FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU LİSESİ MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONFERANSI’2019 GÜVENLİK
KOMİTESİ ÇALIŞMA KAĞIDI

Komite Konusu: Devletlerdeki Terör Örgütlerinin Diğer Hükümetlerce Tanınmalarının/Tanınmamalarının Tartışılması
ve Ortak Bir Terör Örgütleri Listesi Oluşturulması.
Komite Başkanı: Alihan AKDAĞ
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-İÇİNDEKİLERKomite başkanı ve komite başkan yardımcısının katılımcılara mektupları.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tanımı.
Komite içerisinde kullanılabilecek bazı anahtar kelimeler ve anlamları.
Terör ve terörizm.
Birleşmiş Milletlerin halihazırda tanıdığı terör örgütleri.
Birleşmiş Milletlerin terör ile ilgili bazı çalışmaları.
Dünya’da varlık gösteren bazı terör örgütleri, ideolojileri ve çalışmaları hakkında özet bilgi.
FSALMUN’19 Güvenlik Komitesi Başkanlığından delegelere notu.
Kişisel çalışmalar için önerilen kaynaklar.
Kaynakça.

KOMİTE BAŞKANINDAN MEKTUP
Değerli Katılımcılar,
Hepinizi bu sene ilki gerçekleşecek olan FSALMUN 2019’da ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğumu
söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. 4-5-6 Eylül’de gerçekleşecek olan konferansımızda Birleşmiş Milletlerin
Güvenlik Konseyinin, Birleşmiş Milletlerin en önemli ve yetkili organı olduğu bilincinde çalışmalarımızı sürdürmemizin
gerekliliğini vurgulamak isterim. Bunun içinde öncelikli olarak sizler için büyük bir titizlikle hazırladığımız çalışma
kağıdımızı okumanızı ve sizin için özellikle belirttiğimiz talimatlara uymanız gerekmektedir. Komitemizde üç gün
boyunca işlenecek olan konu en yapıcı, kalıcı, barışçıl ve evrensel bir şekilde çözüme kavuşmalıdır. Bu bağlamda sizlere
olan inancım tamdır. Konferansımız süresince akademik alanda birçok bilginin yanı sıra onlarca açıdan kendinize yeni
şeyler katacağınızdan ve kendinizi hissedilebilir ölçüde geliştireceğinizden emin olabilirsiniz. Aynı zamanda yardımcım
Zeynep ile bu üç gün boyunca sizlerin unutamayacağınız anılar yaşamanız ve hat safhada eğlence ile konferansımızdan
ayrılmanız için son derece büyük bir gayret ile çabalayacağımızdan emin olabilirsiniz. Her yönden konferansın en iyi
şekilde geçmesi için konferans öncesinde titiz bir şekilde çalışmanız ve konferans süresince olabildiğince aktif bir şekilde
bu üç günü geçirmelisiniz. Her türlü sorun, soru ve belirsizlik için bana her zaman ulaşabilirsiniz. “Barış ve huzur içinde
yaşamak herkesin hakkı.” Barışla ve esenlikle kalın.
Güvenlik Komitesi Komite Başkanı
Alihan AKDAĞ
iletişim: alihanakdag@icloud.com / sflmun19@gmail.com

KOMİTE BAŞKAN YARDIMCISINDAN MEKTUP
Kıymetli Delegeler,
Öncelikle bu sene ilki gerçekleşecek olan konferansımız FSALMUN’da sizi komitemizde görmekten büyük bir sevinç ve
onur duyuyorum. Üç gün sürecek olan bu konferansımızda biz komitemiz içinde dünya çapında tartışmalara ve krizlere
yol açmış bir konuyu çözüme ulaştırmaya çalışacağız. Konu kendi ülke çıkarlarınızı derinden ilgilendirdiğinden
hazırladığımız çalışma kağıdı dışında kendi ülke politikanıza hakim olmanız konferansın verimliliği için ciddi bir önem
taşır. Ve ayrıca Birleşmiş Milletlerde her ne kadar her komitenin farklı yeri olsa da Güvenlik Konseyi Birleşmiş
Milletlerin en yetkili organıdır. Bu nedenle çalışmalarınızı titizlikle yürütmenizi tavsiye ederim.
Şu ana kadar delege olarak katıldığım tüm MUN konferansları bana ayrı bir tecrübe kattı. Bu tecrübeler akademik olarak
sınırlı değil. Gerek arkadaşlık olsun gerek eğlence olsun MUN konferansları katılımcılara harika anılar ve deneyimler
kazandırıyor. Ve ben belirtmek istiyorum ki hem konferansımız FSALMUN’da hem komitemizde akıllara kazınacak üç
gün geçireceğiz. Ben ve komite başkanım Alihan sizi ve konferansı dört gözle bekliyor, harika zaman geçireceğinizi
temin ediyoruz. Herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa benimle iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar.

Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı
Zeynep Dilara TURAN
iletişim:zeynepdilaraturan1@gmail.com
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ (BMGK) TANIMI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler’in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla
yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletler’in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu bağlayıcılık, üye ülkelerin
tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi beş, geçici olarak seçilmiş on tane üyeyle toplam 15 üye ülkeye sahiptir.
Ülke sayısı konu güvencesiyle veya Birleşmiş Milletler Genel Kurul tarafından arttırılabilir veya azaltılabilir. [Daimi
üyeler değiştirilemez,azaltılamaz veya arttırılamaz] BMGK’de kararları veto hakkı olan beş daimi üye Amerika Birleşik
Devletleri, Fransa Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Rusya Federasyonu’dur. Geriye kalan 10
geçici üye Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından her iki yılda bir yapılan seçimlerle belirlenir. Güvenlik Konsey
Başkanlığı ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.
BMGK görev ve yetki bakımından diğer BM organlarından ayrılır, çünkü daha önce de bahsedildiği gibi BMGK’den
çıkan bütün kararların üye ülkeler üzerinde bağlayıcı gücü vardır. Görevi, Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarının
belirlediği çizgiden ayrılmadan uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktır.
Bu görevi yerine getirebilmesi için Güvenlik Konseyi’nin sahip olduğu bir takım yetkiler vardır.
• Uluslararası anlaşmazlığa sebep olabilecek tartışma veya durumların araştırılması ve bu sorunların çözümü için
tavsiyelerde bulunmak;
• Tarafların sorunlarını barışçıl yollardan çözmelerini sağlamak amacıyla görüşmeye davet etmek;
• Alınan kararların nüfuzunu arttırmak amacıyla Birleşmiş Milletler üye ülkelerini yaptırım gibi şiddet içermeyen
Güvenlik Konseyi kararlarına uymaya çağırmak;
• Karşılaşılan durumların ağırlaşmasını önlemek amacıyla ilgili tarafları kararlara uymaya çağırmak;
• Bölgesel sorunların bölgesel düzenlemelerle birlikte çözülmesini teşvik etmek ve BM yetkisinde bu düzenlemelerin
kullanılmasını sağlamak;
• Uluslararası barış ve güvenliği sağlamak veya korumak adına gerekli görülen durumlarda güç kullanımına başvurmak ya
da onay vermek.
KOMİTE İÇERİSİNDE KULLANILABİLECEK BAZI ANAHTAR KELİMELER VE ANLAMLARI
Ambargo: Ambargo kelimesinin kullanılması Birleşmiş Milletlerin sadece Güvenlik Konseyinde yasaldır. Ambargo
kelimesinin açıklaması: Bir devletin başka bir veya birden çok devlete herhangi bir mal veya bilgi vermemesine denir.
Örneğin: 1.ülke, 2.ülkeye doğalgaz veriyor ve herhangi bir anlaşmazlıktan dolayı vermemeye başlarsa buna ambargo
denir. Ambargo veya yaptırım denmediği sürece anlaşmayı bozmaları gerekmektedir ve ambargo veya yaptırım yapan
ülke anlaşmayı bozacağından dolayı tazminat ödeme zorunluluğuna girecektir.
Veto: Veto kelimesi beş daimi üye ülkenin hakkıdır. Veto çözüm önergesini ve talepleri düşürme görevini üstlenir. Beş
daimi üye dışında Veto hakkını hiçbir ülke talep edemez ve kullanamaz
Talep: Talep; Başkanlık Divanının komiteye sunduğu bir süreçtir. Talepte bulunmak isteyen ülkeler plakartlarını kaldırıp
talepte bulunabilirler. Talep için plakart kaldıran ülkeleri Başkanlık Divanı seçer ve talebi komitede oylatarak uygular.
Talepler çoğunlukla tartışılabilecek bir konu üzerine olur.
İzole: İzole kelimesi kapalı demektir. İzole edilen komiteye Genel Sekreter harici kimse giremez
Oy: Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey.
Seçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap.
Hak: Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç.
Halk: Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.
Şaibe: Hile.
Azınlık: Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, azlık, ekalliyet, çoğunluk
karşıtı.
Referandum: Halk oylaması.
Vatandaşlık: Yurttaşlık.
Politika: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü, siyaset,
siyasa.
Devlet: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu
tüzel varlık.
Oy Pusulası: Seçimlerde adaylara veya partilere ait özel şekilleri içeren, üzerine oya ait işaret konulan resmi belge, oy
kağıdı.
Açık Oy/Gizli Tasnif: Verenin adını gösteren ve konuşulan sorun üzerindeki düşüncesini belli edecek yolda verilen oy.
Siyasi Parti: Politik hayatın en önemli ögesi olan ve belli bir siyasi görüşü temsil eden parti, siyasal parti.
Seçmen: Oy verme hakkı olan kimse, müntehip

TERÖR VE TERÖRİZM
Terörizm; siyasal nitelikli amaçlara ulaşmak için kullanılan ve psikolojik yanı ağır basan ağır bir savaş biçimli siyasal
süreci etkilemeyi amaçlayan şiddet eylemleri olarak tanımlamak mümkündür. Terörizm birdenbire ortaya çıkmaz. Küçük
masum protesto ve yürüyüşlerle başlayıp zamanla evirilip bir şiddet çarkına dönüşen bir süreçle gelişir.Bununla birlikte
bu ifade oldukça tartışmalı bir kavram olup üzerinde akademik ya da uluslararası fikir birliği yoktur.

Terörün unsurları;
-İdeolojik unsur:
İdeolojik unsur örgütün hareket noktasını oluşturur. Bu nedenle terörün mutlaka bir ideolojik alt yapıya sahip olması
gerekir. Örgütler belirledikleri ideolojilere göre strateji belirlerler. Terör örgütledikleri düzenledikleri siyasi eğitimlerle
örgütün temelini oluşturan bu ideolojiyi örgüt mensuplarına benimseterek onları örgütün hedefleri konusunda
bilinçlendirmek isterler. Bu süreçte örgüt mensuplarının örgüte olan bağlılığı sağlanır. Günümüzde terör örgütlerinin
kullandığı belli başlı ideolojiler arasında Komünizm, Milliyetçilik, din gibi farklı kaynakları temel alan, ancak hedef
olarak rejim değişikliğini veya bölünen topraklar üzerinde yeni bir devlet kurmayı amaçlar ideolojiler yer almaktadır.
-Örgüt unsuru:
Terörle Mücadele Kanunu’na göre örgüt iki veya daha fazla kimsenin aynı amaç etrafında birleşmesiyle meydana gelir.
Örgüt; organize bir yapı içerisinde, aynı ideolojiyi benimseyen ve aynı hedefe yönelmiş kişilerden oluşur. Günümüzde
terör örgütleri, çoğunlukla örgüt lideri ile ona bağlı üst düzey sorumlular ve daha alt düzeydeki bölge, il ve birim
sorumlularından oluşur. Bu yapılanmada illegal yapılanma ve gizlilik esastır. Böylece örgütün güvenlik hedefi yerine
getirilmiş olur. İllegal faaliyet, legal alanda öne çıkan sempatizanların illegal alana kaydırılmaları ile beslenir. Böylece
operasyonlarla ortaya çıkan kadro kayıpları, yeni ve deşifre olmamış örgüt mensuplarının illegal kadrolara aktarılmasıyla
giderilmeye çalışır.
-Şiddet unsuru:
Terör örgütleri şiddeti,hedefledikleri ideolojik sistemi gerçekleştirmek amacıyla kullanırlar. Düzenledikleri şiddet
eylemleri ile toplumu korkutup, bıkkınlık ve yılgınlık duygusunu oluştururlar. Böylece halkın devlet otoritesine olan
güvenini sarsarak bir kaos ortamı yaratırlar.

Terörizmin özellikleri:
Dünya’daki terör örgütlerine baktığımızda benzerlik gösteren şu özellikleri görebiliriz.
1- Terörizm bir ideoloji, bir doktrin ya da sistematik bir fikir olmamakla beraber hedefe ulaşmak için kullanılan bir
stratejidir.
2- Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştırmak için zemin hazırlar.
3- Terörizm, yeni bir düzen ve menfaatler vaat eder.
4- Terörizm, uluslararası düzende dış güçlerce daima desteklenir. Aksi halde gelişmesi mümkün değildir.
5- Terörizm, propaganda olmadan güçlenemez hatta ayrılmaz bir bütündürler.
6- Terörizm, mali desteğe ihtiyaç duyar ve bunu elde etmek için de yasadışı yollara başvurur.
7- Terörizm, devlet otoritesine alternatif olduğunu savunur.
8- Terörizm, düzen değişimi, bağımsız bir devlet kurma gibi nedenlerle ortaya çıkabilir.
9- Terör, bilinçli ve kasıtlı yapılan eylemleri içerir.
10- Terörizmin amacı şiddet uygulamaktır çünkü ancak bu şekilde hedeflerine ulaşabileceğini düşünür.
11- Terörizm, genellikle siyasi bir amaca hizmet eder.
12- Terörizm, bireysel değil örgütlü grupların gerçekleştirdiği eylemlerdir.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN HALİHAZIRDA TANIDIĞI TERÖR ÖRGÜTLERİ
-Abdullah Azzam Tugayları
-Ansaru
-Arap Yarımadası el-Kaidesi
-Asbat el-Ensar
-Batı Afrikada’da Birlik ve Cihar Hareketi
-Boko Haram
-Cemaat Ensaru’t Tevhid
-Ceyş-i Muhammed
-Türkistan İslam Partisi
-Ebu Seyyaf
-El-Harameyn Vakfı
-El-İttihad el-İslamiye
-El-Kaide
-El-Murabitun
-El-Nusra Cephesi
-Ensar ed-Din
-Ensar el-İslam

-Ensar eş-Şeriat (Libya)
-Ensar eş-Şeriat (Tunus)
-Fas İslami Muharip Grubu
-Mağrip el-Kaidesi
-İslam Cemaati (Güneydoğu Asya)
-Kafkasya Emirliği
-Mısır İslam Cihadı
-Hareket’ül Cihad el-İslami
-Hareket’ül Mücahid
-İslami Cihar Birliği
-Özbekistan İslami Hareketi
-Irak ve Şam İslam Devleti
-Leşker-i Tayyibe
-Leşker-i Jhangvi
-Libya İslami Savaş Grubu
-İslami Mirası Canlandırma Cemiyeti
-Tehrik-i Taliban Pakistan
-Silahlı İslami Grup
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖR İLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALARI
Terörün dünya örgütü düzeyinde tanımlanma girişimi ilk olarak Milletler Cemiyeti (MC) zamanında olmuştur. Örneğin
1937 tarihli Terörizmin Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme’de dar kapsamlı da olsa terör tanımlanmıştır.
1. ve 2. Maddelerdeki ifadelerde terör, daha çok devlet başkanları gibi kamu görevlilerine karşı düzenlenen eylemlerle
sınırlı görülmüştür. Ancak MC’nin etkisizliği bu konuda kayda değer bir ilerlemenin sağlanamamasına yol açmıştır.
MC’den sonra yoğunlukla BM’nin bu konuda gayretlerinin olduğu görülmektedir. Terörün ortadan kaldırılması BM’nin
amaçları arasında kabul edilmiştir. BM Antlaşması 1/1. Maddesi’nde de ifade edildiği üzere “uluslararası barış ve
güvenliği koruma” örgütün amaçlarından birisi ve belki de birincisidir. Bu amacın, ilk maddenin ilk fıkrasında yer alması
buna verilen önemi göstermektedir. Uluslararası terör eylemleri, uluslararası/bölgesel barışı bozduğu için BM’nin
amaçlarıyla çelişmekte, örgütün görevini yerine getirmesini engellemekte, dolayısıyla örgütü başarısız göstermektedir.
BM’de terör ile ilgili en önemli sorunlar; terörün tanımlanması, terörizm ile sömürgecilik karşıtı ve ulusal kurtuluş
hareketleri arasındaki ilişki, devletlerin silahlı kuvvetlerinin uğraşları konuları olmuştur. Bu doğrultuda pek çok girişim
olmuşsa da, sorunlar hâlâ tam olarak çözüme kavuşturulamamıştır. Kararlar bazında değerlendirildiğinde BM’nin terör ile
doğrudan ilgilenmeye başlaması ilk olarak 1972’deki kısa adıyla “Uluslararası Terörizmin Önlenmesine Karşı Önlemler”
çalışmasıyla/kararıyla olmuştur. Bundan sonra da çeşitli uluslararası sözleşmelerle terör düzenlenmiştir.
BM Soğuk Savaş sonrasında daha etkin çalışmalarda bulunmuştur. Üstte bahsedilen 16 sözleşmeden 2001 sonrası
dönemde imzalananlar/ yürürlüğe girenler şunlardır: Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi,
Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Tadili, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı
Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Protokolü, Kıta Sahanlığındaki Sabit Zeminlerin Güvenliğine Karşı Kanunsuz
Eylemlerin Önlenmesi Protokolüne ek Protokol, Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme. İlginçtir
ki bu beş sözleşmenin dördü 2005’te imzalanmıştır. Bu dördünün ikisinin de önceki sözleşmelerin tadili veya eki
niteliğinde oldukları bilinmelidir.
2005 sonrasında, yalnızca Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme 13. andlaşma olarak 2007’de
yürürlüğe girmiştir. Kıta Sahanlığındaki Sabit Zeminlerin Güvenliğine Karşı Kanunsuz Eylemlerin Önlenmesi
Protokolüne ek Protokol, Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi Sözleşmesi Protokolü ve
Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmenin Tadili imzalanan/imzaya açılan ancak henüz yürürlüğe
girmeyen sözleşmelerdir. İlaveten uluslararası tedhişçilikle ilgili kapsamlı bir sözleşmenin çalışmaları 2000 yılından beri
sürmektedir.
Bilindiği üzere 11 Eylül saldırısı ve günümüzün daha yaygın terör tipleri BM’nin bu konuya dikkatini verme zaruriyetini
doğurmuştur. Bu doğrultuda BM uluslararası terörle mücadelede günümüzde uluslararası barış ve güvenliği sağlamak için
sorumluluk alarak öncülük etmektedir.

8 Eylül 2006’da BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi kabul edilmiştir. Belge, bir Genel Kurul kararı ve bir Eylem
Planı ekiyle benimsenen ve terörle mücadelede ulusal, bölgesel ve uluslararası çabaları güçlendirmeyi amaçlayan küresel
bir araçtır. Strateji dört sütundan meydana gelmektedir: 1)Terörizmin yayılmasına yardım eden koşullara karşı önlemler,
2)Terörle mücadele ve önlemleri, 3) Devletlerin terörle mücadele ve terörü önleme yeteneğini inşa edici ve bu hususta
BM sisteminin rolünü güçlendirici önlemler, 4) Terörizme karşı savaşın esas temelleri olarak hukukun üstünlüğü ve
herkes için insan haklarına saygıyı sağlayacak önlemler.
BM’de terörizm konusundaki temel birim, Terörle Mücadele Uygulama Görev Gücü’dür (TMUGG) (CTITF/CounterTerrorism Implementation Task Force). BM’nin organları (Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Sekreterlik) ve yan
kuruluşları (Ajanslar, Fonlar, Ofisler, Örgütlenmeler, Programlar), bu mücadelede TMUGG ile irtibat halindedir.
TMUGG, BM’nin terörle mücadele çalışmalarında tüm organlarının ve birimlerinin çatısıdır.

Ülke Başına Terör Olayları Sayıları, 2017
DÜNYADA VARLIK GÖSTEREN BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİ, İDEOLOJİLERİ VE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA ÖZET BİLGİ
BOKO HARAM
Boko Haram, 2002 yılında Nijerya'nın Borno eyaletinde Muhammed Yusuf tarafından kurulan şeriat yanlısı radikal
İslamcı silahlı örgüt. Örgüt, özellikle şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Nijerya'nın kuzey kesiminde daha etkili
konumdadır. Boko Haram örgütü binlerce insanı öldürme, kent ve kiliseleri yakma, göçlere sebep olma, genç kızları dini
gerekçelerle kaçırıp satma gibi pek çok eylemle gündeme gelmiştir.
Boko ya da Buku kelimesi İngilizce book kelimesinden türetilmiştir. Esasen Arap alfabesiyle yazılan ve afro azyatik dil
grubuna ait olan Hausa dilinin Latin alfabesi ile olan versiyonunu ifade için kullanılır. Boko ya da Buku Haram'ın lafzi
karşılığı 'latin alfabesi haram', 'batılı eğitim haram' demektir.
Boko Haram, 2002 yılında tüm Nijerya'ya şeriat getirilmesi amacıyla kuruldu. Örgüt, ilk askeri tesisini 2004 yılında Nijer
sınırına yakın bir bölgede kurdu. Nijerya'daki İslami Hareket liderlerinden biri olan İbrahim Zakzaki, Boko Haram'ın
Taliban ve El-Kaide ile ilişki içerisinde olan bir örgüt olduğunu ifade etmiştir. Boko Haram, ilk olarak 2004 yılında
Kamerun sınırı yakınlarında Nijerya polisiyle girdiği çatışmada 28 üyesini kaybetti. Üç yıl sonra, 2007 yılının Eylül
ayında Boko Haram ile Nijerya polisi arasında çıkan çatışma sonrası, Nijeryalı 11 subay öldürüldü.
Özellikle polis merkezleri başta olmak üzere kamu binalarını hedef alan örgüt, 2009 yıllında yüzlerce kişinin ölümüne
sebep oldu. Temmuz 2009 boyunca Boko Haram'ın polis istasyonlarına karşı saldırıları devam etti. Bu dönemde

Nijerya'nın kuzeyinde 700'ü aşkın insan Boko Haram militanlarınca öldürüldü ve 3000'den fazla insan bu olaylar
sonrasında göç etmek zorunda kaldı. Bir dönem yakalanarak hapsedilen örgüt lideri Mohammed Yusuf, Batı tipi eğitim
ve mevcut müfredatın Avrupalılar tarafından getirildiğini ve bu eğitimin haram olduğunu ve de insanların Allah'a olan
inançlarını zedelediğini kaydetti. BBC'ye verdiği demeçte de bilimsel ve Avrupa tarzı eğitimi istemediklerini ifade etti.
Boko Haram sadece Nijerya'ya değil Kamerun, Çad ve Nijer'e de saldırmaya başlamıştır.
ETA
Bask Yurdu ve Özgürlük ya da ETA (Baskça: Euskadi Ta Askatasuna), İspanya ve Fransa sınırları içinde yaşayan Bask
kökenli topluluğa ait bağımsız bir devlet kurma amacı güden Marksist-Leninist, ayrılıkçı örgüt. 20 Ekim 2011'de silahlı
mücadeleye son verdiğini açıklamıştır.
1959 yılında Franco diktatörlüğüne karşı kurulan örgüt, İspanya'nın kuzeydoğusundaki ve Fransa'nın güney batısındaki
Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1968 yılından bu yana faaliyetlerde bulundu. ETA, zaman içinde kültürel hakların
savunuculuğu düzleminden, silahlı eylem biçimine yönelmiştir. 1979'da hükumet tarafından Bask Bölgesi'nde yaşayan
yaklaşık iki milyon kişiye önemli ölçüde özerklik tanınmasına rağmen tam bağımsızlık için silahlı mücadeleye devam
etmiştir. Batasuna ismiyle bilinen ve şu an yasaklanmış durumda olan parti de örgütün siyasi kanadını oluşturmaktaydı.
Bu parti Bask Bölgesi'nde oyların genelde %10 ile %20'sini toplamaktaydı. Ayrıca 1968'den bu yana düzenlediği kanlı
eylemlerle 850 kişinin ölümüne neden olan ETA, İspanya'nın yanı sıra Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör
örgütleri listesine alındı. ETA, 24 Mart 2006'da yapılan ateşkesi ihlal etmiş ve 30 Aralık 2006'da Madrid Barajas
Uluslararası Havalimanı'nda bir bombalı saldırı gerçekleştirmişti. 9 Nisan 2017'de artık tamamen silahları bırakıp
silahların bulunduğu 8 adet depoyu soyledi ve süresiz ateşkes ilan etti ETA, 1968-2011 yılları arasında toplam 829 kişinin
ölümünden sorumlu tutulmaktadır

EL-KAİDE
El-Kaide (Türkçe karşılığı "Kuruluş"), dünya çapında faaliyet gösteren İslamcı silahlı örgüt. Kökenleri Sovyetler
Birliği'nin Afganistan'a askerî müdahalede bulunduğu döneme dayanan örgüt, 1988 yılında kuruldu. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi, NATO, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ile birçok ülke tarafından terör örgütü olarak
tanımlanmaktadır. Aralarında 11 Eylül ve 2002 Bali saldırılarının da bulunduğu, bir kısmı sivilleri hedef alan çeşitli
saldırıların sorumluluğunu üstlenmiştir.
Kuruluşundan, 2 Mayıs 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilen harekât
sonucunda öldürülmesine kadar liderliğini, kurucusu Usame bin Ladin'in yürüttüğü örgütün liderliğini günümüzde Usame
bin Ladin'in iki yardımcısından biri olan Eymen ez-Zevahiri sürdürmektedir. Ez-Zevahiri, yayınladığı ses kaydında
Taliban'ın yeni lideri Ahtar Mansur'a bağlılığını açıklamıştır. El-Kaide, Yemen'de birçok yeri ele geçirmiş durumdadır.

IŞİD
Irak ve Şam İslam Devleti (kısaca IŞİD, ed-Devlet'ül İslâmiyye fi'l Irak ve'ş Şam) veya 2014'ten beri kullandığı resmî
isimle İslam Devleti (kısaca İD; ed-Devlet'ül İslâmiyye), ağırlıklı olarak Irak ve Suriye'de etkinlik gösteren, bu bölgede
hilâfet devleti kurmak amacıyla güvenlik güçlerine ve sivillere karşı eylemler yapan yasa dışı, silahlı ve ele geçirdiği
topraklardaki meşruluğu hiçbir ülke tarafından tanınmayan Selefi cihatçı örgüt. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ile
aralarında ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, Kanada'nın da bulunduğu pek çok ülke tarafından terör örgütü olarak
tanınmaktadır.
Eski adının Arapçadaki kısaltmasının (telaffuzu: Da'iş) okunuşunun Latinizasyonu olan DAEŞ ya da DEAŞ adlarıyla da
bilinir (kısaltma değil, kısaltmanın okunuşu olduğundan küçük harfle yazılması gerekse de, büyük harfle yazılışı da
kullanılmaktadır).
Petrol kaynaklarına yakınlığı nedeniyle dünyanın en zengin yasa dışı silahlı örgütleri arasında sayılmaktadır. Irak
Savaşı'nın ilk yıllarında kurulan ve 2004 yılında el-Kaide'ye bağlılığını ilan eden örgüt bir süre sonra Irak el-Kaidesi adını
aldı. Şubat 2014'te, sekiz aylık uzun bir güç mücadelesinden sonra, el-Kaide IŞİD ile bütün bağlarını kestiğini duyurdu.
Örgüt genelde Sünnî topluluklar olmak üzere Mücahidîn Şûra Konseyi, el-Kaide, Ceyş el-Fatihin, Cund es-Sahaba,
Katbiyan Ensar el-Tevhid vel Sünne, Ceyş el-Tayife el-Mansure gibi farklı isyancı gruplardan oluşur ve onların desteğini
alır.
Irak Savaşı'nın yoğun olarak yaşandığı dönemlerde, Irak'ın Anbar, Nineve, Diyala, Babil, Kerkük ve Selahaddin, Musul
illerinde çok büyük etkinlik gösterdi. Bakuba'yı başkent ilan etti. Halen devam eden Suriye İç Savaşı'nda Suriye'nin
Humus[45], Rakka ve Halep bölgelerinde, Libya'da ise Bingazi ve Sirte bölgelerinde varlık göstermektedir.
Suriye İnsan Hakları Gözleme örgütünün raporuna göre Ağustos 2014'te örgütün Suriye'deki savaşçı sayısının 50.000,
Irak'ta ise 30.000 olduğu bildirildi. CIA ise Eylül 2014'te örgütün Suriye ve Irak'ta toplam 20.000 ile 31.500 arasında
savaşçıya sahip olduğunu açıkladı.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu

İrlanda Cumhuriyet Ordusu ya da kısaca IRA (İngilizce adı olan Irish Republican Armynin baş harflerinden), Kuzey
İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını savunan, 1969 yılında aynı adı taşıyan yapının parçalanmasıyla ortaya çıkan
ayrılıkçı örgüt.
İlk başlarda bağımsızlığın ancak silahlı mücadele ile mümkün olduğunu savunan organizasyon, 2005 yılında
mücadelelerini sadece politik alanda sürdüreceklerini açıklayarak şiddet eylemlerine son vermiştir. Fakat IRA'dan ayrılan
R-IRA, 9 Mart 2009 tarihinde, 2 İngiliz askerini vurarak, "mücadeleye devam" edeceğini bildirmiştir.
ABD, 2002 yılında bu örgütü terör örgütleri listesinden çıkarmıştır. Fakat 2009 yılında bir düzenleme ile eski IRA ve
devam eden IRA listeye tekrar eklenmiştir. Avrupa Birliği'nde, Birleşik Krallık'ta ve İrlanda'da yasa dışı terörist
organizasyon olarak kabul edilmektedir.

Ulster Savunma Birliği
Ulster Savunma Birliği (İngilizce: Ulster Defence Association (UDA)), Kuzey İrlanda'daki en büyük Ulster sadakatçisi
paramiliter örgüttür. Örgüt, Eylül 1971 tarihinde kurulmuş olup Kuzey İrlanda sorunu sırasında yaklaşık 24 yıl boyunca
bir mücadele yürüttü. Örgütün başlıca amacı Ulster Protestan sadakatçisi bölgeleri savunmak ve İrlanda cumhuriyetçiliği,
özellikle Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ile savaşmaktı.
Ulster Savunma Birliği, yaklaşık 400'den fazla kişinin ölümünden sorumluydı. Kurbanlarının büyük çoğunluğu IRA
eylemleri veya Protestanlara yönelik saldırılar için misilleme olarak öldürülen İrlandalı Katolik sivilleri idi. Örgüt,
Birleşik Krallık, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütü ilan edilmiştir.

Atomwaffen Division
Atomwaffen Division bir neo-Nazi terörist ağıdır. 2015 yılında kurulan ve Güney Amerika Birleşik Devletlerinde
yerleşik, o zamandan beri Amerika Birleşik Devletleri'nde genişledi ve aynı zamanda Birleşik Krallık, Kanada, Almanya
ve Baltık ülkelerine genişledi.
Hamas
Hamas ya da açık adıyla İslami Direniş Hareketi (Harakat al-Muqawama al-İslamiya), Filistin Ulusal Yönetimi'nde
seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve siyasi parti. Amerika

Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar ve bazı devletler tarafından terör örgütü olarak kabul
edilmiştir.

TALİBAN
Taliban, (öğrenciler) çoğunluğu Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Peştunlardan oluşan Sünni İslamcı grup.
Taliban, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin ardından Sovyet güçlerinin 1989'da geri çekilmesinden sonra
Afganistan'daki merkezi hükümetlerin zayıflıklarından yararlanarak iktidara gelmiş ve ülkenin büyük bölümünü kontrolü
altında tutmuştur. Temellerini Pakistan'daki medreselerde eğitim görmüş, savaştan kaçan Peştun mülteciler oluşturur.
Kelime anlamı İslam öğrencileri olan Taliban, şeriat okullarından ve mülteci kampından toplanan askerlerden oluşur.
1994 yılında ilk kez kendisini göstermiş, 1996'da Afganistan'ın hükûmet merkezi Kâbil'in kontrolünü eline geçirmiştir. O
tarihten sonra ülkenin kuzeyinde konuşlanmış olan Kuzey İttifakıyla iç savaşa girişmiştir. İktidarı sırasında Pakistan,
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hükümetlerinden yardım almış, Afganistan'ın yaklaşık % 90'ini denetimi
altında tutmuştur. 11 Eylül 2001 Saldırıları'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılardan sorumlu tuttuğu
Usame bin Ladin'i koruduğu gerekçesiyle başlatılan operasyon sonucunda 2001 Kasım'ında iktidardan uzaklaştırıldı. 2004
yılında Taliban yeniden organize olarak ABD ve Müttefiklerine karşı direnişe geçti. 2009 yılında isyan kuvvetlenerek
gerilla savaşına döndü.

Türkistan İslam Partisi
Türkistan İslam Partisi (TİP) veya eski adıyla Doğu Türkistan İslami Hareketi (ETIM), Doğu Türkistan'ın Çin Halk
Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını kazanması amacıyla kurulan ayrılıkçı radikal islamcı bir silahlı örgüttür. Suriye İç
Savaşı'nda hükumet karşıtı koalisyında yer almıştır.

Örgüt Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Suriye ve Türkiye
tarafından terör örgütü ilan edilmiştir.

PKK
PKK, Türkçe tam adı ile Kürdistan İşçi Partisi ( Partiya Karkerên Kurdistanê), Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın
kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz
konusu toprakların Türkiye sınırları dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için askeri hedeflere, köy korucularına ve
sivillere karşı saldırılar düzenleyen yasa dışı ayrılıkçı silahlı örgüt. KADEK (Kürtçe: Kongreya Azadî û Demokrasiya
Kurdistanê, Türkçe: Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi) ve Kongra-Gel (Halk Kongresi) isimlerini de
kullanmıştır. 1974 yılında Abdullah Öcalan tarafından kurulan PKK'nın ideolojisi, 1990 yılına kadar Marksizm-Leninizm,
ardından demokratik konfederalizm üzerine kurulu olmuştur.
Bazı politikacı ve yazarlara göre, PKK gerek geçmiş dönemde gerekse günümüzde eylemleri için çeşitli Marksist-Leninist
örgütler veya partiler ile iş birliği yapmıştır. Nitekim örgüt, 12 Mart 2016 tarihinde Halkların Birleşik Devrim Hareketi
bileşenleri ile birleşerek Türkiye'de faaliyet yürüten bazı komünist ve Marksist-Leninist silahlı örgütlerle ortak bir cephe
oluşturmuştur. Bununla birlikte PKK'nın bazı ülkelerden maddi, manevi ve politik destek gördüğü öne sürülmektedir.
Türkiye'deki eylemlerinin finansmanının büyük bir kısmı Türkiye dışından sağlanmaktadır.
PKK; Avrupa Birliği ülkeleri, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, Kanada, Kazakistan ve
bölgedeki Türkiye, Suriye, Irak ve İran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşlar tarafından terör
örgütü olarak tanınmaktadır. Birleşmiş Milletler, Rusya, Çin, Hindistan, İsviçre, Mısır, İsrail, Tunus, Suudi Arabistan,
Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ise PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmeyen ülke ve kuruluşlardan bazılarıdır.
Hizbullah
Hizbullah, (Allah'ın Partisi veya Allah'ın Hizbi), Lübnan'da bulunan, hem sivil hem de askeri kanadı olan Şiî inançlı ve
her türlü Şiilik görüşe sıcak yaklaşan siyasi ve askeri parti. 1982 yılında başta İsrail'i, o zamanlar işgal etmekte olduğu
Güney Lübnan'dan çıkartmak ve ardından İsrail'i yıkmak amacıyla kurulmuştur. Hizbullah'ın şu andaki genel sekreteri
Hasan Nasrallah'dır.
Hizbullah siyasi ve silahlı mücadele kanatlarının yanı sıra fakir Lübnan halkına yardım amacıyla birçok kurumlar da
işletmektedir. Bunların arasında 8 hastane, 24 klinik, 32 okul ve 6 tane de çiftçiler için tarım yardım derneği
bulunmaktadır.
Ayetullah Humeyni taraftarlarının İran'daki Devrimini Orta Doğu'da yayma amacı da taşıyordu.
Genelde Arap ve Müslüman dünyasında yasal bir direniş örgütü olarak kabul edilen Hizbullah ABD, Kanada, İsrail ve
Avustralya, Suudi Arabistan tarafından terörist ilan edilmiştir. Avrupa Birliği Konseyi ise bu konuda kesin bir tutum
almamayı tercih etmiştir.
FSALMUN’19 GÜVENLİK KOMİTESİ BAŞKANLIĞINDAN DELEGELERE NOTLAR

Kıymetli Delegeler,
Üç gün boyunca komitemizde gerçekleştireceğiniz tartışma ve konuşmalar ile en sonunda yazacağınız çözüm önerisinin
en iyi şekilde olması için sizlerden şunlara uymanızı istiyoruz. Çalışma kağıdına komitedeki ülkelerdeki terör örgütlerinin
hepsini yazamadık. Bundan ötürü de sizlerin konuşulup tartışılmasını ve akabinde çözüm önerisinde oluşturulacak listeye
eklenmesini istediğiniz kendi ülkenizdeki terör örgütleri, ideolojileri ve eylemleri ile alakalı tam donanıma sahip olup -bu
donanımlarında onaylanmış kaynaklardan olması gerekmektedir- komitede işleyişte bunları aktarmanız gerekmektedir.
Çalışmalarınızı sürdürürken Birleşmiş Milletlerin terör ile ilgili yaptığı çalışmaları incelemek, araştırmak ve kavramak
sizin için büyük bir avantaj sağlayacaktır. En mühimi de kendi ülkelerinizin terörö nasıl tanımladığı, terörün özelliklerini
nasıl ifade ettiği hususları hakkında bilgi sahibi olmanız komitemizin sağlıklı bir şekilde işlemesi için büyük bir önem
teşkil etmektedir. Bunların yanında bu çalışma kağıdı komite işleyişi ile alakalı temel bilgileri içerir, her delegenin kendi
ülkesi nezdinde kişisel ve derinlemesine araştırma yapması istirham edilir.
Korkmayın, araştırın, çalışın, gelin, oturun ve susmayın!..
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