Dini Bilgilerin Çarpıtılarak Terörizm Amaçlı Kullanılması
Din, çok yönlü bir araç olarak hem savaşı ve barışın her ikisini de meşrulaştırabilmekte,
hükümetleri ve politikaları etkileyebilmekte hem de onlara karşı etki alanı yaratmaktadır.
Elbette bu dinin etkileme limitleri sınırlıdır ancak, terör ekseninde şiddet eşiğinin
etkilerine baktığımızda, günümüzde din, terörizmin literatürüne ve motivasyonuna katkısı
açısından başat konumdadır. Sosyo-ekonomik şartların kötüye gitmesi ile toplumlardaki
motivasyon boşluğunu göreceli olarak din doldurmaktadır. Dini kaynakların
yorumlanması ile kendine bir fikir ve yandaşlarına görüş birliği oluşturmak, yeni terörist
tipolojisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Modern terörizmde ilginin yoğunlaştığı, yorumlama ve biçim verme yarışlarının yaşandığı
olgu, dini bilgiyi kullanan terör hareketleridir. Dini referans alan oluşumlar gündelik bir
mücadelenin içinde olmadıklarını, bunun “iyi” ile “kötü” arasındaki varlık savaşı olduğunu
belirtmektedir. Yaşananlar, bir tarafın yok olana kadar süreceği eşsiz mücadele olarak
tanımlanmaktadır. Şiddet, mücadele metodu olarak belirmektedir. Göreceli olarak onurlu
bir mücadelenin parçası olabilme ihtimali, kitle için ateşleyici olduğu kadar birleştiricidir.
Çalkantı, başkaldırı ve mücadele dönemlerinde kitleler ve kabileler, dini anlayışı kolaylıkla
benimsemektedir. Dinin bilginin terör adına kullanılması, daha önceki görüşleri yok sayma
şeklinde belirmektedir. Daha önce kabul edilmiş ritüellerin birer aldatmaca olduğu fikrini,
çıkış noktası olarak göstermektedir. Dinin bilginin şiddet eylemlerine temel gösterilmesi,
dini öğretileri esas alıyor olması, bu durum üzerinden değerlendirmelerin dinin gerçekleri
ile ayrışmasını da zorlaştırmaktadır.

Dini bilgi temelli şiddetin kavramsal olarak bitişiğinde fundamentalizm kavramı karşımıza
çıkmaktadır. [Fundamentalistlerin] Köktendincilerin epistemolojik yanılgısı “temel
kuralları” tarih dışı kategoriler olarak almak, […] dolayısıyla eleştirel irdelemenin dışında
olduklarını düşünmektir. [Fundamentalizm] Aşırı tutucu görüş, Tanrı’nın anlamının kutsal
sözcüklerde bulunduğunu ve iyi bir hayatın Kutsal Kitab’ın sözcüğü sözcüğüne doğru bir
biçimde yapılan yorumlarına dayandırılabileceğini savunmaktadır. Fundamentalizm her
zaman aynı ölçüde davranış ve tutum sergilemese de tüm dinlerde karşımıza çıkmaktadır.
Tüm dinlerde yorum geleneğinin bir ürünü olarak değerlendirilmesi gereken bu terim,
önemli kırılmalara neden olmaktadır. Fundamentalizm, din hakkındaki yaygın çağdaş
görüşü yadsımaktadır. Kitlenin tutumu, hayatın her birimi için direnç noktası ve kimlik
olarak kullanılmaktadır.
Hıristiyan Fundamentalizmi, İslami Fundamentalizmi, Hindu Fundamentalizmi vb, dini bilgi
temelli yaklaşımlar arasında temel kaygı noktasında bir fark bulunmamaktadır. Hıristiyan
fundamentalizmin en temel kaynakları iki katmandır: küreselleşme tehdidi ve ataerkilliğin
krizidir. Bu tehditlerin oluşumu diğerleri ile paralellik göstermektedir. Ani ve hızlı
değişimler insanlarda fizyolojik tepkimelere neden olmuştur. Gerçek yaklaşımın, Tanrı’nın
kutsal metinlerde işaret ettiği gibi yaşamak ve dışarıdaki yaşamın sanallığı ile mücadele
etmek olduğunu savunmaktadır. Dinlerde öngörülen şekliyle dini inanış açısından bu
mücadele, Tanrı adına yapılacak en isabetli inanç denklem olarak görülmektedir.
İslami fundamentalizm, dini kimliğin asallığına dayalı kültürel bir olgudur. Dini kimlik
olgusunun inşası ulus kimliğinin inşasından önce gelmektedir. Dinin oluşturduğu kimlikler
korunmaya çalışılmaktadır. Fikir, Modernleşmenin anlaşılmaz bir aldatmaca olduğu
inancıyla beslenmektedir. Modernleşme, kültürel sömürünün birincil neden olarak

gösterilmektedir. Ancak Fundamentalistlere göre modernleşme sorunsalında ilk katman
batı taraftarı olarak gördükleri iktidar aygıtlarıdır. İslami Fundamentalistler, Batıyı
Müslüman toplumu çürüten kötülüğün kaynağı olarak gördükleri anlamında Batı karşıtıdır
ama ilk hedef; asıl olarak kendi yöneticileri ve liderleridir.

Fundamentalizm kavramının oluşum süreci şu şekildedir: Amerika’da, iş adamı iki
kardeşin 1910 ile 1915 arasında özel olarak yayınladıkları, yüzyıl başında evanjelik
teologlarca düzenlenmiş kutsal metinleri bir araya getiren The Fundamentals (temel
ilkeler) başlıklı on ciltlik seri yayınlanmıştır. Bu seri, kutsal metinlerdeki sözcüklerin
yorumlanması ve sözcüklerden çıkan yorumların savunulması durumunu göstermektedir.
Fundamentalizmin anlamında -teolojik kökende- ciddi değişimlerin meydana geldiği
sonucunu çıkarmak mümkündür. Sosyolojik, bölgesel ve siyasal anlamlar ile yeniden
tanımlanmıştır. 11 Eylül saldırılarının da etkisiyle, fundamentalizm artık batı literatüründe
İslam ile birlikte kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenlerle birlikte, her terör eylemi ve
terörist gruplaşma, fundamentalist örgütler, terörle ilişkileri olmayan Müslüman dünyayla
bağlantılı yorumlarla ilişkilendirilmektedir.
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