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Özet
Dünya genelinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri için finansman ihtiyacı ana unsurların başında
gelmektedir. Terör örgütleri amaçları gerçekleştirmek için yüksek miktarlarda finansal desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu örgütleri
amaçlarını gerçekleştirmek yasa dışı veya yasal görünümlü faaliyetlerden gelirler elde ederler. Tüm dünyada yerel ya da
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren terör örgütleri, gasp, soygun, hırsızlık, aidat ve bağış toplama, haraç alma, örgütsel
yayınlardan gelir temin etme, ticari faaliyetlerde bulunma, sahtecilik, insan, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi pek
çok faaliyetle fon sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Terör, Terörizmin Finans Kaynakları
Terror and Financial Sources of Terrorist Organizations
Abstract
Funding needs for the actions and activities of terrorist organizations worldwide are at the top of the list. Terrorist
organizations need financial support in large quantities in order to achieve their goals. These organizations achieve
revenues from illegal or legitimate activities. Terrorist organizations operating locally or internationally all over the world
are involved in many activities such as extortion, robbery, theft, exaction and collecting donations, obtaining income from
organizational publications, conducting commercial activities, forgery, human, arms and drug trafficking It provides.
Key Words: Terror, Financial Sources of Terrorist Organizations

GİRİŞ
Terörizm sorunu dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Soğuk Savaş döneminden beri devam
etmektedir. Günümüzde de terör çok ciddi bir sorundur ve dünya barışını tehdit etmektedir.
Terörizmin sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası boyutları vardır. Gerek ulusal gerekse
uluslararası güvenlik için tehdit oluşturan en önemli sorunların başında geldiği artık tüm dünya
devletlerince kabul edilmektedir. Birçok ülke terör sorunuyla karşılaşmış ve farklı ideolojilere sahip
terör örgütleriyle mücadele etmek durumunda kalmıştır.
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de ikiz kulelere yapılan saldırılar neticesinde terörün tüm dünya
ülkelerini tehdit eden bir sorun olduğu görülmüştür. Dolayısıyla terörle mücadelenin de uluslararası
dayanışma ve işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektirdiği gerçeğini ortaya koymuştur.
Türkiye, uzun yıllardır dünyada nadir görülen bir şekilde aynı dönemde farklı ideolojik görüşte terör
örgütleriyle mücadele etmek zorunda kalan ender ülkelerden biridir. PKK/KONGRA-GEL, Hizbullah,
Devrimci Halkın Kurtuluşu Cephesi (DHKP/C), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO), MarksistLeninist Komünist Parti (MLKP) gibi farklı ideolojik tabanda ya da aynı ideolojik tabanda olmakla
birlikte farklı hedefleri olan örgütler, Türkiye’de ses getiren eylemler yapmışlardır (Özeren, 2012).
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Terör örgütlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için finansal olarak desteklenmeleri ve süreklilik
arz eden finans kaynakları temini önemli hususların başında gelmektedir. Terör örgütlerinin temel
amacı gelir elde etmek olmasa da mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri için mali desteğe sahip olmaları
gerekmektedir. Netice itibariyle finans desteği alamayan bir terör örgütünün uzun süre ayakta
kalması mümkün görülmemektedir.
Terör örgütlerinin gelişen teknolojiye ve şartlara bağlı olarak gittikçe profesyonelleşmeleri, maddi
açıdan daha fazla gelire ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Aktif olarak faaliyet gösteren
unsurların bir işte çalışıp gelir temin etmelerinin mümkün olmayışı, faaliyetlerin getirdiği mali yük, her
türlü faaliyetin bir mali faturasının bulunması, özellikle eğitim ve silahlı faaliyetlere yönelik olarak
ihtiyaç duyulan lojistik destek, basın-yayın faaliyetlerinin getirdiği masraflar gibi birçok alanda
örgütler, oldukça fazla miktarda gelire ihtiyaç duyarlar (Kuyaksil, 2004).
BM Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesinde terörün finansmanı tanımı
kısaca; “Herhangi bir kimse tarafından kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen eylemlerin
gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek doğrudan veya dolaylı olarak,
yasa dışı bir şekilde ve kasten fon sağlama ve toplama” şeklinde tanımlamıştır. Bu nedenle terör
örgütleri yasal kaynaklar ve yasal olmayan kaynaklardan; aidat ve bağışlar, dernekler, vakıflar,
örgütün ideolojisini ve hedeflerinin anlatıldığı yayınların satışından elde ettiği gelirler, dış kaynaklı
fonlar, ticari faaliyetler, sosyal etkinlikler, uyuşturucu kaçakçılığı, fidye, haraç toplama, sahtecilik,
insan kaçakçılığı gibi kaynaklardan gelir temin edebilmektedirler (Karatay ve Kapusızoğlu, 2011).
Dünya genelinde faaliyet gösteren terör örgütlerinin eylem ve faaliyetleri için finansman ihtiyacı ana
unsurların başında gelmektedir. Günümüz dünyasında spekülatif amaçlı ticari işlemlerin artması,
terör örgütlerinin paralarını aklamalarını kolaylaştırmaktadır. Çünkü ekonomilerde dolaşan paraların
tamamını kontrol altında tutmak ve kayıtlara yansıtarak faaliyetleri takip edebilmek çok kolay
olamamaktadır (Qurbanov, 2011).
Son dönemde azami dikkat gerektiren diğer bir konu da terör örgütleriyle organize suçlar arasındaki
çizginin adeta kaybolmasıdır. Özellikle terörün finansmanı boyutunda karşımıza çıkan bu yakın ilişki
ve işbirliği, uyuşturucu madde kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suç faaliyetinde kendini
göstermektedir (Yeşilkaya, 2012).
1.GENEL OLARAK TERÖR VE TERÖRİZM
Terör ve terörizmin temel amaçları, terör örgütlerinin faaliyette bulundukları ülkelere ve kendilerini
yönlendiren merkezlere göre farklılıklar gösterebilir. Terör ve terörizmin amacı: hedef alınan rejimi,
sistemi şiddet yoluyla yıkarak, yerine kendi ideolojileri doğrultusunda yeni bir yönetim oluşturmak
olarak belirtebiliriz. Görülmekte olan terör davalarında terör örgütü üyeleri, savundukları ideolojiye
bağlı olarak, haksızlık, adaletsizlik ve zulüm olarak gördükleri yönetim ve yöneticileri yıkmayı, daha
mutlu ve adil bir hayat tarzı amaçladıklarını belirtmektedirler (Özerkmen, 2004).
Eğer bir terör örgütü bir devletin çıkarlarına dolaylı olarak da olsa hizmet ediyor ve belli politikalarının
uygulanmasına kolaylık sağlıyorsa, bu örgüt devlet tarafından antiemperyalist, anti sömürgeci olarak
kabul edilebilmekte ve desteklenebilmektedir. Aksine söz konusu örgüt devletin çıkarlarıyla
uyuşmayan bir politika izliyorsa bu sefer mücadele edilmesi gereken bir illegal oluşum olarak kabul
edilmekte ve engellenmeye çalışılmaktadır. Her devlet için geçerli olmasa da yakın zamana kadar
devletlerin terörü bu yönde görme eğiliminde olması, terör sorununun günümüzde bu kadar
kökleşmesinin temel nedenleri arasında yer almaktadır.
Terör örgütlerinin halen birçok devlet tarafından rakiplerini zayıflatmak ve böylece kendi egemenlik
alanlarını daha da kuvvetlendirmek amacıyla kullanılabilecek bir koz olarak görülmesi günümüzdeki
terörün tanımlanamama sorununun önemli nedenleri arasında yer almaktadır (Özeren, 2012)
16

http: //www.uysad.com

2 (4) 2015

Latince ‘terrere’ sözcüğünden gelen ve ‘korkutmak’ anlamına gelen terör, İngilizcede ‘terror’,
Fransızcada ise ‘terreur’ olarak yer almaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de ‘ yıldırma, cana kıyma
ve malı yakıp yıkma, korkutma’ olarak tanımlanmaktadır (Akalın, 2005).
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisinde terör; ‘bir gücü, bir iktidarı zorla kabul ettirmek amacıyla
sistemli bir biçimde şiddet kullanma, yıldırma, tedhiş’ şeklinde tanımlanmıştır (Büyük Larousse, 1986).
Terör bir kavram olarak ilk defa Dictionnarire de I’Academia Française’in 1789 yılında yayınlanan
ekinde yer alır ve ‘terör sistemi; rejimi’ olarak tanımlanır. Encyclopaedia Britannica; ‘Siyasal bir
amaçla bombalama, öldürme ve adam kaçırma gibi güç kullanılmasını’ terör olarak tanımlamaktadır.
İnternational Encylopedia of Social Sciences’a bakıldığında; ‘ önceden belirlenmiş hedefleri elde etmek
için şiddet kullanan, şiddete başvuran bir grubun veya partinin kullandığı metot’ şeklinde bir tanıma
rastlanmaktadır. Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğünde terörizm; ‘Kamu otoritesini veya
toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri’ olarak tanımlanmıştır.
Black’s Hukuk Sözlüğünde terörün tanımı; ‘Alarm, korku, dehşet, düşman veya tehdit eden bir olay
veya tezahürden ötürü zarar geleceği hususunda endişe’ olarak verilir. Osman Sulhi Aksu’nun
yayınladığı Ansiklopedik Zabıta Sözlüğünde de bir terör tanımı yer almaktadır: ‘Sürekli korku altında
tutmak amacıyla şiddet hareketleri ve cinayetlere başvurma eylemi’ (Türkiye Barolar Birliği, 2006).
Ordinaryüs Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’e göre ‘ Şiddetin, sosyal, ulusal, ırki, dinsel, fesat çıkarıcı ve diğer
maksatlarla ve sosyal sınıflar arasında çatışma ve savaşı tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı olarak
kullanılması’ terördür (Urhal, 2009).
BM Uluslararası Terörizm Komitesi terörizmi: ‘Uluslararası boyutları da bulunan bir uzlaşmazlığın
üzerine, bu uzlaşmazlığın arzu edilen yönde gelişimini sağlamak amacıyla, bir üçüncü devletin sınırları
dahilinde, bir yabancının kendi uyruğunda bulunmayan bir başkasına uyguladığı şiddet ve baskı’
şeklinde tanımlamaktadır (Türkiye Barolar Birliği 2006).
Türkiye’de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun değişik 1. Maddesinde terör;
“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden
biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni
değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele
geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel
sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil
eden eylemlerdir” olarak tanımlanmaktadır.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde terörizm “siyasal bir amaca ulaşmak için terör hareketlerini düzenli bir
biçimde kullanma” olarak tanımlanmıştır (Akalın, 2005). Büyük Larousse’de terörizm; “Bireylerin ya
da azınlıkların şiddete dayanan ve kişilere, mallara ya da kurumlara yönelik siyasal eylemi; bu şiddet
eylemlerinin tümü” şeklinde tanımlanmıştır (Büyük Larousse, 1986).
Terörizm; şiddet unsuru içeren, ideolojik yönü olan, halkı korkutmayı ve sindirmeyi hedeflemenin
yanında devlet otoritesini yıpratmayı amaçlayan, sosyal yapıyı yıpratmayı ve hedef aldığı toplum
içerisinde karşıt kutupların oluşmasını isteyen bir kavramdır. Bu bağlamda; terörizm, politik hedeflere
ulaşabilmek amacıyla planlı şiddet uygulamasıdır (Uyar, 2007).
Terör ve terörizm arasındaki farklılık incelendiğinde; terör, büyük çaplı korku veren ve bireylerde
yılgınlık yaratan bir eylem durumunu, kısaca silahlı eylemler marifetiyle kendini ve davasını
duyurmayı ifade eder. Terörizm ise, siyasal amaçlar için mevcut durumu yasa dışı yollardan
değiştirmek amacıyla örgütlü, sistemli ve sürekli terör eylemlerini kullanmayı bir yöntem olarak
benimsemeyi ifade eder (Urhal, 2009).
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2.TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI
İdeolojik hedeflerin farklılığı ve faaliyet yürüttükleri bölgenin coğrafi yapısından kaynaklanan
nedenlerle terör örgütlerinin finans temin etme yöntemlerinde zaman zaman farklılıklar
görülmektedir. Buna karşılık terör örgütlerinin başvurdukları yöntemler çoğunlukla birbirine
benzemektedir.
Terör örgütleri amaçları gerçekleştirmek için yüksek miktarlarda finansal desteğe ihtiyaç duyarlar ve
finansal ihtiyaçları legal ya da illegal yollardan temin etmeye çalışırlar (Emhan, 2011). Mali yönden
önceleri büyük oranda yabancı ülkelere bağlı olan terör örgütleri, zaman içinde kendilerine yeni gelir
kaynakları bulmuşlardır. Terör örgütleri elde ettikleri önemli gelir kaynaklarıyla ekonomik olarak her
geçen gün büyümektedirler. Bu mali kaynaklarla bir taraftan terör finanse edilirken diğer taraftan da
gelir kaynaklarına yasal görüntü kazandırılmaya, ekonomik sisteme sızılmaya çalışılmaktadır.
Ekonomik sisteme sızan terör örgütleri satın aldıkları veya kurdukları işletmelerle daha da büyüyerek
kökleşmektedirler. Terör örgütlerinin geleneksel özellikleri devam etmekle birlikte, günümüzde daha
karmaşık hale geldikleri gözlenmektedir. Artık terör örgütleri elinde silah olan bir kaba güç olmanın
yanında, işletme veya şirket imajını da bünyelerinde barındırmaya başlamışlardır. Örneğin, IRA
yasadışı gelirlerini, özellikle nakit girişi fazla olan küçük süpermarket, kafe ve otel gibi işletmelerde
kullanmaktadır. Örgütün yasal işletmelerden ve gayrimenkul geliştirme işinden elde ettiği gelirleri,
yasadışı kaynaklardan elde ettiği gelirlerin iki katı olduğu ileri sürülmektedir (Emhan, 2011).
Tüm dünyada yerel ya da uluslararası düzeyde faaliyet gösteren terör örgütleri, gasp, soygun,
hırsızlık, aidat ve bağış toplama, haraç alma, örgütsel yayınlardan gelir temin etme, ticari faaliyetlerde
bulunma, sahtecilik, insan, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi pek çok faaliyetle fon
sağlamaktadır (Aykın ve Sözmen, 2009; Duru ve diğ., 2017).
Türkiye’de sürmekte olan terörün en büyük mali kaynağının, sınırlardaki kaçakçılıktan ve ekonomi
içinde kökleşmiş bulunan kayıt dışı ekonomiden, uyuşturucu ticareti ve kara para desteğinden
oluştuğu, konuyla ilgili rapor ve mahkeme kararlarından anlaşılmaktadır (Aysan, 27.08.2008 Radikal
Gazetesi).
Yukarıdaki genel değerlendirmeden sonra terör örgütlerinin finans kaynaklarını üç bölüm
altında toplayabiliriz. Bunlar:
1. Yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirler
2. Yasal görünümlü faaliyetlerden elde edilen gelirler
3. Yabancı devletlerce yapılan yardımlar

2.1.Yasadışı Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler
A. Kaçakçılık
Örgüt mensuplarının kaçakçılık işleri ile iştigal ederek gelir sağlanmasının yanında, kaçakçılık yapan
şahıslardan alınan yüzdelik paylar önemli finans kaynakları arasındadır.
1.Uyuşturucu madde kaçakçılığı
Uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlerin büyük gelir kaynakları arasındadır. Gelirinin yüksek, rahat
pazarlama imkânı, talebin bol, paraya çevrilmesinin pratik olması kısaca az emekle büyük maddi
kazançlar sağlanması gibi caziplikleriyle terör örgütlerinin iştahını kabartmaktadır.
Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Boutros Ghali 29-30 Mayıs 1996 yılında Kahire'de katıldığı
‘Uluslararası Terörizm Semineri’nde şu ifadeyi kullanmıştır. ‘Terörizm bağımsız bir kavram değildir.
Yasadışı hareketlerden ayrılmaz. Teröristler silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmakta, uyuşturucu
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http: //www.uysad.com

2 (4) 2015

kaçakçılığından elde ettikleri kara parayı aklayarak finans kaynaklarını oluşturmakta, politik bir
maske takınarak, suçlu ilişki boyutlarını kamufle etmeye çalışmaktadırlar’ (Üney, 2006).
Uyuşturucu madde kaçakçılığı örgütlere birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlar şöyle ifade
edilebilir:
 Uyuşturucu maddelerin bir yerden bir yere taşınması, depolanması ve saklanması kolaydır.
 Her zaman çok kısa sürede nakit paraya çevrilebilir.
 Üretimi kolay, kâr oranı yüksektir.
 Pazarlama ağı uluslararası bağlantıları olan örgütler açısından çok kolaydır.
 Büyük paraların döndüğü bu pazarda örgütlerin, yüksek teknolojiden faydalanarak kendilerini
gizlemeleri ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına, karşı önlemler geliştirmeleri mümkündür (Alkan,
2004).
Ekim 1997 yılında A.B.D. Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Küresel Terörizm Modelleri’
raporunda dünyada 30 ana terörist örgüt bulunduğu belirtilmiş, bunların uyuşturucu kaçakçılığı ile
ilişkili oldukları vurgulanmıştır (Üney, 2006).
PKK terör örgütünün (Van ilinin İran ile olan 299 kilometrelik sınırında) kaçakçılık faaliyetlerinde
doğrudan yer almak yerine kaçakçılık faaliyetinden vergilendirme ve gümrükleme adı altında
finansman temin etme, sınır geçişlerinde kurye ve kılavuzluk yaptırma yoluyla para topladığı
anlaşılmaktadır. Yakalanan örgüt mensuplarının ifadelerinden elde edilen verilere göre, İran
tarafından ülkemize sokulacak kaçak mallar için İran tarafında örgüt tarafından kurulan 8 adet sözde
gümrükleme noktasında vergilendirme yapıldığı tespit edilmiştir. Kaçırılmak istenen uyuşturucu
maddeler için kilo başına 50-100 ABD doları vergi alındığı belirtilmiştir. Buradaki sınır bölgelerinden
haftada ortalama iki tona yakın uyuşturucu kaçırıldığı örgüt mensuplarının ifadelerinden anlaşılmıştır.
(Polis Akademisi Başkanlığı, 2010).
2.Silah Kaçakçılığı
Terör örgütleri ihtiyaç duydukları silahların temini ve gelir elde etmek için bu tür kaçakçılık faaliyetleri
içerisine girmektedir. Gelir temini direk kaçakçılık faaliyetlerinin içerisine girmenin yanında, bu
faaliyetlerle iştigal eden grup ve şahıslardan elde ettikleri gelirin belirli miktarını alarak olmaktadır.
Silah kaçakçılığı ile terörizm arasında da doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Terör örgütleri silah
kaçakçılığı yapmak suretiyle hem silah ihtiyacını karşılamakta hem de gelir elde etmektedir. Son
dönemde özellikle nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin kaçakçılığı da önemli bir kaynak
haline gelmiştir. Nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin milyon dolarlarca alıcı bulması,
organize suç örgütlerinin yanında terör örgütlerinin de bu suç türüne yönelmelerine neden
olmaktadır (Aykın ve Sözmen, 2009).
Silah mühimmat kaçakçılığı, özellikle sıcak savaş tehlikesi ve terör olaylarının tırmandığı dönemlerde
ortaya çıkan ve artış gösteren bir kaçakçılık türüdür. Bu kaçakçılık türü, hedeflenen ülkelerin gelişmiş
insan gücü ve ekonomi kaynaklarına yönelmektedir. Dünyadaki terör örgütlerinin başka ülkelerdeki
terör örgütleri ile bağlantılı çalıştıkları, ortak eylemlerde bulundukları, birlikte kaçakçılık faaliyetlerine
girdikleri, terör örgütlerinin ihtiyaç duydukları silahları temin amacıyla gerekli mali kaynağı
uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri bir gerçektir (Üney, 2006).
Örgütlerin finans ihtiyaçlarındaki artış, diğer yollarla karşılanmayınca, örgütleri yüksek miktarlarda
paranın temin edilebileceği diğer yollara itmiştir. Bu nedenle uyuşturucu madde ve silah ticareti,
örgütler açısından cazip ve kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca örgütler içerisindeki bazı kişilerin, şahsi
maddi imkân elde etme anlayışları da daha fazla ve kolay paranın elde edilmesi arayışlarına
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yönelmede etken olmaktadır. İşin bir diğer yönü ise, bu tür yollarla elde edilen paranın yüksek
meblağlara varması, örgüt mensuplarını kişisel suiistimaller yöneltmiştir (Kuyaksil, 2004).
3. İnsan Kaçakçılığı
İnsan Kaçakçılığı: finansal ve maddi kazanç güdüsüyle en az beş kişinin yasadışı yollarla yabancı bir
ülkeye sokulmasıdır (Güvel, 2004).
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Protokolünde insan kaçakçılığı, bir
ülkenin vatandaşı olmayanlar ile ülkede ikamet etmeyenlerin ülkeye çıkar karşılığında yasadışı
sokulması olarak tanımlanmıştır.
Uluslararası Göç Örgütü’ne göre dünyada 130 milyon civarında göçmen vardır ve bunların 20 ila 30
milyonu yasadışı göçmenlerdir. Bu yasadışı göçmenlerin herhangi bir anda 4 milyonu sürekli hareket
halindedir. Yılda 300.000 ila 450.000 arasında göçmenin batı Avrupa ülkelerine giriş yaptığı tahmin
edilmektedir. İnsan kaçakçılığı insan ticareti gibi önemli suç geliri sağlar. İnsan kaçakçılığında bedel,
bulunan ülkeye, göçmenin gelir durumuna, yolculuk sırasında alınan riske, hizmet sağlayanın
profesyonellik düzeyine ve gidilecek ülkenin cazip bir ülke olup olmamasına göre belirlenmektedir.
Örneğin Afrika’dan İspanya’ya insan kaçakçılığında ortalama bedel 4000 avro’dur. Ayrıca sahte kimlik
belgeleri de sağlanmışsa bu rakam 6000 avro’ya çıkmaktadır. Aynı rakam Asya’dan İspanya’ya yapılan
bir kaçakçılıkta ortalama 6000 ila 12000 avro arasında olmaktadır (Aykın & Sözmen, 2009).
Türkiye’ye gelmek isteyen çoğunlukla Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olan kaçak
göçmenlerden kişi başı 800-1000 ABD doları para istenirken, bu kişilerden Avrupa’ya geçmek
isteyenlerden 10.000 ABD doları civarında para alındığı ifade edilmiştir (Utsam, 2010).
Terör örgütleri insan kaçakçılığı vasıtasıyla hem kendilerine maddi gelir sağlamakta, hem de eleman
temin etmektedirler. Yasadışı göç organizasyonları ile iç içe olan terör örgütleri;
1. Sınırdan geçişe göz yumma ve güvenlik sağlama karşılığında vergi adı altında komisyon alma,
2. Yasadışı göçmenlerin sınırdan illegal yöntemlerle geçirilerek Avrupa ülkelerine götürülmesi,
3. Avrupa ülkelerinin iltica politikalarını istismar ederek ve çeşitli sahtecilik yöntemleri
kullanılarak iltica başvurusu yaptırılması,
4. Avrupa ülkelerinde mültecilere sağlanan maddi yardımlardan pay alınması,
5. İkamet hakkı elde eden şahısların örgütün Avrupa ülkelerindeki her türlü illegal faaliyetinde
kullanılması” aşamalarında rol almaktadırlar (Güneş, 2004).
4. Sigara ve Diğer Malların Kaçakçılığı
Sigara kaçakçılığının cezai yaptırımının etkili olmaması ve özel tüketim vergilerinin yüksek olmasından
dolayı kaçakçılık yapan şahısları cezbetmektedir. Terör örgütleri de kaçakçılık yapan şahıslardan
değişik adlarda aldıkları paylarla bu piyasadan önemli gelir elde etmektedir.
Sigara kaçakçılığının yanında akaryakıt ve alkollü içki kaçakçılığı da terör örgütlerinin önemli finans
kaynakları arasında yer almaktadır.
Çay kaçakçılığında at başına 5 TL, akaryakıt kaçakçılığında at başına 2 TL gibi oranlarda vergi alındığı
belirtilmiştir. Örgütün bazen bu vergilendirme işini aylık bazda yaptığı veya kaçakçılık işi yaptığı
bilinen aile ve kişilerden toplu halde haraç/vergi aldığı belirtilmiştir (Utsam, 2010).
Amerika’da da teröristlerin yasadışı sigara kaçakçılığı suretiyle önemli miktarda gelir elde ettikleri
iddia edilmektedir. Özellikle Amerika’da eyaletler arası ve ABD ile Kanada arasındaki sigara üzerinden
alınan vergi farkları sigara kaçakçılığında önemli bir etkendir. Bir davada Kuzey Carolina ile Michigan
eyaletleri arasında 1996-2000 yılları arasında sigara kaçakçılığı yapan bir terör örgütünün 1,5 milyon
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dolarına, önemli miktarda sigaraya ve gayrimenkullerine el konulmuştur. Soruşturma üç temel suçtan
yapılmıştır: sigara kaçakçılığı, kara para aklama ve terör örgütüne maddi destek sağlamak. Sigara
sektöründeki kârlı alan sadece kaçakçılıkla kalmamakta aynı zamanda sahte bandrol kullanmak ve
internet üzerinden sigara satışı yapmak suretiyle elde edilen kâr daha da artırılmaktadır. Avrupa
Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Ofisine göre, sigara kaçakçılığı Avrupa’da çok yaygın olup pek çok
doğu Avrupa ülkesinde kaçak sigara nakit gibi kullanılmaktadır (Aykın & Sözmen, 2009).
Sigara kaçakçılığı gibi daha küçük çaplı örgütlü suç faaliyetleri dahi teröristler için önemli bir gelir
kaynağı olabilmektedir. Örneğin Arjantin, Brezilya ve Paraguay arasındaki üçlü sınır bölge, Amerika
Birleşik Devletleri’ndeki bazı sahalar ve Irak ile Türkiye arasındaki bölge, sigara kaçakçılığı ile terörist
gruplara önemli gelir kaynağı sağlanan alanlardır (Shelly, 2012).
5. Sahte İlaç Kaçakçılığı
Her ne kadar ülkemizdeki terör örgütleri açısından henüz önemli finans kaynakları arasında yer
almamakla birlikte önümüzdeki dönemlerde gündeme gelmesi muhtemel kaynaklardan birisi olarak
görülebilir.
Prof. Dr. Louise Shelley, terör örgütlerinin finans kaynağını oluşturan uyuşturucunun yerini sahte ilaç
kaçakçılığının aldığını söyledi. Shelley, "Örgütlerinin sahte ilaç kaçakçılığından elde ettikleri kâr oranı
yüzde 12.500" dedi.
Virginia'daki George Mason Üniversitesi'nin Terör, Uluslararası Suç ve Yolsuzluk Merkezi'nde uzman
olarak görev yapan Prof. Dr. Louise Shelley, Antalya'da düzenlenen "4. Uluslararası Terörizm ve
Sınıraşan Suçlar Sempozyumu’nda yaptığı açıklamada sınır kaçakçılığının terör örgütlerine ciddi
anlamda gelir sağladığına dikkat çekti. Bugün gazetesinden Bilal Şahin'in haberine göre Cezaevlerinin
yapısı ve durumuna göre militanların cezaevinde daha radikal hale gelmesine neden olduğunu
vurgulayan Shelley'in hazırladığı rapora göre terör örgütlerinin yeni finans kaynağını sahte ilaç ve
insan kaçakçılığı oluşturuyor.
Prof. Dr. Shelley, son yıllarda terör örgütlerinin finans kaynağını oluşturan uyuşturucu kaçakçılığının
yerini giderek sahte ilaç kaçakçılığının aldığına vurgu yaptı. Finans kaynağı oluşturmak için illegal
örgütlerin zamanla değişik suç dalları oluşturduğu belirtti. Örgütlerin narkotik suçlarının yanı sıra kâr
marjı yüksek diğer suç dallarıyla da beslenmeye başladıkları vurgulayan Shelley, "Terör örgütleri son
yıllarda sahte ilaç pazarına girdi. Uyuşturucudan daha yüksek kâr bırakan sahte ilaç sektörü örgütlerin
yeni finans kaynağı oldu" dedi. 4. UTSAM Sempozyumu'nda sunduğu raporunda terör örgütlerinin
sahte ilaç kaçakçılığından elde ettikleri kâr oranı yüzde 12.500 oranında olduğunu kaydeden Shelley,
"Uyuşturucu kaçakçılığına sahte ilaç ticaretinden daha fazla ağırlık veriyoruz. Hâlbuki sahte ilaçlar,
uyuşturucu maddelere göre çok daha fazla sayıda insana zarar veriyor" uyarısında bulundu
(www.sabah.com.tr/Dunya/2012/12/11/terorun-yeni-finans).
B. Gasp Hırsızlık Soygun
Gasp, soygun ve hırsızlık ülkemizde geçmiş dönemlerde özellikle sol fraksiyonlu terör örgütleri
tarafından faaliyetlerine başlangıç için gerekli paranın bulunması ve kamuoyuna adlarını duyurmak
amacıyla kullanılan bir yöntemdi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte güvenlik önlemleri de bu paralelde
ilerleme göstermiştir. Bu durum da gasp, soygun ve hırsızlık gibi eylemlerin riskini artırmıştır.
Ülkemizde THKP/C, THKO gibi terör örgütleri kuruluş aşamalarında bu yöntemi kullanmışlardır.
Gerçekleştirdikleri banka soygunları örgüte belirli bir gelir sağladığı gibi aynı zamanda kamuoyu
tarafından tanınmalarını sağlamıştır. İran’daki dini rejimden etkilenen bir grup tarafından 1987 yılında
Batman’da kurulan İslami Hareket Örgütü (İHÖ) de, faaliyetlerini sürdürebilmek için her yolu kendisine
meşru gören bir zihniyete sahipti. Bu nedenle gerçekleştirdiği banka soygunları, otomobil ve eşya
hırsızlıklarını gelir temin etme yöntemi olarak kullanmıştır. Paranın sürekli kullanıldığı bankalar,
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işyerleri, para nakliye araçları, mutemetler, toplu para bulunduran yer ve şahıslar bu tür örgütlerin
hedefidir (Alkan, 2004).
C. Fidye Amaçlı Adam Kaçırma
Fidye, “Bir kimsenin esirlikten veya başına gelen herhangi bir beladan kurtulmak için kendisinin veya
kendi adına bir başkasının ödemesi gereken para, kurtulmalık” olarak tanımlanmaktadır. Terör
örgütleri açısından fidye, “İşadamı, tanınmış bürokrat, devlet adamı vb. şahısların kaçırılarak
karşılığında para talebinde bulunulması” şeklinde tanımlanabilir (Alkan, 2004).
Terör örgütleri fidye amaçlı adam kaçırma eylemlerinde finans temin etmenin yanında toplumda
korku yaratmak ve örgütün ismini duyurmayı da hedeflemektedirler. Böylelikle faaliyet alanlarına
göre bölge, ülke veya dünya çapında örgütten söz edilir hale gelmektedir.
D. Haraç Toplama
Haraç, “Bir yerden, bir kimseden zorbalıkla alınan para” olarak tanımlanmaktadır. Terör örgütleri
bağlamında haraç ise, “vergilendirme” adı altında özellikle işadamları ve ticari faaliyet yürüten
kişilerden baskı, tehdit ve korkutma yöntemleri kullanılarak toplanan para olarak tanımlanabilir
(Alkan, 2004).
İşadamları ve ticari faaliyet yürüten kişilerden vergi adı altında haraç talep etmektedirler. Talep edilen
para kişinin geliri ile orantılı olup çok yüksek meblağlara varmaktadır. İtiraz edip haraç vermek
istemeyenlerin işyerlerine veya kendilerine yönelik saldırı veya kundaklamada bulunulması, muhatap
kişileri çaresiz bir şekilde yardım etmeye itmektedir (Kuyaksil, 2004).
Kişilerin gelirlerinin belirli bir kısmını vergi olarak almak devletin görevlerinden birisidir. Terör
örgütleri korku salarak kişilerden zorla para toplamak suretiyle devletin otoritesini sarsmayı ve
güvensizlik ortamı oluşturmayı amaçlamaktadırlar.

E. Sahtecilik
Terör örgütlerince insan kaçakçılığı faaliyetlerinde gerekli olan kimlik, pasaport, vize ile iltica talepleri
için sahte belgeler düzenlenmektedir.
Günümüzün baskı teknolojisi, ihtiyaç duyulan her türlü baskı araç, gereç ve malzemesinin kolaylıkla
bulunabilmesi örgütleri sahtecilikte adeta uzmanlaştırmıştır. Örgütler sahte para basmanın yanı sıra,
sahte pasaport basmada da uzmanlaşmışlardır. Başta kendi mensuplarına sahte pasaport ve kimlik
basan örgütler, talep halinde organize suç örgütlerine de sahte pasaport ve kimlik basarak gelir temin
edebilmektedirler. Sahtecilik önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte, yakalanma riski yüksek
olduğundan dolayı, örgütler tarafından sürekli bir gelir kaynağı olarak kullanılma yerine kısa vadeli
sıcak para için uygun görülmektedir (Alkan, 2004).
F. Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte nakit para kullanımı yerini kredi kartlarına bırakmış
durumdadır. Kredi kartıyla telefon veya internet üzerinden alış veriş imkânının olması da kredi kartı
yoluyla dolandırıcılığı gündeme getirmiştir. Kredi kartı dolandırıcılığı başta organize suç örgütleri
olmak üzere nadiren de olsa terör örgütleri tarafından kullanılan bir yöntem olmuştur.
Financial Action Task Force (Mali Eylem Görev Gücü) bünyesinde çalışmalarını yürüten Terörün
Finansmanı Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Terörün Finansmanı Raporunda da belirtildiği üzere,
şahısların kredi kartları ile ilgili kişisel bilgileri ve hesap detayları illegal yollardan temin edilerek satışa
sunulmaktadır. Suç örgütleri tarafından bu bilgilerin satışı yapılarak gelir elde edilebilmektedir. Yine
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aynı zamanda bu bilgiler kullanılarak kişiler dolandırılıp veya sahte belge düzenlenmesi yoluyla gelir
sağlanabilmektedir (Aydın, 2008).
2.2. Yasal Görünümlü Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler
A. Aidat ve Bağışlar
Terör örgütlerinin üyelerinden belli oranlarda periyodik olarak almış oldukları aidatlarda önemli
finans kaynakları arasındadır. Bu aidatlar üyelerinin gelir durumuna göre aylık ve yıllık olarak
alınmaktadır. Bunların yanında örgüt üyesi veya sempatizanı olmamakla birlikte özellikle şahıslar ve
işletmelerden bağış adı altında paralar toplanmaktadır.
Bunun yanında örgüt sempatizanlarının ayni ve nakdi olarak yaptıkları bağış ve yardımlar da örgütlere
büyük paralar sağlamaktadır. Hizbullah terör örgütünün birçok mensubunun ev, işyeri ve tarlasını
örgüte bağışladığı 17 Ocak 2000 tarihinde İstanbul Beykoz’da yapılan operasyondan sonra ortaya
çıkmıştır. Yurtdışında faaliyette bulunan PKK/KONGRA GEL terör örgütünün sempatizanlarından aidat
ve bağış adı altında bugüne kadar topladığı paraların miktarı ise tam olarak bilinmemektedir. Öcalan,
Almanya’da düzenlenen bir kampanyada örgüte 2 milyon marka yakın para toplandığını ifade
etmektedir. Örgüt, bu yardım kampanyalarını 7. Kongresi’ne kadar propaganda kanadı olan ERNK
aracılığıyla topluyordu, 7. Kongreden sonra ise ERNK’nin yerine kurulan YDK (Kürt Demokratik Halk
Birlikleri) aracılığıyla toplamaktadır. Örgütün Cephe yapılanması olarak adlandırılan bu kanadı, yurtiçi
ve yurtdışında oluşturduğu legal kuruluşlar (şirket, sivil toplum örgütleri, dernek, vakıf, kültür merkezi
vs.) vasıtasıyla özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımızdan büyük paralar toplamıştır (Alkan, 2004).
B. Ticari İşletmeler
Terör örgütleri tarafından kurulan ve işletilen bu şirketler yasal görünümlüdür ve kullandıkları banka
hesapları da beyan edilen faaliyetlerini teyit eder niteliktedir. İthalat ve ihracat işleriyle uğraşan söz
konusu şirketler, sattıkları mallara ilişkin müşterilerine fatura düzenlemekte, satın aldıkları mallar
karşılığında fatura temin etmekte, ödemelerini bankacılık sistemi üzerinden yapmakta ve bankacılık
dokümanlarıyla yaptıkları işleri ispat edebilmektedirler. Yani yaptıkları işler tamamen yasal
görünümlüdür. Ama gerçekte; firmanın mal satın aldığı kişiler finanse edilmesi gereken terörist ve
terör örgütleri, firmadan mal satın alan müşteriler ise terör örgütlerine fon sağlamak isteyen
destekçilerdir. Ama ne firmanın mal satın aldığı kişiler ne de müşteriler şüpheli görünmemektedir.
Çünkü her türlü işlem yasal görünüm altında gerçekleştirilmektedir. Kurulan bu paravan şirketler,
web sitesi kurmak, mallarına ilişkin kataloglar bastırmak gibi yollarla yasal görünümünü daha da
pekiştirebilmektedir. Bu şirketler ayrıca vergilerini de ödemekte ve kanunlar kapsamında üzerine
düşen her türlü görevi yerine getirmek suretiyle yasal mercilerin denetiminden kurtulabilmektedirler
(Aykın & Sözmen, 2009).
Bazı örgütler, gasp, soygun, hırsızlık, haraç toplama, işçi simsarlığı ve uyuşturucu kaçakçılığından elde
ettiği paraları ticari faaliyetlere girişerek değerlendirmeye çalışmaktadır. Ticari faaliyetleri ise,
kafeterya, dönerci dükkânları, ithalat-ihracat şirketleri vb. işletmeler aracılığıyla gerçekleştirdikleri
görülmektedir.
Genelde örgütler bu tür işletmeleri yurtdışında, özellikle de Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa
ülkelerinde açtıkları gözlenmektedir. Yurtiçinde ise, deşifre olma riski nedeniyle açamamakta, bunun
yerine faaliyette olan işletmelerden haraç almaktadırlar.
Örneğin, terör örgütü PKK’nın, ulusal ve uluslararası düzeyde silahlı ve siyasi faaliyetleri geliştikçe mali
yükü artmış ve bu yükü küçük miktarlardaki para transferleriyle karşılayamaz hale gelmiştir. Örgüt
yalnızca binlerle ifade edilen militanlarını beslemekle kalmıyor, bunların bakılması gereken aileleri
varsa eğer, onlara da mali destek sağlıyordu. Bu nedenle PKK, Kürt kökenli vatandaşlarımızdan
topladığı paraları Londra, Paris ve Berlin gibi şehirlerde şirketler kurarak yatırıma dönüştürmeye
çalışmıştır (Kuyaksil, 2004).
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Terörün Finansmanında büyük ve uluslararası nitelikteki paravan şirketlerin yanı sıra küçük çaplı
şirketlerin de kullanıldığı bilinmektedir. Nitekim Oslo polisi tarafından yürütülen iki yıllık bir çalışma
sonucunda hazırlanan raporda; küçük gazete bayilerinin ve kebap dükkânlarının da terörün mali
kaynakları arasında yer aldığı, bu yolla toplanan paraların terör örgütlerine transfer edildiği
belirtilmiştir (Aydın, 2008).
C. Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar
Terör örgütlerinin bir diğer finans kaynağı da kâr amacı gütmeyen kurumlardır. Bu tür kurumların
bütün terör örgütlerince kullanılması söz konusu olmasa da özellikle birden fazla ülkede faaliyetleri
olan örgütlerce kullanılabilmektedir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kuruluş amacına uygun olarak faaliyet gösterir ancak faaliyet alanı,
bağışların hangi işler için ve kimlere yönelik olarak kullanılacağı terör örgütlerince belirlenir. Örneğin,
kimsesizlere veya yoksullara yardım amacıyla kurulmuş bir kâr amacı gütmeyen kuruluş bu amaç için
bağış toplar. Ancak, topladığı bağışları sadece terör örgütünce belirlenmiş terör örgütüne eleman,
lojistik destek temin eden, yardım ve yataklık yapan kişilere yönlendirir. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 07.11.2007
tarih ve 26693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin
Bildirimi Genel Tebliği’nin 2/a bölümünde terörün finansmanında kâr amacı gütmeyen kuruluşların
kullanılmasına ayrı bir vurgu yapılarak konu hakkında çarpıcı bilgilere yer verilmiştir. Tebliğde konu ile
ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yer almıştır:
“Terörün finansmanında dernek ve vakıf gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar sıklıkla kullanılmakta ve
bu kuruluşlara aidat, bağış veya yardım adı altında sağlanan fonlar, bu kuruluşlar tarafından çeşitli
yöntemler kullanılmak suretiyle terör örgütüne veya teröristlere aktarılmaktadır. Bağışta bulunan
kişiler çoğu zaman verdikleri paranın terör örgütlerine aktarılacağını bilmemekte, hayır kuruluşunun
beyan ettiği yasal amacı çerçevesinde kullanılacağı düşüncesiyle paralarını söz konusu kuruluşa
aktarmaktadır. Bazı kişiler ise, terör örgütüne bilerek ve isteyerek finansman sağlamakta, bunu yasal
bir görüntü altında, örneğin bir yardımlaşma derneğine bağışta bulunma görüntüsü altında
gerçekleştirmekte, böylece kamu otoritelerinin dikkatini çekmeksizin terörü finanse edebilmektedir.”
Terör örgütlerinin kontrolündeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kimi zaman, toplanan paraların bir
kısmını gerçekten yasal faaliyetler için harcamakta ve böylelikle yasal ve yasadışı fonların birbirinden
ayrılmasını zorlaştırmaktadır (Aykın & Sözmen, 2009).
D. Yayın Araçlarından Elde Edilen Gelirler
Terör örgütleri, yayınladıkları gazete, dergi ve kitapları ideolojilerini yaymak ve teorik eğitimlerde
taraftarlarını eğitmek amacıyla kullanmanın yanında, aynı zamanda bu yayınları sempatizan ve
militanlarına satarak mali kaynak sağlamaktadırlar.
Örgütlerin bu bağlamda, bir diğer gelir kaynağı da örgüt mensuplarını ajite etmek ve örgüte
bağlılıklarını pekiştirmek için hazırlanan teyp ve video kasetleridir. Örgütler bu kasetler aracılığıyla
mensuplarını davalarına motive etmek istemektedirler. Sol, sağ ve bölücü tüm örgütler, hazırlanan bu
kasetlerde “şehitliği” yücelterek bir motivasyon aracı olarak kullanmaktadırlar (Alkan, 2004).
E. Sosyal Etkinlikler
Düzenlenen konser, şölen, sergi ve gösteri gibi sosyal etkinlikler yoluyla terör örgütleri tarafından
yüksek tutarlı paralar toplanabilmektedir. PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne bağlı kuruluşlar
tarafından düzenlenen “özel geceler”de elde edilen gelirlerin örgütün faaliyetlerinin finansmanında
kullanıldığı bilinmektedir (Alkan, 2004).
Yukarıda sayılan sosyal etkinliklere ilaveten aşırı sol terör örgütlerince piknik ve kamp gibi etkinlikler
çerçevesinde örgüte gelir temin etme yoluna gidildiği bilinmektedir.
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2.3. Yabancı Devletlerce Yapılan Yardımlar
Devletler dış politika aracı olarak terörizmi kullanabilmektedirler. Bazı ülkeler diğer ülkeler üzerinde
kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmak amacıyla terör örgütlerini sık bir şekilde
kullanmaktadırlar. Soğuk savaş döneminde bunun pek çok örnekleri görülmüştür. Eski Sovyetler
Birliği ve doğu bloğu ülkelerinin terörist örgütlerine yardım ettiklerine tanık olunmuştur. Soğuk savaş
döneminin sona ermesinden sonra devletlerin terörizme destek vermeleri giderek azalmasına
rağmen tamamen ortadan kalkmamıştır. Devletin dış politikasında kullanmak için terörizme verdiği
destek, basit yardımlar seviyesinde kalabileceği gibi, sponsorluk noktasına da ulaşabilmektedir.
Terör örgütlerine devletlerce destek verilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan başlıcaları;
terörizmin destek verenler için düşük maliyeti ve etkili yöntemler sunması, ilişkileri bozmadan ilgili
ülkenin istenilen şekilde hareket etmesini sağlamaya imkân vermesi, doğrudan güce başvurmanın
ortaya çıkarabileceği riskleri içermemesi, terör örgütlerinin istihbarat örgütlerinin yan kolu gibi
kullanılabilmesi ve operasyonel anlamda hizmet verebilmesi, destek veren ülkenin ideolojisini
yaymasına yardımcı olması ve terör örgütleri ile ilgili ülke arsındaki inanç ve kültürel yakınlıkların
bulunması şeklinde sıralanabilir.
Ancak günümüzde devletler doğrudan terör eylemleri gerçekleştirmek yerine taşeron olarak ülke
içinde faaliyet gösteren terör örgütlerini kullanmayı tercih etmektedirler. Terör örgütünün üst
yönetimi ile yakın ilişki içinde olan yabancı devlet gizli ajanları yapılacak eylemler konusunda
teröristleri yönlendirmekte ve onlara gerekli imkânları da sağlamaktadırlar (Aykın ve Sözmen, 2009).
Teröre destek veren bazı ülkeler, örgütlere doğrudan veya dolaylı olarak maddi yardımlarda
bulunmaktadırlar. Bu yardımlar para yardımı şeklinde olabileceği gibi, çeşitli silah, barınma ve eğitim
desteği sağlama şeklinde de olabilmektedir.
Bazı devletler resmi, yarı resmi veya legal bir takım kuruluşları devreye sokarak maddi yardımda
bulunmaktadır. Bazı demokratik ülkeler de legal kuruluşların, özellikle yabancı kökenli terör
örgütlerine sağladığı imkânları görmezlikten gelerek dolaylı şekilde destek sağlamış olmaktadırlar
(Kuyakksil, 2004).
Terörizm, uzun yıllar güçlü devletler tarafından politikalarının işlerliğini kolaylaştırmak ve rakiplerini
etkisiz kılabilmek için bir dış politika aracı olarak kullanılmış/kullanılmaktadır. Güçlü devletlerin etkin
politikaları karşısında kendileri için bir çıkış noktası bulamayan ve uluslararası arenada hakkını elde
edemeyen bazı devletler de terörü engelleri aşmada bir engel olarak görmektedirler.
Bu çerçevede, aralarında ABD, Sovyetler Birliği (şimdilerde Rusya Federasyonu), İngiltere, Fransa,
İsrail, İran, Suriye, Küba, Libya, Irak, Kuzey Kore, Belçika, Yunanistan, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti,
Bulgaristan, Afganistan ve Sudan’ın bulunduğu çok sayıda devletin adına, terörün desteklenmesi ya da
bizzat terörün uygulanması olaylarına sıkça rastlanmaktadır.
Terör örgütlerinin başarısı büyük ölçüde dış desteğe bağlıdır. Dış desteği olmayan bir örgütün başarılı
olması mümkün görülmemektedir. Zira örgütlerin, yalnızca yurtiçi kaynaklarla beslenme, barınma,
eğitim, silah vb. ihtiyaçlarını karşılamaları çok zordur. Güvenlik güçlerinin sürekli düzenledikleri
operasyonlar, örgütlerin bütün faaliyet kanallarını tıkamaktadır. Bu nedenle dış destek, örgütlerin
adeta bir nefes borusudur.
Terör örgütlerine destek veren ülkeler örgütlere, “sığınma hakkı vererek, dernek, yayın organı gibi yan
kuruluşlar açmasına göz yumarak, kamp yerleri tahsis ederek, bu kamplarda eğitim vererek,
militanları kamplarında ve kırsal alanda ziyaret edip moral vererek, yaralanan teröristlerin tedavilerini
yaptırarak, silah, cephane ve mühimmat yardımı yaparak, teröristlere barınma, giyecek, yiyecek gibi
lojistik ihtiyaçlarını temin ederek” destek ve yardımlarda bulunmaktadırlar.
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Dünyada yerel ve uluslararası düzeyde faaliyet yürüten terör örgütlerinden dış devlet yardımı almayan
bulunmamaktadır. Türkiye’deki terör örgütlerinin yıllardan bu yana faaliyetlerini aralıksız
sürdürebilmelerinin en önemli nedenlerinin başında da yandaş devlet yardımları gelmektedir (Alkan,
2004).
SONUÇ
Günümüzde insanlığı tehdit eden en önemli olgulardan birisi olan terörizm ve terörizm ile mücadele
tüm ülkeler açısından öncelikli bir yere sahiptir. Her ne kadar ülkeler arasında ortak bir terör ve
terörizm tanımı olmasa da genel itibariyle bir eylemden terör eylemi olarak söz edilebilmesi için
“İdeoloji, örgüt ve eylem” unsurlarının bir arada olması gerekir.
Türkiye, 1960’lı yıllardan bu yana değişik terör örgütleri ile mücadele etmiştir ve bu mücadele
günümüzde de devam etmektedir. Son 30 yılda özellikle PKK terör örgütü ile mücadele ülkemizin
terörle mücadele stratejilerini belirlemede önemli bir faktör olmuştur.
Terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardan birisi de finansal kaynak
ve destektir. Terör örgütlerinin başlıca finansal kaynakları yasadışı yolların yanı sıra yasal görünümlü
faaliyetlerden ve yabancı devletlerce yapılan yardımlardan oluşmaktadır. Bu kaynaklar genel itibariyle
dünya genelinde faaliyet gösteren terör örgütlerinde benzerlik göstermekle birlikte faaliyet
yürüttükleri ülkelere ve bölgelere göre değişkenlik arz edebilmektedir.
Ancak terör örgütlerinin faaliyet alanları ve ideolojilerine göre de farklılık gösteren finans kaynakları
da olabilmektedir. Kurban derilerinden elde edilen gelir ve “infak” adı altında örgüt üyelerinin
gelirlerinin belirli bir kısmını (aylık veya yıllık olarak) örgüte vermesi terörün finans kaynaklarına örnek
gösterilebilir.
Netice itibariyle terör örgütleri varlıklarını sürdürebilmek için geçmişte ve günümüzde olduğu gibi
gelecekte de sürekli finansal kaynak arayışı içerisinde olacaklardır.
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