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Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan 
araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Ha-
tırlanacağı üzere 2015’te Türkiye’nin şehir merkezlerin-

de yaşanan bombalı saldırılarda faillerin bir kısmı üniversite 
öğrencileriydi. Bu nedenle Türkiye’de özellikle gençler arasında 
radikalleşme olgusunu anlamak için üniversiteler odağında bir 
çalışma yapmanın yerinde olacağı kanısına varıldı. 

Bu doğrultuda üniversiteler ve çevrelerindeki sosyal ve siyasi or-
tamları mercek altına alındı. Araştırma 11 ili kapsayan 14 üni-
versitede yerinde gözlem yapılarak tamamlandı. Akademisyen, 
üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu 
kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler ki-
tabın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etti. Saha araştırmasında 
elde edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde 
incelendi ve derinlikli analizler ortaya konuldu. 

Dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversiteler-
deki serencamına odaklanan bu kitapta şu temel sorulara cevap 
bulmaya çalışıldı: 

• Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısının öğrencilerin radi-
kalleşmesinde bir rolü var mı? 

• Radikalleşme süreçlerinde kişisel özellikler ve aile arka planları 
kayda değer bir etkiye sahip mi? 

• Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal eğilimler Türkiye’deki ra-
dikalleşmede ne ölçüde rol oynuyor? 

• Bu konularda ilgili makamlar meseleye yönelik nasıl bir far-
kındalık taşıyor ve bu yönde önleyici hangi tedbirleri alıyorlar? 

• Türkiye radikalleşmeyle mücadele konusunda hangi dersleri 
çıkarmalıdır?
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SETA olarak Türkiye ve çevresindeki coğrafyanın muhatap oldu-
ğu siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel değişimleri anlamaya ve 
bu değişimler esnasında meydana gelen sorunları tespit etmeye yö-
nelik çok sayıda çalışmaya imza attık. Bu çalışmalarla akademik ca-
miaya nitelikli araştırmalarla katkı yapmanın yanı sıra karar alıcıların 
yolunu aydınlatma çabası içerisinde de olduk. Çalışmalarımız ulusal 
ve uluslararası mecralarda yakından takip ediliyor ve bu doğrultuda 
son derece yapıcı geri dönüşler alıyoruz. Türkiye’de Üniversiteler ve 
Radikalleşme kitabı da eğitim, güvenlik, dış politika ve siyaset alan-
larının kesişim alanındaki önemli bir soruna ışık tutuyor. Bu kitap 
akademik camianın yanı sıra bütün bu alanlarla ilgili çalışan karar 
alıcılara yönelik önemli ipuçlarını da bünyesinde barındırıyor.

Türkiye ve etrafında yaşanan siyasi ve sosyal istikrarsızlıklar ve 
tecrübe ettiğimiz hızlı değişimler ülkemizi terör, şiddete varan aşırıcı-
lık ve radikalleşme gibi sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Bu meydan 
okumalarla yüzleşmek karar alıcıların olduğu kadar akademik camia 
ve düşünce kuruluşlarının da sorumluluğundadır. Özellikle Batı üni-
versiteleri ve araştırma merkezlerinde radikalleşme olgusunu anlama-
ya yönelik çok sayıda araştırma yapılıyor ve akademik yayınlar ortaya 
konuyor. Hatta sadece bu konuya odaklanan araştırma merkezleri de 
mevcut. Radikalleşme ve terör Türkiye açısından da önemli bir konu 
olmasına karşın yeterli akademik üretim yapılmıyor. 

TAKDİM
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SETA olarak bu alandaki çalışmaları sürekli destekledik. Doç. 
Dr. Talha Köse ve İpek Coşkun öncülüğünde yürütülen çalışmanın 
ilk ürünü elinizdeki kitaptır. TÜBİTAK tarafından da desteklenen 
bu önemli araştırmanın alanında önemli bir boşluğu dolduracağı ka-
naatindeyiz. Kitabın aynı zamanda konuyla ilgili başka çalışmalara 
da ilham kaynağı olacağını düşünüyoruz. 

Türkiye’de Üniversiteler ve Radikalleşme Türkçe akademik litera-
türde önemli bir boşluğu doldurmanın yanı sıra saha çalışmasına da-
yalı özgün bulgu ve tespitleri de ortaya koymaktadır. Araştırma bir 
yılı aşkın sürede tamamlanmıştır. 11 ili kapsayan 14 üniversitede ye-
rinde gözlem yapılarak özgün veri toplanmıştır. Öğrenci, akademis-
yen, üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu ku-
rumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler çalışmanın 
bulgu ve tespitlerine temel teşkil etmiştir. Öte yandan radikalleşme 
konusundaki uluslararası literatür de taranarak bu konudaki güncel 
tartışmalar Türkçeye aktarılmıştır. Kitabın Türkiye’nin güven ve hu-
zur ortamına da katkı sunmasını temenni eder, iyi okumalar dilerim.

Prof. Dr. Burhanettin Duran
SETA Genel Koordinatörü



Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan araştır-
ma alanına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Öncelikle üniver-
sitelerdeki radikalleşme eğilimlerini tespit etmek için yola çıkılmış, 
11 ili kapsayan 14 üniversitede yerinde gözlem yapılmış ve öğrenci, 
akademisyen, üniversite yöneticisi, sivil toplum kuruluşu (STK) tem-
silcisi, yerel yönetici ve kamu kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen 
160’ı aşkın görüşmeyle son halini almıştır. Saha araştırmasında elde 
edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde incelen-
miş ve analizler ortaya konulmuştur. Araştırmada özellikle 2015’te 
Türkiye’de şehir merkezlerinde yaşanan bombalı saldırılarda faillerin 
bir kısmının üniversite öğrencisi olmasından hareketle üniversiteler 
odağında bir örneklem tercih edilmiştir. Üniversiteler 1960’lardan 
bu yana ideolojik ve etnik radikalizm ve aşırıcılık açısından önemli 
bir odak noktası haline gelmiştir. Dini söylemi kullanan aşırıcılık ise 
Türkiye özelinde biraz daha farklı gelişim seyri izlemiştir. Son dö-
nemde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olarak ortaya 
çıkan radikalleşmede üniversite gibi eğitim kurumlarının önemli bir 
ağırlığı vardır ancak bu karmaşık ve çok katmanlı yapıda ana odak 
sadece üniversite eksenli oluşmamıştır.

Dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversi-
telerdeki serencamına odaklanan bu kitapta cevabı aranan temel 

GİRİŞ 
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sorulardan birisi Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısının öğ-
rencilerin radikalleşmesinde bir role sahip olup olmadığıdır. Radi-
kalleşme süreçlerinde kişisel özellikleri ve aile arka planları kayda 
değer bir etkiye sahip midir? Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal 
eğilimler Türkiye’deki radikalleşmede ne ölçüde rol oynamıştır? 
Son olarak bu konularda ilgili makamlar meseleye yönelik nasıl 
bir farkındalık taşımış ve bu yönde önleyici hangi tedbirleri ortaya 
koymuşlardır? Araştırma sonuçları üniversitelerin öğrencilerin ra-
dikalleşmesinde özellikle kurumsal kapasitelerindeki boşluklardan 
dolayı –farkında olmadan– bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. 
Bu anlamda gerek yaşadıkları sosyal ortamdan gerekse aile yapıla-
rından dolayı radikalleşme konusunda risk grubunda olan gençler 
için üniversitelerin alternatif ortam ve iyileştirici hizmetler bağla-
mında yeterli imkanlar sağlayamadığı görülmüştür. 

Kitapta yer alan kapsamlı saha çalışmasının yanı sıra radikalleşme 
literatürünün geniş çaplı bir değerlendirmesi yapılmıştır. Birinci bö-
lümde radikalleşmenin siyasal ve toplumsal bağlamına yönelik farklı 
perspektiflere yer verilmiştir. Radikalleşme kavramının ortaya çıkışı, 
bu kavramın gelişim ve dönüşümünü etkileyen bölgesel ve küresel 
bağlam ile bu kavram etrafındaki temel araştırma sorunlarına kısaca 
değinilmiştir. Burada kökten dinci radikalleşmenin yanı sıra Batı’da 
özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yükselişe geçen aşırı sağcı 
radikalleşmenin özelliklerine de yer verilmiştir. Kapsamlı çalışmala-
rın dini radikalleşme kadar aşırı sağcı gruplar üzerine yapılmadığı 
tespit edilmiş ve bunun nedenleri değerlendirilmiştir.

İkinci bölümde ise radikalleşmenin kavramsal ve kuramsal tar-
tışmalarına yer verilmiştir. Bu noktada özellikle radikalleşmenin 
tanımlanmasında ortak bir kavramsal tanımın olmadığı görülmüş-
tür. Bu manada ülkelerin istihbarat birimlerinin yaptıkları radikal-
leşme ya da aşırıcılık tanımlarında bile önemli farklılaşmalar söz 
konusudur. Kuramsal yaklaşımlarda bazı benzerlikler bulunmakla 
birlikte farklılıklar da mevcuttur. Süreçler üzerine odaklanan ku-
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ramsal çalışmalarda radikalleşmenin yaşanmasında bireysel ya da 
toplumsal motivasyonların ne ölçüde belirleyici olduğu konusunda 
değişik görüşler vardır. Bu bölümde her birine kıyaslamalı şekilde 
yer verilmiş ve Türkiye örneğine uygun modellere odaklanılmıştır. 
Burada özellikle –saha çalışmasının analizinde de kullanılan– ra-
dikalleşmeyi mikro, mezo ve makro olarak üç temel katmana ayı-
ran yaklaşımlar önemlidir. Bu yaklaşımlarda radikalleşmenin farklı 
katmanlarındaki sebeplerine yönelik bir ayrımlandırma yapılmış-
tır. Radikalleşmenin kökenlerinin birey eksenli mikro seviyenin 
haricinde mezo seviye (radikal muhit) ve makro seviyeyi (kamu-
oyunun ve parti siyasetinin radikalleşmesini) de içerecek şekilde 
araştırılması önerilmektedir.

Üçüncü bölümde Türkiye’nin radikalleşme tecrübesi geçmişten 
bugüne detaylı şekilde incelenmiştir. Özellikle etnik ve ideolojik 
radikalleşme ve hatta aşırıcılık deneyimlerinin Türk toplumunu ve 
siyasetini yapısal olarak sarstığı dönemler olmuştur. Siyasal sisteme 
müdahil olan ordu darbe ve muhtıralarda müdahalesini bir şekilde 
bu radikalleşme ve aşırıcılıklarla mücadele etme iddiası veya ta-
ahhüdü ile meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu siyaset dışı müdahale-
ler genelde farklı türde radikalleşmeye zemin hazırlayan sonuçlar 
doğurmuştur. Türkiye’nin kendine özgü radikalleşme deneyiminin 
en son sarsıcı örneği ise FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleş-
tirdiği darbe girişimiyle Türk siyasi ve toplumsal sistemini kontrol 
altına alma meşum çabasıdır. 

Avrupa ve ABD’nin aksine Türkiye’nin bugüne kadar tecrübe 
ettiği radikalleşme deneyimlerinde yabancı ülke vatandaşlarının 
veya göçmen topluluklarının rolü oldukça sınırlıdır. Ancak dış 
kökenli ideoloji ve nüfuz mecraları Türkiye’de tecrübe edilen ra-
dikalleşmede rol oynamıştır. Sol radikalleşme hatta PKK eksenli 
sol/etnik radikalleşme ve marjinal kalsa da “İslami radikalleşme”de 
dış kökenli ideoloji ve fikri akımlar etkili olmuştur. Osmanlı’nın 
son dönemlerinde yaşanan ve imparatorluğun tasfiyesiyle neticele-



14    /     G İRİŞ 

nen siyasi toplumsal tecrübe ve ideolojilerin etkilerinin bir kısmı 
Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Cumhuriyet’le birlik-
te gelen hızlı modernleşme ve uluslaşma süreçleriyle 1960’lar ve 
70’lerde yaşanan hızlı göç ve şehirleşme deneyimlerinin Türk top-
lumu ve siyasetinde sarsıcı etkileri olmuştur. Bu iki hızlı değişim 
Türkiye’deki radikalleşme deneyimlerini ciddi oranda etkilemiştir. 
Hızlandırılmış değişim tecrübeleri Türk toplumunda sarsıcı etkiler 
bırakarak radikal uçlara kaymaları, toplumsal ve kültürel yapıyla 
uyumlu olmayan radikal siyasi ideolojilerin benimsenmesini ko-
laylaştırmıştır.

Dördüncü bölümde ise başta belirtildiği üzere kitabın ana oda-
ğını oluşturan Türkiye’de üniversitelerde yaşanan radikalleşmeye 
odaklanılmış ve bu anlamda 14 üniversitede çoğunluğu öğrenci-
lerden oluşan görüşmecilerin beyanlarından analizler yapılmıştır. 
Araştırmada rastgele seçilen ve görüşme yapılan öğrenciler arasın-
da daha çok siyasal ve etnik radikalizme yakın profillerle karşılaşıl-
mıştır. Dini radikalleşme kapsamında değerlendirilebilecek öğren-
ci sayısı ise yok denecek kadar azdır. Bulgularda öncelikle kampüs 
iklimi değerlendirilerek araştırmacıların kampüslerde, belli fakülte 
ve bölümlerde yaptıkları gözlemlere yer verilmiştir. Araştırma bul-
gularında öne çıkan başlıklar görüşmecilerin en sık zikrettiği olay 
ve olgular üzerine temellendirilmiş ve betimsel bir analiz neticesin-
de sunulmuştur. 

Yapılan görüşmeler üzerine öncelikle radikalleşme dinamikleri 
tespit edilmiştir. Daha sonra Türkiye’de üniversitelerdeki radikalleş-
me üniversite içi ve dışı şeklinde iki farklı alt başlıkta değerlendiril-
miştir. Bu ayrım yapılan görüşmeler neticesinde ortaya konulmuş-
tur. Zira pek çok görüşmeci bu konunun sadece üniversite içiyle 
sınırlı kalmadığı, üniversite dışında da pek çok farklı değişkenin 
bulunduğu ve bu değişkenlerin öğrenci hareketliliğinde belirleyici 
olduğuna dikkat çekmiştir. Görüşmecilerin beyanlarına göre her iki 
kategori alt başlıklarla derinlemesine değerlendirilmiştir. 
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Son olarak dünya örneklerinden de hareketle saha bulguları ışı-
ğında bilhassa gençleri radikalleşmeye iten ve çeken etmenler orta-
ya konulmuştur. Her bir etmen kategorik olarak değerlendirilmiş 
ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu anlamda çeken nedenlerden 
daha fazla gençleri radikalleşmeye iten nedenlerin olduğu görül-
mektedir. Bu ise bilhassa “kurumsal” yaklaşımlar konusunda bir 
güncellemeyi gerektirmektedir. Gençlerle temas halinde olan baş-
ta yükseköğretim kurumları olmak üzere liseler, yerel yönetimler, 
STK’lar ve emniyet güçlerinin bu konuyla ilgili çok yönlü kurum-
sal reflekslere ihtiyacı vardır. Bu noktada aralarındaki iş birliği ve 
iletişimi sağlayan unsurlar işletilen süreçleri de kolaylaştıracaktır.
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Radikalleşme üzerine son yıllarda Batı akademisi ve düşünce 
kuruluşlarında binlerce araştırma ve yayın yapılmıştır. Bu çalışma-
lar çoğunlukla büyük araştırma kurumları, çeşitli kamu kuruluşla-
rı ve üniversiteler tarafından fonlanmaktadır. Radikalleşmeye dair 
çalışmaların amacı büyük ölçüde tecrübe edilmekte olunan somut 
bir sorunun üstesinden gelme ve bu soruna dair uygulanabilir 
çözüm önerileri üretmeye yöneliktir. Erken dönemlerde ağırlıkla 
güvenlik sorunu veya güvenlikle ilgili bir mesele olarak ele alınan 
radikalleşme çalışmaları son yıllarda sosyal bilimlerin diğer alanla-
rında da öncelikli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Sadece ra-
dikalleşmeyi araştırmak üzere çeşitli merkezler dahi kurulmuştur.1 
Konuyla ilgili yapılan çalışmaların sayısı arttıkça ve konu odakları 
çeşitlendikçe fikir ve ekol farklılaşmaları da görünmektedir. Bu ne-
denle kavramın ortaya çıktığı bağlamı anlamak ve kavramla ilgili 
temel araştırma konu ve bulgularını belirlemek Türkiye’deki radi-
kalleşme olgusuna dair işlevsel bir çerçeve çizmek açısından önce-
lik arz etmektedir.

Bu bölümde radikalleşme kavramının ortaya çıkışı, kavramın 
gelişim ve dönüşümünü etkileyen bölgesel ve küresel bağlam ile 
bu kavram etrafındaki temel araştırma sorunlarına kısaca değinil-

1 Örneğin International Centre for the Study of Radicalisation and Political Vio-
lence (ICSR) 2008’de Londra merkezli kurulmuş bir araştırma merkezidir. Bir başka 
araştırma merkezi ise Lahey merkezli The International Centre for Counter-Terro-
rism’dir (ICCT). 
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Bu kitap Türkiye’de radikalleşme konusunda sınırlı olan 
araştırma alanına katkı sağlamak amacıyla yazıldı. Ha-
tırlanacağı üzere 2015’te Türkiye’nin şehir merkezlerin-

de yaşanan bombalı saldırılarda faillerin bir kısmı üniversite 
öğrencileriydi. Bu nedenle Türkiye’de özellikle gençler arasında 
radikalleşme olgusunu anlamak için üniversiteler odağında bir 
çalışma yapmanın yerinde olacağı kanısına varıldı. 

Bu doğrultuda üniversiteler ve çevrelerindeki sosyal ve siyasi or-
tamları mercek altına alındı. Araştırma 11 ili kapsayan 14 üni-
versitede yerinde gözlem yapılarak tamamlandı. Akademisyen, 
üniversite yöneticisi, STK temsilcisi, yerel yönetici ve kamu 
kurumu temsilcileriyle gerçekleştirilen derinlikli görüşmeler ki-
tabın bulgu ve tespitlerine temel teşkil etti. Saha araştırmasında 
elde edilen bulgular ve literatür çalışması mukayeseli bir şekilde 
incelendi ve derinlikli analizler ortaya konuldu. 

Dünyada ve Türkiye’de radikalleşme ve aşırıcılığın üniversiteler-
deki serencamına odaklanan bu kitapta şu temel sorulara cevap 
bulmaya çalışıldı: 

• Türkiye’de üniversitelerin mevcut yapısının öğrencilerin radi-
kalleşmesinde bir rolü var mı? 

• Radikalleşme süreçlerinde kişisel özellikler ve aile arka planları 
kayda değer bir etkiye sahip mi? 

• Bölgesel ve küresel gerilim ve siyasal eğilimler Türkiye’deki ra-
dikalleşmede ne ölçüde rol oynuyor? 

• Bu konularda ilgili makamlar meseleye yönelik nasıl bir far-
kındalık taşıyor ve bu yönde önleyici hangi tedbirleri alıyorlar? 

• Türkiye radikalleşmeyle mücadele konusunda hangi dersleri 
çıkarmalıdır?
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