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 Terör neden vard r? Bir insan neden teröre ba vurur? Bu 

sorulara ekonomik, siyasi, askeri, sosyolojik veya felsefi 
aç klamalar getirmek mümkündür. Terörün psikolojisini anlamak 
için bu yaz da son y llarda sosyal psikologlar n geli tirdi i Terör 
Yönetimi Kuram  incelenecektir (1). 
 Varolan tüm canl larda bir ya am  sürdürme içgüdüsü 
vard r. nsan da di er canl lar gibi tehditler ve belirsizliklerle dolu 
bir dünyaya do ar. Bu dünyay , onun içinde olanlar  aç klamak ve 
kendini bu bütün içinde anlaml  bir yere koymak zorundad r. 
nsan n pek çok canl dan farkl  olarak dü ünme, imgeleme ve 

planlama gibi üst düzey bili sel yetenekleri vard r. Bugünkü insan 
uygarl n n temeli olan bu yeteneklerden en önemlisi ise insan n 
kendi varl n n (benli inin) fark na varabilmesidir. Bu soyutlama 

becerisi sadece baz  gorillerde ve insanda görünen aynadaki imgenin “kendi” yans mam z oldu u bilincine sahip 
olmam z  sa lar. Bu muhte em fark ndal k di er canl lardan farkl  olarak bir ba ka gerçe in daha fark na 
varmam z sonucunu do urmu tur: Ya am sonlu, insan ölümlüdür. Ya am  sürdürme içgüdüsü ile çeli en bu 
müthi  fark ndal k beraberinde bir varolu  deh eti (terörü), ölüm korkusu ve kayg s  getirir.  

Yine pek çok canl dan farkl  olarak insan semboller yaratabilmekte ve evreni semboller arac l yla temsil 
edebilmektedir (nesnelere verilen isimler, uluslar n bayraklar , vb.). Kurama göre inançlar, de erler, ideolojiler gibi 
kültürel dünya görü leri insana dünya üzerinde fiziksel olarak eri emese de sembolik olarak ölümsüzlü e çare 
olmu tur. ster dini ister ideolojik, isterse ba ka türlü her kültürel dünya görü ü, insan n kendi varolu unu ve 
içinde ya ad  evreni anlamland rmas  için bir tan mlar bütünü sa lamaktad r. Aksi taktirde dünya ve üzerindeki 
her olgu kaba dökülmemi  bir su kadar ekilsiz ve kaçamakt r. Kültürel dünya görü leri sadece bir tan mlar 
bütünü de ildir. Bu tan mlarla birlikte insan n kendi varl n  da anlamland racak de erler ve kurallar 
içermektedir. Birey bu ölçütleri kullanarak kendi edimlerinin o dünya görü ü içinde ne derece anlaml , iyi, kötü, 
de erli veya de ersiz oldu u yarg s na ula r. Bu de erlendirme süreci olumlu ise, benlik sayg s  denen, benli e 
kar  duyulan genel bir de erlilik duygusu olu ur. Bu duygu insan n de erli bir varolu  için oldu u anlam yla 
birlikte derinlere gömmeye çal t  ölümlülük dü üncesini ve bundan kaynaklanan kayg ya tampon olma i levi 
görür. Özetle, inançlar na ve de erlerine uygun ya ad n  dü ünen insan kendine kar  iyi duygular bar nd r r ve 
bu sembolik ölümsüzlük sa lar. 
 
Terörü Aç klamak 
 nsan n ya ad  co rafyalar n ve kültürlerin çe itlili i elbette bunlarda do up büyüyen bireylerin ki ilik 
örüntülerinde, davran lar nda ve kültürel dünya görü lerinde nüanslardan z tl klara kadar geni  bir yelpazede 
farkl la maya yol açabilmektedir (2). Hatta bazen bu farkl l klar daha küçük gruplar aras nda bile gözlenmektedir. 
nsan zihninin yarat c l n n belgesi olan bu çe itlilik ayn  zihin içinse aç k bir tehdit olu turmaktad r. nsan zihni 

birbiriyle uyumsuz, çeli kili veya çat mal  bilgileri ayn  anda geçerli kodlayamaz. Bunun yarataca  bili sel 
çeli kiyi bir ekilde gidermek zorundad r (3). Bu çeli kinin ise benlik sayg s  aç s ndan önemli bir do urgusu 
vard r. Kuram n analiz etti i ekilde bak lacak olursa benlik sayg s , insan n geçerli oldu una inand  dünya 
görü ünün sa lad  de erleri bir standart kabul ederek kendine dair bir de erlendirme yapmas  sonucu ortaya 
ç kan bir duygudur. Ba ka dünya görü leri kendi dünya görü ü ile çat an birey için evrene yükledi i anlam n 
yitirilmesi tehdidi vard r. Bunun en riskli sonucu ise benli in olumlu de erinin ortadan kalkmas  sonucu aç a 
ç kacak olan varolu sal terör ölümlülüktür. te bu nedenle bireyin dünya görü ünü yanl layan veya onun 
çerçevesini belirledi i de erlere ayk r , bu de erleri alçalt c  davran lar sergileyen di erlerine kar  k zg nl k, öfke, 
sözel veya davran sal iddet, en sonunda da yok etme davran  sergilenerek, zihnin varolu a ve benli e yükledi i 
anlam korunmaya çal lmaktad r. te terör bu davran sal ifadenin en iddetlisidir. Terör eylemleri, kar t 
kültürel dünya görü ünü, onun sembollerini, en önemlisi de ölüm tehdidiyle ya amlar n  hedef ald  için 
kar tlar n n varolu  kayg s n  artt rmakta ve ayn  iddeti kendine çekmektedir. Sava lar  ve kan davalar n  bu 
perspektiften ele almak mümkündür. 
 Kuram n bak  aç s ndan incelendi inde terör benlik sayg s  dü ük, kendine ve ba kalar na güvenmekte ve 
duygusal yak nla ma kurmakta güçlük çeken, ho görü limiti s n rl  totaliter dünya görü lerine sahip ve sembolik 
ölümsüzlük araçlar  (çocuk sahibi olma, yarat c  üretim, dini veya spiritüel inançlar vb.) zay f olanlar n daha fazla 
yatk n oldu u bir davran  türüdür (4). Bu tür bir örüntüye sahip bir bireyin varolu una tehdit olabilecek unsurlar  
daha iddetli tehditler olarak alg lamas  mümkündür. Bu durumda totaliter rejimlerin oldu u, ölümle, 
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güvensizlikle, açl kla ve müzmin sava larla yo rulmu  toplumlardan teröre yatk n bireylerin yeti mesi oldukça 
mümkündür.  
 
Terörü Anlamland rmak 
 Terör eylemleri, sadece onlara maruz kalanlarla yak nlar n  de il, medya yoluyla tüm insanlar  psikolojik 
olarak etkilemektedir. Olay  ya ayanlar için ölümle burun buruna gelmenin yarataca  psikolojik gerginlik travma 
etkileri ile belirebilecektir. Terörü toplumsal bir olay olarak televizyonlardan ve gazetelerden ya ayanlar n da bu 
ölümle yüzle me deneyimi ile ba a ç kmalar  gerekmektedir. Teröre yak n vade içinde verilen savunmac  tepkiler, 
terör eyleminin travmatize edici sonuçlar n  yads ma (“Bu bizim ba m za gelmi  olamaz!”), dikkati ba ka i lerle 
da tma (al veri , alkol tüketimi, müzik dinleme, vb.), korunma içgüdüsüyle kendi içine kapanma (a r  güvenlik 
tak nt s ) ve güvensizli in yaratt  kontrol yitimi duygusu ile özgürlükleri k s tlama veya önemini az alg lama 
olarak özetlenebilir. Uzun vadede ise daha sosyal içerikli tepkilerin belirdi ini söylemek mümkündür. Terör 
olay na bir de er ve anlam verme çabas , vatanseverlik ve milliyetçilik duygular n n iddetinin artmas , muhalif 
dü ünceleri bask lamak, önyarg lar n, kal pyarg lar n, ba nazl n iddetlenmesi baz  sald rgan tepkilerdir. Daha 
çok kendi incinmi li ini, ölüm kayg s n , kültürel dünya görü ünü geçerlemeye yönelik uzun vade tepkiler ise 
yard m etme davran nda artma ve kahramanlar ve kahramanl k öyküleri yaratma eklinde özetlenebilir (4).  

Bir terör eyleminin ilk etkileri, eylemin do as  gere i insana kendi 
ölümü fikrini canland rarak varolu sal kayg y  tetikleyecektir. Bu kayg n n, 
toplumsal bir tehdidin yaratt  korkunun ve bunlara e lik eden di er 
olumsuz duygular n ifade edilmesi, yak nlardan, arkada lardan bu konuda 
destek al nmas  sars lan benlik sayg s n  (özgüveni) toparlamada yard mc  
olacakt r. 
 Sonuç olarak terör, bast rmak ve ya am m zdan oldu u kadar 
bilincimizden de uzak tutmaya çal t m z ölümlülük dü üncesinin 
üzerindeki örtüyü açmaktad r. Ya ad m z toplumsal travmay  ve duygu 
durumunu anlamland rmak ise, aynadaki imgenin ben oldu unu 
kavraman n varolu sal bir sonucudur. 
 

 
Kaynakça 
 
(1) Greenberg, J., Solomon, S., ve Pyszczynski, T. (1997). Terror management theory of self-esteem and cultural 
worldviews: Empirical assessments and conceptual refinements. M. P. Zanna (Ed.), Advances in Experimental Social 
Psychology (Vol. 29, pp. 61-139) içinde. NY: Academic Press.  
(2) Triandis, H. C. (1994). Culture and social behavior. NY: McGraw-Hill. 
(3) Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford University Press. 
(4) Pyszczynski, T., Solomon, S., ve Greenberg, J. (2003). In the wake of 9/11: The psychology of terror. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


