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ÖZET  
Bu çalışmada Hibrit  terör örgüt yapısına örnek 
olarak DEAŞ terör örgütünün aktif medya kullanımı 
ele     alınacaktır. Konuya giriş yapılmadan önce 
terör, terörizim ve hibrit terör kavramları 
açıklanmıştır. Hibrit terör örgütleri, geleneksel terör 
örgütlerinden farklı olarak bünyelerinde birçok  
unsur barındırmaktadır.
  
Günümüzde sıcak savaş uygun görülmemekte sıcak 
savaşın olmaması için uluslararası örgütler aracılığı 
ile  engellemeler ve yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Fakat bir taraftan da tarih boyunca devletlerin 
rekabetleri devam etmektedir. İşte  tam da burada 
terör devreye girmektedir. Terör çoğu zaman büyük 
ve güçlü devletlerin , emperyalist uygulamalarının 
yöntemidir. (kitle hareketleri, terör ve terörizm) 
bunun terside mümkündür. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Soğuk savaş sürecinde ideolojiler birbiriyle 
savaşırken, soğuk savaş sonrası güçsüz, sömürüye 
açık ülkelerde ideolojik mücadeleler etnik ve din 
kökenli terör olaylarına dönüşmüştür. Bu 
uygulamada en büyük payı toprakları, doğal 
zenginlikleri, istikrarlı düzen olmaması ve iktidar 
zafiyetleri sebebiyle Ortadoğu almaktadır.  

DEAŞ TERÖR ORGÜTÜ  
Terörün kelime anlamı; ürpermek, korkudan 
titremek ve dehşet demektir. Terör ve terörizm aynı 
anlamlarda kullanılıyor olsa da terör korkutma 
yıldırma anlamına gelirken, terörizm, siyasal 
amaçlar için örgütlü sistemli ve sürekli terör 
kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir stratejidir.
  
Terörizmin belli başlı özellikleri vardır. Bunların 
başında terör her şeyden önce politik bir amaca 
sahiptir, siyasal amaçlara ulaşmak için teröre 
başvurulur ve bu terör içinde şiddet kullanılır. Bu 
eylemler insanlara zarar vermekten çok korkutmak, 
yıldırmak, toplumda umutsuzluğu hakim kılmak, 
bireylerin devletlerine olan inancı yıkmak gibi 
amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak için organize 
bir şekilde hareket edilir. Terörizm ağırlıklı olarak 
devlet altı gruplar ya da devlet dışı aktörler tarafınca 
kullanılır.
  
Terörizmin ortaya çıkmasının tarihi sebepleri ise; 
günümüz dünyasında sıcak savaş uygun 
görülmemekte, sıcak savaşın olmaması için 
uluslararası örgütler aracılığı ile engellemeler ve 
yaptırımlar uygulanmaktadır. Fakat bir taraftan da 
tarih boyunca devletlerin rekabetleri devam 

etmektedir. İşte tam da burada terör örgütleri devreye 
girmektedir. Terör çoğu zaman büyük ve güçlü 
devletlerin, emperyalist uygulamalarında 
kullandıkları bir unsurudur. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Terörizm zamanla form değiştiren, tarihi süreçten, 
şartlardan, teknolojik gelişmelerden etkilenen bir 
yapıya sahip olduğu için birçok çeşidi vardır. 
Terörizm eğer sınırları aşıyor uluslararası bir hal 
alıyor ise uluslararası terörizm, terör örgütü devlet 
tarafından finanse ediliyor, uluslararası 
platformlarda korunuyor ise buna devlet destekli 
terörizm denmektedir. Örneğin PYD’nin ABD 
tarafından finanse edilmesi gibi. Devlet eğer kendi 
vatandaşlarını korkutmak, yıldırmak için 
uygulamalara gidiyorsa buna da devlet terörizmi 
denmektedir. Bu nitelendirmelerin yanında terör 
örgütleri ideolojik, etnik, dini, mezhepsel çeşitlere de 
ayrılmaktadır. Bizim raporumuzun çıkış noktası olan 
Hibrit Terörizm de terörizmin alt başlıklarındandır.
      
Hibrit Terörizm ise TDK sözlüğünde iki farklı güç 
kaynağının bir arada bulunması olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımda iki farklı güç kaynağı 
denmiş olsa da Hibrit Terör güvenlik çalışmaları 
literatüründe birden çok güç kaynağını ifade 
etmektedir.  Günümüzde faaliyet gösteren birçok 
terör örgütü sadece şiddet olayları çıkarmakla 
yetinmeyip hakimiyet alanlarını genişletebilmek için 
çok farklı yöntemlere de başvurmaktadır. Bu 
yöntemlerden bazıları`, 
Devletleri tehdit etme amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan siber saldırılar. DEAŞ terör 
örgütünün Türkiye’deki hastanelere yaptığı siber 
saldırılar bu duruma örnek olarak verilebilir.  
Kamuoyu desteğini elde etmek amacıyla propaganda 
araçlarını ciddi anlamda kullanmak. Bu duruma 
örnek olarak DEAŞ terör örgütünün medya 
kuruluşları aracılığı ile dünyaya servis ettiği araçlar 
örnek verilebilir. Büyük devletlerde olması gereken 
askeri envanteri bünyelerine alarak kullanmak.  
Gelir elde etmek için insan kaçakçılığı, uyuşturucu 
ticareti faaliyetlerinde bulunma. Bu duruma PKK 
terör örgütünün ülkemizde yürüttüğü uyuşturucu 
ticareti örnek verilebilir. Tarihi eser ticareti yapmak. 
Bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın Suriye ve 
Irak’taki tarihi eserleri çok yüklü fiyatlara Avrupa’ 
ya satışını sağlamak örnek verilebilir. İnsan kaçırıp 
fidye istemek, faaliyet gösterdiği ülkelerin yer altı 
zenginliklerini ele geçirerek bunun ticaretini 
yapmak. Yine bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın 
Musul’ da ele geçirdiği petrol kuyularını işleterek 
elde ettiği gelirler örnek verilebilir. Görüldüğü gibi 
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terör örgütleri sadece şiddet eylemleri değil organize 
suçlar, kamuoyu desteğini almak için medyayı aktif 
kullanma gibi faaliyetler yürütmektedirler.
  
Terör, terörizm ve hibrit terör örgütü kavramlarını 
incelediğimize göre, DEAŞ terör örgütünün 
ideolojik ve tarihi temellerine analiz edebiliriz.  
DEAŞ terör örgütü selefi düşünce üzerine ideolojik 
temellerini inşa etmiştir. Selefiliğin dogmatik 
yorumlarını kendi lehine kullanmış sadece Kuran ve 
Sünnet ışığında ilerlediklerini onun dışında İslam 
alimlerini, oluşmuş İslam medeniyetini yok 
saymışlardır. Ayet ve Hadisler üzerine hiçbir 
anlamda yorum kabul etmeden, dönemin şartlarını 
değerlendirmeden kendi lehlerine yorumlamışlardır. 
Örgütün bu denli taraftar bulmasının sebebi ise 
dönemin kaotik yapısıdır. DEAŞ’ ın ortaya çıktığı 
coğrafya incelendiğinde çatışmanın yoğun olarak 
yaşandığı dönemlerden sonra hep sahnede bir örgüt 
görülmektedir. Hilafet kavgası sonrası Haricilerin, 
Moğol istilası sonrası Selefilerin, Filistin ve 
Afganistan işgalleri sonrası El Kaide vb. örgütleri 
doğurmuştur. Suriye iç savaşı ve yabancı müdahalesi 
de DEAŞ terör örgütünü doğurmuştur.  Nitekim 
tarihe baktığımızda DEAŞ terör örgütü Irak el 
Kaidesi olarak tarih sahnesi çıkmıştır, Arap Baharı 
ile birlikte Suriye de çıkan iç çatışma ile beraber 
Şam’a yayılmıştır. Suriye’ de meydana gelen 
ayaklanmalarda ana omurga Özgür Suriye Ordusu 
iken, ilerleyen süreçte muhalifler arasındaki 
ayrılıklar, silah ve maddi sıkıntısı sebeplerden ötürü 
Özgür Suriye ordusundan El Kaidenin Suriye koluna 
geçişler olmuştur. Bu süreçte El Kaide ile sözde Irak 
Şam İSLAM devleti arasında Şam’ da kurulmuş olan 
yönetimin kime bağlı olacağı konusunda bir ikilik 
çıksa da rekabeti DEAŞ kazanmıştır.
   
DEAŞ’ı diğer terör örgütlerinden ayıran nokta devlet 
gibi hareket etmesidir. Irak ve Suriye topraklarının 
bir kısmını kapsamaktadır. İlerleyen süreçte 
yurtdışındaki birçok örgüt DEAŞ’ a biat edince 
örgütün etki alanı artmış ve dünyanın birçok yerinde 
eylem yapacak duruma gelmiştir. DEAŞ terör örgütü 
bugüne kadar dünyanın gelmiş geçmiş en küresel 
örgütüdür. DEAŞ’ ın  kısa sürede etki alanını bu 
denli genişletmesinin 2 önemli sebebi vardır. 
Bunlardan ilki El Kaide liderlerinin ölmesi ve 
bölgede oluşan otorite boşluğu, diğer sebep ise 
DEAŞ terör örgütünün bir devlet gibi hareket ederek 
iyi derecede teşkilatlanmasıdır. DEAŞ terör 
örgütünün idari yapısı`, yönetim kadrosu, askeri ve 
idari kadro, yabancı terörist savaşçı kadrosundan 
oluşmaktadır.
   
Çekirdek yönetim kadrosu, aile ve soy aidiyetlerine 
göre şekillenmiş, Iraklı olmayan neredeyse hiç 
kimse görülmemiştir. Askeri ve İdari Kadrosu, 

çoğunluğu Iraklılardan oluşan ve Bağdadiye biat 
etmiş bir gruptan oluşmaktadır. Son grup olan 
yabancı terörist savaşçılar ise 80 üzerinde farklı 
ülkeden gelmiş insanlardan oluşmaktadır.   
DEAŞ terör örgütünün teşkilatlanması bununla da 
kalmamış bir devlette olan merkezi ve mahalli 
idarelerde kurulmuştur. Merkezi yapının başında 
örgüt lideri bulunmakta, altında ise şeri konsey, 
danışma konseyi, askeri konsey, güvenlik konseyi 
bulunmaktadır.  Mahalli yapının başında ise vali 
yönetim organlarında ise merkezi yapıda olduğu 
gibi; şeri konsey, danışma konseyi, askeri konsey, 
güvenlik konseyi bulunmaktadır.
   
Yönetim organları bu kadar iyi teşkilatlanmışken 
sosyolojik olaraksa yaşamın her alanında şeriat 
esaslarının uygulanması gerektiği fikri hakimdir. Bu 
maksatla Hisbah isimli ahlak polis yapılanması ile 
her şey denetlenmiştir. Davalar sözde İslami usullere 
göre yapılmış. Suçlular en ağır cezalara 
çarptırılmıştır.  Tabi ki DEAŞ’ ın bu kadar güçlü 
olmasının, kendisinden önceki terör örgütlerinden 
farklı olmasının tek sebebi bir devlet mekanizması 
kurmuş olması değildir. Ekonomik açıdan da gelmiş 
geçmiş en zengin terör örgütü olarak 
tanımlanmaktadır. Hakimiyet sağladığı topraklarda 
petrol ve akaryakıt olmak üzere kaçakçılık 
faaliyetlerinin neredeyse tümünü sürdürmektedir. 
Zaten DEAŞ terör örgütü Musul’ u hakimiyeti altına 
aldıktan sonra büyümesi ve tanınırlığı artmıştır. 
Burada şüphesiz petrolden elde ettiği maddi katkı 
çok büyüktür. Bunun dışında hakim olduğu 
bölgelerden aldığı vergiler, fidye amacıyla adam 
kaçırma, insan ticareti, yabancı terörist savaşçılar ile 
aldığı yurtdışı desteği, internet ve iletişim araçları 
üzerinden yürüttüğü propaganda ile elde ettiği 
bağışlardır.
  
DEAŞ terör örgütünün iletişim ve eleman temin 
yöntemine bakacak olursak; medya çok iyi 
kullanılarak, kaliteli içerikler üretildiği, elde edilen 
başarılar abartıldığı, Taliban ve El Kaide gibi 
rakiplerin itibarsızlaştırıldığı görülmektedir. Batı 
ülkelerinde yaşayan Müslümanların 
itibarsızlaştırılması onların gri olduğu ve asıl 
Müslümanların kendileri olduğu propogandaları 
yapılmış, batı ülkelerinde yapılan eylemlerle 
insanlar örgüte çağrılmıştır. Halifeliğe katılmanın 
dini yükümlülüğü, sosyal medyada örgütün 
kardeşlik bağları övülmüş böylelikle yalnız, aidiyet 
duygusundan yoksun bireyler örgüte kazandırılmaya 
çalışılmıştır.  
 
HİBRİT BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLAN DEAŞ’ 
IN PROPOGANDA ARACI  MEDYA  
Anlaşılacağı üzere DEAŞ terör örgütü geleneksel bir 
örgüt yapısına sahip değildir. Gerek teşkilatlanma 
biçimleri, gerek ekonomik gelirleri, gerekse 

- 2 -



ÖZET  
Bu çalışmada Hibrit  terör örgüt yapısına örnek 
olarak DEAŞ terör örgütünün aktif medya kullanımı 
ele     alınacaktır. Konuya giriş yapılmadan önce 
terör, terörizim ve hibrit terör kavramları 
açıklanmıştır. Hibrit terör örgütleri, geleneksel terör 
örgütlerinden farklı olarak bünyelerinde birçok  
unsur barındırmaktadır.
  
Günümüzde sıcak savaş uygun görülmemekte sıcak 
savaşın olmaması için uluslararası örgütler aracılığı 
ile  engellemeler ve yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Fakat bir taraftan da tarih boyunca devletlerin 
rekabetleri devam etmektedir. İşte  tam da burada 
terör devreye girmektedir. Terör çoğu zaman büyük 
ve güçlü devletlerin , emperyalist uygulamalarının 
yöntemidir. (kitle hareketleri, terör ve terörizm) 
bunun terside mümkündür. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Soğuk savaş sürecinde ideolojiler birbiriyle 
savaşırken, soğuk savaş sonrası güçsüz, sömürüye 
açık ülkelerde ideolojik mücadeleler etnik ve din 
kökenli terör olaylarına dönüşmüştür. Bu 
uygulamada en büyük payı toprakları, doğal 
zenginlikleri, istikrarlı düzen olmaması ve iktidar 
zafiyetleri sebebiyle Ortadoğu almaktadır.  

DEAŞ TERÖR ORGÜTÜ  
Terörün kelime anlamı; ürpermek, korkudan 
titremek ve dehşet demektir. Terör ve terörizm aynı 
anlamlarda kullanılıyor olsa da terör korkutma 
yıldırma anlamına gelirken, terörizm, siyasal 
amaçlar için örgütlü sistemli ve sürekli terör 
kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir stratejidir.
  
Terörizmin belli başlı özellikleri vardır. Bunların 
başında terör her şeyden önce politik bir amaca 
sahiptir, siyasal amaçlara ulaşmak için teröre 
başvurulur ve bu terör içinde şiddet kullanılır. Bu 
eylemler insanlara zarar vermekten çok korkutmak, 
yıldırmak, toplumda umutsuzluğu hakim kılmak, 
bireylerin devletlerine olan inancı yıkmak gibi 
amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak için organize 
bir şekilde hareket edilir. Terörizm ağırlıklı olarak 
devlet altı gruplar ya da devlet dışı aktörler tarafınca 
kullanılır.
  
Terörizmin ortaya çıkmasının tarihi sebepleri ise; 
günümüz dünyasında sıcak savaş uygun 
görülmemekte, sıcak savaşın olmaması için 
uluslararası örgütler aracılığı ile engellemeler ve 
yaptırımlar uygulanmaktadır. Fakat bir taraftan da 
tarih boyunca devletlerin rekabetleri devam 

etmektedir. İşte tam da burada terör örgütleri devreye 
girmektedir. Terör çoğu zaman büyük ve güçlü 
devletlerin, emperyalist uygulamalarında 
kullandıkları bir unsurudur. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Terörizm zamanla form değiştiren, tarihi süreçten, 
şartlardan, teknolojik gelişmelerden etkilenen bir 
yapıya sahip olduğu için birçok çeşidi vardır. 
Terörizm eğer sınırları aşıyor uluslararası bir hal 
alıyor ise uluslararası terörizm, terör örgütü devlet 
tarafından finanse ediliyor, uluslararası 
platformlarda korunuyor ise buna devlet destekli 
terörizm denmektedir. Örneğin PYD’nin ABD 
tarafından finanse edilmesi gibi. Devlet eğer kendi 
vatandaşlarını korkutmak, yıldırmak için 
uygulamalara gidiyorsa buna da devlet terörizmi 
denmektedir. Bu nitelendirmelerin yanında terör 
örgütleri ideolojik, etnik, dini, mezhepsel çeşitlere de 
ayrılmaktadır. Bizim raporumuzun çıkış noktası olan 
Hibrit Terörizm de terörizmin alt başlıklarındandır.
      
Hibrit Terörizm ise TDK sözlüğünde iki farklı güç 
kaynağının bir arada bulunması olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımda iki farklı güç kaynağı 
denmiş olsa da Hibrit Terör güvenlik çalışmaları 
literatüründe birden çok güç kaynağını ifade 
etmektedir.  Günümüzde faaliyet gösteren birçok 
terör örgütü sadece şiddet olayları çıkarmakla 
yetinmeyip hakimiyet alanlarını genişletebilmek için 
çok farklı yöntemlere de başvurmaktadır. Bu 
yöntemlerden bazıları`, 
Devletleri tehdit etme amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan siber saldırılar. DEAŞ terör 
örgütünün Türkiye’deki hastanelere yaptığı siber 
saldırılar bu duruma örnek olarak verilebilir.  
Kamuoyu desteğini elde etmek amacıyla propaganda 
araçlarını ciddi anlamda kullanmak. Bu duruma 
örnek olarak DEAŞ terör örgütünün medya 
kuruluşları aracılığı ile dünyaya servis ettiği araçlar 
örnek verilebilir. Büyük devletlerde olması gereken 
askeri envanteri bünyelerine alarak kullanmak.  
Gelir elde etmek için insan kaçakçılığı, uyuşturucu 
ticareti faaliyetlerinde bulunma. Bu duruma PKK 
terör örgütünün ülkemizde yürüttüğü uyuşturucu 
ticareti örnek verilebilir. Tarihi eser ticareti yapmak. 
Bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın Suriye ve 
Irak’taki tarihi eserleri çok yüklü fiyatlara Avrupa’ 
ya satışını sağlamak örnek verilebilir. İnsan kaçırıp 
fidye istemek, faaliyet gösterdiği ülkelerin yer altı 
zenginliklerini ele geçirerek bunun ticaretini 
yapmak. Yine bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın 
Musul’ da ele geçirdiği petrol kuyularını işleterek 
elde ettiği gelirler örnek verilebilir. Görüldüğü gibi 
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hakimiyeti altında bulundurdukları bölgelerdeki 
demografik politikalarıyla DEAŞ Hibrit terörizmin 
en önemli temsilcilerinden biri haline gelmiştir. 
Örgüt bu bağlamda medyayı çıkarları doğrultusunda 
çok etkin bir biçimde kullanmıştır.
  
Son yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber terör 
örgütleri de iletişimlerini internet üzerinden 
gerçekleştirmeye başlamışlardır. DEAŞ terör örgütü 
bu noktada sosyal medyayı en aktif kullanan 
örgütlerin başında gelmektedir. Örgüt sosyal medya 
aracılığı ile; ideolojilerini hızlıca büyük kitlelere 
yayabilme, örgüte eleman kazandırma, örgüt 
elemanları ile hızlıca haberleşebilme, emir 
verebilme, kolaylıkla bağış toplayarak örgüt için 
finansman oluşturmak gibi imkanlara ulaşmıştır.  
DEAŞ sosyal medya ve internet dışında, basılı 
iletişim araçlarını da kullanmaktadır. Bu sebeplerden 
ötürü DEAŞ sadece aktif olduğu bölgede değil tüm 
dünyada belli bir etkiye sahip olmuştur.  Örgütün 
yayınlarına bakıldığında profesyonel bir ekipten 
yardım aldığını anlamamak işten değildir. Örgütün 
iletişim ve medya stratejilerini oluşturan kişi ABD 
de büyümüş olan Ahmad Abousamra’ dır.
  
Örgütün medyadaki söylemlerinde sürekli galibiyet 
mesajları yayınlamış her zaman kazanacaklarını 
belirterek güçlü bir imaj çizmişlerdir. Yürüttükleri 
eylemin etkisini abartarak lanse etmişlerdir. 
Rakiplerini itibarsızlaştırma söylemlerinde 
bulunmuştur. Bunu rakibi olarak gördüğü el kaide ve 
Taliban’ ın militanlarını kendi yanına çekmek için 
yapmıştır. Örgüt her açıdan diğer örgütlerden daha 
güçlü olduğunu ifade etmektedir. Bunun yanında 
meşruiyeti olan tek örgüt olduğunu sürekli 
vurgulamış. Kendilerini bir devlet olarak 
gördüğünden demokrasilerin yanlış olduğunu en 
doğru yönetim şeklinin şeriat olduğunu ifade 
etmişlerdir.
  
DEAŞ’ ın internet sosyal medya ve çevrimiçi 
platformları kullanımı: Aslında DEAŞ terör 
örgütünü Hibrit terör örgütü kategorisine sokan en 
büyük etkenlerden biri sosyal medyayı amaçları 
doğrultusunda aktif ve profesyonel bir şekilde 
kullanmasıdır. Bu etkin kullanım sayesinde yeni 
militanlar ve maddi destek bulma noktasında hiç 
zorlanmamıştır.
   
Örgüt sahip olduğu medya kuruluşları aracılığıyla 
sosyal medyaya videolar servis etmiş bu sayede genç 
gruplar içinde çok hızlı yayılmıştır.  Yapılan 
araştırmalar sonucunda örgütün en aktif kullandığı 
sosyal medya mecraları Youtube, Twitter ve 
Facebook olmuştur. Bunların dışında Whatsapp, 
Instagram ve Telegram’ ıda aktif şekilde 
kullanmıştır.
   

Youtube kullanımı: Deaş terör örgütü bünyesinde bir 
nevi istihdam ettiği içerik üreticileri ile ciddi 
anlamda kaliteli video içerikleri hazırlamış ve bunu 
youtube servis etmiştir. Videolar uzmanlar tarafınca 
incelendiğinde efektler, ses kalitesi bakımımdan 
HOLEWOOD ile yarışabilecek seviyede olduğu 
görülmüştür. Birçok konuda içerik hazırlanmıştır. 
Toplum içinde en çok etki yaratan video içeriği ise 
kuşkusuz infaz sahneleridir. Burada iki farklı grup 
vardır. Bunlardan ilki bölge halkının infaz sahneleri 
bir diğeri ise yabancı ülke vatandaşlarının 
özelliklede gazetecilerin infaz videolarıdır. 
Videoyu izleyenlerin dehşete düşüren unsur, infaz 
sürecinin hiçbir kısmı kesilmeden öldürme sürecinin 
tamamının videolarda yer almasıdır. Diğer etkileyici 
video içeriği ise örgüte katılacak olanların maddi 
desteğe, iş imkanına kavuşacaklarının vurgulandığı 
videolardır.  Bu videoların ortak özelliklerine 
bakacak olursak`, videoların teknolojik bakımdan 
kalitesi, arka planında neşidlere yer verilerek 
izleyenlere duygu yoğunluğu yaşatmak, gençleri 
heyecanlandırmak ve videoların dahi İslami bir açıda 
olduğunu gösterebilmektedir. Videoların fikri 
anlamda ortak noktası ise, DEAŞ’ın tek din, tek 
kimlik, tek bir düşünce biçimi ve tek bir bölge 
oluşturma iddiasıdır.
   
Twitter Kullanımı: Twitter kişilerin veya kurumların 
en fazla 280 karekter ile fikirlerini sunduğu bir 
mecradır. Örgüt Twitter üzerinden 33 farklı dilde 
paylaşım yapmıştır. Bazı ülkelerde paylaşım 
yapılması için internete dahi gerek yoktur. Twitter’ i 
yine Youtube amaçlarında olduğu gibi, militan 
kazanmak, örgütü tanıtmak, maddi destek sağlamak 
için kullanmışlardır. DEAŞ Twitter üzerinden 
toplumla bütüncül ve etkili iletişim kurmuş ve 
kullanıcıların desteği ile de çok büyük kitlelere çok 
kısa bir sürede ulaşmıştır. Örgüt Twitter’ de kendini 
zulme uğrayan Müslümanların kurtarıcısı olarak 
göstermiştir.  Müslümanların hilafet topraklarına göç 
etmelerini ve cihad etmelerini, şeriata uygun bir 
yaşam sürmeleri mesajlarını vermiştir.
  
DEAŞ terör örgütü bunlarla da kalmamış Android 
özellik üzerinden Dawn of Glad Tiding isimli bir 
uygulama geliştirmiştir. Uygulamayı indiren kişi 
Deaş tarafından paylaşılan tüm içeriklere 
ulaşabilmektedir. Ancak bu uygulama Google Play 
tarafından 2014 yılında kaldırılmıştır.
   
Diğer Çevrimiçi Alanlar: İnternette milyonlarca kişi 
tarafından kullanılan arama motorlarının bulunduğu 
yüzey ağı katmanının arkasında gizli platformlar, 
topluluklar ve siteler ağı bulunmaktadır. Örgütler 
yüzey ağda terörle mücadele ekiplerince tespit 
edildiklerinden karanlık ağda faaliyetlerini 
yürütmektedirler. Ayriyeten karanlık ağda üye ve 
sempatizanlarının kimlik belgelerini daha çok 



ÖZET  
Bu çalışmada Hibrit  terör örgüt yapısına örnek 
olarak DEAŞ terör örgütünün aktif medya kullanımı 
ele     alınacaktır. Konuya giriş yapılmadan önce 
terör, terörizim ve hibrit terör kavramları 
açıklanmıştır. Hibrit terör örgütleri, geleneksel terör 
örgütlerinden farklı olarak bünyelerinde birçok  
unsur barındırmaktadır.
  
Günümüzde sıcak savaş uygun görülmemekte sıcak 
savaşın olmaması için uluslararası örgütler aracılığı 
ile  engellemeler ve yaptırımlar uygulanmaktadır. 
Fakat bir taraftan da tarih boyunca devletlerin 
rekabetleri devam etmektedir. İşte  tam da burada 
terör devreye girmektedir. Terör çoğu zaman büyük 
ve güçlü devletlerin , emperyalist uygulamalarının 
yöntemidir. (kitle hareketleri, terör ve terörizm) 
bunun terside mümkündür. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Soğuk savaş sürecinde ideolojiler birbiriyle 
savaşırken, soğuk savaş sonrası güçsüz, sömürüye 
açık ülkelerde ideolojik mücadeleler etnik ve din 
kökenli terör olaylarına dönüşmüştür. Bu 
uygulamada en büyük payı toprakları, doğal 
zenginlikleri, istikrarlı düzen olmaması ve iktidar 
zafiyetleri sebebiyle Ortadoğu almaktadır.  

DEAŞ TERÖR ORGÜTÜ  
Terörün kelime anlamı; ürpermek, korkudan 
titremek ve dehşet demektir. Terör ve terörizm aynı 
anlamlarda kullanılıyor olsa da terör korkutma 
yıldırma anlamına gelirken, terörizm, siyasal 
amaçlar için örgütlü sistemli ve sürekli terör 
kullanmayı yöntem olarak benimseyen bir stratejidir.
  
Terörizmin belli başlı özellikleri vardır. Bunların 
başında terör her şeyden önce politik bir amaca 
sahiptir, siyasal amaçlara ulaşmak için teröre 
başvurulur ve bu terör içinde şiddet kullanılır. Bu 
eylemler insanlara zarar vermekten çok korkutmak, 
yıldırmak, toplumda umutsuzluğu hakim kılmak, 
bireylerin devletlerine olan inancı yıkmak gibi 
amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak için organize 
bir şekilde hareket edilir. Terörizm ağırlıklı olarak 
devlet altı gruplar ya da devlet dışı aktörler tarafınca 
kullanılır.
  
Terörizmin ortaya çıkmasının tarihi sebepleri ise; 
günümüz dünyasında sıcak savaş uygun 
görülmemekte, sıcak savaşın olmaması için 
uluslararası örgütler aracılığı ile engellemeler ve 
yaptırımlar uygulanmaktadır. Fakat bir taraftan da 
tarih boyunca devletlerin rekabetleri devam 

etmektedir. İşte tam da burada terör örgütleri devreye 
girmektedir. Terör çoğu zaman büyük ve güçlü 
devletlerin, emperyalist uygulamalarında 
kullandıkları bir unsurudur. Yani legal yollardan 
karşıdaki devletle mücadele edemeyen güçsüz 
devletler terör saldırılarına başvurur. Bu terör 
örgütlerinin yaptığı eylemleri devletler birbirine 
karşı kullanırlar.
   
Terörizm zamanla form değiştiren, tarihi süreçten, 
şartlardan, teknolojik gelişmelerden etkilenen bir 
yapıya sahip olduğu için birçok çeşidi vardır. 
Terörizm eğer sınırları aşıyor uluslararası bir hal 
alıyor ise uluslararası terörizm, terör örgütü devlet 
tarafından finanse ediliyor, uluslararası 
platformlarda korunuyor ise buna devlet destekli 
terörizm denmektedir. Örneğin PYD’nin ABD 
tarafından finanse edilmesi gibi. Devlet eğer kendi 
vatandaşlarını korkutmak, yıldırmak için 
uygulamalara gidiyorsa buna da devlet terörizmi 
denmektedir. Bu nitelendirmelerin yanında terör 
örgütleri ideolojik, etnik, dini, mezhepsel çeşitlere de 
ayrılmaktadır. Bizim raporumuzun çıkış noktası olan 
Hibrit Terörizm de terörizmin alt başlıklarındandır.
      
Hibrit Terörizm ise TDK sözlüğünde iki farklı güç 
kaynağının bir arada bulunması olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımda iki farklı güç kaynağı 
denmiş olsa da Hibrit Terör güvenlik çalışmaları 
literatüründe birden çok güç kaynağını ifade 
etmektedir.  Günümüzde faaliyet gösteren birçok 
terör örgütü sadece şiddet olayları çıkarmakla 
yetinmeyip hakimiyet alanlarını genişletebilmek için 
çok farklı yöntemlere de başvurmaktadır. Bu 
yöntemlerden bazıları`, 
Devletleri tehdit etme amacıyla kamu kurum ve 
kuruluşlarına yapılan siber saldırılar. DEAŞ terör 
örgütünün Türkiye’deki hastanelere yaptığı siber 
saldırılar bu duruma örnek olarak verilebilir.  
Kamuoyu desteğini elde etmek amacıyla propaganda 
araçlarını ciddi anlamda kullanmak. Bu duruma 
örnek olarak DEAŞ terör örgütünün medya 
kuruluşları aracılığı ile dünyaya servis ettiği araçlar 
örnek verilebilir. Büyük devletlerde olması gereken 
askeri envanteri bünyelerine alarak kullanmak.  
Gelir elde etmek için insan kaçakçılığı, uyuşturucu 
ticareti faaliyetlerinde bulunma. Bu duruma PKK 
terör örgütünün ülkemizde yürüttüğü uyuşturucu 
ticareti örnek verilebilir. Tarihi eser ticareti yapmak. 
Bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın Suriye ve 
Irak’taki tarihi eserleri çok yüklü fiyatlara Avrupa’ 
ya satışını sağlamak örnek verilebilir. İnsan kaçırıp 
fidye istemek, faaliyet gösterdiği ülkelerin yer altı 
zenginliklerini ele geçirerek bunun ticaretini 
yapmak. Yine bu duruma örnek olarak DEAŞ’ ın 
Musul’ da ele geçirdiği petrol kuyularını işleterek 
elde ettiği gelirler örnek verilebilir. Görüldüğü gibi 
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korumaktadır. Propaganda ve talimatlarını daha 
rahat yaymak için büyük ölçekte karanlık ağda 
faaliyet göstermiştir.
   
Dijital yayınlar: Örgüt sosyal medya hesaplarını 
aktif şekilde kullanmanın yanı sıra dijital yayınlarda 
çıkarmış, örgüt propagandasını her alanda yapmıştır. 
Örgüt tarafından Dabig, Dar al İslam Konstantiniyye 
ve Rumiyah bu yayınlara örnektir. Bu yayınlar 
birçok dile çevrilerek dünya üzerindeki tüm 
Müslümanların erişimine sunulmuştur. Bu yayınlar 
internette çokça dolaşmış ve örgütün fikri temelleri 
tek tek anlatılmıştır. Bu yayınların içeriğine 
baktığımızda halifelik, cihat, şehadet, örgütün 
düşman olarak tanımladığı kişiler devletler 
topluluklar üzerine yazılmış makaleler içermektedir. 
Yazılar kaliteli görseller ile desteklenmiştir. Örgüt 
lideri bağdadiden sıkça bahsedilmiştir. Yayınaların 
hedef kitleleri ikiye ayrılmaktadır. İlki düşman 
olarak seçilen ve yok olması gereken kitle, ikincisi 
ise örgütün kendi bünyesine dahil etmek istediği 
gruptur.  Örgütün günümüzde yayınlanmayan dijital 
yayını olan Kostantiniyye dergisi direk Türkçe 
konuşanları hedef olarak görmüştür.
   
Deaşın kurduğu DEAŞ’ı destekleyen medya 
kuruluşları: 
Al Hayat Media Center londro merkezli olan kuruluş 
Deaşın enformasyon kanalı olarak kurulmuş, tüm 
Müslümanları tek çatı altında toplamak için DEAŞ’ 
ın yayınladığı mesajları farklı dillerde yayınlama ile 
görevlidir.  
Rayat Al Tawheed Social Media Graphic  DEAŞ’ ın 
destekleyen İngilizlerin sesi konumudadır.   
The Al Malhama Brigade video yayınlamaktan 
sorumlu bir başka yayın organıdır .   
 Eleman temini için çalışan kuruluşlar deaşa eleman 
temin etmek için çalışan medya kuruluşlarıdır. 
Örneğin De Basis bu kuruluşlara örnektir.  
Medya noktasında değinilmesi gereken diğer 
hususlar  ise`, medya kuruluşlarının amblemleri 
örgütü temsil edecek biçimde tasarlanmıştır. Böylece 
örgüte içerik hazırlamanın dışında kurumsal düzeyde 
de örgüte destek olmuştur. Videolarda sağ üst köşede 
örgütün ve kuruluşun amblemleri dönüşümlü olarak 
hareket etmektedir.  Bunların dışında DEAŞ bu 
kuruluşları aracılığı ile diğer cihatçı örgütler ile 
iletişime geçmiştir. Örneğin`,Boko Haram DEAŞ’ a 
katılmadan önce medya konusundan DEAŞ’ tan 
destek aldığını itiraf etmiştir.

SONUÇ 
Yapılan bu araştırmalar gösteriyor ki Hibrit bir örgüt 
yapısına sahip olan DEAŞ terör örgütü bünyesinde 
birçok unsuru barındırmaktadır. Örgütün tarih 
sahnesindeki en zengin terör örgütü, etki ettiği nüfus 
en çok olan terör örgütü gibi tanımlamalara sahip 
oluşu , çok kısa sürede tüm dünya çapında tanınır 

hale gelmesi, diğer cihadi hareketleri bünyesine 
dahil edebilmesi gibi seçici özelliklerinin sebepleri 
hep bir noktada kesişmektedir. Bu nokta ise örgütün 
günümüzde devlet politikalarını, yasaları dahi 
etkileyen medya çalışmalarına büyük önem 
vermesidir. DEAŞ  kendinden önceki terör örgütleri 
ile karşılaştırıldığında teknolojik araçları, medyanın 
gücünü en etkin kullanan örgüt olma özelliğine 
sahiptir. Medya kuruluşları ile sosyal medya 
mecralarında yürüttüğü faaliyetler ile hem militan 
akışını sağlamış hem de yabancı ülkelerde kazandığı 
sempatizanları aracılığı  hiçbir zahmete girmeden 
örgüt adına birçok terör eylemi gerçekleştirmiştir. 
Yine örgüt medya aracılığı ile bu eylemleri bire bin 
katarak lanse etmiş, güç gösterisinde bulunmuştur. 
Tüm bu durumların dışında birde maddi gelir elde 
etmiştir. Görüldüğü üzere DEAŞ terör örgütü için 
medya hayati bir öneme sahiptir. 
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