal 

kimlik, α = .76; yakın çevre, α = .51). Mevcut araştırmada, anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği 

göz önünde bulundurularak, 15 maddeden oluşan ilk formu kullanılmıştır.  

Teröriste Ne Yapılmalı Anketi (TNYA). İlk formu 14 maddeden oluşan ancak orijinal araştırmada 

uygulanan analizler sonucunda 13 maddenin yer aldığı TNYA, üç bileşenden oluşmaktadır (ceza, α = .82; 

af, α = .68; rehabilitasyon, α = .71). Mevcut araştırmada, anketin bileşen yapısının değişmiş olabileceği 

göz önünde bulundurularak, 14 maddeden oluşan ilk formu kullanılmıştır.  

Terörizmi Kim Önler Anketi (TKÖA). Orijinal araştırmada katılımcıların terörizmin sona 

erdirilmesinde ulusal ve uluslararası ölçekte hangi aktör, kurum ya da kuruluşlara güvendiklerini 

belirlemek amacıyla oluşturulan ve 17 maddeden oluşan anket, karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla 

hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmıştır.  
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Bulgular 

Teröristin Demografik Özellikleri. On yıl önceki 2006 verileri incelendiğinde, katılımcıların teröristi 

genç, erkek ve düşük eğitim seviyesinde kişiler olarak gördükleri; 2016 yılındaki verlere bakıldığında ise, 

katılımcıların teröristi yine genç ve erkek olarak tanımladıkları anlaşılmaktadır. Geçen on yıllık üsre 

zarfında görülen tek farkın, katılımcılara göre teröristin eğitim seviyesi olduğu görülmektedir. Sonuçlara 

göre, katılımcılar teröristi hem düşük eğitim seviyesinde hem de yüksek eğitim seviyesinde 

tanımlamaktadırlar (bkz. Tablo 1). 

Tablo 1. Katılımcılara Göre Teröristin Demografik Özellikleri (2006 ve 2016 verileri) 

Değişken 
% 

2006 2016 

Yaş   

Genç 69.5 63.3 

Orta yaşlı 25.4 31.2 

Yaşlı 01.0 00.5 

Diğer* 03.5 02.8 

Bilinmeyen 00.6 02.3 

Cinsiyet   

Kadın 03.7 03.7 

Erkek 88.8 89.9 

Diğer* 07.0 04.1 

Bilinmeyen 00.6 02.3 

Eğitim Durumu   

Okuma yazma bilmiyor 22.9 15.1 

Okur-yazar 13.9 12.4 

İlkokul mezunu 18.2 13.3 

Ortaokul mezunu 08.2 09.2 

Lise mezunu 13.5 17.0 

Üniversite mezunu 13.1 18.8 

Lisansüstü mezunu 00.2 01.4 

Diğer* 09.0 07.3 

Bilinmeyen 00.8 05.5 
* Birden fazla seçeneğin işaretlendiğini ifade etmektedir. 

Terörist Özellikleri, Terörizm Riski ve Teröriste Yönelik Yaptırım. Terörist Özellikleri, Terörizm Riski 

ve Teröriste Ne Yapılmalı anketlerinin bileşen yapılarının on yıl sonra halen aynı yapıda olup olmadığını 
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test etmek amacıyla, her bir ankete ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda, söz konusu anketlerşn bileşen yapılarının tamamen farklılaştığı görülmüştür. Buradan 

hareketle, anketlerin ilk formlarında yer alan maddelerin tümünü kullanarak temel bileşenler analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonuçları farklı bileşen yapılarına işaret etmekle birlikte ortaya çıkan bileşenlerin 

açıkladıkları varyansların ve iç tutarlık katsayılarının kabul edilebilir değerlerin oldukça altında olduğu 

görülmüştür. 

Terörizmi Kim Önler? Katılımcıların terörizmin sona erdirilmesinde ulusal ve uluslararası ölçekte 

hangi aktör, kurum ya da kuruluşlara güvendiklerini gösteren tablo aşağıda sunulmuştur. Tablo 2 

incelendiğinde, 2006 ve 2016 yılı verilerinden yola çıkarak, katılımcıların terörizmin çaresi olarak 

gördükleri aktörlerin farklılaştığı görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcılara Göre Terörizmin Sona Erdirilmesinde Etkili Olacağı Düşünülen Kurum ya da 
Kuruluşların Etkili Olma Puanı Ortalamaları ve Standart Sapmaları (2006 ve 2016 verileri) 

Kurum/Kuruluş/Aktör 
2006 

Kurum/Kuruluş/Aktör 
2016 

Ort. S Ort. S 

Türk Silahlı Kuvvetleri 4.43 0.94 Vatandaşlar 3.31 1.38 

Vatandaşlar 3.50 1.26 Türk Silahlı Kuvvetleri 3.20 1.46 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (AKP) 3.41 1.36 Üniversiteler 3.19 1.36 

Cumhurbaşkanı (A. Necdet Sezer) 3.38 1.27 Entelektüeller (aydınlar) 2.99 1.33 

Üniversiteler  3.29 1.26 Sivil dernekler ve vakıflar 2.99 1.30 

Sivil dernekler ve vakıflar 3.06 1.21 Meslek örgütleri 2.58 1.30 

Entelektüeller (aydınlar) 3.04 1.30 Medya 2.57 1.38 

TBMM 3.00 1.35 TBMM 2.50 1.33 

Medya 2.90 1.40 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (AKP) 2.43 1.41 

Meslek örgütleri 2.88 1.17 Birleşmiş Milletler 2.43 1.23 

NATO 2.73 1.29 NATO 2.32 1.21 

Birleşmiş Milletler 2.53 1.26 Avrupa Birliği 2.25 1.22 

İşadamları 2.44 1.18 Siyasi partiler 2.21 1.23 

Siyasi partiler 2.43 1.25 Diğer ülkelerin hükümetleri 2.06 1.15 

Avrupa Birliği 2.12 1.20 İşadamları 1.99 1.15 

Diğer ülkelerin hükümetleri 2.07 1.16 Cumhurbaşkanı (R.Tayyip Erdoğan) 1.95 1.24 

Belediye başkanları 1.95 0.97 Belediye başkanları 1.73 0.96 
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Tartışma 

On yıl öncesi ve sonrasındaki veriler karşılaştırıldığında, sokaktaki insanın terörizm ve terörist 

tanımlarının farklılaştığı net olarak görülmektedir. Ancak bu değişimin ne şekilde ve ne yönde olduğu, ne 

yazık ki bu araştırmanın ölçüm araçları ile saptanamamıştır. Sonuçlar, bu konuda yeni araştırmaların 

yapılmasına ve öncelikle gelecekteki araştırmalarda kullanılacak ölçüm araçlarının yenilenmesine ihtiyaç 

duyulduğunu göstermektedir. 

20 Temmuz 2015 Suruç, 10 Ekim 2015 Ankara Garı, 16 Şubat 2016 Çankaya askeri lojmanlar, 13 

Mart 2016 Ankara Kızılay Meydanı terörist saldırıları, 2016 yılında toplanan verilerden önce 

gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki sonrasında, yine büyük dehşet uyandıran 28 Haziran 2016 İstanbul 

Atatürk Havalimanı, 20 Ağustos 2016 Gaziantep düğün töreni, 10 Aralık 2016 Beşiktaş Vodafone Arena 

Stadyumu, 17 Aralık 2016 Kayseri, 1 Ocak 2017 İstanbul Reina, 5 Ocak 2017 İzmir Adliyesi terörist 

saldırıları yaşanmıştır. Tüm bunların yanı sıra 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi, sadece 

girişimin yapıldığı şehirlerde ya da bölgelerde değil tüm Türkiye’de geniş çaplı etki yaratmıştır. Ülke 

genelinde etkilerinin halen devam ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin ve yukarıda sıralanan diğer terör 

saldırılarının insanların “terörizm” ve “terörist” tanımlarında daha başka değişimlere de yol açmış 

olabileceği tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, hem kullanılan ölçüm araçlarının yetersiz kalması hem de 

verilerin toplanmasından sonra gerçekleşen olayların etkileri düşünüldüğünde, insanların terörizme ve 

teröriste bakış açılarını anlayabilmek için yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılacak yeni 

araştırmalarda, terörist saldırıların biçimi ve terörizmin finans kaynakları da mutlaka çalışmalara dahil 

edilmelidir. 

Yazar Notu 

Bu metin, 2006 yılında sunduğum yüksek lisans tezim kapsamında yaptığım araştırmanın 10 yıl 

aradan sonra uygulanmış yineleme (replication) çalışmasını içermektedir. Araştırmanın veri toplama 

aşamasındaki yardımları için, Utku Başerdem’e, Aslı Sacaklı’ya ve Merve Aslan’a teşekkür ederim.  
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