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Özet 

Bu makalede, özellikle Filistin örneğinden hareketle, müslüman kimliği ta§ıyan eylemcilerin ger
çekle§tirdikleri intihar eylemlerinin din! bir anlam evreni içinde nasıl me§rOla§tırıldığı ve bu dini 
meşruiyet kurgusunun anlamı ve sınırları ele alınmaktadır. Bu çerçevede, dinin çatl§ma sürecinin 
neresinde yer aldığı, dini radikalizm içinde dini idealizmin yeri, eylemlerin İslam! meşruiyeti soru
nu, eylemlerde dini motivasyon ve ıneşrOla§tırma problemleri ele alınmaktadır. intihar eylemleriy
le din! radikalizm arasında kurulan doğrusal bağın geçerli olmadığı görülmektedir. Eylemlerin din! 
yorumların doğrusal bir sonucu olmaktan ziyade, dinin dı§ındaki sosyal ve siyasal dinamiklerin 
etkisi altında gerçeklqtiği, din faktörünün eylemleri motive etmede ve meşrOlaştırmada kullanıl
dığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İ ntihar, Filistin, radikalizm, isti§had. 

Abstract 

This article deals with how the suicide bombings, especially in the Palestinian case, are legiti
mated within the religious sphere, and what the meaning and limit of this religious legitimation 
is. In this context, it focuses on the questions of how religion functions in the processes of con
flict and violence, w hat the meaning of religious idealism is in religious radicalism, how the Is
lamic law explains the suicide bombings, and how religious motivation and legitimating are util
ized in these perpetrations. lt does not seem to be an accurate explanation to directly link the 
suicidc bombings to religious radicalism. Rather than be ing the direct outcomc of religious inter
prctations, the suicidc bombings take shape under the social and political dynamics outside relig
ion and in this process religion is particularly used as a mechanism of motivation and legitimation 
for the attacks. 

Key Words: Self-destruction, suicide, Palestine, radicalism, istishad. 

Giriş 

Bu makalede, özellikle Filistin örneğinden hareketle, müslüman kimliği ta§ı
yan eylemcilerin gerçekle§tirdikleri intihar eylemlerinin, dini bir anlam evreni 
içinde nasıl me§rOla§tınldığı ve bu dini mqruiyet kurgusunun anlamı ve sınırlan 
ele alınmaktadır. Barı§, sevgi ve adalet ilkeleriyle yola çıkan dini geleneklerin 
§iddetle ili§kileri, ilk bakı§ta, bir dini algı ve yorum meselesi olarak görülebilir. 
Literalist/lafızcı bir din telakkisi ya da kültür/tarih/coğrafya gibi deği§kenlerin 
dikkate alınmadığı toplumsal gerçeklerden kopuk bir dindarlık, dini grupları 

M.Ü. İlahiyar Fakültesi, Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 

Bu makalede doktora tezimizde ortaya koyduğumuz "Ölerek Öldürmenin Teolojik Anlamı ya da 
Fetvanın Politiği" isimli alt başlık; çatışma sürecinde dinin yeri, dini radikalizm içinde dini idea
lizmin rolü, intihar eylemlerinde dini motivasyon ve eylemlerde dini meşrulaştırma problemleri 
gözlem altına alınarak geliştirilmeye çalışılmıştır. 
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§iddet içeren yorumlara yakla§tıran iki yönelim olarak kar§ımıza . çıkmaktadır.. 
Ancak meseleburada sona ermemektedir. Her din iddialarla ortaya çıkmakta ve 
belirli ilkelere göre tanzim edilmi§ bir hayat biçimi öngörmektedir. Bunun anlamı 
dini geleneklerin kendilerini bir kültürel ve toplumsal yapı içinde nesnelle§tirme
leridir. Dinlerin zorunlu olarak bireyleri a§an nesnel bir kimlik olu§turmaları, 
kültüre hatta bir medeniyete mal olmaları, din ve kültürler arasındaki rekabet 
sürecini tırmandırmakta, bu sürecin doğal bir uzantısı olarak dinler çatı§ma ve 
§iddet sürecinin bir parçası haline gelebilmektedirler. Bu durum, dinin alternatif 
bir duygu birliği yaratarak kendileri gibi dü§ünmeyenlerin kar§ısında ilave bir 
kimlik yaratmasında ve üretilen grup kimliği sayesinde dı§arıdan gelecek saldırı
lara/zararlı akımlara kar§ı dinin bazen bir kalkan, bazen bir sığınak, bazen de bir 
mqruiyet kaynağı haline gelmesinde daha net görülebilmektedir. 

Bu günkü anlamda intihar eylemlerinin 1980 sonrası dönemde Güney Lüb
nan'da Hizbullah tarafından uygulanmaya ba§landığı görülmektedir. 1 Maliyetinin 
dü§üklüğü ve planlanmasının kolay olması gibi taktik avantajları yanında ortaya· 
çıkardığı tahribatının büyüklüğü ve küresel ölçekte sansasyon yaratması, intihar 
eylemlerinin yaygınlık kazanmasını sağlamı§tır. Özellikle 1994'den sonra sıklıkla 
Filistin'de yapılmaya ba§lanan eylemler, 1999'dan sonra Çeçenistan'da görülmeye 
ba§lanmı§, 2000 sonrası dönemde el-Kaide'nin dünyanın çe§itli bölgelerinde 
gerçekle§tirdiği operasyonlarla intihar eylemleri adeta küresel bir gündem haline 
gelmi§tir. Afganistan'dan İngiltere'ye, Irak'tan Amerika'ya, Türkiye'den Bangla
de§'e, Yemen'den Rusya'ya, Tunus'tan Endonezya'ya bir propaganda aracı ya da 
asimetrik sava§ taktiği olarak kullanılan intihar eylemlerinin sıklıkla dini fana
tizmle ili§kilendirildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Bununla birlikte, eylemler
de din faktörünün anlam ve sınırları üzerinde yeterince durulmadığı, siyasi 
değerlendirmeler arasında geçi§tirildiği görülmekte ya da "bütün müslüman 
intihar eylemcilerinin eylemlerini dine müracaat ederek haklıla§tırdıkları, bunun 
özellikle cihad kavramı çerçevesinde yapıldığı" iddia edilerek eylemlerin tümü 
dine hamledilmektedir.2 Bu tarz iddia ve yakla§ımlar eylemlerde dinin yerini 
daha yakından ele almayı gerektirmektedir. Acaba çatı§ma ve §iddet süreci 
içinde din nasıl bir i§lev icra etmektedir? Dini radikalizm ilham ve gücünü dini 

intihar eylemlerinin çe§itli tipleri elbette ı 980 öncesi dönemde de vardı. Özellikle Roma 
döneminde yahudi Sikarller, Selçuklular döneminde faaliyet gösteren Ha§ha§ller, Il. Dünya Sa
va§ı'ndaki Japon Kamikazeler bugünkü intihar eylemcilerine pek çok açıdan benzemektedir. 
Makalemiz çağda§ dönem intihar eylemlerini ele aldığı için ı 980 sonrası dönemde ortaya çıknu§ 
eylemlerle sınırlandırılm~tır. Eylemlerin bu tarihlerde Hizbullah tarafından ilk defa uygulanma
sı, İran'ın devrim ihraç çabaları, Lübnan coğrafyasında İsrail ile birlikte Batı'nın nüfuzunu kır
mak ve genel olarak İsrail'in yayılınacı politikalarına uzaktan kontrol edilen örgütsel bir yapıyla 
mukavemet göstermek, Şii kültüründe daha yaygın olan kendini feda etme anlayı§ı gibi faktör
lerle açıklanabilir, 
David Bukay, "The Religious Foundations of Suicide Bombings: lslamist ldeology'', Middle East 
Quarterly, V.XIII, N .IV, (Fall 2006), s.27. 
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idealizmden mi almaktadır?3 intihar eylemlerinin İslami mqruiyeti nedir? Sosyo
ekonomik, siyasal ve psiko-sosyal dinamiklerin etkisi altında §ekillenen intihar 
eylemlerinde din acaba nere(ler)de devreye girmektedir? Bu tarz soruların cevap
lanmasının, intihar eylemleri ile dini radikalizm arasında kurulan doğrusal bağın 
niteliğini netle§tireceğini dü§ünmekteyiz. 

1. Din Çatışma ve Şiddet Sürecinin Neresinde? 

Genelde barış, huzur, sevgi, güven, doğruluk ve payla§ma gibi pozitif nitelik
lerle anılan dinler, nasıl oluyor da, doğrudan ya da dalaylı olarak çatışma süreciy
le ilişkilendirilebiliyor? Sistematik dinler tarihi açısından bakıldığında, dinler 
insan-tanrı, insan-insan ve insan-tabiat/madde ilişkisini düzenleyen normarif 
öğeler olarak kaqımıza çıkmaktadır.4 Özellikle insan-insan ve insan-tabiat 
ilişkilerini düzenlemesi "kaçınılmaz olarak bireysel olan dinin zorunlu olarak 
toplumsal olması" sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla her dinin kendisini 
sosyal bir ortamda ifade ederek objektifle§mesi, kültürel ve coğrafi değişkenlere 
bağlı olarak fertleri a§an nesnel bir kimlik haline gelmesi5 ve insanlara "bir dünya 
görü§ü" ve "ya§am biçimi" sunması dinleri potansiyel olarak çatışma sürecinin 
içine çekmektedir. 

Her dinin kendine özgü bir anlam dünyası, sosyal ve sembolik sınırları bu
lunmaktadır. Bu sınırların hem grup içinde, hem de gruplar arasında çatışma 
sürecini hızlanciırma potansiyeli taşıdığı görülmektedir. Çatışma süreci, temelde 
sosyal, ekonomik ya da siyasi kökenli olsa bile, bu süreç eğer dini anlam ve 
semboller dünyasını ihlal, inkar ya da ihmal ediyorsa, aynı zamanda dini bir 
çatışma haline gelmektedir.6 Bu noktada duygu, düşünce ve davranı§lara daya
nak te§kil eden özgün enerji kaynağı olarak dini yapılar, uygun şartlar oluştuğun
da gerilim, şiddet ve çatışmaya dönüşen muazzam bir sinerji yaratabilmektedir. 
Dini gelenekler, güçlü politik yapılar gibi, daima siyasi, sosyal ve ahlaki 
meşrulaştırma sağlamaktadır. 7 

Sosyal hayatta, mevcut toplumun ahlaki otoritesinin içinde; fakat onun üs
tünde ve ötesinde alternatif bir yapı olarak dinler, ne sosyal ve kültürel, ne de 
siyasi ve bilimsel olarak sıradan test etme ve ölçme araçlarıyla yanlışlanamazlar. 

Dini idealizm, dini izafet çerçevesinden hareketle hiçbir alan atlamaksızın kutsal bir dü
zen/evren kurma arzusu/ülküsü anlamında kullanılmaktadır. 
Mustafa Erdem, "Din ve Terör Üzerine", Dini Ara~tıımalar Dergisi-Din ve Terör Özel Sayısı, 
VII/20, (Eylül-Aralık 2004), s.9. 
Ünver Günay, Din Sosyolojisi, İstanbul 2000, s.21 1. 
James K. Wellman-Kyoko Tokuno, "Is Religious Violence lnevitable?", Journal for the Scientific 
Study of Religion, Ill/3, (September 2004), s.291. 
a.g.e., s.292. Dini me§rı1la§tırmayla ilgili bk. Ejder Okuınu§, Dinin M~rılla~tııma Gücü, İstanbul 
2005. 
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Moral ve spritüel bir vurgunun hakim olduğu dini yapılar sorgulamanın, analizin. 
ve yargılamanın ötesinde dokunulmaz bir kuvvete dönü§mektedirler. Tam da bu 
noktada, dinler hedefleri me§rılla§tıracak e§siz bir çerçeve sunmaktadır. Nitekim 
sıradan iddiabır ve ödüller dı§ında iddiaları ve ödülleri olan dini gelenekler, farklı 
iddia ve ödülleriyle sıradanlığın ötesinde duyan, dü§ünen ve davranan birey
ler/kimlikler üretmektedir. Evrensel bile olsalar be§eri iddialar, dünyevi ödüller, 
başkaları tarafından önemsenen mevkiler ve takdim edilen pozisyonlar din 
dünyası içinde normal ve basit kalabilmektedirler. Bu yönüyle din, politik bakım
dan baskı altında kalmı§, sosyal açıdan marjinallqmi§ köktenci gruplar için 
alternatifbir argüman ya da araca dönü§ebilmektedir. 

Diğer taraftan ilahi ödüllerle peki§tirilen kozmik bir dünya görü§Ü, farklı bir 
mesaj ve ideal bir sosyal düzen yaratma iddiası/çabası, dinlere, çatı§ma ve §iddeti 
me§rfıla§tıracak özel bir alan sunmaktadır. Nitekim Tanrı adına ortaya konulan 
çatı§ma ve §iddet hareketlerinin ayırt edici özelliği, aynı zamanda seküler yapıları 
ürküren yönü, §iddetin tannya ve ulvi değerlere isnat edilerek yapılmasıdır. Bu 
manada, dinin kendi içinden kaynaklanan gücü kar§ısında, köktenci hareketleri 
sınırlayan beşeri bir engel söz konusu olmayıp, din, yakıtı bitmeyen bir güç olarak 
çatı§ma ve §iddet sürecini istediği yere kadar tırmandırmaktadır.8 

Din ve terör ili§kisini din felsefesi açısından ele alan Y aran, doğrudan bir bağ 
olmamakla birlikte, d inin §iddetle ili§kisinde "dinsel dı§layıcılık", "ilahi ceza 
teodisesi" ve "x iyidir/doğrudur, çünkü Tanrı böyle buyurmu§tur" §eklinde özet
lenebilecek "teistik sübjektivizm" anlayı§larının etkili olabileceği varsayımlan 
üzerinde durmaktadır.9 Terörün bir kültür ya da dinin değil, insanın problemi 
olduğunu söyleyen İnam ise, insan ruhunun geli§mek, kendisi olmak ve meydana 
çıkmak istediğini, bu engellendiği zaman sava§lara varan problemierin ortaya 
çıktığını anlatmaktadır. Potansiyellerinin geli§tirilmesinin engellenmesi ya da 
insan ruhunun açılmasının önüne geçilmesi, İnam'a göre insana yapılabilecek en 
büyük zulüm olmaktadır ve bu anl~mda "İnsanın imkanlarını geli§tirerek insan 
olması, diğer insanların imkanlarını engelleyebilmektedir. Kafanızdaki tasanma 
göre bir dünya kurmak isterseniz, ba§ka bir dünyanın tasarımıyla çatı§abilirsiniz" 
diyen İnam, tasarımların zorlanması ya da engellenmesinin terörün anası olduğu
nu ileri sürmektedir. 10 Bu çerçevede, ister dini formlar içinde, ister ba§ka §ekil
lerde tezahür etsin, hayatın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde inanma 
bulunmaktadır. Merkezinde inanmanın bulunduğu anlam evreni üzerine bir 
saldırı olduğunda, insanlar terörize olmaktadırlar ki, inanma ile terörün yan yana 

Ejder Okuınu§, Dinin Meşriılaşıınna Gücü, s.294. 
Cafer Sadık Yaran, "Din ve Terör İli§kisinin Terör Açısından Tahlili", Dini Araşıınnalar Dergisi
Din ve Terör Özel Sayısı, Vll/20, (Eylül-Aralık 2004), ss.53-54. 

10 Ahmet İnam, "Terör ve Din", Dini Araştırmalar Dergisi-Din ve Terör Özel Sayısı, VII/20, (Eylül
Aralık 2004), s.39. Elbette bu tasarımlar illaki dini olmak zorunda değildir. Dini ya da din dı§ı 
tasarımların ideal gerçeklik olarak bir ba§kasına dayatılması §iddet ve terörü beslemektedir. 
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geldiği nokta da burasi olmaktadır. 11 

Bununla birlikte, dinin, şiddet ve terör ya da sevgi ve huzur içeren yapılara 
dönüşmesi sosyal ve siyasi dinamiklerle birlikte aslında bir yorum ve algı meselesi 
olmaktadır. Bu anlamda, kutsal metinleri radikal bakış açısıyla yorumlayan dini 
bir algı şekli olarak köktendincilik meselesi karşımıza çıkmaktadır. İlk defa 
1920'lerde Amerikan Protestanlığı içinde ortaya çıkan köktendincilik, dini 
metinler ve onların açıklamalarıyla ilgili teorik tartışmalara girmemekte, dini 
metinlere derinden ve sorgusuz bir bağlılıkla yaklaşarak onların harfiyen yerine 
getirilmesini savunmaktadır. Dolayısıyla köktendinciliğin ayırt edici vasfı kutsal 
metinleri algılama ve yorumlama biçimlerinde yatmaktadır. Gelenek ve tarihsel 
tecrübeyi dışlayarak/öteleyerek kutsal metinterin lafzi/literal manalarını merkeze 
alan bir din telakkisi inşa etmesi, özellikle müşriklerle ilgili cihad ayetlerinin tarih 
ve aktörden soyutlanarak bu güne taşınması, günümüz müslüman köktenciliğinin 
ayırt edici niteliği olmaktadır. 12 Dini metinleri anlamadaki literalizm/lafızcılık 
yanında, literal selektivizm de diyebileceğimiz kutsal metinlerde seçici olma 
köktenciliğinin bir diğer özelliği olmaktadır. Barışa nazaran savaşa dair metinleri 
merkeze alan bir din telakkisi, dinin şiddetle olan ilişkisini belirleyen temel 
dinamik olarak kaqımıza çıkmaktadır. Yine diğer sosyal, ekonomik ve siyasi 
dinamikleri gereği gibi anlamaksızın ya da göz önüne almaksızın hayatın bütün 
alanlarını aşırı bir dini idealizmle şekillendirme ve aydınlatma çabasınin da dini 
gelenekleri potansiyel olarak çatışma ve şiddet sürecine yaklaştırdığı söylenebi
lir.U 

"Dünyanın güzelleşmesini ve adaleti sadece Tanrı'ya bırakmak, ona yardımcı 
olmamak, T ann anlayışımızdaki en büyük hatadır" diyen İnam, dinin terörle 
ilişkisi konusunda, dini hayatın, diğerine saygı duyan manevi özünü kaybetmesi
ne dikkat çekmektedir. 14 Hesap ve kitapla yapılan dindarlığın, sadece dinin 
ritüellerini yerine getirmek §eklinde bir dini hayatın büyük bir yabancılaşma 
olduğunu ifade eden İnam'a göre, eksik, hatalı ya da yanlı§ dini telakkilerle tesis 
edilen bir dini hayat terörü beslemektedir. Böyle bir dini algıya sahip kişi, kendisi 
gibi düşünmeyeniere karşı düşman kesilebilmektedir ki, bu kişi eğer mazlum
sa/ezilense, bu düşmanlık çok daha tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. 15 

11 Ahmet İnam, "Terör ve Din", s.40. 
11 David Zeidan, "A Comparative Study of Selected Themes in Christian and lslamic Fundamen

talist Discourses", British Journal of Middle Eastem Studies, XXX/1 (2003), s.56; Said Amir 
Arjomand, "Unity and Diversity in lslamic Fundamentalism", Fundamentalism Comprehened, 
(ed. Martin E. Marty-R.Scott Appleby), V (1995), s.l84. 

13 Köktenci hareketlerdeki dini idealizm için bk. Martin E. Marty ve R. Scott Appleby, "Conclu
sion: An lnterim Report on a Hypothetical Family", Fımdamentalism Observed, (ed. Martin E. 
Marty-R. Scott Appleby), Chicago 1991, s.816. 

14 Ahmet İnam, "Terör ve Din", s.41. 
15 a.g.m., s.42. 
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2. intihar Eylemlerinde Din Faktörü 

2.1. Genel Olarak Dini Radikalizm İçinde Dini idealizm 

Köktencilik projesinin mimarları Martin Marty ve Scott Appleby, kutsal me
tinlerin ve metinden çıkarılan dini idealizmin köktenci hareketlerin temeli 
olduğunu ifade etmektedir. Yahudi, Hıristiyan, İslam, Hindu ve Budist gelenek
lerdeki radikal akımların benzer ve farklı yönlerinden hareketle çıkarılan dini 
köktencilik tipolojisi dikkate alındığında, "köktenciliğin kutsal metinlerden 
beslenen dini bir idealizme sahip" olduğu ve grup olu§turmanın en güçlü aracı 
olarak dini idealizmin, sadece sosyal bir temele indirgenemeyeceği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. 16 

Mısır'daki radikal hareketler üzerinde çalı§an Valeria Hoffman da benzer çiz
gide, İslamcılığın ekonomik yoksunlukla açıklanmasını, meseleyi basitle§tirme ve 
temel espriyi görmezlikten gelme olarak yorumlamaktadır. Bu yakla§ıma göre,· 
İslami hareketlere "sosyal hastalıklar" sebebiyle gelinmemektedir; bu hareketler
de insanları çeken" deruru ve ilahi bir yön mevcuttur ve meselenin sırf dini tarafı 
göz ardı edilerek köktenciliğin siyasal ve ekonomik faktörlere indirgenmesi, 
tatmin edici bir açıklama biçimi olmamaktadır." Mesele sadece ekonomik imkan
sızlıklar ve politik ifade araçlarının yoksuniuğu olsaydı diyen Hoffmann, dini 
radikalizmin kendisini ladini-seküler diğer pek çok araç ve hareketle de ifade 
edebileceğini öne sürmektedir. 17 

Bu gruplarda, üzerlerinde her hangi bir ekonomik ağırlık ta§amayan pek çok 
lise öğrencisi yanında sosyo-ekonomik durumu iyi olanların varlığı, dini radika
lizmin yalnızca iktisadi faktörlere indirgenemeyeceğinin diğer bir göstergesi 
olarak sunulmaktadır. Yine bu hareketlere girmek suretiyle, adeta sosyal ve 
ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan kadınların durumu da, yoksunluk teorisiyle 
çeli§mektedir. Hoffman bizatihi ekoİiomik yoksunluktan ziyade, sosyo-ekonomik 
faktörlerin sebep olduğu yabancıla§ma, dengesizlik ve çözüm arayı§larıyla §ekille
nen belirsizlik sürecine odaklanmanın önemine dikkat çekmektedir. 18 

Batı'nın müslüman radikalizmini anlaması için, "kendi ideolojik ve kültürel 
yargılarını bir yana bırakarak" bu insanları tanımaya çalı§ması gerektiğini söyle
yen Marry Habeck ise, 19 cihadistleri açıklamada ekonomik, politik ve sosyal 
gerekçelerin sadece kısmi ve yardımcı faktörler olduğunu ileri sürmekte ve 

16 Martin E. Marty-R. Scott Appleby, "Conclusion: An lnterim Report on a Hypothetical Family", 
Fundamentalism Observed, (ed. Martin E. Marty-R. Scott Appleby) s.816. 

17 Valerie J. Hoffman, "Muslim Fundamentalists: Psychosocial Profiles", Fundamentalism Compre
hended, V, s.209. 

13 a.g.m., s.210. 
19 Marry Habeck, Knowing the Enemy: ]ihadist Ideology and the W ar on Terror, 2006, ss. 14-15. 
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idealizm kaynağı olarak dini fenomenin epifenoınen olarak telakki edilmemesi 
gerektiğini önermektedir. 20 Tarihi bir figür olarak İbn Teymiye (V.l328) üzerin
de duran Habeck, Batı'ya kar§ı kullanılan modern cihadın ıne§rlıiyetini büyük 
oranda İbn Teymiye'ye ait yorumlardan aldığını ifade etmektedirY 

2.2. intihar Eylemlerinin Dini Meşruiyeti Sorunu 

intihar eylemlerinin dini mqruiyetinin cihad kavramı çerçevesinde kurulma
ya çalı§ıldığı görülmektedir. İslami literatürde, dini emirleri öğrenmek, ya§amak, 
öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırınak, İslam'ı tebliğ etmek, nefse ve 
dı§ dü§mana kar§ı mücadele vermek anlamına gelen geni§ anlamı yanında, cihad, 
İslam hukukunda, müslüman olmayanlada sava§ma, İslam mistisizminde daha 
çok nefis terbiyesi ve nefsin istekleriyle mücadele etme §eklinde anla§ılını§tır. En 
geni§ anlamıyla "müslüman'a sevap kazandıran, dinin me§rlı ve makbul gördüğü 
her davranı§ı gerçekle§tirme çabası"22 ya da "insan ile Allah arasındaki engellerin 
ortadan kaldırılması için harcanan çaba"23 §eklinde tanımlanan cihad, intihar 
eylemleri dikkate alındığında, bakı§ açısına göre deği§kenlik arz eden ve kullanı
ma açık bir mekanizma olarak kar§ıınıza çıkmaktadır. 

intihar eylemlerini Kur'an ve Sünnet açısından değerlendiren Aktan, İs
lam'da sava§ın kural değil, istisna olduğunu; Hz. Muhammed döneminde gerçek
le§en 60 civarındaki sava§ın hiç birinin saldırı harekatı olmadığını, bütün sava§la
rın ya ba§lamı§ bir saldırıyı sonuçlandırmak ya da İstihbaratı alınan bir saldırı 
hazırlığının ba§langıç a§amasında yok edilmesi amacına yönelik olduğunu ifade 
etmektedir. "İslam'ın ve müslümanların varlığını ve onurunu korumayı amaçla
yan sava§lar" anlamında cihadın mqru bir müessese ve tabii bir hak olduğunu 
söyleyen Aktan, bununla birlikte, cihad sürecinin kural dı§ı ve kontrolsüz bir 
sava§ §ekli olamayacağını, İslam'ın sava§ anlamındaki cihad sürecinin sınırlarını 
tayin ettiğini ifade etmektedir. Bu süreçte dü§mana acımasız davranılamayaca
ğı,24 i§kencenin yasak olduğu, sivil ve masum hedeflere saldırılamayacağı, 
müslümanlar hedef alınaınayacağı, dü§man ölülerine saygı gösterilmesi ve gerek
tiğinde dü§mana insani yardım yapılabilmesi, ancak merkezi bir otoritenin sava§a 
kararı verebileceği ve sava§ın yeri geldiğinde son çare olarak kullanılması gerek-

20 Habeck, Knowing the Enemy: ]ihadist Ideology and the W ar on Terror, s.5. 
21 Habeck, Knowing the Enemy: ]ihadist ldeology and the W ar on Terror, ss.l9-20. 
22 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Yaklaşım, İstanbul 2007, ss.60-6 1. Dört yerde isim, yirmi dört 

yerde fiil ve iki yerde mücahid §eklinde olmak üzere Kur'an'da 30 yerde cihad kelimesi geçmek
tedir. Bu ayetlerin bir kısmında doğrudan sava§ kast edilirken, bir kısmın "Allah'ın rızasına uy
gun bir §ekilde ya§amak" anlamında genel olarak kullanılını§tır. bk. a.g.e., s.61. 

23 Ali Bulaç, "Cihad", Yeni Ümit Dergisi: Terör ve İntihar Eylemleri Dosyası, 63, (Ocak-Şubat-Mart 
2004), s.45. 

24 Hamza Aktan, "Kur'an ve Sünnet l§ığında Terör ve intihar Eylemleri", Yeni Ümit Dergisi: Terör 
ve İntihar Eylemleri Dosyası, S. 63, s.25. 
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tiği ilkelerinden hareketle, Aktan, İslam hukukunda amacın meşru olması kadar, .. 
amaca ulaşmadaki araçların da meşru olması gerektiğini belirterek intihar eylem
lerinin cihad kavramı içinde değerlendirilemeyeceğini ve İslam'da yerinin olma
dığını ileri sürmektedir. 25 intihar eylemlerini İslam açısından değerlendirmeye 
çalışan bir diğer isim olan Çapan da, barış döneminde eylemlerin kesinlikle caiz 
olamayacağını, savaş dönemlerinde ise İslam savaş hukukun genel kaideleri 
çerçevesinde, Aktan'ın değerlendirmelerine benzer argümanlar ileri sürerek 
intihar eylemlerinin yine caiz olamayacağını ifade etmektedir.26 

İntihar ya da yerel ifadesiyle şehitlik operasyonlarıyla (ameliyatü'l istişhadiye) 
ilgili Arap dünyasındaki çağdaş İslam alimlerinin tartışmaianna bakıldığında 
"karşı çıkma", "şartlı kabul" ve "bütünüyle kabul" şeklinde üçlü bir yaklaşımın 
olduğu dikkat çekmektedir. "Böyle bir eylemin cihad bağlamında ve bir yönetici 
veya kumandanın emir ve bilgisi dahilinde olması halinde caiz olacağını" ifade 
eden Nasırüddin el-Albani, "bugün olduğu gibi her hangi bir askerin veya sivil 
şahsın kendi başına böyle bir eyleme girişmesinin caiz görülemeyeceğini, bir 
halife, emir ya da kumandanın emrine dayanmayan herhangi bir mukavemetin 
de meşru sayılamayacağına" dikkat çekerek günümüzdeki intihar eylemlerine 
cevaz vermemektedirY 

Muhammed Hayr Heykel "eylemde bulunulmaması halinde müslümanlara 
daha büyük zarar geleceğinden endişe edilmesi ve düşmana ulaşmak için başka 
yol bulunmaması halinde istişhad [şehitlik] eylemlerinin caiz olacağını ve bunun 
takdirinin yetkili otoritenin elinde bulunduğunu" ifade ederken, Said Ramazan 
el-BOti eylemin normal intihar olmaması gerektiğine dikkat çekerek "eylemcinin 
kendini öldürmek için değil de düşmanı cezalandırmak amacı taşıması halinde 
bunun yüzde yüz meşru olduğunu; hayattan bıkıp da bu eyleme girişmişse intihar 
sayılacağını" söylemektedir. Fıkıh konusunda önemli isimlerden olan Vehbe 
Zuhayli ise yahudiler gibi savaş şartları içinde bir düşmanla kaqılaşıldığında "zan
ı galiple düşmanın o kişiyi öldüreceği veya ibret alınacak şekilde cezalandıracağı 
aniaşılıp istişhad eylemi kaçınılmaz olursa, meşru otoritenin izni bulunmak 
şartıyla ve düşmanın tecavüzünü önleyici, ortadan kaldırıcı, onları korkutucu bir 
sonuç doğutaeağına kanaat getirilmesi halinde 'inşaallah caizdir"' şeklinde fetva 
vermektedir. Fetva verınede coğrafi, sosyo-kültürel ve politik belirleyiciterin 

25 a.g.e., ss.26-29. 
26 Ergün Çapan, "İntihar Saldırıları ve İslam", Yeni Ümit Dergisi: Terör ve İntihar Eylemleri Dosyası, 

S. 84, (Nisan-Mayıs-Haziran 2009), s.46. 
27 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Yaklaşım, s.27; Peygamber döneminde birçok olayın böyle bir 

§artın gerekli olmadığına delalet ettiğini ileri süren Nevvaf Hayil TekrGr!, Peygamberin otorite
sinin dı§ında eylemde bulunan Ebu Basir örneğini vererek Albani'ye kar§ı çıkmaktadır. Özel ise 
EbG Basir olayının Hudeybiye Anla§ması'nın özel §artları içinde gerçekle§tiğini, Hz. Peygam
ber'in izni dı§ında sahabenin sava§ kararı aldığını ileri sürmenin gerçeği yansıtmadığını ifade 
ederek Albani'yi destekler bir yorumda bulunmu§tur. bk. a.g.e., ss.27-28. 
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önemine vurgu yapan Muhammed es-Savva, klasik dönem fukahanın hükümle
rinin Filistin şartlarına tam tekabül etmediğini, eylem bölgesinin ve eylemcinin 
hangi §artlar altında eylemi gerçekleştirdiğinin bilinmesi gerektiğini söylemekte
dir. Eylemlerde "dışarıdan/uzaktan değil bu eyleme girenierin otorite saydığı ve 
görü§üne itibar ettikleri kimselerin fetvasının geçerli olacağını" ifade eden Savva, 
Filistin örneğinde "hak sahibinin hakkını aramasının bütün yasa ve örflere göre 
meşru sayıldığını" belirtmektedir. 28 

Güçlü tarafın saldırganlığını devam ettirmesine, eyleme mecbur kalmaya, ey
lemcinin niyetinin samimi olmasına, İsrail toplumunun kadın erkek asker bir 
toplum olmasına, çocuk ve yaşlıların ölmesinin savaşın zamrederinden olduğuna 
dikkat çeken Yusuf Karda vi, " [e] yleıncilerin vatanları, dinleri ve namusları için 
savaştıkları; dolayısıyla eylemlerinin meşru olup şehitlik sayılacağını" ifade 
etmiştir. Bununla birlikte 11 Eylül 2001 olaylarını kınayan Kardavi, "böylesi 
şehitlik operasyonlarının Filistin toprakları dı§ında yapılmaması gerektiğini" 
söyleyerek intihar eylemlerinin dini meşruiyetini fiili işgalle tahdit etmektedir. 29 

Acil Casim Neşemi ise eylemlerin sıradan intiharla alakası olmayan büyük bir 
§ehitlik örneği olmasını üç şarta bağlamaktadır. Bu şartlar, Allah rızası için 
olmalıdır, düşmanı öldürmek ya da amacı gerçeklqtirmek için tek ya da en tesirli 
yol olmalı ve düşmanın mukabelesi çok daha şiddetli olabileceği için fertlerin 
değil toplumun karar vermesi şeklinde sıralanmaktadır.30 

ll Eylül 2001 saldırılarıyla birlikte, müslümanları terörle ilişkilendiren tartış
maların dünya gündemini mqgul etmesi, intihar eylemlerinin ihtiyaç duyduğu 
teolojik derinliği sağlayan fetvalara, dini köktenciliğin kınandığı ve daha çok 
devlet politika ve güvenlik algılarını yansıtan fetvaların katılmasını sağlamıştır. 
Dünya selefiliğinin devlet ideolojisi haline gelme imkanı bulduğu tek örnek olan 
Suud! Arabistan, tezat bir biçimde Mekke imaını ve krallık yüksek ulema konseyi 
üyesi Şeyh Muhammed bin Abdullah es-Sabil ağzıyla intihar eylemlerine karşı 
çıkarken, bu tepki bir yandan ülkedeki monarşiyi giderek sarsan Bin Ladin 
okulunun etkisini minimize etme, diğer taraftan kırılma noktasına gelen Ameri
ka'yla olan ilişkilerini onarma izlenimi vermektedir. Suud! Arabistan müftüsü 
Şeyh Abdülaziz bin Abdullah Eş-Şeyh ise ll Eylül saldırılarıyla ilgili şunları 

13 a.g.e., s.29; el-Ahrô:mü'l Arabi, 3 Şubat 2001 (Mısır); el-İsıiklô:l, 13 Ağustos 1999 (Filistin İslami 
Cihad'ın yayın organı-Filistin); el-Ra'ye, 25 Nisan 2001 (Katar). 

29 a.g.e., s.30; Haim Malka, "Must lnnocents Die? The Islamic Debate over Suicide Attacks", 
Middle East Quarterly, (Spring 2003), s.22; Filistinliler'in sahip oldukları bütün araç ve metotlar
la kar§ı koyma hakkına sahiptirler ve bu ilahi kanun, milletlerarası hukuk ve insani değerler 
tarafından onaylanını§ ıne§rU bir haktır diyen K ardavi Amerika' da gerçekle§ tirilen saldırıları §LI 
sözlerle tefrik etmektedir: "Kendini havaya uçuran Filistinli vatanını ınüdafaa eden bir kimsedir. 
İ§galci dü§mana saldırdığında, bu ki§i ıne§TU bir hedefe saldırmaktadır. Bu [Filistinlinin durumu] 
ülkesinden ayrılan ve problem yapmadığı bir hedefe saldırmaya giden ki§iden farklıdır." bk. 
a.g.e., s.22. 

30 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Yakl~ım, s.30. 
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söylemektedir: "Bir kimsenin dü§manın ortasına girerek kendisini öldürmesi ya 
da intihar etmesiyle ilgili olarak İslam hukukunda her hangi bir §ey bilmiyorum. 
Bu cihadın bir parçası değildir ve korkarım sadece kendini öldürmedir. Her ne 
kadar Kur'an dü§manı öldürmeye izin verse hatta te§vik etse bile, bunun İslam 
hukukuyla çeli§ecek bir §ekilde yapılmaması gerekmektedir."31 

Sivillerin öldürülmesi, intiharın §iddetle yasaklanması, yahudi ve Hıristiyanla
rın korunmu§ statüsü ilkelerinden hareketle "§eriatın insan hayatını kastedecek 
tüm giri§imleri reddettiğini" söyleyen Ezher Üniversitesi rektörü Şeyh Muham
med Tantavi "§eriat adına böyle bir saldırıdan hangi topluluk ya da devlet sorum
lu olursa olsun siviilere yönelik yapılan bütün saldırıları kınadığını" açıklamı§tırY 
Bu kınamanın Mısır devletinin resmi duru§unu tekrar ya da daha net bir ifadeyle 
onama gibi anla§ılarak cihad ve §ehitliğin es geçilmesi §eklinde yorumlanması, 
Tantavi'yi, "kendisini dü§man askerlerinin ortasında havaya uçuran ki§i bir 
§ehittir, tekrar ediyorum §ehittir" vurgusu içinde, "ho§göremeyeceğimiz §ey_ 
ki§inin kadın ve çocuklar arasında kendini havaya uçurmasıdır" §eklinde ilave 
açıklamalar yapmaya zorlamı§tır.33 "Dü§man askerlerini öldürmek niyetiyle 
olduğu müddetçe intihar eylemleri kendini müdafaa ve bir çe§it §ehitliktir" diyen 
Tan ta vi, siviilere saldırınama §artma dikkat çekmekle birlikte, Filistin' deki 
eylemlerleEl-Kaide eylemleri arasında bir ayrıma gittiği görüntüsü vermektedir. 34 

intihar eylemlerinin cihad anlayı§ıyla bağda§tırılarak açıklanması, eylemlerin 
klasik İslam sava§ hukukunda dayanak bulmasını da kolayla§tırmaktadır. İslam 
hukuku açısından eylemleri me§rli görenlerin, bir askerin gerçekten §ehitlik 
mertebesine ula§mak gayesiyle öleceğini bile bile tek ba§ına dü§man ordusuna 
saldırabilmesi (ki Uhud Sava§ında tanınamayacak halde §ehid olan Enes bin 
Nadr ile Kadisiye sava§ında §ehit olan İkrime bin Ebu Cehil bu konuda sıklıkla 
gösterilen örneklerdir) ve dü§manın kalkan olarak kullandığı siviilere zarar 
verilmesinin belirli §artlar altında c~iz olması -ya da sava§ın kendi yapısı gereği 
sivillerin kurban olmaları- §eklindeki iki umumi hükme dayandıkları görülmek
tedir.35 Burada birinci hükme göre ikinci hükmün tartı§maların merkezinde yer 
aldığı görülürken, itiraz edenlerin İslam'ın sivilleri öldürmeyi kesin olarak yasak
ladığı dü§üncesini merkeze aldıkları görülmektedir. Bununla birlikte, me§rÔ 
görenler sava§ hukukuna dayanarak sivillerin sava§ta rol alması, sava§ı te§vik 
ederek maddi-manevi yardım sağlaması, sivilleri askerlerden ayırt etmenin çok 
zor olması ve saldırılara kar§ı kalkan olarak kullanılmaları gerekçelerini ileri 

31 e~-Şarku'l Evsad, 21 Nisan 2001 (Londra). 
32 Meir Hatine, "The 'Ulama' and the Cult of Deathin Palestine", Israel Affairs, XII/1, (January 

2006), s.2 1. 
33 a.g.e., s.26. 
34 el-Hayat, 27 Nisan 2001 (Beyrut/Londra); Ruzu'l Yusuf, 18 Mayıs 2001 (Mısır); el-Kuds, 17 

Ağustos 1998 (Filistin). 
35 Ahmet Özel, İslam ve Terör: Fıkhi Yakla~ım, s.25; Seyyid E§-Şamutl, el-Hakika', 12 Mayıs 2001. 
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sürmektedirler. 36 

2.3. intihar Eylemlerinde Dini Motivasyon 

İntihar eylemlerinde eskatolojik kurtulu§ söylemleri çok güçlü bir motivasyon 
kaynağı olarak kar§ımıza çıkmaktadır. Cihad ve §ehitlikle ilgili dini metin ve 
semboller, hem seküler, hem de köktenci gruplar tarafından kullanılmaktadır. 
Canlı bomba haline gelme sürecinde eylemcinin bulunmasında, hazırlanmasında 
ve motive edilmesinde din! anlam evreni devreye girmektedir.37 Dinin ki§isel 
motivasyonun önemli bir parçası olduğunu söyleyen Moghadam, §ehidin günah
larının bağı§lanmasını, kabir azabından kurtulmasını, cehennem korkusundan 
kendini emin hissetmesini, §ehitliğin dünya ve içinde bulunan her §eyden daha 
hayırlı olmasını, 72 huriyle evlenecek olmasını ve yakın 70 ki§iyi kapsayacak 
§ekilde bu ayrıcalıkların geni§letilmesini, dini anlam dünyası içinde eylemeiyi 
motive eden örnekler olarak sunmaktadır.38 

Nihai' kurtulu§ ya da cennet söylemi, eylemci için yaptıklarını mantıklı hale 
getirmede rol oynayarak eylemi kolayla§tırmakta ve eylemcinin ölüm kar§ısındaki 
korkusuzluğunu sağlamla§tırmaktadır. Ölmeye karar vermi§ ki§i ölümden sonra 
bir taraftan kahraman olarak hatırlanmak isterken, diğer taraftan ülkesinin 
bağımsızlığına hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanmak istemektedir. Böylece 
eylemci hem eylemini dini bir anlam evreni içinde rasyonel hale getirirken, hem 
de direni§ sürecinde tarih! bir sembol haline gelmektedir.39 Bununla birlikte, ilahi 
ödüllendirmelerin yanlı§ yorumlandığını, nihai' gayenin Allah'ın rızasını kazan
mak olduğunu ifade eden Şeyh Ahmed Yasin, intihar eyleminin arkasındaki gücü 
§U §ekilde ortaya koymaktadır: 

"Şehitlik, kaİbin derinliklerinde [yatan] bir aşkhr. Fakat bu ödüller, bizatihi şehit
liğin hedefi değildir. Tek gaye, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmakhr. Allah'ın da
vası içinde ölmekle, bu [gayeye] en yalın ve en hızlı şekilde ulaşılabilir. Ve şehidi 
seçen Allah' tır." 40 

36 Meir Hatine, "The 'Ulama' and the Cu lt of Deathin Palestine", s.44. 
37 Anat Berko-Edna Erez, "Ordinary People and 'Death Work': Palestinian Suicide Boınbers as 

Victiınizers and Victiıns", Violence and Victims, XX/6, (December 2005), s.605 
38 Assaf Moghadam, "Palestinian Suicide Terrorism in the Second lntifada: Motivations and 

Organizational Aspects", Studies in Conflict & Terrorism, XXVI, 2003, s.73. 
39 a.g.e., s. 16. 
40 Nasra Hassan, "Letter from Gaza: An Arsenal of Believers-Talking to the 'human bombs"', The 

New Yorker, (November 19, 2001), s.40. Nasra Hassan konuyla ilgili yazanların neredeyse tü
münün referans gösterdiği bir isiındir. Filistin'de 1996-1999 arasında eylem te§ebbüsünde bulu
nan ki§ il er, bunların aile ve yakınları, eylemcileri operasyona hazırlayan örgüt üyeleri ve politik 
ve askeri kanat önderlerinden olu§an yakla§ık 250 ki§iyle görü§meler yapan Nasra Hassan, inti
har eylemcisinin sosyal kimliğiyle ilgili birinci elden bilgiler sunmaktadır. 
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Din devreye girdiğinde eylemlerin mahiyetinin nasıl değiştiğinin en çarpıcı · 
örneklerinden birisini veren yaşayan bir eylemci, kendi tecrübesini şu sözlerle 
ifade etmektedir: 

"Ebediliğe girınek üzere olduğumuz hissiyatı içinde kaybolınuştuk Hiçbir şüp
hemiz yoktu. Kur'an ve Allah'ın varlığına yemin etıniş, kararlı davranacağımız 
için söz vermiştik. Bu cihad sözü, beyt'ür-rıdvan diye isimlendirilen, peygamber
ler ve şehitler için vaat edilen cennetteki bahçelerden sonra gelmektedir. Cihad 
yapmanın başka yollarının olduğunun farkındayım. Fakat cihadın bu şekli, sevim
li, en sevimlisidir. Bütün şehitlik operasyonları, eğer Allah adına yapılıyorsa, bir 
sinek ısırmasından daha az acı verir."4ı 

Eylemcilerin son sözlerini söyledikleri videolar da eylemlerin şehitlik, cihad ve 
kendini yaratıcıya kurban etme anlayışı içinde gerçekleştirildiğini göstermektedir. 
Eylemlerde, dini motivasyon önemli bir faktör olmakla birlikte,42 bu noktada, 
eylemcinin dindarlık seviyesi ile eylemini dini argümanlarla geçerli hale getirme
sinin farklı şeyler olduğu belirtilmelidir. Eylemcinin dini inanç ve pratiklerle ilişki 
durumu zayıf olsa bile, eylemini yine de dini bir anlam evreni içinde rasyonalize 
edebilmektedir. Nitekim intihar eylemcisinin artık "özellikle dindar olması" 

gerekmediğini söyleyen istihbarat uzmanı Ephrahim Kam, bu duruma dikkat 
çekmektedirY intihar saldırıları şehitliktir ve normal kafa ile yapılır diyen 
Richardson, eylemlerde, kesinlikle anormal kişilerin kullanılmadığını ileri sür
mektedir. Nitekim Hamas, Gazze'deki saldırılarda sadece normal insanların 

kullanıldığını ifade ederken bir Filistin İslami Cihad temsilcisi, eylemlerde dini 
motivasyonun önemi konusunda şunları söylemektedir. "Biz, depresyon altındaki 
insanları almıyoruz. Binde bir seçilme şansı bile olsa böyle bir insanın kendisine 
şehit olma izni verilmemelidir. Şehitlik eylemi (istişhadü'l 'ameliye) yaşamayı 
isteyen insan için geçerlidir."44 

Dini motivasyon bir örgüt tarafından eylemcinin seçilmesi, eğitilmesi ve cesa
retlendirilmesi süreçlerinde de önemli bir faktör olarak devreye girmektedir. 
Kurumsal aşama da diyebileceğimiz bu süreç boyunca, tamamen organizasyo
nun/örgütün kontrolü altına giren eylemci, yoğun fikri aşılama ve motivasyon 
sürecinin etkisi altında, dini telkinlerle oluşturulan bir ruh haliyle ölmeye hazır 
"yaşayan şehit" haline gelmektedir.45 Eylemciler okullada birlikte, büyük oranda 
camii ve derneklere devam eden zaten dini heyecana sahip kişiler arasından 

41 Nasra Hassan, "Letter from Gaza: An Arsenal ofBelievers-Talking to the 'human bombs'", s.38. 
42 Barbara Victor, Army of Roses: Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers, Rodale 2003, 

s.232. 
43 Christoph Reuter, My Lifeisa Wepon: A Modem History ofSuicide Bombing, New Jersey 2004, s.I09. 
44 Louise Richardson, What Terrorists W ant: Unders/anding the Enemy, Containing the Threat, 2006, 

s.117. 
45 Assaf Moghadam, "Palestinian Suicide Terrorism in the Second lntifada: Motivations and 

Organizational Aspects", s.69. 
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temin edilmektedir. Güven, sır tutuma, uzun zamandır bilinme özellikleri yanı 
sıra aday eylemcinin takvalı bir müslüman olmasına dikkat edilmektedir.46 

Moghadam, adayların şehitlik hücreleri içinde günde iki-dört saat arası deği
şen dini telkine tabi tutulduğunu, anti-İsraill propagandanın da bu telkin süreci
nin bir parçası olduğuna işaret emektedirY Eylemler, operasyonu organize eden 
ana ünite olan "şehitlik hücresi" (el-Haliyyatü'l-istişhadiyye) aracılığıyla gerçek
leştirilmektedir. Eylem kararı alındığında oluşturulan ve bir hücre lideri ile iki-üç 
yardımcı gençten oluşan şehitlik hücreleri, yoğun dini motivasyonun gerçekleşti
rildiği yerler olmaktadır. Her hücre bir birinden ayrı ve gizli çalışmakta; hücre 
liderleri dışında hiç kimse diğer hücre üyelerini tanımamaktadır. Hücreye alınan 
kişi aile ve diğer yakınları dahil hiç kimseye hücreyle ilgili malumat vermemekte 
ve sadece kendilerine biçilen misyona odaklanmaktadırlar. Şehitlik hücresine 
alınan aday, eğitim ve hazırlanma süreci boyunca "yaşayan şehit" (el-şehidü'l
hay) unvanını almaktadır.48 

Yaşayan eylemcinin, eylemle bütünleşerek ölüm duygusuna alıştığı ve şehitliği 
kanıksadığı dikkat çekmektedir. Eylemden hemen önce aday yoğun bir spritüel 
arınma aşamasından geçmektedir. Zaten oruç tutan, çoğu geceyi ibadetle geçi
ren, borçlarını ödeyen, işlediği günahlardan dolayı af dileyen yaşayan eylemcinin, 
son yolculuğuna çıkmadan gusül abdesti almakta, temiz elbiselerini giymekte, en 
azından bir cami cemaatine katılmaya gayret etmekte, İslam dininde savaştan 
önce yapılması gelenekselleşen duaları okumakta, Allah'tan bağışlanma ve 
misyonunu kabul etmesini dilemektedir. Hatta bazı eylemcilerin, boş bir mezara 
girerek dua ve bağışlanma diledikleri ifade edilmektedir. Kutsal bir yolculuğa 
çıktığının lahutıliği içinde, kalbinin üstüne, sol göğüs cebine küçük bir Kur'an 
koyarak beline patlayıcıları saran ya da bomba dolu çantayı omuziayan eylemci 
operasyona hazır hale gelmektedir.49 

2.4. intihar Eylemlerinde Dini Meşrulaştırma 

intihar eylemlerinin cihad ve şehitlik bağlamları içinde yorumlanması çok 

46 a.g.m., s.83 
47 a.g.m., s.84. 
48 Nasra Hassan, "Letter from Gaza: An Arsenal of Believers-Talking to the 'human bom bs"', s.4 1; 

Assaf Moghadam, "Palestinian Suicide Terrorisın in the Second lntifada: Motivations and 
Organizational Aspects", s.86. 

49 Nasra Hassan, "Letter from Gaza: An Arsenal of Believers-Talking to the 'human bom bs"', s.42; 
Anne Marie Oliver ve Paul Steinberg, The Road to Martyrs' Square: A ]oumey into the World of 
the Suicide Bomber, Oxford University Press, Oxford/NewYork 2005, s.75. Bu eğitim süreci bü
tün eylemciler için geçerlidir denilemez. Aniden karar veren ve doğrudan askeri hazırlıklara 
giri§en eylemciler de mevcuttur. Mesela Filistinli ilk kadın eylemci Vefa İdris bu durumun açık 
bir örneğidir. bk. Halil Aydınalp, "İntihar Eylemcisinin Sosyal Kimliği: Filistinli İlk Kadın Ey
lemci Vefa İdris", Toplum Bilimleri Dergisi, 1-Ill/1 -6, (Ocak-Haziran 2009), s.20 1 vd. 
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kuvvetli bir dini me§rilla§tırma kaynağı olmaktadır. Sivil insanların Dldürülmesi, . 
eylemlerin kural dı§ı §iddet kullanımı §eklinde yorumlanarak genel terör kapsamı 
içinde değerlendirilmesini sağlamakla birlikte, fiilin dini bir anlam evreni içinde 
açıklanması, eylemlere dini, dolayısıyla sosyal ve kültürel me§rOiyet kazandırmak
ta ve eylemlerin toplumsal kabul görmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle çe§itli 
dini otorite ve isim yapmı§ fıkıhçılar tarafından (yine de bu fetvalar sosyal ve 
siyasi bir bağlam içinde okunmalıdır) eylemlere yqil ı§ık yakılması güçlü bir 
mqrOla§tırma alanı olu§turmakta, eylemini dini anlam evreni içinde yasalla§tıran 
eylemci hiçbir kuvvet ya da dünyevi vaat tarafından durdurulamamaktadır. Dini 
me§rCıiyet eylemcileri toplumsal kahraman haline getirirken eylemlerin sosyal 
taban bulması ve toplumsal kabul görmesi de dini me§rOiyeti peki§tirmektedir. 

"Şiddet en ba§ta ve her §eyden önce kutsal bir eylem, herhangi bir ilahi istek 
veya emre kar§ılık gerçekle§tirilen kutsal bir vazifedir" diyen Hoffmann, dini 
terörün değer sistemleri, farklı me§rCıla§tırma/haklıla§tırma mekanizmaları,_ 

moralite anlayı§ları ve alternatif dünya görü§leriyle, seküler terörden daha ölüm
cül bir §iddet türü olduğunu ileri sürmektedir. Terörün a§kın bir nitelik kazanma
sı, eylemcinin önündeki siyasi, ahlaki ve pratik sınırları yok ederken, dini refe
ranslada hareket eden eylemci için ayırım yapmaksızın §iddet kullanma, ahlaki 
açıdan kabul edilebilir olmanın ötesinde, amaca ula§mada bir zorunluluk haline 
gelmektedir. Bu çerçevede, din ya da kült eylemi me§rOla§tıran, eylemeiyi kutsa
yan çok kuvvetli bir yapı olarak belirmektedir. 50 

Dilli me§rCıla§tırma "§eytanla§tırma" ve "insanlıktan çıkarma" mekanizmala
rıyla dü§manı hiçle§tirmekte ve yok edilmesini kolayla§tırmaktadır. 51 Dünya iyi 
ile kötü ya da hak ile batıl arasında gerçekle§en "ulvi değerlerin" savunulduğu 
"kozmik bir sava§" alanı olarak telakki edilerek hakkın kar§ısındaki her §CY 
§eytani, dolayısıyla yok edilmesi gereken §er bir kuvvet olarak algılanmaktadır. 
Mücadele dini referans çerçevesi içinde "Arap topraklarında yahudi devletinin 
varlığı" ya da "İsrail'in vaat edilmi§ toprakları Araplara bırakması" §eklinde 
dondurulduğunda, çatı§ma süreci reel zaman ve kavrarnlara dayanan dünyaya ait 
bir olgu olmaktan çıkmaktadır. 52 Bu süreçte sıradan seçenekler yeterli görülme
yerek çatı§manın tarafları "§eytani" güçlere kar§ı canlı bomba eylemi dahil §idde
tin çe§itli biçimlerine müracaat etmeyi kutsal bir vazife addetmektedirler.53 Aynı 
mantalitenin yahudi köktenciliğinde de geçerli olduğu görülmektedir. Yüksek 
yahudi ülküleri uğruna §iddet kullanmanın övünç kaynağı olduğunu savunan 

50 Bruce Hoffmann, a.g.e., s.94; Dinin Toplumsal e§itsizlikleri nasıl me§rGla§tırdığı ve özellikle 
siyaset sahasında dini me§rı'lla§tırınanın yeri ve gücü konusunda bk. Ejder Okumu§, Dinin 
Mqrıllaştırma Gücü, İstanbul 2005, ss. 77 vd. 

51 Jonathan R. White, Terrorism: An Introduction, Toronto 2000, s.54 
52 Mark Juergensmeyer, Terror in the Mind of Gad: The Global Rise of Religious Violence, 2003, 

s. 165. 
53 a.g.e., s.l 88. 
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Meir Kahane, bu konuda "§eytana kar§ı §iddetle iyiliğe kaqı §iddetin bir tutula
mayacağmı" ve "yahudi çıkarlarını korumak gayesiyle yapılan vah§et[in) asla 
kötü olmadığını" ifade etmektedir. 54 Şiddetin me§rOiyeti klasik yahudi mücadele 
ruhuna dayalı bir felsefeye (din rodef-din moser) dayandırılmaktadır. Bu felsefeye 
göre, yahudi halkının olağan üstü §artlar altmda tehdit altmda bulunduğu a§ikar
sa, "takvalı bir yahudi, izin almaksızın problemden sorumlu ki§iyi öldürebilmek
tedir."55 

Diğer taraftan dini me§rôla§tırma, intihar eylemlerinde ölüm korkusunun ye
nilmesine yardımcı olmaktadır. İçerden yöneticiler, dı§arıdan İsrail politikaları 
ümitleri öldürürken, Filistin toplumu, ikilemler içinde ya§adığı hayatını, dinin 
açıklayıcı gücü etrafında adeta yeniden canlandırmaktadır. Tam da bu noktada, 
etki eden faktör olarak dinin ölüm algısı içindeki anlamı kar§ımıza çıkmaktadır. 
Tarihi olarak, ölümle ilgili anlam sistemlerinin yapısal analizi içinde ba§at faktör 
olan din kurumu, ölüm korkularının kaynağı, aynı zamanda, bu korkuları düzen
leyen güç ve sosyal kontrol mekanizması olarak ümitleri kutsalla§tırma vazifesi 
görmektedir.56 intihar eylemlerinin §ehitlik operasyonları olarak telakki edildiği 
dikkate alınırsa, dinin ölme ve öldürme davranı§ı üzerindeki açıklayıcı ve 
me§rôla§tırıcı gücü, psikolojik bir motivasyon haline gelmektedir. Dini referans 
çerçevesi içinde, canını Allah için feda eden §ehit ondan emanet aldığı canı 
kendisine iade ederken çok yüksek bir mertebe kazanmakta ve peygamberlerle 
birlikte anılmaktadır. Şehitlik kültü etrafında olu§turulmu§ psikolojik açıklama 
düzeyi, eylem üzerindeki bütün diğer dı§ faktör ve spekülasyonları manasız 

kılmaktadır.57 Operasyonu vasıtasıyla cennette çok yüksek bir mevkiye eri§eceği
ne inanan §ehit, bir taraftan dünyaya ait bütün olumsuzluklardan koparak kendi
sini özgürle§tirmekte, diğer taraftan, ölme sürecinde ya§anan acı, korku, küçük 
dü§me, tecrit, ayrılık gibi kaygıları sona erdirmektedir. 58 

Bununla birlikte, intihar eylemi doğrudan dini inancın onayladığı, emrettıgı 
ya da ilahi emirle gelmi§ bir amacı yerine getirmek maksadıyla gerçekle§tirilme
mektedir. Psiko-sosyal, siyasi ve ekonomik dinamikler çatı§ma sürecini ba§lat-

54 a.g.e., ss.481-484. Kahane'nin ardından gidenlerin onun kitaplarından beslenenler, hatta 
ortodoks yahudiler bile olmadığını söyleyen Sprinzak, Kach hareketinin taban bulmasını üç te
mel faktörle açıklamaktadır. Bunlar, Arap teröriznıine karşı cevap vermek için mevcut gizli ar
zuyu yahudi §eraiti ile me§rı1la§tırma isteği, Batı Şeria, Samana ve Gazze'deki dü§ük ücretli 
Arap i§çilerinin kendi rekabet §anslarını azaltmalarını istemeyen yahudilerin Arapları bölgeden 
uzakla§tırma arzuları ve çok kuvvetli karşı yerle§imci duyarlılığı ve bu konudaki eski a§kanazi 
yahudilerinin hassasiyeti §eklinde sıralanmaktadır. bk. a.g.e., s.484. 

55 Ehud Sprinzak, "Extremism and Violence in lsrael: The Crisis of Messianic Politics," Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, V. 555, (January 1998), s.! 25. 

56 Michael Kearl, Eııdings: A Sociology of Death and Dying, 1989, s.l72; Barbara Victor, Army of 
Roses: Inside the World of Palestiniaıı Women Suicide Bombers, s.274. 

57 Barbara Victor, Anny of Roses: Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers, ss.29-30. 
53 Michael Kearl, Endings: A Sociology of Death and Dying, s. 178. 
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makta, zaten ölmeye ve öldürmeye karar vermi§ birey bu süreç içinde kendi fiilini 
dini anlam dünyası içinde me§rı}la§tırmaktadır. Dolayısıyla diğer sosyal ve siyasal 
dinamikler dikkate alınmaksızın intihar eyleminin dini fanatizmin doğrusal bir 
sonucu olarak görülmesi geçerli bir yakla§ım olmamaktadır. Dinin açıklama ve 
me§rOla§tırma gücü yanında, bireysel seviyede, saldırılara özellikle "intikam ve 
anlamsızlık duygusu" yön vermekte ve mevcut seçeneklerin tükendiği hissedildi
ğinde, canlı bomba eylemi güçlü bir seçenek haline gelmektedir. Saldırı öncesi 
aksiyonunu açıkladığı bildirisinde, en büyük oğlum Abdullah askerler tarafından 
öldürüldüğünde 20'sindeydi diyen 40 ya§ındaki intihar eylemeisi Sıhab Gadallah 
kendi ruh halini §Öyle açıklamaktadır. 

"Evladım öldü. Yaşamak için her hangi bir sebebim kalmadı. Sadece onun intika
mını almak istedim ve inanıyorum ki Allah, geride bırakhğım çocuk ve kocama 
bakacaktır."59 

Şalfik Masalqa, intihar eylemlerindeki temel motivasyonun "i§gal altında ya
§amak" olduğunu öne sürmektedir. Dini, politik ya da ulusal gerekçelerden 
ziyade, eylemlere, i§galle gelen ümitsizlik havası yön vermektedir diyen Masalqa, 
eylemlerin ümitsizlik, çaresizlik, yardımsızlık ve hayattan çok ölümü dü§ünmenin 
yön verdiği bir hava içinde gerçekle§tiğini ifade etmektedir. Topluma sirayet 
eden "ölüm kültürüne" vurgu yapan Masalqa, "genç bir Filistinli erkek İsrail 
kontrol noktasında a§ağılanmı§sa, bu noktadan itibaren intihar eylemeisi yara
tılmı§tır ... " diyerek i§galle gelen a§ağılanma ve intikam duygulannın itici gücüne 
dikkat çekmektedir.60 Filistin örneğinde, müslümanların militarist direni§çiler 
olarak boy göstermelerini, temelde, "devlet geni§letme" teziyle açıklamaya çalı
§an Ebu Farha da siyasal faktörlerin önceliğine dikkat çekmektedir. Ebu Farha'ya 
göre İslamcı grupların aktif direni§e katılmalarını "Filistin topraklarının istimlak 
edilmesi, İsrail yerle§im birimlerinin kurulması, Filistinliler'in hareket [ özgürlü
ğünün] engellenmesi ve sınırlanm:ası, Filistinli aküvisderin tutuklanması" §eklin
de somutla§an "İsrail'in devlet geni§letrne" politikaları sağlamaktadır.61 

Sonuç 

Dini gelenekler doğru anla§ılmadığında çatı§ma ve §iddet sürecine katkı sağ
layacak bir me§rOla§tırma aracına dönü§mektedirler. Dinlerin §iddetle ili§kileri 
bir algı ve yorum meselesi olmakla birlikte, genel olarak, dinsel radikalizm nihai 
gücünü dint idealizmden almaktadır. Kendilerine yön veren dini idealizm dikkate 

59 Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the 
Threat, s. ı 22. 

60 Barbara Victor, Army of Roses: Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers, s.29. 
61 Nasser A. Abufarha, "The Making of a Human Bomb: State Expansion and Modes of 

Resistance in Palestine", PhD Dissertation in Anthropology, University of Wisconsin, Madison 
2006, ss.398-399. 
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alınmaksızın radikal hareketlerin sadece sosyal ve siyasal dinamiklere indirgen
mesi tatminkar bir açıklama sunmamaktadır. Sosyal bütünle§me açısından pek 
çok müspet i§lev icra eden dini idealizm olgusu, kontrol edilmediğinde yanlı§ 
araçlarla doğruya ula§manın vasıtası olabilmekte ve dini §iddet sürecinin bir 
parçası haline gelmektedir. 

Bununla birlikte, intihar eylemlerinin (Filistin örneği) bütünüyle dini idealiz
min bir sonucu olduğu geçerli bir yakla§ım olmamaktadır. Din faktörü eylemleri 
motive etmede ve me§rula§tırmada kullanılmaktadır. Eylemlerin dini açıdan 
me§ruiyetinin tartı§malı olması bu durumu deği§tirmemektedir. Dini me§ruiyet 
sorunu daha çok teorik bir tartı§ma olup kültürel ve coğrafi, dolayısıyla sosyal ve 
politik faktörlere göre deği§kenlik arz etmektedir. Nitekim Türkiye'den konuya 
yakla§anlarda küresel çapta müslüman imajının zedelenmesinden duyulan rahat
sızlık kendini hissettirirken, Suudllerin yakla§ımlannda (Krala yakın resmi din 
adamları dikkate alındığında) bozulan ABD ili§kilerinin tamiri ve Bin Ladin 
probleminin iç dinamikler açısından minimize edilmesi kaygılannın yattığı söyle
nebilir.62 Genel olarak, i§gal bağlamında ele alındığında, kutsal metinlerin intihar 
eylemlerine kapı aralayan bir toncia yorumlanması, din faktörünün eylemleri 
motive etmede ve me§rula§tırmada kullanılmasını sağlamaktadır ki, intihar 
eylemlerinin dini anlamı ve sınırları burada ortaya çıkmaktadır. 

Bütün intihar eylemlerini, Bukay'ın yaptığı gibi63
, İslami ideolojiyle açıklamak 

doğru bir yakla§ım olmamaktadır. Eylemler sırf ilahi emirle gelmi§ bir gaye uğru
na yapılmazken, yine bütün gruplar eylemlerini dini referans çerçevesine izafetle 
açıklamamaktadırlar. İntihar eylemlerinin motivasyonu ve me§rula§tırımı din 
faktörü dı§ında çe§itli açıklama düzeylerinde yapılabilir. Siyasal düzeyde i§gal ve 
baskı, psikolojik düzeyde a§ağılanma ve intikam duygusu, sosyal düzeyde kimlik 
ve uyum problemleri, ekonomik düzeyde temel ihtiyaçları kar§ılamada bile zorluk 
çekme, hukuki düzeyde kendine ait olanın yasal olmayan biçimde gasp edilmesi, 
stratejik düzeyde planlama kolaylığı ve taktik avantajlar sağlaması hep birer 
motivasyon ve me§rula§tırma kaynağıdır. Dolayısıyla, intihar eylemlerinde dini 
faktörü, pek çok dinamiğin etkisi altında §ekillenen sosyal ve siyasal bir zemin 
içinde açıklama düzeylerinden sadece birisi olmakta ve etkisini eylemleri motive 
etmede ve me§rula§tırmada göstermektedir. 

Diğer taraftan eylemlerin belirli dönemlerde artması, belirli dönemlerde azal
ması, belirli dönemlerde ise hiç olmaması eylemlerde dinin dı§ındaki faktörlerin 

62 Selefiliğinin devlet ideolojisi haline gelme imkanı bulduğu tek örnek olan Suud! Arabistan, 
Mekke imamı ve krallık yüksek ulema konseyi üyesi Şeyh Muhammed bin Abdullah es-Sabil 
ağzıyla intihar eylemlerine kar§ı çıkmı§tır. Bk. Haim Malka, "Must lnnocents Die? The lslamic 
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East Quarterly, XIII/4, (Fall2006), ss.27 vd. 
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etkisini gösteren bir diğer husustur. Filistin örneği dikkate alındığında, 2000, . 
2004 arası adeta tavan yapan eylemler, 2004 sonrası dönemde ciddi bir dü§Ü§e 
geçmi§tir. Bir çatı§ma toplumu olan Filistin'de §ehitlik kültürü daima etkisini 
korumakla birlikte, belirli dönemlerde intihar eylemi gerçekle§memektedir. Yine 
eylemlerin el-Fetih örneğinde olduğu gibi seküler, hatta Filistin Cephesi örneğin
de görüldüğü gibi Marksist gruplar tarafından da kullanılması, eylemlerle din 
arasında kurulan doğrusal bağın kırılganlığını göstermektedir. Neticede, intihar 
eylemlerinin din! yorumların doğrusal bir sonucu olmaktan ziyade, dinin dı§ında
ki sosyal ve siyasal dinamiklerin etkisi altında gerçekle§tiği, din faktörünün 
eylemleri motive etmede ve me§rGla§tırmada kullanıldığı söylenebilir. 


