Fransa Yasta

Öğretmenin Ölümü
Bu dünyada cehennemi keşfedeceksin ve evinden uzaklarda
tek başına can vereceksin. Fransız Hükümeti Cihadı Durdur
Kampanyası
Ercan Caner, Sun Savunma Net, 21 Kasım 2020

16 Ekim 2020 günü akşamı, ‘‘Allahu akbar’’i diye bağıran bir saldırgan, Paris’in
Conflans-Sainte-Honorine banliyösünde tarih öğretmeni Samuel Paty’iii başını
keserek öldürmüştür. Polis, üzerinde bıçak ve havalı tabanca bulunan şüpheliyi
vurarak öldürmüştür. Paty, ifade özgürlüğüyle ilgili bir ders esnasında İslam
peygamberinin karikatürlerini göstermesi sonrasında ölüm tehditleri almaktadır.
Polis; şüphelinin Fransa’da mülteci olarak oturma izni alan ve kız kardeşi geçmişte
ISIS’eiii katılan 18 yaşında Rusya doğumlu Çeçen Abdoulakh Anzorov olduğunu tespit
etmiştir. Olay sonrası görgü tanıkları Anzorov’u daha önce okul çevresinde
öğrencilere Paty’i sorarken gördüklerini ifade etmiştir. Polis Anzorov’un cep
telefonunda yaptığı incelemede, saldırı öncesi Paty’nin bir fotoğrafını Twitter’e
yüklediğini tespit etmiştir. Anzorov’un polis tarafından öldürülmeden önce
gerçekleştirdiği saldırının fotoğraf ve video görüntülerini Rusça konuşan ISIS
destekçilerine gönderdiğini de polis tarafından belirlenmiştir.
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Parisli yetkililer saldırıyla bağlantısı olan 11 kişiyi tutuklamış ve İslamcılığıiv yayan
birkaç Fransız grup hakkında soruşturma başlatmıştır. Paty’nin öldürülmesinden üç
gün sonra Fransız savcılar radikal Fransız İslamcı gruplarla katil Anzorov arasında
direkt bir bağlantı olmadığını tespit etmiş, fakat sosyal medyadaki nefret dolu
atmosfere dikkat çekerek bu gruplarla işlenen cinayet arasında dolaylı bir bağlantı
olduğu sonucuna varmışlardır.
Kaynaklar: Washington Post, Guardian, Telegraph, BBC News, Associated Press,
New York Times, EuroNews ve RFI
25 Eylül 2020 tarihinde bir terörist, elindeki kasap bıçağı ile bir adamı bıçaklamış ve
Premières Lignes adlı belgesel yapımcı firmasının iki çalışanını yaralamıştır. Fransız
polisi, 25 yaşındaki Pakistanlı Zaher Hassan Mahmood adlı saldırganı, saldırıdan kısa
bir süre sonra Place de la Bastille’de tutuklamıştır. Saldırı, Charlie Hebdo’nun 07
Ocak 2015 tarihinde çalışma ofisinin bulunduğu Rue Nicolas Appert sokağında
gerçekleştirilmiştir. 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2015 saldırısı, İslam
peygamberinin bir karikatürünün yayımlanması ile bağlantılıdır.

Kaynak: Metro
Fransız yetkililere göre Mahmood, 2015 yılında gerçekleşen saldırının duruşması
öncesinde, yayınevinin eski karikatürleri yeniden yayımlaması nedeniyle Charlie
Hebdo’nun ofisini ateşe vermeyi planlamıştır. Mahmood, üç yıl önce Hassan Ali
ismiyle Fransa’ya gelmiştir. Yasal yerleşimci statüsünde olmadığından, saldırıyı
gerçekleştirdiği gün Mahmood’un yerel yetkililerle bir görüşme yapması planlıdır.
Polisten alınan bilgilere göre; kurbanlarını bıçaklamadan önce Mahmood telefonuna
bir video kaydetmiş ve bu video görüntülerinde bir saldırı gerçekleştireceğini ifade
etmiştir. Şüpheliyle bağlantısı olan kişilerden alınan bilgilere göre Mahmood,
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karikatürlerin yeniden yayınlanması sonrasında Pakistan Tehreek-e-Labbaikv
kurucusunun videolarını defalarca izlemiştir. Mahmood, terör örgütüyle bağlantılı
adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacaktır.
Kaynaklar: Wall Street Journal, Voice of America, CNN, New York Times, Associated
Press

02 Eylül 2020 tarihinde Charlie Hebdo davası Paris kentindeki ana mahkeme
binasında görülmeye başlanmıştır. Davada toplam 14 kişi Ocak 2015 cinayetlerine
yardım ettikleri gerekçesiyle çeşitli iddialarla yargılanmaktadır. İddialar arasında
terör örgütlerine üye olmak, terör örgütlerine silah ve mali yardım sağlamak gibi
suçlar bulunmaktadır. Yargılanan şüpheliler arasında Hayat Boumedienne ve
saldırıdan günlerce önce Suriye’ye kaçtıklarından gıyabında yargılanacak olan
kardeşleri Mohamed ve Mehdi Belhoucine de bulunmaktadır. Yargılamanın 02 Kasım
2020 tarihine kadar sürmesi beklenmektedir.
Kaynaklar: ABC News, Wall Street Journal
Fransa ve Ölümcül Terör Saldırıları
Fransa son yıllarda; Mayıs 2019’da Lyon’da meydana gelen patlama, Aralık 2018
Strasbourg Noel marketindeki ateşli silah saldırısı, Mart 2018 Carcassonne saldırısı,
Temmuz 2016 Bastille Günüvi saldırısı, Kasım 2015 ISIS Paris saldırıları ve Ocak 2015
Charlie Hebdo ve Yahudi süpermarket saldırıları dâhil ölümcül terör saldırılarının
hedefi haline gelmiştir.
2015 yılından beri 240’tan fazla insan ISIS bağlantılı veya bu terör örgütünden ilham
aldığını iddia eden teröristler tarafından öldürülmüş ve Fransa’yı teröre karşı önleyici
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ve reaktif tedbirler almaya zorlamıştır. Fransa hükümetinin teröre karşı aldığı
önlemler arasında ulusal olağanüstü durum ilan etmek ve defalarca uzatmak, terör
karşıtı yasalarını güçlendirmek, bir seri tutuklamalar gerçekleştirmek, Ulusal
Muhafız birimi oluşturmak ve ülkenin her yerinde radikalleşmeden kurtarma
merkezleri açmak olmuştur.
Genel Bakış
Fransa topraklarında ilk büyük terör saldırısı 07 Ocak 2015 tarihinde al-Qaedavii terör
örgütünün Yemen şubesi adına çalışan saldırganların Fransız mizah dergisi Charlie
Hebdo’ya saldırı tüfekleriyle saldırarak 12 kişiyi öldürmesi olayı ile gerçekleşmiştir.
Takip eden günlerde silahlı saldırganlardan birinin arkadaşı, ISIS adına, Paris’teki bir
Yahudi süpermarketinde biri kadın polis ve dördü müşteri olmak üzere toplam beş
kişiyi öldürmüştür.
Kaynaklar: BBC News, CNN

Charlie Hebdo saldırıları Fransız topraklarında son 50 yılda gerçekleştirilen en
ölümcül terör olayıdır, fakat 13 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen terör
saldırısında ölenlerin sayısı Charlie Hebdo saldırısında hayatlarını kaybedenlerin
sayısını geçmiştir. Sekiz ISIS mensubu silahlı terörist tarafından Paris’in çeşitli
yerlerinde (kafeler, lokantalar, ulusal stadyum ve konser binası) gerçekleştirilen
saldırılarda toplam 130 insan hayatını kaybetmiş, 350 insan da yaralanmıştır. Bu
İkinci Dünya Savaşından beri ülkede görülen en büyük kayıptır.
Kaynaklar: Washington Post, New York Times
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İslami Devlet terör örgütü o tarihten beri Fransızlar için bir terör ilham kaynağı
olmaya devam etmektedir. 14 Temmuz 2016 tarihinde Tunus doğumlu Nice kentinde
yaşayan bir terörist, Nice kentinin güzel sahil yürüyüş alanında Bastille Gününü
kutlayanların üzerine kamyonunu sürerek 86 insanı öldürmüş, 430’dan fazla insanın
da yaralanmasına neden olmuştur.

Güney Fransız kenti Nice 14 Temmuz terör saldırısında 80’den fazla insan
öldürülmüştür. Fotoğrafı çeken Antonine Chauwel gördüğü dehşeti ‘‘savaş sahnesi
gibi’’ sözleriyle ifade etmiştir. Foto: Antoine Chauvel
Bu saldırı, ISIS tarafından üstlenilen iki terör saldırısı arasında gerçekleşmiştir: 13
Haziran 2020 tarihinde mahkûm bir terörist iki polisi Magnanville’deki evlerinde
bıçaklamış ve 26 Temmuz 2020 tarihinde ISIS saldırganları Normandiya’da SaintEtienne bölge kilisesine saldırarak yaşlı bir papazı öldürmüştür.
Kaynaklar: Guardian, Reuters, New York Times, NBC News
2016 Eylül ayında Notre Dame katedrali yakınlarında dişi bir cihatçı tarafından gaz
bombası patlatma teşebbüsü dâhil bu saldırılar, ülke sınırları içinde tahmini 15,000
terör şüphelisini izlemekle boğuşan Fransa’nın terörle mücadele altyapısındaki büyük
zorlukların önemini ortaya çıkarmıştır.
Fransa; Mayıs 2016 itibarıyla çatışma bölgelerine giden tahminen 2,000 Fransız
vatandaşı ile Irak ve Suriye’ye en fazla sayıda batılı savaşçı sağlayan ülke
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konumundadır. Ülke bunun yanı sıra, tahminen 14,000 tutuklunun radikalleştiğinin
düşünüldüğü hapishanelerinde de büyük bir radikalleşme problemi yaşamaktadır.
Kaynaklar: Voice of America, Atlantic, France24
Bu saldırılar Fransa’yı şiddet yanlısı aşırılık tehdidiyle de sistematik olarak mücadele
etmeye zorlamıştır. 2015 Ocak ayında hükümet; Fransız vatandaşlarına terör
şüphelilerini tanımlama ve rapor etmelerinde yardımcı olmayı hedeflemenin yanı sıra
onları tehlikenin büyüklüğü ve bir saldırı anında yapmaları gerekenler konusunda
eğiten çevrimiçi web sitelerini içeren ‘‘Cihadı Durdur’’ kampanyasını başlatmıştır.

Hapishanelerdeki radikalleşmeye engel olmak maksadıyla, ana terör şüphelilerini
tecrit etme uygulaması denemesini uygulamaya koymuştur. Hükümet, aşırılık yanlısı
şüpheliler arasında radikalleşmeyi kontrol altına almaktan ziyade daha da artıracağı
endişesiyle, 2016 Ekim ayında kısa süreli bu denemesine son verdiğini açıklamıştır.
Kaynaklar: Washington Post, Al Arabiya, Voice of America, Wall Street Journal
Fransız hükümeti 2016 Eylül ayında, Paris’in batısındaki küçük bir kasabada planlı 12
adet radikalleştirmeden arındırma merkezinden ilkini açmıştır. Bu radikalleşmeden
arındırma programı, bazı aksamalara rağmen, hapishane denemesinin aksine,
radikalleşmenin başlangıç safhalarında olan bireylerin rehabilite edilmesinde faydalı
olmuştur. 2017 Ocak ayında programın katılımcılarından biri, geçmişte Suriye’ye
gitme teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıkınca tutuklanmıştır.
Ülke içinde ve uluslararası ortamda terörle mücadele gayretlerinin bir parçası olarak
Fransa, bütün bunlar olurken, 2018 yılına kadar 85,000 kişilik güce ulaşması
beklenen bir Ulusal Muhafız birimi kurulması için yasa çıkarmıştır. Bu arada Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dış politikada birinci öncelikli hedefinin
teröre karşı koymak olduğunu açıklamıştır.
Kaynaklar: Le Monde, Gouvernement.fr, Reuters
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Radikalleşme ve Yabancı Savaşçılar
Fransa’da Personel Temini ve Radikalleşme
Cihatçılar, Fransız vatandaşlarını hem çevrimiçi hem de kişisel görüşmelerle
radikalleştirme ve aralarından adam toplamada başarılı olmuşlardır. 2014 Kasım
ayında ISIS, cihatçıları ISIS kontrolü altındaki topraklarda yapamıyorlar ise
Fransa’da saldırılar düzenleme çağrısı yapan ve Fransız Müslümanları arasından
adam toplamayı hedefleyen bir video yayınlamıştır. Grup bunun yanı sıra Dar al
Islamviii adında Fransızca yayın yapan bir dergi çıkarmaya da başlamıştır.

Lydie Maninchedda’nın kızı Julie, Alman uyruklu kocası Martin Lemke ile 2014 yılı
sonbahar aylarında Suriye’ye gitmiştir. Julie 26 yaşında hayatını kaybetmiştir.
Uzun süren mücadele sonrasında anneanne Maninchedda, torunlarını Fransa’ya
getirmeyi başarmıştır. Kaynak: Rebecca Rosman/The World.
Marseilles ve ülkenin başka yerlerinden kızlar ISIS’e katılmak maksadıyla ülkeden
ayrılmıştır. Birçokları, genç kızları hedef alan çevrimiçi propaganda videoları
vasıtasıyla radikalleştirilmiş ve örgüte katılmaları yönünde ikna edilmiştir. 2016
yılının sonlarında Fransa, Notre Dame katedrali yakınlarında bomba yüklü araç
patlatma teşebbüsünde bulunan tamamen dişilerden oluşan bir ISIS hücresini ortaya
çıkarmış ve hepsini tutuklamıştır. Dişi ISIS hücre liderine göre hücre üyesi dişi
teröristlerin aslında hedefi Eiffel Kulesidir.
Kaynaklar: CNN, Jerusalem Post, Daily Mail, CNN, Daily Mail
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Online radikalleştirme ve tahriklere ilave olarak İslamcı radikalleşme,
Müslümanların tutukluların büyük bir çoğunluğunu oluşturduğu hapishanelerde de
gerçekleşmiştir ve hapishanelerde radikalleşen tutuklu sayısının 1,400 kadar olduğu
tahmin edilmektedir. Fransız hapishanelerinde radikalleştirildiği iddia edilen birçok
ünlü Fransa doğumlu cihatçı bulunmaktadır.






Charlie Hebdo saldırganı Chérif Kouachi ve Yahudi süpermarketine silahlı
saldırı düzenleyen Amédy Coulibaly’nin her ikisi de 2015 Ocak ayındaki
saldırılarını gerçekleştirmeden önce Fransa hapishanelerinde oldukça uzun
süreler yatmıştır. Bu iki teröristin 2005-2006 yıllarında hapishanede
karşılaştıkları rapor edilmiştir.
Brüksel’de Yahudi Müzesine 2014 Mayıs ayında bir saldırı düzenleyen Mehdi
Nemmouche adlı terörist de soygun suçundan beş yıl Fransız hapishanesinde
yatmıştır.
2012 yılında Toulouse kentinde saldırı düzenleyen Mohammed Merah da
işlediği küçük hırsızlık ve hatalı araç kullanma suçlarıyla hapishanede bir
müddet kalmıştır. Merah’ın Kuran’ı okumaya başladığı yer Fransız
hapishaneleridir.

Kaynaklar: Daily Mail, CNN, Taipei Times, Economist, Reuters, Washington Post, Al
Arabiya, New York Times, Guardian, BBC News, New York Times
Yabancı Savaşçılar
Fransa, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında en fazla sayıda yabancı savaşçı ix üreten
ülkedir. Fransız yetkililerine göre tahminen 2,000 Fransız vatandaşı ISIS ve diğer
Suriyeli cihatçı gruplara katılmıştır.
Kaynaklar: Soufan Group, Atlantic
Fransa uzun süreden beri ülkeye geri dönen yabancı savaşçıların ölümcül terör
saldırıları gerçekleştirdiği bir ülke konumundadır. Fransız vatandaşı Mehdi
Nemmouche Avrupa’ya dönmeden önce yurt dışındayken ISIS terör örgütüne
katılmış ve Brüksel’de 2014 Mayıs ayında Yahudi Müzesine silahlı saldırı
gerçekleştirmiştir. Charlie Hebdo saldırganı Chérif Kouachi ve kardeşi Said’in alQaeda tarafından eğitilmek üzere Yemen’e gittikleri iddia edilmektedir. Abdelhamid
Abaaoud, Bilal Hadfi ve Foued Mohamed-Aggad dâhil 2015 Kasım Paris saldırı
şüphelilerinden birkaçının da Suriye’ye gittikleri ve geri dönüp saldırılarını
gerçekleştirmeden önce ISIS tarafından eğitildikleri ileri sürülmektedir.
Kaynaklar: Le Figaro, L’Express, Telegraph, Reuters
2016 yılında Fransa, daha az sayıda aşırılık yanlısının ISIS ve diğer terör gruplarına
katılmak üzere ülkeyi terk ettiklerine tanık olmuş, fakat bu trend Fransa’daki
radikallerin giderek daha fazla oranda Avrupa’da kalmayı ve ISIS terör örgütünün
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tavsiyelerine uyarak ülke içinde terör saldırıları icra etmeyi tercih ettiği yönünde
endişe uyandırmıştır.

Fransız vatandaşı Rachid Kasım Irak’ın Musul kentinde düzenlenen bir ABD hava
saldırısıyla öldürülmüştür. Kaynak: Independent
Gerçekten de Fransa, ülkeye geri dönen cihatçılar tarafından gerçekleştirilen bir dizi
terör saldırısının hedefi olmuştur. Bu saldırılar arasında 86 insanın yaşamını yitirdiği
ve 430’dan fazlasının da yaralandığı kanlı Temmuz 2016 Nice saldırısının yanı sıra
Fransız polisi ve din adamlarını hedef alan çeşitli düşük profilli terör saldırıları da
bulunmaktadır.
Kaynak: U.S. Department of State
27 Eylül 2019 tarihinde Fransa anti-terör görev kuvveti, 39’dan fazla Fransız
militanın, ISIS bağlısı terör örgütlerine katılmak maksadıyla Suriye’nin İdlib kentine
veya Güneydoğu Asya eyaletlerine gittiklerini açıklamıştır. Bununla birlikte
10.000’den fazla militan hâlâ, ISIS terör örgütünün son kalesi konumundaki İdlib
kentindedir. Terör örgütünün Irak ve Suriye’de Batı destekli kuvvetler karşısında
ezildiği bölgesel yenilgilere rağmen şiddet yanlısı bu terör örgütü, liderleri tarafından
emniyetli sığınma yerleri olarak görülen Asya ve Afrika’nın uzak köşelerinde yeniden
örgütlenme çalışmalarını sürdürmektedir.
Kaynak: Express

Ercan Caner, Sun Savunma Net Sayfa 9 / 51

Büyük Radikal ve Terör Olayları
Temmuz 2016 Nice Saldırısı
14 Temmuz 2016 günü, yerel saatle yaklaşık olarak 10:45 sularında, 31 yaşında Tunus
doğumlu bir Nice sakini, Nice kentinin Promenade des Anglais mesire yerinde 19
tonluk büyük bir kamyonu Bastille Gününü kutlamak üzere bölgede olan insanların
üzerine sürmüş, 86 kişiyi öldürmüş, 430’dan fazla insanı da yaralamıştır.
Hayatını kaybedenler arasında 10 da çocuk bulunmaktadır. Hain ve alçakça terör
saldırısında iki Alman, iki Amerikan, iki Tunus ve bir Rus vatandaşı da hayatlarını
kaybetmiştir.
Kaynaklar: Guardian, New York Times

15 Temmuz 2016 günü, bir gün önce gerçekleştirilen alçakça Nice terör saldırısının
ardından Promenade des Anglais yolu üzerinde görülen bebek arabaları. Kaynak:
Alberto Estevez/Newscom/EFE/
Tunus doğumlu kamyon sürücüsü Mohamed Lahouaiej-Bouhlel olduğu belirlenen
silahlı saldırgan alçakça saldırısını, kiraladığı 19 tonluk bir kamyonla gerçekleştirmiş
ve öldüreceği insan sayısını artırmak maksadıyla anayoldan ayrılarak Nice kentinin
gezinti yerindeki insanların üzerine iki kilometre boyunca acımasızca sürmüştür.
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Nice Hyatt oteli dışında polislerle kısa bir süre çatışmaya giren katil, aracın arka
koltuğunda etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan aramada Lahouaiej-Bouhlel’in üzerinde
iki adet sahte otomatik tabanca, iki adet sahte saldırı tüfeği ve çalışmayan bir el
bombası ile cep telefonu ve kimlik belgeleri bulunmuştur.
Kaynaklar: New York Times, Guardian
Lahouaiej-Bouhlel terör suçluları listesinde değildir. Fakat Fransız savcı François
Molins’e göre 2010-2016 yılları arasında karıştığı küçük hırsızlık olayları, tehdit ve
şiddet suçları nedeniyle yetkililer tarafından bilinmektedir. Lahouaiej-Bouhlel 2016
Ocak ayında bir sürücüye saldırma suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmıştır.
Kaynaklar: Guardian, Wall Street Journal, Le Figaro

Kasım 2015 Paris terör saldırısının kurbanları. Kaynak: Washington Post
ISIS terör örgütü 16 Temmuz 2016 tarihinde hain saldırının sorumluluğunu
üstlenmiştir. ISIS bağlantılı Amaq Haber Ajansı, Lahouaiej-Bouhlel’den İslami
Devletin askeri diye bahsetmiş ve saldırıyı İslami Devlet ile savaşan koalisyon
devletleri vatandaşlarının hedef alınması yönündeki çağrıya uyarak gerçekleştirdiğini
açıklamıştır. Bu alçakça saldırıya tepki olarak Fransa Ulusal Meclisi, Kasım 2015
Paris saldırıları sonrası ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının altı ay daha
uzatılmasını onaylamıştır.
Kaynaklar: Wall Street Journal, New York Times, BBC News
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Kasım 2015 Paris Saldırıları
13 Kasım 2015 günü saldırganlar Paris’in her yerinde bir seri koordineli silahlı saldırı
ve intihar eylemleri düzenlemiştir. Saldırılarda 130 insan hayatını kaybetmiş ve
350’den fazla insan da yaralanmıştır. İlk saldırı Stade de France yakınlarında, Fransa
Cumhurbaşkanı François Hollande’nin de izlediği bir futbol maçı oynanırken
gerçekleştirilmiştir. Sahte bir Suriye pasaportu taşıyan Ahmad al-Mohammad adlı bir
terörist, güvenlik görevlileri tarafından stada girmesi engellenince patlayıcılarla yüklü
kemerini patlatmıştır. Kısa bir süre sonra iki diğer intihar eylemcisi de stat
yakınlarında kendilerini patlatmıştır. Saldırıyı gerçekleştirenlerden bir tanesinin Bilal
Hadfi olduğuna inanılmaktadır, fakat diğer saldırganın kimliği belirsizliğini
korumaktadır.

Ne zaman çekildiği bilinmeyen ve İslami Devlet terör örgütünün İngilizce yayın
yapan Dabiq adlı dergisinde yer alan yukarıdaki fotoğrafta Abdelhamid Abaaoud
görülmektedir. Paris saldırılarını planladığından şüphelenilen Belçikalı cihatçı bir
polis baskınında öldürülmüştür. Kaynak: Associated Press.
Yaklaşık olarak aynı esnada, ellerinde saldırı tüfekleri olan saldırganlar Paris kenti
merkezinde bulunan Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Belle Equipe, Cafe Bonne
Bière ve La Casa Nostra restoranlarına ateş açmıştır. Chakib Akrouh ve Salah
Abdeslam adlı teröristlerin saldırganlar arasında olduğuna inanılmaktadır. Daha
sonra kapalı devre TV görüntülerinden Brahim Abdesalam olduğu belirlenen terörist
Comptoir Voltaire restoranına intihar saldırısı gerçekleştirmiştir. Yakınlarda, intihar
yelekleri giyen ve uzun namlulu silahlar ve el bombaları bulunan üç saldırgan ise
Bataclan konser salonuna saldırmıştır. Polisle iki saatten fazla süren çatışma
sonrasında saldırganlardan ikisi kendilerini patlatmıştır. Üçüncü saldırganın
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patlayıcılarla yüklü yeleği ise polisle girdiği çatışma esnasında patlamıştır. Üç
teröristin adlarının Ismael Omar Mostefai, Foued Mohamed-Aggad ve Samy
Amimour olduğu belirlenmiştir.
Kaynaklar: New York Times, Encyclopaedia Britannica, New York Times, Wall
Street Journal, BBC News, USA Today, ResearchGate, BBC News, CNN
ISIS terör örgütü ‘‘ilk dalga’’ diye adlandırarak saldırıların sorumluluğunu
üstlenmiştir. Tanıklar saldırganlardan bir tanesinin Bataclan müzik holünde ‘‘Allahu
Akbar’’ diye bağırdığını söylemiştir. Saldırganlardan bir tanesinin kendisini ele
geçiren polislere; ‘‘Hollande’nin suçu, Suriye’ye karışmayacaktı’’ ifadelerini kullandığı
bildirilmiştir. Kasım 2015 Paris saldırılarıyla ilgili yapılan soruşturmalar; Mostefai,
Amimour ve Hadfi’nin yanı sıra saldırıların lideri Belçika doğumlu Abdelhamid
Abaaoud dâhil birkaç şüphelinin Suriye’de ISIS saflarında savaştığını ortaya
çıkarmıştır. Medyada yer alan haberlerde ISIS liderleri Abu Suleyman alFiransi ve Oussama Atar’ın da saldırıların koordinesinde rol oynadıkları iddialarına
yer verilmiştir.
Kaynaklar: New York Times, New
Times, Associated Press, ProPublica

York

Times, BBC

News, New

York

Belçika özel kuvvetler mensupları, Paris saldırıları ile bağlantılarından
şüphelenilen Müslüman radikallere düzenlenen baskın esnasında, Molenbeek’de bir
apartmana tırmanırken görülmektedir. Foto: Yves Herman
ISIS terör örgütünün saldırıların sorumluluğunu üstlenmesine yanıt olarak Fransa
eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande Suriye’deki terör örgütü hedeflerine hava
saldırılarını artırmıştır. Hollande saldırıları ‘‘savaş suçu’’ olarak nitelendirmiş ve
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2005 yılından beri ilk defa ülkede üç ay süreli olağanüstü hal ilan etmiştir. Terör
saldırılarının arkasından Fransa ve Belçika, şüpheli cihatçı hücrelerine bir dizi baskın
icra etmiş, gelişmiş silahlar ele geçirmiş ve radikalleşme ve suç faaliyetlerinin merkezi
haline geldiği iddia edilen Brüksel Molenbeek’te gözetleme ve izleme faaliyetlerini
yoğunlaştırmıştır.
Kaynaklar: New
Post, Telegraph

York

Times, Al

Jazeera, Guardian, BBC

News, Washington

Cherif Kouachi, Said Kouachi ve Amedy Coulibaly 09 Ocak 2015 gecesi Paris
kentinde güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştür. Kouachi kardeşler
Dammartin-en-Goele’de birini rehin aldıkları çatışmada öldürülmüştür. Coulibaly
de Porte de Vincennes’de birini rehin almış ve çıkan çatışmada öldürülmüştür. 26
yaşındaki Hayat Boumeddiene ise bugüne kadar yakalanamamıştır. Kaynak:
Fransız Ulusal Polisi/CNN.
18 Kasım 2015 tarihinde Abdelhamid Abaaoud adlı terörist Saint-Denis’te bir polis
baskınında öldürülmüştür. Saldırılarla bağlantısı olan ve yıllarca yakalanamayan
diğer şüpheli Salah Abdeslam ise 2016 Mart ayında icra edilen bir polis baskınında
ele geçirilmiştir. Abdeslam yakalandıktan kısa bir süre sonra Fransa’ya teslim edilmiş
ve bir Belçika mahkemesi tarafından 23 Nisan 2018’de 20 yıl hapis cezasına
çarptırılmıştır. Terörist halen Paris kentinde yüksek güvenlikli bir hapishanede
cezasını çekmekte ve Fransa tarafından yapılacak ayrı yargılamayı beklemektedir.
Kaynaklar: Guardian, CNN, New York Times, La Dépêche, La Dépêche, Pulse
Koordineli ve büyük bir dehşet yaratan bu saldırılar Fransa’nın başına bir anda
gelmemiştir. Kasım saldırısından önce de Fransa İslamcı aşırılık yanlılarının yanı sıra
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milliyetçi terör grupları ve sağ görüşlü aşırılık yanlıların saldırılarına maruz kalmıştır.
2015 yılı Ocak ayında Fransa, son 50 yıldır topraklarında görülen en büyük terör
saldırısına maruz kalmıştır. Silahlı teröristler Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’ya
ve arkasından da bir Yahudi marketine saldırarak alışveriş yapanları öldürmüştür.
Kaynak: Le Figaro

Solda Saïd Kouachi ve kardeşi Chérif öldürüldükten sonra bubi tuzağı tehlikesi
nedeniyle iki kardeşin cesedi bomba imha ekipleri tarafından aranmıştır. Kaynak:
Paris Match
Charlie Hebdo Saldırısı
Görgü tanıklarının ifadelerine göre; 07 Ocak 2015 tarihinde Arap Yarımadası El
Kaide (AQAP) ile bağlantıları olduğu iddia edilen Chérif Kouachi ve Said Kouachi adlı
iki silahlı terörist, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun ofislerine saldırmıştır.
Tanıkların ifadelerine göre saldırı esnasında ‘‘Allahu Akbar’’ diye bağıran
saldırgaanlar saldırı sonrasında da ‘‘Peygamber Muhammad’ın intikamını aldık’’ diye
bağırmıştır. Charlie Hebdo ofis binasına zorla giren saldırganlar, baş editör Stéphane
Charbonnier, derginin karikatürcüleri ve diğer personel ve iki polis olmak üzere
toplam 12 kişiyi öldürmüştür.
Kaynaklar: Guardian, International Business
News, CNN, France24, Reuters, New York Times

Times, CNN, BBC

News, BBC
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Kouachi kardeşlerin kriminal ve terör faaliyetleri geçmişi bulunmaktadır. Charlie
Hebdo saldırısından önce Chérif, cihatçı bağlantılı suçlamalar nedeniyle defalarca
tutuklanmıştır. 2005 yılında Irak’taki Birleşik Devletler askerlerine karşı savaşmak
için Suriye’ye gitme teşebbüsü nedeniyle tutuklanmıştır. 2008 yılında Paris
kentindeki yerel bir cihatçı şebekeye dâhil olma suçundan tutuklanmış, yargılanmış
ve mahkûm olmuştur. 2010 yılında da tutuklanmış ve eski bir Silahlı İslamcı Grup
(GIA – Armed Islamic Group) üyesi olan Smain Ait Ali Belkacem’in cezaevinden
kaçmasına yardım etmekle suçlanmıştır. 2011 yılında Chérif’in kardeşi ve saldırılarda
ona eşlik eden Said Kouachi’nin Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP – Al Qaeda in the
Arabian Peninsula) ile bağlantı kurmak üzere Yemen’e gittiği iddia edilmektedir.
İddialara göre Said Kouachi ünlü AQAP imamı Anwar al-Awlaki ile bu seyahati
esnasında tanışmıştır.
Kaynaklar: Guardian, International
Business
News, CNN, France24, Reuters, New York Times

Times, CNN, BBC

News, BBC

Polis ve adli yetkililer mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski ofislerinin bulunduğu
yerde 25 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonrası inceleme
yaparken. Foto: AP/Thibault Camus.
Charlie Hebdo saldırısından sonra saldırganlar Chérif ve Said Kouachi kardeşler olay
yerinden ayrılmış ve 09 Ocak günü işgal ederek iki kişiyi rehin aldıkları Dammartinen-Goele’de bir matbaa binasına gitmişlerdir. Rehin alınanlardan biri saldırganların
elinden kaçarak kurtulmayı başarmış, diğeri de Fransız polisinin binaya yaptığı
baskında Kouachi biraderleri öldürmesi sonucu kurtulmuştur.
Kaynaklar: Guardian, International
Business
News, CNN, France24, Reuters, New York Times

Times, CNN, BBC

News, BBC

Ercan Caner, Sun Savunma Net Sayfa 16 / 51

Fransa, 31 Mart 2020 tarihinde Kouachi kardeşlere Charlie Hebdo saldırılarında
yardım etmekle suçlanan 14 kişinin yargılanmasını, korona virüs salgın tedbirleri
nedeniyle 02 Eylül 2020 tarihine ertelemiştir. Yargılamanın 10 Kasım 2020 tarihine
kadar sürmesi beklenmektedir. Şüphelilerden 11’i tutukludur, fakat yetkililerin Irak
veya Suriye’ye kaçtıklarını iddia ettikleri üç şüpheli gıyabında yargılanacaktır.
Kaynak: Barrons

Tehreek-e-Labbaik Pakistan adlı İslamcı partinin taraftarları, Charlie Hebdo
dergisi tarafından yeniden yayımlanan İslam peygamberinin karikatürlerini
protesto için düzenlenen bir gösteride bağırırken, Karachi, 04 Eylül 2020. Foto:
AFP / Asif Hassan
02 Eylül 2020 günü dava başlamadan önce Charlie Hebdo adlı mizah dergisi, Ocak
2015 saldırılarına neden olan İslam peygamberinin karikatürlerini yeniden
yayınlamıştır. Charlie Hebdo dergisinin editörlerine göre karikatürleri yeniden
yayınlamamak ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi anlamına gelecektir ve karikatürler
okuyucular ve vatandaşlar için bir kanıt görevi görecektir. 25 Eylül 2020 günü
Pakistanlı Zaher Hassan Mahmood, 07 Ocak 2015 saldırılarında Charlie Hebdo
dergisinin bulunduğu aynı cadde olan Rue Nicolas Appert’teki bir belgesel yapım
şirketinin iki çalışanını bıçaklamıştır. Fransız polisi, Charlie Hebdo ofis binalarını
karikatürleri yeniden yayınladığı için yakmayı planladığını iddia eden şüpheliyi hızla
yakalayarak tutuklamıştır. Şüpheliyle bağlantısı olanlara göre Mahmood,
karikatürlerin yeniden yayınlanması sonrasında Pakistan’da bir seri gösteriler
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organize eden Tehreek-e-Labbaik Pakistan kurucusunun videolarını defalarca
izlemiştir. Mahmood, terörle bağlantılı cinayete teşebbüs suçundan tutuklanmıştır.
Kaynaklar: Wall Street Journal, Voice of America, CNN, New York Times, New York
Times, Associated Press

Yahudi süpermarketine düzenlenen baskın sonrasında kurtarılan dehşet içindeki
rehineler polis kordonunda dışarı çıkarılırken. Kaynak: Daily Mail
Yahudi Süpermarketi Rehine Saldırısı
Charlie Hebdo silahlı saldırısı sonrası Paris kentinde 08 ve 09 Ocak 2020 günlerinde
iki şiddet olayı daha yaşanır. 08 Ocak günü bir polis memuru vurulur. 09 Ocak günü
ise silahlı bir adam Yahudi süpermarketine saldırı ve birkaç rehine alır. Her iki olay
da saldırılardan sonra ortaya çıkan bir video görüntülerinde İslami Devlet terör
örgütüne bağlılık yemini eden aşırılık yanlısı saldırgan Amédy Coulibaly tarafından
gerçekleştirilmiştir. Video görüntülerinde Coulibaly Charlie Hebdo saldırganları ile
bağlantısı olduğunu kabul etmekte ve Paris’te düzenlenen bir bombalı araç
saldırısının sorumluluğunu üstlenmektedir. Polis inceleme sonucunda onun 07 Ocak
günü ciddi şekilde yaralanan bir koşucunun vurulması olayında da bağlantısı
olduğunu ortaya çıkarır.
Kaynaklar: Daily Mail, Guardian, CNN, L’Obs, Guardian, Guardian
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Coulibaly, tutuklanma geçmişi 2011 yılına kadar uzanan silahlı soygun ve uyuşturucu
kaçakçılığından mahkûm olmuş biridir. İslam dinine geçen ve Charlie Hebdo
saldırganı Chérif Kouachi ile 2005-2006 yıllarında bir yerde karşılaşarak
hapishanede radikalleştiğine inanılan bir İslamcıdır. Paris’teki ABD büyükelçiliğine
bombalı saldırı düzenlemekten mahkûm olan İslamcı tutuklu Djamel Beghal hem
Kouchai hem de Coulibaly’nin akıl hocasıdır. Kouchai de Coulibaly gibi 2010 yılında
eski GIA üyesi Smain Ait Ali Belkacem’i hapishaneden kaçırmayı planlamakla
tutuklanmıştır.
Kaynaklar: Daily Mail, Guardian, CNN, L’Obs, Guardian, Guardian
09 Ocak günü Fransız silahlı kuvvetleri Yahudi süpermarketine baskınla rehineleri
kurtarma operasyonu düzenler ve Amédy Coulibaly’i öldürür. Coulibaly’nin hayat
arkadaşı Hayat Boumedienne Yahudi süpermarket saldırısında ikinci şüphelidir.
Boumedienne’nin Suriye’ye kaçtığı bildirilmiştir. Kadın teröristin davası 02 Eylül
2020 günü gıyabında başlamıştır. Boumedieenne’nin, İslami Devlet terör örgütüne
koalisyon güçlerince düzenlenen bir hava saldırısında öldüğüne dair haberler henüz
doğrulanamamıştır.
Kaynaklar: Daily Mail, Guardian, CNN, L’Obs, Guardian, Guardian, Barrons, BBC
News

Fransa’da Şiddet Yanlısı İslamcı Grupların Geçmişi
1994 yılından 1996 yılına kadar Fransa bir seri Cezayir kaynaklı Silahlı İslami Grup
(GIA) saldırılarını kurbanı olmuştur. 1994 Aralık ayında GIA teröristleri, iddialara
göre Eiffel Kulesine çarpmak veya Paris kenti üzerinde patlatmak maksadıyla
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Cezayir’de bir Fransız uçağını kaçırmıştır. 1995 ve 1996 yıllarında GIA Fransa’da, 16
kişiyi öldürdüğü ve 300’den fazla insanı da yaraladığı bir dizi bombalama eylemleri
gerçekleştirmiştir. Bu saldırılarda, başta Paris metrosu ve demiryolu sistemi olmak
üzere Fransa’nın ulaşım altyapısı hedef alınmış, bir Yahudi okulu yanında
düzenlenen bombalı araç saldırısında 14 kişi yaralanmıştır.
Kaynaklar: New York Times, Le Figaro, New York Times

© adzicnatasa, #171428022, 2019. source: stock.adobe.com
Şiddet Yanlısı İslamcı ‘‘Yalnız Kurt’’ Operasyonları
Fransa son yıllarda birçok yalnız kurtx operasyonunun kurbanı olmuştur. Fransa’yı
hedef alan yalnız kurt terör saldırıları aşağıdadır:







Kasım 2011: Charlie Hebdo’nun çalışma ofislerine yangın bombalarıyla bir
saldırı düzenlenir, yaralı ve ölü yoktur.
Mart 2012: 11 gün boyunca Fransa doğumlu Mohammed Merah güney
Fransa’daki Montauban ve Toulouse kentlerinde silahlı cinayetler işler, yedi
kişiyi öldürür, beş kişiyi de yaralar.
Mayıs 2013: Din değiştirerek İslam’ı seçen bir terörist, Fransız askeri Cedric
Cordiez’i bıçaklar.
Mayıs 2014: Fransa doğumlu cihatçı Mehdi Nemmouche, Brussels kentinde
bulunan Yahudi Müzesinde dört kişiyi öldürür.
Ocak 2015: 07 Ocak günü Cherif ve Said Kouachi kardeşler, AQAP (Arap
Yarımadası El Kaide) adına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo çalışma
ofislerine saldırır ve 12 kişiyi öldürür. Saldırıdan günler sonra silahlı terörist
Amedy Coulibaly İslami Devlet terör örgütü adına düzenlediği saldırılarda
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Yahudi süpermarketinde rehin aldığı ve öldürdüğü insanlardan önce bir kadın
polisi öldürür.

Yassin Salhi adlı cani teröristin, öldürdüğü kurbanının başını kesmeden önce çektiği
bu fotoğraf, İslami Devlet terör örgütüne ait bir web sitesinde paylaşılmıştır.
Kaynak: Herve Cornara




Haziran 2015: 26 Haziran günü Yassine Salhi olduğu düşünülen bir adam,
güney Fransa’da Amerikalı tarafından işletilen bir gaz fabrikasına aracıyla
dalmıştır. Tesis dışında gaz bombaları atan terörist, bir adamın başını kesmiş
(Salhi’nin patronu), kurbanın başını da üzerinde ‘‘Allahtan başka Tanrı yoktur
ve Muhammad onun peygamberidir’’ yazan bir flamayla örtmüştür. Saldırının
gerçekleştiği yerde üzerinde İslami ifadeler yazan bir bayrak bulunmuştur.
Ağustos 2015: 21 Ağustos günü Ayoub El Khazzani olduğundan şüphelenilen
bir terörist, üzerinde Kalashnikov tüfek, tabanca ve mühimmatla
Amsterdam’dan Fransa’ya gitmek üzere bir Thalys trenine binmiştir.
Teröristin saldırıya hazırlandığını gören iki Amerikalı ve Avrupalı müdahale
etmiş ve saldırganı, sonradan Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande’nin
gerçek bir katliam olarak nitelendirdiği saldırıyı durdurmayı başarmıştır. El
Khazzani uluslararası aranan şüpheliler listesindedir ve 2014 yılında Suriye’ye
gitmiştir.
Kaynaklar: Telegraph, New York Times
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Ocak 2016: 11 Ocak 2016 günü Kürt asıllı bir Türk, iddialara göre İslami
Devlet terör adına, Marseille kentinde elindeki pala ile bir Yahudi öğretmene
saldırmıştır.
Haziran 2016: 13 Haziran 2016 tarihinde Larossi Abbala adlı terörist, İslami
Devlet terör örgütü tarafından sorumluluğu üstlenilen terör saldırısında
Magnanville’deki evlerinde evli iki polisi bıçaklamıştır. Abballa adlı cani çiftin
3 yaşındaki oğullarını rehin almış ve polis eve girip çocuğu kurtarmadan önce,
Facebook hesabında kurbanlarının cansız bedenlerinin görüntülerini canlı
olarak yayınlamıştır.

Kaynak: NBC News


14 Temmuz 2016: Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, adlı 31 yaşındaki
Fransa’nın Nice kentinde yaşayan Tunus doğumlu bir terörist, Bastille Günü
kutlamalarına katılan sivillerin üstüne 19 tonluk büyük bir kamyonu sürmüş,
86 masum insanı öldürmüş, 430’dan fazla insanı da yaralamıştır. Silahlı katil,
polis tarafından etkisiz hale getirilmeden önce gezinti alanında yürüyüş yapan
kalabalığın içine kamyonu 2 kilometre boyunca sürmüştür. İslami Devlet terör
örgütü, Amaq Haber Ajansında 16 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı açıklamayla
saldırının sorumluluğunu üstlenmiştir.

Kaynaklar: Guardian, Wall Street Journal, Wall Street Journal


26 Temmuz 2016: Abdel-Malik Nabil Petitjean ve Adel Kermiche adlarında
19 yaşındaki iki Fransız vatandaşı saldırgan, Normandy kentindeki SaintErcan Caner, Sun Savunma Net Sayfa 22 / 51

Etienne kilisesine girmiş, yaşlı bir papazı bıçakla vahşice öldürmüş ve beş
kişiyi de rehin almıştır. Caniler kiliseye operasyon düzenleyen polis tarafından
öldürülmüştür. İslami Devlet terör örgütünün yayın organı Amaq Haber
Ajansının iddiasına göre saldırganlar saldırı öncesi ISIS lideri Abu Bakr alBaghdadi’ye bağlılık yemini etmişlerdir.
Kaynaklar: Reuters, New York Times, NBC News, Reuters


03 Şubat 2017: Bir adam, elindeki palayı sallayarak ve “Allahu Akbar” diye
bağırarak Louvre Müzesi önündeki polislere saldırmıştır. Bir Fransız askeri
saldırganı vurarak ağır şekilde yaralamıştır. Olayda hayatını kaybeden
olmamıştır.

Kaynak: Reuters, Independent


20 Nisan 2017: Savcıların adının Karim Cheurfi olduğunu söyledikleri
Fransız vatandaşı silahlı bir adam, Paris’in Champs-Élysées caddesinde
polislere ateş açarak bir polisi öldürmüş ve vurulup öldürülmeden önce de iki
polisi ağır şekilde yaralamıştır. Saldırının sorumluluğunu İslami Devlet terör
örgütü üstlenmiş ve askerlerinden biri tarafından gerçekleştirildiğini iddia
etmiştir.

Kaynak: France24, CNN, TIME, Independent, Telegraph


19 Haziran 2017: Silahlı bir saldırgan arabasıyla Paris’in Champs-Élysées
caddesinde bir polis aracına çarpmış, olayda kendisi ağır yaralanan saldırganın
dışında yaralanan olmamıştır.

Kaynak: Telegraph, The Local


23 Ağustos 2018: Akıl sağlığı problemleri bulunan bir adam, Paris kentinin
banliyölerinden Trappes’te kız kardeşi ve annesini bıçaklayarak öldürmüştür.
Polis, terörizmin savunucusu olan saldırganı vurarak öldürmüştür. Fransa
İçişleri Bakanı Gerad Collomb, saldırganı İslami Devlet terör örgütünün
talimatlarını yerine getirmekten ziyade dengesiz biri olarak tanımlamıştır. ISIS
saldırının sorumluluğunu üstlenmiş, fakat hiçbir kanıt sunamamıştır.

Kaynaklar: Reuters, WHAS11, Telegraph


31 Ağustos 2019: Fransa’nın Lyon kentinde bir metro istasyonunda
gerçekleştirilen saldırıda bir kişi ölmüş, sekiz kişi de yaralanmıştır. Saldırının
maksadı açıklığa kavuşturulamamıştır. Şüpheli saldırgan 33 yaşında iltica
talebinde bulunan biridir.

Kaynak: CNN
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03 Ekim 2019: Mickaël Harpon, Paris polis merkezine gerçekleştirdiği
saldırıda dört polisi bıçaklayarak öldürmüş, bir polisi de yaralamıştır. Harpon
olay sonrası polis tarafından vurularak öldürülmüştür. Polis tarafından yapılan
açıklamada saldırganın üstleriyle geçinemediği ifade edilmiştir.

Kaynaklar: BBC News, CNN, Telegraph, Wall Street Journal


03 Şubat 2020: Doğu Fransa’da Dieuze kentinde bıçaklı bir saldırgan polis
merkezine saldırmıştır. Polis, Matthias R. adlı bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz
hale getirmiştir. Verilen bilgilere göre; Matthias saldırı öncesi polisi telefonla
aramış ve silahlı kuvvetlerde görev yaptığını ve İslami Devlet terör örgütü
adına Dieuzu’daki polis merkezine bir saldırı düzenlemeyi planladığını
bildirmiştir. Saldırı anında henüz iki aylık başlangıç eğitim safhasında olan
genç asker, Fransa’yı radikalleşmiş gençlerin güvenlik unsurlarına
katılmalarının nasıl engellenebileceği konusunda arayışlara yöneltmiştir.

Kaynak: Reuters

Fransa’nın Yahudi karşıtı yasalarını protesto etmek için Paris kentinde gösteri
yapan Müslümanlar. 19 Şubat 2019. Foto: AP/Thibault Camus.
Yahudi Aleyhtarlığı
Fransa’da; 09 Ocak 2015 tarihinde Paris kentinde bir süpermarkete düzenlenen dört
kişinin öldüğü terör saldırısı dâhil, Yahudi ve Yahudi tesislerine yönelik saldırılarda
büyük bir artış yaşanmıştır. İslamcı yalnız kurt modundaki teröristlerin
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hedeflerinden birkaçı, Mart 2012 silahlı saldırılarında hayatını kaybeden yedi kişiden
dördü de dâhil Yahudi’dir. Yahudi işyerleri ve tesisleri giderek artan oranda radikal
terör saldırılarının hedefi olmaktadır. Brussels kentindeki Yahudi müzesine ilave
olarak Fransa’daki Yahudi sinagogları ve işyerlerine, özellikle İsrail’de Gaza’daki
yerleşimcilere destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin tırmanarak şiddet
olaylarına dönüştüğü 2014 yılı yaz aylarında, yangın bombaları saldırıları yapılmış ve
yağmalanmıştır. Yahudiler, Yahudi karşıtı şiddet nedeniyle, giderek artan sayıda
Fransa’yı terk etmektedir. Mayıs 2014’te yapılan bir anket, Yahudilerin %74’ünün göç
etmeyi düşündüğünü ortaya çıkarmıştır.
Kaynaklar: France 24, Anti-Defamation League, Tablet

Kaynak: CNN
18 Kasım 2015 tarihinde, 13 Kasım Paris saldırılarının ardından bir Yahudi okul
öğretmeni Marseilles kentinde üç saldırgan tarafından bıçaklanmıştır. Saldırganlar
kendilerini İslami Devlet terör örgütünün destekçileri olarak tanımlamış ve
öğretmene saldırırken Yahudi düşmanı ifadeler kullanmıştır. 19 Ağustos 2016
tarihinde 62 yaşındaki bir Yahudi adam İslamcı gibi görünen bir saldırıda
bıçaklanmıştır.
Kaynaklar: BFMTV, Le Monde, Telegraph
Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 Şubat ayında yayınlanan raporlara göre
2017 yılında 311 olan Yahudi aleyhtarı olayların sayısı, 2018 yılında %74 oranında bir
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artış göstermiş ve 541’e yükselmiştir. 19 Şubat 2019 tarihinde doğu Fransa’da bir
Yahudi mezarlığında 90’dan fazla mezarın gamalı haç ile boyandığı görüldüğünde
problem çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu saldırıyı kimin düzenlediği hâlâ
belirsizliğini korumaktadır. Bunun da ötesinde; 16 Şubat 2019 tarihinde yaklaşık 30
sarı yeleklidenxi oluşan bir grup, tanınmış bir yazar olan ve Yahudi Soykırımından
kurtulan Alain Finkielkraut’a Paris kentinde yürüyüş yaptığı esnada taciz ederken
görüntülenmiştir.
Bazı yorumcular, Yahudilere yönelik saldırıların artmasının nedenini Fransa aşırı
solcularının İsrail’i şiddetle eleştirmesine, İslamcı imamların kontrolsüz
kışkırtmalarına ve şiddetli kavgalara dönüşen Siyonizm karşıtlığının yükselmesine
bağlamaktadır.
Kaynaklar: New York Times, Reuters

ABD Deniz Piyadeleri Beirut kentinde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında
enkazın içinde hayatta kalanları ve yaralıları ararken görülmektedir. Foto: Peter
Charlesworth/LightRocket/ Getty Image
Ülke Dışındaki Radikal İslamcı Saldırıları
Fransız vatandaşları ülke dışında da İslamcı aşırılık yanlısı teröristlerin saldırılarına
maruz kalmıştır. 1983 yılında Hezbollah, Lübnan’ın Beirut kentindeki Amerikan ve
Fransız Deniz Piyadeleri Kışlasını hedef almış ve saldırıda 58 Fransız ve 214
Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir. 2002 yılında Pakistan’ın Karachi kentinde
Fransız vatandaşları bir Fransız deniz savunma sektörü yüklenicisinin otobüsüne ve
Aden’de de Limburg süper tankerine düzenlenen saldırıların kurbanı olmuştur. Son
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yıllarda Fransız siviller ve askerleri Afganistan, Cezayir, Mali, Moritanya, Fas,
Nijerya, Suudi Arabistan, Somali ve Yemen’de kaçırılarak öldürülmüştür.
Kaynaklar: New York Times, France Diplomatie
Fransa’da Milliyetçi ve Ayrılıkçı Şiddet Olayları
Geçmişte Fransa, 1950 ve 1960’lı yıllarda Gizli Ordu Organizasyonu (OASOrganisation de l’Armée Secrète) gibi aşırı sağcı ve 1980’li yıllarda Direkt Aksiyon
(Action Directe) gibi aşırı solcu grupların saldırılarına maruz kalmıştır. Başta Basque
ve Corsika aşırı milliyetçileri gibi ayrılıkçılar da Fransa’ya terör saldırıları
düzenlemiştir.
Kaynaklar: Encyclopedia Britannica, Le Figaro

Ülke İçinde Aşırılıkla Mücadele
Fransa, Mayıs 2016 itibarıyla 2,000 Fransız vatandaşı ile AB üye ülkeleri içinde Irak
ve Suriye’ye yabancı savaşçı sağlayan en büyük kaynak olmuştur. Hükümetin
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tahminlerine göre yaklaşık
topraklarında yaşamaktadır.

9,000

daha radikalleşmiş

birey

halen

Fransa

Kaynaklar: Atlantic, Soufan Group
Fransa, aşırılık yanlılarının yarattığı tehdide tepki olarak ve Ocak 2015 ve Kasım 2015
saldırılarının arkasından; teröre ve aşırılığa karşı mücadele yöntemlerini gözden
geçirmiş, ilave tedbirler almış ve yasalarını güçlendirmiştir.
Yasal Gayretler
Fransa, çok geniş bir yelpazedeki suçları terörizm bağlantılı suçlar olarak
nitelendirmekte ve yargılamaktadır. Fransa, 1986 yılından itibaren terörle mücadele
gayretlerini, 12’den fazla yasayı terörle mücadele altyapısını güçlendirmek
maksadıyla yürürlüğe koyarak yasal yollardan artırmaktadır. 2014 yılı Kasım ayında
Fransa parlamentosu, şüpheli teröristlerin Fransa’dan ayrılarak terör, savaş suçları
veya insanlığa karşı suç faaliyetlerine katılmasını engelleyen seyahat yasaklarını
içeren ve terörü öven web sitelerini kapatmasını sağlayan ‘‘Vatanseverlik Yasası’’adlı
kanun tasarısını onaylamıştır.
Kaynak: Gouvernement Francais, Stop-Djihadisme

GERÇEKTE ÇOCUKLARINI SAVAŞ VE TERÖRÜN ORTASINDA BÜYÜTECEKSİN
Ocak 2015 saldırılarından itibaren Fransa Vatandaşlık Yasası güçlendirilmiştir. 23
Şubat 2018 tarihinde, cihatçı oldukları şüphesiyle altı kişinin pasaportları iptal
edilmiştir. Cihatçı bir siteye hükümet tarafından sansür ilk kez 16 Mart 2015
tarihinde uygulanmıştır. Beş adet cihatçı site Fransız hükümeti tarafından
Ercan Caner, Sun Savunma Net Sayfa 28 / 51

kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Fransa terör için af dileyen siteleri kapatmayı
sürdürmektedir. İçişleri Bakanlığı da sosyal medyayı hem online cihat karşıtı
gayretlerini duyurmak hem de halktan şüpheli siteleri bildirmesini talep etmek için
kullanmaktadır.
Kaynak: Gouvernement Francais, Stop-Djihadisme

GERÇEKTE SİVİLLERİN KATLİAMINA SUÇ ORTAĞI OLACAKSIN
Kasım 2015 saldırılarının ardından zamanın Fransa Cumhurbaşkanı Francois
Hollande, polisin mahkeme izni olmadan süratle baskınlar düzenlemesine ve
şüphelileri ev hapsi cezasına çarptırmasına imkân sağlayan bir yasa çıkarılması
çağrısında bulunmuştur. Hollande ayrıca Fransız Anayasasında devletin ihtiyaç
duyulduğunda olağanüstü güvenlik tedbirleri almasını sağlayacak değişiklikler
yapılmasını da talep etmiştir. Fransız mahkemelerinden daha fazla izleme yetkisi ve
terör suçlarından mahkûm olan çifte vatandaş Fransızları vatandaşlıktan çıkarma
yetkisi de istemiştir. Hollande bunun yanı sıra olağanüstü hal durumunun üç ay
uzatılmasını talep etmiş ve bu yetkiyi almıştır. Kasım 2016’da yeniden uzatılan
olağanüstü hal o tarihten beri birkaç kez uzatılmıştır. Olağanüstü hal durumunun
uzatıldığı oturumda Fransa’nın 1955 tarihli ‘‘Olağanüstü Hal’’ yasasını da aşağıdaki
gerçekleştirmek üzere değiştirmiştir:




Güvenlik ve kamu düzeni için tehdit oluşturduğundan şüphelenilenler için ev
hapsi süresini uzatmak;
Önceden terör suçundan tutuklanan ev hapsindekilere elektronik kelepçe
takmak;
Kamu düzeni için ciddi tehdit içeren eylemlere katılan, kolaylaştıran veya
başlatan grupları dağıtmak;
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Fransa içişleri bakanlığına terörizmi öven veya teşvik eden bütün siteleri
kapatma yetkisi vermek.

Yapılan değişiklikler temel hakları korumak maksadıyla aşağıdaki ilave tedbirleri de
içermektedir:



Yasadan, ulusal bir olağanüstü durum esnasında hükümetin basın ve radyoları
kontrolüne imkân sağlayan bir kısım çıkarılmıştır ve
Arama ve ev hapsi cezası yasalarını ihlal edenlere verilen cezalar
yükseltilmiştir.

26 Mayıs 2016 tarihinde Fransa Senatosu ülkenin polisi ve yargı organlarına; polisin
terör şüphelilerini hâkim kararı olmadan dört saate kadar tutabilme hakkı ve ülkeye
dönen şüpheli yabancı savaşçıları bir aya kadar ev hapsinde tutabilme dâhil teröre
karşı mücadelede daha fazla yetki veren bir yasayı onaylamıştır.
Fransız polisine sağlanan haklardan bir tanesi de görev dışında olduklarında dahi
silah taşıma izni verilmesidir. Havaalanlarında polis şüpheli yolcuları ve bagajlarını
da istediği zaman arayabilme imkânına kavuşmuştur.
Kaynaklar: New York Times, Independent
Yasa bunun yanı sıra polis, savcılar ve hapishane yetkililerine ilave izleme imkân ve
kabiliyetleri de sağlamaktadır. Yasaya göre; polis ve savcılar, geçmişte sadece Fransa
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istihbarat servisi yetkisinde olan elektronik gizli dinleme yetkisine de sahip
olacaklardır. Hapishane yetkilileri de tutukluların telefonlarının dinlenmesi, gizli
kameralar kullanılması ve elektronik yazışmalarının izlenmesi gibi ilave izleme ve
gözlem yetkileriyle donatılmıştır.
Kaynaklar: Le
Monde, VICE
News, Daily
Mail, Le
Monde, New
Times, Gouvernement.fr, New York Times, U.S. Department of State

York

AİLELER, ARKADAŞLAR, ONLAR AYRILMADAN HAREKETE GEÇİN
Ekim 2017’de Fransa Parlamentosu, sadece olağanüstü durumlarda uygulanmasına
izin verilen bazı acil durum güvenlik tedbirlerinin kalıcı yasaya dönüşmesini
onaylayan yeni terörle mücadele yasasını onaylamıştır. Bu tedbirler arasında; polisin
hâkim kararı olmaksızın da ev baskınları düzenleyebilmesi ve uygun gördüğü
yerlerde kontrol noktaları tesis edebilmesi bulunmaktadır.
Yasa ayrıca, kısmen ABD Müşterek Terör Görev Kuvveti model alınarak oluşturulan
yeni bir terörle mücadele görev kuvveti oluşturulmasını da sağlamaktadır. Yeni görev
kuvvetinin iç ve dış istihbarat ajansları arasında koordine sağlaması beklenmektedir.
Yeni terörle mücadele yasası 01 Kasım 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fransa,
yasanın yürürlüğe girmesiyle, Kasım 2015 Paris saldırılarından beri iki yıldır
sürmekte olan olağanüstü hal durumunu sonlandırmıştır.
Kaynaklar: New York Times, Al Jazeera, Politico, NPR
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Cihadı Durdurun Kampanyası
Fransa Ocak 2015 sonlarında, Fransız toplumunda İslamcı aşırılık tehdidini ortadan
kaldırmak maksadıyla ülkede cihadı durdurun kampanyası başlatmıştır.
Kampanyanın hükümet tarafından işletilen sitelerinin övündüğü gibi Fransa eğitim
ve hapishane sistemlerine cihat karşıtı tedbirler ilave etmiş, terörle mücadele eden
kurumlara ilave kaynak aktarmış ve ülkenin Kasım-2014 terörle mücadele yasasını
güçlendirmiştir. Fransa ayrıca ülke genelinde radikalleşmeden arındırma programları
için 45 milyon dolar kaynak tahsis etmiştir.
Kaynaklar: Stop-Djihadisme, Voice of America

Fransa tarafından uygulamaya koyulan ‘‘Cihadı Durdurun’’ kampanyası Fransız
vatandaşlarına radikalleşmeyi tespit etme ve önleme faaliyetlerinde gereken araçları
sağlamayı da hedeflemektedir. Hükümet tarafından bu kampanyaya destek sağlama
maksatlı işletilen web sitesi, vatandaşlara cihatçılığı belirlemek ve engellemek için
kullanılabilecek çeşitli kaynaklar ve grafikler sunmaktadır. Bu program ışığında
hükümet Fransız toplumunda aşağıdaki alanlarda değişikliklere gitmiştir:




Eğitim: Fransa İçişleri Bakanlığı, radikalleşmeyi önlemek ve Fransa eğitim
sisteminde laik cumhuriyetçi değerlere katkı sağlamak maksadıyla 11 adet
tedbir sunmuştur.
Hapishane: Fransız hükümeti hapishane sistemindeki radikalleşme krizi ve
cihatçı şebekelere karşı sayısız tedbirleri uygulamaya sokmuştur. Bunlar
arasında en çok dikkati çeken ise kısa süreli bir deneme ise hükümetin şüpheli
radikal tutukluları diğer tutuklardan tecrit etmesi olmuştur.
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Yasal düzenlemeler ve güvenlik güçleri: Fransa Kasım-2014 tarihli
terörle mücadele yasasını güçlendirmeye başlamıştır. Yeni yasa kapsamında
şüpheli cihatçıların pasaportlarına el koyulmuş ve cihatçı ideolojiyi savunan
sitelere sansür uygulanmıştır. Ülke cihatçı tehdidiyle daha iyi mücadele
edebilmek için terörle mücadele sistemine daha fazla kaynak ayırma sözü
vermiştir. Ocak 2015 saldırılarının hemen ardından cihat yanlısı olduklarından
şüphelenilen düzinelerce insan tutuklanmıştır. Fransa içişleri bakanlığı 17
Mart 2017 tarihinde yaptığı açıklamada; Irak ve Suriye’deki cihatçı gruplara
katılmak üzere ülkeyi terk eden 290 Fransız vatandaşının sosyal yardımlarının
kesildiğini ilan etmiştir.
Kaynak: Gouvernement.fr

ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK, KARDEŞLİK
Terörle Mücadele Altyapısı ve Emniyet Güçleri
Fransız terörle mücadele birimi (GIGN - Groupe d’Intervention de la Gendarmie
Nationale) 1973 yılında oluşturulmuştur ve ülke içi ve dışında terör olaylarına
müdahale ve rehine kurtarma operasyonları icra etmektedir. Fransa kendi
topraklarında, Eiffel Kulesini hedef alan dâhil birçok terör saldırı girişimlerini
engellemeyi başarmıştır. Charlie Hebdo ve rehine saldırılarına tepki olarak GIGN
unsurları bir karşı taarruz başlatmıştır. 09 Ocak 2015 tarihinde Fransa silahlı
kuvvetleri her iki terör olayında da saldırganları öldürmüş ve rehineleri kurtarmayı
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başarmıştır. Ocak 2015 saldırılarının ardından Fransa, terörle mücadele altyapısını
güçlendirmek maksadıyla ilave kaynakların tahsis edileceğini açıklamıştır. Bunun
yanı sıra 10.000 kadar güvenlik personeli; sinagoglar, havaalanları, demiryolu
istasyonları ve büyük turistik alanları içeren 830 adet hassas noktayı korumak
maksadıyla görevlendirilmiştir. Polislerin neredeyse yarısı Yahudi okullarını
korumakla görevlendirilmiştir.
Kaynaklar: GIGN Daily Telegraph Le Figaro Stop-Djihadisme Le Figaro Washington
Post

Teröristlerin hedefleri arasında yer alan Euro Disney. Kaynak: Deseret News
2015 terör olaylarından beri Fransa, hükümetin mevcut terör şebekelerini
engellemesine, şüphelileri izlemesine ve daha fazla terör saldırı yapılmasına engel
olan bir seri baskınlar düzenlemiştir. Paris polisi ve terörle mücadele birimleri
400’den fazla terör şüphelisini tutuklamıştır ve iddialara göre sadece 2016 yılında 17
adet terör olayını engellemiştir.
Kasım 2016’da hükümet, polisin Marseilles ve Strasbourg kentlerinde düzenlediği
baskınlar sayesinde İslami Devlet terör örgütü tarafından yönlendirilen terör
saldırılarını engellediğini iddia etmiştir. Hükümet ayrıca; Euro Disney, ChampsElysées ve Notre Dame Katedraline yapılması planlanan terör saldırılarını da
önlediğini iddia etmiştir.
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Kaynaklar: Independent, International
Times, Washington Post, France24

Business

Times, New

York

Adam Devşirme ve Radikalizasyon

Fransa’da yaşayan Müslüman nüfusun toplam nüfus içindeki payı sadece %7-8
civarındayken, Fransız hapishanelerindeki tutukluların %70’i Müslüman’dır.
Kaynak: VDARE.com
Ocak 2015 saldırılarının ardından ülkenin Eğitim Bakanlığı, Fransa’nın okullarında
laik değerleri öne çıkarmak ve radikalleşmeyle mücadele etmek maksadıyla bir dizi
tedbirleri uygulamaya sokmuştur. Eylül 2016’da hükümet ülkenin çeşitli yerlerinde
ilk kez 12 adet radikalleştirmeden arındırma merkezini açmıştır. Bu uygulama, eski
Başbakan Manuel Valls tarafından Mayıs 2016’da Fransa’nın radikalleşmiş
nüfusunun oluşturduğu tehlikeye karşı koymak için ayrılan 45.5 milyon dolarlık bir
planın parçasıdır. Valls’e göre bu merkezler, pişman olanlara barınma imkânı
sağlayacak ve uzun vadede topluma geri dönme yönündeki samimiyet ve arzularını
test ettikten sonra rehabilite edecektir. Bu merkezlerin ayrıca Fransız yargısı
tarafından radikalleşme riski altında olanlara da barınma ve rehabilitasyon sağlaması
ve Suçluluğun ve Radikalleşmenin Önlenmesi için Bakanlıklar Arası Komite
tarafından işletilmesi planlanmıştır.
Kaynaklar: Congressional Research
fr, Associated Press, Atlantic

Service, Stop

Djihadisme,

education.gouv.
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Fransa okul sisteminde aşırılık ile mücadele ederken, bir yandan da hapishanelerinde
de radikalleşmeyi engellemek maksadıyla giderek artan bir çaba içindedir. Nüfusa
göre kıyaslandığında Fransa hapishanelerindeki Müslümanların sayısı orantısız bir
şekilde fazladır. 2008 yılında Fransa hapishanelerindeki tutukluların tahmini olarak
%60-70’i, nüfusun ise sadece %12’si Müslümandır. 2014 yılı Ekim ayında yayınlanan
bir rapora göre Fransa hapishanelerindeki tutukluların %60’ı Müslümandır veya
Müslüman kültüründen gelmektedir. 2016 yılına kadar 300’den fazlasının terör
suçlarından hüküm giydiği yaklaşık 1,400 tutuklunun radikalleştiğine inanılmaktadır.
Kaynaklar: Washington Post, Al Arabiya, Voice of America

FLEURY AVRUPA’NIN EN BÜYÜK HAPİSHANESİDİR. GAZA DÜNYANIN EN
BÜYÜK HAPİSHANESİDİR.
Ocak 2015 saldırıları sonrasında Fransa, aşırılık yanlısı tutukluları diğerlerinden izole
etmek maksadıyla hapishane sistemini yeniden düzenlemeye başlamıştır. Fransa’nın
Fresnes hapishanesinde 2014 yılında uygulanan denemede radikal tutuklular
diğerlerinden izole edilerek bir arada muhafaza edilmiştir. Fransa, bu denemeden
kısa bir süre sonra uygulamanın hapishanelerde daha çok radikalleşmenin önünü
açtığı gerekçesiyle programın yürürlükten kaldırıldığını açıklamıştır.
Kaynaklar: Washington Post, Al Arabiya, Wall Street Journal, Gouvernement
Bütün gayretlere rağmen hapishanelerdeki radikalleştirme faaliyetleri Fransa için
büyük bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. 2016 yılında, Fransa’nın FleuryMerogis hapishanesinde radikalleştiğinden şüphelenilen bir tutuklunun hücresinde
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ev yapımı silahlar bulunmuş, 10 İslamcı isyan korkusuyla başka hapishanelere
nakledilmiştir. 2016 Eylül ayında iki gardiyan bir tutuklu tarafından bıçaklanmıştır.
Tutuklu namaz kılmaya başlamadan önce kurbanlardan birinin kanıyla duvara bir
kalp resmi çizmiştir.
Kaynaklar: Reuters, Voice of America
Radikalleşmenin Fransa’da bulunan bazı camilerde de gerçekleştiğinden
şüphelenilmektedir. 2013 yılında Fransa İçişleri Bakanlığı, vaazlarında cemaatlarını
Fransa’ya karşı şiddete teşvik ettikleri iddia edilen birkaç radikal imamı sınır dışı
ettiğini açıklamıştır. Online terörist bulma ile mücadele etmek maksadıyla Fransa
tarafından yürürlüğe koyulan Vatanseverlik Yasası hükümete terörizmi öven web site
ve forumlarını izleme ve engelleme yetkisi vermektedir.
Kaynaklar: France24, VICE News

Fransa hükümetinin sınır dışı etmek istediği, vaazlarında radikal İslam’ı telkin eden
El Hadi Doudi adlı imam Marseilles kentinde yargılama esnasında görülürken.
Kaynak: Anne-Christine Poujoulat/Agence France-Presse — Getty Images
18 Şubat 2020 tarihinde Macron, Fransa’da İslamcı ayrımcılık ve siyasi İslam’a karşı
bir kampanya başlatmıştır. Fransa cumhurbaşkanı, camilerin dış finansman
kontrolünü sıkılaştıran tedbirleri açıklamış, Cezayir, Fas ve Türkiye gibi ülkelerden
imam atanmasına son vermiş ve yabancı hükümetlere Arapça ve Türkçe lisans
kursları açmaları yönündeki izinleri kaldırmıştır. Macron’a göre imamlar, Selefilik
veya Müslüman Kardeşler ile bağlantılıdır ve cumhuriyete karşı gelmenin yanı sıra
Fransızca dili ve cumhuriyetin yasalarının öğrenilmesini de ihmal etmektedir.
Kaynak: Financial Times
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Yabancı Savaşçılar
Fransa Vatanseverlik Yasası, ülkeden ayrılarak yurt dışında başka yerlerde savaşmak
isteyen teröristlere seyahat yasağı da getirmiştir. Yasa hükümete ayrıca; Irak ve
Suriye’ye savaşmak maksadıyla gitmek isteyen Fransız vatandaşlarına yardımcı olan
cihatçı web sitelerini izleme ve kapatma yetkisi de vermektedir.

İslami Devlet terör örgütüne katılmak için Fransa’yı terk eden ve Suriye’de annesi,
karısı ve üvey kardeşiyle birlikte ele geçirilen Kévin Gonot, Bağdat kentinde bir
mahkemede yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştır. Gonot gıyabında
yargılandığı Fransa’da da 9 yıl hapis cezası almıştır. Fransa Dışişleri bakanlığı
Mayıs 2019’da yaptığı açıklamada Gonot ve diğer iki Fransız vatandaşının
prensipte idam edilmesine karşı olduğunu, fakat Irak’ın egemenlik haklarına da
saygı gösterdiklerini ifade etmiştir. Kaynak: THE TIMES
Mart 2015’te Fransa içişleri bakanlığı, cihatçı gruplarla savaşmak için ülkeyi terk
ederek Irak ve Suriye’ye giden 290 Fransız vatandaşının sosyal haklarının kesildiğini
açıklamıştır.
Kaynaklar: VICE News, France24
Terör Örgütleri Listesi
Fransa tarafından terör listesine dâhil edilen örgütler Silahlı İslami Grup (GIAArmed Islamic Group), Arap Yarımadası El Kaidesi (AQAP-Al-Qa’ida in the Arabian
Peninsula) ve İslami Devlet (ISIS-Islamic State of Iraq and Syria) terör örgütleridir.
Kaynak: La Direction Générale du Trésor
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Radikaller ve Teröristlerin Finans Kaynakları
Fransa teröristlere fidye ödemediğini iddia etse de dinsel terör örgütleri tarafından
kaçırılan birçok rehine, kurtarılmalarını Fransız hükümetinin serbest bırakılmaları
için teröristlere ödediği fidyelere borçludur.

Eski Fransız rehine Daniel Larribe, kurtarılıp ülkesine döndüğünde, Villacoublay
askeri meydanında akrabaları tarafından karşılanırken, onları izleyen Fransa
Cumhurbaşkanı Francois Hollande (Sağda) ve Savunma Bakanı Jean-Yves Le
Drian (Solda). 30 Ekim 2013. Kaynak: REUTERS/Jacky Naegelen
Fransa fidye ödemediğini iddia ediyor olsa da birçok rehin serbest kalmasını Fransız
Hükümetine borçludur. 2014 Temmuz ayında The New York Times gazetesi al-Qaeda
terör örgütü tarafından son beş yılda rehin alınanların %53’ünü Fransız
vatandaşlarının oluşturduğunu yazmıştır.
2013 yılı sonbaharında AQIM terör örgütünün elinde rehin olan dört Fransız
vatandaşının serbest bırakılması için 40 milyon dolar fidye ödendiği iddia edilmiştir.
2010-2011 yıllarında biri Fransız olan dört rehinenin serbest bırakılması için aynı
terör örgütüne 17.7 milyon dolar fidye ödendiği iddia edilmiştir.
2011 yılında AQAP adlı terör örgütünün elinde olan üç Fransız vatandaşının
kurtarılması için 10 milyon dolar ödendiği iddia edilmiştir. The New York Times
gazetesinin iddialarına göre Fransa, devlet kontrolündeki nükleer bir dev olan Areva
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gibi firmalar aracılığı ile fidye paralarını ödemektedir. Firma, Fransız hükümeti adına
fidye paralarını ödediğini reddetmektedir.
Kaynak: New York Times

AQAP terör örgütü finansmanını çoğunlukla soygunlar ve aldığı rehinelerden
sağlamaktadır. Fransız televizyonunda Charlie Hebdo saldırganı Chérif Kouachi
finans desteklerinin AQAP radikal imamı Anwar al-Awlaki tarafından sağlandığını
iddia etmiştir.
Kaynaklar: U.S. Department of State, Newsweek
Yurt dışında üslenmiş aşırılık yanlısı gruplara ilave olarak Fransa kendi topraklarında
da radikal İslamcı yardım dernekleri ve organizasyonlar ile de boğuşmaktadır.
Hükümetin; yurt dışında radikal İslamcı organizasyonlara finansal destek sağlamakla
suçlanan Katar ile güçlü bağlantıları Fransız sağının artan eleştirilerine neden
olmuştur.
2014 yılı Aşırılıkla Mücadele Projesi anket ve yoklama verilerine göre, Fransa içinde
soruları yanıtlayanların %30’u hükümetin terörle mücadele için yeterli harcamaları
yapmadığını düşünmektedir.
Kaynak: Counter Extremism Project
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Ocak 2015 Paris saldırılarının ardından Fransız hükümeti terörle mücadele
maksadıyla daha fazla kaynak ve para kullanma vaadinde bulunmuştur.
Kaynak: Stop-Djihadisme

Teknoloji ve Terörizm
Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen Christchurch silahlı saldırısının ardından Yeni
Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
2019 yılı Mayıs ayında dünya liderleri zirvesinde, teröristlerin platformlarını
kullanmalarını engellemek maksadıyla alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere
teknoloji CEO’larının (İcra Kurulu Başkanları) katıldığı bir etkinliğe ev sahipliği
yapmıştır.
Geçen yıl ‘‘Tech for Good’’ zirvesinde Paris kentinde Facebook CEO’su Mark
Zuckerberg ve diğer üst düzey yöneticileri davet eden Macron, çevrimiçi nefret
söylemlerine karşı mücadele edilmesi yönünde baskı yapmaktadır. Paris kentindeki
toplantıya dünya liderleri ve üst düzey teknoloji yöneticileri, ‘‘Christchurch Call –
Christchurch Çağrısı’’ adı verilen ve sosyal medyanın terör faaliyetlerinde
kullanılmasını engellemeyi hedefleyen bildiriyi imzalamak üzere davet edilmiştir. 09
Temmuz 2019 tarihinde Fransa Ulusal Meclisi çevrimiçi nefret söylemlerini
engellemek için tasarlanan bir yasa tasarısını onaylamış ve sosyal medya
platformlarına, nefret söylemlerini platformlarından ayıklamaları, aksi takdirde
küresel gelirlerinin %4’ü oranında para cezası verileceği uyarısıyla 24 saat süre
vermiştir. Yasa, kullanıcıları ırkçı, cinsiyetçi veya homofobik ifadeler ile terörist
şiddet ve tacizleri rapor etmeye teşvik etmektedir.
Kaynaklar: CNN, New York Times, Washington Post, Voice of America
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Aşırılığı Karşı Uluslararası Mücadele
Fransa, İslami Devlet terör örgütüyle savaşmak maksadıyla oluşturulan uluslararası
koalisyona katılan ilk ülkedir. 13 Ocak 2015 tarihinde Fransa Parlamentosu neredeyse
oybirliği ile (488-1) Irak topraklarında IŞİD hava saldırılarının sürdürülmesi
yönünde oy kullanmıştır. Ocak 2015 saldırılarından beri Fransa envanterindeki hava
araçlarını İslami Devlet terör örgütüne karşı kullanılmak üzere göndermiş, asker
sayısını da 3,500 artırmıştır.
İslami Devlet teröristlerinin düzenlediği 13 Kasım saldırılarının ardından Fransa,
Suriye’de hava taarruzlarını artırmış ve bu acımasız terör örgütünün sözde başkenti
Raqqa’ya hava saldırıları icra etmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığına göre Fransa terörle
mücadele operasyonlarına bütün gücüyle katılmakta ve Irak güvenlik güçlerine eğitim
desteği sağlamaktadır.
Kaynaklar: Associated Press, Daily Mail, Wall Street Journal, U.S. Department of
State, U.S. Department of State

Fransa, ülke dışında yabancı askeri güçlere katılmasının yanı sıra AB genelinde
uluslararası terörist faaliyetlerin önlenme girişimlerinde de başı çekmektedir. Bu
girişimler arasında Fransa, AB ülkelerinde seyahat edenler için başarılı bir şekilde
Yolcu İsim Kaydı (PNR – Passenger Name Record) uygulamasını ve daha sıkı silah
kaçakçılığı kontrol tedbirlerini uygulatmaya koydurmuştur.
Kaynak: U.S. Department of State
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Dış Askeri Katılımlar
Nisan 2020 itibarıyla Fransa yaklaşık 7,400 askeri personeli dünyanın her yerindeki
operasyonlarda görevlendirmiştir. Bunlardan 5,100’ü Afrika’nın Sahel bölgesine,
terörle mücadele kapsamında oluşturulan ve karargâhı Çad’da bulunan Barkhane
Operasyonu için gönderilmiştir. Yaklaşık 150 personel Orta Afrika Cumhuriyetinde
terörle mücadele faaliyetlerine katılmaktadır. Fransa ayrıca; Gine Körfezine 250
asker göndermiş ve 1000 Fransız askeri personeli Irak, 700 asker de Lübnan’da
görevlendirilmiştir. Koalisyon güçleri Afganistan’dan çekildiğinde aralarında 150
Fransız askeri personeli de bulunmaktadır. 200’den az asker de Hint Okyanusu’nda
görev yapmaktadır.
Kaynaklar: Le Ministère de la Défense, U.S. Department of State, France 24, France
24

Afrika’da Fransız Kuvvetleri
İslami Mağrep El Kaidesi (AQIM - Al-Qaeda in the Islamic Maghreb), Cezayir, Libya,
Mali ve Nijerya’da saldırılar gerçekleştirmiştir. Mali’de bulunan Fransız kuvvetleri bu
saldırılara Ocak 2013’de başlattıkları Opération Serval harekâtı ile İslamcı radikallere
hava saldırıları düzenleyerek cevap vermiştir. Operasyon Temmuz 2014’e kadar
sürmüş ve sonrasında bütün Kuzey Afrika’yı kapsayan Opération Barkhane ile
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sürmüştür. Operasyona 300 Fransız askeriyle Mali, Moritanya, Burkina Faso ve
Çad’dan da askerler katılmıştır.
Fransa savunma bakanına göre operasyonun ana hedefi teröre karşı koymaktır.
Operasyon merkezi Çad’ın başkenti N’Djamena’da olan Opération Barkhane
kapsamında katılan unsurlar İslamcı aşırılık yanlılarını etkisiz hale getirmek
maksadıyla Mali, Çad ve Nijerya topraklarına girme yetkisine sahiptir. Opération
Barkhane kapsamında Mali kuzeyi, Burkina Faso ve Nijerya’da da bölgesel askeri
üsler oluşturulması planlanmıştır. Fransız askerlerine eşlik eden altı savaş jeti, 20
helikopter ve üç dron bulunmaktadır. Bamakao’da gerçekleşen Kasım 2015 saldırısı
sonrasında, zamanın Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande Mali’ye ilave gereken
desteği sağlama sözü vermiştir.

Orta Afrika Cumhuriyeti’ne (CAR – Central African Republic) son Fransa müdahalesi
Birleşmiş Milletler himayesinde yürüttüğü barışı koruma operasyonları şeklinde
sürmektedir. İsyancı Seleka koalisyonun 2013 yılı Mart ayında CAR hükümetini
devirmiş ve devam eden aylarda; yağma, yargısız infaz, tecavüz ve işkence dâhil
sivillere karşı ciddi insan hakları ihlallerinde bulunmuştur.
Çoğunluğu Müslüman olan aşrılık yanlısı bu İslamcı grup, Hıristiyan militanların
misilleme ve intikam saldırıyla yüz yüze gelmiş ve ülke büyük bir karmaşanın içine
sürüklenmiştir. Tepki olarak, BM Güvenlik Konseyinin 2127 nolu kararıyla 2013
Aralık ayında, Fransa liderliğinde Sangaris Operasyonu başlatılmıştır. BM barışı
koruma gücünün yeterli güce erişmesi nedeniyle 2014 yılı Aralık ayında Fransa
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kuvvetlerini geri çekmeye başlamış, fakat eski kolonisinde bir hızlı reaksiyon gücü
bulundurmayı da sürdürmüştür.
Kaynaklar: BBC
News, National
Watch, Associated Press

Interest, Reuters, Reuters, Human

Rights

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2020 Ocak ayında, Afrika’nın Sahel
Bölgesinde artan cihatçı faaliyetlerini ele almak üzere; Mali, Burkina Faso,
Moritanya, Çad ve Nijerya liderlerinin katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yapmıştır.
Liderler cihatçılara karşı askeri mücadeleyi artırma sözü vermişlerdir. Paris, 02 Şubat
2020 tarihinde, cihatçı şiddetine karşı koymak maksadıyla Burkina Faso, Mali ve
Nijerya sınırına ilave 600 asker daha göndereceğini açıklamıştır. Fransa’nın Sahel
bölgesinde toplam 4,500 askeri bulunmaktadır.

Filistinli bir kadın, Fransa’da İslam peygamberinin karikatürlerinin yeniden
yayımlanması ve Macron’un yorumlarını protesto etmek için, Gaza kentinde bir
sanatçı tarafından yapılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı bir
duvar resminin önünden geçerken, 28 Ekim 2020. Kaynak: Mohammed Salem
Fransa, Operation Barkhane kapsamında İslami Devlet ve el Kaide bağlantılı
teröristlerle mücadele etmek için Mali’de önemli bir kuvvet bulundurmaktadır.
Fransız Silahlı Kuvvetleri özellikle Mopti’de teröre karşı mücadelesini
sürdürmektedir ve burada gerçekleştirdiği iki operasyonda, el Kaide’nin bir kolu olan
JNIM’a (Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen) bağlılık yemini eden cihatçı Katiba
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Macina grubundan 50 teröristi öldürmüştür. Fransız askerleri 04 Haziran 2020
tarihinde Mali’de, Cezayir sınırı yakınlarında AQIM lideri Abdelmalek Droukdel’i
öldürmüştür.
Kaynaklar: France 24, Deutsche Welle, Defense Post, Agence France-Presse
Afganistan’da Fransız Kuvvetleri
Fransa Afganistan’daki savaşa 2001 yılından itibaren dâhil olmuştur. Hem NATO
hem de Birleşik Devletler liderliğindeki koalisyon kuvvetleri altında operasyonlara
katılmıştır. Fransa, ISAF (International Security Assistance Force – Uluslararası
Güvenlik Destek Gücü) altında Opération Pamir, deniz ve hava unsurları ile
Opération Héraclès, Afgan ordusunun eğitimi için Opération Epidote ve Operation
Enduring Freedom kapsamında Ağustos-2003 ile Ocak-2007 tarihleri arasında
Opération Arès faaliyetlerine katılmıştır.

Fransız askerleri, Cumhurbaşkanı Francois Hollande’nin de katıldığı, Afganistan’da
öldürülen dört Fransız askeri için Paris Invalides’te düzenlenen görkemli cenaze
töreninde yürürlerken. 14 Haziran 2012. Kaynak: AP Photo/Francois Mori
Bir Afgan askerinin 2012 yılında dört Fransız askerini öldürmesi sonrasında zamanın
Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Fransız operasyonlarını askıya alma
tehdidinde bulunmuştur. Ondan görevi devralan François Hollande, 2012 yılı
Haziran ayında Afganistan’daki 3.400 Fransız askerinden 2.000’ini geri çekmiştir.
Fransa tamamen çekilirken Afganistan’da 150 asker bırakmıştır.
Kaynaklar: New York Times, Reuters, Le Ministère de la Défense
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İslami Devlet Terör Örgütüne Karşı Fransız Kuvvetleri
Fransa, 19 Eylül 2014 tarihinde İslami Devlet terör örgütüne karşı düzenlenen
Birleşik Devletler hava saldırılarına katılan ilk ülke olmuştur. Opération Chammal
için binlerce asker sevk edilmiş ve Ocak 2015 saldırıları sonrasında İslami Devlet
terör örgütüyle savaşma yönündeki taahhütlerini yeniden teyit etmiştir. Ölümcül 13
Kasım 2015 saldırılarının ardından Fransa İslami Devlet terör örgütünün Suriye’nin
Raqqa kentindeki mevzilerine bir dizi hava saldırıları düzenlemiştir.
Kaynaklar: Guardian, Le Ministère de la Défense

Solda, sağdaki terörist Mohamed Lahouaiej Bouhlel adlı caninin Nice saldırısında
kamyonunu kasten üzerine sürdüğü, aralarından bazılarının hayatını kaybettiği
kayıp çocuklar. Kaynak: The Daily Telegraph.
Kamuoyunun Düşüncesi
Fransa radikallik ve terörizm tehditlerini ciddiye almaktadır. 2019 yılı Şubat ayında
yapılan bir anket sonuçları, Fransızların %87’sinin İslami Devlet terör örgütünün
ülke için en büyük tehdit olduğunu düşündüklerini ortaya çıkarmıştır.
Genel olarak erkekler kadınlara oranla İslami Devlet terör örgütünün oluşturduğu
tehdit hakkında daha az endişelidir. Erkeklerde IŞID’in tehdit olduğunu düşünenlerin
oranı %82, kadınlarda ise %92’dir. Bu oran, bir önceki yıla göre sadece bir puan
azalmıştır. Bir yıl önce ankete katılanların %88’i ülke için en büyük tehdit olarak
İslami Devlet terör örgütünü gördüklerini ifade etmiştir.
Kaynaklar: Pew Research Center, Pew Research Center
Ayrıca YouGov anket şirketi tarafından yapılan Şubat 2019 anket sonuçlarına göre;
ankete Fransa’dan katılanların %46’sı İslam ile kendi toplumunun değerleri arasında
önemli uyuşmazlıklar olduğunu düşünmektedir. İlave olarak %72’nin üzerinde
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Fransız vatandaşı da İslam dininde olası radikalliğin artmasından çok veya oldukça
endişeli olduğunu ifade etmektedir.
Kaynak: YouGov

Aşırılıkla Mücadele Projesi tarafından yapılan 2014 yılı anket rakamlarına
bakıldığında, Fransız halkının Birleşik Devletler ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla
İslam kaynaklı aşırılığı çok daha önce en büyük tehditlerden bir tanesi olarak
gördüğü ortaya çıkmaktadır.

2015 yılı Ocak ayındaki Charlie Hebdo saldırılarının hemen ardından yapılan ankete
göre; terörizm tehdidinin yüksek veya çok yüksek olduğunu düşünen Fransızların
oranı %93’e çıkmıştır. Bir yıl sonra terörizm tehdidinin yüksek olduğunu
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düşünenlerin oranı %95 olmuştur. Bu rakamlar 2015 ve 2016 yıllarında yapılan ve
terör kaynaklı tehdidin arttığına inanan Fransız vatandaşlarının oranının en az %85
olduğunu gösteren kamuoyu araştırmaları ile uyumludur.
Kaynaklar: Le Journal du Dimanche, Le Journal du Dimanche, Reuters
Aşırılıkla Mücadele Projesi (CEP – Counter Extremism Project) tarafından 2014
yılında yapılan bir anketin sonuçlarına göre Fransa’dan ankete katılanların %30’u
hükümetin aşırılıkla mücadele için yeterli kaynak ayırmadığına inanmaktadır.
Aşırılığa izin veren bir ülkeye yönelik uygulanacak politikalarla ilgili olarak Fransız
halkı aşağıdaki gibi düşünmektedir:








O ülkeye ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır, %28
Mesenin çözümü için o ülkeye saldırgan bir diplomasi yöneltilmelidir, %16
İslamcı radikallerin kökünün kazınması için o ülkeye askeri harekât
düzenlenmelidir, %14
O ülke hükümetine ekonomisini düzeltmesi için direkt ekonomik yardım
sağlanmalıdır, %6
Muhalifleri veya ılımlı güçlere para ve diğer destekler sağlanmalıdır, %7
O ülkeye yokmuş gibi davranılmalıdır, %10
Muhaliflere veya ılımlı güçlere silah desteği sağlanmalıdır, %7.

2014 yılında yapılan ankette Fransız vatandaşlarının çoğunluğu aşırılığa izin veren
ülkelere sert ekonomik yaptırımlar uygulanması taraftarıdır. Son olarak; diğer
Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında Fransızların çoğunluğu (%52), İslami aşırılığa
karşı savaşmanın birinci öncelik olması gerektiğini düşünmektedir.
Kaynak: Counter Extremism Project
Allahu ekber; “Allah tek büyüktür. Allah en büyüktür, her şeyden büyüktür,
üstündür, uludur, azametlidir.” anlamına gelir.
i

Samuel Paty adlı Fransız ortaokul öğretmeni, öğrencilerine Charlie
Hebdo'nun Muhammed'i çıplak tasvir ettiği karikatürde dâhil, İslam peygamberi
Muhammed'i tasvir eden birçok karikatür göstermesi nedeniyle 16 Ekim
2020'de Yvelines, Fransa'nın
kasabalarından
biri
olan Conflans-SainteHonorine'de, başı kesilerek öldürülmüştür. 12 yıl önce mülteci statüsüyle Fransa’ya
gelen Çeçen asıllı İslamcı Abdoulakh Anzorov adlı katil, olay sonrası polis
tarafından tam dokuz kez vurularak öldürülmüştür. Katil cinayet sonrası
@Tchetchene_270 adlı Twitter hesabında öğretmenin kesilmiş kafasının bir
görüntüsü ve ‘‘Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla, kâfirlerin lideri Macron’a,
Muhammed’i küçümsemeye cüret eden cehennem köpeklerinizden birini öldürdüm’’
mesajını paylaşmıştır.
ii
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Organizasyonun ismi Arapça al-Dawlah al-Islamiyah fi al- ‘Iraq wa al-Sham
(Kısaltması Da’ish veya DAESH) ‘den gelmektedir. Batıda yaygın olarak İslami Irak
ve Levant (Toros Dağlarının güneyindeki Orta Doğuda geniş alan, sınırları kesin
olarak belli değildir) Devleti, İslami Irak ve Suriye Devleti ve Şam (her ikisi de IŞİD
olarak kısaltılır), veya basitçe İslami Devlet (IS-Islamic State) olarak
kullanılmaktadır.
İslamcılık ya da siyasi İslam, İslam'ın kişisel hayat dışında sosyal ve politik
alanlarda da yol gösterici kılınmasını hedefleyen "politik-ideolojik hareketler"
olarak tanımlanmaktadır. Modern dönemlerde İslam dini üzerinden hareket
edilerek ortaya konulan ideolojidir. Siyasi İslam kavramı ile eş anlamlı kullanılsa
da bunu aşan ve kültürel yanları da olan bir kavramdır. Panislamizm, İttihad-ı
İslam, İslamlaşma kavramlarıyla da eş anlamlı kullanıldığı olmuştur. VİKİPEDİ
iv

Adını; İslami bir duada kullanılan ‘‘İşte Ben Buradayım’’ ifadesinden alan aşırı
sağcı İslamcı bir siyasi partidir. Aşırı İslamcı parti, resmi web sitesinde Samuel
Paty’i öldüren katil için şehit ifadesini kullanan bir makale ve 18 yaşındaki katilin
Twitter hesabında paylaştığı öğretmenin kesik başını gösteren fotoğrafını dahi
yayınlamıştır.
v

Bastille Günü her yılın 14 Temmuz günü kutlanan Fransa'nın ulusal bayramıdır.
Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan önemli gelişmelerden olan, 14 Temmuz
1789'da gerçekleşen Bastille Baskını'nı kutlamak adına gerçekleştirilen kutlamalar
arasında askeri geçit törenleri, havai fişek gösterileri yer almaktadır. VİKİPEDİ
vi

Arapça bir kelime olan “kaide” kelimesi; “operasyon üssü”, “kuruluş” veya “ilke” ve
“yöntem” gibi anlamlara gelmektedir. El-Kaide ifadesi, 1980’lerin ortalarında
Sovyetlere karşı Afgan mücahitlerle birlikte savaşmak için İslam dünyasının farklı
bölgelerinden Afganistan’a gelen gönüllüler tarafından kullanılmaya başlanmıştır.
Arapçada yaygın bir kelime olan “kaide”, bu gönüllü savaşçıların pek çoğu
tarafından “operasyon üssü” anlamında kullanılmaktadır. Süleyman Erdem,
SASAM
vii

İslam hukuk literatüründe dar-ül İslam kavramı, nüfusun müslim veya
gayrimüslim, az veya çok olmasına bakılmaksızın, ‘‘Müslümanların hâkimiyeti
altındaki yer’’ veya ‘‘Müslüman devlet başkanının hüküm ve sultasının yürürlükte
olduğu ülke’’ anlamına gelir. Mehmet Nuri Yılmaz, Hürriyet
viii

“Yabancı Savaşçı” üzerine mutabık kalınan bir tanım bulunmamaktadır, ancak
hangi tanım esas alınırsa alınsın yukarıda ifade edilen üç temel unsur olan
“yabancılık”, “gönüllülük” ve “bir davaya sahip olma”yı içermesi gerekmektedir.
Tanımda ilk üzerinde durulması gereken nokta yabancı savaşçı şeklinde nitelenen
bu kişilerin çatışmaların gerçekleştiği toprakların vatandaşı olmaması gerektiğidir.
ix
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Herhangi bir bireyin yabancı savaşçı olarak nitelenebilmesi için ruhani, etnik,
yardım, kurtarma gibi güdülerle ve herhangi bir maddi çıkar gütmeden kendi
ülkesi ile ilgili olmayan bir grup ya da orduya dâhil olması gerekmektedir. Maddi
güdüye sahip yabancı savaşçılar “paralı askerlerdir” (mercenary). Soğuk Savaş
sonrası dönemde Angola, Irak ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinde görülen
Executive Outcomes, Blackwater gibi savaş müteahhitleri 21. yüzyılın para
kazanma güdüsüne sahip özel ordularıdır.3 Para kazanma güdüsüne sahip olan bu
unsurlar büyük oranda çatışan tarafların vatandaşı olmamalarına rağmen
gönüllülük esasına göre hareket etmedikleri için “yabancı savaşçı” statüsünde kabul
edilmezler. Yalçınkaya, Haldun, “IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit:
Türkiye’nin Tecrübesi (2014- 2016)”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 14, Sayı 53, 2017, s.
23-43.
Terör çalışmalarında “yalnız kurt" terimi, terimin biyolojik anlamından hem farklı
hem de benzer noktaları ele alınarak kullanılmaktadır. Kurt popülasyonu
sürülerden oluşur ve kurtlar bu sürülerin temel birimleridir. Yalnız kurtlar ise
sürüden ayrılan kurtları temsil eder. Bu tanım literatürdeki yalnız kurt
teröristlerini bir yönüyle ifade edebilmektedir. Örneğin yalnız kurtlar terörizm gibi
büyük bir sürünün parçasıdır ancak sürü ile beraber hareket etmemekte yani
grupların eylemlerine katılmamakta kendi yollarını çizmektedirler. Kaynak:
Büyüyen Tehdit: Yalnız Kurtlar, Vizyoner Genç
x

Sarı yelekliler hareketi, (Fransızca: Mouvement des gilets jaunes, Fransızca
telaffuz: [ʒilɛ ʒon]) 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa'da gösterilerle başlayan
ve daha sonra yakın ülkelere; İtalya, Belçika ve Hollanda’ya sıçrayan bir protesto
hareketidir. Yükselen akaryakıt fiyatları, yüksek yaşam maliyeti ile galvanizlenen
ve hükümetin vergi reformlarının orantısız bir yükünün çalışan ve orta
sınıflara (özellikle kırsal ve kent çevresi alanlara) düştüğünü iddia eden
protestocular, bu değişikliklerin sona ermesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un istifası çağrısında bulunmuştur. VİKİPEDİ
xi
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