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Giriş

En temel anlamıyla tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilmesini ifade eden 
güvenlik nosyonu öteden beri insanoğlunun ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepe-
sinde yer almıştır. Bir diğer ifadeyle, güvenlik konusunda meydana gelebile-
cek zafiyetler insanoğlunun diğer yaşamsal ihtiyaçlarını anlamsız kılacaktır. 
Bu bağlamda güvenlik olgusunu modern devletin ortaya çıkışından çok daha 
öncelere; hatta insanlık tarihinin başlangıcıyla eş döneme kadar indirgeyebi-
liriz. Öte yandan, tarihsel sürecin mütemadi ilerleyişine bağlı olarak meydana 
gelen gelişmeler güvenlik nosyonunda da köklü değişimleri ve dönüşümleri 
zorunlu kılmıştır. 

Şüphesiz ki bu değişim ve dönüşümün en çarpıcı örneklerinden birisi de 
insanoğlunun basit kabile yaşamından düzenli bir siyasal birim olarak adlandı-
rılan devlet yaşamına geçişidir. Bu durumun gerçekleşmesiyle beraber güven-
lik olgusu da daha komplike bir hal almış olup; mikro ölçeği ifade eden kişisel 
güvenlik ve makro ölçeği ifade eden devlet güvenliği olarak iki alt başlığa 
ayrılmıştır. Bir başka ifadeyle, vatandaşlarının güvenliğini sağlamaktan mesul 
olan devlet aynı zamanda kendi güvenliğini de kendisi sağlamak durumunda 
kalmıştır. Öte yandan, küreselleşme süreci öncesi dönemlere ait olan güvenlik 
paradigmaları klasik güvenlik anlayışı da olarak adlandırılan askeri güvenlik 
veya sınır güvenliği hususlarından ibaret olmuştur. Bir başka ifadeyle, küre-
selleşme sürecinin kendini daha güçlü hissettirmesiyle beraber artan devletler 
arası etkileşim, devletlerin sahip olmuş oldukları güvenlik paradigmalarını da 
değiştirmiş veya dönüştürmüştür. Bunun sonucunda ise, artan ve değişen teh-
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ditlere karşı devletler klasik güvenlik anlayışını dönüştürerek kapsamlı güven-
lik anlayışına adapte olmuşlardır. Her ne kadar günümüzde kapsamlı güvenlik 
anlayışı daha çok siber güvenliğe bağlı olarak oluşan yeni savunma doktrin-
lerini açıklamak için kullanılsa da bu çalışmada kapsamlı güvenlik anlayışı 
klasik güvenlik paradigmalarının ilk dönüşümü olarak adlandırdığım iktisadi 
güvenlik anlayışını da açıklamak için kullanılacaktır.

Devletlerin iktisadi rekabetine bağlı olarak oluşan güvenlik paradigmaları 
denilince ilk akla gelen süreç şüphesiz ki Sanayi Devrimi’dir. Daha önceki dö-
nemlerle mukayese dahi edilemeyecek oranda artan küresel üretim beraberin-
de küresel sermayenin paylaşımı sorunsalını da getirmiş olup; kıt kaynakların 
egemenliği adına tarihte daha önce görülmemiş bir devletler arası mücadele 
başlamıştır. Ekonomik güç ve siyasal güç arasındaki ayrımın gittikçe ortadan 
kaybolduğu bu sürecin sınır aşan bir rekabete dönüşmesiyle beraber emperya-
lizm olarak da adlandırılan sömürgecilik yarışı başlamıştır. Bu deniz aşırı yarış 
ise bilindiği üzere 1914’e gelindiğinde 1.Dünya Savaşı’nın en önemli nedenini 
teşkil etmiştir. Öte yandan devletlerin güvenliği ve emperyalizm arasındaki 
ilişkinin ortaya konması açısından Oral Sander’in aşağıdaki tespiti son derece 
önemlidir.

“1.Dünya Savaşı’ndan sonra sık sık duyulacak olan emperyalizmin gi-
derek savaşa vardığı varsayımı öykünün ancak yarısını anlatır. Savaş tehli-
kesinin ve bunun doğurduğu güvenlik endişesinin giderek emperyalizme yol 
açtığı da aynı derecede geçerli bir varsayımdır. Bir devleti emperyalizme iten, 
ekonomik çıkarlarla, siyasal ve askeri amaçların bileşimidir.”1

Son tahlilde, güvenlik endişesi ve emperyalist eğilimler arasında doğru 
orantı vardır. Bu çalışmada devletlerin güvenlik endişeleri ve emperyalist eği-
limleri arasındaki ilişki güvenlik ikilemine adapte edilmiştir. Güvenlik ikile-
mi kavramı uluslararası ilişkiler literatürüne 1950’lerin başında Butterfieldve 
Herztarafından hediye edilmiştir. Butterfield’e göre bireyler/devletler müte-
madiyen başkalarının kendilerine zarar verebileceği korkusuyla yaşarlar ve 
kendilerini korumaya yönelik önlemler alırlar. Öte yandan, diğer aktörler de 
aynı korkuyu yaşadığından bir bireyin/devletin almış olduğu önlem diğer aktör 
için tehdit niteliğinde olur. Bu durum ise sürekli bir silahlanma yarışına sebep 
olacağı için aktörleri savaşa sürükler.2 Bu çalışmada, Güvenlik İkilemi Teori-
si emperyalizm olgusuna adapte edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara 
göre, tıpkı silahlanma yarışında olduğu gibi emperyal eğilimler de devletlerin 
kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olmaktadır ve bu durumun netice-
1 Oral Sander, Siyasi Tarih:İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge,2003, s.228.
2 Akt. Ali Bilgiç, “Güvenlik İkilemini Yeniden Düşünmek: Güvenlik Çalışmalarında Yeni Bir 

Perspektif” Uluslararası İlişkiler Dergisi, 8:29 (2011), s.124-125 
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sinde devletler kendilerini daha güvende hissetmek için yine emperyalist po-
litikalara başvurmaktadırlar. Bu bağlamda 18. ve 19. Yüzyıl Avrupa tarihinin 
karakteristik eğilimleri, emperyalizm ve güvenlik ikilemi arasındaki ilişkinin 
doğal bir yansıması şeklinde olmuştur.

Çalışmadan elde edilen ikinci sonuca göre ise, emperyalist geçmişe sahip 
devletler için emperyalizm olgusu bugün dahi devam eden bir süreci temsil et-
mektedir. Bu süreç sadece emperyalizmin modern ekonomik araçlara dönüştü-
rülmesini ifade etmemektedir. Günümüzde özellikle Avrupa’da yaşanan terör 
faaliyetlerinin temelinde sömürülen devletlerin bilinçaltındaki tarihsel hesap-
laşma duygusu yatmaktadır. İki bölümden oluşan çalışmanın ilk bölümünde 
Sanayi Devrimi ve buna bağlı olarak gelişen emperyalizm olgusu Güvenlik 
İkilemi Teoremi çerçevesinde analiz edilmiş olup bu tezin geçerliliği 1.Dünya 
Savaşı’nın ortaya çıkışıyla ispatlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölü-
münde ise Avrupa’da yaşanan güncel terör olayları ve emperyalizm arasındaki 
ilişki sorgulanmıştır. Son tahlilde emperyalizm olgusu, ortaya çıkışından gü-
nümüze kadar çeşitli politik, sosyolojik ve hukuki evrelerden geçmiştir. Bu 
duruma bağlı olarak, emperyalizmin yapısı tarihsel süreç içerisinde önemli 
değişiklikler geçirmiş olsa da halen emperyalizm devletlerin güvenlik para-
digmalarını etkileyen canlı bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sanayi Devrimi’nden Emperyalizme: Değişen Güvenlik Paradigma-
ları

Siyasi tarihte gerçekleşen pek az olay küresel dengeleri Sanayi Devrimi 
kadar büyük çapta etkilemeyi başarmıştır. En basit tanımıyla ekonominin in-
san ve hayvan gücüne dayalı yapıdan fabrika ve makine gücüne bir düzene 
dönüşmesini ifade eden Sanayi Devrimi şüphesiz ki etkilerini başta ekonomi 
olmak üzere çok çeşitli alanlarda göstermiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte dün-
ya ölçeğinde kayda değer bir nüfus artışı yaşanmış olmasına rağmen tarihte ilk 
kez nüfus artışı ekonomik büyümeyi sınırlayamamıştır.3 Öte yandan, ilerleyen 
dönemlerde önüne geçilemeyen ekonomik büyüme, devletler arasında sonu 
dünya savaşına varacak olan acımasız bir rekabeti de beraberinde getirmiştir.

Avrupa’da emperyalizmin ilk uygulamaları deniz ulaşımının gelişimine 
bağlı olarak 15.Yüzyıl’da görülmeye başlansa da, emperyalizmin yıkıcı so-
nuçlar doğurmaya başladığı süreç 19.Yüzyıl’ın sonlarına tekabül etmektedir. 
1890’larda Afrika’nın neredeyse tamamının emperyalist güçlerce paylaşılma-
sının ardından Hindistan 19.Yüzyıl’ın sonlarında İngiltere’nin en büyük ve 
stratejik öneme haiz sömürgesi haline gelmiştir ve emperyalizm yarışına son-

3 A.MesutKüçükkalay,”Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2:Güz, (1997), s.55
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radan katılan Almanya ve İtalya denizaşırı imparatorluklar inşa etmeye kalk-
tıklarında bilinen coğrafyaların pek azının paylaşılmamış olduğunu fark et-
mişlerdir.4 Aşağıdaki şekil 1800’den 1914’e kadar dünya kaynaklarının kimler 
tarafından paylaşıldığını haritalandırmaktadır. Görüldüğü üzere 19.Yüzyıl’ın 
başından 1.Dünya Savaşı’na kadarki süre zarfında dünyanın neredeyse tama-
mına yakını 12 devlet tarafından paylaşılmıştır. Sürecin en tehlikeli yanı ise, 
özellikle Afrika üzerinde çok sayıda emperyalist devlet arasında sömürgecilik 
yarışının yaşanmasıdır.Zira Kasım 1884- Şubat 1885 tarihleri arasında düzen-
lenen Berlin Konferansı’nda emperyalist politikalarının işletilmesi “hukuki” 
bazı şartlara bağlanmış ve fiili işgal ilkesi katılımcı devletler tarafından ka-
bul edilmiştir. Bunun yanında, konferansta hinterland görüşü de benimsenmiş 
olup; sömürgeci devletlerin yerleşmiş oldukları yerlerin hinterlandı üzerinde 
de hak iddia edebileceği ilkesi kabul edilmiştir.5

Şekil 1

(Kaynak:https://maarifaydinligi.wordpress.com/2010/10/17/18hrt/, eri-
şim tarihi 23 Kasım 2016)

Böylece, Berlin Konferansı ile birlikte başta Avrupa devletleri arasında 
devam etmekte olan sömürgecilik yarışının hukuki tanımı yapılmıştır. Aynı 
zamanda da sürekli artan nüfusa yeni coğrafyalarbulma ve hammadde ile iş-

4 JoshuaS.Goldstein ve JonC.Pevehouse, Uluslararası İlişkiler, çev. Haluk Özdemir, Ankara, 
BB101, 2015, s.563

5 Numan Hazar, Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri, Ankara, USAK 
Yayınları, 2011, s.175
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gücüne kolay yoldan ulaşma mücadelesi meşru bir zemine oturtulmuştur. Bu 
süreç içerisinde özellikle Almanya ve İtalya’nın dış politika eğilimleri emper-
yalizmin o dönem için bir dış politika tercihi değil de, tam aksine devletlerin 
kendilerini daha güvende hissetmeleri için zorunlu bir dış politika hamlesi ol-
duğunu gözler önüne sermektedir. Öte yandan, orta ve uzun vadede devletlerin 
kendilerini daha güvende hissetmek için yapmış oldukları bu hamleler diğer 
devletler tarafından tehdit olarak algılanmış ve Güvenlik Paradoksu olarak da 
adlandırılan kısır döngü başlamıştır. Ancak daha önce, Almanya ve İtalya’nın 
siyasi birliklerini diğer Avrupa devletlerine nazaran geç tamamlamalarının 
uluslar arası dengelere olan etkisini irdelemek yerinde olacaktır.

Tıpkı İtalya’da olduğu gibi Almanya’nın da ulusal birliğini tamamlaması 
oldukça sancılı bir sürecin sonucu olmuştur. 30 Yıl Savaşları’ndan kaos içeri-
sinde çıkan Almanya ancak 1871 yılında Otto Van Bismarck’ın önderliğinde 
Fransa’ya karşı açmış olduğu savaşı kazanarak Prusya’nın liderliğinde siyasal 
birliğini kurmayı başarmıştır. Böylece Almanya ulusal birliğini sağladıktan 
sonra Avrupa devletler sistemi içerisinde güçlü bir devlet olarak yerini almış-
tır.6 Benzer süreçleri tecrübe eden İtalya da siyasal birliğini kurma sürecin-
de Almanya’dan dolaylı bir destek almıştır. 1870 yılında Sedan Savaşı’nda 
Almanya’nın Fransa’yı yenilgiye uğratmasının neticesinde Fransa’nın İtalya 
üzerindeki egemenliği zayıflamış ve böylece 1870’te Papalık Hükümeti’ni de-
virmeyi başaran Piyemonte Cumhuriyeti Roma merkezli günümüz İtalya’sının 
temellerini atmayı başarmıştır.7 Böylece her iki devlet de hızlı bir sanayileşme 
ve büyüme sürecine girerek diğer Avrupa devletlerinden geri kalmışlıklarını 
emperyalizmle birleşen agresif bir dış politika anlayışıyla kapatma yoluna git-
mişlerdir.  Son tahlilde Almanya ve İtalya’nın Avrupa sisteminde söz sahibi 
olmalarıyla birlikte, Avrupa’daki güçler dengesi kökünden değişmiş ve emper-
yalizm artık Avrupa’da devletlerin ulusal ve uluslararası güvenlik paradigma-
larını belirleyen temel dinamik haline gelmiştir. Emperyalizm odağında üre-
tilen dış politika stratejileri de uluslararası ilişkilerde Güvenlik İkilemi olarak 
adlandırılan duruma sebebiyet vermiştir. Bir diğer ifadeyle, o günün Avrupa 
sistemindeki devletler kendilerini daha güçlü ve uluslararası arenada prestij 
sahibi devlet konumuna taşıyabilmek adına emperyalist politikalara başvur-
muşlar ancak yaygınlaşan emperyalist eğilimler diğer devletler tarafından 
kendi kolonilerine yöneltilen bir tehdit olarak algılanmış ve üretilen güvenlik 
stratejileri de yine emperyalizm odağında gelişmiştir. Bir diğer ifadeyle, em-
peryalizme karşı oluşturulan güvenlik politikaları da yine karşı emperyalizm 
mantığı çerçevesinde şekillenmiştir.
6 Okan Yüksel, Alman Birliği Arayışları ve Alman Birliği, http://politikakademi.org/2010/11/

alman-birligi-arayslar-ve-alman-birligi-html/, erişim tarihi 23 Kasım 2016
7 http://www.gozlemci.net/3974-italya-siyasi-birligi’nin-saglanmasi.html, erişim tarihi 23 

Kasım 2016
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Yukarıda izah edilen politikaların en açık tezahürü İngiltere’nin Hindistan 
üzerindeki politikalarında kendisini göstermiştir. Bengal’in muazzam zengin-
liği üzerindeki hakimiyet İngiltere’ye o dönem için ölçülemeyecek oranlarda 
kazançlar sağlamıştır. Hindistan genelinde toplanan vergiler aynı zamanda 
Britanya ordusunun finanse edilmesine imkan vermiştir. Bunun neticesinde, 
İngiltere’nin Hindistan üzerindeki hakimiyeti İngilizlere 19.Yüzyıl’a girilir-
ken yıllık 500.000 Sterlin tutarında kazanç sağlatır hale gelmiştir. Buna mu-
kabil, Mysore, Marathalar ve Sihler gibi bölgede İngiltere’nin yayılmasından 
rahatsız olan devletler de Fransa tarafından desteklenmiş ve bölgedeki İngiliz 
egemenliğini ciddi manada tehdit etmiştir.8 Bu tarihten sonra Hint denizyo-
lunun güvenliğinin Akdeniz üzerinden sağlanması İngiliz dış politikasının en 
önemli hedeflerinden birisi haline gelmiştir. Öyle ki İngiltere’nin 1878 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan Kıbrıs’ı işgal etme-
si bu bağlamda değerlendirilmelidir. Son tahlilde, 1914’e gelinirken devletler 
arasındaki emperyalizm yarışı tam anlamıyla kontrolden çıkmıştır ve yaklaşık 
olarak iki asırdır devam eden hammadde ve pazar arayışı dünya tarihinin gör-
müş olduğu ilk dünya savaşına sebebiyet vermiştir. Buraya kadar izah edilen 
bilgiler ışığında denilebilir ki 18. ve 19. Yüzyıllarda Avrupa devletlerinin gü-
venlik paradigmalarını oluşturan emperyalizm orta ve uzun vadede tam tersi 
bir etki doğurmuştur ve Avrupa devletlerinin güvenliklerini tehdit eden temel 
dinamik haline gelmiştir. İlerleyen dönemlerde sömürülen devletler bağımsız-
lık mücadelelerini kazanmış olsalar da emperyalizmin güvenlik olgusuna olan 
etkileri bitmemiştir ve denilebilir ki modern dönemde emperyalizm kaynaklı 
tehditler farklı bir yapıda kendini göstermektedir. Çalışmanın bu bölümünde 
günümüzde Avrupa’da yaşanan terör faaliyetleri tarihsel sürece bağlı olarak 
oluşan kolektif hafıza bağlamında değerlendirilecektir.

Tarihsel Süreçte Emperyalizmin Terörizme Dönüşümü

Terörizm kelime anlamı olarak korkutmak ve sindirmek gibi anlamlara 
gelse de halen terörün ve terörizmin tanımı konusunda ulaşılmış bir konsensüs 
yoktur. Özellikle günümüzde terörü uygulayan aktörler ve terörden etkilenen 
aktörler kendilerine meşruiyet kazandırabilmek adına terör ve terörizmin tanı-
mını sürekli olarak güncellemektedirler.9 Terör ve terörizmin tanımının sürekli 
olarak güncellenmesine neden olan dinamiklerden birisi de emperyalizmdir. 
Terörizmden etkilenen batılı devletler bu eylemleri medeniyet, insan hakları, 
demokrasi gibi değerlere karşı yöneltilen barbarca eylemler olarak nitelendi-

8  ClivePonting, Yeni Bir Bakış Açısıyla Dünya Tarihi, çev. Eşref Bengi Özbilen, İstanbul, Alfa, 
2013, s.644-645

9  Cemile Arıkoğlu Ündücü, “Uluslararası Sistem ve Terörizm Arasındaki İlişki”, Elektronik 
Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2:1, 2011, s.2
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rirken, terörü uygulayan aktörler ise bu durumun tarihsel sürecin bir dışa vu-
rumu olduğunu iddia etmektedirler. Bu bağlamda, yakın geçmişte Batı Avrupa 
ülkelerinde çok sayıda terör saldırısı gerçekleşmiştir.Genel anlamda gerçekleş-
tirilen saldırıların bilinen bir nedeni yoktur. Sadece 7 Temmuz 2005 tarihinde 
Londra Metrosu’na düzenlenen terör saldırısını İngiltere’nin ABD’nin Irak’ı 
işgaline vermiş olduğu yoğun desteğe karşı verilen bir tepki olarak nitelendir-
mek mümkündür. Bu çalışmanın argümanını destekler nitelikte profile sahip 
olan saldırılar ise geçtiğimiz dönemlerde Fransa’nın Paris ve Nice kentleri 
ile Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tablo 2015 ve 
2016 yılları arasında Fransa ve Belçika’da yaşanan terör saldırılarının profille-
rini ortaya koymaktadır. Saldırıları gerçekleştiren teröristlerin kökenleri ince-
lendiği zaman ortaya çıkan tablo her iki ülkede de gerçekleşen tüm saldırıların 
sorumlularının aynı zamanda bu ülkelerin eski sömürgesi olan coğrafyaların 
orijinini taşıdığını göstermektedir.

Tablo 1

Yer Tarih Bilanço Fail Fail(ler)in  Kökeni
Londra/İngiltere 7 Temmuz 2005 50 Ölü, 700 Yaralı - Pakistan, Jamaika 

Paris/Fransa 13 Kasım 2015 132 Ölü
Salah Abdeslam, 
Abdelhamid 
Abaaoud Fas

Brüksel/Belçika 22 Mart 2016 32 Ölü, 250 Yaralı

Halid El 
Bakraoui,

İbrahim El 
Bakraoui, Najim 
Laachraoui

Fas

Nice/Fransa 14 Temmuz 2016 84 Ölü, 100 Yaralı
Muhammed 
Lahouaiej 
Bouhlel

Fas

Yapılan saldırıların profillerinden ortaya çıkan sonuçlara göre, yukarıda 
ismi geçen teröristler ekseriyetle IŞİD/DAEŞ gibi küresel terör örgütlerinin hi-
mayesinde saldırılarını gerçekleştirmektedirler. Küresel terör örgütleri mekan, 
etnik köken veya konuşulan dil gibi kimliksel dinamiklerden bağımsız hareket 
etseler de son 10 yıl içerisinde çeşitli Avrupa şehirlerinde gerçekleştirilen bü-
yük terör eylemlerinin faillerinin tamamının hedef ülkelerin eski sömürgeleri 
ile etnik bağlarının olması terör örgütlerinin terörist devşirmede kullandıkları 
stratejiler bağlamında önemli ipuçları sunmaktadırlar.

Kişilerin terör örgütlerine katılım süreci çok fazla sebebi ve dinamiği içe-
risinde barındıran oldukça komplike bir süreç olarak karşımıza çıksa da bazı 
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motivasyon unsurları teröristlerin birçoğunda ortak etken olarak görülmekte-
dir. Bu bağlamda örgüte katılmada en önemli etkenlerden birisinin adaletsizli-
ğe bağlı olarak gelişen mağduriyet ve mahrumiyet duyguları olduğu gözlem-
lenmektedir.10 Bireylerde gelişen bu duygular, etnik milliyetçilik duygusuyla 
birleştiği zaman örgüte katılım için gerekli olan motivasyonun büyük oranda 
karşılandığı görülmektedir.11 Burada üzerinde durulması gereken konulardan 
birisi de yukarıdaki tabloda yer alan saldırganların birçoğunun doğum yerinin 
ve dahası hayatlarını devam ettirdikleri ülkenin saldırıyı gerçekleştirdikleri 
ülke olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, saldırganların ekseriyetinin he-
def almış oldukları ülkeler bizzat vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülkeler-
dir. Bu şartlar altında saldırganlardaki mahrumiyet, mağduriyet duyguları ile 
etnik milliyetçilik eğilimlerinin nasıl oluştuğu sorusunun cevabının irdelenme-
si çalışma için büyük bir ehemmiyete sahiptir.

Toplumsal hafıza kavramı modern uluslararası ilişkilerde kimlik nosyo-
nuna ilişkin yapılan tartışmaların temel dayanağını oluşturmaktadır. Aslına 
bakılacak olursa toplumsal hafıza kavramı sadece akademik bir kavram olma-
nın ötesinde geçmişle hesaplaşmayı veya bir başka ifadeyle geçmişle yüzle-
şerek travmatik olayların etkilerinin geçmiş bilgilerle canlı tutulmasını ifade 
etmektedir.12 Bu sayede bireyler, ulusal kimliklerinin oluşmasında rol oynayan 
travmatik olayları kendileri yaşamamış olsalar bile medya ve kuşaktan kuşağa 
aktarılan bilgiler sayesinde kendileri yaşamış gibi algılamaktadırlar. Kolonyal 
geçmişse sahip coğrafyalarda da toplumsal hafızanın oldukça güçlü olduğu 
gözlemlenmektedir. Çeşitli enstrümanlar vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılan 
bilgi ve tecrübeler özellikle genç nüfus üzerinde sömürülmeye bağlı olarak 
gelişen mağduriyet duygusunun sürekli olarak canlı kalmasını sağlamaktadır. 
Son tahlilde bu durum küresel terör örgütleri tarafından militan devşirmede 
kullanılan ana motivasyon kaynaklarından birisini oluşturmaktadır. Toplumsal 
hafıza kavramının doğasında da kesintisizlik olduğu düşünülürse bu etkenin 
önünüzdeki dönemlerde de terör örgütleri tarafından kullanılacak önemli bir 
motivasyon kaynağı olacağı söylenebilir.

Sonuç

Emperyalizm 18. Yüzyıl’dan başlayarak 1.Dünya Savaşı’na uzanan sü-
reçte küresel politikaları belirleyen temel dinamik olmuştur. Devletler kendi 
güvenliklerini sağlamanın temel yolunu emperyalist açılımlarda görmüşler-

10 Akt. Süleyman Özeren, et.al., “Bireylerin Terör Örgütüne Katılmasına Etki Eden Faktörler 
Üzerine Bir Alan Çalışması: PKK/KCK Örneği”, International Journal of Security and 
Terrorism, 3:2, 2012, s.63

11 Ibid., s.73
12 Gökçen Başaran İnce, “Medya ve Toplumsal Hafıza”, Kültür ve İletişim Dergisi, 13:1, 2010, s.10
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dir. Bir diğer ifadeyle o dönemde küresel sistemde büyük ve prestij sahibi bir 
devlet olmanın yolu geniş sömürge imparatorlukları kurmaktan geçmiştir. Bu 
durum ise özellikle Avrupa devletleri arasında kısa süre içerisinde kontrolden 
çıkacak bir emperyalizm yarışına sebebiyet vermiştir. Devletler güvenlik pa-
radigmalarını emperyalizm üzerine kurmalarının neticesinde kendilerine yö-
neltilebilecek tehditlerden kurtulmanın yolunu da yine sınır ötesi politikalarda 
görmüşlerdir. Modern dönemde klasik anlamıyla emperyalizm artık geçerli 
bir dış politika aracı olmaktan çıkmışsa da etkileri halen devam etmektedir. 
Özellikle toplumsal hafıza kavramıyla açıklanan ve mağduriyete bağlı olarak 
gelişen geçmişle hesaplaşma eğilimi etnik milliyetçilikle de birleşince küresel 
terör örgütlerinin militan devşirmede kullandıkları önemli motivasyon kay-
naklarından birisi haline gelmiştir.
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