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Örgütlerin ?ntihar Eylemcisi Seçme Yöntemleri

Örgütlerin intihar eylemcileri seçerken baz? ön ?artlar? arad??? bilinmektedir. Öncelikle, eylemcilerin görevlendirilmesinde gönüllü
olmak ve yapaca?? eylemin sonuçlar?n? idrak edecek kadar akl? ba??nda olmak bu ortak özelliklerin ba??nda gelmektedir.
Psikolojik sorunu olanlar ve hayatlar?na ki?isel nedenlerle son vermek isteyenler bu eylemler için kabul edilmemektedir.

Lübnanl? ?ii örgütlerin intihar eylemcilerini seçme kriterlerine göre; eylemci erkek ve eylemin sorumlulu?unu tek ba??na üstlenecek
kadar olgun bir ya?ta olmal?yd?, bakmakla yükümlü oldu?u herhangi bir aile ferdi olmamal?yd? ve intihar öncesindeki psikolojik
durumuyla ba?a ç?kabilecek kadar güçlü olmal?yd?. Bu kriterlere ra?men 15-17 ya?lar?nda gençlerin eylemci olarak seçilmesi bir
süre sonra halktan tepki çekmeye ba?lad?. Bu tepkiler üzerine, eylemcinin biraz daha olgun ya?larda ve örgütte bir geçmi?i
olanlardan, eylemlere i?tirak etmi? olanlardan seçilmesine dikkat edildi.

Hamas örgütü, eylemci seçiminde iki temel faktörü dikkate almaktad?r. Bunlar, eylemcinin dinî duygular?n?n güçlü olmas? ve ?srail
askerlerinin kontrolünde dikkat çekmemeleri için suç sicilinin temiz olmas?d?r.

El Aksa ?ehitleri Tugay?nda eylemci olarak 18 ya??n alt?ndakilerin, çocu?u olan evlilerin ya da evinin geçimini sa?layabilecek bir
karde?i olmayanlar?n reddedildi?i örgüt yetkilileri taraf?ndan Ürdünlü bir gazeteci ile yap?lan röportajda iddia edilse de
eylemcilerin bir k?sm?n?n bu kriterlerin d???nda oldu?u görülmü?tür. Ayn? röportajda, örgütün intihar eylemcilerini seçmekle
görevli özel birimi, gençlerin kesinlikle dindar olmas?n? ve ??ehitli?in ve Cihad?n anlam?na inanm??? olmas?n? ?art tuttuklar?n?,
adaylar?n yap? ve görünü? olarak, patlama an?n? beklerken ?srailliler aras?nda rahat hareket edebilecek, gerekti?inde peruk, Yahudi
kipas? ve saç lülesiyle kimliklerini gizleyebilecek, özellikte olmalar? gerekti?ini ifade etmi?tir.

El Kaide militanlar?, genellikle 17-25 ya?lar? aras?ndaki bekâr gençlerden olu?maktad?r. Dr. Marc Sageman, yukar?da bahsedilen
çal??mas?nda, El Kaide militanlar?n?n gönüllü olarak kendili?inden örgüte ba?vurdu?unu tespit etmi?t, militanlar?n hiç birisinin
?antaj veya beyin y?kama gibi yöntemlere maruz kald???na dair belirtiye rastlamam??t?r. Ayr?ca, El Kaide?nin te?kilât yap?s?nda
?eleman temini? ile sorumlu bir birimin bulunmad???, örgütün bütçesinden bu i? için para harcanmad??? da bilinmektedir.

Örgütün Avrupa ülkelerindeki yeni eleman temin çal??malar?, içinde bulunduklar? topluma entegre olmu?, ikinci ve üçüncü ku?ak
gençler aras?nda yo?unla?m??t?r. K?l?k ve k?yafeti, temiz adli sicili ile ülkenin dilini ve kültürünü çok iyi bilen bu gençler
aras?ndan elde edilen militanlar, ülkelerin güvenlik güçlerinin dikkatini dahi çekmemektedirler. Bu militanlar?n ortak noktalar?;
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dinlerine ba?l? olmalar?, 11 Eylül sald?r?lar?n?n ba?ar?s? nedeniyle Usame Bin Ladin?e hayranl?k duymalar?, ABD ve Bat?
dünyas?ndan nefret etmeleri ve ya?ad?klar? topluma yabanc? kalm?? olmalar?d?r.

LTTE militanlar?, %75?i otuz ya??n alt?nda, genel olarak alt gelir grubuna dahil, Tamil ?rk?ndan ve ço?unlukla Hindu ve az da olsa
H?ristiyan dinine mensup gençlerden olu?maktad?r. . Örgütün militan seçiminde a??rl?k verdi?i bölge, Tamillerin yo?un olarak
ya?ad??? ve LTTE?nin hakim oldu?u k?rsal bölgelerdir. ?stihbarat grubunun görevlendirdi?i Kara Kaplanlar?n kayna?? ise melez ve
Sinhal bölgesinde yeti?mi? Tamillerdir. Bunun d???ndaki bölgelerden örgüte kabul edilen Tamiller kritik görevlerde
kullan?lmamaktad?r.

LTTE, intihar eylemcilerini e?itimli militanlar?ndan bu göreve istekli oldu?unu beyan edenlerin aras?ndan seçmektedir. ?ntihar
eylemcisi olmaya gönüllü militanlar göreve talip olduklar?n? birlik liderlerine bildirmekte ve militan?n becerileri ve niteliklerine
göre aday listesine al?n?p al?nmayaca??na karar verilmektedir. Bir intihar eylemi için karar verildi?inde, listedeki uygun adaylar
aras?ndan seçilenlere eyleme haz?r olmas? için emir verilmektedir. Adaylar?n seçiminde, örgüt lideri Prabhakaran??n tek söz sahibi
oldu?u ve seçim esnas?nda militanlar?n ki?isel özelliklerini, daha önce icra etti?i görevleri, ailevi durumlar?n?, karde? say?lar?n?
dikkate alarak örgütün de?er verdi?i ve görevi ba?armaya yetkin ki?ileri seçti?i bilinmektedir.

LTTE?nin eylemci seçiminde ??ehitlik piyangosu? ad? verilen bir çekili? yap?ld??? da bilinmektedir. Belirli bir eylem için gönüllü
olan ve dilekçeleri kabul edilen eylemcilerin isimleri bir torbaya konmakta ve bizzat Prabhakaran taraf?ndan torbadan iki isim
seçilmektedir. ?smi çekilen militanlar, büyük bir sevinç ve gurur ya?arken, di?erleri üzüntüden a?layarak seçilen eylemcileri
alk??larla kutlamaktad?rlar.

Örgütlerin eylemci tercihlerindeki genel ortak nokta, eylemcilerin gönüllü olarak eyleme kat?lmas?n? istemeleridir. El Kaide,
militanlar?n? örgüte kabul ederken ettirdi?i örgüte ve davaya ba?l?l?k yemini ile gelecekte verilecek her türlü göreve gönüllü
olmalar?n? garanti alt?na al?rken, di?er örgütler hedefi belirlenmi? her eylem öncesinde gönüllü militanlar aras?ndan seçim
yapmaktad?r. Bu hususta tek istisna, çe?itli nedenlerle eyleme zorlanan, kand?r?lan veya uyu?turucu etkisiyle kat?lan eylemcilerdir
ki, bunun oran? tüm eylemler içinde yüzde be?i dahi a?mamaktad?r.
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