
ANKA’dan tüm okurlarımıza iyi haftalar. Patlamalarla geçen 2016 yılının hepimizde bıraktığı etkiler 
silinebilecek gibi değil. Kimimiz bir yakınını, kimimiz bir dostunu, kimimiz de yaşadığı ülkeye olan güvenini 
kaybetti. Durumun politik ve stratejik sonuçlarının değerlendirmeleri tecrübeli yazarlarımız tarafından 
yapılmakta. Dolayısı ile bu yazımda sizlerle konunun tekniğinden konuşmak istiyorum. Size tehdit oluşturan 
bir durumla, ancak onu tanıyarak mücadele edebildiğinizi aklınızın bir kenarında tutunuz.  Bu makalede 
yazılanları okuduktan sonra:  

1) Patlayıcı maddeleri tanımlayabilecek, 
2) Patlayıcı madde taşıyan ve eylem yapma hazırlığında bulunan unsurları fark edebilecek, 
3) Patlayıcı madde ile bir eylem yapıldığı zaman yapılması gereken korunma ve ilk yardım usullerini 

öğreneceksiniz.  

Dilerim ki, burada yazılanlara hiç ihtiyaç duymazsınız ve bu yazım, tarihin tozlu sayfalarında yok olup gider. 

Öncelikle konuyla ilgili birkaç bilgiye göz atalım:  

- Saldırı amaçlı patlayıcı maddeler ilk olarak I.Dünya Savaşı’nda kullanılsa da, etkin olarak IRA terör 
örgütü tarafından İngiliz güvenlik güçlerine karşı kullanılmıştır.  

- Ortadoğu coğrafyasında geçen mücadelelerde günümüze kadar yer bulan bu terör saldırısı, Irak Körfez 
Savaşı’nda toplam ölümlerin %63’üne; Afganistan Savaşı’nda da toplam ölümlerin %66’sına neden 
olmuştur.  

- 1985 yılından 2015 yılına kadar kaydı tutulan intihar bomba saldırısı 4,568’dir. 
- Ucuz maliyeti ve bıraktığı etki göz önüne alınacak olursa intihar bombası, günümüzün ve yakın 

geleceğin en etkin gayr-ı nizami harp uygulaması olarak kullanılmaya devam etmektedir.  

Terör yaratmak isteyen grupların bu tür bir yöntem kullanmak istemesi fiziksel yıkımından çok psikolojik 
yıkımı hedeflediklerinin göstergesidir. Bunun yanında; 

• Kolluk Kuvvetlerinin arazideki başarısı, 

• Yanlış politik adımlar sonucu terör örgütlerindeki stratejik değişimler, 

• Bölgede istikrar istemeyen devletlerin eğitimlerini müteakiben örgütlerin yapı değişimi, 

• Gayr-ı nizami harp tekniklerini etkin uygulayabilme gayesi, 

• Psikolojik harp yaratarak kamuoyunda güvensizlik ve mental baskı oluşturma çabası da bombalı ve 
intihar eylemlerinin önünü açmaktadır.  

 

Patlayıcı Malzemelerle İlgili Teknik Detaylar: 

Patlayıcı maddelerin ne olduğu ve nasıl hazırlandığı konusu, biz sivil 
vatandaşların ilgi alanı dışında kalması gereken bir konudur. Çünkü bu 
konunun biliniyor olması, toplumsal olarak büyük bir güvenlik açığı 
oluşturur. Buna rağmen terör örgütleri, sosyal medya ve kamuya açık 
mercilerde el yapımı patlayıcılarla ilgili teknik bilgileri maalesef açıkça 
vermektedir. Şüphesiz ki bunda yegane amaç, kontrol dışı zihinlere 
ulaşarak toplumun güvenliğini zedeleyici eylem odakları yaratmaktır. 
Detaylarına girmeden de olsa bir patlayıcı malzemenin anatomisine 
bakacak olursak; 

1) Aktivatör, 
2) Başlatıcı veya sigorta, 
3) Ana gövde, 
4) Patlayıcı malzeme, 
5) Güç kaynağı veya pilden oluşur.  

Hazırlanan patlayıcıların içerlerine çeşitli malzemeler koyularak patlama esnasında oluşacak hasar 
büyültülür. El yapımı patlayıcı uygulamaları: uzaktan tetikli, araçlı ve intihar saldırısı olarak 3 şekilde 
uygulanır.  

- Uzaktan tetikli patlayıcılarda terörist, kablo kullanır. Kurban olacak unsurun kullandığı yollara önceden 
patlayıcı malzemeyi koyar. Kurban unsurun geçişi sırasında uzak ve güvenli bir alandan bombayı patlatır. 



Bunun dışında, mekanik patlayıcılar da kullanılır. Bunlar da 
hareket güdümlü olarak çalışır. Kurban unsur, mekanizmanın 
üstüne basarak fiziki baskı uyguladığı an patlama oluşur. 

-Araçlı saldırı: araçların kullanıldığı, teröriste etkin gizlenme ve 
topluma karışma sağlayan eylem yöntemidir. Bu durumda 
teröristler genellikle kiralık araçları tercih eder. 

-İntihar saldırıları da, ‘’intihar bombacısı’’ olarak bildiğimiz 
şahıs grubundan tutun da, küçük ve büyükbaş hayvanların 
kullanılmasına kadar varabilen gizli ve ani bombalı eylem 
türleridir.  

 

Patlamanın Anatomisi:  

 Patlama, kimyasal bir bileşenin havadaki oksijenle temasa geçmesi sonucu alev çıkartır. 

 Patlama anında V şeklinde alev yayılır. 

 Patlamada can kaybı oluşturmak adına metal parçacık haline gelecek tüp, çelik bilye parçaları vs. 
gibi materyaller kullanılır. 

 El yapımı patlayıcılar plastik de olabilmektedir. Bundan dolayı, X-Ray cihazlarından geçebilme riski 
vardır. Plastik patlayıcılar ‘’Semtex’’ veya halk arasındaki tabiriyle ‘’C4’’ tipi askeri patlayıcılardır. 

 Patlama ‘’Blast’’ etkisiyle ilerler, yanıcı ve sıcak dalga oluşturur, şarapnel parçalarıyla birlikte dağılır. 

 Patlamanın alevlenmesi önce yayılma yapar, daha sonra içe göçme yapar. 

 Terörist eylemlerde ikinci patlama mutlaka gerçekleşir. İlk patlama şok amacı güder, ikinci patlama 
eylemin teshirini arttırmaya yöneliktir. 

                                                       

Patlamanın Psikolojik Etkileri ve Hedef Noktaları:  

Bulunduğunuz yerin bir sokak paralelinde yaşanan bir bombalı olay tabiî ki sizleri fiziksel olarak 
etkilemeyecektir. Ancak, işin psikolojik boyutunu atlamayalım.  

Bombalı eylemlerde hem fiziki tahribat, hem psikolojik tahribat çok net bir şekilde oluşturulur. Fiziki 
tahribatın trajik sonuçlarının da yanında, evinde oturan vatandaşa da ‘’gittiğin hiçbir yer güvenli değil, 
sokağa çıkma, devletine güvenme’’ mesajı verilir. Bizler de bu mesajlardan yola çıkarak, bir sonraki 
muhtemel saldırının nerelere yapılabileceğini değerlendirir, tartışırız. Bu bilgiler ışığında gerekli önlemleri 
alabilmek ve oralardan kaçınabilmek adına bir sonraki muhtemel hedeflerin nereler olabileceğini sorgularız.  

Bu seçimlerde ilk bakacağımız yerler (muhtemel risk alanları) hepimizin tahmin edebileceği kritik alanlardır. 
Muhtemel hedefler, terör örgütlerinin en çok ses getirmeyi düşündüğü hedeflerdir. Bu hedef tespiti sonrası 
dikkat vermemiz gereken ikinci nokta ‘’eylem zamanı tahmini’’dir. Herkesin bildiği üzere terör, yüzünü 
insanların hiç beklemediği ve dikkat açısından en zayıf olduğu anlarda gösterir. Herkesin toplumsal bir 
algıyla beraber terör durumundan şüphelendiği günlerde saldırı yapmak yerine, kalabalığın eylem ve 
yürüyüş yaptığı ve buna odaklandığı veya insanların farklı farklı aktiviteler yapıp bu aktivitelere yoğunlaştığı 
hedefleri seçerler. Bazı saldırılarında saldırıyı yapıp kaçma düşündükleri gibi, bazı saldırılarında da 
inandıkları ideoloji veya kişinin emri olarak ölmeyi hedeflerler.  

 

Terörist Tanımları ve Eylemci Tespiti 

Siyasi değerlendirmeler bir yana, dünyadaki çoğu ülke terörist eylemlerin hedefi ve uygulama sahası 
halindedir. Ülkelerin güvenlik birim ve istihbarat servisleri, intihar bombacısı ve patlayıcı madde taşıyan 
terörist aktivisti tanımları üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda ortak bir fikir birliğine 
varılmış ve iki görüş ortaya atılmıştır:  

1) Genel tanımlar haricinde, bir bomba eylemcisinin kesin ve net bir tanımı ve görüntüsü yoktur. 
2)  Saldırı planlayan terörist, güvenlik güçlerinden her zaman bir adım öndedir.  

Ülkesini seven her vatandaşın asli görevlerinden birisi de, ülkesindeki güvenlik ve refah seviyesinin 
yukarı çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Bu noktada profesyonel güvenlik uygulayıcılarının ‘’kontrollü 



paranoya’’ adını verdikleri yaşam biçimi model alınır. Kısaca değinmek gerekirse kontrollü paranoya; 
kişinin kendisine psikolojik baskı ve rahatsızlık vermeden, duygularını ve dikkatini kontrol ederek, 
çevresinde olan bitenin farkında olması halidir.  

Sözü daha fazla uzatmadan biraz terörist modellemesinden bahsedeyim. Bugüne kadar yapılan 
araştırmalar ve tanımlamalar ışığında belli bilgi ve bulgular mevcut. Yapılacak saldırının intihar eylemi 
olması, insan içgüdülerine aykırı bir hareket olması sebebi ile kullanılan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçların 
da bilimsel etkileri bulunmakta, bu etkiler saldırı öncesi kendini belli etmektedir. Diğer bir genel kabul de, 
bu saldırıların belli etnik köken ve milliyetteki insanlar tarafından gerçekleştirilmesinden ötürü çizilen 
anatomik bir görünüş profilidir. Sakal yapısı, dini motifler, ten rengi, surat şekli gibi unsurlar da güvenlik 
birimleri tarafından potansiyel olarak kabul edilmektedir. 

Kısaca şöyle diyelim; 

Teröristte Oluşan Fiziksel Bulgular: 

-Etrafına hızlı hızlı bakan gözler, 
-Yoğun bir şekilde terlemiş bir surat, 
-Sürekli dudaklarını yalaması, 
-Kullandığı ilaca bağlı olarak; donuk gözler, 
-Panik hali gibi yapılan hızlı hareketler, 
-Gövdenin alt kısmının (yelekten dolayı) çok rahat hareket etmemesi, 
-Giyilen yelekten ötürü, olağandışı dik durmak ve postür bozukluğu, 
-Konuşulanı anlamaması veya tepki vermemesi, 
-Hızlı nefes alıp vermesi, 
-Bazı durumlarda hiçbir yöne bakmadan sadece gideceği hedefe odaklanmış bir çift göz, 
-İçine giydiği korse tipi yelekten veya ağırlıktan dolayı olağandışı yürüyüş. 
 
Teröristin Görsel Tanımlanması İçin Gerekli Bulgular: 
-Mevsimle uygunsuz duran kıyafetler (yazın palto giymek gibi), 
-Bol kıyafetler ve şahsın elleriyle iç bölgesini örtme isteği, 
-Kişinin gövdesinde veya kıyafetinde oluşan muhtemel şişikler, 
-Kişinin kendini ve yukarıda belirttiğim fiziksel bulgularını kapatabilmek adına giydiği şapka, bere, 
boyunluklar, 
-Ellerden birinde veya ikisinde bir şey tutuyormuş gibi bir parmak burgusu (teröristin tetik mekanizmasını 
tuttuğu durum) 
-Bir aracın veya bir çantanın şüpheli bir şekilde bırakılması, durdurulması, 
-Teröristin ağzıyla kendi kendine dua veya cesaret verici bir şeyler mırıldanması, 
-Kendini patlatmadan hemen önce yapacağı slogan, 
-Kıyafetlerin biryerinden ortaya çıkmış muhtemel kablo olarak nitelendirilebilir. 
 

 

 

 

Bireysel Korunma Önlemleri: 

Saldırı Gerçekleşmeden Fark Edip Reaksiyon Gösterme Durumunda: 

- Öncelikle, lütfen panik olmayın. 
- Yapacağınız ilk şey, teröristin tam tersi yönüne doğru hızlı adımlarla uzaklaşmak ve bulabildiğiniz en 

yakın güvenlik görevlisini haberdar etmektir.  
- Güvenlik görevlisinin olmadığı ortamlarda, teröristten uzaklaşıp bulabildiğiniz ilk siper/duvar gerisine 

geçin. 
- Uzaklaşırken önce hızlı adımlarla, daha sonra da tüm gücünüzle koşarak kendinizi güvenliğe alın. 
- Sakın bağırmayın. Paniklemeyin. Teröristin eylemini hemen yapmak istemesine neden olabilirsiniz. 
- Yapabiliyorsanız çevrenizdeki insanları sessiz, hızlıca ve sakince ikna ederek ‘’sizi takip etmelerini’’ 

söyleyin. 



- Yapabileceğiniz diğer bir şey de, teröristten uzaklaşırken bir yandan da Polis İmdat hattını aramak ve 
ihbarda bulunmaktır. 

- Sakın teröriste müdahale etmeyin. Genellikle, eylemcinin kendini patlatma veya eylemi gerçekleştirme 
korkusuna engel olmak adına, uzakta duran gözlemci terörist çekinmeden eylemcinin bombasını 
uzaktan tetikle patlatacaktır. Bundan dolayıdır ki emniyet ekipleri, uzaktan sinyalleri kesecek ‘’jammer’’ 
cihazları kullanırlar.  

 

Bütün bunlarla birlikte, fark eder etmez aşağıdaki uygulamaları yapabilirsiniz: 

- Cenin pozisyonuna geçerek yerde beklemek,  

- Beklendiği sırada başın patlamayla ters yöne getirilmesi,  

- Kollarla başın korunması,  

- Olabildiği kadar hedef küçültülmesi,  

- Ayakların çapraz olarak kapatılması (genital bölgenin ve ana arterlerin korunması açısından),  

- Patlama anında veya birkaç saniye sonrasında ağzın açık tutulması (ciğerler açısından basınç 
dengelenmesi),  

- Nefesin tutulması (patlayıcıyla ortaya çıkan ısının ve zehirli gazların akciğere zarar vermemesi 
açısından),  

- Patlama anından sonra bir 5-7 saniye daha beklenmesi (havada uçuşan şarapneller olacaktır),  

- İlk panik anından sonra hızlı bir şekilde kalabalıktan uzaklaşılması,  

- Güvenli bölgeye geçildiği ilk an kişisel yaralanma kontrolü ve gerekli ilkyardımın kendi kendine 
uygulanması.  

En başta yazdığım gibi, sizlere vermiş olduğum güvenlik önlemleri sadece farkındalık amacı gütmektir. Geri 
kalan tüm durumlarda algılarınızla, korkularınızla ve kaosla baş başa olduğunuzu unutmamanız gerekir. Bu 
saldırıların en acı yanı olan uzuv kopmaları, kulak ve gözlerde duyu kaybı ve travma durumlarına karşı 
sizlere getirebileceğim en mantıklı öneri; acilen ilkyardım öğrenmeniz gerektiği olur. 

Hepinize, yazıyı okuduğunuz ve dolayısı ile kendinize iyilik yaptığınız için çok teşekkür ediyor, terörden 
uzak ve güvenli günler diliyorum.  

Saygılarımla, 

Onur ULAY 


