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SUNUŞ
Hibrit savaş ve hibrit tehditler kavramlaştırmalarının global savunma araştırmaları literatürüne
girdiği son on yıl içerisinde, Türkiye’de de bu alanla ilgili akademik çalışmalar ve kamu kurum ve
kuruluşlarının farkındalığı, politika belgesi üretimi ve hazırlıkları giderek artış gösterdi.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, üst koordinasyon organı olarak bu
konuyla alâkalı kamuda eşgüdüm sağlamak için çalışmalara başladı. Bununla beraber, “hibrit savaş” ve
“hibrit tehditler” olgularının dinamik ve değişken yapısı sebebiyle bu alanda yerinde ve doğru
tanımlamalar yapmak ve böylelikle millî güvenlikle ilgili politika üreticilere bilgi temelli sağlam bir
zemin hazırlamak için daha fazla müşterek beyin fırtınası yapmak zorunluluğu da ortaya çıktı.
Literatürde sıklıkla tartışılan hibrit savaş nedir; hibrit savaş veya hibrit tehditler dediğimiz zaman
acaba dünya askerî/ güvenlik tarihî açısından yeni bir durumdan mı bahsediyoruz yoksa aslında tarihin
belli dönemlerde karşımıza çıkan eski bir olgunun yeni bir tanımlama ile gündeme girmesinden mi
bahsediyoruz gibi sorular üzerine eğilmemiz gerekiyor.
Bu konuda, “hibrit savaş” kavramını literatüre hediye ettiği kabul edilen Amerikalı araştırmacı
Frank Hoffman’ın yaptığı bir ikili ayrım bulunmaktadır: “Hibrit savaş” ve “bileşik savaş (compound
warfare)”. Hoffman’ın da işaret ettiği üzere, hibrit savaş kavramını nizami ve gayrinizami askerî
kuvvetlerin bir arada ve hem konvansiyonel hem de gayrinizami harp taktik, teknik ve yöntemlerinin
birlikte kullanılması olarak tarif ediyoruz. Oysa dünya askerî tarihine baktığımız zaman bu uygulamanın
yeni olmadığını görüyoruz. Aslında nizami ve gayrinizami harp unsurlarının ve doktrinlerinin birlikte
kullanılması durumunu hibrit savaş yerine “bileşik savaş” olarak tanımlamak daha doğru görünüyor.
Çünkü “hibrit” dediğimiz zaman biz, henüz hiçbir devletin ya da hiçbir silahlı kuvvetlerin tam anlamıyla
sahip olmadığı daha üst bir yetenekten bahsediyoruz. Çünkü hibrit diyebilmemiz için konvansiyonel ve
gayrinizamî harp yetenekleri ve unsurlarının birbirine karışması, sivil ve asker personele mahsus
özelliklerin bir bünyede toplanması, devlet teşkilatının ve onu oluşturan farklı bakanlıkların da aynı
şekilde iç içe geçerek tam anlamıyla melezleşmiş bir güvenlik/savunma organizasyonundan
bahsedilmemiz gerekiyor ki, henüz bu yetkinliğe bütünüyle sahip bir devletin olmadığını rahatlıkla öne
sürebiliriz.
Bu sempozyumda ele alınmasını öngördüğümüz ilk mesele budur. İçinde yaşadığımız çağda hem
askerî hem sivil teknolojilerdeki hızlı gelişme, bilhassa da bilişim teknolojilerindeki inovasyonların
muharebe/çatışma alanlarını dönüştürücü etkisi bizi buna mecbur ediyor. Çünkü savunma
teknolojilerinin dışında “hibrit tehditler” ve arazideki “hibrit savaş” örneklerine dair konuşacağımız pek
çok unsur ve faktör, büyük oranda geçmişte de var idi. Psikolojik harekâttan dezenformasyona, terörden
kritik altyapılara yönelik saldırılara kadar adını anacağımız pek çok olgu dün de mevcuttu. Dolayısıyla

V

bunların 2000 yılı sonrası çatışma çevresini tarif için kullanılan yeni “hibrit savaş” konsepti ile birlikte
ilk defa ortaya çıktığı algısı düny askerî tarihi açısından gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu durumda yeni olan nedir?
Değişen ve çok hızlı dönüşen iletişim, otomasyon, yapay zekâ ve sanal gerçeklik imkânları ve
bunların durum değerlendirmesinde, komuta kontrolde, organizasyon yapımızda bizi mecbur bıraktığı
hızlanma, karar verme süreçlerindeki kısalma ve klasik çatışma alanlarına ilaveten siber alanın yeni bir
alan (domain) olarak ortaya çıkması... Siber alanda, gelişen teknolojiyle doğrudan bağlantılı olarak
internetin ve sosyal medyanın hayatın her alanı gibi güvenlik ve savunma sektörlerinde sadece global
siber sistemi kuran ve yöneten büyük aktörlerin değil devlet dışı silahlı topluluklar da dahil ikinci derece
aktörler lehine de etkiler oluşturması, bunlardan “yeni” olarak bahsetmeyi mümkün kılmaktadır.
Bu noktada işin felsefî yönüne de bir miktar temas etmek gerekir. Hibritleşme veya hibrit
tehditler, sosyoloji literatüründe “post-modern durum” olarak zikredilen “yeni dünya”nın savunma
alanındaki “yan ürün”ü olarak kabul edilebilir. Dünya askerî tarihinde 1789-1945 arası modern dönem
ulus-devlet ve kitle toplumu ile birlikte mekanik şekil disiplini ve hiyerarşik komuta kontrole dayanan
büyük düzenli orduları, yurttaş askerliğini, bilhassa hava gücünün ateş desteğiyle mümkün olan
topyekûn harp konseptini insanlığın karşısına çıkarmıştı. Modernite projesinin hem devamı hem de bazı
açılardan aşındırıcısı kabul edilen post-modern durum, makina ve bilişim teknolojilerindeki yeniliklerle
birlikte bireyselliği öne çıkarırken, beynin nöronlarına benzer yatay ve anlık bir iletişim
organizasyonunu toplumsal alanda da öne çıkardı. Böylelikle bir taraftan siber alandaki politik ve
ekonomik sistem kurucularının kontrol ve gözetleme kapasitesi artarak global seviyede güç ve sermaye
temerküzü artarken, diğer taraftan da her tür merkezkaç unsurun organize olarak önce siber sonra kinetik
alanlarda yerel ve küresel ölçekte otorite karşıtı direnç sergileme kapasitesi yükseldi. İlk bakışta yerel
ve küresel ölçeklerde kaos görüntüsü veren bu belirsiz ve çelişik durum giderek yeni dünya düzeni ve
insanlık hali olarak kabullenildi. İnsanın tabiata hükmetme arzusu ve tabiata alternatif ikinci bir alan
olarak siber evreni ortaya çıkartarak sürtünmeyi ve direnci ortadan kaldırmak istemesi, fizikî anlamda
takip edilemeyen bütün hareketlerin bir “gözetleme evreni” içine alınarak topyekûn komuta kontrol
edebileceği bir siber dünya ideali/ütopyasını ortaya çıkarttı. Ancak bu siber kontrol dünyası da tıpkı
fizikî dünya gibi merkezkaç kuvvetleri beraberinde getirdi.
Bu kapsamda konuşulması gereken ve bu sempozyumda da hibrit tehditler bağlamında etkileri
değerlendirilmesi gereken yeni siber-sosyal olgular var. Bunlardan biri, Türkçeye “bağlantısallık” veya
“irtibatlılık” olarak çevirebilecek connectivity, yani “sürekli webe bağlı bir durumda olmak”. Başka bir
deyişle, bilişim sistemlerinin, şahsi bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden insanların ve nihayet
nesnelerin internet üzerinden birbirine sürekli halde bağlanmış olması.
Bu bize ne sağlıyor? Bir taraftan insanlığı yatay bir transmisyon düzeninde organize ediyor. Yani
dikey hiyerarşik yapılardan çıkarak beyindeki nöronların dizilişine benzer bir yatay organizasyon ortaya
çıkıyor. Bu durum anlık mesajlaşmayı, haber ve bilgi iletimini bir zorunluluk haline getiriyor.
Dolayısıyla da karşımızda tartışmamız gereken ikinci siber-sosyal olgu olarak “anlık olma” veya
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“ansallık” (instanteousness) olarak tanımlanabilir. Bir tarihçi olarak söyleyebilirim ki bu kez değişim
ve dönüşüm önceki yüzyıllara göre çok daha hızlı gerçekleşiyor. Mesela 11 Eylül ile Covid pandemisi
arasındaki süreyi artık bir yüzyıl olarak kabul edebiliriz. Yani yüzyıl için beş tane 20 yıl geçmesine
gerek yok diyebiliriz. Siber alandaki bağlantısallık karşımıza anlık durumlar çıkarıyor ve “an” da fizikî
zaman olarak kısalıyor. Ekonomik, sosyal, siyasi yapılar, sistemler/oyun kurucular webe bağlı olsalar
da burada sadece reaksiyon verir ve aksiyon alamazsa bir şekilde meşruiyetini veya bazen işlevini
kaybediyor.
Üçüncü olarak hibritlik kavramı var. Hibritlik, aslında insanın modernite boyunca pdki asırdaki
gelişiminin bir sonucu ve altında yatan temel kavram ise Aydınlanma ile birlikte öne çıkan
“emansipasyon”dur. Yani insanın tabiattan ve kendini sınırlayan her şeyden bağımsızlaşmasını ifade
etmektedir. Toplumsal katmanlar ve kimlikler arasındaki duvarların kaldırılması ve bireyin öne
çıkmasını amaçlayan Aydınlanma projesinin günümüzde savunma sektöründe de izdüşümlerini
gözlemlemek mümkündür, klasik sivil ve asker ayrımı giderek ortadan kalkmaktadır. XVII. yüzyıldan
itibaren özellikle modern subaylık ve düzenli orduların ortaya çıkmasıyla belirginleşen asker ve sivil
ayrımı, günümüzde buharlaşmaktadır. Burada tabiî taktik seviyeden bahsedilmemektedir. Özellikle
stratejik veya operatif seviyede veya siber alanda askerin dilinden anlayan sivil ve sivil dünyanın
gramerini bilen asker ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Eğer askeri sadece güvenlik ve savunma işinde
uzmanlaşmış birey olarak kabul edersek, hibrit tehditlerle başa çıkmak artık sadece askerî personelin
yürütebileceği bir görev olmaktan çıkmıştır. Bununla beraber, geçtiğimiz son üç asırda kurumsallaşmış
olan bir askerî kültür ve askerî organizasyonu da yok saymak mümkün değildir. Esasen bütün mesele
de, bu alışılageldik askerî kurumlar ile siber alanın tetiklediği hibritleşme/melezleşmeyi
uzlaştırabilmektir. NATO yayınlarında son 5-10 yıldır çok fazla geçen dayanıklılık (resilience) kavramı,
aslında böylesi bir esnekliği ve yeni nesil meydan okumalara karşılık verebilmeyi kapsamaktadır.
Tam bu noktada Türkçe literatürde eksik veya hatalı kullanılan son bir kavramı daha gözden
geçirmek gerekmektedir: Asimetri. Son yıllarda özellikle askerî terminolojide sıklıkla kullanılan bu
kavram daha ziyade, devlet dışı silahlı aktörlerin konvansiyonel olmayan/ gayrinizamî terörist
saldırılarını veya siber evrendeki operasyonları tanımlamak için kullanılmaktadır. Oysa asimetri “benzer
olmamak” halini tarif eden bir matematik terimidir ve askerî anlamda ister nizamî isterse gayrinizamî
olsun düşmanı mağlup etmek için ona benzer olmayan bir etki oluşturma veya yetenek geliştirme
demektir. Büyük devletlerin teknoloji kapasitesi arttıkça buna karşı direnmek isteyen küçük unsurların
bu dezavantajlı durumlarını değiştirmek umuduyla intihar saldırıları, emprovize patlayıcı ve silahlar,
yeni tarz “şehir gerillası” teşkilleri, siber saldırılar veya büyük şehir merkezlerinde terör saldırıları gibi
unsurlarla ortaya çıktığı görülmektedir. Çünkü günümüzde kırsal alan, terörist unsurların sığınabileceği
bir yer olmaktan büyük ölçüde çıktı. Yani uzaydan ve havadan keşif, gözetleme, istihbarat kabiliyeti ve
havadan insanlı/ insansız ateşle müdahale kabiliyeti arttıkça terörist unsurlar yeni arayışlar içerisine
girdi ve bunlar da “asimetri” olarak adlandırılır oldu. Oysa asimetri askerî tarihte sadece bir düzenli ordu
ve düzensiz silahlı topluluk arasında değil, devlet orduları arasında da çoğu kez oluşturulmaya
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çalışılmıştır. Çünkü harbi ve muharebeyi kazanmanın yolu ister konvansiyonel ister gayrinizami harpte,
taraflar arasında bir şekilde asimetri oluşturmayı zorunlu kılar. Örneğin SSCB-ABD arasında da asimetri
geliştirme mücadelesi yaşanıyordu ve bugün Rusya-ABD, Rusya-Çin vd. arasında da taraflardan biri
diğerine stratejik veya taktik seviyelerde galebe çalacaksa asimetri olmak zorundadır. Nitekim, bir
devlet olarak Rusya’nın da günümüzde yeniden süper güç olmak adına geliştirdiği yeni savaş konsepti
ve kullandığı teknolojik enstrümanlar, siber taktikler vs. için “hibrit” ile beraber “asimetrik” sıfatı da
kullanılmaktadır.
Bu sempozyumun amacı, bu ve buna benzer olgu ve kavramları teorik olarak tartışmak ve
değerlendirmenin yanısıra, “hibrit tehditler” başlığı altına sokulabilecek çok çeşitli tehdit türlerini
masaya yatırarak bunların her biriyle ilgilenen farklı kamu kurum ve kuruluşları arasında terminoloji ve
anlayış birliğinin sağlanmasına katkı sunmaktır. Millî Savunma Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak
İstanbul’da faaliyet gösteren Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN) bünyesinde 2021
yılında bu maksatla oluşturulan Hibrit Tehditler Araştırma Grubu (HİTAG), bu sempozyumu MSÜ Kara
Harp Okulu Dekanlığı ile birlikte organize etmiştir. Bu araştırma grubu, MSÜ personelinin dışında Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin muhtelif birimlerinde çalışan alan uzmanlarından ve aynı zamanda ilgili
akademisyenler ve lisansüstü öğrencilerden müteşekkildir. HİTAG hem yurtiçinde hem de yurtdışında
hibrit tehditlerle ilgili araştırma projesi, bilimsel etkinlik ve bilimsel yayınlara katılmak veya onları
bizzat yürütmek suretiyle kavram, konsept ve doktrin geliştirmek, konuyla ilgili politika veya strateji
belgesi geliştirme çalışmalarına da katılmayı planlamaktadır. Kendi kavramlarımızı geliştirmek ve
sorunlara bize özgü hal çareleri ve stratejiler geliştirmeyi üzerimize düşen bir görev olarak görmekteyiz.

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ
MSÜ KHO Dekanı ve HİTAG Koordinatörü
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Hibrit Tehditler, Dirençlilik ve Kapsamlı Yaklaşım
Mehmet PALAZ
Öz
Güvenlik kavramının çok boyutlu olarak tartışmaya açıldığı bir döneme daha tanıklık ediyoruz.
Soğuk Savaş dönemi, Soğuk Savaş sonrası dönem, Yugoslavya’nın dağılması süreci, küreselleşme, 11
Eylül saldırıları, küresel terör gibi gelişme ve kavramlar çerçevesinde sürekli olarak tartışılan güvenlik
şimdilerde ise Hibrit Savaş(ım) ve Hibrit Tehditler çerçevesinde tartışılıyor. Aslında Hibrit Savaş
(Hybrid War), Hibrit Savaşım (Hybrid Warfare) ve Hibrit Tehdit (Hybrid Threats) ifadelerinin tam
olarak neye işaret ettiği, nasıl tanımlandığı, yeni ortaya çıkan hususlar olup olmadığı, önceki
dönemlerden farkının tam olarak neler olduğu gibi sorular henüz tatmin edici şekilde yanıtlanamadı.
Buna karşın bu ifadeler verili olarak alınmakta, tanımlarını verme gereği duyulmadan ve detaylara
girmeden üzerine yorumlar bina edilmektedir. Çok çeşitli tartışmalar içinde belki de üzerinde uzlaşılan
az noktalardan biri hibrit tehditlerin sadece askeri araçlardan meydana gelmediği, bir diğeri temel
amacın yok etmekten ziyade istikrarsızlık meydana getirmek ve toplumun uyumunu sarsmak olduğu ve
nihayetinde bunlara karşı alınacak tedbirlerin sadece askeri olamayacağı ve tek aktör tarafından karşı
konamayacağı noktaları olabilir. Bu makalede toplumun birlik ve bütünlüğünü hedefe koyan hibrit
tehditlerin neler olabileceği, bunlara karşı NATO tarafından belirlenen dirençlilik kavramının ne olduğu
ve dirençlilik kavramına ulaşmada Sivil-Asker İş Birliği (SAİ) unsurunun yeri tartışılacaktır.
Hybrid Threats, Resilience and Comprehensive Approach
Abstract
We are witnessing another period in which the concept of security is opened to discussion in a
multidimensional way. Security, which has been constantly discussed within the framework of
developments and concepts such as the Cold War period, the post-Cold War period, the disintegration
of Yugoslavia, globalization, the September 11 attacks, global terrorism, is now being discussed within
the framework of Hybrid War(fare) and Hybrid Threats. In fact, questions such as what exactly the terms
Hybrid War, Hybrid Warfare, and Hybrid Threats refer to, how they are defined, whether there are any
new issues, and what exactly are the differences from previous periods are still unanswered. On the
other hand, these expressions are taken for granted, and comments are built on them without discussing
their definitions and going into detail. Perhaps one of the few points that is agreed upon in a wide variety
of discussions is that hybrid threats do not only consist of military means. Another is that the primary
purpose is to create instability and undermine the cohesion of the society rather than destroy it, and
ultimately the measures to be taken against them cannot be only military and cannot be countered by a
single actor. In this article, the hybrid threats targeting the unity and integrity of the society, what NATO
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determines the concept of resilience against them, and the place of the Civil-Military Cooperation
(CIMIC) element in reaching the concept of resilience will be discussed.
Giriş
Soğuk Savaş’ın sonlarına rastlayan dönemde güvenlik kavramı ile ilgili tartışmalar farklı bir boyuta
evriliyordu. Bazı yazarlar güvenlik kavramının, askeri olmayan hususları dışlamayacak şekilde
genişlemesi gerektiğini vurguluyor bazıları da ulusal güvenlik boyutundan çıkartılması gerektiğine
dikkat çekiyordu. Güvenlik kavramı, askeri konuların yanında sel, deprem, kuraklık ve siyasi,
ekonomik, sosyal, çevresel unsurları da içerecek şekilde genişletilmeliydi.1
Benzer şekilde, Jessica Tuchman Mathews, 1989 tarihli “Güvenliği Yeniden Tanımlamak” başlıklı
makalesinde, çevre sorunları, iklim değişikliği, su kıtlığı ve nüfus artışı gibi klasik güvenlik gündeminde
olmayan konuların güvenlik sorunları haline geleceğine dikkat çekmiştir. Mathews ayrıca 2030, 2050
ve 2100 yılları için tahminlere değinmiş ve hükümetlerin yoksulluk ve istikrarsızlıkla boğuşacağını
belirtmiştir.2 Mathews, bu tür sorunların bölgesel iş birliği ve küresel karar alma süreçleri gerektirdiğini
ifade etse de küresel güvenliğe yönelik uzun vadeli tehditlerin nereden geleceği konusunda net bir görüş
bulunmadığını vurgulamıştır.3 Mathews, küresel değişimin sonuçlarıyla uğraşmanın zor olacağına ve
hiçbir ulusun veya örgütün tek başına bu zorlukla yüzleşemeyeceğine dikkat çekmiştir.4
Buna benzer tartışmalar Soğuk Savaş sonrası dönemde de devam etmiştir. John Lewis Gaddis 1991
yılında kaleme aldığı makalesinde Soğuk Savaş dönemini bir demokrasi ve totaliterlik mücadelesi
olarak değerlendirmiştir. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle tehditlerin ortadan kalkmadığını fakat
yayıldığını belirtmiştir.5 Gaddis'e göre Soğuk Savaş sonrası dünya, bütünleşmeci ve parçalanmacı güçler
arasındaki mücadele dönemi olacaktır. Bütünleşmeci güçler siyaset, ekonomi, din, teknoloji ve kültür
iken bütünleşme eylemi iletişim devrimi, ekonomik gelişmeler, güvenlik, fikirler ve barış kavramları
üzerinden gerçekleşecektir.6 Gaddis parçalanmanın milliyetçilik, ekolojik dengenin bozulması ve buna
bağlı olarak salgın hastalıklar, nüfus artışı ve kıtlık üzerine olacağını belirtmiştir 7 Gaddis ayrıca
bütünleşmeci ve parçalanmacı unsurların çarpışmasıyla güç dengesinin bozulacağını, istikrarsızlığın
ortaya çıkacağını, göçün yaşanabileceğini ve ülkelerin bununla tek başına mücadele edemeyeceğini
öngörmüştür.8

1 R.H. Ullman, “Redefining Security”, International Security, 1983, Vol. 8, No. 1, 129-153, s. 138; Barry Buzan,
People, States and Fear: National Security Problem in International Relations, Whealsheaf, Sussex, 1986, s. 11.
2 J.T. Mathews, “Redefining Security”, Foreign Affairs, 1989, Vol.68, No. 2, 161-177, s. 166.
3 Age, 172-173.
4 Age, 175.
5 Age, 113.
6 J.L. Gaddis, “Toward the Post-Cold War World”, Foreign Affairs, 1991, Vol.70, No. 2, 102-122, s. 103-105.
7 Age, 109.
8 Age, 115.
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Soğuk Savaş boyunca konvansiyonel tehditlere karşı hazırlık yapan NATO ise Soğuk Savaş sonrası
yayınladığı stratejik konseptinde, konvansiyonel bir tehdidin neredeyse hiç beklenmediğini ve gelecekte
karşılaşılması muhtemel tehdit ve riskleri şu şekilde özetlemiştir:
-

Ekonomik, Sosyal, Siyasi zorluklar,

-

Etnik rekabetler,

-

Toprak anlaşmazlıkları,

-

Dini rekabetler,

-

Reform çabalarının yetersiz veya başarısız olması,

-

Devletlerin dağılması,

-

Aşırıcılığı teşvik etmek,

-

Hayati kaynakların akışının kesintiye uğraması,

-

Terör ve sabotaj eylemleri.9

John Baylis de Soğuk Savaş sonrasında güvenlik kavramının askeri bağlamın ötesine geçtiğini ve
güvenlik tartışmalarına siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel konuların dahil edildiğini belirtmektedir.10
Soğuk Savaş sonrası yapılan bu değerlendirmelerde güvenlik kavramının kapsamının genişleyeceği
vurgulanmıştır. Bu vurgu kadar önemli olan bir başka husus ise yazarların, devletlerin tek başına geniş
bir risk ve tehdit yelpazesiyle baş edemeyecekleri görüşüdür. Bu görüş, Soğuk Savaş sonrası dönemde
Yugoslavya'nın dağılması sırasında yaşanan krizler çerçevesinde doğrulanmıştır. Bu krizler, askerlerin,
hükümetlerin, yerel ve uluslararası kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini göstermiştir.11
Bu durum, 11 Eylül saldırılarının ardından Afganistan'a müdahale sırasında da açıkça ortaya
çıkmıştır. 11 Eylül saldırılarıyla birlikte güvenlik kavramı köklü şekilde ve çok boyutlu olarak
tartışmaya açılmıştır. NATO Genel Sekreteri Lord Robertson, 2002 yılında Prag Zirvesi'ni açarken şu
ifadeleri kullanmıştır;
“11 Eylül 2001 ve sonrası tüm dünyayı yeni zorluklarla karşı karşıya getirdi. Ölümcül
bir tehditler kokteyli artık özgür toplumları tehdit ediyor. Teröristler ve destekçileri,
geliştikleri başarısız devletler ve çoğalan kitle imha silahları, özgür dünyadaki herkes
için gerçek bir tehdit oluşturuyor”.12

9 NATO, “The Alliance's New Strategic Concept”, 7-8 November 1991, London, Erişim: 24 Mart 2018,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_23847.htm
10 John Baylis, J. “International and Global Security”, in J. Baylis, S. Smith & S. Owens, (eds), The Globalization
of World Politics: An Introduction to International Relations, 6th Edition, Oxford, UK: Oxford University Press,
229-242, s. 231.
11 L.W. Davidson, M.D. Hayes vd., Humanitarian and Peace Operations: NGOs and the Military in the
Interagency Process, National Defense University (NDU) Press Book, 1996, s. 14-24. Erişim: 19 Aralık 2019,
http://www.dodccrs.org/files/Davidson_Humanitarian.pdf
12 NATO, Prague Summit 2002 Selected Documents and Statements, 2002, s. 6,
https://www.nato.int/docu/0211prague/speeches-e.pdf

3

Bu sürecin ardından hibrit savaş(ım) tartışmalarının yaşandığı bir döneme girilmiştir. İlk tartışmalar
2000’li yılların başlarında yapılmıştır. Bu dönemde hibrit savaş(ım) taktik seviyede askeri uygulamalar
olarak değerlendirilmiştir. 2009-2010 yıllarında konu genişlemiş, günümüzde sıkça tartışılan tanımlar
yapılmaya başlanmış ve hibrit savaş(ım) NATO’nun gündemine girmiştir. 2014 yılında Kırım'ın ilhakı
ve Ukrayna’nın doğusunda krizin ortaya çıkmasıyla tartışmalar zirveye çıkmıştır. Birçok yazara göre bu
durum yeni bir savaş çağına işaret etmekteydi. Tehditler yelpazesinin genişlemesi, hedefin aslında
istikrarsızlık meydana getirmek olması, tehditlerin sadece taktik değil stratejik ve politik seviyeleri de
kapsadığı ve gerektiğinde eş zamanlı uygulanabildiği hususları konunun önem kazanmasına neden
olmuştur.
1. Hibrit Savaş(ım) Tartışmaları Bağlamında Kırım’ın İlhakı ve Ukrayna’nın Doğusunda
Yaşananlar
Ukrayna’nın NATO veya AB’ye girmesine sıcak bakmadığını ve bunu ulusal güvenliğe tehdit olarak
algıladığını ifade eden Rusya’nın Rusya yanlısı Yanukovich’in istifasının hemen ardından baskıları
yoğunlaştırması, süreci yöneterek hızlı bir şekilde Kırım’ın ilhakını tamamlaması ve takip eden süreçte
Ukrayna’nın doğusunda yaşananlar kontrolün Rusya’nın elinde olduğunu göstermiş, NATO ve AB’yi
çaresiz bırakmıştır. Batı için bir uyandırma (wake up call) görevi gören bu gelişmeler13 AB’nin cepheye
geri dönmesine neden olmuştur. 14 Sonraki süreçte alınabilecek önlemler oldukça hararetli şekilde
tartışılmıştır. Bu durumda Ukrayna’da yaşananlara çok kısaca bakmakta fayda vardır.
Ukrayna’daki gösteriler 18-20 Şubat 2014 tarihlerinde doruğa ulaşmıştı. Yaşananların ardından
Yanukovich 22 Şubat’ta istifa etti. 28 Şubat’ta askeri üniformalı, silahlı ve kimliği belirsiz birkaç yüz
silahlı adam (küçük yeşil adamlar), önemli havaalanları ve iletişim kurumlarının binalarının kontrolünü
ele geçirdi.15 6 Mart 2014'te, hızlı bir referandum ile Kırım bölgesel Parlamentosu Ukrayna'dan ayrılmak
ve Rusya'ya katılmak için oy kullandı ve 11 Mart 2014'te Kırım'ın Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etti.16

13 M.R. Gordon, “NATO Weighs Assistance for Ukraine to Dissuade Further Moves by Moscow”, 19 Mart 2014.
Erişim: 30 Ekim 2019, https://www.nytimes.com/2014/03/20/world/europe/nato-chief-russia-europe.html
14 F.S. Larrabee, S.A. Wilson vd. The Ukrainian Crisis and European Security Implications for the United States
and U.S. Army, Santa Monica, CA: RAND, 2015, s. iii.
15 W. Booth, “Armed men take control of Crimean airport”, 28 Şubat 2014, erişim: 16 Kasım 2019,
https://www.washingtonpost.com/world/europe/pro-russia-separatists-flex-muscle-in-ukraines-crimeanpeninsula/2014/02/27/dac10d54-9ff0-11e3-878c-65222df220eb_story.html; BBC, “Ukraine accuses Russia of
deploying troops in Crimea”, 28 Şubat 2014, Erişim: 01 Kasım 2019, https://www.bbc.com/news/world-europe26392958; S.L. Loiko and C.J. Williams, “Crimean airspace closed after Russian transports reportedly land”, 28
Şubat 2014, Erişim: 12 Kasım 2019,
https://www.latimes.com/world/worldnow/la-fg-wn-ukraine-russia-crimea-military-movements-20140228story.html#ixzz2vs48sqt3
16 L. Smith-Spark, D. Magnay vd., “Ukraine crisis: Early results show Crimea votes to join Russia”, Updated 16
Mart 2014, Erişim: 05 Kasım 2019, https://edition.cnn.com/2014/03/16/world/europe/ukraine-crisis/. RFERL
(Radio Free Europe Radio Liberty), “There Was No Quorum: Crimean Lawmaker Calls Vote to Join Russia
Flawed”, 06 Mart 2014, Erişim: 30 Kasım 2019, https://www.rferl.org/a/interview-crimea-vote-ukrainerussia/25288146.html; S. Walker, and I. Traynor, “Ukraine crisis: Crimea now part of Russia, local parliament
declares”, 06 Mart 2014, Erişim: 28 Aralık 2019, https://www.theguardian.com/world/2014/mar/06/ukraine-
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Bu temel gelişmeler etrafında, Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz sırasında Rusya,
yukarıdan aşağıya (politik-stratejik seviyeden taktik seviyeye) ekonomik, askeri, kültürel ve siyasi
olmak üzere farklı boyutlardan farklı araçlar kullanmış ve birçok taktik uygulamıştır. Hunter ve Pernik,
Doğu Ukrayna'daki kriz ve ilhak sırasında bireylerin, hükümet ve sivil toplum yapılarının birbirleriyle
yakın eşgüdüm içinde olduğunu ve bunun Rus yaklaşımının anahtarı olduğunu belirtmektedir. 17 Bu
eşgüdümü oluşturabilmek için bilgi en önemli unsurdu. Rojansky ve Kofman'ın belirttiği gibi, Rusya, iç
ve uluslararası kamuoyunu etkileyebilmek ve eylemlerine alan açmak için bilgiyi bir güç aracı ve bir
silah olarak kullanmıştır.18 Söz konusu dönemde ABD Avrupa Komutanlığı Komutanı ve SACEUR
olarak görev yapan General Philip Breedlove, “Rusya, bilgi savaşı tarihinde gördüğümüz en şaşırtıcı
yıldırım bilgi harbini (information blitzkrieg) yürütüyor” ifadesiyle bunu doğrulamıştır.19
General

Breedlove

aynı

zamanda

Rusya’nın

ZAPAD-13

Tatbikatı

esnasında

yaptığı

yığınaklanmanın bir tatbikatın gerektirdiğinden fazla olduğunu ifade etmişti. Daha sonra bu tatbikatların
askeri yığınağa dönüştüğü doğrulanmıştır. O dönemde bir Rus saldırısı olasılığının hiç olmadığı kadar
yüksek olduğu bildiriliyordu. Habere göre askeri yığınaklar tatbikat için fazlasıyla yeterliydi ve bu
Çeçenistan ve Gürcistan'daki senaryolar ile benzerlik gösteriyordu.

20

Ayrıca bu yığınaklanma

çerçevesinde konuşlanan askerlerin dışında başka unsurlar da bu faaliyette aktif rol oynamıştır. Buna
göre Rusya; “savaş alanını karıştırmak için askeri olmayan ve paramiliter unsurları kullandı. Rus özel
kuvvetleri kritik öneme sahipti, ancak yerel destek izlenimi vermek için diğer unsurlar da
görevlendirilmişti. Rus istihbaratı yerel milisler, Kazaklar ve eski özel polisten oluşan öz savunma
birimleri kuruldu. Rus birlikleri de yerel güvenlik güçlerinin bir parçası olarak kendilerini gizlemek için
polis üniforması giymeye başladılar. Gönüllüler arasında gaziler, boksörler ve motosiklet çetesi “Night
Wolves”un üyeleri de vardı.21
Kullanılan diğer bir araç ise Kırım ve doğu Ukrayna'daki Ukrayna hükümet otoritesini
istikrarsızlaştırmak için düzenlenen toplantılar, protestolar ve diğer türdeki hareketlerdi. 22 Örneğin,
Mayıs ayındaki seçimleri engellemek için protesto gösterileri düzenleyerek meclis ve bakanlık

crisis-crimea-part-of-russia-local-parliament-declares; RT (Russia Today), “Sevastopol and Crimean parliament
vote to join Russia, referendum to be held in 10 days”, 6 Mart 2014, Erişim: 10 Ocak 2020,
https://www.rt.com/news/crimea-referendum-status-ukraine-154/
17 E. Hunter and S. Pernik, The Challenges of Hybrid Warfare, Tallinn, Estonia: International Centre for Defence
and Security, 2015, s. 7.
18 M. Rojansky and M. Kofman, A Closer look at Russia’s Hybrid War, Kennan Cable, No.7, Washington D.C.:
Wilson Center Kennan Institute, 2015, s. 6.
19 S. Pomerantsev, “Russia and the Menace of Unreality How Vladimir Putin is revolutionizing information
warfare”, 09 Eylül 2014, Erişim: 25 Aralık 2019, www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/russiaputin-revolutionizing-information-warfare/379880/
20 C. Campbell, “U.S. Intelligence: It's Looking More Likely That Russia Will Invade Ukraine”, 27 Mart 2014,
Erişim: 27 Ekim 2019, https://time.com/39705/russia-invasion-ukraine-likely/
21 G.F. Treverton, A. Thvedt, vd. Addressing Hybrid Threats, Sweden: Swedish Defence University, 2018, s. 20.
22 Treverton, Thvedt vd., Addressing Hybrid Threats, s. 21.

5

binalarına sızmayı planladığı belirtilen ve Rusya'da milliyetçi bir grup olan Avrasya Gençlik Birliği'nin
lideri Oleg Bakhtiyarov Ukraynalı yetkililer tarafından tutuklandı.23 Protestolar esnasında Ukrayna’nın
göstericilere saldırması ve gözaltına alarak tutuklaması Kremlin lehine gerilimi arttırdı. Protesto
hareketi düzensiz savaşa dönüşürken Rusya ayrılıkçıları desteklemek için birlikleriyle konvansiyonel
takviyeler göndermeye devam etti.24
Diğer bir araç ise medya organlarıyla yapılan algı yönlendirme faaliyetleriydi. Bu süreçte propaganda
ve psikolojik harekât başarılı şekilde uygulanmıştır.

25

Küçük yeşil adamlar

26

bunu oldukça

kolaylaştırmıştır. İlk yaptıkları, “Kırım” Devlet Televizyonu Şirketini ve Urktelecom'un çeşitli
tesislerini işgal etmek oldu. Diğer televizyon ve radyo istasyonlarını da ele geçirdiler, Ukrayna
kanallarını kapattılar ve yerine Rossiya 24'ü aktif hale getirdiler. 27 Kırım'da tüm medya ve iletişim
doğrudan Rusya'nın kontrolü altına girdi ve medya çalışanları Kremlin'e sadık kişilerden seçildi.28
Rusların bu yöndeki girişimleri sosyal medya boyutu ile de desteklendi. “VKontakte” (facebook'un
Rusça versiyonu), “Odnoklassniki” (her düzeyde eski sınıf ve iş arkadaşı bulma ve iletişime geçmeye
yarıyor) ve maluru.org (Doğu Avrupa'da yaygın) ilhak sırasında aktif şekilde kullanıldı.29 Rusya, karşıt
sesleri kesmek ve haber sitelerine ve sosyal medya sitelerine sızabilmek için trol çiftlikleri kurdu.30 Bu
troller ve sosyal medya aracılığıyla Kremlin, Rus halkını, Kırım nüfusunu ve Ukrayna birliklerini aynı
anda hedef alarak bir bilgilendirme kampanyası başlattı. Yanukoviç'in görevden alınmasının ardından
Rusya, hükümet değişikliğinin meşru olmadığı ve Rus azınlığın tehlikede olduğu kampanyasını
hızlandırdı.31 Bu faaliyetler ve verilen mesajlar uluslararası siyasi düzeyde de desteklenmiştir.
Ruslar ayrıca insani yardım ve kültürel konuları suistimal etmekten geri durmadılar. Rus azınlığın
talebi doğrultusunda Rusya, insani yardım konvoyları gönderdi. Bu durum, bu konvoyların güç
kullanılarak yasaklanması durumunda Ukrayna makamlarını zor durumda bırakacağı, aksi takdirde

23 J. Dettmer, “Arrests of Ultranationalists Fuel Jitters in Ukraine”, 01 Nisan 2014, Erişim: 07 Eylül 2019,
https://www.voanews.com/europe/arrests-ultranationalists-fuel-jitters-ukraine
24 Treverton, Thvedt vd., Addressing Hybrid Threats, s. 21.
25 Rojanski and Kofman, A Closer look at Russia’s Hybrid War, s. 5
26 Aslında “küçük yeşil adamlar” yeni bir oluşum değildir. Bunlar daha önce Afganistan (1979), ardından
Litvanya (1991), Transdinyester (1990-1992), Çeçenistan (1994-1996 ve 1999-2009) ve Gürcistan (2008)
müdahalelerinden bu yana uygulanmaktadır (ABD Ordusu, 2015), Detaylı bilgi için: US Army, Little Green Men:
A Primer on Modern Russian Unconventional Warfare, Ukraine 2013-2014, The United States Army Special
Operations Command Fort Bragg, North Carolina, 2015.
27 G. Kates, “Ukrainian TV Channels Off The Air In Crimea”, 11 March 2014, Erişim: 04 November 2019,
https://www.rferl.org/a/ukrainian-tv-channels-off-the- air/25293466.html
28 R.D. Thiele, “Crisis in Ukraine – The Emergence of Hybrid Warfare”, ISPSW Strategy Series: Focus on
Defense and International Security, Issue 347, 2015, 1-13, s. 6.
29 Thiele, Crisis in Ukraine – The Emergence of Hybrid Warfare, s. 6; Treverton, Thvedt vd., Addressing Hybrid
Threats, s. 28.
30 Hunter and Pernik, The Challenges of Hybrid Warfare, s. 6.
31 Treverton, Thvedt vd., Addressing Hybrid Threats, s. 28.
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Rusya'nın eylemlerini meşrulaştırmasına izin vereceği ikilemini ortaya çıkarmıştır. 32 Ukrayna’daki
gelişmeler yaşanırken Rusya düşünce kuruluşlarına, siyasi partilere ve dini ve sosyal hareketlere fon
sağlamış ve onlarla ilişki kurmuştur. Buradaki amaç kültürü ve fikirleri bölme ve yönetme, kışkırtma ve
yozlaştırma araçları olarak kullanmaktı.33
Hibrit savaş(ım) veya hibrit tehditlerin birçok tanımının yapıldığı yukarda ifade edilmişti. J.J.
McCuen (2008)34, Russel W. Glenn (2009)35, Frank G. Hoffman (2009)36, Diessen M. Aaronson vd.
(2011) 37 ve Williamson Murray ve Peter R. Mansoor (2012) 38 gibi yazarlar tarafından ve NATO
(2010)39 dokümanlarında konu tartışılmış ve çeşitli tanımlar yapılmıştı. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna’nın
doğusunda yaşanan gelişmeler bu tartışmaları etkilemiştir. Bu gelişmelerle birlikte tartışmalar
potansiyel saldırganlara yeni araçlar sağlandığı ve toplumun bütünlüğünün hedef alınarak bu araçların
eşgüdüm içinde kullanıldığı noktasında yoğunlaşmıştır. 40 Bu çerçevede yeni araçların yani hibrit
tehditlerin neler olduğu da çeşitli yazarlar tarafından tartışılmıştır. Bunların propaganda, casusluk,
ajitasyon, suç örgütleri, işaretsiz/üniformasız asker kullanma ve sınır çatışmaları 41 ; yerel medya
kuruluşları, sosyal medya, sahte haberler, stratejik sızıntılar, finansman kuruluşları, siyasi partiler,
oligarklar, Ortodoks Kilisesi ve siber araçlar 42 olabileceği ileri sürülmüştür. Sonuç olarak hibrit
savaş(ım)ın yeni bir şey olduğu veya belki de yeni bir mücadele yöntemi değil de yeni bir strateji olduğu
ileri sürülmüştür.43

32 L. Freedman, “Ukraine and the Art of Limited War”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 56, No.6, 738, 2014, s. 15-16.
33 S. Pomerantsev and M. Weiss, “The Menace of Unreality: How the Kremlin Weaponizes Information, Culture
and Money”, A Special Report by The Interpreter, a project of the Institute of Modern Russia. 2015, s. 18.
34 J.J. McCuen, “Hybrid Wars”, Military Review, March-April 2008.
35 Russel W. Glenn, “Thoughts on Hybrid Conflict”, Small Wars Journal, 2009.
36 Frank G. Hoffman, “Hybrid vs. Compound War, The Janus Choise: Defining Today’s Multifaceted Conflict”,
Armed Forces Journal International, October 2009. http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/
37 M. Aaronson, Y.K. Diessen, vd., “NATO Countering the Hybrid Threat”, Prism, Vol.2, No.4, 2011, 111-124.
38 Williamson Murray and Peter R. Mansoor, Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient
World to the Present, Cambridge University Press, 2012.
39 NATO, “Bi-SC Input to a New NATO Capstone Concept for the Military Contribution to Countering Hybrid
Threats”, Supreme Allied Commander, Europe/Supreme Allied Commander Joint Letter to International Military
Staff dated 25 August 2010.
40 S. Pindják, “Deterring hybrid warfare: a chance for NATO and the EU to work together?”, NATO Review, 2014,
Erişim: 04 Aralık 2019, https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/11/18/deterring-hybrid-warfare-achance-for-nato-and-the-eu-to-work-together/index.html; Larrabee, Wilson ve Gordon, The Ukrainian Crisis and
European Security, s. 6; G. Lasconjarias and J.A. Larsen (eds), NATO’s Response to Hybrid Threats, NATO
Defense College, Rome, 2015, s. 3; A. Lanoszka, “Russian Hybrid Warfare and Extended Deterrence in Eastern
Europe”, International Affairs, Vol.92, No.1, 2016, 175-195, s. 178;
Lanoszka, 2016, s. 178; Treverton, Thvedt vd., Addressing Hybrid Threats, s. 10.
41 Lanoszka, Russian Hybrid Warfare, s. 179.
42 S. Pomerantsev and M. Weiss, The Menace of Unreality, s. 6.
43 Lanoszka, Russian Hybrid Warfare, s. 178.
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2. Hibrit Tehditlerle Mücadele
Rusya'nın Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna’daki faaliyetleri Avrupayı sarstı. Rusya'nın faaliyetlerinin, 1968
yılında Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalinden bu yana Doğu-Batı ilişkilerindeki en tehlikeli durum
olduğu ileri sürüldü.44 Yaşanan süreçte ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve AB, Rusya'ya ve Kırım'ın ilhakına
karışan kişilere yönelik yaptırım listelerini açıkladı.45 NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen,
NATO'nun Ukrayna'ya yönelik desteğini hızlandırması gerektiğini belirterek, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını
bir uyanma çağrısı olarak nitelendirdi. 46 Avrupa’nın cepheye dönme kararı aldığı ifade edildi. 47
Yaşananlar karşısında ciddi bir karşı tedbir getiremeyen NATO ve AB bundan sonra birtakım önlemler
aldı.
Bu bağlamda NATO'nun iki esas önlem geliştirdiğini görüyoruz. Bunlar resmi olarak bu şekilde ifade
edilmese de birinci önlemi “askeri temelli önlemler”, diğerini ise “sivil temelli önlemler” olarak
adlandırabiliriz. Askeri temelli önlemler içinde;
Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet (Enhanced Forward Presence – e-FP) düzenlemeleri dahilinde

-

Rusya ile sınır ülkelere asker konuşlandırılmasını,
Tugay seviyesinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetleri (Very High Readiness

-

Joint Task Force – VJTF) kurulmasını,
-

Doğu Avrupa üzerinde hava sahası kontrol görevlerinin gerçekleştirilmesini,

-

NATO Kuvvet Entegrasyon Birimleri (NATO Force Integration Units – NFIU) kurulmasını ve

-

NATO Stratejik İstikamet-Güney (NATO Strategic Direction-South – NSD-S) Merkezi’nin
kurulmasını sayabiliriz.

Sivil merkezli önlemler ise;
-

Dirençlilik (Resilience) kavramının yeniden geliştirilmesini ve

-

Kesişen Konuların (Cross Cutting Topics)48 gündeme alınmasını içeriyordu.

44 R. McDermott, H. Reisinger vd., “Cold War Déjà vu? NATO, Russia and the Crisis in Ukraine!”, in G.
Lasconjarias and J.A. Larsen (eds), NATO’s Response to Hybrid Threats, NATO Defense College, 41-48, s. 41.
45 B.H. Obama, B.H., “Statement by the President on Ukraine”, James S. Brady Press Briefing Room, 17 Mart
2014, Erişim: 08 Aralık 2019, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/03/17/statementpresident-ukraine; The Economist, “EU and Russia sanctions-Putin untouched”, 17 Mart 2014, Erişim: 31 Ekim
2019, https://www.economist.com/charlemagne/2014/03/17/putin-untouched; A. Croft, A. and J. Pawlak, “EU
adopts Russia sanctions as Crimea crisis deepens”, 17 Mart 2014, Erişim: 29 Ekim 2019,
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-eu/eu-adopts-russia-sanctions-as-crimea-crisis-deepensidUSBREA2G0J720140317
46 Gordon, NATO Weighs Assistance.
47 Larrabee, Wilson ve Gordon, The Ukrainian Crisis and European Security, s. III.
48 Bunlar: Sivillerin Korunması (Protection of Civilians); Kadın, Barış ve Güvenlik (Women, Peace and Security);
Çocuklar ve Silahlı Çatışma (Children and Armed Conflict); Kültürel Varlıkların Korunması (Cultural Property
Protection) ve Doğruluk İnşası’dır (Building Integrity).
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NATO’nun bu tehditlere karşı başlarda sadece askeri temelli önlemler alması eleştirildi. Bu
durumun çeşitli sorunlar ortaya çıkaracağı ifade edildi. Bu sorunlardan biri karşı karşıya olunan tehditler
için askeri varlığın tek başına caydırıcı ve yeterli olmayacağı, diğeri ise silahlı bir çatışma durumunda
hangi ülkenin gerçekten savaşmak için asker göndereceğinin belirsiz olduğu idi.49 Bu durumda hem bir
caydırıcılık unsuru olarak hem de bir saldırı esnasında gerçek bir tedbir olarak “Dirençlilik” kavramı
öne çıktı.
3. Dirençlilik
Dirençlilik kavramının Kuzey Atlantik Antlaşmanın 3. Maddesinde zaten yer aldığı belirtilmektedir.
Buna göre;
“Bu Antlaşmanın amaçlarına daha etkin bir şekilde ulaşmak için, Taraflar, ayrı ayrı ve
ortaklaşa, sürekli ve etkili kendi kendine yardım ve karşılıklı yardım yoluyla, silahlı
saldırılara

karşı

bireysel

ve

toplu

direnme

kapasitelerini

sürdürecek

ve

geliştireceklerdir”.50
Bu açıklamada, dirençlilik kavramına en yakın referans, “…sürekli ve etkili kendi kendine yardım
ve karşılıklı yardım yoluyla, … silahlı saldırıya direnme kapasitesi” içinde saklı olabilir. Silahlı bir
saldırıya karşı direnmek, sadece askeri anlamda hazır olmayı değil, aynı zamanda sivil hazırlığa da işaret
ediyor olabilir fakat buradaki temel amaç silahlı saldırıya karşı direnişin silahlı savunma yoluyla
sürdürülmesidir. Burada vurgulanan dirençlilik, askeri faaliyetlerin devam ettirilmesi ve bu yönde sivil
hazırlıklarla desteklenmesidir. Dolayısıyla günümüzde anladığımız anlamda ya da daha doğrusu
günümüzün gerektirdiği şekilde bir dirençliliğe işaret edilmediği ortadadır.
Dirençlilik kavramı ilk olarak 1970'lerde ekolojik sistem tartışmalarında benimsenmiştir.51 Bundan
sonra dirençlilik kavramı sosyoloji, psikoloji, tıp, ekonomi gibi diğer çalışma alanlarına da yayılmıştır.
Bu kavramın günümüzde en sık kullanıldığı alan doğal afet çerçevesindeki afetlerin etkilerini
azaltmadır. Wiig ve Fahlbruch'a göre, afetlerin etkilerinin azaltılmasıyla ilgili olarak dirençlilik; “bir
varlığın, bireylerin, topluluğun veya sistemin durumunu bozan bir olayın meydana gelmesinden sonra
normal duruma veya işleyişine dönme yeteneği”52 olarak tanımlanmaktadır.
Birleşmiş Milletler Uluslararası Afet Azaltma Stratejisi (UNISDR) de dirençliliği şu şekilde
tanımlamaktadır:

49 Pindják, Deterring hybrid warfare.
50
NATO,
“The
North
Atlantic
Treaty”,
1949,
Erişim:
05
Ocak
2020,
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_17120.htm
51 J. Walker and M. Cooper, “Genealogies of resilience: From systems ecology to the political economy of crisis
adaptation”, Security Dialogue, 42(2), 2011, 143-160, s. 143.
52 S. Wiig and B. Fahlbruch (eds), Exploring Resilience-A Scientific Journey from Practice to Theory, Springer
Open, 2019, s. 1
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“Tehlikelere maruz kalan bir sistem, topluluk veya toplumun, temel yapı ve işlevlerinin
korunması ve restorasyonu da dahil olmak üzere, tehlikenin etkilerine zamanında ve
verimli bir şekilde direnme, absorbe etme, uyum sağlama ve bunlardan kurtulma
yeteneği”.53
Güvenlik çerçevesinden bakıldığında dirençlilik kavramının askeri programlar, kritik altyapılar, göç
politikası, şehir planlaması veya terörle mücadele dahil olmak üzere çok çeşitli güvenlik sorunlarına ve
politika alanlarına yayıldığı ve bu alanlara uygulanabileceği görülebilir.54 Bu doğrultuda, son dönemde
yaşanan gelişmelerin ardından NATO çerçevesinde dirençlilik kavramının tanımı yapılmıştır. Mevcut
durumda dirençlilik NATO savunmasının ilk hattı olarak ifade edilmekte

55

ve şu şekilde

tanımlanmaktadır: “şoklara dayanma ve hasarı absorbe etme, aşırı bozulmaların ardından mümkün
olduğunca hızlı ve verimli bir şekilde normal şekilde çalışmaya devam etme kapasitesi”.56
NATO’nun özellikle hibrit ortamda daha hızlı ve etkili tepki verebilmesi için esnek bir strateji
çerçevesinde dirençlilik kavramını görev alanına dahil etmesi gerekmiştir. Bunun da tek başına değil
hükümet kuruluşları ve özel sektör desteğiyle mümkün olabileceği açıktır.57

Şekil.1: Dirençlilik58

53 UNSDIR (UN International Strategy for disaster Reduction), 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk
Reduction, Geneva, Switzerland, s. 24.
54 M.D. Cavelty, M. Kaufmann vd., “Resilience and (in)security: Practices, subjects, temporalities”, Security
Dialogue, Vol. 46(1), 3–14, 2015, s. 4.
55 W.D. Roepke and H. Thankey, “Resilience: the first line of defence”, NATO Review, Erişim: 19 Aralık 2019,
https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html
56 NATO, “Resilience – A CCOE Fact Sheet”, The Hague: Civil-Military Cooperation (CIMIC) Center of
Excellence (CCOE), 2017, s. 2.
57 F.D. Kramer, H. Binnendijk vd., NATO’s New Strategy: Stability Generation, Washington DC, The Atlantic
Council of the United States., 2015, s. 1.
58 J. Hodicky, G. Özkan vd., “Dynamic Modeling for Resilience Measurement: NATO Resilience Decision
Support Model”, Appl. Sci., 2020, 10, 2639, 1-10, s. 4’ten uyarlanmıştır.
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Dirençlilik kavramı Şekil.1’deki gibi görselleştirilebilir. Bu şekilde mavi çizgi bir sistemin normal
işleyişini, kırmızı şekil ise bu sistemin normal işleyişini aksatacak, ona zarar verme potansiyeli olan bir
dış etkeni (tehdit, risk ya da saldırı) temsil etmektedir. Turuncu ile gösterilen şekil daha önceden ve
muhtemelen beklenen bir tehdide karşı alınan tedbirlere ve bu tedbirlerin işleme konması sürecine işaret
etmektedir. Günümüzde önemli olan artık tehdidin ne olduğundan ziyade sistemin zayıf taraflarının
belirlenmesidir. Buna yönelik olarak kapsamlı tedbir alınamadığı taktirde sistemin işleyişi aksayacak ve
alınan zararla bağlantılı olarak kısa ya da uzun süren bir toparlanma sürecinin ardından muhtemelen
saldırı öncesi durum ile örtüşmeyen farklı (yeni) bir durum meydana gelecektir.
Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda yaşananlar belirli bir süreci kapsıyor olsa da hedefin
zayıflığı, alınan önlemler, tehditlerin niteliği ve saldırganın ulaşmak istediği nihai duruma bağlı olarak
bu süreç uzayabilir. Bu yüzden Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda uygulanan araçlar ve
yöntemler dışında ve barış zamanında iletişim, ulaşım, enerji altyapısı, önemli kurumlara siber saldırı,
terörist saldırılar gibi doğrudan istikrarsızlaştırıcı araçlar kullanılabilir. Bunun yanında pandemi, göç,
küresel ısınma, kuraklık, doğal afet gibi nedenler sonucu meydana gelen istikrarsız ortamlar suistimal
edilebilir. Burada dirençlilik kavramı ile amaçlanan tehditleri ve riskleri bertaraf ederek sistemi korumak
değil bir saldırı sonucu temel uygulamaların devam etmesini sağlayarak meydana gelecek zararı en aza
indirmektir. Fakat bu kapsamalı bir yaklaşım ve kapsamlı değerlendirme ve çok aktörlü bir süreçle
mümkün olabilir.
2016'daki Varşova Zirvesi'nin sonuç bildirisinde dirençlilik konusu gündeme gelmiş ve şu şekilde
kendine yer bulmuştur:
“Direncimizi artırmaya ve her türlü silahlı saldırıya direnmek için bireysel ve toplu
kapasitemizi korumaya ve daha da geliştirmeye devam etme taahhüdünde bulunduk. Sivil
hazırlık, Müttefiklerin direncinin temel direği ve İttifak toplu savunması için kritik bir
olanaktır. Bu ulusal bir sorumluluk olarak kalsa da NATO, Müttefikleri sivil hazırlıklarını
değerlendirme ve talep üzerine geliştirme konusunda destekleyebilir. Hükümetin
sürekliliğine, temel hizmetlerin sürekliliğine, kritik sivil altyapının güvenliğine ve askeri
güçlere sivil araçlarla desteğe odaklanan Ulusal Dirençlilik için NATO Temel
Gereksinimlerini yerine getirerek sivil hazırlığı iyileştireceğiz”.59
Bu bildiride dirençliliğin hibrit tehditlerle ilgili olduğuna doğrudan yer verilmemiştir ancak Varşova
Zirvesi'nin sonuçlarından biri olan “dirençliliği artırma taahhüdü” belgesinde şu ifadeler yer almıştır;
“Hibrit tehditler de dahil olmak üzere herhangi bir yönden gelen tüm tehditlere karşı
direncimizi artırmaya devam etmeyi taahhüt ediyoruz. Dirençlilik, güvenilir bir caydırıcılık

59 NATO, “Warsaw Summit Declaration”, Press Release (2016) 100, para. 73, Erişim: 22 Eylül 2018,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm
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ve savunma ile İttifak'ın temel görevlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için
temeldir”.60
Bu belgede, üye devletlerin özel sektör de dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla birlikte çalışarak kritik
sivil yeteneklerini sürdürmeleri ve korumaları gerektiği vurgulanmıştır. 61 Bu, sivil hazırlığa işaret
etmekte ve aynı belgede sivil hazırlığın ulusal bir sorumluluk olduğu ve Ulusal Dirençlilik için NATO
Temel Gereksinimleri aracılığıyla elde edilebileceği belirtilmiştir. Bu yedi gereksinim şunlardır:
-

Hükümetin ve kritik hizmetlerin sürekliliğinin güvence altına alınması;

-

Esnek enerji kaynakları;

-

Kontrolsüz insan hareketleriyle etkili bir şekilde başa çıkma yeteneği;

-

Sürdürülebilir gıda ve su kaynakları;

-

Toplu zayiatlarla başa çıkma becerisi;

-

Esnek sivil iletişim sistemleri;

-

Esnek sivil ulaşım sistemleri.

Bu maddeleri dirençli bir devlet olmanın kuralları olarak da algılamak mümkündür.
Bir sonraki zirve olan 2018 Brüksel zirvesinde hibrit tehditler ve hibrit savaş(ım) vurgulanarak
dirençlilik şu şekilde anılmıştır;
"Dirençliliğimizi artırıyoruz, durumsal farkındalığımızı geliştiriyoruz ve caydırıcılık ve
savunma duruşumuzu güçlendiriyoruz. Ayrıca, düşmanca hibrit faaliyetleri ele almak için
elimizdeki araçları genişletiyoruz. … Ortaklarımızı hibrit zorluklar karşısında
dirençliliklerini güçlendirirken desteklemeye devam edeceğiz”.62
Bu noktada NATO’nun 2017 yılında yaptığı tanımın tatmin edici olduğu söylenebilir. Sonuç olarak,
Ulusal Dirençlilik için NATO Temel Gereksinimleri aracılığıyla sivil hazırlığın artırılacağını ve böylece
toplumun birlik ve uyumunun sağlanacağını anlıyoruz. Aynı zamanda hayati hizmetler
sürdürüleceğinden ve temel yaşam maddelerinin tedariki devam edeceğinden askeri müdahaleler de sivil
kaynaklarla desteklenebilecektir. Açıkça görüldüğü gibi, bu, ilgili askeri olmayan paydaşlarla bir
koordinasyon, eşgüdüm ve iş birliği gerektirir. Bunu sağlamanın en temel yollarından birisi ise kapsamlı
bir yaklaşım benimsemektir. NATO’nun kapsamlı kriz yönetimi konusunda uygun araçları, tecrübesi ve
altyapısı mevcuttur ve yaklaşımı da bu yöndedir. Bu bölümde Kapsamlı Yaklaşım incelenecektir.

60 NATO,
“Commitment
to
enhance
resilience”,
para.
1,
Erişim:
6
Ocak
2020,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133180.htm
61 NATO, Warsaw Summit Declaration, para. 4.
62 NATO, “Brussels Summit Declaration,” Press Release (2008) 049. 2-4 April 2008, para. 21, Erişim: 12 August
2018, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm
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4. Kapsamlı Yaklaşım
Kapsamlı Yaklaşım, temel olarak, askeri ve sivil birimlerin her düzeyde uygun aktörlerle
eşgüdümünü ve/veya iş birliğine odaklanmaktadır. Bu yaklaşım Danimarka tarafından 2004 yılında
kendi uygulamalarından edindiği deneyimler ışığında önerilmiş ve 2006 yılında NATO'nun Riga
Zirvesinde ilke olarak kabul edilmiştir.
Kapsamlı Yaklaşımın NATO bünyesinde ortaya çıkmasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır.
Öncelikle Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte değişen güvenlik ortamı, risklerin, tehditlerin ve
güvenlik anlayışının değiştiğini göstermiştir. Bu, devletleri sadece birbirleriyle değil, özel sektör ve Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) dahil diğer ilgili aktörlerle de daha işbirlikçi olmaya zorladı. İkinci olarak,
bu ortamda Balkanlar'daki krizler sırasında harekât alanında askeri aktörler dışında çok çeşitli aktörlerin
olduğu gözlemlenmiştir. Üçüncüsü, sivil ve askeri oluşumlar arasında güvenlik, lojistik ve özellikle
insani konularda bir ara yüz olduğu görülmüştür. Bu ara yüzde sivil ve askeri aktörler sık sık etkileşim
halinde olmuştur. Dördüncü olarak, güvenlik ve harekât ortamındaki gelişmelerin, askerlerin tek başına
güvenliği sağlamada yeterli olmadığını gösterdiği belirtilebilir. Beşincisi, zaman, çaba ve personel dahil
olmak üzere gerekli kaynaklara hiçbir organizasyonun tek başına sahip olmadığı gerçeğidir. Son olarak,
“Bütünleşik Yaklaşım” (Integrated Approach), “3D Approach (Defense, Diplomacy, Development –
Savunma, Diplomasi ve Kalkınma) Yaklaşımı”, “Hükümetin Bütünü Yaklaşımı” (Whole-ofGovernment Approach) ve “Toplumun Bütünü Yaklaşımı” (Whole-of-Society) gibi aktörler arası
yaklaşımları ön planda tutan benzer girişimlerin olduğu söylenebilir. Bu nedenler veya gelişmeler
Kapsamlı Yaklaşımın yolunu açmıştır.
Soğuk Savaş sonrası güvenlik ortamına ve kapsamlı yaklaşıma ilişkin belgelerde yaygın olarak
belirtilen konulardan biri, askerlerin güvenlik ve istikrarı kendi başlarına sağlamalarının çok zor
olacağının kabul edilmesidir. 63 Bu durum Balkanlarda yaşanan krizlerde, Afganistan müdahalesinde
değişmemiş ve hibrit ortamda daha da artmıştır. Askerlerin tek başına yeterli olmayacağı NATO
tarafından şu şekilde belirtilmiştir:
“Askeri araçlar, gerekli olmakla birlikte, Avrupa-Atlantik ve uluslararası güvenliğe
yönelik birçok karmaşık zorluğun üstesinden gelmek için tek başına yeterli değildir. Kriz
durumlarına kapsamlı bir yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanması, şunları gerektirir:
uluslar, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir çaba içinde katkıda
bulunmaları”.64

63 Davidson, Hayes vd., Humanitarian and Peace Operations, s. 14; A. Ortiz, “Neither fox nor hedgehog:
NATO’s Comprehensive Approach and the OSCE’s concept of security”, Security and Human Rights, No. 4, 2008,
284-297, s. 285; F.A. Petersen, H. Binnendijk, vd. “Comprehensive Approach to Complex Operations” in G. Aybet
and R.R. Moore, NATO in Search of a Vision, Washington D.C., Georgetown University Press, 2010, 75-98, s. 75.
64
NATO,
“A
comprehensive
approach
to
crises”,
Erişim:
04
October
2019,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_51633.htm
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Aslında bu durum sadece NATO için değil hükümetler ve uluslararası organizasyonlar için de geçerlidir.
NATO, 2004 yılından bu yana Kapsamlı Yaklaşım için bir tanım getirmemiştir. Resmi ve gayri resmi
belgelerde ve çalışmalarda, Kapsamlı Yaklaşımın bir “felsefe”, “zihniyet” veya “uzun soluklu bir
yolculuk” olarak anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.65 Bu arada, farklı yazarlar Kapsamlı Yaklaşımı
tanımlamaya girişmişlerdir. Örneğin, Ortiz'e göre Kapsamlı Yaklaşım;
“Yerel makamların üzerinde anlaşmaya vardığı ve sahip olunan genel bir strateji
dahilinde, istenen ortak hedeflere ulaşmak için birbirlerinin çabalarını tamamlamak ve
karşılıklı olarak güçlendirmek için NATO'nun diğer aktörlerle tüm düzeylerde daha yüksek
düzeyde etkili eşgüdüm ve daha etkili iş birliği anlamına gelir”.66
Her ne kadar 2004 yılında kabul edilmiş olsa da Kapsamlı Yaklaşım konusu 2010 yılından sonra
NATO çerçevesinde kendine çokça yer bulmuştur. Temel amacı sahadaki/harekât alanındaki her türlü
aktörle proaktif bir irtibat ve iletişim ortamı oluşturmak olan Kapsamlı Yaklaşım, uluslararası bir krize
müdahale etmek ve krizi yönetmek üzerine kurgulanmış olsa da günümüz hibrit ortamında
uygulanmasına ihtiyaç duyulan bir olgudur.
Kapsamlı Yaklaşımın özelliklerinden biri, kriz yönetimi ve güvenlik konularında bir sonucu değil
bir süreci göstermesidir. Bu süreç, uygun araçların, aktörlerin ve yöntemlerin tanımlanmasını içerir.
Kapsamlı Yaklaşımın bir diğer özelliği, farklı uzmanlık alanlarından, farklı yapılara sahip farklı
aktörleri bir araya getirmektir. Aktörler arasında bir forum oluşturma potansiyeline sahip olması
Kapsamlı Yaklaşım kavramına mal edilebilir.
Kapsamlı Yaklaşım kavramının önemine ve teorik gücüne rağmen uygulamada başarılı olup
olmadığı tartışmalıdır. Özellikle Afganistan müdahalesi esnasında büyük umut bağlanan ve geniş bir
yelpazede uygulanan bu yaklaşımın başarılı olmadığı ortadadır. Kapsamlı Yaklaşım Afganistan’da
Bölgesel İmar Ekipleri (BİE) (Provincial Reconstruction Teams – PRT) aracılığı ile uygulanmak
istenmiştir. Yerel halk ve organizasyonlar ile merkezi hükümet arasında bir irtibat sağlaması, halkın
vatandaşlık bağıyla merkezi hükümete bağlanması için gerekli çalışmaların yapılması, yerel
örgütlenmelerin oluşturulması ve güçlendirilmesi, bu arada ekonomik gelişmenin önünün açılması,
eğitimin yaygınlaştırılması ve kadınların hayatın daha çok alanında varlık göstermesinin sağlanması gibi
amaçlarla oluşturulan Bölgesel İmar Ekipleri insani yardım kapsamında yol yapmak, su kuyusu açmak,
okul onarmak, meslek kazandırma kursu açmak gibi faaliyetlere yönelmesi ve ülkelerin bayrak gösterme
ve para harcama yarışına girmesi gibi nedenlerle başarılı olamamıştır. Bölgesel İmar Ekiplerinin bu

65 Petersen, Binnendijk vd., Comprehensive Approach to Complex Operations, s. 78; F. Molnar, B. SmithWindsor vd., “10 Things You Should Know About a Comprehensive Approach”, Rome: NATO Defense CollegeResearch Division, 2008, s. 2.
66 Ortiz, Neither fox nor hedgehog, s. 286.

14

yaklaşımları zaman zaman sahada çalışan insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de engellemiş,
çalışanlarının tehlikeye atılmasına neden olmuştur.67
Kapsamlı Yaklaşım bir tartışma forumu oluşturma potansiyeline sahip olsa da farklı aktörlerin farklı
kültürleri, yapıları, karar alma mekanizmaları ve motivasyonları olduğundan beklendiği gibi
uygulanması kolay değildir. 68 Bunlar aktörler arasında uyum meydana getirmeyi ve dolayısıyla
Kapsamlı Yaklaşımın uygulanmasını zorlaştırmıştır. Bu nedenle NATO'nun İttifak'ın kendi içinde sivil
kapasite oluşturup oluşturmayacağı hususu tartışılmış ve Kapsamlı Yaklaşımın ittifak dışı aktörlerden
faydalanarak sivil kapasitesini nasıl güçlendireceği sorusu hiçbir zaman tam olarak çözülememiştir.69
Bazı yazarlara göre NATO, anlayış, doktrin ve prosedürleri tanımladıktan sonra gerekli sivil
bileşenleri kendi içinde oluşturmalıdır.70 Buradaki zorluk, karmaşık bir güvenlik ortamında görevleri
başarıyla yürütebilmek için ele alınması gereken çok çeşitli konuların olmasıdır. Her konu için kaynak,
çaba, zaman ve personel tahsis edilemeyeceği için konuların sınırlanması gerekecektir. Bunun yerine
yeni yapılar oluşturmadan önce zaten oluşmaya başlamış olan ve aktörler arasındaki ilişkiler ağından
meydana gelen sivil-asker ara yüzünü tanımlamak ve bu ara yüzün yönetilmesine odaklanmak daha
kabul edilebilir bir yaklaşımdır. Bu ara yüzün oluşması durumunda, aktörler arasında ortak bir
terminolojinin olmaması bir başka zorluk olarak karşımıza çıkacaktır.71 Dolayısıyla paylaşılan değerler,
ilkeler, amaçlar ve hedefler kolay kolay oluşturulamayacaktır. 72 Bu yoldaki diğer zorluk ise bilgi
paylaşımıdır. NATO, paydaşlarıyla bilgi paylaşımına önem verse de 73 bunun hangi bilginin hangi

67 M. Pugh, “The Political Economy of Peacebuilding: A Critical Theory Perspective”, International Journal of
Peace Studies, Vol. 10, No. 2, 2005, 23-42, s. 24; S.J. Meharg (ed.), Helping Hands and Loaded Arms – Navigating
the Military and Humanitarian Space, Canada: The Canadian Peacekeeping Press, 2007; C. Major and C.
Moelling, “More than wishful thinking? The EU, UN, NATO and the Comprehensive Approach to Military Crisis
Management”, Studia Diplomatica, LXII, No. 3, 21-28, 2009, s. 22; C. Wendling, “The Comprehensive Approach
to Civil-Military Crisis Management: A Critical Analysis and Perspective”, Paris: Institut de recherche stratégique
de l’Ecole militaire, 2010, s. 25; V. Metcalfe, S. Haysom vd., “Trends and challenges in humanitarian civil–
military coordination: A review of the literatüre”, HPG Working Paper, London: Humanitarian Policy GroupOverseas Development Institute, 2012, s. 29; R. Shirzay, “A Critical Analysis of Civil-Military Cooperation in
Post-Taliban Afghanistan”, e-international relations, 2011, Erişim: 24 Aralık 2019, https://www.eir.info/2012/05/04/civil-military-cooperation-in-afghanistan/; F. Williams, “The Security Dilemma and
Securitized Aid in Afghanistan”, Undercurrent, Vol.10, Issue.3, 23-31, 2014, s. 23; R. Shannon, “Playing with the
principles in an era of securitizing aid: Negotiating humanitarian space in post 9/11 Afghanistan”, Progress in
Development Studies, 9(1), 15-36, 2009, s. 16.
68 J.A. Boiney and D. Schmorrow, “Enabling a Comprehensive Approach to Operations: The Value of Human
Social Culture Behavior Modeling” in D. Schmorrow and D. Nicholson (eds), Advances in Cross-Cultural
Decision Making, Florida, Taylor and Francis Group, 37-48, 2010, s. 40.
69 M.J. Williams, The Good War: NATO and the Liberal Conscience in Afghanistan, Hampshire, UK: Palgrave
Macmillan, 2011, s.103.
70 S.V. Jakobsen, “NATO’s Comprehensive Approach to Crisis Response Operations: A Slow Work in Progress”,
DIIS (Danish Institute for International Studies) Report, 2008:15, s. 3.
71 Boiney ve Schmorrow, Enabling a Comprehensive, s. 40.
72 Cedric de Coning, “The United Nations and the Comprehensive Approach”, DIIS (Danish Institute for
International Studies) Report, 2008:14, s. 4.
73 Petersen, Binnendijk vd., Comprehensive Approach, s. 85.
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vasıtalarla ne zaman ve kimlerle paylaşılacağına yönelik sürdürülebilir bir planlaması ya da yaklaşımı
henüz yoktur.
Sonuç
Her ne kadar 2014 yılında Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusunda yaşananlar çerçevesinde
tartışılması yoğunluk kazansa da Hibrit Savaş(ım) ve Hibrit Tehditlerin bu gelişmelere bakılarak
değerlendirilmesi uygun bir yol olmayacak ve konunun dar anlamda kalmasına neden olacaktır. Hibrit
Savaş(ım) ve Hibrit Tehditlerin Soğuk Savaş sonrası ortam, savaşın değişen yönleri, küreselleşme,
teknolojik gelişmeler, küresel ısınma ve göç gibi kavramlarla birlikte değerlendirildiğinde daha geniş
bir düzleme yayıldığı görülecektir. Bu genişleme politik, askeri, ekonomik gibi güç unsurlarının yanında
küresel ısınma, iklim değişikliği, çevre kirliliği, kültür, suç şebekeleri, kuraklık ve daha fazla kavramı
ihtiva edebilecektir. Bu kavramlarla güvenlik arasında bağ kuramadığımız sürece içinde bulunduğumuz
ortamı anlamamız ve dolayısıyla Hibrit Savaş(ım) ve Hibrit Tehdit kavramlarını idrak etmemiz mümkün
olmayabilir. Bunu yaparken de örneğin küresel ısınma ile güvenlik arasında doğrudan ilişkiler aramak
yerine ilişkiler ağındaki yerine bakmamız ve hangi zayıf tarafın etkileneceğini değerlendirmemiz
gerekir. Bu durum her şeyin güvenlikleştirilmesine yol açabilir. Doğru değerlendirmeler yapabilmek,
gerekli önlemleri tasarlayabilmek, güvenlikleştirme tuzağına düşmemek ve dirençlilik çerçevesinde
hazırlık yapabilmek için ise tek başına hükümetin, tek başına ordunun ya da tek başına İç İşleri
Bakanlığının önlem alması ve uygulaması mümkün değildir. Aynı durum küresel düzlemde sorumlu
olan organizasyonlar için de geçerlidir. Gerekli olan, ilgili aktörlerin ortak bir nihai hedefle uygun
şekilde bir araya gelmesidir.
Afganistan’da yaşanan ve uluslararası bir boyut kazanan krizin yönetiminde NATO ve diğer bazı
ülkeler Kapsamlı Yaklaşım ve benzeri yaklaşımlar geliştirip uyguladılar. Bu yaklaşımların hepsinin
temelinde sivil kesim ile askerlerin birbirine yakınlaşması vardı. Bu yakınlaşmanın çerçevesi farklılıklar
göstermekle birlikte nihai hedef güvenlik ortamının sağlanması, kalkınma ve barışın getirilmesiydi.
Krize müdahale eden bütün asker ve sivil aktörlerin nihai amacı bu olsa da başarı ne yazık ki
sağlanamamıştır. Günümüzde bundan ders alınarak düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.
Yapılması gereken günümüzde zaten oluşmuş olan sivil-asker ara yüzünün yönetilmesidir. Bu ara
yüzün yönetilmesi hususu ise barış ve kriz dönemleri ve her bir seviye için ayrı ayrı yapılmalıdır.
Örneğin barış zamanında taktik seviyede yapılacak faaliyetler ile bir tehditle karşılaşıldığında ve
operatif seviyede yapılacaklar farklılık gösterecektir. Bunun için ilk adımda yeni yapılar kurulmasına
gerek yoktur. Eğer bu ara yüzün yönetilmesi için mutlaka bir birim gerekiyorsa asker tarafın sorumlusu
olarak Sivil-Asker İş Birliği (SAİ) birimleri uygun adaylardır.
Barış zamanında SAİ birimlerine sivil durum değerlendirmesi yapmak, gelişen durumları ilgili sivil
aktörlerle takip etmek, fikir alış-verişinde bulunmak gibi görevleri olabilir. Bu birimlerin amacına uygun
şekilde faaliyet yürütebilmesi için sadece devlet kurum ve kuruluşlarıyla değil aynı zamanda ilgili
16

düşünce kuruluşları, üniversiteler, konu uzmanları gibi aktörlerle de irtibat, eşgüdüm, iş birliği yetkisi
verilmelidir. Askeri olmayan unsurlarla bu şekilde temas kurulduktan sonra karşılıklı faaliyetlere katılım
sağlanmalı, seminerler, konferanslar aracılığıyla toplantılar yapılmalı ve hem kurgusal senaryolar hem
de gerçek vakalar tartışılmalıdır. Bu, ilgili aktörleri tanımlamaya ve bir forum oluşturmaya yardımcı
olacaktır. Aktör havuzu bu şekilde belirlendikten sonra birlikte tatbikat planlama çalışmaları
yapılmalıdır. Tatbikatların hazırlanması sırasında, senaryoların hazırlanması ve ana olay, tali olay ve ara
durum yazılması süreçlerine bu aktörlerin katılımı sağlanmalıdır. Bu dış aktörlerin katkısı ile askerlerin
karşılaşacakları durumları ve bu durumların harekâtı nasıl etkileyeceğini anlamaları kolaylaşacaktır.
Doğal afetler, arama-kurtarma, kültür varlıklarının korunması gibi alanlarda çalışan dış aktörler de
personelini eğitmek için tatbikatlar yapıyor olabilir. Bu durumda ilgili aktörlerin tatbikatları askeri
tatbikatlarla birleştirilebilir. Bu yolla ilgili aktörlerin birbirlerinin yapı, kural, kültür ve karar alma
mekanizmalarına aşinalık kazanılacaktır. Bu forum ile krizde alınacak tedbirler belirlenebilecek ve
tavsiyeler/teklifler hazırlanabilecektir.
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Tam Devlet ve Tam Toplum Yaklaşımlarının Toplumsal
ve Kurumsal Dayanıklılığı Destekleme Maksadıyla Kullanılması
Turgut Muhammet ÇALIŞKANLAR
Öz
Hibrit tehditlerin savaş altı eşikte muhasımları yıpratmak ve etki altına almada giderek çok daha
yaygın olarak kullanılması, dayanıklılık kavramını öne çıkartmıştır. Bu sunumda, nitel araştırma
esaslarıyla yapılan saha çalışmalarından elde edilen sonuçlar çerçevesinde, hibrit tehditlerinde
bulunduğu bir ortamda, dayanıklılık temalı sorunlara Tam Devlet ve Tam Toplum yaklaşımlarından
istifade edilerek çözüm bulunan projeler incelenmiştir. İnceleme sonunda sorunlara çözüm bulmak için
meydana getirilen örgüt yapılarının belli bir sayıdan sonra bir örgüt tipolojisi çerçevesinde birbirini
tekrar ettiği tespit edilmiştir. Örgütler üzerinden yapılan çıkarımlarla Tam Devlet ve Tam Toplum
yaklaşımlarının kullanılmasına ilişkin tekrarlanabilir ve başka projelerde de kullanılabilir veriler elde
edilmeye çalışılmış ve literatürdeki örgütsel davranış teorileri ile birleştirilerek sunulmuştur.
Using Whole of Government and Whole of Society Approaches
to Support Social and Institutional Resilience
Abstract
The increasingly widespread use of hybrid threats to wear down and influence opponents at the subwar threshold has brought the concept of resilience to the fore. In this presentation, within the framework
of the results obtained from the field studies conducted with the principles of qualitative research, the
projects that found solutions to the resilience-themed problems in an environment where hybrid threats
are present by utilizing the Whole of Government and Whole of Society approaches, were examined.
At the end of the examination, it has been determined that the organizational structures created to find
solutions to the problems repeat each other within the framework of an organizational typology after a
certain number. It has been tried to obtain reproducible and usable data on the use of Whole of
Government and Whole of Society approaches with inferences made over organizations and presented
by combining them with organizational behavior theories in the literature.
Giriş
Hibrit tehditler günümüzde sıkça dile getirilen ve birçok alanda kendine kullanım alanı bulan bir
kavram haline gelmiştir. Hibrit tehditler temel olarak düşman aktörler tarafından konvansiyonel ve
konvansiyonel olmayan mücadele kapsamında ve savaş eşiği altında icra edilen eylemleri işaret
etmektedir. Bu eylemler ile mücadele ise başlı başına farklı bir konudur. Tehdidin aktörü hakkında
bilinmezlik eylemlerin çok farklı mücadele ortamlarında gerçekleştirilebiliyor olması, bu tehditlere
karşı mücadeleyi de zorlaştırmakta ve önceden hazır olmayı neredeyse imkânsız hale getirmektir.

 MSB, Doktor adayı, ORCID: 0000-0002-7241-2827, e-mail: turgut.caliskanlar@msb.gov.tr
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Önceden tedbir almada ve mukabil tedbirler üretmedeki yetersizlikler, Hibrit tehdide maruz kalma ile
tepki verme arasında geçen süre içinde yaşamsal öneme sahip işlevleri yerine getirmeyi hedefleyen
“Dayanıklılık (Mukavemet)” kavramını öne çıkarmaktadır. Dayanıklılığın Hibrit tehditlerle mücadele
kapsamında özellikle Devlet ve Toplum tarafından nasıl uygulanacağı konusunda kesin, genel geçer
uygulamalar bulunmamakla birlikte, devlet ve toplumun bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği
konusunda yaygın bir yaklaşım mevcuttur. Yapılan saha çalışmasında “Tam Toplum” ve “Tam Devlet”
olarak adlandırılan bu yaklaşımların uygulamaları esnasında oluşturulan örgütlerin belli özellikleri
ortak olarak içerdiği tespit edilmiştir. Bu sunumda Hibrit tehditler kavramı, Hibrit tehditlerle mücadele
bakış açısından dayanıklılık yaklaşımı, Toplumsal ve Kurumsal Dayanıklılık ve dayanıklılığı arttırmak
için uygulanan örgüt yapılarına ilişkin tespit ve öneriler incelenecektir. Bu sunumda yapılan tespit ve
öneriler literatür taraması ve yapılan saha çalışmalarından elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.
1. Kuramsal Altyapı
1.1. Hibrit Tehdit Kavramı
Hibrit tehdit kavramının nerede ilk olarak kullanıldığı ile ilgili kesin bir kayıt olmamakla birlikte
Frank Hoffman’ın “Hibrit Savaşların Yükselişi 1 ” adlı makalesiyle ilk olarak ifade edildiği
düşünülmektedir. Hoffman makalesinde 2000’li yılların ilk 10 yılında geçen Hizbullah-İsrail
mücadelesinin klasik bir mücadele olmadığını konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan mücadele
unsurlarının savaş eşiği altında gerçekleştirilen faaliyetler de dâhil olmak üzere bir arada yer aldığını
tespit etmiştir. Bunun da özünde Hibrit bir mücadeleye (Hybrid Warfare) yani aynı anda birçok
mücadele öğelerini içeren melez bir yapıya işaret ettiğini ifade etmektedir.
Hoffman’ın yaptığı tespit ağırlıklı olarak silahlı mücadeleye ve atıfta bulunmaktaydı, ancak
günümüzde silahlı mücadele olmadan da birden çok vasıtanın birden fazla harekât ya da faaliyet
alanında kullanıldığına rast gelinmektedir. Ayrıca kullanılan bu vasıtalar ve sonucunda ulaşılan etkiler
de her zaman bir silahlı mücadeleyle son bulmamaktadır. Başka bir sorunsal ise tehdidin aktörü
problemidir. Aynı ittifak içinde birbiriyle müttefiklik ilişkisi içinde olan devletler bile birbiri aleyhine
hibrit tehdit vasıtaları kullandıklarına ya da hibrit operasyonlar yaptıklarına dair ithamlarda
bulunabilmektedir. Hatta konvansiyonel harp ortamının vasıtalarından insansız araçların bile hibrit
tehdit olduğuna dair iddialar vardır.2 Ayrıca aktörlerin devlet ya da devlet olmaması konusunda da bir
kısıtlama getirilememektedir.3

1 F. G Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies,
2007.
2 “Hybrid Warfare in the South China Sea: The United States’ ‘Little Grey (Un)Men’”. t.y. Erişim 11 Mart
2022. https://thediplomat.com/2016/12/hybrid-warfare-in-the-south-china-sea-the-united-states-little-greyunmen/.
3 Giray Sadik, Europe’s Hybrid Threats: What Kinds of Power Does the EU Need in the 21st Century?
Newcastle-upon-Tyne, UNITED KINGDOM: Cambridge Scholars Publisher, 2017.
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Bu bağlamda hazırlanan dokümanların birçoğunda farklı yaklaşımlar bulunmakla birlikte temel
olarak fikir birliğine varılan kavramlar;


Hibrit tehditlerin düşman aktörler tarafından gerçekleştirildiği,



Hibrit eylemlerin savaş eşiği altında meydana geldiğidir.

Helsinki’de 2017 yılında kurulan ve Türkiye’nin de 2019 yılında üye olduğu Avrupa Hibrit
Tehditlerle Mücadele Merkezi kısaca “Hibrit Merkez4” (European Centre of Excellence for Coıuntering
Hybrid Threats) Hibrit tehditlerin amacının karar alma mekanizmalarını etki altına almak olduğunu
iddia etmektedir. Ancak bu tanım, Rusya Federasyonu (RF) ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) özelinde
incelendiğinde pek de yeterli kalmamaktadır. Çünkü bu ülkeler karar alma mekanizmalarını
etkilemekten öte doğrudan kendi ulusal çıkarları doğrultusunda Hibrit tehditlerden istifade etmektedir.
RF’nin Kırım’ı ilhakında Rus Azınlıkları ve Rus Özel Askeri Şirketlerini kullanması, ÇHC’nin Güney
Çin Denizinde balıkçılar ile yaptığı engellemeler ve suni adalar üzerindeki devlet uygulamaları Hibrit
Merkezin tanımının tam olarak yeterli gelmediğini göstermektedir.
Bu doğrultuda genel bir tanımlama yapılmak istenirse;
“Hibrit Tehditler; bazı devlet veya devlet dışı aktörlerin çıkarları ve hedeflerine ulaşmak
maksadıyla, düşman ya da tehdit diye tanımladıkları aktörlerin etkinliğini sekteye uğratmak,
engellemek, karar verme süreçlerini etki altına almak veya yönlendirmek için savaş eşiği altında
uyguladığı tedbir (pasif, tepkisel) ve eylemlerdir (aktif, ön alıcı)”.
Bu tanım incelendiğinde;


Hibrit tehditlerin failinin düşman olduğu,



Tehditlerin savaş eşiği altında gerçekleştiği,



Amacının çıkar ve hedefler doğrultusunda hedef unsurun etkinliğinin sekteye uğratılması

veya engellenmesi, karar verme süreçlerinin etki altına alınması,


Tedbirlerin uygulama yönteminin, tedbir almak gibi tepkisel ve pasif olabildiği gibi, aktif

ve ön alıcı eylemlerden de meydana gelebileceği tespit edilmektedir.

4 “Hybrid CoE”. t.y. Hybrid CoE - The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats. Erişim
14 Şubat 2022. https://www.hybridcoe.fi/.
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Şekil-1
1.2. Hibrit Tehditlerin Uygulama (Harekât/Operasyonel) Alanı
Hibrit tehditler savaş eşiği altında yer alan faaliyetler olduğu için çok geniş bir uygulama sahiptir.
Şekil-1’de Hibrit Merkez tarafından değerlendirilen uygulama alanları belirtilmektedir. Hibrit
tehditlerin uygulama alanı bu alanlarla sınırlandırılamaz ancak tespit edilen alanlar bu konudaki
yapılmış çalışmalar sonucu elde edilen genel olarak kabul görmüş listedir.
Bu alanlar arasında genellikle aktörler bakımından ilişki mevcuttur. Bir Hibrit tehdit aktörü aynı
anda birden fazla alanda faaliyet gerçekleştirebilir. Aynı anda faaliyet gösterilen alanların birleşimi
Hibrit Harekât Alanını meydana getirir.
Yukarıda bahsi geçen alanların her biri ayrı bir harekât alanı olarak ifade edilse de uygulamada
diğer alanlar adı altında ele alınmaktadır. Bir faaliyet alanının harekât alanı olarak uygulama bulması
kavramı, onun için ayrı uygulama dokümanı hazırlanması anlamını taşımaktadır. Örneğin; kara, hava,
deniz, etkinleştirme (enabling) veya lojistik alanları için uygulamada ayrı icra dokümanları mevcuttur.
Ancak henüz bir “siber” ya da “kamu yönetimi” eki benzeri ekler kendine yer bulamamıştır. Bunun
sebebi faaliyet alanlarının bazılarında doğrudan kullanılacak vasıtaların ya da teşkillerin henüz
oluşturulmaması ya da bu yeteneklere yönelik talimatların kodlaştırılmasına ihtiyaç duyulmamasıdır.
Siber saldırıya hazırlıklı olmak maksadıyla bir siber savunma ekibine talimat verilecek olsa bu ya çok
kısa olurdu ya da siber savunma ekibini esnekliğini yok edebileceği için tercih edilmezdi. Benzer bir
şekilde hukuk alanında zaten konuların yeterince kodlaştırıldığı ve yasalarla tanımlandığı göz önüne
alınırsa, belli bir konuya ilişkin hukuk timine verilecek talimat konusunda güçlük yaşanırdı veya
verilecek talimat yasalar ile sınırlı olurdu. Bu nedenle birçok kurumsal örgütte hibrit tehditlere karşı
alınan tedbirler Diğer Alanlar (Other Domains) veya Alanlar Arası Hususlar (Cross Domain) olarak
adlandırılmaktadır.
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2. Dayanıklılık Kavramı
2.1 Toplumsal ve Kurumsal Dayanıklılık
Dayanıklılık temel bilimlerde dışarıdan gelen stres ve etkiler altında formunu muhafaza edebilme
derecesi ya da kabiliyetidir. Örneğin; bir demir çubuğun dışarıdan uygulanan baskı kuvvetlerine
kırılmadan, kopmadan ya da bükülmeden dayandığı seviye onun dayanıklılığı olarak adlandırılır. Bu da
cismin bir noktadaki kesit alanının işgal ettiği hacme oranının dayanıklılık katsayısı ile çarpımıyla
bulunur. Sosyal bilimlere gelindiğinde ise dayanıklılık kavramı için bu tanım yeterli gelmemektedir
çünkü toplum, devlet ya da dar anlamda herhangi bir örgütün kesiti alınacak bir yüzey alanı ya da işgal
ettiği bir hacmi yoktur. Ancak gene de sosyal anlamda dayanıklılıktan bahsedilebilir. En az iki bireyin
belli bir amacı yerine getirmek üzere bir araya gelmesine örgüt dediğimizi kabul ederek, toplumsal ve
kurumsal dayanıklılığı incelemek içinde temel alınacak en küçük yapı olarak örgütü temel alabiliriz.
Toplum ve devlet kendileri de bir örgüt oluşturmakla beraber yapılarında birçok alt örgütlerden
meydana gelirler. Burada temel kıstas belirli bir amacı yerine getirmek üzere bir araya gelmek ise
dayanıklılık için arayacağımız kıstas da örgütün varoluş maksadını yani işlevini yerine getirmesidir. Bu
durumda;
“Toplumsal, Kurumsal veya Örgütsel Dayanıklılık; dışarıdan veya içeriden kaynaklanan
zorluklar ve bozucu etkenler karşısında mevcut işlevini muhafaza etmek, işlevini kaybettiğinde yeniden
kazanmak” olarak ifade edilebilir.
Dayanıklılığın maksadı işlevi devam ettirmektir. Örgütsel anlamda işlev ancak örgütün çevresiyle
ya da kendi alt bileşenleri ile ilişkisini sürdürmesi ile başarılabilir.
Örgüt içi (çalışanlar, alt sistemler, vb) bilgi, girdi, ürün/hizmet alışverişini muhafaza etmesi İç
Dayanıklılık bir başka ifade ile “Örgütsel Kohezyon” olarak adlandırılabilir. Belirli bir alanda kurulan
ilişki sayısının, toplum, devlet veya örgüt içinde kurulan toplam ilişki sayısına oranı İç Dayanıklılığın
ya da Örgütsel Kohezyonun gücünü gösterecektir. Çünkü kurulan her ilişki aksayan bir işlev için
alternatif iletişim kanalı olarak kullanılabilir. Örneğin ast üst ilişkisinin kesintiye uğradığı bir ortamda,
Fayol Köprüsü ile sağlanabilecek alternatif yollarla bilgi alışverişi sürdürülebilir.5 Benzer yakın ya da
düzeydeki örgüt üyelerinin birbiri ile kurduğu ilişkiyi ifade eden Fayol Köprüsü Örgütsel Kohezyon
için önemli ve istenen bir durumdur. Örgüt üyelerinin birbiriyle iletişim içinde olduğu örgütler bu
sayede bilgi alışverişini daha süratli ve çeşitli kaynaklardan yapacak böylece bir kanalda sorun
olduğunda resmi ya da gayri resmi olarak kurulan diğer iletişim kanalları sorunlu kanal düzelene kadar
onun yerini alabilecektir. Böylece bu tip bir yetkinliğe sahip örgütlerin, sahip olmayanlara göre daha
dayanıklı olmasını bekleyebiliriz.

5 İnal Cem Aşkun, “Yönetim·Örgüt Alanında İletişim Kavramının Boyutları”. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1): 23-47, 1989.
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Benzer şekilde, örgütün çevresiyle (birey, müşteri, tedarikçi, vb.) ve diğer örgütlerle bilgi, girdi,
ürün/hizmet alışverişini muhafaza etmesi Dış Dayanıklılık bir başka ifade ile “Örgütsel Adezyon” olarak
adlandırılabilir. Belirli bir alanda kurulan ilişki sayısının, toplum, devlet veya örgütün çevresiyle
kurduğu toplam ilişki sayısına oranı Dış Dayanıklılığın ya da Örgütsel Adezyonun gücünü
gösterecektir. Teknolojinin inanılmaz boyutlara eriştiği günümüzde Örgütsel Adezyonu başarmak
geçmişe oranla daha kolay bir hal almıştır. Bulut tabanlı ağlar, elektronik postalar, sosyal medya ve
hatta blok-zincir iletişim günümüzde örgütlerin çevresiyle iletişimini son derece güçlü hale getirmiştir.
Artık günümüzde devlet gibi büyük örgütlerin bile sosyal medya olmadan faaliyet yürütmediğini, hatta
devlet başkanlarının resmi iletişim kanalları yerine sosyal medyayı tercih ettiğini görüyoruz. Bu yeni
iletişim kanalları muhakkak ki Örgütsel Adezyona olumlu etki etmiştir. Ukrayna-Rusya krizinde sosyal
medya hayli etkin olarak kullanılmaktadır, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski tarafından
sürekli olarak diğer devletlere ve dünya kamuoyuna sosyal mesajları gönderilmektedir. 6 Ukrayna
Cumhurbaşkanı başardığı Örgütsel Adezyon ile ülkesine yardım bulmakta ve NATO ülkelerini Rusya
Federasyonu aleyhine uçuşa yasak bölge oluşturulması için yönlendirmektedir.
İç ve dış dayanıklılığın toplamı Genel Dayanıklılık’ı gösterecektir. İç veya Dış fark etmeden
dayanıklılığı teminin özü içten ya da dıştan kaynaklanan olumsuz etkiye karşı işlevin devamını mümkün
kılacak bir çözüm bulmaktır. Örgüt ister iç dayanıklılık ister dış dayanıklılık ağırlıklı olarak yapılansın,
her iki durumda da iki temel yöntem ile işlev devam ettirilir ve dayanıklılık temin edilir;
-

İşlev ortadan kalktığında alternatif yollarla yeniden oluşturma,

-

Eski haline getirme.

Genel Dayanıklılığın başarılması için bazı genel hususlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar şekil-2’de
gösterildiği şekilde şöyle sıralanabilir;

Şekil -2

6 “Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) / Twitter”. t.y. Twitter. Erişim 13 Mart 2022.
https://twitter.com/ZelenskyyUa.
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2.1.1. Kurumlar/Alt Örgütler/Bileşenler Arası İş birliği:
Dayanıklılığın temelinde iletişim ve paydaşlar arasında ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki işlem
teorisindeki7 işlem ile benzerlikler gösterir. Dayanıklılık maksadıyla yapılan her işlemin bir maliyeti
vardır. Bu nedenle faaliyet ekonomisine gidilmelidir. Faaliyet tekrarları engellenmeli paydaşlar arasında
paylaşılabilecek yeteneklerden ortaklaşa istifade edilmelidir. Bu da ancak paydaş örgütler ya da
departmanlar arasında kurulacak iş birliği ile başarılabilir. Benzer şekilde kurumlar arası iş birliği en iyi
uygulamaların paylaşılması için ihtiyaç duyulacak ortamı da yaratacaktır. İşlevin devamlılığını temin
için yeni yöntemler bulunmasında en iyi uygulamaların paylaşılması son derece önemlidir. Böylece
örgütün diğer bölümlerinde ya da diğer örgütlerde uygulanan ve başarılı görülen yöntemler aksayan
işlevin yerine getirilerek dayanıklılık temin edilmiş olur. Türk tarihinden örnek verilecek olursa,
Osmanlının son zamanlarında İstanbul işgal edilince devlet uygulamalarında ciddi engellemeler ve
aksaklıklar meydana gelmiştir. Devletin yaşadığı işgal kaynaklı kriz durumuyla mücadele için
Türkiye’nin birçok yerinde yerel direniş hareketleri meydana gelmiştir. Bunlardan en etkin olanı
Müdafaa-i Hukuk Hareketi olmuştur. Coğrafi olarak farklılıklar içeren bu hareket Erzurum Kongresinde
en iyi uygulamaların paylaşılması ile birleştirilmiş, ardından kurumlar arası iş birliği ile Sivas
Kongresinde tüm Türkiye’deki benzer direniş hareketleri aynı isim altında birleşerek hukuki çerçeveye
dâhil edilmiştir. Bu yapı daha sonra aksayan devlet yapısında ciddi bir siyasi aktör olacaktır.8 Bu örnek
Türk Devlet yapısında örgütsel dayanıklılığın temini açısından, kurumsal iş birliği, işlevin alternatif
yollarla tekrar sağlanması, işlem maliyeti teorisi bakışıyla faaliyet ekonomisi ve en iyi uygulamaların
paylaşımına güzel bir örnek oluşturmaktadır.
2.1.2. Bilgi Alışverişi:
Dayanıklılığın artırılması ve geliştirilmesi için paydaşlar arasında bilgi alışverişinin teminine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu alışveriş çift yönlüdür. Bir paydaş diğeri ile iletişim kurarken hem bilgi alır hem de
kendi bilgisini paylaşır. Bu şekilde olmayan tek yönlü bir iletişim ancak emir komuta zinciri içinde ya
da kapalı örgütlerde olabilir ki dayanıklılığın oluşturulması açısından pek uygulanabilir değildir.
Dayanıklılık için alternatif yöntemler geliştirilebilmeli ya da eski haline getirme için düzeltme eylemleri
yapılmalıdır. Her iki halde de çift yönlü bir bilgi alışverişine ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi alışverişinin
sağlanamadığı bir ortamda örgütsel dayanıklılıktan bahsetmek çok güç olacaktır.
2.1.3. Yeni Yaklaşımlara Açıklık:
Dayanıklılığın özünde alternatif yollar geliştirmek olduğu için liderlerin daha önce yapılmamış ya
da denenmemiş usulleri uygulamaya hazır olmalıdırlar. Dayanıklılığın ikinci eylemi olan eski haline
getirme için geçen zaman çok uzun olabilir ve bu süre içinde örgüt paydaşları ya da üyeleri örgütün

7 Oliver E. Williamson, “Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations.” Journal of
Law & Economics 22 (2): 233-61, 1979.
8 İhsan Güneş, “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nden Halk Fırkası’na Geçiş”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 19
(56): 565-81, 2003.
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yerine getiremediği işlevi başka şekillerde yerine getirmeye çalışabilirler. Kontrolsüz olarak geliştirilen
bu metotlar her zaman örgüt hedefleri ve misyonuyla örtüşmeyebilir. Bu nedenle liderlerin, örgütün
temel fonksiyonunun eski haline getirilemediği durumlarda yapması gereken, kurumsal hedef ve
misyonlarla uyumlu çözümler yaratmaktır. Bu da ancak yeni yaklaşımların denenmesi ile başarılabilir.
Birinci dünya savaşı sonrasında savaşın engellenmesini temin için devletlerden farklı bir yapıya ihtiyaç
duyulmuş ve bu günkü Birleşmiş Milletlerin ilk versiyonu sayılabilecek Milletler Cemiyeti
kurulmuştur. 9 Bu oluşumda II. Dünya Harbinin çıkmasının engelleyemediğinde bugünkü Birleşmiş
Milletler kurulmuştur. 2022’nin ilk çeyreğinde yaşanan Ukrayna-Rusya krizi eğer dünya çapında bir
savaşa dönüşürse yeni bir uluslararası örgütlenmeye gidilmesi hiçte uzak bir ihtimal değildir.
2.1.4. Ekosistem:
Dayanıklılık oluşturma konusundaki paydaşlar arasında çift yönlü bir girdi-ürün/hizmet alışverişi
kurulmalıdır. Bir paydaşın girdisi başka bir paydaşın çıktısı olmalıdır. Böylece oluşan ekosistemde ilave
bir çaba harcamadan paydaşlar arasında ilişki kurulmuş olur. Bu doğal ilişki kurulduğunda kriz anında
tekrardan bir ilişki temin edilmeye gerek kalmaz. Bu şekilde olmayan ilişkiler proje tabanlı kurulur ve
daha sonra ortadan kalkar. Ekosistem bakış açısı dayanıklılığın en kolay ve ucuz şekilde sağlanmasına
ortam sağlar.
2.1.5. Tam Devlet:
Tam Devlet yaklaşımı, ortak bir amaç için devletin faklı kurumlarının birlikte ve etkileşim içinde
karar alması ve faaliyet göstermesidir. Bu kavramın ilk olarak Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair
tarafından kullanıldığı 10 iddia edilse de aslında yeni bir kavram değildir. Devletin tüm birimlerinin
beraber çalışması her devlet için aranan ve istenen bir konudur.
Tam Devlet yaklaşımının bilinen ve istenen bir olgu olmasına rağmen son zamanlarda tekrar
gündeme gelmesinin sebebi aşağıdaki hedeflere ulaşmak içindir.
-

Tekrarları engellemek,

-

Kaynakları verimli ve etkili kullanmak,

-

Kurumlar arası sinerji yaratmak,

-

Vatandaşlara, kurum, kuruluş ve örgütlere kesintisiz hizmet sağlamak.

Bu hedeflere ulaşmak için Tam Devlet yaklaşımı, kararların birlikte alınmasını, devletin
kurumlarının etkileşim içinde olması, birbirleriyle ürün hizmet ve bilgi alışverişini sürdürmesine ihtiyaç

9 Hüseyin Emı̇ roğlu, “Uluslararası Siyasal Örgütlenme Modeli Oluşumunun Tarihsel Süreci ve Birleşmiş
Milletler Örgütü (1941-1990)”. Güvenlik Stratejileri Dergisi 2 (4): 2006.
10 “BBC NEWS | Special Report | 1998 | 11/98 | E-cyclopedia | So what is joined-up government?” t.y. Erişim
14 Şubat 2022.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/special_report/1998/11/98/e-cyclopedia/211553.stm.
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duyulmaktadır. Bunu başarmak için paydaşlar arasında farkındalık sağlanmalı, karşılıklı olarak
yetenekler, ihtiyaçlar ve tahditler bilinmelidir.
2.1.6. Tam Toplum:
Tam toplum yaklaşımı, ortak bir amaç için Devlet Kurumlarının, Bireylerin ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının birlikte ve etkileşim içinde karar alması ve faaliyet göstermesidir. Tam Toplum yaklaşımı
Tam Devlet yaklaşımının bir devamı gibi ortaya çıkmıştır, ancak bu kavram da Tam Devlet yaklaşımı
gibi yeni bir kavram değildir. Ünlü Türk bilim adamı ve düşünürü Farabi tarafından da toplumun
birbirleriyle yardımlaşması ve iş bölümü içinde davranması eserlerinde yer almıştır (Örneğin; ElMedînetu’lFâdıla, Kitâbu’l-Mille, vb.).11
Tam Toplum yaklaşımı aşağıdaki hedefleri ulaşmayı amaçlar;
-

Birey, Devlet, Toplum ve DDÖ arasında eşgüdüm ve dayanışma sağlamak,

-

Şeffaflık ve hesap verilebilirliği sağlamak,

-

İlave/yeni kapasite oluşturmak.

Tam Toplum yaklaşımının hedeflerine ulaşmak için birey ve toplum bilgilendirilmeli, mümkün
olduğunca paydaşların karar süreçlerine etki ve katılımı için imkân yaratılmalıdır. Yine Tam Toplum
yaklaşımında olduğu gibi paydaşlar arasında farkındalık sağlanmalı, karşılıklı olarak yetenekler,
ihtiyaçlar ve tahditler bilinmelidir. Tam Toplum yaklaşımında ayrıca akademik çevre ile etkileşim içinde
olunması hedeflere ulaşılmasında olumlu katkı sağlayacaktır.
3. Saha Çalışması
Tam Toplum ve Tam Devlet yaklaşımlarına ilişkin Türkiye’deki örneklerin tespit edilebilmesi için
içinde Hibrit Tehditlere yer verilen ve Tam Toplum Tam Devlet Yaklaşımlarıyla çözüm üretilen 20092022 yılları arasında icra edilmiş;
-

8 Eğitim Projesi,

-

3 Devlet Destekli Kapasite İnşa Projesi,

-

2 Devlet Destekli Alt Yapı Geliştirme Projesi,

-

1 İnsani Yardım Projesi olmak üzere,

Toplam; 11 uluslararası, 3 milli olmak üzere, 8 Tam Devlet ve 6 Tam Toplum uygulaması
incelenmiştir. Bu projelere tarafımdan bizzat katılım sağlanmıştır. Projelerde karar mekanizmalarına
aktif katılım sağlanmış, proje içindeki yerli ve yabancı katılımcılarla belli bir format gözetilmeden
görüşmeler yapılmış ve onların gözlemleri ve düşünceleri tespit edilmiştir.
Nitel araştırma esaslarıyla yapılan incelemede; projelerde sadece Tam Toplum ve Tam Devlet
yaklaşımlarıyla uyumlu olarak yapılan uygulamalar temel alınmış, özellikle uygulanan örgüt tipolojisi
11 Ejder Okumuş, “Fârâbî Felsefesinde Toplum Teması”. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran
2019.
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üzerine ağırlık verilmiştir. Burada maksat tekrarlanabilecek ve başka uygulayıcılara aktarılabilecek
bilgiye ulaşmak olmuştur.
Bu kapsamda yapılan inceleme sonucunda; örgütlerin belli bir örgüt tipolojisini tekrar ettiği ve
benzer davranış kalıpları sergilendiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda; liderlik ve yönetim açısından üç
örgüt tipi öne çıkmaktadır. Bunlar tarafımdan “Lider Örgüt”, “Koordinatör Örgüt” ve “Sınırsız Örgüt”
olarak adlandırılmıştır.
4. Tam Toplum ve Tam Devlet Uygulamaları Örgüt Tipolojisi
4.1. Lider Örgüt
Tam Toplum ve Tam Devlet yaklaşımıyla dayanıklılık konusunda bir soruna çözüm bulmaya çalışan
paydaşlar tarafından ortak bir vizyon çerçevesinde içlerinden birinin inisiyatifiyle kurulan ve yönetilen
örgütler “Lider Örgüt” olarak isimlendirilmiştir. Örneklem içindeki 14 örgütten dördü bu tipteki örgütler
olarak değerlendirilmiştir.
Lider örgütün en belirgin özelliği görev ve yetkilerinin lider konumundaki örgüt tarafından tespit
edilmesidir. Bu örgüt çevresindeki örgütlerle destekleyen-desteklenen ilişkisi kurar. Genellikle
paydaşlar üzerinde yasal bir zorlama olmadığı için kurulan ilişki gücüne örgütün etkinliği ve verimliliği
değişir.
Bu tip örgütte en büyük, risk paydaşların çözüm önerilerini içselleştirmemesi nedeniyle
kabullenmemesi ve uygulamamasıdır. Bu nedenle lider konumundaki örgütün bu riski gidermek için
stratejik iletişime dikkat etmesi ve diğer paydaşların kabul etmeyebileceği öneriler konusunda tatmin
edici bilgilendirmeler yapması gerekir.
Lider örgüt tercih edildiği takdirde, ortak vizyon oluşturulmalı, kural koyucu olmaktan ziyade
paydaşlarla ilişkiyi kuvvetlendiren bir ekosistem bakış açısıyla bir paydaşın ürününün başka bir paydaş
tarafından girdi olması hedeflenmelidir.
4.2. Koordinatör Örgüt
Koordinatör örgüt lider örgütten farklı olarak bir kurum kuruluşun koordinatörlüğü ile meydana
getirilmektedir. Koordinatör örgüt gücünü yasalardan alır, formal bir yapıdır. Diğer örgüt tiplerine göre
en sık rastlanan örgüt tipidir. 14 projenin incelendiği örneklem içinde altı olayda koordinatör örgüt tipi
izlenmiştir. Devlet otoritesi altında görev yaptığından yetki ve sınırları yasalarla belirlenir. Bu örgüt
tipinde en büyük risk, paydaşların riskten kaçınması ve bürokratik engeller çıkararak sorumluluk
almaktan kaçınmasıdır. “Vekâlet Teoremi12” bu örgüt tipinde net olarak izlenmektedir.
Koordinatör örgüt tipi eğer dayanıklılık kapsamında bir soruna çözüm amacıyla kullanılacak ise
koordinatör rolündeki paydaşın lider örgüt benzeri bir role bürünmemelidir. Vekalet problemi ile

12 Kathleen M. Eisenhardt, “Agency Theory: An Assessment and Review.” Academy of Management Review 14
(1): 57-74, 1989.
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karşılaşmamak ve diğer paydaşlarında sorumluluk alması yönünde motive etmek için inisiyatif almaları
için ortam yaratılmalı, iş gören paydaşların görünürlüklerini artırmalarına müsaade edilmeli, mümkün
olduğunca yetki paylaşımı yoluna gidilmelidir.
4.3. Sınırsız Örgüt
Sınırsız örgüt 13 organizasyon kitaplarında ismini çokça duyduğumuz bir örgüt tipidir. 14 örnek
olaydan oluşan örneklem içinde, dördünde bu şekilde bir örgüt yapısının tercih edildiği izlenmiştir.
Sınırsız örgüt içinde belli bir formal yapı ya da bir sınırlama temel alınarak paydaşlar bir araya
gelmezler. Bu tipte ortak bir vizyon içerisinde paydaşlar gönüllü olarak sorumluluk alırlar. Düzenli bir
liderden bahsedilemez, faaliyete göre liderlik el değiştirebilir ya da hiç kimse tarafından
üstlenilmeyebilir. Paydaşlar arasında “Gönüllü Yetki Devri 14 ” mevcuttur. Bu devir herhangi bir ön
koşula dayanmaz ve istendiği zaman bir başkasına devredilebilir ya da bizzat kullanılabilir.
Sınırsız örgüt tipinde en büyük risk “Yetkisiz İş Görme 15 ”dir. Bu iş her zaman olumsuz
sonuçlanacak ama gelmemekle birlikte paydaşlardan birinin yetkileri açıkça ihlal edilmektedir. Yetkisiz
iş görme amaçtan sapma riski de taşıdığı için mağdurun yetki ihlaline tepki vermesi ve ikaz etmesi önem
arz eder.
Dayanıklılık kapsamında bir soruna sınırsız örgüt yaklaşımıyla çözüm getirilecek ise paydaşların
yetkisiz iş görmeye ve suiistimalleri engellemek, yapılan çalışmaları hukukileştirmek için mümkün
olduğunca devlet kurumları ile ilişki kurulmalı ve devletin ya da uluslararası organizasyonların da içinde
bulunduğu bir ekosistem oluşturmaya çalışılmalıdır. Amaçtan sapmaların engellenmesi ve iyi
maksatlarla başlayan faaliyetlerin olumsuz sonuçlar yaratmaması adına, şeffaflık ve hesap verilebilirlik
ilkeleri muhafaza edilmeli, toplumca benimsenmiş etik kuralların örgüt içinde kodlanmasına imkân
yaratılmalıdır.
Sonuç
Tam Toplum ve Tam Devlet yaklaşımları aslında yeni yaklaşımlar olmamakla birlikte kullanımları
özen isteyen ve bazı esaslara riayet edildiği takdirde son derece yüksek başarı vadeden yaklaşımlardır.
Barındırdıkları geniş potansiyele rağmen en etkin ve en başarılı metottur şeklinde bir kanıya varmak
için daha fazla inceleme ve saha çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Benzer şekilde Tam Toplum yaklaşımı Tam Devlet yaklaşımının bir üst modelidir de denilemez.
Belirli koşullar altında her iki yaklaşımda bir diğerine göre üstün sonuçlar elde edilmesine imkân
13 Ronald N. Ashkenas, The boundaryless organization: breaking the chains of organizational structure. 2nd
ed. The Jossey-Bass business & management series. Jossey-Bass, 2002.
14 Gönüllü Yetki Devri; paydaşların herhangi bir yaptırım ya da üst bir otoritenin iradesi olmadan ortak amaç
için kendi karar yetkilerini bir başka paydaşa devretmesi ve onun iradesini kabul etmesidir. Gönüllü olarak yetki
devri yapıldığından istenildiği zaman iptal edilebilir ya da bir başka paydaşa devredilebilir.
15 Yetkisiz İş Görme; herhangi bir paydaşın kendisine verilmemiş bir yetki ile çoğunlukla çıkar elde etmek için
iş görmesidir. Genellikle yetkisi ihlal edilen paydaş engellemediği sürece yetkisiz iş gören eylemini sürdürme ya
da tekrarlama eğilimindedir.
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verebilir. Hibrit tehditler karşısında dayanıklılığı temin için yapılan faaliyetlerde esneklik muhafaza
edilmeli ve koşul tabanlı yaklaşıml16 sorunlara çözüm aranmalıdır.
Dayanıklılığı temin için tercih edilen örgüt yapılarında örgütsel vatandaşlığın17 sağlanması aidiyet
duygusu yaratacağından riski almayı, kendiliğinden sorunluluk almayı destekleyebilir ve olumlu etki
yaratabilir.
Tam Toplum ve Tam Devlet yaklaşımlarında genel bir risk olarak sinizme 18 karşı da tedbir
alınmalıdır. Sinik personel ya da paydaşlar sürece zarar verebileceğinden ve paydaşların birbirine olan
güvenini sarsabilirler. Hibrit tehditlere karşı dayanıklılık oluşturma maksadıyla yapılan çalışmalarda bu
tip personel veya yaklaşım gösteren paydaşlar ile iletişim sınırlandırılabilir.
Tam Toplum ve Tam Devlet yaklaşımları; çok geniş bir potansiyele sahip olması, dayanıklılığı
temin konusunda ve sorunlara çözüm bulmada yaratıcılık ve esnekliği temin etmesi nedeniyle ulaşılmak
istenen bir hedef ya da durum olarak görülmeli ve istifade edilmelidir.

16 Wynn C. Stirling ve Teppo Felin, “Game Theory, Conditional Preferences, and Social Influence.” PLoS ONE
8 (2): 1-11, 2013.
17 Dennis W. Organ, Philip M. Podsakoff ve Scott Bradley MacKenzie, Organizational citizenship behavior,
Foundations for organizational science, 2006.
18 Rebecca Abraham, “Organizational Cynicism: Bases and Consequences.” Genetic, Social & General
Psychology Monographs 126 (3): 269, 2000.
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Hibrit Tehditlere Karşı Hibrit Bir Çözüm Olarak
Ulusal Güvenlik Teşkilatı
Eyüp AKPINAR*
Öz
Teknolojik gelişim, birey ve toplum ihtiyaçlarındaki değişimler, sosyal ve siyasi yönelimler,
dünyadaki yeni ittifak oluşumları, yeni iş birliği ve çatışma alanları gibi birçok değişim sayesinde tehdit
tanımı ve algısı sürekli bir şekilde kendini güncellemiştir. Tehdit, tekil ve sıradan ya da çoğul ve
karmaşık kullanım senaryolarını içeren bir yapıya dönüşebilmektedir. Tehdidin karmaşıklığı arttıkça
tehdide karşı uygulanacak karşı tedbir ve yöntemlerinde de karmaşıklık artmaktadır. Bir olgunun tehdit
olup olmadığının çok yönlü analiz edilmesi, alınacak karşı tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması
bilimsel bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
Sivil ve askeri tehditler dâhil daha önce tehdit olarak tanımlanmamış fakat tehdit potansiyeline
dönüşebilecek risk ve tehlikelerin önlenmesi adına ulusal seviyede müşterek hareket edip iş birliğini
sağlayabilecek, disiplinler arası çalışma yapabilecek ve stratejik kararlar alabilecek hibrit bir çözüm
olarak ulusal güvenlik organizasyonunun oluşturulması günümüz devletlerinin hayati bir ihtiyacı olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hibrit tehditlerin çok boyutluluğu ve karmaşıklığı nedeniyle günümüz ulus
devletlerinde bir takım çözüm arayışlarına şahit olunmaktadır. Ancak, devletlerin karşılaştıkları tehditler
ve tehdit algılamasının farklılığı nedeniyle her devlet için uygulanabilir standart bir çözüm
bulunmamaktadır. Ulusal seviyede hibrit tehditlerin tüm yönleriyle tanımlanması, analitik bir karar
verme süreci sonunda bir stratejinin geliştirilmesi ve uygulama zeminine yansıtılması dinamik ve
disiplinler arası bir yaklaşımı adreslemektedir. Hibrit tehditlerin doğası ve karakteri, hibrit tehditlere
ilişkin karşı tedbir üretebilecek bir ulusal güvenlik teşkilatının yine hibrit bir yapıda olmasını işaret
etmektedir.
Bu çalışma ile hibrit tehditlere karşı ulusal seviyede müştereklik ve iş birliğini oluşturabilecek bir
ulusal güvenlik teşkilatına yönelik dünyadaki farklı uygulamalar dikkate alınarak analiz yapılacaktır.
The National Security Organization as a Hybrid Solution to Hybrid Threats
Abstract
Threat definition and perception have been constantly updated thanks to many changes such as
technological development, changes in individual and community needs, social and political
orientations, new alliance formations in the world, and new cooperation and conflict areas. The threat
can turn into a structure that includes single and ordinary or multiple and complex scenarios. As the
complexity of the threat increases, the complexity of the countermeasures and methods to be applied

* Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bursa,
Türkiye, ORCID: 0000-0001-8540-1548, e-posta: i.akpinareyup@gmail.com
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against the threat also increases. Analyzing whether a phenomenon is a threat, determining from multiple
angles, and applying countermeasures requires a scientific approach.
It is a vital need of today's states to establish a national security organization as a hybrid solution that
can collaborate and cooperate at the national level in order to prevent risks and dangers that have not
been defined as a threat before, including civil and military threats, but that can make interdisciplinary
work and make strategic decisions. Due to the multidimensionality and complexity of hybrid threats, a
number of solutions are being sought in today's nation-states. However, due to the threats faced by states
and the difference in threat perception, there is no applicable standard solution for every state. Defining
hybrid threats at the national level with all their aspects, developing the strategy at the end of an
analytical decision-making process, and reflecting it on the implementation ground addresses a dynamic
and interdisciplinary approach. The nature and character of hybrid threats indicate that a national
security organization capable of producing countermeasures against hybrid threats should have a hybrid
structure.
In this study, an analysis of the organizational structure will be analyzed, taking into account the
different practices in the world for a national security organization that can create jointness and
cooperation at the national level against hybrid threats.
Giriş
Dünya tarihinde önemli teknik ve zihinsel gelişmelerin yaşandığı dönemlerde yeni tehditler ortaya
çıkmış, bu tehditlerin tekil veya hibrit (karma) kullanım senaryoları, tehdit içerik ve etki düzeyi yeniden
tanımlanmıştır. Tehdidin hibrit yönü tarihin her döneminde var olmakla birlikte taşıdığı anlam ve içeriği
o dönemin tanımlamasına ve doğasına uygun bir karakteri ifade etmektedir. Günümüzde tehdit
kavramının gri bir alan olarak tanımının belirsizleşmesi, tehdidin her devlet, toplum ve birey için farklı
bir anlam ifade ettiği anlamına gelmektedir. Yakın dönemdeki tehditler; çok boyutluluk, asimetrik etki,
istismar edilebilirlik, teknoloji ve bilgi yoğun, kombine kullanım gibi özellikleri içermekle birlikte
konvansiyonel silahların siyasi düzlemde oluşturabileceği etkinliğe yakın bir etki düzeyine sahip
olmaları ile ön plana çıkmıştır. Tehditteki değişimle aynı doğrultuda gelişen karşı tedbir yöntemlerine,
günün şartlarına uygun taktik, operatif ve stratejik seviyede karşılık verebilecek çok boyutlu yeni bir
savunma stratejisine gereksinim duyulmaktadır.
Farklı tehdit tanımlamalarının uluslararası sistemde bir dizi değişikliğe yol açtığı görülmektedir.
Nitekim ulus devletlerin yanında uluslararası sistemde etki oluşturabilecek devlet dışı varlıklar da
uluslararası politikada önemli birer oyuncu haline gelmiştir. NATO’nun 2015 yılında yayımlamış
olduğu raporda bahsettiği üzere tehdit bir devlet olabileceği gibi devlet dışı bir aktör de olabilmektedir.1
1 “Hybrid Warfare: NATO’s New Strategic Challenge?” (Draft General Reportor Julio Miranda Calha,) 051
DSC 15E, NATO Parliamentary Assembly, 7 April 2015, s. 2, https://www.natopa.int/sites/default/files/documents/2015%20-%20166%20DSC%2015%20E%20BIS%20%20HYBRID%20WARFARE%20-%20CALHA%20REPORT.docx, (Erişim Tarihi: 13.01.2022)
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Tehdit ve aktör çeşitliliğinin zengin olduğu günümüz şartlarında, yeni tehditlere karşı yeni stratejilere
başvurulması, bunun için kurumsal yapının uygun hale getirilmesi ve sonrasında tehdide karşı
koyabilme yeteneğini kazanmak önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.2
Tehdit algılaması ve tehdide ilişkin karşı tedbirler güvenlik ortamını şekillendirmektedir. Değişen
güvenlik ortamı ise güvenliğin ne şekilde tanımlanacağını ifade etmektedir. Günümüz güvenlik
ortamında klasik anlamda değerlendirilen konvansiyonel askeri güçler, düzensiz (paramiliter, terör
örgütü, vekil vb.) güçler, ekonomi, diplomasi gibi tehdit/araçlara ilave olarak bilginin kendisi ve
manipülasyonu, siber vb. tehdit/araçlar karma (hibrit) bir yapı sergilemektedir.
Uluslararası ilişkilerde artık analizi realist bakış açısından yapmak eksik kalmaktadır. Aktör
çeşitliliği eleştirel bakış açısının katkısıyla daha da artarak bireyden evrensele ulaşan geniş yelpazeli bir
forma ulaşmıştır. Hibrit tehditler yapısı gereği holistik bir perspektife sahiptir. Bu nedenle hibrit
tehditlerin savuşturulmasında bütün çerçeveyi gözlemleyip zayıf kalınan noktaların tespit edilerek
minimal seviyeye indirilmesini sağlayacak sistemsel bir bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. 3 Hibrit
savaşta genelde birtakım zayıflıklar üzerinden beslenen düşman daha çok askeri güç kullanımını
gerektirmeyen tetikleyicilerden faydalanmaktadır. Bu yüzden bu tür savaşlarda askeri kapasitenin de
üzerinde bir savunma hattı oluşturmaya gereksinim duyulur.4 Bu noktada hibrit savaşı sadece askeri
bakış açısıyla değil devletin diğer önemli organlarıyla entegre olmuş bir vaziyette düşünmek
gerekmektedir.5 Bu kapsamda, hibrit tehditlere yönelik üretilecek karşı tedbir ve yöntemlerin yine hibrit
bir çözüm sunacak yapı ve kapasiteyi içermesi önemli bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada; uluslararası sistemde değişen tehdidin doğası ve güvenlik ortamı incelenerek tehdidin
tanımlanmasından tehdide yönelik uygulanacak karşı tedbir yöntem ve araçlarına ilişkin çözüm stratejisi
Estonya, ABD ve İngiltere’nin ulusal güvenlik teşkilatlanması örnekleri çerçevesinde analiz edilecektir.
1.

Değişen Güvenlik Ortamı

Küba krizi ve Vietnam savaşı sonucunda askeri gücün başlı başına yeterli olamayacağına ilişkin
görüşler oluşmaya başlamış,6 iki kutuplu yapının ön gördüğü güvenlik ortamı Soğuk Savaşın bitimiyle
değişmiş7 ve yeni tehdit kaynakları ulusal güvenlik bakış açısı ve realist paradigmanın ötesinde farklı

2 Age, s. 8-10.
3 Drazen Smiljanic, “Development of the Croatian National Security Strategy in the Hybrid Threats Context”,
Croatian International Relations Review, 2017, XXIII (80), 97-129, s. 99.
4 Smiljanic, A.g.m., ss. 104-107.
5 A.g.m., ss. 103-104.
6 Fikret Birdişli, Teori ve Pratikte Uluslararası Güvenlik Kavram- Teori-Uygulama, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık,
Ankara, 2017, s. 79.
7 Hans Günter Brauch, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre
Kavramsal Dörtlüsü”, çev. Zeynep Arkan, Uluslararası İlişkilerde Çatışmadan Güvenliğe: Seçme Makaleler, Der.
Mustafa Aydın, Hans Günter Brauch, Necati Polat, Mitat Çelikpala, Ursula Oswald Spring, 2.Baskı, İstanbul Bilgi
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015,165-197, s.179.
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bir yaklaşımı gerekli kılmıştır.8 Küreselleşmenin kaldıraç etkisiyle tehdit ve aktör çeşitliliği güvenlik
kavramının derinlemesine ve genişlemesine yeniden tanımlanmasına yol açmış, birim/analiz düzeyleri
yeniden kurgulanmış ve konu başlıklarının kapsamı

askeri ve askeri olmayan olacak şekilde

genişlemiştir.9 Diğer taraftan, küreselleşmenin etkisiyle tehditlerin başka devletlere sirayet etmesinin
önü açılmış, 10 devletleri ortak tehditlere karşı birlikte hareket etmeye sevk etmiş 11 ve Soğuk Savaş
döneminin aksine tehdidin bir fırsat oluşturup oluşturmadığı olgusu tartışmaya açılmıştır. 12
Eleştirel bir bakış açısıyla güvenlik kavramı bizatihi tartışmanın odak noktasında yer alarak kim için
güvenlik? ne için güvenlik? gibi sorulara muhatap olmuştur. Güvenlik kavramı muhataplar açısından
tehdit algılamasına bağlı olarak farklı anlamları ifade edebilmektedir. Birisi için güvenli bir durum diğeri
için güvensizliğe, kimisi için tehdit olgusu bir başkası için farklı bir anlam taşıyabilmektedir. Dolayısıyla
güvenliğin öznesine göre güvenlik kavramının ifade ettiği anlamda bir görecelik ortaya çıkmaktadır.13
“Uluslararası ilişkilerin devleti esas alan yaklaşımlarından realist ve neorealist çerçeveden bakıldığı
vakit askeri gücün tüm güvenlik meselelerinin ve güvenlik yaklaşımının merkezinde yer alıyor
olmasının” 14 tersine günümüz uluslararası sistemi ve güvenlik ortamı tehdidi çok boyutlu yönüyle
tanımlanmaktadır. Eleştirel güvenlik bakış açısı, askeri güvenlik ve sadece devleti merkez alan güvenlik
yaklaşımını eleştirmiş15 ve bu çerçevede (…) ‘güvenliği’ sağlamada, yalnızca asker, polis gibi silahlı
güçleri, gören anlayıştan farklı (…) bir yaklaşım sergilemiştir. 16 Buzan, güvenliğin küresel olarak
algılanmasıyla artık güvenlik meselesinin sadece tek güvenlik şemsiyesi altında tanımlanamayacağına
karar vererek güvenliği beş sektöre ayırıp güvenliğin politik alanlarını çeşitlendirmiştir. 17 Değişen
güvenlik ortamında güvenlik aktörü de devlet ve uluslararası sistem yapısından; bireyi, sivil toplumu,
hatta yer küreyi güvenliğin referans nesnesi olarak alan bir çeşitlenmeye gitmiştir.18 Artık günümüzün
güvenlik ortamında teknolojik gelişmişliğin etkisiyle de bilgi sistemlerinin güvenliğinden ve bilgi

8 Ceyhun Çiçekçi, Uluslararası Güvenlik Çalışmaları: Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Güvenlik Kuramı, Kriter
Yayınları, İstanbul, 2012, s. 27.
9 Sait Yılmaz, Uluslararası Güvenlik Teori, Pratik ve Gelecek, Kaynak Yayınları, Ankara, 2017, ss.66-73.
10 Hans Born, Güvenlik Sektörünün Parlamenter Gözetimi: İlkeler, Mekanizmalar ve Uygulamalar, çev. Esra
Ortakan Kaliber ve Alper Kaliber, TESEV Yayınları, (y.y.) 2003, s.17.
11 Haydar Çakmak, Uluslararası İlişkiler: Giriş, Kavramlar ve Teoriler, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2014, s.67.
12 Cihangir Dumanlı, Ulusal Güvenlik Sorunlarımız, Bizim Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 19.
13 Ken Booth, Dünya Güvenliği Kuramı, Çev. Çağdaş Üngör, Küre yayınları, İstanbul, 2012, ss.127-128.
14 Bill McSweeney, Security, Identity and Interests: A Sociology of International Relations, Cambridge University
Press, Cambridge, 1999, s. 34.
15 David Mutimer, “Eleştirel Güvenlik Çalışmaları: Ayrılıkçı Tarih”, Edt. Alan Collins, Çağdaş Güvenlik
Çalışmaları, Üçüncü Basımdan Çeviri, Çev. Nasuh Uslu, Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2017, ss.68-69.
16 Gizem Bilgin Aytaç, Üçüncü Dünya Güvenliği ve İnsani Müdahale İnsan Güvenliğinden Irak Müdahalesine
Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Dezanj Yayınları, İstanbul, 2014, s.104.
17 Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century”, International Affairs, 1991, Vol.
67(3), 431-451, ss. 439-451.
18 Richard Wyn Jones, Security, Strategy, and Critical Theory, Lynne Rienner, Colorado, 1999, ss. 112-114.
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toplumunun güvenliğinden bahsedilir hale gelmiştir. 19 İnsan ve teknik bilginin harmanlanması ile
insansız makineler, insan görünümlü makineler, insan-makine bileşimlerinin ortaya çıktığı
gözlenmektedir. Bunların görme-işitme duyularına ve bu alandaki kas ve sinir dokularına olan etkisiyle
çeşitli yeteneklerin kazandırılması ve bu gelişmiş tekniklerle birlikte 2050 yılına kadar yarı robot
(cyborg) askerlerin güvenliğin merkezinde yer alacakları öngörülmektedir. 20 Artık yeni durumun
yaratacağı riskler ve tehditler ile karşılaşacak tehlikeler üzerine düşünülmeye başlanmıştır. Beck, ileri
modernleşmenin ortaya çıkardığı risklere karşı bu risklerle uğraşan kurum ve kuruluşların risk
hesaplamasının örtüşmediğini bu yüzden hesaplanamaz durumların ortaya çıkarak risk toplumu olarak
ifade edilen bir düzenin oluştuğunu ifade etmektedir.21 Bu tarz bir bilgi toplumunda güvenlik ortamının
önceki dönemlere nazaran daha hızlı şekillenmesi, tehdidin tanımlanması, karşı tedbir üretilmesi ve
reaksiyon gösterilmesi ulus devletler için temel bir sorun alanını teşkil edeceği öngörülmektedir. Beck’in
tanımladığı toplumda da “iktidarın ve yetkinin yeniden örgütlenmesi”22 söz konusudur. Tehdidin tüm bu
değişen özellikleri ve geniş spektrumu dikkate alındığında ulusal güvenlik teşkilatlarının bir uyum ve
dönüşüm sürecine girme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Günümüz koşullarında devleti önceleyen bir bakış
açısıyla ulusal güvenliğin sağlanacağına ilişkin bir değerlendirme eksik kalmaktadır. Diğer taraftan
sadece askeri ve ekonomik değil, politik, sosyal, çevre, göç, insan hakları, terörizm, kriminal, enerji,
sağlık, siber vb. birçok tehdit alanının dahil edilmediği bir güvenlik konsepti yetersiz kalmaktadır. Bu
sebeple birey, toplum, kurum/kuruluş/özel sektör ve devleti de içeren tüm öznelerin güvenlik
politikasının içerisinde yer alması kapsayıcı bir bakış açısı sunduğundan önemli bir gereksinim olarak
kabul edilmektedir.
Ulusal güvenlik teşkilatları tehditlere karşı sadece bir savunma politikası geliştirilmesi ve
uygulamasında rol almamakta hatta hibrit tehdidin üretimi ve bir enstrüman olarak kullanımı noktasında
da önemli bir işlev üstlenmektedirler. Bu çerçevede, hibrit tehditlere karşı esnekliğin, mukavemetin ve
eşgüdümün odak noktası olduğu bir güvenlik teşkilatı hem savunma maksatlı hem de ulusal çıkarların
gerçekleştirilmesi noktasında farklı amaçlar için kullanım imkânı sunabilmektedir.
2.

Ulusal Bir Güvenlik Teşkilatının Belirlenmesi Noktasında Karar Süreci Modeli

Her ülkenin; dünyadaki coğrafi konumu, uluslararası sistemdeki rolü, milli güç kapasitesi ve
tehditleri farklıdır. Bu nedenle tehdide bağlı olarak her ülkenin; tehdide yönelik karşı tedbir araç ve

19 Czeslaw Mesjasz, “Security as Attributes of Social Systems”,Edt. Hans Günter Brauch, Úrsula Oswald Spring,
Czeslaw Mesjasz, John Grin, Pál Dunay, Navnita Chadha Behera, Béchir Chourou, Patricia Kameri-Mbote, S. H.
Liotta, Globalization and Environmental Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century, Springer,
Heidelberg, 2008, (45-62), s. 47.
20 Peter Emanuel, Scott Walper, Diane DiEuliis, Natalie Klein, James B. Petro, James Giordano, “Cyborg Soldier
2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DoD”, October 2019,
https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1083010.pdf, (Erişim Tarihi: 17.01.2022)
21 Ulrich Beck, Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, Çev. Kazım Özdoğan – Bülent Doğan, İthaki,
İstanbul, 2011, ss.21-27.
22 Age, s.29.
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yöntemleri ile ulusal güvenlik teşkilatlanması da kendine has özellikler taşımaktadır. Ulusal güvenlik
teşkilatlarının oluşturulması güvenlik ihtiyacı gereksiniminin bir ürünüdür. Tehdidin hibrit karakterinin
yaşandığı günümüz güvenlik ortamında23 ulusal güvenlik teşkilatlarının da bu realite göz önüne alınarak
çözüm üretecek hibrit bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde hibrit
tehditlere karşı yine hibrit bir çözüm oluşturacak ulusal bir güvenlik teşkilatının belirlenmesi ve pratiğe
geçirilmesi periyodu karar verme süreci kavramsal modeli üzerinden analiz edilecektir. Karar verme
süreci kavramsal modeli üzerinden çalışmada, bir ulusal güvenlik teşkilatlanmasının hibrit tehdit
tanımlamasına göre nasıl şekillendirilebileceği/oluşturulabileceği/güncellenebileceğine ilişkin bir
önerme sunulacaktır. Karar verme süreci modelinde dünya ordularınca sıkça kullanılan tipik askeri karar
verme süreci ulusal güvenlik teşkilatlanmasının oluşturulma aşamasında bir model olarak kullanılacaktır.

Askeri Karar Verme Süreci24

Ulusal Güvenlik Teşkilatlanmasında
Askeri Karar Verme Sürecinin Uyarlanması

Görevin alınması ve analizi

Güvenlik ortamı ve tehdidin analizi

Hareket tarzlarının geliştirilmesi

Tehdide yönelik karşı tedbir yöntemlerinin
geliştirilmesi

Hareket tarzlarının analizi (Harp Oyunu)

Harp Oyunu / Simülasyon/ Tatbikat

Hareket tarzlarının mukayesesi

Karşı tedbir yöntemlerinin mukayesesi

Uygun hareket tarzının belirlenmesi (Karar)

Uygun karşı tedbir yönteminin belirlenmesi
(Karar)

Görev emri hazırlıkları, yayım, uygulamaya geçiş Teşkilatlanma, uygulamaya geçiş
Tablo-1: Askeri Karar Verme Sürecinin Ulusal Güvenlik Teşkilatlanması Karar Sürecine Uyarlanması

Günümüzün güvenlik ortamı, yeni tehditlerle mücadeleyi farklı bir noktaya taşımış ve yeni güvenlik
anlayışı ile Batılı ülkeler kendilerini tehditlere karşı yeniden konumlandırmıştır.25 Ulusal bir güvenlik
teşkilatlanmasının belirlenmesi ve tehdide uygun olarak güncellenmesi noktasında temel çıkış noktası
içsel ve dışsal faktörler ışığında güvenlik ortamının değerlendirilerek tehdidin özellikleri ve etki
düzeyinin belirlenmesidir. Güvenlik ortamının analiz edilmesi aşamasında değişkenler dikkate alınarak
sistematik perspektif sunan analiz araçlarının kullanılması karar verme sürecinin hızlandırılması
noktasında önemli bir fayda sağlamaktadır. Çalışmanın bu aşamasında farklı alanlarda uygulama imkânı

23 Sean Monaghan, “Countering Hybrid Warfare: So What for the Future Joint Force?” PRISM, 2019, vol. 8, no.
2, 82–99, ss.85-86.
24 US Army, FM 6-0 Commander and Staff Organization and Operations, Washington, DC, 2015, s.9-3.)
25 Henning-A. Frantzen, Hybrid Deterrence, IFS Insights 1/2020, ss.3-4, https://fhs.brAgeunit.no/fhsxmlui/bitstream/handle/11250/2636837/IFS%20Insight%201_2020_oppdatert.pdf?sequence=5&isAllowed=y
(Erişim Tarihi: 11.02.2022)
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bulan ve sistematik bir yaklaşım sunan Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler (GZFT/SWOT)26
analiz yöntemi güvenlik ortamının analiz edilmesi kapsamında referans alınacaktır. GZFT’nin temel
seviyede, içsel ve dışsal faktörler gözetilerek güvenlik ortamının muhataplar açısından etki düzeyini
belirlemede başlangıç aşamasında genel bir analiz aracı olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Bu
çerçevede uluslararası sistemik yapı ve bulunulan şartlar açısından; ulus devletin güçlü yönleri (milli
güç imkân ve kabiliyetleri), zayıf yönleri (tehdide açık, istismar edilebilir yönler, geliştirilmesi ve tedbir
alınması gereken konular), fırsatlar (ulusal çıkar vb.), tehdit (ulusal çıkarın gerçekleştirilmesine engel
durumlar, güvenlik zafiyeti, bekâ sorunu vb.) oluşturma durumu GZFT analiz yöntemi üzerinden analiz
edilebilmektedir. Başlangıçta algılanan tehdide ilave olarak, güvenlik ortamının yaratabileceği diğer
tehditler de GZFT analizi içerisinde değerlendirilebilir. Böylelikle, tehdit algılamasına neden olan tüm
faktörler dikkate alınarak tehdidin tanımlanması, güvenliğe (devlet, toplum, birey, ekonomi, sağlık,
ulaşım vb.) etki düzeyi ve kısa, orta, uzun vadede risk düzeyi ortaya çıkartılarak tehdit analizinin
yapılması önemli bir aşama olarak karşımıza çıkmaktadır.
Olgu/olayların tehdit oluşturma düzeylerinin belirlenmesi uygulanacak karşı tedbirlerin üretilmesi
için önemli bir göstergedir. Olgu/olayların tehdit oluşturma eşikleri, yoğunluk ve tolere edilebilirlik
seviyesi

ile

karşı

tedbirlerin

uygulanma

düzeyleri

Görsel-1’de

ifade

edildiği

üzere

belirlenebilmektedir.27 Görsel-1’de sunulan farklı eşik seviyeleri tehdide yönelik uygulanacak farklı
karşı tedbirleri temsil etmektedir. Tolere edilebilir bir tehdide uygulanacak hareket tarzında birtakım
menfaatlerden vaz geçme ve ulusal direncin geliştirilmesi ön planda yer alırken, konvansiyonel bir
karşılığa neden olabilecek ve tolere edilemeyecek bir eşik seviyesine ulaşıldığında ise, eşiği düşürmek
adına farklı alanlarda karşılık verme stratejisi ön planda yer almaktadır.

Şekil-1: Hibrit Tehditleri Caydırma Görseli28

26 GZFT: SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities And Threats) analizi. Bkz. David W. Pickton and Sheila
Wright, “What's swot in strategic analysis?”, Strategic Change, March-April 1998,101-109, ss.101-104.
27 Bkz. Vytautas Keršanskas, Deterrence: Proposing a more strategic approach to countering hybrid threats,
Hybrid CoE Paper 2, March 2020, ss.11-13, https://www.hybridcoe.fi/wpcontent/uploads/2020/07/Deterrence_public.pdf (Erişim Tarihi: 09.02.2022)
28 Age, s.12.
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Güvenlik ortamı ve tehdidin analizini müteakip tehdide yönelik olası karşı tedbirlerin belirlenmesi
zihinsel bir muhakemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, tehdidin kombine kullanım senaryolarının
ve olası etkilerinin tanımlanması, alternatifleri ile birlikte kullanılabilecek karşı tedbir yöntem ve
araçlarının belirlenmesi, kullanılabilecek her bir yöntem ve aracın fayda ve mahzurlarının incelenmesi,
tehdit ve karşı tedbir yöntem ve araçlarının bir senaryo dahilinde etkileşimi, hareket tarzlarının
mukayesesi, harp oyunu/simülasyon sürecine tabi tutmayı gerektirmektedir.29
Hibrit tehditlere ilişkin senaryo üretimi noktasında farklı ülkelerin tecrübelerinden istifade etmek ve
ulusal ölçeğe yansıtmak önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. ABD Donanma Harp
Çalışmaları Enstitüsüne bağlı Harp Oyunu Merkezi ve Avrupa Hibrit Tehditlere Karşı Mücadele
Mükemmelliyet Merkezi hibrit tehditlere ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla 10 ülkenin katılımıyla
ortak eğitim ve çalışması (workshop) yapmış 30 ve böylelikle iki merkez arasında tecrübe paylaşımı
gerçekleşmiştir.
Harp oyunu sonucunda teklif edilen en uygun hareket tarzları belirlendikten sonra tehdidi tolere
edebilir yeterli zaman var ise seçili senaryo ve hareket tarzları bir tatbikat ortamında yeniden teste tabi
tutularak doğrulaması yapılabilir. Diğer taraftan ise karar verici ve uygulayıcıların yapılacak
tatbikatlarda hibrit tehditlere karşı durumsal farkındalıkları artırılarak eğitim seviyesi geliştirilebilir.
NATO’nun Trident Juncture (2018) tatbikatı bu doğrultuda yapılarak, askeri ve siyasi karar vericiler
başta olmak üzere stratejik ve taktik düzeyde liderlerin operasyonel yetenekleri ve karar verme sürecinin
gelişimi hedeflenmiştir. 31 Ulusal ölçekte yapılacak tatbikatlar, harp oyunu, simülasyon vb. test ve
denemelerde hibrit tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamının gerçeğe en yakın şekliyle benzetilmesi,
tatbikat öncesinde kritik lider personelin tatbikata yönelik akademik düzeyde eğitilmesi, tatbikatın
konusuna uygun olarak alanında uzman araştırma/düşünce kuruluşları, üniversite, sivil sektör
temsilcilerinin katkı sağlaması kapsamlı bir çözüm için fırsat yaratmaktadır. Tatbikat ortamından
çıkacak sonuca bağlı olarak tehdide yönelik tatbik edilecek karşı tedbir yönteminin belirlenmesi
sağlanarak uygulama aşamasına geçilir. Bu aşamada, verilen kararın uygulanabilmesi için uygun bir
teşkilat yapısı veya tehdide karşı kullanılabilecek bir araç/yetenek yok ise geliştirilmesi için çalışmaların
başlatılması gerekir. Verilecek karar ışığında mevcut ulusal güvenlik teşkilatının tehdide yönelik
uyarlanması gerekiyor ise hibrit tehdidin doğasına uygun bir çözümün sunulması ihtiyacı çıkar. Bu
haliyle ulusal düzeyde hibrit tehditlerin hızlı bir şekilde tanımlanması, analiz edilmesi, karar süreçleri
sonucunda karşı tedbirlerin belirlenerek uygulanması aşamasında birçok disiplinden insan ve
yetenekleri barındıran bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu süreçte farklı kurumlar (askeri ve

29 Daha fazla bilgi için Bkz., US Center for Army Lessons Learned, Military Decision making Process Handbook,
Mar 15, No.15-06, ss.27-61.
30 Unique hybrid wargaming course launched, August 30, 2021, https://www.hybridcoe.fi/news/unique-hybridwargaming-course-launched (Erişim Tarihi: 25.01.2022)
31 Evan Kowalski and Jody M. Prescott, “Hybrid Conflict and Effective Leadership Training”, Journal of Military
Learning, October 2019, 74-95, ss.81-82.
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sivil), düşünce kuruluşları, üniversiteler vb. birçok farklı disiplinden alanında uzman personelin yer
aldığı bir yapının karar verme sürecinde yer alması doğru kararın verilmesi noktasında önem arz
etmektedir.
Tehdide yönelik karşı tedbir oluşturma aşamasında ulusal ölçekte karar verme süreçlerinin
uygulandığı varsayılmaktadır. Bir tetikleyici olgu ya da olay ile başlatılan ve süreç sonunda oluşturulan
seçimler üzerinden bir karara ulaşılan tipik askeri karar verme süreci modelinin teşkilatlanma ihtiyacının
belirlenmesi aşamasında kullanılabileceği öngörülmektedir.
3. Hibrit Tehditlere Karşı Ulusal Güvelik Teşkilatı Yapılanması: Ülke Örnekleri
3.1. Estonya
Estonya enerji konusunda, sınır kenti Narva’da yaşayan etnik Ruslar dolayısıyla ve sahip olduğu
yoğun internet tabanlı yönetim sistemiyle Rusya karşısında savunmasız bir durumdadır.32 Bu çerçevede
Estonya genel olarak savunma konseptini bir tehdit olarak güvenlikleştirdiği Rusya’ya karşı
hazırlamıştır.33 2007 yılında kimi taraflarca dünyanın ilk siber savaşı34 olarak kabul edilen bir durumla
karşılaşan Estonya bilgi teknolojileri alanında atılımlar yapmıştır. NATO’nun buradaki duruma
müdahale etmesi ve akabinde Estonya’da belirli bakanlıkları da içeren bir güvenlik örgütlenmesine
giderek ülkenin küçük olmasından dolayı hiyerarşik olmayan bir kamu-özel iş birliği yapılanmasıyla
siber saldırılar karşısında mukavemet sağlanması hedeflenmiştir.35
Tehdidi tanımlayan ve ona karşı mukavemeti arttırmak için karar mekanizmasını da bu yönde
şekillendiren Estonya; 2008 Gürcistan-Rusya Savaşı, 2014 Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ardından
Kırım’ın ilhakı süreci sonucunda Estonya hibrit tehditlere ilişkin ulusal güvenlik teşkilatlanmasında
değişikliğe gitmiştir. Değişikliğin amacı, kriz döneminde bakanlıklar ve kurumlar arasındaki anlık
koordinasyonu sağlamak ve kurumlar arası eylem yapabilmektir.36 Bu bağlamda Estonya “2013-2022
dönemi Savunma Planlamasını; askeri, askeri olmayan yetenekler, kaynaklar; sivil, kamu ve askeri
faaliyetlerini” içerecek şekilde güncellemiştir. 37 Bir güvenlik alanındaki sorun diğer alanları da
ilgilendirdiğinden (örneğin çevre sorunu ekonomiyi, ekonomi askeri kapasiteyi etkileyebilmekte)
32 Henrik Praks, Hybrid or Not: Deterring and Defeating Russia’s Ways of Warfare in the Baltics- the Case of
Estonia, NATO Research Paper, No. 124 – December 2015, ss. 1-6, https://icds.ee/wpcontent/uploads/2015/Henrik_Praks_-Deterring_and_Defeating_Russia_s_Ways_of_Warfare_in_the_Baltics.pdf
(Erişim Tarihi: 10.02.2022)
33 Steffen B. Rasmussen, “Estonian Security Perception in the Context of EU Enlargement: A Critical
Discussion”, Baltic Defence Review, 2004, 1:11, 154-173, ss.161-163.
34 Vlad Vernygora and Elizaveta Belonosova, “A Modern Empire and It’s Public Diplomacy: on Russia’s
Communication with Estonia”, New Zealand Slavonic Journal, 2019-2020, vol. 53-54, 59-94, s. 60.
35 Piret Pernik and Emmet Tuohy, “Interagency Cooperation on Cyber Security: The Estonian Model”,ss. 9-5,
https://www.sto.nato.int/publications/STO%20Meeting%20Proceedings/STO-MP-HFM-236/MP-HFM-23609.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2022)
36 https://kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/riigikaitse-arengukava/index-en.html (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
37 Viljar Veebel and Illimar Ploom, “Estonia’s comprehensive approach to national defence: origins and
dilemmas”, Journal on Baltic Security, 2018; 4:2, 10-22, s. 15.
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planlamada müştereklik ve kapsayıcılık ilkesi esas alınmıştır. Planlama ilk defa Savunma Bakanlığına
ilave olarak İçişleri, Maliye, Ekonomik İlişkiler ve İletişim, Sosyal İlişkiler, Dışişleri ve Hükümet
ofisinin değerlendirmelerini de içerecek şekilde disiplinler arası bir analiz yapılarak hazırlanmıştır.
Böylelikle, yeni ulusal savunma planının ilgili bölümlerini diğer bakanlıklar hazırlamak kaydıyla
bütününü hazırlama sorumluluğu Başbakanlık’a (önceden Savunma Bakanlığı yapmaktaydı)
verilmiştir.38
NATO bünyesinde ise Doğu Avrupa için özellikle Soğuk Savaş döneminde yoğun bir şekilde
kullanılan caydırıcılık konsepti 2014’te yaşanan Kırım’ın ilhakı ve Doğu Ukrayna’nın istikrarsız bir
hale gelmesiyle sonuçlanan krizde yeniden gündeme taşınmış ve NATO’nun Doğu Avrupa kanadı için
“genişletilmiş caydırıcılık” (extended deterrence) politikası gündeme gelmiştir. 39 Estonya Rusya’nın
Ukrayna üzerindeki bu tutumlarına karşı NATO’dan da bağımsız olarak ordusunu ve savaşma
kabiliyetini arttırma çabası içerisine girmiş ve genişletilmiş güvenlik çerçevesinde sivil asker ayrımı
yapmadan tüm Estonya toplumunu içine alan bir güvenlik yapılanmasına gitmiştir.40 Özellikle savunma
konusuna önem vererek halkın da aktif bir şekilde rol aldığı psikolojik savunma temelinde yükselen
yeni bir güvenlik anlayışı oluşturmuştur.41
Estonya geçmişte Rusya’dan kaynaklı siber tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle, Estonya
siber komutanlık kurarak siber operasyon ve bilgi harekâtı yapabilecek kapasiteye erişmek
hedeflemektedir.42 Estonya mevcut durumda NATO’nun Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi’ne ev
sahipliği yapmaktadır. 43 Bu durumda Estonya dijital dünyanın kendisine sunduğu fırsatları NATO
bünyesinde avantaja çevirerek ülkesini siber alan konusunda bir merkez haline getirmektedir.
Ulusal Güvenlik Konsepti dokümanına göre, Estonya geniş spektruma dayalı bir güvenlik konseptini
(Broad Security Concept), savunma alanında ise kapsayıcı ulusal savunma konseptini (Comprehensive
national defence concept) benimsemiştir. Konsept, konvansiyonel tehditlere ilave olarak; “siber,
teknoloji merkezli tehditler, radikalizm ve terörizm, organize suçlar, yolsuzluk, göç, asimetrik etki
yaratan tehditler, ekonomik istikrarsızlık, dezenformasyon gibi geniş spektrumdaki tehditleri” ulusal

38 A.g.m., ss. 15-16.
39 Darrell Driver, “Deterrence in Eastern Europe in Theory and Practice”, Connections, Winter-Spring 2019, 18:.
1/2, 11-24, ss. 14-15.
40 Māris Andžāns, Viljar Veebel, “Deterrence Dilemma in Latvia and Estonia: Finding the Balance between
External Military Solidarity and Territorial Defence”, Journal on Baltic Security, 2017, 3:2, 29-41, ss. 34-35.
41 Ivo Juurvee and Uku Arold, “Psychological Defence and Cyber Security: Two Integral Parts of Estonia’s
Comprehensive Approach for Countering Hybrid Threats”, ICONO14, 2021, 19:1, 70-94, ss. 78-82.
42 Ministry of Defense, Estonian Military Defence 2026,
https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/sisulehed/eesmargid_tegevused/rkak2026-a6-spreads_eng-v6.pdf
(Erişim Tarihi: 02.02.2022)
43 The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, https://ccdcoe.org/about-us/, (Erişim Tarihi:
13.02.2022)
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güvenliği için tehdit olarak görmektedir.44 Hibrit tehditlerin tanımlı olduğu tek bir alanın olmayışı ve
modern devlet imkanlarının tek başına geniş spektrumda mücadele için yetersiz kalacağından hareketle;
bir mücadele yeri olarak siber alan; kara, hava, deniz ve iç suların yanında yeni bir alan edilmiştir. Diğer
taraftan Estonya devleti siber alanda kamu kapasitesinin yanında özel sektör ve gönüllüleri de
kullanmayı amaçlamaktadır.45
Hibrit tehditler başta olmak üzere Estonya halkının savunma ve güvenlik konularında farkındalık
seviyesini ve direncini artırmak amacıyla 2011 yılında Ulusal Savunma ve Güvenlik Farkındalık
Merkezi kurulmuştur. Bahse konu merkez üstlendiği misyonlara ilave olarak özellikle Estonya’da Rusça
konuşan halkı güvenlik ve savunma konusunda bilgilendirme ve eğitmeye yönelik faaliyetler de
yapmaktadır.46
3.2. ABD
Kamu ve sivil güvenlik ayrımının giderek belirsizlik kazandığı siber alanda güvenliğin sağlanması
ABD için önemini korumaktadır. Siber alanda güvenliği sağlamak ABD hükümetinin kamu
yeteneklerinin üzerinde bir durum izlediğinden özel sektörle iş birliği yapma zorunluluğu ortaya
çıkmıştır. Ancak, dünyada internet teknolojileri alanında özel şirketlerin hâkim olduğu ve bu alanda
rekabetin yoğun yaşandığı ABD’de siber alanda kamu-özel iş birliğinin sağlanması tarafların özellikle
bilgi paylaşımı konusundaki tereddütleri nedeniyle zorlaşmıştır.47 ABD siber güvenlik alanında ulusal
güvenlik meselelerine çözüm bulmak adına Mayıs 2021’de Joe Biden tarafından Başkanlık kararnamesi
yayımlamıştır. Bu kararname ile internet servis sağlayıcılarının kamu idareleri ile siber alanda bilgi
paylaşımı başta olmak üzere kamu ve sivil sektör temsilcilerinin birlikte yer aldığı üst seviyede bir Siber
Güvenlik İnceleme Kurulu’nun teşkil edilmesi kararlaştırılmıştır.48
11 Eylül 2001 saldırılarının önlenmesi noktasında istihbarat alanında güvenlik zafiyeti tespit eden
ABD yönetimince 9/11 Komisyonu’nun önerisi ile 2004 yılında tüm istihbari faaliyetleri füzyon edecek
ve Başkana karşı sorumlu olacak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü oluşturmuş ve ulusal İstihbarat
Topluluğunu yeniden düzenlemiştir.49
ABD yönetimi ulusal ve uluslararası alandaki tehdit algılamaları doğrultusunda doğrudan başkana
bağlı olarak teşkil edilen teşkil edilen Ulusal Güvenlik Konseyi, iktidar partisinin güvenlik politikaları
44 National Securiyt Concept,
https://kaitseministeerium.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/national_security_concept_2017_0.pdf, s. 5,
(Erişim Tarihi: 10.02.2022)
45 Age
46 https://www.kaitsen.ee/ncdsa-eng/ (Erişim Tarihi: 10.02.2022)
47 Madeline Carr, “Public-private partnerships in national cyber-security strategies”, International Affairs,
January 2016, Vol. 92, No. 1,43-62, ss.58-59.
48 The White House, Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity, 12 May 2021,
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-thenations-cybersecurity/ (Erişim Tarihi: 12.02.2022)
49 https://www.dni.gov/index.php/who-we-are/history, (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
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ve başkanın tercihleri doğrultusunda güncellenmektedir. Biden yönetimince belirlenen Konsey üyeleri
kararname ile belirlenmekte ve bu bağlamda, ABD yönetimi son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 salgınını ulusal güvenlik sorunu olarak görmüş ve COVID-19 Mücadele Koordinatörünü
Ulusal Güvenlik Konseyi teşkilatına dâhil etmiştir. 50 Diğer taraftan Ulusal Güvenlik Konseyi
teşkilatlanması yapısı altında uzmanlık desteği sağlanan birimler öncelik verilen bölge, ülke ve güvenlik
alanlarına yeniden belirlenmiştir.51
ABD yönetimi değişen güvenlik ortamında ulusal güvenlik kurumlarının eski ekinliğinin gelişen
teknoloji dikkate alındığında risk taşıdığını ve bu çerçevede esnek, çevik ve uyum sağlayabilen teşkilat
yapılanmasına geçme ihtiyacını dile getirmektedir.52 ABD’de Biden’ın yönetime gelişiyle birlikte Mart
2021 yılında yayımlanan Geçici Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzu’nda, ulusal güvenlik meselelerinin
etkin bir şekilde çözülebilmesi için ulusal güvenlik işgücü ve karar verme süreçleri gibi farklı alanlara
ve kurumsal yapılanmalara öncelik verileceği beyan edilmiştir.53
Hibrit tehditlere ilişkin tecrübe paylaşımı ve farkındalık sağlama önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu noktada ABD Savunma Bakanlığında kurulan Hibrit Tehditlerle Mücadele Merkezi
(The Center on Combating Hybrid Threats) disiplinler arası çalışma yaparak hibrit tehditlere yönelik
karşı tedbir yöntemlerini geliştirmek ve askeri personelin farkındalık düzeyini artırma amacıyla
kurulmuştur.54 Hibrit tehditlere yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı doğrultusunda AB ve NATO üyesi
ülkeler başta olmak üzere çok uluslu bir yapı içerisinde yer aldığı Finlandiya merkezli Hibrit Tehditlere
Karşı Mükemmelliyet Merkezi (The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats) 55
işbirliği gerçekleştirmiştir.
3.3. İngiltere
İngiltere 2017’de ulusal güvenlik konseptinin genişletilmesiyle ilgili bir belge hazırlamış bu
belgedeki temel güvenlik alanına doğrudan yabancı yatırımcıları almıştır. Bu tür doğrudan yatırım yapan
tüzel şirketlerde özellikle kritik endüstrilerde hizmet sunanlar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tüzel

50 The White House, National Security Council, https://www.whitehouse.gov/nsc/ (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
51 www.whitehousetransitionproject.org/wp-content/uploads/2021/05/WHTP2021-100-White-House-Overall2021.pdf (Erişim Tarihi: 28.12.2021)
52 The White House, Memorandum on Revitalizing America’s Foreign Policy and National Security Workforce,
Institutions, and Partnerships, February 04, 2021, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidentialactions/2021/02/04/memorandum-revitalizing-americas-foreign-policy-and-national-security-workforceinstitutions-and-partnerships/ (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
53 The White House, Interim National Security Strategic Guidance, March 2021, s.21.
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
54 The Center on Combating Hybrid Threats, https://nps.edu/web/ccht/about (Erişim Tarihi: 12.01.2022)
55 Bkz. https://www.hybridcoe.fi/who-what-and-how/ (Erişim Tarihi: 15.01.2022)
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varlıklardan özellikle kritik sektörlerde olanların incelenmesi konusunda ABD’de yetkili olan kurumlar
arası bir komiteye (CFIUS) benzer bir yapılanmanın İngiltere’de de işletilebileceği öngörülmüştür.56
Beş yılda bir ya da her seçim döneminde yenilenen bir güvenlik dokümanın belirsiz ve değişken
güvenlik şartları göz önüne alındığında finansal ve stratejik açıdan İngiltere için yeterli bulunmayacağı
varsayılmıştır.57 Güvenlik ortamının belirsiz olduğu ve değişimin süratli yaşandığı zaman periyotlarında
güvenlik politikalarını tanımlayacak kapsamlı bir güvenlik konsepti oluşturmanın zorluğu ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle İngiltere’de geleneksel manada tecrübe edilen güvenlik konsepti yaklaşımına
ilave olarak risk temelli yönetim anlayışı da uygulama imkânı bulmuştur. Böylelikle değişen güvenlik
ortamına göre oluşan risklerin güncel analizi üzerinden güvenlik politikaları oluşturulmuştur. Tehditlere
ilişkin risk değerlendirmesi, alınacak karşı tedbirler ve kriz yönetiminde önemli bir gereksinim olarak
karşımıza çıkmaktadır. İngiltere bu doğrultuda, tehditlere karşı hazırlık düzeyini yükseltmek, direncini
artırmak, geleceğe yönelik bir projeksiyon sunmak amacıyla ulusal güvenlik stratejisinin
geliştirilmesine dayanak teşkil edecek Ulusal Risk Değerlendirmesi çalışması yapmıştır.58 Ulusal Risk
Değerlendirme dokümanı, Ulusal Güvenlik Strateji dokümanında nelerin öncelikli güvenlik konusu
olacağını belirlemektedir.59 Risk Değerlendirme Dokümanı, geçmişte yaşanan olaylar ve bilimsel veriler
ışığında geleceğe yönelik risk analizini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Risk Değerlendirme
Dokümanı, Ulusal Risk Kayıt dokümanı ile paralellik göstermektedir. Ulusal Risk Kayıt dokümanında
ise, insan ve doğa kaynaklı tehdit ve riskler bir analize tabi tutularak, etkileri açıklanmış ve risklerin
yaşanması durumunda hükümet, toplum, birey ve ailelerin alabileceği tedbirler, acil irtibat noktaları gibi
bilgiler kamuoyu ile paylaşılmıştır.60 Ancak, risk temelli yaklaşımda, risk yönetimin sistemik yapısından
ziyade politik açıdan verilen bazı karar, tercih ve öncelikler İngiltere’de tartışma konusu
oluşturmuştur. 61 Diğer taraftan, risk temelli yaklaşım uzun vadede oluşturulacak stratejik askeri
yetenekler konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu noktada konvansiyonel ihtiyaçları da gözeten uzun
dönem planlamanın ve risk temelli yaklaşımın bir arada olduğu bir modellemenin bu boşluğu
kapatabileceği tartışılmıştır.62

56 Ioannis Kokkoris, “National Security as a Public Interest Consideration in UK Merger Control”, Journal of
Strategic Security, 2021, Vol. 14, No. 2, 47-73, ss.63-67.
57 Paul Cornish and Andrew M. Dorman,” Complex security and strategic latency: the UK Strategic Defence and
Security Review 2015”, International Affairs, 2015, Vol. 91: 2, 351-370, s. 355.
58 Anne Hammerstad and Ingrid Boasss, “National security risks? Uncertainly, austerity and other logics of risk
in the UKgovernment's National Security Strategy”, Cooperation and Conflict, December 2015, Vol. 50, No. 4,
475-491, ss.479-480.
59 UK HM Goverment, A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, London, 2010,
ss.25-27.
60 UK Cabinet Office, National Risk Register, 17 February 2021,
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/969213/20210
310_2008-NRR-Title-Page_UPDATED-merged-1-2.pdf (Erişim Tarihi: 11.02.2022)
61 Cornish and Dorman, a.g.m., ss. 359-364.
62 A.g.m., s. 370.
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İngiltere tehditlere karşı ulusal direnci artırmak amacıyla, 2021 yılında kapsayıcı ulusal dirençlilik
stratejisini hayata geçireceğini, böylelikle tüm toplumun direncini sağlamak adına devlet, sivil sektör
kurum/kuruluş ve kritik ulusal tesislerden partnerleri de içeren geniş katılımcılar ile çalışacağını beyan
etmiştir.63 Diğer taraftan İngiltere, kriz durumunda gerekli tüm bilgileri toplamak, hızlı ve analitik bir
şekilde analiz yaparak karar vericilere bir karar destek mekanizması şeklinde hizmet vermek maksadıyla
bir “Görev/Durum Merkezi” (Stuation Center) kurmayı ve bu doğrultuda “dijital dönüşümü”
gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.64
İngiltere, modern caydırıcılık olarak tanımladığı strateji ile tehdide yönelik geniş spektrumda karşılık
vermeyi amaçlamaktadır. 65 Bu noktada, tehdide yönelik karşı tedbir sorumluluğunun sadece askeri
birimlere yüklenemeyeceğinden hareketle İngiltere kapsamlı bir yaklaşım sunan Füzyon Doktrini 66
hayata geçirmiştir. Bu doktrine göre, tehditlere ilişkin kapsamlı bir analizin yapılması ve karşılığın
oluşturulması için hükümete bağlı kurum, kuruluşlar, özel sektör, kritik tesis ve sanayiyi de içerecek
şekilde aralarında ortak bir çalışma kültürünün oluşturulacağı bir füzyonun sağlanması hedeflenmiştir.67
Lester ve Moore, farklı sektörlerin elinde bulunan siber yeteneklerin ulusal ölçekte bir savunma
stratejisinin parçası olarak müşterek bir füzyon karargahında yönetilmesinin uygun olabileceğini
değerlendirmiştir.68
İngiltere değişen güvenlik ortamına bağlı olarak yeni tehditlerin analizi ve karşı tedbir yöntemlerinin
belirlenmesi noktasında en üst seviyedeki Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ilave olarak alt çalışma
komiteleri (COVID-19, Nükleer Caydırıcılık, iklim vb.) oluşturmuştur.69 Böylelikle yeni bir tehdit türü
olan ve üst seviyede gündeme getirilmesi düşünülen konular alt çalışma grupları/komiteler tarafından
incelenerek çalışmaların olgunluğa ulaştırılması hedeflenmiştir.
Sonuç
Ulusal seviyede sistemsel bir bakış açısıyla tehdidin tanımlanmasını yapacak, tehdide karşı bir tedbir
ve eylem oluşturacak, etki-tepki-raporlamanın yapılarak hızlı reaksiyonun gösterilmesinde etkin olacak,
bütüncül bir güvenlik teşkilatlanmasına her dönem ihtiyaç olmuştur. Ulusal güvenlik teşkilatlanmaları
bir devletin güvenlik politika, strateji ve uygulamalarının temel sistematik yaklaşımını temsil etmektedir.

63 UK HM Goverment, Global Britain in a competitive age: The Integrated Review of Security, Defence,
Development and Foreign Policys, March 2021, s. 88.
64 Age, s. 89.
65 HM Goverment, National Security Capability Review, March 2018, s.11.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/705347/6.4391
_CO_National-Security-Review_web.pdf (Erişim Tarihi: 12.02.2022)
66 Age, s.2.
67 Age ss. 10-11.
68 Phil Lester and Sean Moore, “Responding to the Cyber Threat: A UK Military Perspective”, Connections,
Winter 2020, Vol. 19, No. 1,39-44, ss.43-44.
69 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027921/Ca
binet_Committee_-_Membership_and_ToRs__October_2021___2_.pdf (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
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Devleti esas alan askeri güvenlik konularını önceleyen realist paradigmanın yerini eleştirel yaklaşımlara
bırakarak güvenlikte derinleşme

70

ve genişleme

71

kavramlarıyla birlikte güvenlik yaklaşımı

spektrumunu genişletmiştir. Birey, toplum, sivil sektör gibi katmanları dışarıda tutan bir güvenlik
anlayışının günümüz güvenlik ortamında başarı sağlaması mümkün görünmemektedir. Bu doğrultuda
kapsayıcı bir ulusal güvenlik sisteminin oluşturulması, tehditlere karşı sistemin mukavemetinin
sağlanması, şartlar ve tehdide bağlı olarak güncellenmesi sistematik bir yaklaşımın gerekliliğini ortaya
çıkartmaktadır.
Belirsizlik ortamının yaşandığı güvenlik ortamında hibrit tehditlerle kapsamlı mücadele etmenin
yolu yine kapsamlı bir güvenlik teşkilatlanmasından geçmektedir. Güvenlik teşkilatlanması sadece fiziki
dönüşüm ve uyum sürecini değil aynı zamanda paradigma değişimini de ifade etmektedir. Hibrit
tehditlerin çok boyutluluğu ve çeşitliliği dikkate alındığında karar verme süreçlerinde farklı
disiplinlerden uzman ve tecrübeli paydaşların bilgi alış-verişi önemli bulunmaktadır. Sistematik bir
karar verme süreciyle çözüme ilişkin üretilen alternatif hareket tarzlarını analiz etmek, mukayese ederek
olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak, harp oyunu/simülasyon ve tatbikat ortamında test etmek
ve nihayetinde en uygun seçimi yapmak mümkündür. Karar süreci sonucunda tehdide en uygun güvenlik
teşkilatlanmasını ne olacağı ve işlevi belirlenebilmektedir. Tehdidin değişkenliği, belirsizliği ve çok
boyutluluğu dikkate alındığında, hibrit tehditlerle dinamik bir mücadele için güvenlik ortamının karar
vericiler ve planlayıcılar tarafından sürekli bir şekilde muhakeme edilmesi ve yapılacak karar süreci
sonucunda teşkilatlanma ihtiyacının ortaya konmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Çalışmada üzerinde durulan ülkelerin güvenlik stratejileri ve bu yönde aldıkları güvenlik
teşkilatlanmaları kararları incelendiğinde, karar sürecinin güvenlik ortamının yarattığı bir tetikleyici
olgu/olaydan kaynaklandığı, tehdidin analiz edildiği, karşı tedbirlerin belirlendiği ve süreç sonucunda
bir kararın verilerek teşkilatlanmanın yapıldığı ve bu sürecin askeri karar verme sürecinin uyarlanmış
modeli ile benzerlik gösterdiği gözlemlenmiştir. Harp oyunu, simülasyon ve tatbikat aşamalarının karar
verme sürecinin sağlıklı işletilmesi açısından önemli olduğu ve elde edilen bulgulardan ABD’nin bu
aşamayı kritik personelin farkındalık seviyesini artırarak karar verme sürecinde kullanmaya çalıştığı
anlaşılmaktadır. Tüm bu aşamaların birleşimi olarak tipik askeri karar verme süreci uyarlamasının
güvenlik teşkilatlanmasının belirlenmesi noktasında kullanılabileceği öngörülmektedir.
Estonya’da hibrit tehdidin tanımlanması, analizi ve ulusal güvenlik ve savunma dokümanın
hazırlanmasında geniş spektrumlu yaklaşımın benimsenmesi ve bu doğrultuda güvenlikle ilgili
kurumların başbakanlık üzerinden müşterek bir planlamaya dahil edilmesi, güvenliğin sadece askeri
açıdan düşünülemeyeceğini ve tüm paydaşların ulusal güvenlikte sorumluluk üstlenmesi gerektiği
konusunda fikir vermektedir. Diğer taraftan konvansiyonel anlamda kara, hava, deniz, iç sular ve uzay’a
70 Jones, Age, ss.112-114.
71 Barry Buzan, People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations, Wheatsheaf
Books, Sussex, 1983, ss.75-83.
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ilave olarak; sosyal kitleler, kritik altyapı/tesisleri, bilginin manipülasyonu gibi konularda başlı başına
bir mücadele alanı olan siber alanda mukavemeti artırmak amacıyla Estonya bir siber komutanlık teşkil
etmeyi hedeflemiştir. Bununla birlikte siber alanda kapsamlı mücadele için kamuya ilave olarak sivil
firma ve gönüllüleri de ulusal savunma stratejisinin bir parçası yaparak geniş spektrumda güvenlik
yaklaşımını benimsemiştir. Bunlara ek olarak Ulusal Savunma ve Güvenlik Farkındalık Merkezi ile
halkın hibrit tehditlere ilişkin farkındalık düzeyini artırma ve bir nevi stratejik iletişim yapma hedefinde
olmuştur. Bilginin kolaylıkla istismar edilebildiği günümüz ortamında doğrudan hedef kitle ile temas
kurarak doğru bilginin verilmesi ve farkındalığın oluşturulması noktasında bahse konu merkez önemli
bir örnek teşkil etmektedir.
Günümüz güvenlik ortamı ulus devletlerin kamusal imkanları ile tek başına mücadele edebileceği
alanın ötesinde konumlanmaktadır. Bu noktada, ABD’nin siber alanda faaliyet gösteren özel sektörle iş
birliğine yönelmesi, bilgi paylaşımını kolaylaştıran yasal mevzuatın hazırlanması ve sivil-kamu iş
birliğinde Siber Güvenlik İnceleme Kurulu kurulması önemli bir göstergedir. Öte yandan ABD, hibrit
tehditlerle etkin mücadele etmede tehdidin erkenden ikaz edilmesinde ve tanımlanmasında kritik bileşen
olan ve dağıtık konumda olan istihbarat toplama gayretlerini Ulusal İstihbarat Direktörlüğünde füzyon
elde edecek bir teşkilatlanmaya geçiş yapmıştır. Bununla birlikte ABD’de, COVID-19 salgınının bir
güvenlik meselesi olarak kabul edilmesiyle konvansiyonel yapılagelişin dışına çıkılarak ulusal güvenlik
konseyi teşkilatlanmasına COVID-19 Mücadele Koordinatörü eklenmiştir. Bu durum söz konusu
salgınla mücadelenin sadece sağlık birimlerine bırakılamayacağını ve gerektiğinde ulusal güvenlik
konseyinin ihtiyaca göre güncellenebileceğini göstermektedir. ABD yönetiminin son çalışmalarında
özellikle hibrit tehditlere karşı esnek ve çevik bir güvenlik teşkilatlanması ihtiyacına vurgu yapılarak
etkinliği artıracak ve reaksiyon süresini kısaltacak çözüm arayışı içerisinde olduğu gözlenmektedir.
İngiltere, konvansiyonel güvenlik yaklaşımına ilave olarak risk temelli yönetim anlayışını
benimsemiştir. Böylelikle kısa ve uzun vadede güvenlik politikalarının belirlenmesi için ara bir formül
oluşturmuştur. Risk temelli yönetimin yaptığı sistemik değerlendirme karşısında politik alandaki bazı
öncelik ve değerlendirmelerin olabileceği ve bu noktada bir zafiyet yaşanabileceği anlaşılmaktadır. Öte
yandan İngiltere’de risk temelli yaklaşımda insan, toplum ve sektörleri de içeren bir yaklaşımın ortaya
konması ve Ulusal Risk Kayıt dokümanın hazırlanarak paylaşılması kamuoyunun farkındalığının
artırılması noktasında önemli bir örnektedir. Diğer yandan, İngiltere Kapsayıcı Ulusal Dirençlilik
stratejisiyle tehditlere ilişkin ulusal direnci artırmaya ilişkin kamu-sivil iş birliğini harekete geçirecek
bir manifesto oluşturmuştur. Buna ilave olarak tehditlerle mücadelede noktasında analitik bir karar
destek merkezi oluşturmak amacıyla dijital dönüşümü de içeren bir Görev/Durum Merkezi’nin ulusal
güvenlik teşkilatlanması içerisinde yer alması amaçlanmıştır. İngiltere’nin modern caydırıcılık konsepti
ve Füzyon doktrini hibrit tehditlerle mücadele ve ulusal kapasitenin kullanılması noktasında önemli bir
örnektir. İngiltere’de güvenlik çalışmaları ile ilgili uygulama alanı bulan bir diğer konu da alt çalışma
komiteleri/gruplarının oluşturulmasıdır. Tehdit yelpazesinin geniş olması nedeniyle konuya uygun alt
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çalışma gruplarının oluşturularak Ulusal Güvenlik Konseyi’nin alacağı kararlarda önemli bir destek
vazifesi görmesinin hedeflendiği anlaşılmaktadır.
Hibrit tehditlere karşı konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan yeteneklerin muhafaza edilmesi ve
geliştirilmesi önemini korumaktadır. Diğer taraftan, hibrit tehditlere ilişkin tespit aşamasından başlamak
üzere karşı tedbirin uygulanması süreci ile devam eden periyotta ulusal ölçekte birimler arası eşgüdüm
önemli bir çarpan olmaktadır. 72 Hibrit tehditlerle mücadele bağlamında barıştan itibaren kurumlar
arasında yakın iş birliğinin sağlanması, ortak terminoloji ve birlikte çalışma kültürünün oluşturulması,
tehditlere ilişkin görev paylaşımı, sorumluluklar, iş birliği alanlarının belirlenmesi, öngörülen tehditlere
ilişkin uygulama planının hazırlanması ve bilgi paylaşımı anahtar rol üstlenmektedir. Özellikle füzyon
karargâhı olarak da adlandırılan müşterek bir yapı üzerinden belirlenecek bir kısım güvenlik
uygulamaları yönetiminin çevikliğin oluşturulması ve gayret birliğinin sağlanması noktasında önemli
faydalar sağlayabileceği düşünülmektedir.
Ülke örneklerinden de incelendiği üzere; her ülkenin tehdit algılaması, coğrafi konumu ve tehditlerle
mücadele etme kapsamında ulusal güç kapasiteleri farklı olduğundan, ulusal güvenlik teşkilatlanmaları
da farklı olmaktadır. Bir ülke için ihtiyaç olarak kabul edilen teşkilatlanma örneği başka bir ülke için
ihtiyaç olarak kabul edilmeyebilir. Bu ihtiyaç ve farklılık ülkelerin güvenlik ortamını ne şekilde
yorumladığı, analiz ettiği ve karar süreci sonucunda oluşturulan hareket tarzlarından hangisi üzerinde
seçim yaptığı ile ilgili olmaktadır. Bu nedenle her ülke için uygulanabilir ideal bir güvenlik
teşkilatlanmasının önerilemeyeceği değerlendirilmektedir. Çalışmada incelenen ülkelerin güvenlik
ortamındaki değişime bağlı olarak tehdide karşı benzer ya da kendine özgü farklı çözüm yöntemleri
geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bunlar arasında; ulusal ölçekte araştırma/mükemmeliyet merkezleri,
istihbarat toplama gayretleri ve füzyon, planlama ve uygulamada iş birliği/müştereklik, kurumlar
arasında eşgüdüm ve dijital entegrasyon, sivil-kamu iş birliği, disiplinler arası çalışma, risk temelli
yönetim, geniş spektrumda mücadele, hibrit tehditlere yönelik farkındalığın ve direncin artırılması,
kritik lider ve karar vericilerin eğitimi, harp oyunu/simülasyon/tatbikatlar, teşkilatlanmada esneklik ve
çeviklik gibi hususlar hibrit tehditlere ilişkin mücadelede ön plana çıkmaktadır. Tüm bu
değerlendirmeler ışığında; hibrit tehditlere karşı tek ve standart bir teşkilatlanma çözümünün
olamayacağını, ülkelerin tehdit algılaması, coğrafyası, ulusal güç kapasitesi gibi birçok faktörlere bağlı
olarak kendine has bir güvenlik teşkilatlanmasını oluşturduğu sonucuna varmak mümkündür.

72 Patrick J. Cullen and Erik Reichborn-Kjennerud, MCDC Countering Hybrid Warfare Project: Understanding
Hybrid Warfare, 2017, ss.24-25.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/647776/dar_m
cdc_hybrid_warfare.pdf (Erişim Tarihi: 13.02.2022)
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Kritik Altyapılarda Siber Dirençliliğin Oluşturulması
Fatih Furkan BAYAR
Mert ÖZARAR
Öz
Kritik altyapılar toplumun sosyal hayatlarını ve ekonomik faaliyetlerini sağlıklı ve emniyetli bir
şekilde yürütmesini sağlayan, aksaması durumunda toplumsal refahı bozabilecek, varlık ve sistemler
bütünüdür. Kritik altyapılara içeriden veya dışarıdan gelebilecek herhangi bir zarar ülkelerin toplumsal
düzeninin bozulmasına, uluslararası itibarın kaybolmasına ve güvenilirliklerinin zedelenmesine yol
açacaktır. Geçmişte, kritik altyapıların çalışmasını sağlayan donanım, cihaz, otomasyon araçları gibi
endüstriyel kontrol sistemleri izole ortamlar içerisinde yönetiliyordu. Bu sistemlere yönelik en ciddi
tehditler genellikle doğal afetler, terörizm veya içeriden gerçekleşen saldırılar gibi fiziksel etkilerden
kaynaklanan tehditlerdir. Günümüzde, kritik altyapı donanımları internet üzerinden yönetilebilir hale
gelmiş, siber saldırıların atak yüzeyi genişlemiş ve operasyonel teknoloji sistemlerinin zafiyetleri siber
saldırıların odağı haline gelmiştir. Bu makalede, dijital dönüşüm gerçekleştirerek bilgi ve operasyonel
teknoloji sistemlerini birleştiren kurumları ve ülkeleri bekleyen siber tehlikelere değinilmiştir. Bu
tehditlere karşı siber dirençliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan olası çözümler bu çalışma boyunca
açıklanmakta ve kritik altyapıların siber olgunluğunu artırmaya yönelik bir kılavuz oluşturmak amacıyla
atılması gereken adımlar belirtilmiştir.
Building Cyber Resilience in Critical Infrastructures
Abstract
Critical infrastructures are a collection of assets and systems that enable the society to carry out its
social lives and economic activities healthily and safely, which can corrupt social welfare if it is
disrupted. Any damage to critical infrastructures from inside or outside will lead to the deterioration of
the social order of countries, the loss of international reputation, and the undermining of their credibility.
In the past, industrial control systems such as hardware, devices, and automation tools that enable critical
infrastructures operation were managed in isolated environments. The most severe threats to these
systems are generally caused by physical effects such as natural disasters, terrorism, or insider attacks.
Nowadays, critical infrastructure equipment has become manageable over the internet, the attack surface
of cyberattacks has expanded, and the vulnerabilities of operational technology systems have become
the focus of cyberattacks. This article outlines the cyber threats facing institutions and countries. The
needed possible solutions to enable cyber resilience against these types of threats are explained
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throughout this study. The steps that are needed to be taken are also specified to establish a guide for
increasing the cyber maturity of critical infrastructures.
Giriş
21. yüzyıl itibariyle teknolojinin gelişimi her geçen gün daha da ileriye gitmekte ve dünya genelinde
teknolojiye ihtiyaç ve bağımlılık artmaktadır. Özellikle internetin keşfi ile hız kazanan bu alan, bilgi
teknolojileri(BT) ve operasyonel teknoloji(OT) gibi kavramları beraberinde getirmiştir. Bilgilerin
elektronik ortamda üretilmeye, işlenmeye, saklanmaya ve kullanılmaya başlamasıyla birlikte yazılı
kaynaklar yerini elektronik kaynaklara bırakmıştır. Buna bağlı olarak bilgi teknolojileri 21. yüzyılın en
çok gelişen ve önem kazanan teknoloji unsurlarından biri olmuştur. Bilgi teknolojileri, hızlı erişim ve
işlem gücü, kaynak ve zaman tasarrufu gibi avantajlarıyla bireysel kullanımların yanı sıra, devletlerin
toplum düzenini sağlamasında önemli bir parça haline gelmiştir. Her alanda oldukça yaygın olarak
kullanılmaya başlanan bilgi teknolojileri sistemleri, kötü amaçlı kişilerin başlıca hedefi haline gelmiştir.
Bu kişiler, teknolojik araçlar yardımıyla bilişim sistemlerine izinsiz erişme, zarar verme veya bilgi
hırsızlığında bulunma gibi yasadışı faaliyetler sergileyebilir hale gelmiştir. Bilgi teknolojileri sistemleri
üzerinde, kötü amaçlı kişilerin oluşturduğu potansiyel tehditlerin önlenebilmesi bireysel olduğu kadar
ulusal ve uluslararası alanlarda da önemli bir gündem maddesi olmuştur.
Teknoloji sistemlerine yönelik tehditlerin sürekli olarak artması ve etkilerinin büyümesiyle birlikte,
bu sistemlerin güvenliği başlı başına bir gündem olmuş ve siber güvenlik kavramı ortaya çıkmıştır. Siber
güvenlik, kişilerin veya organizasyonların değerli varlıklarını korumaya yönelik kullandığı tüm
teknolojilerdir. Bu bağlamda internete erişimi olan ve siber dünyaya giriş yapabilen her türlü varlık,
siber atak yüzeyini genişletmekte ve korunmasını mecbur kılmaktadır.
Günümüze gelene kadar siber güvenliğin temelini bilgi teknolojileri güvenliği oluşturmasına
rağmen, operasyonel teknoloji alanı gelişimini sürdürmeye devam etmiştir. Operasyonel teknoloji (OT),
endüstriyel ekipmanların, varlıkların, süreçlerin ve olayların doğrudan izlenmesi ve/veya kontrolü
yoluyla bir değişikliği algılayan veya değişikliği gerçekleştiren donanım ve yazılımdır.1 Operasyonel
teknoloji alanının siber güvenlik açısından bugüne kadar önceliklendirilmemesinin en büyük nedeni,
genel olarak bu teknoloji sisteminin internete doğrudan erişiminin olmadığı, fabrikalar, üretim tesisleri,
enerji dağıtım merkezleri, su arıtma tesisleri veya nükleer santraller gibi izole ortamlarda çalışıyor
olmasıdır. Bu ortamlardaki donanımları kontrol eden cihazların internet erişiminin olmaması, siber atak
yüzeyini oldukça kısıtlı hale getirmekte ve fiziksel bir erişim olmadığı müddetçe saldırı yapılması
imkanını büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Ancak günümüzde, donanımların uzaktan izlenebilmesi
ve kontrol edilebilmesine yönelik ihtiyaçların oluşması, donanımları kontrol eden cihazların internete

1 “Definition of Operational Technology (OT)- Gartner Information Technology Glossary”,
https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/operational-technology-ot
(Erişim
tarihi:
25.11.2021).
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erişimlerinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu durumun sonucunda bilgi teknolojileri ve
operasyonel teknoloji alanları birbiriyle yakınlaşarak bütünleşik sistemler haline gelmeye başlamıştır.
Bilgi ve operasyonel teknoloji sistemleri, ulaşım, sağlık, enerji ve savunma gibi işleyişinde aksaklık
meydana gelmesi durumda devletin ve toplumun düzenini sarsacak kritik altyapıların temelinde yer
almaktadırlar. Kritik altyapıların güvenliğinin sağlanması, ulusal güvenlik açısından değerlendirilmeli
ve kritik altyapıların siber saldırılara karşı dirençliğinin sağlanması gerekmektedir. Kritik altyapıların
siber

dirençliliğinin

oluşturulması

ve

arttırılmasına

yönelik

politikalar

geliştirilmeli

ve

gerçekleştirilmelidir.
1.

Kritik Altyapı

Kritik altyapı kavramı literatürde ilk olarak 1996 yılında dönemin ABD başkanı W.J. Clinton
tarafından yürürlüğe alınan “Kararname 13010: Kritik Altyapı Koruması” adlı kararnamesinde
geçmektedir.2 Bu kararnameye istinaden ABD içerisinde kritik altyapı güvenliği konusunda çalışacak
bir komisyon kurulmuş ve kritik altyapı güvenliğine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
Kritik altyapılar için kesin bir tanımlama olmamakla birlikte, Avrupa Birliği Konseyi’ne göre “kritik
altyapı, üye devletlerde bulunan ve hayati toplumsal işlevlerin sürdürülmesi, sağlık, güvenlik, güvenlik,
ekonomik veya sosyal refah için gerekli olan ve bu işlevlerin sürdürülmemesi sonucu üye devlette
önemli bir etkiye sahip olacak bir varlık, sistem veya bir kısmı” anlamına gelir.”3
Bu tanımlamada bahsi geçen varlık ve sistemler düşünüldüğünde, bilgi ve operasyonel teknoloji
alanlarında birçok farklı donanım, uygulama ve kontrol ünitesi akla gelmektedir. Dolayısıyla, bir
ülkenin kritik altyapısı fiziksel donanımlar ve sanallaştırılmış çözümler bir arada kullanılarak
oluşturulmuştur.
1.1. Bilgi ve Operasyonel Teknoloji Yakınlaşması
Geçmişte, bilgi teknolojileri sistemleri ile operasyonel teknoloji sistemleri birbirinden bağımsız, ayrı
sistemler olarak ele alınmaktaydı. Organizasyonların bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarında
uzmanlaşmış ayrı ekipleri olmaktaydı. Ekipler yalnızca uzmanlaştıkları sistemler üzerinde bilgi sahibi
olmakta ve çalışmaktaydı. Bu durum 21. yüzyıl itibariyle değişmeye başlamış ve iki alan arasında
ayrımlar ortadan kalkmıştır.
21. yüzyılda, süreçlerin hızla yürütülmesi, alınan kararların gerçek zamanlı olarak uygulanabilmesi
ve gözlemlenebilmesi ihtiyacı oluşmuştur. Bu sebeple, en az bir iletişim ağına veya internete bağlanan
OT sistemlerin sayısı hızla artmaktadır. Sensörler, aktüatörler gibi endüstriyel kontrol sistemlerinin
2 W.J. Clinton, “Executive order 13010 - Critical infrastructure protection”, Federal Register, 1996, Vol 61,
37347-37350.
3 The Council of The European Union, “COUNCIL DIRECTIVE 2008/114/ EC of 8 December 2008 on The
Identification and Designation of European Critical Infrastructures and The Assessment of The Need to Improve
Their Protection”, Official Journal of the European Union, 2018, 75-82, s. 77.
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(EKS) birbiriyle haberleşmelerinin yanı sıra ağ bağlantısı yardımıyla BT ortamlarına veri akışı
sağlamaktadırlar. BT ortamlarında bu veriler işlenip analiz edilerek fiziksel cihazların durumu ve
performansı gözlenmekte, süreç yönetimi için kullanılabilecek yararlı istatistikler oluşturulmaktadır. OT
sistemlerde yer alan cihazların yapılandırmaları BT sistemler üzerinden uzaktan yapılabilir hale
gelmiştir.
BT ve OT sistemlerin bir arada kullanılmasının birçok fayda sağladığı açık bir şekilde görülse de
birçok riski de beraberinde getirmektedir. İzole bir ortamda yer almayan, internet ağına bağlı her BT ve
OT alanlarının birleştiği sistemler, ciddi fiziksel ve maddi sonuçlara yol açabilecek siber saldırılara karşı
açık hale gelmektedir.
1.2. Kritik Altyapılar İçin Siber Tehditler
Kritik altyapıların işleyişinin en önemli parçalarından biri operasyonel teknoloji alanında yer alan
endüstriyel kontrol sistemleridir. Fiziksel olarak konumlandırılan bu cihazlara yapılacak bir saldırı ile
tüm sürecin durmasını sağlamak ve ciddi zararlara yol açmak mümkündür.
Bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarının yakınlaşması ile endüstriyel kontrol sistemlerinde yer alan
zafiyetler gün yüzüne çıkmış ve kritik altyapılara yönelik yapılacak siber saldırılarda en öncelikli hedef
haline gelmişlerdir. Bilgi teknolojileri cihazlarının 3-5 sene içerisinde yenileniyor olmasına karşın
operasyonel teknoloji cihazlarının 30-50 sene kullanılıyor olması birçok siber güvenlik açığının
meydana gelmesine sebebiyet vermektedir. 4 Eski sistemler, modern siber tehditlerine karşı dirençli
olacak şekilde üretilmedikleri için çağın siber güvenlik ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaktadır.
Operasyonel teknolojiler, bilgi teknolojileri aksine, erişilebilirliği ve bütünlüğü ön planda tuttuğu için
sistemi durdurmak ve üzerinde güncelleme yapmak çoğu zaman mümkün değildir.5 Eskimiş endüstriyel
kontrol sistemlerinin, bilgi ve operasyonel teknoloji yakınlaşması ile internet aracılığıyla sanal
dünyadan erişilebiliyor olması, kritik altyapılara yönelik saldırı yüzeyini oldukça genişletmektedir.
21.yüzyıl itibariyle endüstriyel kontrol sistemlerini hedef alan, kritik altyapılara zarar vermeye
yönelik STUXNET, Havex, Black Energy gibi birçok siber saldırı gerçekleştirilmiştir.6 Gerçekleştirilen
saldırılar ile kritik altyapıların işleyişinin bozulmasının yanı sıra ülke itibarına ve toplumsal düzene ciddi
zararlar verilmiştir. Endüstriyel kontrol sistemlerinin zafiyetleri kritik altyapılar için en önemli
tehlikelerden biridir ve bu sistemlere karşı gerçekleştirilen siber saldırılar her geçen artmaktadır.7 Siber

4 Rajiv Shah, Protecting critical national infrastructure in an era of IT and OT convergence, Australian Strategic
Policy Institute; 2019, s. 7.
5 Age, s. 7.
6 Kevin E. Hemsley, E. Fisher et al. “History of Industrial Control System Cyber Incidents”, No. INL/CON-1844411-Rev002, https://www.osti.gov/biblio/1505628/ (Erişim tarihi: 14.12.2021).
7 “ICS threat report for H1 2021 – key statistics”, https://securelist.com/threat-landscape-for-industrialautomation-systems-in-h1-2021/104017/ (Erişim tarihi: 15.12.2021).
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saldırılardaki artış kritik altyapı siber güvenliğine ulusal boyutta önem verilmesi zorunlu hale
getirmiştir.
2.

Literatür Taraması

Kritik altyapı siber güvenliği birçok ülkenin ve organizasyonun üzerinde çalışmalar yürüttüğü siber
güvenlik alanlarından biridir. Yürütülen çalışmalar sonucunda uluslararası alanda kabul görmüş birçok
farklı model ve standart ortaya çıkmıştır. Organizasyonlar, kritik altyapı siber güvenliğini sağlamak için
siber savunma çözümlerini bu standartların çerçevesinde oluşturmaktadırlar.

Hangi Siber Güvenlik Standartlarını
Kullanıyorsunuz?
ISA/IEC 62443
NIST 800-82

CIS Critical Security Controls
GPDR
Other
NIS Directive
Qatar ICS Security Standard
ENISA Guide to Proctecting ICS
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Tablo 1: Uluslararası Standartların Kullanımı8

Uluslararası alanda en çok tercih edilen standartlar NIST CSF ve ISA/IEC 62443 siber güvenlik
standartlarıdır.9 Oluşturulan standartlar, temelinde kritik altyapı siber güvenliğini sağlamaya yönelik
tasarlanmış olsa da her standart kendi siber güvenlik yaklaşımını ortaya koymaktadır.
NIST CSF modeli temel olarak siber güvenliği sağlamaya yönelik yürütülmesi gereken faaliyetleri
ve örneklerine ait referansları tanımlar. Modelin çekirdeğinde fonksiyonlar, fonksiyonların ana ve alt
kategorileri ve bilgilendirici referansları yer alır.10 Kritik altyapılarda siber güvenliği sağlamak için siber
savunma çözümünün tüm fonksiyonları yerine getirmesi gerekmektedir. Fonksiyonların içerisindeki
kategorilerden ne kadar fazlası başarılı bir şekilde uygulanabilirse siber direnç o kadar fazla sağlanmış
olacaktır.

8 Mark Bristow, “A SANS 2021 Survey: OT/ICS Cybersecurity”, https://www.sans.org/white-papers/SANS2021-Survey-OTICS-Cybersecurity/ (Erişim tarihi: 15.12.2021).
9 Age
10 Matthew S. Barrett, “Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity Version 1.1”, NIST
Cybersecurity Framework, 2018, https://doi.org/10.6028/NIST.CSWS.04162018 (Erişim tarihi: 20.12.2021).
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Endüstriyel kontrol sistemleri, kritik altyapıların merkezinde yer alır. Bilgi teknolojileri standartları,
farklı gereksinimleri ve metrikleri olduğu için bu sistemleri korumak için uygun değildir.11 IEC 62443
modeli, kritik altyapı siber güvenliğini sağlamak için operasyonel teknoloji güvenliğine yönelik
yaklaşımları içerir. IEC 62443, endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği sağlamak için uygulanması
gereken prosedürleri ve sistem seviyesindeki gereksinimleri tanımlar.
3.

Yöntem

Kritik altyapı sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması, bir ülke için sosyal ve ekonomik düzeninin
sağlanmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Kritik altyapıların ülkeler için önemi göz önüne
alındığında, kritik altyapıların siber güvenliği ulusal güvenlik statüsünde değerlendirilmelidir. Ulusal
güvenliğin söz konusu olduğu bir noktada geliştirilecek çözümler ve uygulanacak adımlarda ulusal
yaklaşımlar benimsenmelidir. Ülkeler siber güvenlik stratejilerini belirlerken ve kritik altyapılarında
siber dirençliliği oluşturmaya çalışırken “teknolojiye” ve “insana” yatırım yapmalıdır.

Varlık Yönetimi
Zafiyet Yönetimi
TEKNOLOJİ

Siber Saldırı
Tespiti
Olay Takibi ve
Yönetimi

SİBER DİRENÇ

Eğitim

İNSAN

Sertifikasyon ve
Standardizasyon
Erişim ve Rol
Yönetimi
Farkındalık
Eğitimi

Şekil 1: Siber Direnç Oluşturma Adımları

Siber dünyada gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün daha da karmaşık hale gelmekte ve tespiti
zorlaşmaktadır. Bir saldırıyı tespit etmek için tek bir siber güvenlik çözümü kullanmak yeterli değildir.
Günümüzde birden çok siber güvenlik çözümü bir arada kullanılarak oluşturulan siber savunma
altyapıları ile siber güvenlik sağlanmaktadır. Ülkeler kritik altyapı sistemlerini korumak için
kullanacakları teknolojileri belirlemeli, geliştirmeli ve standartlaştırmalıdır.

11 “Understanding IEC 62443“, https://www.iec.ch/blog/understanding-iec-62443 (Erişim tarihi: 21.12.2021).
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Kritik altyapılarda çalışacak kişilerin siber farkındalığının yüksek olması gerekir. Siber farkındalığı
oluşturmak ve nitelikli kişiler yetiştirmek için ulusal eğitim regülasyonları yapılmalıdır. Okul içinde
veya dışında, kişilerin bilgi birikimlerini geliştirebileceği eğitimler oluşturulmalı, sertifikasyon
programları düzenlenmeli ve kritik altyapılarda çalışacak kişilerin niteliğine uygun doğru rol
tanımlamaları yapılmalıdır.
4.

Teknoloji

Kritik altyapılar bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarından birçok fiziksel veya sanal varlığı bir
arada içeren sistemlerdir. Varlıkların fiziksel güvenliğinin sağlaması kadar sanal dünyadan gelebilecek
saldırılara karşı korunması da önem arz etmektedir. Siber güvenlik teknolojileri, her geçen gün gelişerek,
sanal dünya tehditlerine karşı çözüm oluşturmayı amaç edinirler. Siber güvenlik teknolojileri
kullanılarak kritik altyapılar içerisinde oluşturulacak siber savunma çözümü ile siber dirençlilik
sağlanmalıdır.
Bilgi teknolojileri alanında yer alan sistemler uzun zamandan bu yana siber saldırılara maruz
kalmıştır. Bu sebeple, bu alanda yer alan sistemleri korumaya yönelik çözümler geliştirilmiştir. Kritik
altyapılar için siber güvenlik altyapısı oluşturulurken operasyonel teknoloji varlıklarının da
korunmasına yönelik çözümler geliştirilmelidir. Siber güvenlik çözümleri, bilgi teknolojileri alanında
var olan siber güvenlik yaklaşımlarını benimseyerek, operasyonel teknoloji varlıklarının da dahil olduğu
siber savunma yöntemleri oluşturmalıdır.
4.1. Varlık Yönetimi
Varlık, bir organizasyonun işleyişini sağlıklı ve düzenli bir şekilde ilerletebilmesi adına değerli
gördüğü şeylerdir. Kritik altyapılar için varlık, bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarındaki fiziksel
cihazlar, yazılım ürünleri ve operasyonların yürütülmesi için gerekli duyulan temel bilgilerdir.
Organizasyonlar, olası tehditlere karşı değerli gördüğü bu tüm varlıkları korumak zorundadır.
Günümüzde 4. Sanayi Devrimi ile birlikte BT ve OT cihazların büyük çoğunluğunun internet üzerinden
erişilebilir ve kontrol edilebilir oluşu, organizasyonlar için bu varlıkların siber dünya içerisinde de
korunmasını mecbur kılmıştır. Organizasyonların varlıklarını koruyabilmeleri için öncelikli olarak sahip
olduğu varlıkları bilmeli ve varlık yönetimi yapmalıdır.
Varlık yönetiminin amacı, varlıkları kayıt altına alarak varlıklara ait zafiyetlerin yol açabileceği olası
siber tehditleri tespit edebilmek için envanter oluşturmaktır. Organizasyonlar, bilmediği, göremediği
varlığını tehditlere karşı koruyamaz. Bu sebeple, ağ içerisinde bulunan varlıkları otomatik olarak tespit
edebilmek için birçok varlık keşif yöntemi bulunmaktadır. Kritik altyapılarda varlık keşfi yaparken,
bilgi teknolojileri alanındaki sunucu, iş istasyonu, yönlendirici gibi cihazların yanı sıra, operasyonel
teknoloji alanında yer alan sensör, röle, aktüatör gibi endüstriyel kontrol sistemleri donanımlarının da
otomatize bir şekilde keşfedilebiliyor olması gerekmektedir. Varlık keşfi yapılırken, cihazlara ağ paketi
göndererek bilgi elde edilen “aktif” ve ağ trafiğini izleyerek bilgilerin çıkartıldığı “pasif” tarama
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yöntemleri kullanılabilir.12 Bu yöntemleri bir arada kullanarak oluşturulacak hibrit çözümler ile kritik
altyapılarda yer alan tüm cihazların keşfi yapılabilir. Varlık keşfi ile elde edilecek bilgiler içerisinde
varlıklara ait yazılım versiyonu, donanım versiyonu, fiziksel lokasyonu, varlık yöneticisi, önem derecesi
ve konfigürasyon bilgisi gibi birçok önemli bilgi yer almalıdır. Varlık bilgileri dijital ortamda saklanmalı
ve görsel arayüz üzerinden görüntülenebilir ve yönetilebilir olmalıdır. Uygulacak varlık yönetimi
yaklaşımı ile varlıklar üzerinde izinsiz yapılabilecek versiyon ve konfigürasyon değişiklikleri veya
varlığın çalışmasındaki düzensizlikler rahat bir şekilde gözlemlenebilir, varlığın o andaki yazılımına
veya konfigürasyonuna ait yer alan zafiyetler bulunabilir, varlığa yönelik gerçekleştirilecek siber
saldırılar tespit edilebilir hale gelecektir.
4.2. Zafiyet Yönetimi
Siber

güvenlik

zafiyeti,

BT

ve

OT

donanımların

ve

yazılımların,

çalışmalarında,

konfigürasyonlarında veya diğer varlıklarla kurdukları iletişimde, kötü amaçlı kişiler tarafından sisteme
zarar vermek için kullanılabilecek zayıflık ve kusurlardır. BT ve OT cihazların ayrı veya beraber
kullanıldığı, birden çok yazılımı ve donanımı içerisinde barındıran kritik altyapı sistemlerini, tüm siber
tehditlere karşı tam anlamıyla korumak bu nedenle mümkün değildir. Sistem içerisinde yer alan her bir
varlık kendine özgü zafiyetler içerebilmektedir. Kötü amaçlı kişiler, bu zafiyetlerden faydalanarak
sisteme sızma, bilgi çalma, bilgi değiştirme veya yok etme ya da sistemin çalışmasına engel olma gibi
saldırılarda bulunabilirler.
Kritik altyapılarda siber dirençliliğin arttırılabilmesi için varlıklara ait zafiyetlerin minimuma
indirilmesi gerekmektedir. BT ve OT alanlarının yakınlaşması ile birlikte OT cihazların internet
aracılığıyla siber dünya üzerinden erişilebiliyor olması kritik altyapılara yönelik endüstriyel kontrol
sistemleri üzerinden yapılacabilecek saldırıların atak yüzeyini genişletmiştir. 13 Endüstriyel kontrol
sistemlerinin oluşturduğu zafiyetlerin %70’i ağ tabanlı zafiyetlerdir ve organizasyonlar bu zafiyetleri
giderebilmek için öncelikli olarak zafiyet yönetimi çözümü geliştirmelidir.14
Zafiyetleri tespit etmek ve giderebilmek için varlıklara ait veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir.
Varlık yönetimi yapılarak elde edilen bilgilerin yanı sıra gerçekleştirilecek sızma testleri ve kullanılacak
zafiyet tarama araçları ile birlikte zafiyet analizi yapılmalıdır. BT alanında birçok zafiyet tarama
çözümü yer almasına rağmen bu çözümler EKS donanımları üzerinde kullanılırken dikkatli olunması
gerekmektedir. EKS donanımları genel olarak, uzun yıllar boyunca yenilenmemiş ve üzerinde herhangi
bir değişiklik yapılmamış cihazlar olduğu için zafiyet taraması sırasında kullanılacak ağ tabanlı kaba

12 Adam Wedgbury, Kevin Jones, “Automated Asset Discovery in Industrial Control Systems-Exploring the
Problem”, 3rd International Symposium for ICS & SCADA Cyber Security Research 2015 (ICS-CSR 2015) 3,
2015, 73-83, s. 77-80.
13 “Growing ICS vulnerabilities mandate prioritization”, https://www.controleng.com/articles/growing-icsvulnerabilities-mandate-prioritization/ (Erişim tarihi: 02.01.2022).
14 Age

56

kuvvet senaryoları sistemin çalışmasına zarar verebilir. 15 Bu sebeple EKS donanımları üzerinde
çalıştırılacak OT alanında özelleştirilmiş zafiyet tarama araçları geliştirilmelidir.
Gerçekleştirilen zafiyet taramalarının sonuçlarında yer alan zafiyetlerin olası etkilerinin
büyüklüğünün değerlendirilebilmesi için Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Merkezi (Cybersecurity
and Infrastructure Security Agency/CISA)’nin tehdit istihbarat ve analiz raporları takip edilmeli ve açık
kaynak olarak internette yer alan Ortak Güvenlik Açığı Puanlama Sistemi (Common Vulnerability
Scoring System/CVSS) zafiyet veri tabanları kullanılarak zafiyetler, olası etkilerine göre
puanlanmalıdır. Bu sayede sistemin güvenliğini sağlamak için hangi zafiyetlerin öncelikli olarak ele
alınacağına karar verilebilecektir. Öncelikli tehlike olarak görülen zafiyetler için aksiyon planları
oluşturulmalı ve zafiyet bu aksiyonlar çerçevesinde giderilmelidir.
Siber risk, bir üretim sistemine elektronik yollarla getirilen bilgilendirme ve/veya operasyonel
işlevler için kullanılan dijital teknolojilerin, üretim sistemine yetkisiz erişim, kullanım, ifşa, bozulma,
değişiklik veya imhadan kaynaklanan başarısızlığından kaynaklanan finansal kayıp, operasyonel
bozulma veya hasardır. 16 Her zafiyet bir siber risk oluşturur. BT cihazlarının üzerinde sıklıkla
güncelleme yapılmasına karşın OT cihazlarda yapılacak güncellemenin potansiyel olarak sistemin
işleyişine zarar verebileceği için bu cihazlarda sıklıkla güncelleme yapılmamaktadır. OT cihazlar
üzerindeki zafiyetler oldukça iyi analiz edilmeli ve önceliklendirilmelidir. Yalnızca yüksek risk taşıyan
zafiyetleri gidermeye yönelik güncellemeler ve değişiklikler yapılmalıdır. Bundan dolayı tüm
zafiyetlerin giderilebilmesi mümkün olmadığı için siber riski sıfıra indirmek ve tamamen ortadan
kaldırmak mümkün değildir. Siber risk, yetkili kişiler tarafından doğru zafiyet ve risk yönetimi yapılarak
başa çıkılması gereken bir olgudur.
4.3. Siber Saldırı Tespiti
Kritik altyapı sistemleri içerisinde yer alan tüm varlıkların anlık olarak durumlarının gözlemlenebilir
olması siber dirençliliğin oluşturulmasındaki en önemli faktörlerden biridir. Sistemin çalıştığı,
operasyonların yürütüldüğü her anın takip edilmesi, rutin işlemlerin dışında gerçekleşen izinsiz
erişimler, yetkisiz konfigürasyon değişimleri, olağandışı ağ trafiği gibi anormal aktivitelerin gerçek
zamanlı olarak tespit edilmesi, siber saldırılara karşı gerçekleştirilen savunmanın en üst direnç
seviyesinde olması sağlayacaktır.
Siber güvenlik alanının hızla büyümesiyle birlikte birçok farklı savunma çözümü üretilmiştir. Buna
bağlı olarak kötü amaçlı kişiler her geçen gün yeni saldırı yöntemleri geliştirmekte ve kullanmaktadır.
2021’in ilk çeyreğinde yapılan atakların %74’ü sıfırıncı gün saldırılarıdır.17 Her geçen gün mevcut siber
15 “The Ultimate Guide to OT Vulnerability Management”, https://verveindustrial.com/resources/guide/theultimate-guide-to-ot-vulnerability-management/ (Erişim tarihi: 02.01.2022).
16 “Cyber risk - Glossary | CSRC”, https://csrc.nist.gov/glossary/term/cyber_risk (Erişim tarihi: 03.01.2022).
17 “Zero day malware reached an all-time high of 74% in Q1 2021”,
https://www.helpnetsecurity.com/2021/06/29/zero-day-malware-q1-2021/ (Erişim tarihi: 03.01.2022).
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savunma çözümlerini etkisiz kılan yeni ataklar ortaya çıkmakta, saldırı vektörleri çoğalırken, atak
yüzeyleri genişlemekte ve organizasyonları bekleyen siber tehditler giderek artmaktadır.
Her geçen gün gelişen ve daha karmaşık hale gelen ataklar karşısında tek bir siber savunma çözümü
yeterli olmamaktadır. Yüksek dirençlilikte ve olgunlukta bir siber savunma yapılabilmesi için birden
çok yaklaşımın ve çözümün yer aldığı siber savunma altyapısının kurulması gerekmektedir.
Uygulanacak farklı yaklaşımlar ile farklı türde siber saldırı çeşitleri tespit edilebilir olacaktır. Siber
savunma altyapısı oluşturulurken bilgi teknolojilerinin olduğu kadar operasyonel teknoloji alanındaki
sistemleri de kapsayan saldırı tespit sistemleri oluşturulmalıdır. OT cihazlara yönelik saldırı tespit etmek
için farklı yöntemler geliştirilmiştir. 18 Bilgi teknolojileri alanındaki yöntemlere benzer şekilde ağ
topolojisi içerisinde konumlandırılacak, imza ve anomali tabanlı tespit çözümleri ile endüstriyel kontrol
sistemlerinin güvenliği sağlanabilir.19 İmza tabanlı saldırı tespit çözümü ile ağ trafiği, bilinen saldırılara
ait imzalar ile oluşturulmuş modeller ile karşılaştırılarak benzer siber atakların gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği tespit edilir. 20 İmza tabanlı çözümler bilinen saldırı vektörlerini tespit etmekte
başarılı olsa da ilk defa karşılaşılan sıfırıncı gün saldırılarını tespit edememektedir. Anomali tespit
çözümleri ile sıfırıncı gün saldırılarının sistem üzerinde oluşturduğu anormal durumların
gözlemlenebilmesi ile tespit edilebilen saldırı vektörlerinin kapsamı genişletilmelidir. Sistemin normal
davranışının modelini oluşturmaya ve ağ trafiğini gözlemleyerek sistemin normal davranış modelinden
belli bir oranın üzerinde sapma gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik yapay zeka yöntemleri
kullanarak anomali tespit sistemi oluşturulmalıdır.21 İmza ve anomali tabanlı tespit çözümlerinin bir
arada kullandığı hibrit yaklaşımlar ile siber saldırıların saptanabilmesine yönelik bütüncül bir altyapı
oluşturulmalıdır.
Siber saldırıların hedefinde organizasyon içerisinde farklı yerlerde konumlandırılmış varlıklar
olabilmektedir. Buna bağlı olarak her bir saldırının başlangıç noktası farklı alanlarda yer alan cihazlar
olabilir. Temel saldırı başlangıç noktaları, üzerinde herhangi bir işletim sistemi çalıştıran uç nokta
birimleri ve iş istasyonlarının ele geçirilmesi veya organizasyon içerisinde ağ trafiğini manipüle edilerek
sistemin işleyişine zarar verilmesi veya bilgi sızdırılmasıdır. Dolayısıyla kritik altyapı sistemleri siber
tehditlerden korumak için ağ trafiğini analiz eden çözümler kadar uç nokta güvenliğine yönelik
çözümler de oluşturulmalıdır.
Siber saldırıların başlangıç anında tespit edilebilmesi ile sistemde oluşacak zararın en aza
indirgenmesini sağlanacaktır. Kritik altyapıları siber dünya tehditlerine karşı koruyabilmek için

18 Glenn Murray, Matthew Peacock et al., “Detection Techniques in Operational Technology Infrastructure”,
proceedings of the 16th Australian Information Security Management Conference, 2018, 97-105, s. 101-102.
19 Age, s. 101-102.
20 Gilberto Fernandes Jr., Joel J. S. C. Rodrigues et al, “A Comprehensive Survey on Network Anomaly
Detection”, Telecommunication Systems, 2019, Vol 70, 447–489, s. 458.
21 Age, s. 461-465.
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mümkün olan en yüksek oranda siber saldırıyı tespit etmeye yönelik uç nokta ve ağ trafiği güvenliği
çözümleri geliştirilmelidir.
4.4. Olay Takibi ve Yönetimi
Siber güvenlik olayı, sistemin normal davranışının dışında gerçekleşen, sistemin bütünlüğüne,
erişilebilirliğine veya verimliliğine zarar verebilecek olaylardır. Sistemin normal veya beklenen
davranışı dışında gerçekleştirdiği ve oluşturduğu her siber güvenlik olayı, her zaman bir siber saldırı
olduğuna işaret etmez. Bir organizasyon içerisinde her gün yüzlerce olay kaydı üretilir. Bu olay
kayıtlarının takip edilmesi ve bir siber güvenlik riski oluşturup oluşturmadığına dair karar verilmesi
gerekir. Siber güvenlik riski taşıyan olaylar için gerekli tedbirlerin ve aksiyonların alınması gerekir.
Siber güvenlik olaylarının kolay bir şekilde takip edilebilmesi için sistem içerisindeki tüm varlık bilgileri
ve kurdukları iletişimlere ait kayıtlar merkezi bir yönetim sistemi üzerinde toplanmalı ve analiz
edilmelidir.
Siber güvenlik riski taşıyan olaylar siber vakalara yol açabilirler. Siber vaka, kritik altyapı
sistemlerinin varlık veya servislerini etkileyen ve etkileme olasılığı bulunan siber olay veya olaylar
dizinidir.22 Siber olayların aksine siber vakalar, organizasyon için zarara sebebiyet verebilecek sonuçlar
ortaya çıkartır. Bu sebeple siber vakaların tespiti mümkün olan en hızlı şekilde yapılmalı ve tespit edilen
vakalar için gerekli müdahale planının oluşturulması ve uygulanması gerekmektedir.
Kritik altyapı siber güvenliğinin, tek bir siber güvenlik çözümü kullanılarak yapılması mümkün
değildir. Kritik altyapılarda yer alan siber savunma altyapısı birden çok siber güvenlik çözümünün bir
arada yer aldığı sistemlerdir. Siber savunma altyapısına eklenen her yeni bir çözüm sistemi biraz daha
karmaşık hale getirmekte ve kontrolünü zorlaştırmaktadır. Oluşan karmaşıklığı kontrol edebilmek için
siber savunma altyapısı tek bir merkezden yönetilebilir olmalıdır. Kritik altyapılarda meydana gelen tüm
siber olayların gözlemi, kontrolü ve savunma çözümleri konfigürasyonları tek bir merkez yapılarak siber
risklerin analizi kolaylaşacak, daha kısa sürede müdahale ve kurtarma planlarının uygulanması
sağlanacaktır.
4.5. İnsan
İnsan, siber güvenliğin en zayıf halkasıdır. Bir siber saldırı sonucu oluşan güvenlik ihlallerinin
%95’inde insan hatası yer alır.23 İnsanın olası siber saldırılara karşı farkındalığının yüksek olması siber
direncin oluşturulmasına doğrudan etki eder. Nitelikli ve siber farkındalığı yüksek kişiler yetiştirmeye
yönelik yapılacak yatırımlar en az siber güvenlik teknolojilerine yapılacak yatırımlar kadar önemlidir.
Ülkeler, başta kritik altyapıları olmak üzere ulusal güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu

22 Marieke Klaver and Erc Luiijf, Analyzing the Cyber Risk in Critical Infrastructures, IntechOpen, Rijeka, 2021.
23 “Alarming cyber security facts to know for 2021 and beyond”,
https://www.cybertalk.org/2021/12/02/alarming-cyber-security-facts-to-know-for-2021-and-beyond/ (Erişim
tarihi:02.12.2021).
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sistemlerde çalıştıracağı kişilerin, gerekli bilgi ve donanımı kazanması için ulusal boyutta bir eğitim
anlayışı benimsemelidir. Kritik altyapı sistemlerinde çalışacak kişilerin öğrenim hayatı boyunca doğru
eğitimi alması, bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik imkanlar sağlanması, doğru rol ve sorumluluk
tanımlarının yapılması ile kritik altyapılarda insan hatasından meydana gelebilecek tehlikeler
azaltılırken siber direnç en üst noktaya çıkartılabilir.
4.6.

Eğitim

Eğitim herhangi bir konuda farkındalığın oluşturulabilmesi için uygulanabilecek en iyi çözümlerden
biridir. Bilgisayar bilimleri alanında verilen eğitimler temel anlamda yazılım ve sistem mühendisliği
üzerinedir. Son yıllarda, üniversiteler siber güvenlik programlarını müfredatlarına eklemeye başladılar.
Siber güvenliğin ulusal önemi dolayısıyla üniversiteler, hükümetlerinin gereksinimleri çerçevesinde
programlarını yeniden tasarlayarak sürekli olarak güncel tutmaya çalıştılar.24
Üniversitelerde oluşturulmaya çalışan siber güvenlik anlayışının yanı sıra ülkeler, kritik altyapılarını
ve verilerini korumak için ulusal çapta siber güvenlik programları geliştirdiler. Amerika, siber güvenlik
stratejisini doğru oluşturmak için en hayati parçanın eğitim olduğunu dile getirmiştir. Bu sebeple
Amerika’nın uzun dönem siber güvenlik portresini oluşturmak üzere “Siber Güvenlik Eğitimi İçin
Ulusal Girişim” çalışmasını oluşturmuştur.25 Birleşik krallık, ulusal programı içerisinde, siber uzaydaki
güvenliğin sağlaması için eğitimin gereksinimi dört ana bileşenden biri olarak tanımlamıştır.26 Japonya
Ulusal Teknoloji Enstitüsü, kendine özgü müfredatı ile öğrencilere küçük yaştan itibaren siber saldırı ve
savunma yetenekleri kazandıracak programlar yürütmeye başladı.27
Üniversitelerin, profesyonel organizasyonların ve hükümetlerin siber güvenlik bakış açısı
incelendiğinde, bilgi teknolojileri alanına yoğunlaşmış olduğu görülür. Ortaya konulan çoğu yaklaşım
BT sistemleri içerisinde saklanan ve kullanılan verilerin güvenliği sağlamak üzerinedir. Operasyonel
teknoloji içerisinde yer alan sistemlere ve bu sistemlerin yer aldığı sanal dünya nasıl korunacağına dair
detaylı bir eğitim ve prosedürler oluşturulmamıştır. Akademik ve profesyonel literatür çalışmaları
incelendiğinde, 2014 yılına kadar operasyonel teknolojiler için siber güvenlik alanında herhangi bir
çalışma yapılmamıştır. 28 Stuxnet, Black energy, Havex gibi kritik altyapılara yönelik, operasyonel
teknoloji alanındaki sistemlere zarar veren ve oldukça ciddi sonuçlara sebep olan siber saldırıların ortaya
çıkmasıyla birlikte OT güvenliğine yönelik yapılan çalışmalar hızla artmıştır.

24 Frankie E. Catota, M. Granger Morgan et al., “Cybersecurity education in a developing nation: The Ecuadorian
environment”, Journal of Cybersecurity, 2019, 5(1), 1-19, s.1-2.
25 Age, s. 2.
26 Age, s. 2.
27 Keicchi Yonemura, Jun Sato et al., “Practical security education on combination of OT and ICT using
gamfication method”, 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2018, s. 746-750.
28 Sean M. McBride, Corey D. Schou et al., “A Security Workforce to Bridge the IT-OT Gap”, Industrial
Cybersecurity Workforce Development. Idaho State University, 2020.

60

BT ve OT sistemlerin uygulanış biçimlerindeki farklılıklar, güvenlik çözümlerinde de farklı
yaklaşımlar oluşmasını beraberinde getirmiştir. BT sistemlerin sanal dünyadaki veriler üzerinde dijital
bitler ile çalışmasının aksine, OT sistemler fiziksel dünyada basınç, sıcaklık, akış gibi fiziksel ölçümler
ile çalışmaktadır. Farklı prensipler ile çalışan bu sistemlerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik üçgenine
göre öncelikleri farklıdır. BT sistemlerde gizlilik ve bütünlük ana öneme sahip iken, OT sistemlerde
erişilebilirlik en çok önem verilen alandır. Enerji, su, doğalgaz, petrol dağıtımı gibi kritik altyapılarda
oluşabilecek bir kesinti, toplumun birçok kesimini etkileyen olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir.

Şekil 1: Gizlilik Bütünlük Erişilebilirlik Üçgeni

Kritik altyapılar BT ve OT sistemleri bir arada içeren geniş ve karmaşık altyapılardır. Kritik
altyapılarda siber dirençliliğin oluşturulabilmesi için BT ve OT siber güvenliği alanlarında
özelleştirilmiş eğitim programları oluşturulmalı ve bu sistemleri kullanan veya yöneten kişilerin bu
eğitimleri almış olması gerekir. BT sistemlerde herhangi bir veriyi kaybetmek imaj, utanç, finansal kayıp
gibi sonuçlar doğurabilecekken, OT sistemlerde fiziksel bir cihazın kontrolünü kaybetmek ölümlere
sebebiyet verecek sonuçlar doğurabilir.29 Tek bir eğitim ile farklı siber güvenlik anlayışlarını oluşturmak
mümkün değildir. OT cihazlar ile ilgilenen bir mühendisin kullandığı yazılım bütünlüğünü kontrol
etmesi beklenmediği gibi, BT sistem mühendisinin işletim sistemine yeni yama yüklemeden önce
çalışan tüm programların üreticilerinden onay alması ve iç testler koşulduktan sonra yamanın güvenli
bir şekilde yüklenebileceğini bilmesi beklenemez.30
Günümüze gelene kadar siber güvenliğin ana odağı BT sistemler olmuştur. Ancak OT güvenliğin
kendi özgü gereklilikleri OT siber güvenlik eğitimlerinin oluşturulmasını mecbur kılmıştır. Ulusal
güvenliğin sağlanabilmesi için üniversitelerde ve hükümet desteğinde gerçekleştirilecek programlar ile

29 Age.
30 Age.
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özellikle OT güvenliği alanında eğitimler düzenlenmelidir. Kritik altyapılarda siber dirençliliğin
sağlanabilmesi için, kritik altyapılarda görev alacak personelin çalışma alanının ihtiyaçları gereği BT ve
OT siber güvenlik eğitim süreçlerinden geçmesi zorunluluk haline getirilmelidir. Bu sayede kritik
altyapılarda çalışan her personelin siber farkındalık düzeyi arttırılarak oluşabilecek tehditlere karşı
direnç sağlanabilecektir.
5.

Sertifikasyon ve Standardizasyon

Günümüzde uygulanan geleneksel siber güvenlik eğitimleri, hızla değişen ve gelişen siber güvenlik
alanının ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli mühendis yetiştirmede yetersiz kalabiliyor. Geleneksel
eğitimin kendini güncellemesindeki yavaşlık sonucunda, kullanılan müfredat ve uygulamalar
güncelliğini hızlıca yitiriyor. Bu sebeple, siber güvenlik alanında yetenekli ve nitelikli siber güvenlik
profesyonellerinin eksikliği dikkat çekiyor. Birçok organizasyon nitelikli mühendisin tescili için
sertifika kullanma yolunu tercih ediyor.31 Sertifikasyon eğitim müfredatındaki eksikliği gidermek için
kullanılan bir mekanizma haline dönüşmüştür.

SERTİFİKA

ÖZGÜVEN

DOĞRULAMA

GÜVENLİ
UYGULAMA

Şekil 2:Sertifikasyonun Faydaları

Sertifikalar sayesinde kişiler, bilgisi ve yeteneği konusunda daha özgüvenli, organizasyon kişinin
yapabileceklerinden daha emin ve yapılan iş daha performanslı, daha stabil ve daha güvenilir olacaktır.32
Kritik altyapı sistemleri üzerinde çalışacak kişilerin yalnızca eğitim alması yeterli değildir. Kişilerin
çalıştığı alana dair gerekli siber güvenlik sertifikalarına sahip olması kritik altyapıların siber farkındalık
ve siber direncini arttırmadaki önemli unsurlardan biridir.
Uluslararası alanda kabul gören ve yaygın bir şekilde kullanılan birçok siber güvenlik standartı ve
bu standartlara ait birçok sertifika programı yer almaktadır. ISO/IEC 27001 en çok bilinen, varlıkları

31 Jason E. James, Jennifer Callen, “Cybersecurity Certifications Matter”, Issues in Information Systems, 2018,
Vol. 19, 193-201, s. 193-194.
32 Age, s. 194.
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yönetmek ve bilgi güvenliği sistemi oluşturmak için kullanılan standartlar bütünüdür.33 IEC 62433 ise,
endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliğini sağlamak için oluşturulmuş en kapsamlı uluslararası
standartlardan biridir.34 Her ne kadar BT ve OT sistemlerin güvenliği için çoğunlukla bu standartlar
kullanılsa da, ulusal regülasyonlar çerçevesinde uygulanacak prosedürlere bu standartlar sistematik bir
çözüm sunmamaktadır.35 Her ülke kritik altyapı sistemlerini korumaya yönelik uluslararası alandaki
konumu, diplomatik zorunluluklar ve siber tehditlere karşı yaklaşımını değerlendirerek yapacağı
regülasyonlar ile kendi siber güvenlik standartlarını belirlemelidir. Belirlediği ulusal siber güvenlik
standartlarını sınırları içerisinde yer alan tüm kritik altyapılar için karşılanmasını zorunlu hale
getirmelidir. Bu standartlar çerçevesinde kritik altyapı sistemlerinde çalışacak kişilerin niteliğini
belirlemeye yönelik ulusal sertifikasyon süreçleri geliştirmelidir. Belirlenen standartların ve sertikaların
başta ulusal olmak üzere, uygunluğu belirlemek için akreditasyon süreçleri gerçekleştirilmelidir.36

ULUSAL

BÖLGESEL

ULUSLARARASI

Şekil 4: Akreditasyon Süreçleri

Uluslararası standartlar temel alınarak tasarlanan ulusal standartlar ve sertifikasyon süreçleri
öncelikle ülkenin ulusal akreditasyon kurumu tarafından kabul görmelidir. Ardından diğer standartların
gelişimine katkı sağlamak ve ulusal standart ve sertifikasyonların dünya genelinde kabul görmesini
sağlamak adına bölgesel ve uluslararası akreditasyon süreçleri yapılmalıdır. Bu sayede uluslararası
standartların ışığında, ulusal siber güvenlik stratejine uygun bir şekilde kritik altyapıların siber güvenliği
sağlanabilir. Kritik altyapılarda çalışacak yetkili kişilerin, iş tanınıma göre sahip olması gereken
sertifikalar belirlenmeli, standart ve sertifika gereksinimlerini karşılayan kişiler bu sistemler üzerinde
çalışmalıdır. Sertifikalar sayesinde kişilerin çalıştığı işteki gereken siber olgunluğunun oluştuğu teyit
edilerek, kritik altyapılar için siber dirençlilik seviyesi yükseltilebilir.
6.

Erişim ve Rol Yönetimi

Kritik altyapılar bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarından birçok donanımı ve yazılımı bir arada
bulundururlar. Kritik altyapılar içerisindeki tüm varlıklara fiziksel ve sanal erişimlerin kontrol altında
tutulması kritik altyapıların güvenliği için en önemli unsurlardan biridir. Erişimlerin kontrol altında
tutulabilmesi için doğru kişilere doğru yetkilerin verilmesi gerekir. Erişim kontrolünün doğru bir şekilde
33 “ISO/IEC 27001 — Information security management”, https://www.iso.org/isoiec-27001-informationsecurity.html (Erişim tarihi: 10.12.2021).
34 “Understanding IEC 62443“, Age
35 Olena Tsvilii, “Cybersecurity Regulation: Cybersecurity Certification of Operational Technologies”,
Technology Audit and Production Reserves, 2021, Vol 1, 54-60, s. 56-57.
36 Age, s. 56-57.
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yönetilebilmesi için kişilere doğrudan yetki vermek yerine rol tabanlı erişim kontrolü yöntemi
uygulanmalıdır.
Rol tabanlı erişim kontrolü yaklaşımı, roller üzerinden bir soyutlama yaparak erişim güvenliğini
sağlar.37 Erişim yetkileri doğrudan kişilere değil rollere tanımlanır. Kişilere bir veya birden çok rol
tanımlaması yapılarak erişim yetkisi verilmiş olunur. Bu sayede kişilerden bağımsız bir şekilde
organizasyonun işleyişini sürdürebilmek için fonksiyonel roller oluşturulur. Kişiler üzerlerine atanan
roller gereği rollerinin sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerekli olan minimum erişim yetkisini
elde ederler.38
Kritik altyapı sistemlerinin işleyişinde meydana gelebilecek en ufak bir aksaklığın doğurabileceği
sonuçlar düşünüldüğünde rollere yalnızca erişim yetkisi tanımlamak yeterli bir güvenlik önlemi
olmamaktadır. Erişim kontrolünün merkezinde organizasyon ve organizasyonel sürecin sağlıklı bir
şekilde işleyişi olmalıdır. Organizasyona özel güvenlik politikaları belirlenmeli ve bu politikalar
çerçevesinde erişimler yönetilmelidir. Rollere, alabilecekleri aksiyonlar tanımlanmalı ve bu aksiyonları
alabilmeleri için gerekli olan izinler organizasyonun güvenlik politikaları ile belirlenmelidir. 39
Organizasyonların güvenlik politikaları, ülkelerin siber güvenlik politikaları çerçevesinde düzenlenerek
kritik altyapılarda erişim ve rol yönetimine ulusal standartlar getirilmelidir.
7.

Farkındalık Eğitimi

Kritik altyapı tesislerinde çalışan kişilerin öğrenim hayatları boyunca gördüğü eğitim ve aldığı
sertifikalar tek başlarına siber farkındalığın oluşmasında etkili olmamaktadır. Çalışanların teoride
öğrendiği siber güvenlik bilgilerini uygulamaya geçirmek ve kritik altyapılar için siber direnci en üst
noktada tutabilmek için siber farkındalık eğitim programları oluşturulmalıdır. Alanında uzman birçok
siber güvenlik mühendisine göre güvenlik zincirinin en zayıf halkası insandır ve bir organizasyonun
varlıklarını güvende tutabilmek için her çalışanın belli bir seviyede siber güvenlik farkındalığının olması
gerekmektedir.40
Kötü amaçlı kişiler, siber saldırılarını başlatmak için çoğunlukla insan zafiyetlerinden yararlanırlar.
Bir siber saldırı sonucu gerçekleşen veri sızıntılarının %80’inin temelinde oltalama saldırıları gibi sosyal
mühendislik saldırıları yer alır.41 Kritik altyapıların ülkeler için önemi düşünüldüğünde, bu saldırıları

37 Ravi Sandhu, David Ferraiolo et al, “THE NIST Model for Role-Based Access Control: Towards A Unified
Standard”, Proceedings of the ACM Workshop on Role-Based Access Control, 2000, Vol 2000, 47-63, s. 47.
38 A.g.e, s. 49-60.
39 Anas Kalam, R.E. Baida et al, “Organization Based Access Control”, Proceedings of the Fifth ACM Workshop
on Role-Based Access Control (RBAC '00), 2000, 120-131, s. 120-131.
40 Tracey Caldwell, “Making Security Awareness Training Work”, Computer Fraud & Security, 2016, s. 8-9.
41 Nabin Chowdhury, Vasileios Gkioulos, “Cyber Security Training For Critical Infrastructure Protection: A
Literature Review”, Computer Science Review, 2021, Vol 40, 100361.
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önleyebilmek ve insan zafiyetini minimuma indirilmek için organizasyon içerisinde farkındalık eğitim
programları oluşturulmalı ve yürütülmelidir.
Eğitim programları oluşturulurken birçok organizasyon internet üzerinden eğitim anlayışını
benimsemektedir. Ancak çoğu çalışan bu tip eğitimleri sıkıcı bulmakta ve gerekli dikkati
göstermemektedir. Buna ek olarak her insanın öğrenme şeklinin farklı olduğu düşünüldüğünde, tek bir
eğitim yöntemi yerine, internet üzerinden eğitimler, sınıf eğitimleri, koçluk ve mentörlük gibi birçok
farklı eğitim yöntemi bir arada karma bir şekilde kullanılmalıdır.42 Bu sayede her çalışan kendi uygun
olan eğitim yöntemi üzerinden gerekli eğitimi almış olacaktır. Eğitim programları oluşturulurken,
eğitimin kalitesini ve verimliliğini gözlemleyebilmek için uygun performans metrikleri belirlenmelidir.
Eğitim efektifliğinin belirlenmesi için eğitim içeriğinin hedef kitleye uygun olması, gerçek vakalar
üzerinden örnek uygulamalar yapılması veya uzun dönem sürdürülebilirliğinin olması gibi
gereksinimler belirlenmeli ve bu gereksinimler dikkate alınarak farkındalık eğitimi programı
oluşturulmalıdır.43
Farkındalık eğitimi programları, kritik altyapı tesislerinde çalışan her insan için rolüne uygun şekilde
verilmelidir. Eğitimlerin faydasını ölçebilmek için birden çok sosyal mühendislik simülasyon
senaryoları oluşturulmalıdır. Oluşturulan senaryolar zamansız bir şekilde çalışanlar üzerinde denenmeli,
kişilerin siber farkındanlığının eğitim sonrasında ne ölçüde olduğu tespit edilmelidir. Elde edilen
sonuçlar analiz edilerek eğitim programı üzerinde geliştirmeler yapılmalıdır. Bu sayede çalışanların
siber farkındalığı sürekli olarak en üst noktada tutularak kritik altyapılarda siber dirençlilik
oluşturulabilir.
Sonuç
Kritik altyapılar toplumun sağlığını ve güvenliğini sağlamak, sosyal ve ekonomik düzenin
devamlılığı sürdürmek için gerekli altyapı sistemleridir. Kritik altyapılara içeriden veya dışarıdan
gelebilecek herhangi bir zarar ülkelerin toplumsal düzeninin bozulmasına, uluslararası itibarın
kaybolmasına ve güvenilirliklerinin zedelenmesine yol açacaktır.
Kritik altyapılar, bilgi ve operasyonel teknoloji alanlarından birçok fiziksel ve sanal varlığı bir arada
içeren karmaşık sistemlerdir. Geçmişte operasyonel teknoloji alanında yer alan çoğu donanım, cihaz,
otomasyon aracı gibi endüstriyel kontrol sistemleri kapalı ağlarda yönetiliyordu. 21. yüzyıl itibariyle
yapılan dijital dönüşümler ile bilgi ve operasyonel teknoloji alanları yakınlaşmış ve endüstriyel kontrol
sistemleri internet üzerinden erişebilir hale gelmiştir. Bu yakınlaşmanın sonucunda, endüstriyel kontrol
sistemlerinin zafiyetleri gün yüzüne çıkmış, kritik altyapılara yönelik siber saldırıların atak yüzeyi
genişlemiş ve operasyonel teknoloji sistemlerinin zafiyetleri siber saldırın odağı haline gelmiştir.
Ülkeler, kritik altyapı sistemlerinin işleyişinin devamlılığını sağlamak için kritik altyapılarını siber
42 Tracey Caldwell, a.g.e, s. 9-12.
43 Nabin Chowdhury, Vasileios Gkioulos, Age
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dünyanın oluşturduğu tehditlere karşı korumalıdır. Kritik altyapıların ülke ve toplum için önemi göz
önüne alındığında “kritik altyapı siber güvenliği” ulusal güvenlik problemi olarak ele alınmalıdır.
Ülkeler, kritik altyapılarına yönelik siber güvenlik yaklaşımlarını oluştururken, “teknoloji” ve “insana”
yatırım yapmalıdır.
Teknoloji alanında yapılan yatırımlarda bilgi teknolojileri alanında var olan siber güvenlik
çözümleri, operasyonel teknoloji alanındaki cihazların güvenliğini de destekleyecek şekilde kapsamı
genişletilmelidir. Kritik altyapılarda uygulanacak siber savunma çözümü, kritik altyapı içerisindeki BT
ve OT alanındaki donanım, yazılım ve değerli bilgi gibi tüm varlıkları gözlemleyebilir ve kontrol
edebilir olmalıdır. Varlık yönetimi yapılarak elde edilen bilgiler güncel zafiyet listeleri üzerinden
kontrol edilerek, varlıkların zafiyetleri saptanmalıdır. Zafiyetlerin oluşturduğu riskler analiz edilerek
zafiyetlerin giderilmesine yönelik alınacak aksiyonlar önceliklendirilmelidir. Sistemde var olan
zafiyetlerin yanı sıra, siber saldırıların gerçek zamanlı olarak tespitinin yapılması için imza ve anomali
tabanlı saldırı tespit çözümleri oluşturulmalıdır. Geliştirilen her çözümün, siber savunma platformu
biraz daha karmaşıklaştırmasının sonucunda oluşabilecek yönetim zorluluğunun önüne geçebilmek için
tüm siber savunma platformu tek bir merkezden yönetilebilir olmalıdır. Görselleştirmenin, kontrolün,
analizin ve yönetimin tek bir noktadan yapılması ile siber riskler daha iyi analiz edilebilir, siber
saldırıların tespit süresi kısaltılabilir ve siber vakalara daha hızlı müdahale edilebilir olacaktır.
Ülkeler, teknolojiye olduğu kadar, insana da gerekli önemi vermesi gerekmektedir. Günümüzde siber
saldırıların büyük bir çoğunluğu insan hatasından dolayı gerçekleşmektedir. Ülkeler, ulusal siber
farkındalık anlayışını oluşturabilmek için eğitim müfredatlarını temel siber farkındalığı kazandıracak
şekilde güncellemelidir. Siber güvenliğin değişen ve gelişen dinamik yapısına uyum sağlayabilmek için
BT ve OT alanlarına özgü siber güvenlik sertifikasyon programları oluşturulmalıdır. Oluşturulan
programların başta ulusal olmak üzere bölgesel ve uluslararası akreditasyonları yapılarak,
standartlaştırılmalıdır. Eğitim ve sertifikasyon programları ile yetiştirilen nitelikli kişilerin kritik
altyapılar içerisinde doğru bir şekilde konumlandırabilmesi için kritik altyapılar içerisinde geçerli ulusal
erişim ve rol yönetim standartları geliştirilmelidir. Kritik altyapılarda çalışan kişilerin rol tanımlarına
uygun olarak, siber farkındalığı sürekli olarak üst noktada tutmak için farkındalık eğitimleri verilmeli
ve testler yapılmalıdır. Bu sayede insan hatasından meydana gelebilecek siber saldırıların önüne
geçilecektir.
Teknolojiye ve insana, ulusal boyutta yapılacak yatırımlar ile ülkeler, sınırları içerisinde yer alan
kritik altyapıları siber dünya tehditlerine karşı korumak için gerekli siber dirençliliği oluşturabilir.
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Ulusal Siber Güvenlik Stratejileri Kapsamında
Kritik Altyapıların Korunması ve Hibrit Tehditler
Fikret BAYKALI
İzzet KONCAGÜL
Öz
Muğlak bir kavram olan güvenlik, siber uzay/siber alan kavramı ile birlikte düşünüldüğünde ana
hatlarının ve çerçevesinin ortaya konulması anlamında her geçen gün değişip dönüşen ve zorlaşan bir
siber güvenlik olgusunu karşımıza çıkarır. Nitekim dünyadaki teknolojik gelişmeler savunma sanayii ve
bilişim alanında pek çok yeniliği beraberinde getirmiş ve bu yenilikler karşısında savunma stratejilerine
yönelik yeni doktrinlerin oluşturulması zaruri hale gelmiştir. Ulusal güvenliğin önemli bir parçası olan
kritik altyapıların korunması meselesi de yeni hibrit tehditlerin varlığı nedeniyle giderek önem
kazanmıştır. Siber güvenlik, teknolojinin gelişimiyle birlikte yeni tehditlerin ortaya çıkışı ve çeşitliliği
dolayısıyla gerek güvenlik çalışmalarındaki araştırmacılar tarafından gerekse de savunma sanayii ve
bilişim alanında çalışan mühendisler tarafından birlikte hareket ederek ele alınabilecek disiplinler arası
bir karaktere bürünmüştür. Yapı ve aktör ilişkisi kapsamında uluslararası tehditlerin yoğunluğundaki
değişim, ulusal güvenliğe de yansımaktadır. Dolayısıyla fırsat, maliyet ve etkinlik üçgeninde ulusal
güvenlik stratejilerinin hibrit tehditler ve siber saldırganlıklar karşısında kritik altyapıların korunması
meselesine eğilmesi büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında, hibrit tehditler ve siber güvenlik
çalışmaları içerisinde savunma konularından farklı olarak saldırı konuları/kapasiteleri üzerine literatürde
çok fazla yer verilmediği dikkat çekmektedir. Savaş olgusunun teknoloji kullanımı ile birlikte değişimi
sözünü ettiğimiz bu saldırganlık türünün uluslararası hukuktaki yerini de tartışmalı hale getirmektedir.
Çalışma, sayılan bu öncüller dâhilinde ulusal güvenliğin dönüşümünü hibrit tehditler ve siber güvenlikle
beraber ele alarak, kritik altyapıların korunmasına yönelik tartışmaları değerlendirmektedir. Ek olarak
çalışmada Türkiye’nin bu konudaki ulusal güvenlik stratejilerine yer verilmiştir.
Protection of Critical Infrastructures and Hybrid Threats
in the Scope of National Cyber Security Strategies
Abstract
Security, which is an ambiguous concept, when considered together with the concept of
cyberspace/cyberspace, presents a cyber security phenomenon that changes, transforms, and becomes
more difficult to reveal its outlines and framework. Technological developments in the world have
brought many innovations in the field of defense industry and informatics, and it has become necessary
 MSÜ Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, Öğr.Gör. ORCID: 00000001-7518-8851, fbaykali@kho.msu.edu.tr
* MSÜ Alparslan Savunma Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, Arş.Gör.ORCID: 00000002-7018-2968, ikoncagul@kho.msu.edu.tr
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to create new doctrines for defense strategies in the face of these innovations. Protecting critical
infrastructures, which is an important part of national security, has also gained importance due to the
existence of new hybrid threats. With the development of technology, cyber security has taken on an
interdisciplinary character that can be dealt with by both researchers in security studies and engineers
working in the defense industry and informatics field due to the emergence and diversity of new threats.
The change in the intensity of international threats within the scope of the structure and actor relationship
is also reflected in national security. Therefore, it is of great importance that national security strategies
focus on protecting critical infrastructures in the face of hybrid threats and cyber-aggressions in the
triangle of opportunity, cost, and efficiency. In addition, it is noteworthy that in the literature on attack
issues/capacities, unlike defense issues, in hybrid threats and cyber security studies, there is not much
space in the literature. The change of the phenomenon of war with the use of technology makes the place
of this type of aggression in international law controversial. The study evaluates the debates on the
protection of critical infrastructures by considering the transformation of national security together with
hybrid threats and cyber security within the scope of these premises. In addition, Türkiye's national
security strategies on this issue are included.
Giriş: Kavramsal Çerçeve
1.Temel Kavramlar
1.1.Ulusal Güvenlik ve Strateji
Uluslararası İlişkiler disiplinin bir alt bölümü olarak değerlendirilen güvenlik çalışmaları, özellikle
2.Dünya Savaşı’ndan sonra büyük ilgi görmüştür. Soğuk Savaş dönemi boyunca realist paradigmanın
etkisi gözlemlenirken, 1980 ve 1990’lı yıllardan sonra güvenlik çalışmalarında derinleşme ve genişleme
yaşanmıştır. Tüm bunlara rağmen güvenlik kavramı ulus devletlerin politikalarından bağımsız bir
şekilde tanımlanamamaktadır.1 Güvenlik üzerine birçok tanımın mevcut olmasına rağmen çalışmada bu
alana önemli katkılarıyla bilinen Arnold Wolfers’in değerlendirmesi referans alınacaktır. 1952 yılında
yaptığı National Security adlı çalışmada, güvenliği değerlere yönelik tehdidin olmaması şeklinde
tanımlayan Wolfers, “neyin güvenliği” sorusuna ise “birey, devlet ve uluslararası sistem” şeklinde cevap
vermektedir. Tanımda yer alan değerler, fiziksel, ekonomik, psikolojik, refah, politik bağımsızlık ve
toprak bütünlüğü gibi birçok farklı biçimde olabilmektedir. Wolfers güvenliği objektif ve sübjektif
olarak ikiye ayırmaktadır. Objektif güvenlik, değerlere yönelik herhangi bir tehdidin olmaması
durumunu ifade ederken, sübjektif güvenlik bu değerlere karşı saldırı olacağı korkusu taşımamaktır.2
Wolfers’in çalışmasını geliştirerek güvenliği farklı şekilde ele alan önemli isimler arasında Klaus
Knorr ve Barry Buzan gösterilebilir. Knorr, ulusal güvenlik teriminin neden olduğu anlamsal ve tanımsal

1 David Baldwin, “Güvenlik Kavramı”. Uluslararası Güvenlik Sorunları. Kamer Kasım ve Zerrin A. Bakan (Ed.).
Ankara, Asam Yayınları, 2002, s.5.
2 Arnold Wolfers, " National security" As An Ambiguous Symbol. Political Science Quarterly, 1952, 67.4, s.485.
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sorunları ele almıştır.3 Buzan ise güvenliği az gelişmiş bir kavram olarak tanımlayarak, söz konusu
kavramı derinleştirme ve genişletme girişiminde bulunmuştur.4
Güvenlik kavramının değeri üzerine 3 farklı yaklaşımın olduğunu söylemek mümkündür. Asli değer
yaklaşımı güvenliği her türlü durumda diğer tüm değerlerden üstün görürken, öz değer yaklaşımı
güvenliğin diğer birkaç değerler dâhil olmak üzere en önemli değerler arasında ele almaktadır. Son
olarak marjinal değer yaklaşımı ise güvenliğin değerinin göreceli olduğunu, zamana, devlete ve yere
göre değişiklik gösterdiğini savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre güvenliğe karşı en iyi yaklaşım gerektiği
kadar yatırım yapmaktan geçmektedir. Söz konusu yaklaşımlar güvenliği en önemli, bazı değerlerle eşit
derecede önemli veya duruma göre değişebilen önem şeklinde değerlendirmektedir.5
Uluslararası güvenlik çalışmaları, 2.Dünya Savaşı sonrasında devletlerin iç ve dış tehditlerden nasıl
korunacağına dair tartışmalar neticesinde doğmuştur. Uluslararası güvenlik çalışmaları ile ilgili
sorulması gereken ilk soru bu alanın nereye konulacağıdır. Bunun dışında alanın sınırlılıkları, alt alanları
ve uluslararası ilişkilerden farkı diğer problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası güvenlik
çalışmalarının tanımı olmamakla beraber hangi konuların bu alan altında tartışılacağı ise netlik
kazanmamıştır. Günümüzde gerçekleşen her sorun bu alan altında tartışılmakla beraber 20.yüzyılda
durumun oldukça farklı olduğu görülmektedir.
Soğuk Savaş dönemi boyunca ulusal güvenlik kavramı, devletin güvenliği ile eş anlamlı bir şekilde
değerlendirilmiştir. Devletlerin güvenliğini tehdit eden askeri tehditler öncelenmiş, bu alan dışında kalan
tehditler ise görmezden gelinmiştir. Söz konusu tehditler kuvvet kullanımından, dost veya düşmanların
güvenilirliğine ve gücüne dayalı olarak değişim göstermektedir. Ulusal güvenliğe ilişkin bu dar görüş,
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından realist düşünce okulu tarafından popüler hale getirilmiştir. Hobbes,
Machiavelli, John Stuart Mill gibi düşünürler kuvvete odaklanan yaklaşım benimsemişler ve ulusun
güvenliğinin, o ulusun gücüyle orantılı olduğunu belirtmişlerdir. Ancak günümüz dünyası
değerlendirildiğinde ulusal güvenliği etkileyen sayısız faktör olduğu görülmektedir. İklim, terörizm,
kitle imha silahları, salgın hastalıklar bunlar arasında sayılabilmektedir.
Ulusal güvenlikle ilgili yapılabilecek tanımlar oldukça çeşitlidir. Devletin yani ulusal güvenliğin
tanımını model ile açıklamaya çalışan Buzan, devletin bileşen parçalarını “devlet fikri, devletin fiziksel
temeli ve devletin kurumsal ifadesi” şeklinde ayırmaktadır. 6 Rasim vd. ise ulusal güvenliğin
bileşenlerini, bilgi, enerji, ekonomi, eğitim, refah, sosyal medya, kültürel, çevresel, ulaşım, bilimsel,
yiyecek, askeri, sosyal ve politik güvenlik kavramları etrafında değerlendirmektedir. Savunulan bu

3 Klaus Knorr, National Security Studies: Scope and Structure of the Field. Frank N. Trager and Philips.
Kronenberg, in National security and American Society: Theory, Process and Policy. Lawrence, 1973, s.5.
4 Barry Buzan, İnsanlar, Devletler ve Korku. İstanbul: Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2015.
5 David Baldwin, “Güvenlik Kavramı”, Uluslararası Güvenlik Sorunları, Kamer Kasım ve Zerrin A. Bakan (Ed.).
Ankara, Asam Yayınları, 2002, s.18-19.
6 Barry Buzan, İnsanlar, Devletler ve Korku, s.71.
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görüşe göre ulusal güvenlik, oldukça geniş bir konsept olarak değerlendirilmekte ve sayılan tüm bu
kavramların ulusal güvenliği etkileyebileceği düşünülmektedir.7 Ripsman, ulusal güvenliği ekonomi ile
beraber ele almakta, ulusal güvenliğin ekonomik güç ile doğru orantıda olduğunu vurgulamaktadır.
Ripsman, zengin devletlerin daha büyük ve donanımlı ordular oluşturabileceğini belirtmektedir. 8
Wolfers’a göre ise ulusal güvenlik, bir ulusun az ya da çok sahip olduğu ve daha büyük veya az oranda
sahip olma gayesinde bulunduğu bir değerdir. 9 Hartland’a göre ise ulusal güvenlik, bir devletin
çıkarlarını dünyanın her yerinde koruyabilme kapasitesidir.10 Tanımlara bakıldığında ulusal güvenlik
kavramının devletlerin çıkarları ve güçleri ile yakından ilişkili olduğu sonucuna varılabilmektedir.
Strateji, en basit haliyle, bir rakibin siyasi tercihlerini değiştirmek için ortak bir çaba içinde mevcut
tüm kaynakları toplama sanatı olarak tanımlanabilmektedir. 11 Clausewitz ise stratejiyi, muharebenin
savaşın amacına ulaşmak için kullanılması şeklinde tanımlamaktadır.12 Daha açık bir ifadeyle strateji,
belirlenen bir amaca ulaşmak için uygulanan yöntemler ve izlenen yolların bütünü şeklinde
tanımlanabilmektedir. Ancak günümüzde stratejiden anladığımız şey önemli ölçüde değişiklik
göstermiştir. Stratejinin etimolojisi klasik Yunan’a kadar dayanmaktadır. 13 Güvenlik kavramında
olduğu gibi strateji kavramında da askeri yöntemlere ağırlık verilmektedir. Günümüzde ise strateji
kavramı, Clausewitz veya bu alanda daha önceden çalışmış kişilerin kullandığı anlamından oldukça
farklı şeyleri içermektedir.
Ulusal güvenlik ve strateji, Soğuk Savaş sonrasında yeniden değerlendirilmiş ve farklı şekillerde ele
alınmıştır. Küreselleşmenin ve teknolojinin getirdiği yenilikler söz konusu kavramlara daha fazla
unsurun girmesine neden olmuş ve tehditler çoğalmıştır. Ulusal güvenlik ve stratejiden ayrı
düşünülemeyecek olan kritik altyapılar ve sistemler, bu bağlamda ön plana çıkmaktadır. Siber alanın,
oldukça etkili olduğu günümüz dünyasında kritik yapılar ve sistemler devletlerin ulusal güvenliğini
etkilemekte ve stratejilerini şekillendirmektedir. Zaman içerisinde tanımsal ve içerik bazında değişime
uğrayan söz konusu kavramları açıklayabilme becerisi bu noktada oldukça değerlidir.
1.2. Kritik Altyapılar ve Kritik Sistemler
Kritik altyapılar ve sistemler, devletlerin internet vasıtası ile kontrol ettiği ve her türlü faaliyetlerini
yürütebilmeleri için hayati öneme sahip olan sistemler bütünüdür. İnternete bağlı olmaları nedeniyle

7 Rasim M. Alguliyev, et al. “Information Security As A National Security Component” Information Security
Journal, 2021, 30.1, s.3-4.
8 Norrin M. Ripsman, False Dichotomies: Why Economics is High Politics, Concordia University. Montreal,
Canada, 2006.
9 David Baldwin, “Güvenlik Kavramı”, s.16.
10 Barry Buzan, Is international Security Possible?. New Thinking about Strategy and International Security,
1991, s.17.
11 Colin S. Gray, The Strategy Bridge: Theory For Practice. Oxford University Press, 2010, s.11.
12 Carl Clausewitz, Savaş Üzerine (Çev.) H.Fahri Çeliker. İstanbul: Alfa, 2018, s.163.
13 Lawrance Freedman, The Future of Warfare: A History. New York: Hachette Book Group, 2017, s.17.
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oldukça hassas ve tehdide açık olan bu yapılar ve sistemler, devletlerin ulusal güvenliğini yakından
ilgilendirmektedir. Kritik altyapı kavramı ilk kez Bill Clinton tarafından 1996 yılında imzalanan bir
kararnamede gündeme gelmiştir. Söz konusu kararnamede kritik altyapıların korunmasına dair birtakım
esaslar belirtilmiştir.14 1998 yılında Bill Clinton tarafından imzalanan Başkanlık Karar Direktifi’nde ise
kritik altyapılar ekonominin ve devletin sağlıklı bir işlemesi için ciddi öneme sahip olan fiziksel ve siber
sistemler olarak tanımlanmıştır.15 Afet ve Acil Durum Yönetim Yönetim Başkanlığı (AFAD), kritik
altyapı kavramını “ İşlevlerini kısmen veya tamamen yerine getir(e)mediğinde toplumsal düzenin
sürdürülebilirliğinin veya kamu hizmetlerinin sunumunun olumsuz etkileneceği, ulaşım, haberleşme,
enerji, su, finans gibi sektörleri kapsayan ağ, varlık, sistem ve yapılar bütünü” şeklinde
tanımlamaktadır. 16 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 2004 yılında hazırlanan 702 sayılı
“Terörizmle Mücadele Kapsamında Kritik Altyapıların Korunması” başlıklı tebliğde ise kritik altyapı,
“insanların hayati sosyal fonksiyonlarının, sağlıklarının, güvenliklerinin, emniyetlerinin, ekonomik ve
toplumsal refahlarının devamı için gerekli olan ve aksama ya da yok edilmesi söz konusu fonksiyonları
sürdürmede yetersiz kalma sonucunda bir üye ülkede belirgin etki gösterecek varlık, sistem veya ilgili
parçaları” şeklinde tanımlanmıştır17
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) mevzuatında ise kritik altyapı tanımı; “ABD için hayati fiziksel
veya sanal sistemler ve varlıklar öyle ki böyle sistemlerin ve varlıkların kapasitesiz bırakılması veya
yok edilmesi güvenlik, ulusal ekonomik güvenlik, ulusal kamu sağlığı veya emniyeti veya bütün bu
sayılanların bir birleşimi üzerinde zayıflatıcı etkiye sahip olacaktır” şeklinde değerlendirilmektedir18
Ülkemizdeki kritik altyapıların korunması ile ilgili sürecin 1990’lı yılların sonlarına doğru başladığı
görülmektedir. Söz konusu süreçte AB’ye aday olma sürecinde başlatılan ve çevre başlığı altında
yürütülen çalışmalarda, kritik altyapıların korunması teknolojik afetler başlığı altında ele alınmıştır.
Ancak yazına baktığımızda bu alanın güvenlik boyutunun da bulunması sebebiyle kritik altyapı
güvenliği ile AFAD sorumlu kılınmıştır.19 Ülkemizde bu alanda yapılan bir diğer çalışma ise “e-Devlet
ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı”dır. Taslak içerisinde kritik altyapı yerine kritik bilgi sistemi
kavramı kullanılmıştır. Kritik bilgi sistemi ise, “İşlevlerini tamamen veya kısmen yerine getirememesi
halinde kamu güvenliği ve düzenini önemli derecede etkileyen bilgi sistemi” şeklinde tanımlanmıştır.20
Ülkemizde yapılan son çalışmalara baktığımızda ise 2016-2019 Siber Güvenlik Stratejisi karşımıza

14 “President’s Commission on Critical Infrastructure Protection”, 1997.
15 Bilge Karabacak, Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye için Siber Güvenlik Önerileri. Siber
Güvenlik Çalıştayı. Bilgi Güvenliği Derneği. Ankara, 2011, s.1.
16 https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu (Erişim Tarihi 17.01.2022)
17 “https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0702:FIN:EN:PDF” (Erişim Tarihi
18.01.2022)
18 Mustafa Ünver, Cafer Canbay ve Hüseyin Burhan Özkan, “Kritik Altyapıların Korunması”, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu, Ankara. 2011, s. 4.
19 Tarık Ak. İç Güvenlik Yönetimi Açısından Kritik Altyapılarını Korunması. ASSAM, 2019, 13, s.7.
20 T.C. Başbakanlık, “E-Devlet ve Bilgi Toplumu Kanun Tasarısı Taslağı”, 2009, s. 24.
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çıkmaktadır. Söz konusu çalışmada kritik altyapılar; işlediği bilgi/verinin gizliliği, bütünlüğü veya
erişilebilirliği bozulduğunda
-

Can kaybına,

-

Büyük ölçekli ekonomik zarara,

-

Ulusal güvenlik açıklarına veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek bilişim
sistemlerini barındıran altyapıları, şeklinde tanımlanmıştır.21

Birleşmiş Milletler (BM), kritik altyapılara ilişkin uygulamaları 2000’li yılların başına
dayanmaktadır. BM Güvenlik Konseyi, ülkeleri terör saldırılarına karşı korumak maksadıyla önlemler
almaya çağırmıştır.22 Devam eden süreçte 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Birleşmiş Milletler Güvenlik
Konseyi tarafından kritik altyapılara ilişkin toplantılar düzenlenmiştir. 2018 yılında ise “Terörist
Saldırılara Karşı Kritik Altyapının Korunması: İyi Uygulamaların İncelenmesi” başlıklı, ülkeler
tarafından kritik altyapıların korunmasına katkı yapan uygulamalar ele alınmıştır.23
Devletler ve uluslararası örgütler her ne kadar kritik altyapılarla ilgili çalışma ve düzenlemeler
yapsalar da tehdit ve risklerin oldukça değişkenlik göstermesi yapılan çalışmaların daha da
derinleşmesini mecbur kılmaktadır. Teknolojinin gelişmesi kritik altyapılara yönelik tehditlerin
artmasına sebep olmakla beraber söz konusu saldırıların sadece devlet düzeyinde değil, örgüt ve birey
düzeyinde de gerçekleşmesine neden olmaktadır.

Doğal Olaylar

Teknik ve İnsani Hatalar

Terörizm, Savaş, Suç

Hidro-Meteorolojik Afetler

Sistem Hataları (Yetersiz veya
aşırı karmaşıklık, kusurlu
donanım vb.)

Terörizm

Jeolojik Afetler

İhmal

Sabotaj

Salgın Hastalıklar (İnsan, bitki
ve hayvan)

Kazalar ve Acil Durumlar

Diğer Suç Türleri

Kozmik Olaylar (Meteor veya
enerji fırtınaları)

Organizasyondan Kaynaklanan
Hatalar (Risk ve kriz
yönetiminden kaynaklanan
eksiklikler veya yetersiz
koordinasyon/iş birliği)

(İç) Savaşlar

Şekil 1. Kritik Altyapıya Yönelik Tehditler
(Kaynak: Claudia Bach, Anil K. Gupta, Sreeja S. Nair and Jöm Birkmann, ‘Critical Infrastructure and
Disaster Risk Education’, New Delhi, 2013: 17).

21 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi”, s.8.
22 UN Security Council, Resolution 1566 (2004), 2004.
23 UN CTED & UNOCT, “The Protection of Critical Infrastructure Against Terrorist Attacks: Compendium of
Good Practices”, Counter Terrorism Committee Executive Directorate & United Nation Office of Counter
Terrorism, 2018. s. 6.
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Şekil 1’de de görüldüğü üzere kritik altyapılara yönelik tehditler oldukça çeşitlidir. Bach ve
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, kritik altyapılara yönelik tehditler 3 başlık altında ele alınmış olup,
sadece insan eliyle yapılan değil doğal olaylar sonucunda da ortaya çıkabilecek riskler
değerlendirilmiştir.
Yazındaki çalışmalarda kritik altyapılar ve sistemler aynı başlıklar altında değerlendirilmesine
karşın, bu çalışmada kritik sistemler kavramı internet ile bağı olan ve internet üzerinden saldırıya (siber
saldırı) uğrama potansiyeline sahip unsurlar olarak değerlendirilmektedir. Kritik altyapılar da internet
üzerinden saldırıya uğrama potansiyeline sahip olsa da belirtilen şekilde ayrıma gidilmesi kavramlar
arasındaki bulanıklığı giderme amaçlı yapılacaktır. Ancak bu ayrımdan önce, kritik altyapıları ve kritik
sistemleri de içine alan hibrit savaş ve hibrit tehdit kavramlarının açıklanması ve neleri içerdiğinin
değerlendirilmesi oldukça önemlidir.
1.3. Hibrit Tehditler ve Hibrit Savaş
Hibrit savaşlar ve hibrit tehditler giderek büyüyen bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.
2014 yılında Rusya’nın Kırım’da gerçekleştirdiği hibrit savaş yöntemi sonrasında söz konusu alanda
yapılan çalışmaların sayısı önemli ölçüde artış göstermiştir. Hibrit savaş ve hibrit tehdit kavramları
arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Monaghan’a göre hibrit tehditler, toplum genelinde güvenlik
açıklarını hedefleyen çok çeşitli araçların senkronize kullanımıdır. En çok bilinen örnekleri ise
dezenformasyonun yayılması, seçimlere dış müdahale, siber saldırılar şeklinde sıralanabilir. Bu
araçların kullanımı daha çok politik bir amaca hizmet etmektedir. Ancak bazı çalışmalarda söz konusu
araçların yeni olmadığı, Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
(SSCB) arasında da kullanıldığı değerlendirilmektedir. Buna ek olarak Monaghan, hibrit tehdidi, savaş
ile barış arasındaki farkı bulanıklaştıran bir kavram olarak tanımlamaktadır. Hibrit tehditler, barış
zamanında rakibin düşük yoğunlukta hedef alınmasını sağlamaktadır. Hibrit savaş ise yüksek
yoğunluklu bir konvansiyonel savaş sırasında üstün konvansiyonel askeri kuvvetin üstesinden gelmek
için askeri ve askeri olmayan unsurların kombinasyonu şeklinde tanımlanmaktadır.24 Buna ek olarak
Kilcullen, hibrit tehditlerin başarı derecelerini tespit, ilişkilendirme ve misilleme eşikleri altında
değerlendirmekte ve bunu “Liminal Warfare” kavramı ile açıklamaya çalışmaktadır.25
Freedman’ın26 belirttiği gibi savaş tarihini incelemek, büyük güçlerin birbirleriyle sürekli rekabet
etme girişimlerini göstermektedir. Ancak günümüz dünyasında topyekün savaşın dışında kalan, siber
sistemleri de içeren ve bilgi savaşını kullanan yöntemlerin arttığı görülmektedir. Küresel tehditlerin
başında gelen hibrit tehditler;

24 Sean Monaghan, “Countering Hybrid Warfare”, Prism, 2019, 8.2: s.82-99.
25 David Kilcullen, “The evolution of unconventional warfare” Scandinavian Jour. of Military Studies, 2019, 2.1.
26 Lawrance Freedman, The Future of Warfare: A History, New York. Hachette Book Grous. 2017.
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-

Siber saldırıları,

-

Çevrimiçi etki operasyonlarını,

-

Seçim müdahalelerini,

-

Enerji ve ekonomi güvenliğine yönelik tehditleri içermektedir.27

Coats, Rusya’nın nüfuz kampanyaları, siber araçlar ve sınırlı askeri müdahale dahil olmak üzere
düşük maliyetli seçenekleri takip ederek, ABD liderliğindeki liberal uluslararası düzeni baltalamak,
Batılı siyasi ve güvenlik kurumlarını bölmek de dahil olmak üzere bir dizi hedefin peşinden koşmaya
devam ettiğini belirtmektedir.28 Bu konularda artan rekabet ve zorluklar, Kuzey Atlantik Antlaşması
Örgütü (North Atlantic Treaty Organization/NATO)’nün son zamanlarda Kara, Deniz ve Hava
alanlarına, Siber ve Uzay’ı ekleyerek genişletmeye gittiği görülmektedir. 29 Özellikle hibrit tehditler
arasında yer alan siber saldırıların kritik altyapıları hedef alması çok büyük hasarlara neden
olabilmektedir. Fiziki özelliklere sahip olmamasına karşın bu alanında geliştirilmeye ve kontrol altında
tutulmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilmektedir.30
2. Siber Savaşı Anlamak, Tehditler ve Siber Barış
2.1. Siber Alan ve Siber Alanda Saldırganlık
Siber güvenliğin merkezindeki siber uzay/evren ya da siber ortam/alan kavramının tanımı (başta
devletler tarafından yapılan tanımlar olmak üzere) zaman içerisinde değişip dönüşmüştür. Söz gelimi,
T.C. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı’nda siber ortam; “tüm dünyaya ve
uzaya yayılmış durumda bulunan bilişim sistemlerinden ve bunları birbirine bağlayan ağlardan oluşan
ortam” olarak tanımlanmıştır.31 T.C. Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2020-2023 Eylem Planı‘nda ise
ayrıca bir siber ortam tanımından bahsetmemekle birlikte onun yerine siber uzay kavramı; “doğrudan
ya da dolaylı olarak internete, elektronik haberleşme ve bilgisayar ağlarına bağlı olan tüm sistem ve
hizmetler” olarak ifade edilmiştir.32
Siber alanın ne olduğuna dair birçok tanım mevcuttur. Siber alan, Britannica sözlüğünde
bilgisayarlar, etkin internet cihazları, sunucular, yönlendiriciler ve internet altyapısının diğer bileşenleri
arasındaki bağlantılarla yaratılan sözde, sanal dünya şeklinde tanımlanmaktadır.33 Benedikt, siber alanı,
küresel bir ağ, bilgisayar destekli, erişimli ve bilgisayar tarafından oluşturulan, çok boyutlu, yapay veya

27 Pieter Balcaen, Cind Du Bois, Caroline Buts, “A Game-theoretic Analysis of Hybrid Threats”, Defence and
Peace Economics, 2021, s.3.
28 Daniel Coat. Worldwide Threat Assesment. US Intelligence Community, 2019, s.37.
29 https://www.nato.int/cps/en/n atohq/news_1 71028.htm (Erişim Tarihi 19.01.2022)
30 Abdullah Genco, Türkiye'de Kritik Altyapı ve Kritik Altyapıya Yönelik Tehditler, 2021, s.41-42.
31 T.C. Ulaştırma ve Altyapı B.lığı, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2014)”, Ankara, 2013.
32 T.C. Ulaştırma ve Altyapı B.lığı, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023)”, Ankara, 2020.
33 https://www.britannica.com/topic/cyberspace (Erişim Tarihi: 19.01.2022)
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sanal gerçeklik şeklinde tanımlamaktadır.34 Siber alanı hem küçük hem de büyük şekilde tanımlayan
Jiang ise, sanal dünyanın iki özelliği birden barındırdığını düşünmektedir. Savunulan bu görüşe göre,
uygun bir bilgisayar ile herhangi biri sanal dünyayı dolaşabilir, ülke sınırları olmadan iki saniye
içerisinde başka bir kıtaya geçiş yapabilir. Büyük özelliği ise sanal dünyada bulunan bilginin çokluğunu
ve içinde kaybolmanın mümkün olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır.35 Siber alan aynı zamanda
bir bilgi alanı olarak da tanımlanmaktadır. Geleneksel Öklid geometrisi bu alanda geçerli değildir. A’dan
B’ye olan mesafe, B’den A’ya olan mesafeye eşittir. Bu durum siber alanda sıklıkla ihlal edilmektedir.36
Rusya ise siber alanı/uzayı kavramı yerine “bilgi alanı (informatsionnoe prostranstvo)” kavramını
kullanmayı tercih etmektedir. 2016 Rusya Bilgi Güvenliği Doktrini’nde, söz konusu alan; bilgi ve bilgi
içindeki nesneleri, sistemleri ve web sitelerinin kombinasyonu şeklinde ele alınmaktadır. 37 Ofer
Fridman’a göre Rusya siber alanı; donanım, yazılım, altyapı ve içerik arasındaki kesişme noktası olarak
kavramsallaştırmaktadır. Daha da önemlisi Rusya, bilgi alanını oldukça jeopolitik terimlerle algılamakta
ve bu alanı, kendi iç bilgi alanı ile sürekli olarak dış müdahaleler tarafından ihlal edildiğini düşündükleri
bölgesel devlet sınırlarının bir devamı olarak görmektedir.38 NATO doktrini siber alanı operasyonel bir
alan olarak anlamakta ve onu bir bilgi ortamının parçası olarak görmektedir. Söz konusu ortam, bilginin
kendisinden, bilgiyi alan, işleyen ve ileten bireyler, kuruluşlar ve sistemlerden oluşmaktadır. Bu ortam
aracılığı ile işlenen bilgiler, bireysel karar vermeyi ve ardından davranışı etkileyen bilişsel süreçler için
temel sağlamaktadır. Bu süreçler fiziksel, sanal ve bilişsel olarak üç boyutta gerçekleşmekte ve siber
alan bunların üçünü de içermektedir. Bu bağlamda NATO’nun bilgi ortamı kavramı, Rusya’nın bilgi
alanı anlayışından ve siber alanın bu alandaki rolünde çok da farklı değildir.39
Görüldüğü gibi zaman içerisinde siber alan kavramına farklı yaklaşımlar getirmişlerdir. Hatta
kavramın kendisini isimlendirmede dahi bir bütünlük bulunmamaktadır ve siber uzay, siber evren, siber
ortam, siber alan gibi farklı farklı, üzerinde tam manasıyla uzlaşılmamış bir çerçeve söz konusudur.40
Bunun başlıca sebeplerinden biri, siber alanda artan tehditlerin yoğunluğu ve çeşitliliğidir. Bir diğer
sebep, ağ kavramına ilişkin farklı perspektiflerin varlığıdır. Öte yandan siber alan, güvenlik kavramı
gibi her ne kadar muğlak bir tanıma dayansa da elektroniğe, bilgi sistemleri teknolojisine; bilgisayarlara,
internete vb. entiteler ile bunlar arasındaki ağa dayalı olduğundan, aktörlerin çeşitliliği ve rolü üzerinde
tartışmalar olsa da referans nesnesi bellidir. Bu referans nesneleri, kategorik olarak; yazılım, donanım
ve iletişim altyapısıyla kümülatif bir şekilde ilişki halindedir.

34 M.Heim, M. Benedikt, The Erotic Ontology Of Cyberspace. Cyberspace: First Steps. 1992, s.122.
35 Bin Jiang, F. J. Ormeling. Cybermap: The Map For Cyberspace. The Cartographic Journal, 1997, 34.2, s.112.
36 Age s.112.
37 “Russia’s Strategy in Cyberspace”, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2021. s. 6.
38 https://www.iiss.org/events/2020/12/russia-cyber (20.01.2022)
39 “Russia’s Strategy in Cyberspace”, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2021. s. 7.
40 Bu çalışma içerisinde siber evren, siber uzay, siber ortam vb. kullanımlar yerine “siber alan” ifadesi tercih
edilmiştir.
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Siber alanda aktörler problemi, güvenlik çalışmaları açısından da zengin bir saha olarak karşımıza
çıkmaktadır. Devletlerin, devlet-dışı aktörlerin (uluslararası örgütlerin, şirketlerin vb.) siber alandaki
etkinlikleri farklı seviyelerde rol oynamaktadır. Bunun yanında bireyler de günümüzdeki teknolojinin
yarattığı asimetri nedeniyle önemli aktörler olarak siber alanda yer alabilmektedirler.41
Nükleer tesislerden, banka uygulamalarına elektrik kesintilerinden, uydu sistemlerinin devre dışı
kalmasına karşılaşılabilecek pek çok problem karşısında, birbiriyle gerektiğinde bağlı ve birbirini
kontrol eden güvenlik sistemleri; gerektiğinde de bağımsız yapılar vasıtasıyla dışarıdan müdahaleye izin
vermeyen altyapı kontrol sistemleri inşa edilebilmelidir. Güvenliğin bu iki yüzü, teknik meseleler
olduğu kadar operasyonel düzeyde de önemli sorunları beraberinde getirmektedir. Ancak genel anlamı
itibariyle, stratejik düzeyde bütüncül bir güvenlik perspektifinin ortaya konması büyük önem arz
etmektedir.
Siber saldırıları da içinde barındıran hibrit tehditlerin, ulusal güvenliği doğrudan etkilemediği
düşünülse de kritik devlet kurumlarının bilgi sistemlerinin engellenmesinden diplomatik yazışmaların
deşifre edilmesine, yapay zeka uygulamaları ile sosyal medyada dezenformasyon yapılarak iç
karışıklıkların üretilmesine kadar potansiyel pek çok tehdit, esasen dolaylı gözükse dahi esas amaçları
itibariyle ulusal çıkara karşı üretilmektedir. Dolayısıyla teknoloji ve ulusal güvenlik perspektifinde
temel ulusal çıkarların tayin edilebilmesi önemlidir. Bunun da ötesinde devlet-dışı aktörlerin siber
saldırganlık kapasitesi de göz önünde bulundurulacak olursa, böylesi asimetrik bir savaşta sözü edilen
vasıtaları kullanmaları ve başarılı olmaları konvansiyonel harbe göre çok daha mümkün ve kolay
gözükmektedir.
Hibrit tehditler ve dolayısıyla siber savaş vasıtaları karşısında savunma tedbirleri kadar, saldırıyı
caydırıcı savunma politikalarını ve teknik altyapı imkânlarını artırmak, güç dengesini kuracak iş
birliklerini (ulusal düzeyde özel şirketler ve devlet iş birliği; uluslararası düzeyde müttefik ilişkileri ve
teknoloji transferi ile) oluşturmak geleceğin ulusal güvenlik politikalarının temelini ifade edecektir.
Uluslararası hukukta kuvvet kullanma konusu, siber saldırganlık düzeyinde günümüzde gri bir alandır.
Teamül oluşturacak girişimler için teknoloji üretiminde ve kullanımında gelişmelere öncülük etmek,
küresel olarak güvenliği arttırıcı bir strateji olarak gözükmektedir.
Günümüzde siber savaş, geleneksel savaşı destekleyici, operasyonel seviyede bir harekât şeklini
ifade etmektedir. Ancak yakın gelecekte, konvansiyonel harbi tümüyle değiştirecek teknolojik
gelişmelerin askeri stratejiye etki edeceği açıktır.
Siber saldırganlık karşısında en önemli tedbir, istihbarata karşı koyma tedbirlerinin uygulanmasıdır.
Zira hedef kaynağın yazılımsal, donanımsal özelliklerinin bilinmesi, bağlantılarının araştırılması saldırı
imkân ve kabiliyetlerini artırır. Bu gibi durumlar karşısında gizlilik ve İKK tedbirlerinin uygulanması

41 (Y.N.) Edward Snowden, Julian Assange örneklerinde olduğu gibi.
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büyük önem arz eder. Bir sisteme (yazılıma vs.) doğrudan saldırı yapmak yerine onun girdileri, verileri
bozulabilir veya ayarları değiştirilebilir. Gizlilikle yürütülen bu türden operasyonlar, hasarın ne denli
büyük olup olmadığını anlamayı güçleştiren başkaca zorlukları da beraberinde getirebilir. Öte yandan
siber saldırıların etkinliği ne denli büyük olursa olsun, saldırı tarzları eşsizdir (unique). Bir başka deyişle
kullanılan bir saldırı tarzı veya tekniği, bir sonraki sefer muhtemelen işe yaramayacaktır zira buna ilişkin
gerekli tedbirlerin ve derslerin alınmasını sağlar. Sürekli saldırı (taarruz) kapasitesi günümüzde siber
alanda yerleşik bir harekât kültürü oluşturmasa da gelecekteki teknolojik gelişmelerin neler getireceği
belirsizdir. Üstelik devlet dışı aktörlerin eşsiz saldırılarda bulunmasının başkaca tehditler doğurması da
söz konusudur. Siber alanın güvenlik ikilemi, güvenlik teorilerindeki klasik güvenlik ikileminin
mantığının tersine dayanır. Bir başka deyişle; bir ülkenin, şirketin vs. verileri ve işletim sistemleri ne
kadar az otonom sistemlere, ağlara, bilgisayarlara bağlı ise ne kadar az teknoloji kullanılıyorsa o denli
düşük siber saldırganlığa maruz kalabilir. Söz gelimi, Afganistan’a gerçekleştirilecek bir siber saldırı,
Afgan ulusal güvenliğine (kullandığı düşük teknolojik altyapı nedeniyle) neredeyse hiçbir güvenlik
tehdidi olarak dönmeyecektir. Dolayısıyla siber güvenlik ikilemi, silahlanmaya değil aksine
silahsızlanmaya dayanır. Ancak elbette ki bu durum, gerekli güvenlik filtrelemelerini sağlayan, yüksek
teknolojinin kullanımına engel değildir.
Konuyla ilgili somut örnek olarak, siber saldırganlığa ilişkin örnekler vermek gerekirse; “her türlü
bilgisayar virüsü, Truva atları, zombi ordular (botnet), istem dışı elektronik postalar (spam), klavye
işlemlerini kaydeden programlar (keyloggers), casus yazılımlar (spyware), hizmet dışı bırakma
faaliyetleri (DoS), aldatma (IP spoofing), şebeke trafiğinin dinlenmesi (sniffing), yemlemeler (fishing)
ve propaganda” örnek verilebilecektir.42
2.2. Siber Barış ve Egemenlik
“Hibrit savaşlar”, “yeni nesil savaşlar”, “dördüncü nesil savaş” çalışmaları gibi yeni kavramsal
araçların önerisi, literatürdeki savaş odaklı perspektifin ağırlığını gözler önüne sermektedir. Buna
karşın, “Siber Barış Çalışmaları”, liberal teorinin barış çalışmaları içerisinde dahi yeterince ele
alınmayan kavramsal bir yaklaşımdır. Bu konudaki önerimiz, konuya Siber Barış Çalışmaları adı ile
yaklaşılması gerektiğidir. Bu öneriyi önemli kılan hususlardan ilki, literatürdeki eksikliktir. Bir diğer
önemli husus ise siber alanda güvenliği inşa etmenin zorluğunun yanında ittifak ilişkilerinin kullanılarak
kolektif güvenliğe işaret etmesidir.
Literatüre baktığımızda “Siber Barış” kavramı ilk kez, Dünya Bilim Adamları Federasyonu
tarafından Aralık 2008'de Vatikan'ın Papalık Bilimler Akademisi'nde “Siber İstikrar ve Siber Barış
İlkeleri Üzerine Erice Bildirgesi” ile ortaya konmuştur.43 Bu bildirge ile 6 temel ilke ifade edilmiştir.

42 Mehmet Kaya, Adem Nesip Öğün, “Siber güvenliğin milli güvenlik açısından önemi ve alınabilecek tedbirler”,
Güvenlik Stratejileri Dergisi, 2013, 9.18, s.153-161.
43 Scott J. Shackelford, Cyber War and Peace: Toward Cyber Peace. Cambridge University Press, 2020, s.106.
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Kısaca; özgür bilgi ve fikir alışverişinin garanti edilmesi ve kısıtlamaların hukukiliği ilkesinin ortaya
net bir biçimde konulması, siber davranış kuralları için küresel yasal çerçevenin ortaya konması ve
hükümetlerin, hizmet sağlayıcıların ve bireysel kullanıcıların siber suçlara karşı uluslararası yasal
çerçeveyi desteklemesi, gizlilik ve güvenlik programlarının sürdürülmesi, BM’nin siber çatışmaların
önlenmesinde aktif rol alması gibi öneriler sıralanmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne atıf yapan bildirgede, siber alanın karakterinin
ulusötesi oluşu ve herkes için bir hak olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomilere olan katkısı ve bilgiyi artırması dolayısıyla siber alan, bilimin bir zaferi
olarak yorumlamaktadır.
Barış kavramına değindiğimizde, kuşkusuz bunu negatif ve pozitif barış yönünden iki farklı
perspektifte değerlendirmek gerekecektir. Johan Galtung’un kavramsallaştırdığı negatif-pozitif barış
ayrımı, barışı iki farklı boyutuyla ele almaya çalışması dolayısıyla barış çalışmaları içerisinde sıklıkla
başvurulan ikiliklerden biridir. Uluslararası ilişkiler literatüründe Raymond Aron’ın negatif barışı
“savaş ya da şiddetin diğer formlarının bulunmadığı zamanlardaki” barış olarak nitelendirmesi en
yaygın görüşlerden birisidir.44 Pozitif barış ise aslında sosyal adalet temelli bir bakışı ifade etmektedir.
Yapısal şiddetin de olmadığı bu barışla idealist bir barış tanımı ortaya konmaktadır.45
Siber barış kavramına döndüğümüzde ise bu iki yönlü pozitif-negatif barış ayrımının iki yüzünü de
siber alanda görebilmemiz mümkündür. Siber barışı açıklarken, tekil kullanıcıdan çok uluslu şirketler,
uluslararası örgütler ve devletlere kadar tüm aktörlerce birbiri üzerinde ağ üzerinden kurdukları ilişkiyi
tarif etmemiz gerekmektedir. Siber saldırganlığa karşı BM’nin kuvvet kullanma konusunda ve
egemenlik konusundaki uluslararası hukukta yer alan düzenlemelerin güncellenmesi gerektiği aşikârdır.
Siber egemenlik alanında, yeni Westphalia düzeninin sağlanabilmesi için, devletlerin adil bir
yönetişim modeli içerisinde teknolojiyi üreten aktörlerle birlikte siber alanındaki düzenlemeleri ortaya
koymaları beklenmelidir. Bu projeksiyon, idealist yanlarıyla birlikte realist bir paradigmadan da zaruri
gözükmektedir. Uluslararası insancıl hukukun kaidelerinin teknoloji ile sentezlenerek ortaya
konulabilmesinde güçlük, siber alanın yalnızca çok aktörlü bir yapıya sahip olması ile ilgili değildir.
Aynı zamanda teknolojik gelişmenin bir sabitliğe dayanmaması dolayısıyla, devletlerin ya da şirketlerin
birbirlerine kurmak istedikleri üstünlük yarışının hız kesmeden devam etmesi de önemli bir faktördür.
Siber egemenlik alanında özel sektörün, şirketlerin vb. ar-ge yatırımlarıyla birlikte devletlerin egemenlik
alanı daralmaktadır. Ancak realizm teorisini uyarlayacak olursak; siber anarşik ortam, çok aktörlü ve
aktörlerin her birinin mevcut kapasitelerini maksimize etmeyi öncülleyen doğaları nedeniyle giderek
daha da anarşik hale gelmektedir. Dolayısıyla siber savaşın sürekliliği de bu anarşik ortam dolayısıyla
her gün yeniden üretilmektedir. İnşacı bir açıdan, devletlerin siber kimliği tanımlanmadıkça, siber

44 David S. Barash; Charles S. Webel. Peace and Conflict Studies. Sage Publications, 2021, s.6.
45 Johan Galtung. Violence and Peace. Pergamon Press, 1990, s.131.

78

anarşik ortamın kaotik yapısının değiştirilmesi de mümkün gözükmemektedir. Üstelik siber savaşın
unsurlarının sivil ve askeri hedefler arasında ayrım yapabilmesi mümkündür. Saldırı imkânı açısından
sivil zayiata yol açmadan taarruz edilebilmektedir. Şu halde, bu teknoloji savaşı, ilerleyen dönemde
savaşın etiğini değiştirecek midir? Tartışmalardan bir diğeri de budur. Konuya olumlu ve olumsuz olarak
bakan iki farklı kutuptan söz etmek mümkündür.
Öte yandan, siber egemenlik yalnızca devletler düzeyinde ele alınması gereken bir olgu değildir.
Siber kimliğe sahip her aktör bu alanda var olabilmektedir. “Siber güvensizliği” yaratan koşullar altında
her türlü “siber güvenlikleştirme” esasen siber tehdidin yoğunluğuna, türüne ve hedefine yönelik olarak
çeşitlilik arz edebilecektir. Bu durum da araştırmacıları kaçınılmaz olarak topyekûn bir siber güvenlik
stratejisi oluşturmaya götürmektedir. Üstelik siber egemenliği yalnızca devletler, şirketler değil bireyler
de tehdit edebilmektedirler.
Hibrit tehditlerin bir başka özelliği fark edilmeme olasılığıdır. Bir siber saldırının ne kadar tahribat
yarattığının anlamak uzun zaman alabilir ya da hiç anlaşılamayabilir. Bu durumda, genel harp
prensipleri üzerinden bakıldığında manevra veya hareket kabiliyeti ile hız ve baskın niteliği faktörleri
etkin hale gelir. Çünkü böylesi saldırılara cevap vermeden önce, zayiatın anlaşılması da önemli bir
süreçtir. Dolayısıyla ittifak ilişkilerinin kurularak kolektif bir güvenlik mimarisi inşa etmenin
yollarından birinin de siber barış üzerine odaklanmak olduğu ifade edilmelidir. Böylelikle müttefik
devletlerin siber alanda ortak hareket edebilmelerine de olanak sağlanabilecektir.
3.
3.1.

Kritik Altyapıların Savunması, Ulusal Güvenlik İlişkisi ve Siber Savunma Stratejileri
Kritik Altyapıların Korunması ve Ulusal Güvenlik İlişkisi

Kritik altyapıların korunması, sürekliliğe dayalı savunma politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Özellikle hibrit tehditler ve teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda, siber saldırılarla
karşılaşıldığında, hazırlıksız yakalanmak ulusal güvenliğe doğrudan etki eder. Konvansiyonel harbin;
harbe hazırlık aşamaları, uluslararası hukuktan doğan haklar ve uygulamalar, sözünü ettiğimiz siber
sahada ele alınabilir olgular değildir. Söz gelimi, siber savaşın casus belli ilanına dayanacak bir düzeyi
yoktur. Dolayısıyla her an tetikte olma durumu, kimi olguların güvenlikleştirilerek “normal politika”nın
dışına

çıkarılmasına

yol

açabileceği

gibi,

kimi

konuların

da

güvenlik-dışılaştırılarak

önemsizleştirilmesine neden olabilecektir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için temelde ihtiyaç
duyulan nokta, bütüncül bir güvenlik felsefesidir. Bunu sağlayabilmek, teknik bir mesele olduğu gibi,
etik ve hukuksal düzeyde de ayrı düzeylerde değerlendirilmesi gereken konulara eğilmekle mümkün
olabilecektir.
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Ulusal güvenliğe doğrudan etki eden kritik unsurları altyapısal ve sistemsel düzey olmak üzere de
iki ayrı kategoride resmetmek mümkündür. 46 Genel olarak ifade etmek gerekirse; altyapı sektörleri
güvenliğin fiziksel boyutunu (donanımsal boyutunu) ifade ederken, sistemsel yapısı sanal (virtuel,
yazılımsal) boyutunu anlatmaktadır (Bknz: Şekil 2 ve 3).

KRİTİK ALTYAPI SEKTÖRLERİ
Tarım ve Gıda

Savunma Sanayii

Ticari Tesisler

Askeri Üsler ve Kışlalar

Barajlar

Limanlar

Enerji Sahaları ve Tesisleri

Petro-Kimya

Askerî Endüstri

Kritik Üretim

Savunma Sanayii Hizmetleri

Acil Servisler

Finans Servisleri
İletişim
Su ve Su Sistemleri

Halk Sağlığı
Nükleer Reaktör
Kritik Kamu Hizmetleri
Şekil -2

(Kaynak: Hasan Çiftçi, Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK. 2017: 12-13)

Şekil-2’de görüldüğü üzere; üretime doğrudan etki eden, ekonomik girdileri büyük, toplumsal boyutu
olan altyapı sektörleri ulusal güvenliğin toplumsal, çevresel ve ekonomik sektörlerini ön plana
çıkarırken, Şekil 3’te yer alan kritik sistemler; istihbarata dayalı, askeri teknolojinin ağırlıkta olduğu
sistemleri özetlemektedir.

KRİTİK SİSTEMLER
Bankacılık ve Finans

Küresel Yazılımlar

Telli ve Telsiz İletişim Sistemleri

Elektronik Çip ve Sistemleri

Bilgi Sistemleri ve Kripto Sistemleri

Seyrüsefer, Konumlama, Yön Sistemleri

Lojistik Sistemler

Uydu ve Yer Sistemleri

Hava Savunma ve Komuta Kontrol Sistemleri

Uzay Sistemleri

Şekil-3
(Kaynak: Hasan Çiftçi, Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK, 2017: 13-14)

46 Bu çalışma içerisinde kritik altyapılar ana başlığı, kategorik olarak kritik altyapılar ve kritik sistemler şeklinde
ikiye ayrılmıştır.
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Kritik altyapıları her türlü hibrit tehdit karşısında savunabilmek için başvurulacak tüm teknolojik
sistemler ve mekanizmalar, özellikle devletlerin teknolojiye olan bağımlılığını artırmaktadır. Bu durum,
“siber bağımlılık” olarak da ifade edebileceğimiz bir güvenlik ikilemini açığa çıkarmaktadır. 47 Bir
ülkenin siber sistem bağımlılığı, ulusal güvenliği korumak adına ortaya koyacağı her savunma
politikasını doğrudan etkileme kapasitesine sahiptir. Siber saldırılar karşısında reel tehditlerin kritik
altyapıların korunmasına etkisini bir formül ile ifade etmek gerekirse:

𝑇𝑒ℎ𝑑𝑖𝑡 =

Siber Sistemlere Bağımlılık x Siber Saldırı (Kapasitesi)
Siber Savunma (Kapasitesi)

Bildiğimiz anlamda tehdit, yapabilirlik, kapasite ve niyet arasındaki ilişkiye dayalıdır ve esasen
niyetten ziyade yapabilirliğe odaklanır.48 Öne sürdüğümüz formül ise siber alandaki tehdidin savunma
politikalarının şekillenmesinde rol oynadığı hipotezine dayanmaktadır. Böylelikle mevcut ya da
potansiyel tehditlerin değerlendirilmesinde hem saldırı kapasitesi hem de savunma kapasitesi arasında
bir korelasyon gözetilirken, aynı zamanda teknolojiye olan bağımlılığın savunma konusundaki etkileri
de ölçülebilecektir. Netice itibariyle mutlak güvenliği, insan etkisinin yadsınamadığı siber güvenlik
alanında tarif etmek güçtür. Dolayısıyla tehditlerin sürekliliği, topyekûn savaşı andırmaktadır. Her türlü
teknolojik yazılım, istihbarat faaliyeti, siber alanda güvensizliği doğurabilecektir. Böylesi bir ortamı,
sıfır-toplamlı bir güvenlik stratejisiyle aşmanın imkânı yoktur. Saldırganın elindeki teknolojiyi imha
etmenin imkânı da bulunmadığından, karşı saldırı ve savunma tedbirlerinin göz önünde bulundurulması
gerekir. Böylelikle savaşı kim daha uzun süre sürdürebilir tartışması da siber alanın en temel
saiklerinden birini oluşturur.49
Formüle geri dönersek, formülün siber güvenlik ikilemini bir kez daha ürettiğini görürüz. Ülkeler
arasında bir kıyasa başvurmak istersek, ABD ve K.Kore örneklerine birer alıştırma olarak başvurabiliriz.
Teknoloji altyapısı, bütçe ve insan kaynağı bakımından ilk sırada yer alan ABD’nin siber sistemlere
bağımlılığı da aynı ölçüde yüksektir. Dolayısıyla sistem açıklarının oluşma ihtimali de aynı oranda
fazladır. K.Kore’de ise ABD’ninki kadar altyapı, bütçe ya da insan kaynağı bulunmamasına rağmen,
dışa kapalılık dolayısıyla siber sistem bağımlılığı düşük seviyededir. Bu durum, siber savunma
kapasitesine ilişkin istatistiklerde yüksek bir savunma gücüne sahip olduğuna işaret eder. 50 Fakat aynı
şekilde bu durum, siber saldırganlık kapasitesini göz ardı edemez. Son tahlilde, ABD’nin bu alandaki
gücü kuşkusuz yadsınamaz olsa da ister devlet düzeyinde isterse de bir devlet-dışı bir aktör karşısında,
47 Richard Clarke, Robert Knake. Cyber War: The Next Threat. New York: Ecco, 2010.
48 John J. Nutter. Unpacking threat: A Conceptual And Formal Analysis. Seeking Security and Development: The
Impact of Military Spending and Arms Transfers. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1994, s.34-35.
49 Martin C. Libicki. Cyberdeterrence and Cyberwar. RAND Corporation, 2009.
50 Hasan Çiftçi. Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK, 2017, s.29-30.
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siber sistemlere olan bağımlılığın siber güvenlik ikilemini yarattığı bir realitedir. Dolayısıyla ulusal
güvenliği sağlamak adına hibrit bir çözüm ortaya konabilmelidir. Bu da bir yandan siber karşı-saldırı
imkânlarını geliştirmek, diğer yanda mevcut sistemleri kapalı-bağımsız- sistemler olarak yapılandırarak
siber bağımlılığı azaltmak ve en nihayetinde güçlü bir savunma duvarı inşa etmekle mümkündür.
Kritik sistemlerin önemi kadar hibrit tehditler karşısında kritik altyapı sektörlerinin korunması da
ayrı bir önem arz etmektedir. Ancak burada hibrit tehdit dediğimizde, kritik altyapılara yönelik fizikselkonvansiyonel- saldırılar anlaşılmamalıdır. Bir silah fabrikasının bombalanması, bir limanı abluka altına
almak vb. saldırılar ya da tehditler konvansiyonel harbin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Ancak,
bilgi ve iletişim sistemlerinin donanımına yönelik saldırılar da hibrit tehditlerin bir örneğini teşkil eder.
Dolayısıyla hibrit tehditlerin süjesi bu noktada önemlidir. Kritik altyapıların söz gelimi hava savunması
da savunma stratejilerinin bir parçasıdır ancak ulusal siber güvenlik politikaları içerisinde değil, askeri
güvenlik stratejileri içerisinde değerlendirilmelidir. Söz konusu ağ tabanlı, sistem içerisinde bütünlüklü
olarak var olan bir yapı ise o yapıların araçları hibrit tehditlerin doğrudan hedef aldığı araçlar olarak
karşımıza çıkar.
BM Kuvvet Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaa kapsamında Siber Saldırganlık, henüz teamül
oluşturmuş bir hukuksal altyapıya sahip değildir. Bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri
NATO’nun Tallinn Kitabı’dır. Bu kitapta, temel prensipler ele alınmaya çalışılmış ve Siber Savaş,
Silahlı Çatışma Hukukunun yanında yeni bir alan olarak görülmeye başlamıştır. Tallinn Kitabına göre;
bir devlet ile siber saldırı ilişkilendirilebiliyor ise o devletin uluslararası yasal sorumluluğu olmalıdır.
Ancak bir devletin siber altyapısıyla saldırı düzenlenmesi doğrudan o devleti suçlamak için yeterli
değildir. Siber savaşta kuvvet kullanma yasağı devletlerin ortak kararıyla ortaya çıkmalıdır ve bundan
doğan meşru müdafaa hakları da saklı olmalıdır. Öte yandan yine aynı çalışmaya göre hem askeri hem
de sivil hedeflere siber saldırı yapılabilir, siber casusluk faaliyetleri de Silahlı Çatışma Hukukuna ters
düşmemelidir. Bu konuda benzer şekilde Avrupa Konseyi tarafından da bir Siber Suçlar Sözleşmesi
hazırlanmıştır. Genel itibariyle bireyler düzeyinde mevzuat oluşturmaya yönelik bu çalışma, devletler
düzeyinde siber suçların iş birliğini öngörmektedir.51
Fiziki bir saldırı olması, süreklilik arz etmesi ve askeri niteliği bir saldırıyı uluslararası hukukta
tanımlayan temel olgular olmasına karşın, söz konusu olan siber saldırı olduğunda saydığımız tüm bu
olguların tek tek ya da bir arada görülmediği pek çok siber saldırganlık örneği bulmak mümkündür. 52
Dolayısıyla günümüzde siber saldırganlık konusunda üzerinde uzlaşılmış, uluslararası alanda kabul
görmüş net bir hukuksal kaide bulunmamaktadır. Bu nedenlerin etkisi sonucu her bir ülkenin siber
alanda kendi ulusal güvenlik stratejisini uygulamaya çalıştığını görmekteyiz. 53

51 Hasan Çiftçi, Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK, 2017, s.118-119.
52 Michael Schmitt, Classification of Cyber Conflict, Journal of Conflict & Security Law, 17(2), 2012, s.254-250.
53 Neslihan Topcu, Bir Siber Güç Olarak Çin'in Siber Güvenlik Stratejisi. Cyberpolitik Journal, 2020, s.220-221.
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3.2. Siber Savunma Stratejileri
Siber savaşa dair çalışmalarda, oluşturulan stratejilerin Soğuk Savaş dönemi stratejilere benzerliği
göze çarpmaktadır. Bunun sebepleri arasında, siber savaşın, tıpkı Soğuk Savaş dönemindeki gibi bir
dehşet dengesine dayanması sayılabilir. Zira teknolojik altyapı ve imkânlar geliştikçe, yok-etme
kapasitesine doğru evrilen bir savaş sahası doğmaktadır. Günümüzdeki otonom silahların ar-ge
çalışmaları da bu yöne doğru evrilmektedir. Lazer teknolojisi, insansız hava araçları vb. silahların
gelişimi, siber komuta-kontrol sistemlerinin önemini de böylelikle artırmaktadır.
Soğuk Savaş dönemi güvenlik kavramlarına benzer biçimde, siber strateji alanında da benzer
kavramsal araçlara başvurulduğu görülmektedir. Bunlar arasında; caydırıcılık, ilk vuruş/ikinci vuruş
kapasitesi, küresel savaş doktrini, çevresel hasar, gerginliği tırmandırma kontrolü, kazara savaş olgusu,
kriz istikrarsızlığı, savunma asimetrisi gibi strateji kavramları sayılabilmektedir.54
Savaş ve etik tartışmaları bağlamında siber savaş stratejilerinin ve siber savaşçıların kontrol problemi
yine stratejilerin incelenmesi noktasında bahsedilmesi gereken hususlardan birisidir. Saldırganlığın
hangi düzeyde ve hangi hedefleri gözeterek yapılacağı, oluşan zayiatların hangi konvansiyona göre
değerlendirilebileceği halen tartışmaları konulardır. Bu konuda ülkelerin kendi prensiplerini
işlettiklerini gözlemlemekteyiz. Örneğin ABD’nin siber güvenlik stratejileri banka verilerinin
değiştirilmesi konusuna veya sivil havacılık sistemlerinin değiştirilmesi konusuna (Montreal Antlaşması
çerçevesinde) ilkesel olarak karşı çıkmaktadır.55
Dünya’daki strateji belgelerine baktığımızda, siber alanda en çok (açık kaynak) yayının ABD
tarafından hazırlandığı görülmektedir. 2003 yılındaki Siber Uzayı Güvenli Hale Getirmek İçin Ulusal
Strateji (The National Strategy to Secure Cyberspace), 2008 tarihli Kapsamlı Ulusal Siber Güvenlik
İnisiyatifi (The Comprehensive National Cybersecurity Initiative), 2009 tarihli Siber Alan Politikası
Değerlendirmesi (Cyberspace Policy Review), 2010 tarihli Ulusal Güvenlik Stratejisi (National
Security Strategy), 2011 tarihli Siber Alanın Uluslararası Stratejisi (International Strategy for
Cyberspace), yine 2011 tarihli ABD Savunma Bakanlığı Siber Alan Harekât Stratejisi (DoD Strategy
for Operating in Cyberspace), 2012 tarihli Başkanlık Politika Direktifi (PPD 20), 2013 tarihli Kritik
Altyapı Siber Güvenliğinin Geliştirilmesi Emri (Executive Order 13636- Improving Critical
Infrastucture Cybersecurity) örnek olarak sayılabilir.56
Bu belgelerden, NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) eski çalışan Edwar Snowden tarafından sızdırılan
bilgilere göre; Ekim 2012 tarihli gizlilik kleransı çok gizli olan Başkanlık Direktifine göre (PPD-20);
siber harekât düzenlenmesi muhtemel ülkelerin ve hedeflerin belirlenmesi Başkan Obama tarafından
emredilmiş, can kaybına yol açabilecek siber saldırıların ABD Başkanının yetki vermesiyle

54 Richard Clarke, Robert Knake, Cyber War: The Next Threat. New York: Ecco, 2010.
55 Hasan Çiftçi. Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK, 2017, s.71.
56 Age, s.74-75.
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gerçekleştirilebileceği ifade edilmiş ve hem savunma hem de saldırı kapasitelerinin üzerinde
durulmuştur.57
Bir örnek olarak, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Qiao Liang ve Wang Xiangsui adlı subaylar yazmış
oldukları “Sınırsız Savaş” (Unrestricted Warfare) kitabı ile teknolojik devrimlerin savaşların gidişatına
olan etkisini incelemişlerdir. Eserde, ABD ordusunun teknoloji kullanımı ile birlikte Körfez Savaşına
dair çıktılar analiz edilmekte ve Çin ordusunun sayıca azaltılması önerilmekle birlikte daha mobil ve
teknolojiyi kullanan bir yapıya evrilmesi gerektiği 1990’lardan itibaren tavsiye edilmiştir.58 Gerek ulusal
olarak parti güvenliği gerekse de dış tehditlerden korunma maksadıyla Çin’in internete olan bağımlılık
ve teknoloji konusunda almış olduğu tedbirler katı ve sıkı politikalara dayanmaktadır.59
Birey düzeyinden baktığımızda siber alanda tehditlerin çeşitliliği; banka hesapları gibi sanal ya da
kredi kartları gibi fiziksel donanımları çaldırmaktan başlayarak örgütler, şirketler düzeyinde web
sitelerine saldırganlığa ve devletler düzeyinde de espiyonajdan kritik altyapılara yönelik saldırılara
değin çok geniş bir siber ekolojide tehditlerle karşılaşmak mümkündür. Bu çeşitlilik beraberinde her
aktörün (bireyden devlete) bir öz savunma stratejisi oluşturması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Örgüt düzeyinde ise siber güvenlik alanında en etkin çalışan kuruluşların başında NATO
gelmektedir. 2030 Strateji Planı’nda da ağırlıklı olarak siber güvenliğe yer veren NATO’nun, konuya
olan ilgisi 2000’li yılların başına dayanmaktadır. NATO CCDCOE, resmi olarak NATO Kooperatif
Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi, Estonya'nın girişimiyle diğer altı ülke ile birlikte (Almanya,
İtalya, Letonya, Litvanya, Slovakya ve İspanya) 2008 yılında kurulmuştur. Türkiye de bu
organizasyonun üyelerinden biridir. Tallinn El Kitabı temel yayınını oluşturmaktadır. 2010'dan beri
Locked Shields tatbikatları ile NATO’nun siber savunma organizasyonunu geliştirilmesi sağlanmaya
çalışılmaktadır. Bu çalışmalar arasında, “Uluslararası Siber Operasyonlar Hukuku”, “Operasyonel Siber
Tehdit İstihbarat Kursu”, “Kritik Bilgi Altyapısı Koruma Kursu”, “Tersine Mühendislik Kötü Amaçlı
Yazılımı” vb. kurslar da verilmektedir.60
Avrupa Birliğine baktığımızda ise Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Teşkilatı (ENISA) 2004 yılında
kurulmuştur. Ülkeler bazında baktığımızda ise siber güvenlik kuruluşlarının genelde tek çatı altında
toplanmadığını ve farklı organizasyon şemalarına sahip olduğunu gözlemlemekteyiz. Örneğin ABD’ye
baktığımızda, siber güvenlikle ilişkili pek çok devlet kuruluşu olduğu bulunmaktadır. Bunlara örnek
olarak; Homeland Security, National Security, Federal Büro, CIA ve Siber Komutanlık sayılabilir. Çin’e
baktığımızda ise Mavi Ordu adını verdiklerini siber savaş birimini kurduklarını, bu kuruluşun bilgisayar
korsanlarından, akademisyenlerden ve askerlerden oluşan bir organizasyon olarak yer aldığını ifade
57 Age, s.78.
58 Richard Clarke, Robert Knake. Cyber War: The Next Threat. New York: Ecco, 2010, s.32-33.
59 Adam Segal. Chinese Cyber Diplomacy in a New Era of Uncertainty. Aegis Paper Series. No 1703. Stanford:
Hoover Institution, 2017.
60 Kaynak: ccdcoe.org.
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etmek mümkündür. Çin Genelkurmay’ına bağlı sinyal istihbaratı ve elektronik karşı tedbirler ve radar
birimleri de yine bu faaliyet alanında çalışmaktadırlar. Rusya’da ise FAPSI (Özel İletişim ve Bilişim
Servisi), FSB (Federal Güvenlik Servisi), FSO (Federal Güvenlik Teşkilatı) ve Elektronik Harp
Birlikleri kuruluşlarını görmekteyiz. İsrail’de ise Milli Sibernetik Görev Gücü, Unit 8200 (Sinyal
İstihbaratı ve Şifre Çözümleme), Shin Bet veya Shabak ve C41 Tugayı (Komuta Kontrol ve Muhabere)
kuruluşları dikkat çekmektedir.61
3.3. Kritik Altyapılara Yönelik Saldırılar
Siber saldırıların ulusal strateji oluşturmaya olan etkisi geçtiğimiz 20 yılda giderek artmıştır.
Örneğin, 2008 yılında bir USB bellek ile ABD ordusunun bilgi ve iletişim sistemlerine yayılan virüs
sonucu ABD’de “Buckshot Yankee” operasyonu başlatılmış ve sonucunda ABD Siber Komutanlığının
kurulmasına giden süreç ortaya çıkmıştır. 62 Bu tip saldırılar, askeri üsler ve askeri bilgi ve iletişim
sistemlerine olabileceği gibi, pek çok alanda gerçekleştirilebilmektedir. Nitekim konvansiyonel savaşın
bir coğrafyası varken, siber savaşın fiziksel bir sınırı bulunmamaktadır.
1982 yılında Sibirya’da patlayan Doğal Gaz, 1998’de Ay Işığı Labirenti Operasyonu, 1999 yılında
gerçekleşen Kosova krizi, 2007 yılında Estonya ve 2008 yılında Gürcistan krizleri, 2010 yılında İran’ın
nükleer santraline gerçekleştirilen saldırılar söz konusu durumlara örnek gösterilebilir. 63 Bunların
dışında 2013 yılında başlayan ve halen devam eden Ukrayna krizinde, ülkenin önemli bir kesiminde
elektrik şebekesinin kesintiye uğradığı 2015 siber saldırısı, 2017 yılında finans ve enerji kurumlarını
hedef alan kötü amaçlı yazılım “NotPetya” saldırısı örnek gösterilebilmektedir. ABD-İsrail projesi olan
Stuxnet virüsü ise İran’ın santrifüjlerini devre dışı bırakmış ve uranyum zenginleştirme sürecinde
gecikmeye neden olmuştur. Benzer bir şekilde İran ise, 2012 yılında Suudi Aramco Corporation’un
30.000’den fazla bilgisayarını devre dışı bırakan Shamoon virüsü saldırısını başlatmıştır. 64 Benzer
örnekler çoğaltılabilecek olmasına karşın yazında Rusya ve Çin’in bu alanda öncülük ettiği
değerlendirilmektedir. Rusya’nın siber saldırı, propaganda ve sosyal medyaya ayırdığı bütçe önemli
oranda artmıştır. Örnek vermek gerekirse, Russia Today ajansı 2005 yılında 30 milyon dolar bütçeye
sahip iken 2017’de bu rakam 320 milyon doları aşmaktadır. Rusya’nın özellikle batılı devletlerin liberal
yapısını bozmaya çalıştığı, seçimlerde sağ ideolojiyi benimseyen liderleri desteklediği ve ABD
liderliğini baltalamak istediği görülmektedir.65
Son zamanlarda gerçekleştirilen kritik altyapılara yönelik saldırılara baktığımızda, siber saldırıların
oldukça fazlalaştığı görülmektedir. ABD’nin Doğu kıyısı boyunca uzanan Colonial Boru hattı’na

61 Hasan Çiftçi. Her Yönüyle Siber Savaş. TÜBİTAK, 2017, s.32-57.
62 Age s.79.
63 Atila Erals. Devlet, Sistem ve Kimlik Uluslararası: İlişkilerde Temel Yaklaşımlar. İletişim Yayınları, 2017.
64 Pieter Balcean, “A game-theoretic analysis of hybrid threats”, Defence and Peace Economics, 2021, s 4.
65 Pieter Balcaen, Cind Du Boıs, Caroline Buts. A game-theoretic analysis of hybrid threats. Defence and Peace
Economics, 2021, s.3.
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gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda, gaz arzı kesintiye uğramış ve paniğe neden olmuştur. Söz
konusu saldırı sadece mali açıdan etki bırakmamakla beraber Doğu kıyısı boyunca yaşayan insanların
paniklemesine, gösteriler düzenlemesine ve kaosa neden olmuştur. Colonial Boru hattı, saldırıyı
durduramamış ve saldırıyı düzenleyen DarkSide grubuna 4.4. milyon dolar fidye ödemek zorunda
kalmıştır. Aynı rup, 2021 yılının başlarında bir kimyasal dağıtım şirketi olan Brenntag’ı hedef almış ve
150 gigabyte (GB) değerinde veri çalmıştır. Verileri geri iade etmek karşılığında ise 7,5 milyon dolar
bitcoin talep etmiştir. 2021 yılının mayıs ayında Bilgisayar üreticisi ACER şirketi ise siber saldırıya
uğramış ve saldırıyı yapan grup söz konusu şirketten 50 milyon dolarlık fidye talep etmiştir.66
Strateji çalışmalarıyla bilinen Center for Strategic and International Studies kuruluşu ise, 2006
yılından itibaren siber saldırıların arttığına dikkat çekmekte ve söz konusu saldırıların devlet
kurumlarına, önemli ve üst düzey devlet ve şirket çalışanlarına yönelik olduğunu vurgulamaktadır. Siber
saldırılar ile ilgili yaptıkları liste bu durumu açıklamaktadır. Ukrayna hükümetini hedef alan bir saldırı
90 web sitesini dondurmuş ve devlet kurumlarındaki düzinelerce bilgisayara zararlı yazılımlar ile zarar
vermiştir. Belçika Savunma Bakanlığı’na yönelik bir siber saldırı, bakanlığın posta sistemi de dahil
olmak üzere bilgisayar ağının bir kısmını birkaç gün kapatmaya zorlamıştır. Çinli bilgisayar korsanları
ABD’nin savunma ve teknoloji firmalarını hedef almış ve bu şirketlerin gizli verilerini çalmaya
çalışmıştır.67
Yapılan saldırılar ele alındığında, siber saldırıların sadece devlet kurumlarını değil, uluslararası
şirketleri ve önemli üst düzey çalışanları hedef aldığı görülmektedir. Şirketlere gerçekleştirilen saldırılar
sonucunda fidye istenmesi yapılan saldırıları daha da cazip hale getirmektedir. Bununla beraber devlet
kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını sekteye uğratmak sadece ekonomik değil toplumsal sorunlara da
yol açmaktadır. Nitekim ABD’nin boru hattına yapılan saldırı göstermektedir ki, yapılan siber saldırılar
insanları paniğe itmekte, devlete olan güveninin sorgulanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle siber
saldırıların ve kritik altyapılara yönelik saldırıların sadece engellenmesi değil caydırılması da oldukça
önem arz etmektedir.
4. Türkiye’de Ulusal Siber Güvenlik Yaklaşımı
Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kuruluşu olan
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) 2020 yılı Küresel Siber Güvenlik İndeksine göre
ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada, Britanya, Suudi Arabistan, Estonya, Güney Kore, Singapur,
İspanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Litvanya, Japonya, Kanada, Fransa ve Hindistan
ilk 10 sırada yer alırken, Türkiye on birinci sırada yer almaktadır.

66 https://illinois.touro.edu/news/the-10-biggest-ransomware-attacks-of-2021.php (Erişim Tarihi 12.01.2022).
67 https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents (Erişim Tarihi
12.01.2022).
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Şekil-4
(Kaynak: BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne (ITU) göre Türkiye’nin Siber Güvenlik
Raporu. https://www.itu.int/myitu/-/media/Publications/2020-Publications/Global-CybersecurityIndex-2020.pdf Erişim Tarihi: 09.12.2021)

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre küresel siber güvenlik değerlendirmesinde Türkiye
(Bknz: Şekil-4) siber alanda gelişmekte olan ülke statüsünde gösterilmektedir. Türkiye’nin genel skoru
97.50 olup, listenin birinci sırasındaki ABD ise 100 tam puan ile gösterilmiştir.
Türkiye’de siber güvenlik alanında mücadelesi; Genelkurmay Başkanlığı, TSK Siber Savunma
Komutanlığı, EGM Siber Suçlarla Mücadele D.Bşk.lığı, EGM İstihbarat D.Bşk.lığı, Jandarma Kriminal
D.Bşk.lığı, SOME kuruluşlarınca yürütülmekte olup, yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Eylem
Planları ile siber alandaki stratejiler belirlenmektedir. Atlantik ittifakında olduğu gibi Türkiye’nin de
siber güvenlik stratejisi, siber uzayı hem ulusal güvenlik hem de ekonomik refah için önemli olarak
algılamakta ve kalkınmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin 2013 yılında yayınlanan ilk Ulusal Siber
Güvenlik Stratejisi elektronik haberleşme, enerji, su yönetimi, kritik kamu hizmetleri, ulaşım, bankacılık
ve finans gibi kritik alt yapıların bilgi sistemlerinin korunmasına öncelik vermiştir. 2013 eylem planında
gerçekleştirmesi planlanan 29 eylem ve 86 alt eylem bulunmaktadır.68 İlerleyen süreçte revize edilmiş
olan 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, siber güvenliği ulusal siber güvenlik
stratejisine entegre etmekte ve ulusal siber uzayın güvenliğini sağlamak için idari ve teknolojik
yetkinliğin kazanılmasına çağrıda bulunmaktadır. Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, söz konusu
çalışmalar doğrultusunda ele alınması gereken 3 stratejik amaç tanımlamaktadır:

68 T.C. Ulaştırma ve Altyapı B.lığı, “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2013-2014)”, Ankara, 2013.

87

-

Tüm hizmetlerin, işlemlerin ve bilgilerin/verilerin güvenliğini, gizliliğini ve mahremiyetini
korumak,

-

Siber güvenlik olaylarının etkilerini en aza indirecek siber güvenlik eylemlerinin belirlenmesi,
sistemlerin hızlı bir şekilde kurtarılması ve siber suçların adli soruşturmasında daha yüksek
verimlilik sağlanması,

-

Ulusal kritik teknolojiler ve ürünler geliştirmek.69

2016-2019 Eylem Planı’nda 8 adet ilke ve 10 adet risk tespit edilmiştir. Bununla beraber planda
belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak için ise 5 stratejik eylem ele alınmıştır. Söz konusu eylemler, siber
savunmanın güçlendirilmesi ve kritik altyapıların korunması, siber suçlarla mücadele, farkındalık ve
insan kaynağı geliştirme, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi ve siber güvenliğin milli güvenliğe
entegrasyonu şeklinde sıralanmaktadır. 70 Son olarak 29 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete ’de
yayımlanan 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ise 12 bölümden ve 22 belirlenen hedeften
oluşmaktadır. Siber uzay güvenliğini sağlamak ve sürdürmek için, Türkiye’nin ulusal siber güvenlik
stratejisi, uluslararası iş birliği ve bilgi paylaşımının önemini kabul etmekte ve yerel siber güvenlik
mevzuatını uluslararası antlaşmalarla uyumlu hale getirmeye çalışmaktadır. Türkiye ulusal çalışmalarla
beraber uluslararası alanda yapılan çalışmalara, protokollere, girişimlere aktif olarak katılım
sağlamaktadır. Nitekim, 19 Nisan 2016 yılında Avrupa Konseyi’nin Ek Siber Suç Sözleşme
Protokolü’nü onaylaması, Antalya’da 2015 yılında düzenlenen G20 zirvesinde siber güvenlik konusuna
yapılan vurgu, 2014 yılında düzenlenen Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı bunlara örnek
gösterilebilmektedir.71
Genel olarak Türkiye’nin siber güvenlik strateji yaklaşımına baktığımızda 2013-2014 Eylem
Planı’nın bazı eksiklikleri göze çarpmaktadır. Bunlar arasında bütçenin belirlenmemesi ve siber
caydırıcılığa değinilmemesi gösterilebilmektedir. 2016-2019 Eylem Planı ise daha çok bilgi paylaşımı
temelli iş birliğine ve uluslararası siber olay yönetimine odaklanmıştır. Caydırıcılığın arttırılması ise ilk
kes 2020-2023 Eylem Planı’nda ele alınmıştır. Eksiklikler olmasına karşın Türkiye’nin siber güvenlik
alanında ilerleme kaydettiği ve bunu sadece ulusal anlamda değil uluslararası alanda da devam ettirmek
istediği görülebilmektedir.

69 T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, “2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi”, s.9.
70 Hüseyin Çakır, Sündüs Arınmış Uzun, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Eylem Planlarının Değerlendirilmesi”
Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 7.2. s. 368.
71 Tabu Eldem, The Governence of Turkey’s Cyberspace: Between Cyber Security and Information Security.
International Journal of Public Administration, 43. 5, s. 457-458.
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Sonuç
Siber alan, “insanlığın ortak icadıdır”.72 Kara, hava ve denizin aksine hem fiziksel hem de sanal alanı
bir arada bulunduran siber alanda aktörler insanlar kadar makinelerdir de. İnsan hataları da göz önünde
bulundurularak kritik altyapı ve kritik sistemlerin güvenliği bütüncül bir güvenlik felsefesi ile ele
alınmalı ve siber alandaki çatışmalarda ulusal güvenliğin inşası kademe kademe değerlendirilmelidir.
Kritik alt yapıların fiziksel olarak korunması hususu öncelikli olarak ilk sıradadır. Bunun yanı sıra saldırı
ve karşı-saldırı kapasitesi için avcı timlerin teşkil edilmesi, ani saldırılara hazırlık olarak acil müdahale
timlerinin oluşturulması (SOME: Siber Olaylara Müdahale Ekibi gibi), tüm bu çalışma gruplarının
yönetimsel ve organizasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için bir çatı teşkilatının tahsis edilmesi ve bu
teşkilatın ulusal yasal çerçevesinin çizilerek görev ve sorumluluklarının belirlenmesi önem arz
etmektedir.
Akademik olarak, Siber Barış Çalışmalarının literatürdeki eksikliğinden doğan kavramsal
boşlukların, uluslararası hukuktan doğan hakların inşası gibi konularda iş birliğinin sağlanması
konularının ayrıca ele alınması gereklidir. Birey düzeyinde ulusal güvenlik için, bilmesi gereken
prensibi çerçevesinde elektronik tatbikatlar ve hazırlıkların yapılması kadar sosyal mühendisliğe karşı
propaganda araçlarını analiz eden ve karşılık verme gücünü ortaya koyacak odak grupların/görev
güçlerinin kurulması da ayrıca önemlidir.
Devletlerin ve devlet dışı aktörlerin siber alanı kullanarak, hasımlarına karşı giriştikleri siber
saldırılar, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eder hale gelmektedir. Daha da rahatsız edici bir şekilde
söz konusu saldırıların kim veya kimlerce yapıldığının belirlenememesi ve kritik altyapıları hedef alması
durumu daha da kötüleştirmektedir. Kritik altyapılara gerçekleştirilecek siber saldırılar, bir devletin
ulusal güvenliğini önemli ölçüde etkilemekte ve kamusal/sosyal hayatı tehlikeye atmaktadır. Örneklerde
de görüleceği gibi söz konusu saldırılar halen devam etmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalara,
raporlara ve düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Bu nedenle başta Türkiye olmak üzere,
devletlerin siber güvenlik strateji planlaması yapması, devlet ve devlet dışı aktörlerden gelecek siber
saldırılara karşı savunma mekanizması geliştirmesi gerekmektedir. Siber saldırıları önlemek
yetmemekte, bu saldırıların kim tarafından yapıldığının belirlenmesi ve karşılık verilmesinin de önemli
olduğu değerlendirilmektedir. 21. Yüzyılda artan tehditler de değerlendirildiğinde siber alan/uzay
devletlerin ulusal güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. Söz konusu bu “gri alan”da mevcut
muğlaklıkları -güvenlik düzeyinde- ortadan kaldıracak girişimler, kritik altyapıların ve kritik sistemlerin
savunması kadar uluslararası hukukta düzenleyici işlemleri meydana getirecek ve içtihadı ortaya
çıkaracak küresel teknolojik yeniliklere öncülük etmektir.

72 Jayson Spade, China’s Cyber Power and America’s National Security. Pennsylvania: U.S. Army War College,
2012, s.5.
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Hibrit Harekâtın Temel Unsurlarından Siber Savaş
ve Elektronik Harp Arasında Kavramsal Bir Karşılaştırma
Fatih AKGÜL
Öz
Hibrit tehditler 2000’lerden bu yana güvenlik çalışmalarının önemli bir bölümünü oluştursa da
Rusya’nın 2014 yılındaki Kırım ve Donbas müdahaleleri ‘hibrit savaş’ veya ‘hibrit harekât’
kavramlarını daha ön plana çıkarmıştır. Çünkü bu müdahaleler, hibrit unsurların bir büyük devlet
tarafından siyasi bir amaca yönelik ve teknoloji yoğun biçimde kullanılmasıyla karakterize
edilmişlerdir. Bu bağlamda; özellikle bilgi harbinin, siber saldırıların ve elektronik harbin (EH) hibrit
bir harekâtın parçaları ve birbirini tamamlayıcı olarak kullanılması askeri doktrinde önemli bir yeniliğe
işaret etmektedir. Diğer taraftan; muhabere ve bilgi sistem teknolojilerindeki gelişmeler, günümüzde
birçok iletişim ve silah sisteminin ağ içerisinde kullanılan birer bilgisayara ve yazılıma dönüşmesine ve
siber saldırılara daha duyarlı hale gelmesine yol açmaktadır. Benzer şekilde; hibrit harekât alanlarında
son yıllarda uzaktan kumandalı patlayıcı veya dronlarla mücadele gibi yeni ihtiyaçlar, EH'in gelecekteki
tek hedefinin haberleşme sistemleri olmayacağını, siber saldırıların ise yalnız sivil altyapıları hedef
almayacağını ve askeri sistemleri de tehdit edeceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, hibrit savaş
kavramı ve teknolojik gelişmeler, siber savaş ve EH'i hem taarruz hem savunma boyutuyla giderek
birbirine yakınlaştırmaktadır. Nitekim çıkış noktaları, kaynakları ve terminolojileri farkı olsa da bu iki
savaş türünün aralarında amaç, yöntem ve araçlar bakımından dikkat çekici benzerlikler bulunmaktadır.
Bu bildiride, Kırım ve Donbas örneklerinden de istifadeyle hibrit harekâtta EH ve siber saldırıların
kullanım konseptleri karşılaştırılarak benzerliklerinin ve olası iş birliği alanlarının ortaya konması
amaçlanmaktadır. Bu karşılaştırmanın alana iki önemli katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. İlk
olarak; nispeten daha eski ve askeri yönden köklü bir geçmişe sahip olan EH ile daha yeni, fakat giderek
önem kazanan siber savaşın birbirlerinden öğrenebileceği ve örnek alabilecekleri yöntem, taktik ve
teknikler araştırılabilir. İkinci olarak, EH ve siber alan uzmanlarının teknik iş birliği yapabileceği bir
zemin ortaya konularak hibrit harekâtlarda bütünleşik olarak nasıl kullanılabileceklerine dair bir konsept
oluşturulabilir. Zira EH ve siber savaşın gelecekteki hibrit harekâtların vazgeçilmez iki unsuru olacağını
ve bazı alanlarda birleşeceğini öngörmek mümkündür.
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A Conceptual Comparison Between Cyber Warfare and Electronic Warfare,
Key Elements of Hybrid Operations
Abstract
Albeit hybrid threats have become a significant part of security studies since the 2000s, following
the Russian interventions to Crimea and Donbas in 2014, ‘hybrid war’ and ‘hybrid operation’ terms
have also come to the forefront. Because these interventions have been characterized with ‘application
of hybrid tools by a great power in a technology-intensive way to achieve a political object’. In this
context, particularly employing information warfare, cyber-attacks, and electronic warfare (EW) tools
together as main components of a hybrid operation also points out a breakthrough innovation in military
doctrine.
On the other hand, innovations in communication and information technologies have caused most
of the signal and weapon systems to turn into computers and software used in networks, thus, made
them more vulnerable to cyber-attacks. Similarly, new requirements such as countering remotecontrolled explosives or drones in hybrid operation areas show that communication systems will not be
only targets for EW in the future, just like cyber-attacks will not only target civilian sub-structures but
also military systems. Therefore, technologic innovations and hybrid war concept are somehow
connecting and converging cyberwar and EW both in terms of attack and defense. In fact, although they
have different origins, sources, and terminology these two concepts also have noteworthy similarities
concerning aims, methods, and tools.
This paper aims to compare the conceptual similarities between cyberwar and EW to present
potential cooperation areas for hybrid operations based on the experiments in Crimea and Donbas. This
comparison is considered to contribute to the literature on two points. First, new methods, tactics, and
technics can be explored to exchange between the relatively old and militarily deep-routed EW concept
and the new but increasingly catching cyberwar concept. Second, a common ground can be established
for EW and cyber experts to exchange technical info and to elaborate on a guideline on how these
concepts can be used integrally in a hybrid operation. It is also possible to predict that both cyberwar
and EW will become indispensable parts of future hybrid operations and they will merge in some
respects to complete each other.
Giriş
Hibrit savaş, ilk defa ABD’li Frank Hoffman tarafından 2006 Lübnan savaşında Hizbullah’ın
İsrail’e karşı uyguladığı taktikler üzerinden kavramlaştırılmış,

1

Rusya’nın Kırım ve Donbas

1 Frank G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute Publishing,
Virginia, 2007.
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müdahaleleri sonrası 2014 Galler Zirvesinde NATO tarafından da kabul edilmiştir. 2 Bu yeni tür; klasik
olmayan mücadele yöntemlerinin ağırlık kazandığı ve çatışmaların uluslararası hukuk tarafından
yasaklanan saldırı ve güç kullanma sınırının altında kaldığı, savaş ve barış arasında, konvansiyonel ve
düzensiz savaş arasında ‘gri’ bir bölgede icra edilmektedir. Bu tür savaşlarda, özel güvenlik şirketleri
gibi yeni aktörlere ve özellikle bilgi harbi, siber savaş ve EH unsurlarına ağırlık verilmektedir.3
Daha önce Arap Baharı olarak bilinen süreçte bilgi ve iletişim sistemlerinin yoğun biçimde
kullanılarak toplumun yönlendirildiği ve müteakiben çatışmaların tırmandırıldığı, benzer protesto
hareketlerinin o dönemden sonra da birçok ülkede yaşandığı, ancak 2014 yılında Kırım’da teknolojiyoğun sistem ve askeri unsurlarla desteklendiği görülmektedir. Suriye’de ise bir yanda düzenli ordu
olduğunu iddia eden Esed Güçleri ve ona yardım eden Rusya; diğer yanda DAEŞ ve PYD/YPG/PKK
gibi çeşitli ülkelerce eğitilen ve desteklenen terör örgütleri, göçmen savaşçılar, özel güvenlik şirketleri
ve göçe zorlanan halk karmaşık bir hibrit savaş ortamını göz önüne sermektedir.4 Son olarak; 2022 yılı
başında Kazakistan’da meydana gelen, sosyal medya aracılığıyla örgütlenen halkın ülke dışından silah
ve eylemlerle desteklenerek hükümetin düşürülmesi ve Kolektif Güvenlik Örgütü askerlerinin davet
edilmesiyle kontrol altına alınan büyük çaplı olaylar da bir hibrit harekât örneği olarak görülebilir.
Bunların içerisinde; özellikle Rusya’nın Kırım ve Donbas müdahaleleri öncesi veya sonrasında
yaptığı iddia edilen siber saldırılara, yine Suriye bölgesinde icra ettiği EH denemelerine ilişkin birçok
çalışma bulunmaktadır. Ancak bunlardan hangilerinin doğrudan hibrit harekâtın bir parçası olarak
uygulanabileceği ve özellikle siber ve elektronik saldırıların nasıl bütünleştirilebileceği konusu henüz
yenidir. Bu noktada, teknik detaylara girmeden EH ve Siber Savaş kavramlarının hibrit harekâtlar
içerisinde nasıl bir araya geldiğinin incelenmesinin ve potansiyel iş birliği alanlarının ortaya konmasının
yazına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Böylelikle; köklü bir geçmişe sahip olan EH ile daha
yeni, fakat giderek önem kazanan siber savaşın birbirlerinden öğrenebileceği ve örnek alabilecekleri
yöntem, taktik ve tekniklerin de ortaya konulabileceği mütalaa edilmektedir.
1. Hibrit Harekâtın Unsurları Olarak Siber Savaş ve EH’in Kullanılması
Rusya’nın Kırım ve Donbas bölgelerine müdahaleleri genellikle hibrit savaşın tüm unsurlarının
görüldüğü ilk örnekler olarak kabul edilmektedir.5 Bu örneklerde Rusya, ilk olarak düzenli birliklerini
2 North
Atlantic
Council,
NATO
Wales
Summit
Declaration,
05
September
2014,
https://www.nato.int/cps/en/natohq /official_texts_112964.htm.
3 Fatih Akgül, “A Comparison between the Concepts of Gray Zone and Hybrid War: What is New for
International
Security?”,
The
Journal
of
Security
Strategies,
2021,
17(38),
411-439,
https://doi:10.17752/guvenlikstrtj.964066, s.412-415.
4 Mustafa Şenol, “Hibrit Savaş Kapsamında Siber Savaş ve Siber Caydırıcılık”, Siber Güvenlik ve Savunma,
Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed.), Grafiker Yayınları, Yayın No: 287, Ankara, 2018, s.190-191.
5 Örneğin bkz.: Mehmet Seyfettin Erol ve Şafak Oğuz, “Hybrid Warfare Studies and Russia’s Example in
Crimea”, Gazi Akademik Bakış, 261,Cilt 9, Sayı 17, Kış 2015; Gökhan Cin ve Hasan Hüseyin Tekin, “Rusya’nın
Hibrit Savaş Kapasitesinin Kırım ve Donbas Vakaları Üzerinden Analizi”, Güvenlik Stratejileri, 2021, 17(37):
203-246, DOI: 10.17752/guvenlikstrtj.905960; Catalin A. Costea, Rusya’nın Ukrayna’daki Hibrid Savaşı, SETA
Yayınları 152, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık, İstanbul, 2020; Ali Karabulut, “Eski Savaş, Yeni Strateji:
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tatbikat görüntüsüyle Ukrayna hududuna yerleştirmiş, sonra Kırım boğazını ve limanını gemi arızası
bahanesiyle tamamen tecrit etmiştir. Daha sonra; deniz piyadeleri ve özel kuvvetlerine rütbesiz elbiseler
giydirerek bölgeye sızdırmış, bu unsurlar aracılığıyla halkın Rusya taraftarı kesiminin ayaklanmasını,
askeri birliklerin kışlalarda hapsedilmesini ve kritik devlet binalarının kontrol altına alınmasını
sağlamıştır. Söz konusu operasyon devam ederken yoğun bir bilgi harekâtı uygulamış, Ukrayna’nın geri
kalanının ve dünyanın olan bitenden haberdar olmasını engelleyerek yalnız kendi yaptığı haberleri servis
etmiştir. Harekât sonunda bölgede kontrolü ele geçiren Rus askerlerin gölgesinde Kırım’da referandum
yapılmış ve Kırım Parlamentosu Rusya Federasyonu’na katılma kararı almıştır. Ukrayna; bu bağımsızlık
kararını tanımayınca, Mart 2014 ayı içerisinde bu kez ayaklanma ve çatışmalar, yine Rusça konuşan
azınlıklar ve paramiliter unsurlar aracılığıyla Luhansk ve Donbas’a sıçramıştır. Ancak Kırım’ın aksine
Donbas Bölgesinde konvansiyonel savaş unsurlarına daha yoğun şekilde başvurulmuş, topçu, roket,
dron ve EH’in klasik anlamda kullanıldığı ve binlerce kişinin öldüğü çatışmalar yaşanmıştır.6
Bilgi harekâtıyla eş zamanlı olarak, siber harekât ve EH unsurları da bu operasyonlarda bütünleşik
biçimde kullanılmıştır. Örneğin, Rus güçlerinin Kırım’ın kontrolünü ele geçirdiği 28 Şubat 2014
tarihinde Ukrayna Hükümeti Resmi İnternet Sitesi çökmüş ve üç gün boyunca düzeltilememiş, aynı
anda haber sitelerine ve sosyal medyaya erişim de engellemiş ve çok sayıda siber saldırıda
bulunulmuştur. Aynı günlerde Ukrayna’nın ana iletişim sağlayıcısı Telekom şirketinin (Ukrtelecom)
altyapısı çökertilerek Ukrayna Parlamentosu üyelerinin IP tabanlı telefonlarını kullanmaları
engellenmiştir. Mayıs 2014’te ise bu kez Cumhurbaşkanlığı Seçim Komisyonu siber saldırıya uğramış
ve seçimler ertelenmek zorunda bırakılmıştır. 7 Rusya’nın bu iki operasyonda aynı zamanda yüksek
güçlü mikrodalga Elektronik Taarruz (ET) sistemleri ile Ukrayna ordusunun keşif ve haberleşme
sistemlerini baskıladığı, Kırım üzerindeki ABD dronlarının yerini kestirerek etkisiz hale getirdiği ve
sonrasında AGİT’in ateşkesi gözlemleme timlerinin gözetleme dronlarını aynı yöntemlerle aldattığı
iddia edilmiştir.8
Diğer taraftan; başta hibrit savaş kavramının kendisi olmak üzere, teknolojik yenilikler, bunların
harekât alanına yansımaları ile gerek siber uzay gerekse EH alanında son on yılda görülen değişimler
siber savaş ve EH'in giderek birbirine yaklaşmasına ve iş birliği potansiyeli içeren alanların ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu değişim ve gelişmeleri üç noktada betimlemek mümkündür. İlk
olarak; muhabere ve bilgi sistem teknolojilerindeki gelişmeler, günümüzde birçok iletişim ve silah

Rusya’nın Yirmibirinci Yüzyıldaki Hibrit Savaş Doktrini ve Ukrayna Krizi’ndeki Uygulaması”, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 13, Sayı 49, 25-42, 2016; Michael Kofman, Lessons from Russia's Operations in Crimea and Eastern
Ukraine, Library of Congress Cataloging-in-Publication, RAND Corporation, Santa Monica, California, 2017.
6 Oktay Bingöl, “Hybrid War and Its Strategic Implications to Turkey”, Gazi Akademik Bakış, 2017, Vol:11,
No:21, 107-132, s.118-119.
7 Catalin A. Costea, Rusya’nın Ukrayna’daki Hibrid Savaşı, SETA Yayınları 152, Turkuvaz Haberleşme ve
Yayıncılık, İstanbul, 2020, s.51-53.
8 Erol ve Oğuz, ‘Hybrid Warfare’, s.96; Ruben F. Johnson, “Russia’s Hybrid War in Ukrain ‘is working;’
Conference Concludes,” Jane’s Defence Weekly, Vol. 52, No. 5, February 25, 2015, s.4.
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sisteminin ağ içerisinde kullanılan birer bilgisayara ve yazılıma dönüşmesine yol açmakta ve sistemlerin
birbirine bağımlılığını tetiklemektedir. Sistemlerin birbirine bağımlılığının artması, ağ merkezli harekât
ve çok katmanlı harp alanı konseptleri bir yandan siber uzayın elektronik saldırılara olan hassasiyetini
artırmakta, diğer yandan EH sistemleri için yeni ufuklar açmaktadır. Dolayısıyla günümüz harekât
ortamı, elektromanyetik spektrumu kullanan, kablolu veya kablosuz ağlarla birbirine bağlanan
sistemlerle, kablolu veya kapalı bir ağa bağlı olan ve elektromanyetik spektrumu kullanmayan
sistemleri, ağa bağlı olmayan tek sistemleri ve bunları kontrol eden insanları bir araya getirmektedir. Bu
ortama etki etmek siber harekât ve EH’in iş birliğini ve bunların birleşik kullanımını zorunlu hale
getirmektedir.
İkinci olarak; hibrit harekât alanlarında son yıllarda uzaktan kumandalı patlayıcı veya dronlarla
mücadele konusunda spektrumun diğer alanlarında ortaya çıkan ihtiyaçlar, EH'in gelecekteki tek
hedefinin haberleşme ve radar sistemleri olmayacağına işaret etmektedir. Örneğin yakın dönemde; LFMF bantlarında çalışan, toplumsal olaylar veya düzensiz göçmenler gibi sivil hedefleri kapsayan akustik
silahlar, EHF bandında çalışan mikrodalga silahlar, kızılötesi ve lazer bantlarında çalışan Yönlendirilmiş
Enerji Silahları EH’in geliştiği alanlardır. Kırım ve Suriye örneklerinde görüldüğü üzere siber
saldırıların tamamlayıcısı olarak kullanılabilmektedir.
Üçüncü olarak; amaç ve yöntem açısından yıllar içerisindeki değişimi, siber saldırıların gelecekte
yalnız bilgi sistemlerini veya sivil altyapıları hedef almayacağını hissettirmektedir. Siber saldırılar
başlangıçta merak, bilgi artırma ve ispatlamayken geçtiğimiz dönemde ticari, ekonomik ve siyasi içerikli
amaçlara dönüşmüş, hibrit savaşlar döneminde ise ulusal çıkarlara yönelik bilgi elde etme, hibrit
harekâtı destekleme, aldatma, karmaşa yaratma ve itibar kaybettirmeye (Siber Harekât- Siber Savaş)
yönelmiştir.9 Gelecek dönemde; ülkelerin elektronik ve haberleşme sistemlerinin, hava trafik ve kontrol
merkezlerinin, kritik kamu ve ulaştırma hizmetlerinin, enerji, su ve finans yönetim sistemlerinin siber
saldırıların hedefi haline geleceği öngörülmektedir.

10

Bu saldırıların kimlik belirleme güçlüğü

nedeniyle yalnız hibrit savaşlarda değil, siyasi gerginliklerde ve konvansiyonel savaşlarda da
uygulanması muhtemeldir. Bu durum, en azından gelecek saldırıları etkisiz hale getirme ve olası siberEH ortak saldırılarını bertaraf etme boyutuyla EH ve siberin iş birliğini gerekli kılmaktadır.
Bu iki harekât türünü karşılaştırmaya geçmeden önce, kısaca daha yeni olan siber savaş kavramına
göz atmak ve bir tanım yapmak da yararlı olacaktır. İlk kez 1982 yılında William Gibson’ın bilim-kurgu
romanında görülen siber uzay (cyberspace) kavramı, kısaca “bilgisayar ağları üzerinde sayısallaştırılmış
bilginin iletildiği düşünsel ortam”, geniş kapsamlı olarak da “bilgisayar ve füzelerden, güneşten gelen
ışınlara kadar elektronik ve elektromanyetik görüngenin kullanımı ile karakterize edilen alan” şeklinde

9 Şeref Sağıroğlu, “Siber Güvenlik ve Savunma: Önem, Tanımlar, Unsurlar ve Önlemler”, Siber Güvenlik ve
Savunma, Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed.), Grafiker Yayınları, Yayın No: 287, Ankara, 2018, s.43.
10 Sağıroğlu, ‘Siber Güvenlik’, s.37; Şenol, ‘Hibrit Savaş’, s.197.
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tanımlanmaktadır.

11

Dolayısıyla daha tanımdan itibaren siber uzayın EH’le ilişkili olduğu

görülmektedir. Siber savaş kavramı ise ilk olarak 26 Nisan 2007’de Estonya’nın bronz asker heykelini
kaldırmasına tepki olarak Rusya yanlısı gruplarca DOS saldırıları yapılarak kamu ve bankacılık
hizmetlerinin engellenmesiyle dünya gündemine gelmiştir. Benzer şekilde, 2008 yılındaki RusyaGürcistan savaşında başta devlet başkanlığı sitesi olmak üzere, neredeyse tüm internet siteleri bloke
edilmiş, haberleşme, bankacılık sistemleri ve elektrik santralleri ciddi hasara uğramıştır.12 Arap Baharı
olaylarının ‘wikileaks’ tarafından yapılan bir siber saldırı ile başlaması da manidardır. Bu açıdan
bakıldığında, münferit siber saldırıları hibrit savaş kapsamında görmek veya EH’i yalnız konvansiyonel
savaş içerisinde değerlendirmek yanıltıcı olacaktır.
Yazında onlarca farklı sınıflandırma ve tanımlama yapılmakla birlikte bize göre siber savaş;
devletler tarafından belli ulusal çıkarlar veya siyasi hedefler doğrultusunda karşı tarafın siyasi
yönetimini ve devlet kurumlarını kararsız ve dengesiz hale getirmek, yönetim boşluğu oluşturmak,
ülkenin itibarını zedelemek, halkta kargaşa ve panik yaratmak amacıyla, kritik ulusal altyapılara,
haberleşme ve askeri sistemlere veya ülke için önemli endüstriyel yapılara karşı gerçekleştirilen
saldırılar ve bu tür saldırılardan korunmak amacıyla yapılan dijital ağ faaliyetleridir. Savaş veya harekât
olarak adlandırılma nedeni ise devletler tarafından devletlere karşı belli siyasi amaçlarla yapılması ve
neticede tıpkı konvansiyonel savaşta olduğu gibi can ve mal kaybına neden olmasıdır. 13
2. EH ve Siber Savaşın Karşılaştırılması
1990’lardan bu yana askeri yazında siber savaş ve EH, bilgi harbinin alt kolları olarak görülmüşse
de yukarıda değinilen gelişmeler önce bunların bilgi harbi konseptinden ayrılmasına, daha sonra da
hibrit savaşlar içerisinde ayrı yöntemler veya harekât türleri olarak birbirlerine yaklaşmasına neden
olmuştur. Birbirlerinden bağımsız olarak gelişen, fakat giderek yakınlaşan EH ve siber savaş kavramları
arasındaki ilişkiyi incelemek potansiyel iş birliği alanlarını ortaya koymak bakımından yararlı olacaktır.
İki kavramın karşılaştırılmasında ilk bakışta çıkış noktaları, kaynakları ve terminolojileri arasındaki
fark göze çarpmaktadır. Örneğin; EH geçtiğimiz yüzyılın başında askeri maksatlarla ortaya çıkmış ve
doğrudan harp olarak nitelendirilmiş, fakat son dönemde sivil hedeflere de yönelmeye başlamışken,
siber kavramı sivil alanda ortaya çıkmış ve siber savaş kavramıyla askeri hedeflere yönelmeye
başlamıştır. Bunun yanında, ilki atmosferde yani havadaki radyo dalgaları (hertzler) üzerinde, ikincisi
ise yine havada veya kablolar üzerindeki bilgi sinyalleri (bitler) üzerinde işlem yapmaktadır. Benzer
şekilde siber alanda bilgi sistem terminolojisini kullanırken EH dinleme, kestirme, karıştırma ve

11 Şenol, ‘Hibrit Savaş’, s.193.
12 S.D. Bachmann and Hakan Gunneriusson, “Hybrid Wars: The 21st-Century’s New Threats To Global Peace
And Security”, Scientia Militaria, South African Journal of Military Studies, Vol 43, No. 1, 2015, s.82; Şenol,
‘Hibrit Savaş’, s.203.
13 Frank C. Sanchez, Weilun Lin, and Kent Korunka, “Applying Irregular Warfare Principles to Cyber Warfare”,
JFQ 92, 1st Quarter 2019, s.19; Şenol, ‘Hibrit Savaş’, s.198; Sağıroğlu, ‘Siber Güvenlik’, s.89
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köreltme gibi askeri terimleri kullanmaktadır. Buna karşın kullanım maksatları, hedefleri ve yöntemleri
aslında büyük ölçüde örtüşmektedir. İki kavramın yazar tarafından oluşturulmuş basit bir karşılaştırması
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Tablo-1: EH ve Siber Savaş Kavramlarının Karşılaştırılması

3. EH ve Siber Savaşın Potansiyel İş Birliği Alanları ve Örnek Uygulamalar
Tabloda görülen farklılıklara rağmen özellikle amaç, yöntem ve araçlardaki dikkat çekici
benzerlikler aslında bize potansiyel iş birliği alanları konusunda önemli ipuçları vermektedir. Örneğin
EH’in; asimetrik taarruz açısından siber imkân ve kabiliyetleri kullanarak elektromanyetik spektruma
saldırabileceği veya savunabileceği, aynı şekilde siber harekâtın da EH’i kullanarak kapalı ağlara
erişebileceği veya bilgi ağlarını keserek düşman EH sistemlerini etkisiz hale getirebileceği
değerlendirilmektedir. Özellikle araç ve yöntemlerin asimetrik kullanımı itibariyle ortaya çıkabilecek iş
birliği alanları aşağıdaki şekilde sunulmuştur.
İkinci olarak, Elektronik Korunma (EK) ile siber güvenliğin şifre ve parola kullanımı, kodlama ve
kripto teknikleri kullanımı gibi temel unsurları arasında benzerlikler vardır. Siber güvenliğe yönelik
akademik ve endüstriyel çalışmaların hibrit tehditlerden ziyade teknolojik çözümlere veya veri
sızıntılarının yaklaşık %95’inin insan hatalarından kaynaklandığından hareketle görece düşük maliyetli
farkındalığın artırılmasına odaklandığı görülmektedir. 14 Fakat yakın gelecekte siber savunma, güçlü
şifre ve otomatik ekran koruyucusu girme gibi bireysel tedbirlerden ve farkındalığı artırmak için verilen
eğitimlerden fazlasını gerektirecektir. Örneğin, cihaz ve platform bazındaki kendini koruma

14 Salih Erdem Erol ve Şeref Sağıroğlu, “Siber Güvenlik Farkındalığı, Farkındalık Ölçüm Yöntem ve Modelleri”,
Siber Güvenlik ve Savunma, Şeref Sağıroğlu ve Mustafa Alkan (Ed.), Grafiker Yayınları, Yayın No: 287, Ankara,
2018, s.115.
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sistemlerinin veya savaş zamanı modlarının (SAZMOD) siber saldırılarla etkisiz hale getirilmesi veya
EH’in siber savunma sistemlerine karşı fiziki etki yaratması mümkün olabilecektir. ET ve EK
konusunda yukarıda belirtilen ortaklıklara karşın, Elektronik Destek (ED) ve Elektronik İstihbarat
kavramının siber uzay boyutunda henüz yeterince önemsenmediği, bakir bir alan olarak durduğu da
söylenebilir. ED ve Sinyal İstihbaratı da aslında aynı kaynakları ve aynı veri toplama yöntemlerini farklı
amaçlarla kullanmaktadır. Bunlara siber alanın eklenmesi her ikisi için de faydalı olacaktır.

Şekil-1: Siber Savaş Yöntemleri Açısından EH Şemsiyesine Bakış15
Siber saldırı açısından bakıldığında ise bilgisayar sistemlerinde karşılaşılabilecek tehditleri
sistemlere izinsiz erişim, sistemlere ve verilere zarar verme, verilerde değişiklik yapma ve veri üretimi
olarak özetlemek mümkündür.16 Bu tehditlerle birlikte bir siber saldırının yaşam döngüsü incelendiğinde
Şekil-2’de görüldüğü üzere EH taktik ve tekniklerinin uygulanabileceği alanlar bulunmaktadır. Örneğin
siber saldırıların; gizli bilgilerin elde edilmesi veya ifşa edilmesi, bilginin bütünlüğünün bozulması veya
değiştirilmesi ve bilgiye erişimin engellenmesi şeklindeki üç temel yönteminin, 17 aslında ET’un
elektronik destek ve istihbarat, elektronik aldatma ve bastırma-köreltme gibi yöntemleriyle ciddi
benzerlikleri vardır.

15 Söz konusu şekil, Joint Publication 3-13.1 Electronic Warfare adlı ABD doktrinindeki EH taktiği bilgilerinden
uyarlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur.
16 Sağıroğlu, ‘Siber Güvenlik’, s.38-41.
17 Şenol, ‘Hibrit Savaş’, s.194.
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Şekil-2: EH Taktikleri Açısından Siber Saldırı Yaşam Döngüsüne Bakış18

Son olarak, yukarıda özetlenen yakınlaşmayı bazı devletlerin geçtiğimiz yıllarda fark ettiği ve bu
alana yöneldiğini belirtmek gerekmektedir. Örneğin ABD; 2014 yılından itibaren FM 3-38 adıyla bir
Siber Elektromanyetik Aktiviteler Doktrini oluşturmuş,19 ‘Raid Breaker’ adlı bir program başlatarak
yönlendirilmiş enerji, radyo frekans karıştırması ve radyo frekansları üzerinden siber saldırılar
düzenleme gibi teknikleri birleştiren ve kinetik olmayan yeni teknikler üzerinde çalışmaya başlamıştır.20
Aynı kapsamda ABD ordusunda Muhabere Mükemmeliyet Merkezi ile Siber ve EH unsurları arasında
çalışma grupları oluşturulmuştur. Daha yakın dönemde ise normalde muhabere ve radar karıştırmada
kullanılan ABD menşeli EC-130H Compass Call sistemiyle düşman kablosuz ağlarına radyo
frekanslarından bilgisayar kodu gönderme, düşman ağlarına kapalı bile olsalar telsiz üzerinden
bilgisayar kodları göndererek kapalı ağa girişim yapılarak dinleme ya da zararlı yazılım yükleme
denemeleri yaptığı ifade edilmektedir. Benzer şekilde yer kontrol istasyonlarındaki bilgisayarlara
erişerek sistemin kapatılması ve aynı anda alternatif radyo frekansları ile uyduya aldatma sinyali
gönderilebileceği, yine yazılımla yönetilen telsiz haberleşmelerine etki ederek önce bunların düşman
EH’ine karşı koruması ortadan kaldırılıp sonra da yanıltılabileceği iddia edilmektedir.21 Yine ABD’de
siber uzayın askeri maksatlarla kullanılması kapsamında siber harekât konsepti oluşturmak için
gayrinizami harp ile küçük grup odaklı ve yüksek teknoloji kullanımlı özel kuvvetler operasyon
taktiklerinin uyarlanması çalışmaları bulunmaktadır. 22 Bununla birlikte ABD’de; 2010 yılında Siber

18 Söz konusu şekil; Erol ve Sağıroğlu, ‘Siber Güvenlik Farkındalığı’, s.115’deki Siber Saldırı Yaşam Döngüsü
şemasına EH taktiklerinin uygulanması ile yazar tarafından oluşturulmuştur.
19 Örnekler için bkz.: Zsolt Haig, "Electronic warfare in cyberspace", Security and Defence Quarterly, Vol.7,
No.2 (2015): 22-35. doi:10.5604/23008741.1189275.
20 John Knowles, “Raid Breaker”, Journal of Electronic Defense, April 2015, Vol.38, No.4, s.6.
21 Catherine A. Theohary and, John R. Hoehn, “Convergence of Cyberspace Operations and Electronic Warfare”,
Congress Report No: IF11292, August 13, 2019.
22 Örneğin bkz.: Sanchez, Lin and Korunka, ‘Applying Irregular Warfare’; Nicholas Co, “Adapt Special
Operations Principles to Cyber,” U.S. Naval Institute Proceedings 143, No. 6, June 2017, 58–59.
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Komutanlığın kurulması ve 2018 yılında Stratejik Komutanlık seviyesine yükseltilmesinin siberin
EH’ten ayrı gelişmesine neden olduğu ve EH’le bütünleşmesini engellediği, hatta bazı analistlerin bunun
sağlanması için birleşik bir Bilgi Harbi Komutanlığı kurulmasını teklif ettiği görülmektedir.23
Rusya’nın bu yakınlaşmaya verdiği önem, Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarında siber savaşla
EH’i aynı bağlamda kullanmasından anlaşılmaktadır. Örneğin 2019 yılında Putin; Rusya savunma
sanayinin siber savaş sistemlerine ağırlık vermesi gerektiğini, Rus ordusunun başarısının altında siber
savaş birliklerinin ve benzerlerinden çok üstün olan ve son yıllarda geliştirilen 20’den fazla EH
sisteminin olduğunu belirttiği görülmektedir. 24 Çin’in ise bu yöntemleri daha çok ticari ispiyonculuk,
ekonomik amaçlar, toplumun kontrolü, gri bölge aktiviteleri ve psikolojik savaş kapsamında kullandığı
söylenebilir. 25
Sonuç ve Değerlendirmeler
Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar neticesinde bazı genel çıkarım ve değerlendirmeler yapmak
mümkündür. İlk olarak hibrit savaşların uluslararası ilişkilerde harekât alanı ve krizin tırmandırılması
aşamalarını ortadan kaldıracağı, esnek askeri birliklere ihtiyaç göstereceği, savaş hukukunu ve güç
kullanma yasağını esneteceği öngörülmektedir.26 Bu noktada, yalnız siber savunma tedbirlerinin harbin
kazanılmasına yetmeyeceği, siber saldırıların da uygulamaya konulacağı, hatta bunların gelecekte meşru
ve hukuka uygun kabul edilmeye başlanabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte,
konvansiyonel tehditlerin veya düzenli birliklere olan ihtiyacın sona ermediğini de hatırlatmak yerinde
olacaktır. Zira Rusya’nın, ordusunu Ukrayna sınırında hem ihtiyat hem de psikolojik ve caydırıcı bir
unsur olarak tutması hibrit harekâtta bile düzenli birliklere olan ihtiyacı göstermektedir.
İkinci olarak, yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere siber gücün hibrit bir harekâtta ve EH’le
birlikte kullanıldığında daha etkili bir kuvvet çarpanı olabileceği değerlendirilmektedir. Bunun yanında;
bilgisayar ve iletişim sistemlerinde, nesnelerin internetinden akıllı şehirlere, meta verse kullanımından,
yapay zekâ uygulamalarına teknolojideki her gelişmenin aynı zamanda hem siber hem de EH için yeni
potansiyel hedefler ortaya çıkaracağı göz önünde tutulmalıdır. Diğer taraftan; her ikisinin de etkilerinin
sınırlı ve geçici olması, birbirilerini ve dost kuvvetleri etkileme ihtimali, birçok durumda taktik veya
teknik olarak bir kez kullanıldığında sürpriz etkisinin yitirilmesi gibi faktörler bir askeri harekâtta siber
ve EH’in çok iyi koordine ve senkronize edilmesi gerektiğini de ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, hibrit
harekât planlarının artık yalnız askerlerce yapılmasının mümkün olmadığı, sivil alan uzmanları ve
birçok kurumla yakın çalışmak gerekeceği öngörülebilir.

23 Theohary and Hoehn, ‘Convergence of Cyberspace’.
24‘Putin Siber Savaş Sistemlerini İyileştirme Çağrısı Yaptı.’, Sputnik News,
https://tr.sputniknews.com/amp/20191204/putin-siber-savas-sistemlerini-iyilestirme-cagrisi-yapti1040763009.html, 4 Aralık 2019, Erişim Tarihi:15.12.2021.
25 Örnekler için bkz. Akgül, ‘A Comparison’, s.425-427.
26 Bachmann and Gunneriusson, ‘Hybrid Wars’, s.91-92.
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Son olarak Türkiye’nin siber alandaki gücünün giderek artmakta olduğu, ancak bu yöndeki çabalara
ilave olarak siber ve EH iş birliğinin de gelecek dönem projelerinde dikkate alınması gerektiği ifade
edilmelidir. Bu kapsamda; EH ve siberin hangi alanlarda iş birliği yapabileceği konusunda hem askeri
birimler arasında hem de askeri birimlerle diğer devlet kurumları, savunma sanayii ile teknik, teknolojik
ve akademik birimler arasında çalışma yapılarak bu iki alanın iş birliği potansiyelinin ve birlikte
kullanımı hususlarının incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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Hibrit Ortamda Hedef Belirlemek:
Ağırlık Merkezi Analizi İşe Yarar mı?
Özgür KÖRPE
Öz
Pek çok Batılı savunma uzmanı ve planlamacısı, kuvvetlerin gayretlerini yöneltebilecekleri ve
düşmanı mağlubiyetine yol açabilecekleri tek bir düşman kabiliyetini belirleme umuduyla genellikle
Clausewitz’e ve onun Ağırlık Merkezi kavramına bakarlar. Gerçekten de klasik ağırlık merkezi kavramı;
düşmanın tanımlanabilir olduğu ikinci ve üçüncü nesil harplere damgasını vurmuş ve sonuç almış olan
bir yaklaşımdır. Bu nedenle yirminci yüzyıl askerî düşüncesi, “en güçlü yere etki etme” şeklinde
özetlenebilecek olan bu ağırlık merkezi yaklaşımının geliştirilmesine odaklanmıştır. Ancak özellikle
yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, hasımlar bu mucizevi ilaca karşı direnç geliştirmeye
başlamışlardır. Günümüzün güvenlik ortamında, bir düşmanın niceliksel ve niteliksel yapısını
tanımlamak zordur. Bu makale, karmaşık uyabilen yapıların ağırlık merkezi analizinin mümkün olup
olmadığını tartışmakta, hibrit tehditler üzerinde yaratılabilecek yeni etkileri önermektedir.
Setting Objectives in the Hybrid Environment:
Does Center of Gravity Analysis Work?
Abstract
Many Western defense experts and planners often look to Clausewitz and his concept of the Center
of Gravity to identify a single enemy capability against which forces can direct their efforts and lead to
the defeat of the enemy. Indeed, the classical concept of center of gravity is an approach that has left its
mark on the second and third-generation wars in which the enemy is identifiable and has achieved
results. For this reason, twentieth-century military thought has focused on developing this center of
gravity approach, which can be summarized as “affecting the strongest part.” However, especially from
the last quarter of the twentieth century, opponents began to develop resistance to this miraculous drug.
In today’s security environment, it is difficult to define the quantitative and qualitative construct of an
enemy. This article discusses whether center-of-gravity analysis of complex, adaptable structures is
possible and proposes new implications for hybrid threats.
Giriş
Doktrinel yayınlar askerî planlamacılar için birer kılavuz vazifesi görürler. Planlama kılavuzları da
önerdikleri yöntemlerde modern harp yazarlarına atıf yaparlar. Gerçekten de günümüzün askerî
planlayıcıları, teşkilatlanma ve lojistiğin önemini uygulayarak gösterdiği için Napolyon’a; hesaplamaya
dayalı planlama için Jomini’ye; materyal faktörlerin dışındaki etkenlerin de dikkate alınması hususunda
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Clausewitz’e; vazife ve gelişen durumun değerlendirmesine dayanan muhakemeyi öğrettiği için
Moltke’ye çok şey borçludurlar.
Bu nedenle neredeyse elli yıldan beri askerî planlamacılar, gayretlerini odaklayabilecekleri ve
düşmanın nihai yenilgisine neden olabilecek gücünü aldığı yeri veya onun en çok güvendiği kabiliyetini
belirleme umuduyla, genellikle Clausewitz’e ve onun “Ağırlık Merkezi” kavramına bakmaktadırlar. Bu
yaklaşımın özünde, düşmanın en güçlü yeri etkisiz hale getirildiğinde, geriye onun direnebileceği bir
gücünün kalmayacağı düşüncesi vardır. İç hat stratejisinin mantığı da aynı bilişsel kaynaktan beslenir.
Bunun Alman stratejik düşüncesince üretilmiş olması da tesadüf değildir. Zira Coğrafi olarak Rus ve
Fransız stratejik alanları arasında kalan Almanya için iki cepheli bir savaş, kronik bir stratejik
problemdir. Bunu hem Büyük Frederick Yedi Yıl Savaşları’nda, hem Clausewitz Napolyon
Savaşları’nda, hem Moltke Fransa Savaşları’nda, hem de Hitler İkinci Dünya Savaşı’nda tecrübe
etmiştir.
Düşmanın en güçlü yerine vurup onu çaresiz bırakmayı esas alan Alman stratejik yaklaşımı, özellikle
Moltke ve onun ikinci nesil öğrencileri olan Wehrmacht generallerince başarıyla uygulanınca, Amerika
Birleşik Devletleri’nin (ABD) ve Sovyetler Birliği’nin baskın olduğu yirminci yüzyıl askerî düşüncesi,
“en güçlü yere etki etme” şeklinde özetlenebilecek olan bu ağırlık merkezi yaklaşımının geliştirilmesine
odaklanmıştır. Bu bağlamda Müttefiklerin 1944 yılında yaptıkları bir dizi stratejik hava
bombardımanının hedefi ile Kore Savaşı’ndaki Inchon çıkarmasının hedefi arasında nitelik bakımından
bir fark yoktur. Arap-İsrail Savaşları veya Falkland Savaşı’nda da ağırlık merkezine etki üzerine yayınlar
bulmak mümkünse de özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, hasımlar bu mucizevi ilaca
karşı direnç geliştirmeye başlamışlardır. Günümüzde ağırlık merkezi analizi tek başına çok etkili bir ilaç
gibi görünmüyor; başka ilaçlarla takviye etme ihtiyacı duyuluyor.
Aslında Amerikalılar için Vietnam, Sovyetler Birliği için de Afganistan, ağırlık merkezi yaklaşımıyla
her zaman zafer kazanılamayacağına dair kuvvetli birer uyarı levhasıydı. Süper güçlerin
başarısızlıklarının yanında, her iki savaşın da ortak özelliği, hasmın konvansiyonel nitelikte
olmamasıydı. Dönemin askerî strateji yazarları hasmın düzensizliğini ve muharebe sahasının gerçek
anlamda karmaşıklaştığını isabetle tespit ettiler. Ancak yine de geliştirdikleri çözümlerde ağırlık
merkezinden vazgeçemediler. Teoriye öncülük eden yazarların önerileri, düşman ağırlık merkezine etki
etmek için sistem yaklaşımını öneren etki odaklı harekât oldu. Ayrıca teorisyenlerin bu kez işlerini şansa
bırakmaya niyetleri yoktu. Strange, ağırlık merkezi analizini esas alan ve kendi adıyla anılan bir matris
model önerdi. Bunu 2000’lerde Eikmeier’in yöntem önerisi takip etti.1
Bu dönemde yazarlar, başta Clausewitz olmak üzere Napolyon Bonapart, Jomini, Picq ve Moltke
gibi aydınlanma sonrası düşünürlere atıflar yaptılar; halen de yapıyorlar. “Dördüncü nesil” olarak da
1 Dale C. Eikmeier, “A Logical Method for Center of Gravity Analysis,” Military Review, September-October
2007, Vol. 87, No.5, s.62-66.
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adlandırılan günümüz karmaşık harekât ortamında, tamamı birinci ve kısmen de ikinci nesle mensup
olan yazarların örnek alınmaları garip bir ironidir. Nitekim Batılı planlamacılar arasında bu ironiyi
eleştirenlerin sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.
Öyleyse karmaşıklık, düşük hiyerarşi, dağılma ve ademi merkeziyetçilik ile karakterize edilen amorf
(biçimsiz) bir sistemin Ağırlık Merkezi olabilir mi? Güvenlik ve strateji düşünürleri bu konuda ikiye
bölünmüş görünmektedirler. “Evet” diyenlere (biz bu gruba Sistem Yaklaşımcıları adını veriyoruz) göre
ağırlık merkezini sistemin yapısı değil, maksadı belirler. “Hayır” diyenlere göre ise maksat değil, yapı
belirleyicidir. Zira bu gruba göre (biz bunları Sadık Klavzeviççiler olarak adlandıracağız) ancak ve ancak
merkezileşmiş bir sistemin hedeflenebilir bir ağırlık merkezi olabilir. Her iki grubun da sağlam
argümanları bulunmaktadır. Hangi tarafı seçeceğiniz, ağırlık merkezini nasıl tanımladığınıza bağlıdır.
Bu çalışma, tam da bu noktada, günümüz hasımlarının ülkelerin çabalarını odaklayabileceği tek bir
güçlü yanı olmayan karmaşık uyabilen sistemler olduğunu ortaya koyarken ağırlık merkezi analizinin
de güncelliğini sorgulamaktadır.
1. Hibrit Çatışma Ortamını Tanımlamak
Şunu vurgulamak lazım ki; günümüz güvenlik ortamında asıl problem, tehdidi ve yöntemini
tanımlamak değildir. Nitekim günümüzün tehdidinin kimi zaman “hasım devlet,” kimi zaman da
“terörist” olarak adlandırılmasında bir mutabakat vardır. Yöntemlerin de “konvansiyonel” ve
“konvansiyonel olmayan” başlıkları altında toplanması hususunda yazarların çoğunluğu hemfikirdir.
Asıl problem tanımlamadan ziyade teşhis etmede çıkmaktadır. Terörist kimdir ve onun uyguladığı
yöntemi gayrinizami kılan nedir? Bilindik saldırılar ve sabotajlar, yöntemlerin gayrinizami kategorisine
alınması için yeterli midir ya da bu yöntemler halen gayrinizami midir?
Düzenli ordular arasında muharebe sahası fonksiyonlarının işletilmesiyle gerçekleşen muharebeler
var oldukça, bunların nizami, bunların dışında kalanların da gayrinizami olarak adlandırılacağı açıktır.
Ayrıca semantik bakımdan bir şeyin, yaygınlığından dolayı “nizami” olarak adlandırıldığını da
unutmamak gerekir. Ancak, sundukları pek çok cazip avantaj nedeniyle, son yarım yüzyılda gayrinizami
yöntemlerin gittikçe yaygınlaştığını da görüyoruz. Yaygınlaşan bir şeyin sıradanlaşması da hayatın bir
gerçeğidir. Dolayısıyla konvansiyonel olmayan yöntemler bir taraftan sıradanlaşırken, bir taraftan da
nizami ile gayrinizami arasındaki sınır saydamlaşmaktadır. Bir tür “sıradışılığın sıradanlaşması hali” söz
konusudur. Bu nedenle sıradışılığın avantajını kaybetmemek adına, alışılagelmiş pusu, baskın ve
sabotajlardan daha yaratıcı ve sofistike yöntemler aranmakta ve geliştirilmektedir. İşte gitgide daha da
jel kıvamına gelen günümüz çatışma ortamı, “hibrit savaş” adı verilen biçimsiz bir yapıya
dönüşmektedir.
Bu amorf niteliğinden olsa gerek, hibrit savaşa ilişkin görüşler henüz tam olarak paradigmatik
inançlara dönüşmemiştir; akademisyenler arasındaki tartışmalar devam etmektedir. Bu durum bizleri de

105

alana yeni tanımlamalar ilave etme hususunda cesaretlendiriyor. Örneğin biz “hibrit ortam”
tanımlamasından soyut bir mana çıkartıyoruz. Diğer bir deyişle fiziksel çatışma ortamını “hibrit” olarak
nitelemeyi yersiz buluyoruz. Zira kanaatimizce fiziksel ortam tarihin her döneminde hibritti. Öyleyse
burada soyut ya da kavramsal bir hibrit ortamdan bahsedilmektedir. Bu soyut ortam öyle bir haldedir ki;
içinde fiziksel çatışmanın farklı türlerinin yanında, psikolojik savaş, propaganda, ticaret savaşı, çok
alanlı harekât, ağ destekli savaş ve siber savaş gibi soyut mücadele alanlarını barındırmaktadır.
Dolayısıyla hibrit ortamda “karmaşıklık,” “sofistike karmaşıklığa”; “çok boyutluluk,” “çoklu başrole
(poli-agonizm)”; “zafer” ise “bulanık başarıya” dönüşmüş durumdadır. Bizim iddiamıza göre “sofistike
karmaşıklık,” “çoklu başrol” ve “bulanık başarı” hibrit çatışma ortamını tanımlayan üç ana özelliktir.
Sofistike karmaşıklık, günümüz çatışma ortamının yöntemsel olarak anlaşılmasının zorlaştığını ifade
eder. Karmaşık meselelerin anlaşılması için sistem yaklaşımının geliştirildiğini biliyoruz. Ancak
sofistike meseleleri klasik sistem yaklaşımıyla anlamak gittikçe zorlaşmaktadır. Bunu benzinli araba
motoru ile hibrit araba motoru arasındaki farka benzetebiliriz. Benzinli motorun anlaşılması için zaten
belli bir uzmanlık düzeyine ihtiyaç duyulurken, hibrit motor bundan daha sofistikedir ve daha da üst
seviyede bir anlama yeterliği gerektirir. Bu noktada kuantum yaklaşımı sistem yaklaşımını destekleyici
bir potansiyele sahip görünmektedir.
Çoklu başrol; çatışma ortamındaki başrolün niteliğinin ya da en azından öncelik sırasının
değişmesidir. Bugüne kadar savaşların başrol oyuncuları belliydi. Türkler Erken Orta Çağ’ın büyük bir
bölümünde süvarilere başrol oynatmışlardı. Fatih Sultan Mehmed’in seferlerine havan topları damgasını
vurmuştu. Mohaç Meydan Muharebesi’nde başrol oyuncusu tüfeklerdi. Kıbrıs’ın 1571’deki fethinde
arkebüzün belirleyici bir rolü vardı. Büyük Frederick muharebe alanlarına, sıkı bir disiplinle yetiştirilmiş
tüfekli piyade hatlarını soktu. Fransız Devrimi ve Napolyon’un protagonistleri vatandaş ordularıydı.
İnsanlık Amerikan İç Savaşı ile birlikte toptan ölümlere yol açan kıyıcı makinalı tüfeğin gücüne tanık
oldu. Ondokuzuncu yüzyıl sonundan itibaren, toplu kıyım bir adım daha öteye taşındı ve topçu ya da
“materyal harbi” başrole getirildi. Böylece ondokuzuncu yüzyılın sonlarından itibaren “hedefe çelik
yığmak” tüm orduların takip ettiği bir moda oldu.
Nihayet Almanlar son dünya harbinde ateş gücünü manevrayla birlikte hareket ettirmenin sırrını
buldular. İngilizler bunu “Blitzkrieg” olarak meşhur ettilerse de Almanlar bunu belki de daha doğru bir
şekilde “Bewegungskrieg”2 olarak adlandırmışlardı. “Tank” ateş gücünün bütünleştirildiği manevranın
sembolü oldu. Öyle ki tüm muharebe sahası fonksiyonları, tanka karşı tedbirlerinin etkinliği ölçüsünde
başarılı kabul edildiler. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, “jet uçağı,” “taarruz helikopteri” gibi yeni

2 General-feldmarchall Walther von Brauchitsch, Arbeitsgrundlage für das planvolle Weiterentwickeln aller
schnellen und beweglichen Truppen, Oberbefehlshaber des Heeres, Berlin, 1938, akt. Christian Ankerstjerne, The
German
Doctrine
of
Bewegungskrieg
(Blitzkrieg),
Panzerworld
Sitesi,
https://panzerworld.com/blitzkrieg#sources, Erişim Tarihi: 22.01.2022.
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ateşle manevra unsurları ortaya çıktı. Aynı dönemde topçunun menzili de inanılmaz bir oranda artarken,
ateş gücü roketler ve uzun menzilli hassas angaje sistemleriyle konsolide edildi.
Bugün çatışma ortamında, yukarıda sayılanlar kadar belirgin bir başrol oyuncusu gösterebilmek
zordur. Çatışma alanlarında pikapların kasalarına monte edilmiş tanksavarlar ile tankların hedef
alındığını gördük. Kimi zaman da amonyum nitrat yüklü araçlar çatışmadaki başrolü üstlendiler.
Konvansiyonel olmayan kuvvetlerin konvansiyonel askerî birlikler gibi yaptıkları manevralara şahit
olduk. Başrolün çoklu hale gelmesi bununla da sınırlı değildir. Bugün birkaç hacker, genel ağ üzerinden
bir ülkeye siber saldırı yaparak, tek bir mermi atmadan, ülkenin kritik altyapılarına devasa zararlar
verebilmekte ve günlük hayatı felce uğratabilmektedir. Dolayısıyla bugünün çatışma ortamı hem fiziksel
hem de sanal boyutlara sahiptir; üstelik bu boyutlardaki başrol oyuncuları süratle değişmektedir. Bu
poli-agonistik ya da çok başrollü ortam, hasmı da biçimsiz bir hale getirmektedir.
Bulanık başarı tam da noktada anlamlı hale geliyor. Zira karmaşık ve çok başrollü ortamda net bir
başarıdan bahsetmek de zordur. Başarının zaten yapısal olarak öznel bir kavram olması nedeniyle her
aktörün kendisini başarılı saymasının yanında; hasmın biçimsiz nitelikte olması da onun üzerine yapılan
etkinin ne ölçüde başarılı olduğunu tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Ağırlık merkezinin ve bu bağlamda
kritik hassasiyetlerinin tespitini zorlaştıkça, hasım daha dirençli hale gelmektedir. Böylece başarı
bulanıklaşmaktadır. Başarının bulanıklaşması, amaç-hedef ilişkisini kurmayı, diğer bir deyişle strateji
geliştirmeyi zorlaştırmaktadır. Muhasım tarafların her ikisi de hasmına yeterince zarar veremediğini ve
bu yüzden de onu caydıramayacağını düşünmektedirler. Çatışmanın doğrudan etki sahası içinde kalan
halk arasında “devlet terörü bitirmek istemiyor” gibi komplolar üretilirken, askerler arasında “boş yere
operasyon yapıyoruz, teröristlerin inadı kırılmaz, bu terör bitmez” gibi karamsar söylentiler çıkmakta,
konvansiyonel olmayan gruplar içinde de “ne yapsak askerleri vazgeçiremiyoruz, amacımıza
ulaşamayacağız” algısı yayılmakta, örgütler eleman temininde zorlanmaktadır.
Bu nedenle, ABD 2021’in son aylarında Afganistan’dan apar topar çekilirken; kimileri ABD’nin
çuvalladığını, kimileri de bunun ABD’nin gizli ajandasının bir parçası olduğunu iddia etmiştir.
Kanaatimizce Afganistan’da yabancı kuvvetlerin başarısızlığı ya da Taliban’ın başarısı hakkında kesin
bir hüküm verebilmek zordur. Evet, belki Batılı Devletler ülkeyi apar topar terk etmişlerdir ama
insanların mahşeri bir panikle kendi vatanlarını terk etmeye çalışmasında, Taliban’ın başarısızlığının
rolü yok mudur? Kısacası günümüzde başarı göreceli ve bulanık bir kavramdır.
2. Güncellenmeyen Ağırlık Merkezi Yaklaşımının Eleştirisi
Clausewitz’in literatüre kazandırdığı “Ağırlık Merkezi”, askerî planlamacıların en çok tartıştığı
kavramlardan birisidir. Ünlü düşünür, başyapıtı Savaş Üzerine’de ağırlık merkezini; tüm gücün
yönlendirilmesi gereken nokta olarak adlandırır. Ama günümüzde ağırlık merkezinin kazandığı anlam
bu mudur? Bu sorunun cevabı büyük ölçüde kimin cevap verdiğine bağlıdır. Üstelik bu konuda da bir
görüş birliğinin varlığından bahsetmek zordur. Bu nedenle ağırlık merkezi kavramının günümüzün hibrit
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çatışmalarında uygulanabilirliğini ele alan eleştirel yaklaşımları birkaç başlık altında toplamak
mümkündür. Biz bunları “normatif eleştiriler,” “bağlam eleştirileri” ve “yöntemsel eleştiriler” olarak
sınıflandırıyoruz (Şekil-1).

Şekil-1. Güncel Ağırlık Merkezi Eleştirileri

Bu eleştirilere, stratejik karargâhlarda ve askerî öğretim kurumlarında, en asttan en üste kadar her
seviyede rastlamak mümkündür. Bu yüzden de eleştirmenler kavramın karar verme süreçlerine ithali
hususunda güçlü bir etkiye sahiptirler. Askerî planlamacıları kavramın konuyla ilgili olduğuna ikna
edebilmek için ise öncelikle itirazları anlamak gereklidir. Ancak bu sayede ağırlık merkezinin
planlamaya faydasını ve uygulanabilirliğini göstermek mümkün olabilir.
2.1. Normatif Eleştiriler
Normatif eleştiri ağırlık merkezi kavramının askerî planlamada kural koyucu bir “odak noktası”
olarak kabul edilmesidir. Normatif tutumun temsilcileri askerî planlamacılardır; ki biz bunları “icracılar”
olarak adlandırıyoruz (Şekil-2).

Şekil-2. Ağırlık Merkezine Bakış Biçimleri
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İlk olarak icracılar arasında, kavramı eleştirel ve kültürel bir süzgeçten geçirmeden, olduğu gibi kabul
eden bir grubun varlığını ortaya koymak gerekir. Biz bunlara “statükocular” adını verdik. Bu grup ağırlık
merkezi kavramını planlamayla ilgili bulmakta ve her durumda uygulanabileceğini düşünmektedir. Bu
nedenle statükoculara göre ağırlık merkezi kavramının üzerinde etraflıca düşünmek ve “felsefe yapmak”
gereksizdir. Birileri bu kavramı zamanında düşünmüş ve metotlarını geliştirmiştir. Planlamacılara düşen
ise bunu sorgusuz ve sualsiz uygulamaktır. Ancak buradaki sorun, bu grubun ağırlık merkezi kavramını
anlamasa dahi savunmasıdır. Dolayısıyla statükocu icracılar bir harekâtı planlarken, ağırlık merkezini
belirlemiş ve analiz etmiş gibi yaparlar. Kendilerini iyi göstermek veya komutanlarından azar işitmemek
için de daha önce yapılmış uygulamalara, bilinen ama hak etmediği adıyla “arşive” başvururlar. Halbuki
bu “sözde arşivlerin” ya bağlamları farklıdır ya hatalıdır ya da onlar da başka bir arşivden faydalanılarak
üretilmişlerdir. Böylece statükocu planlayıcılar ya sözde arşivdeki bağlamı göz ardı edip ağırlık
merkezini hatalı tespit ederler ya da sözde arşivin yanlışını tekrarlarlar.
Statükocuların bir başka özelliği de muhafazakâr olmalarıdır. Zira eleştirel bakış açısını
sergileyemeyecek kadar vurdumduymaz olmaları nedeniyle, mevcut durumun değişmesini istemezler.
Bunun için de ağırlık merkezinin eksikliklerini görmezden gelirler, gereğini yapıyormuş gibi
davranırlar. En kuvvetli dayanakları da elde edilen başarılardan yaptıkları çıkarsamalardır. Harekât,
operatif komutanın şahsi kabiliyeti veya taktik komutanların ve askerlerin fedakarlıkları ve
kahramanlıkları neticesinde başarıyla sonuçlandıktan sonra, statükocular kendilerine bu başarıdan pay
çıkartırlar. Aslında komutanlar ve fedakâr karargâh subayları, düşmanın kritik hassasiyetleri üzerine
başarılı faktör analizi ve etkili bir hedef yönetimi yapmışlardır ama statükocular sonuçtan çıkarsama
yaparak ağırlık merkezini doğru tespit ettiklerini ileri sürerler. Halbuki iddia ettikleri ağırlık merkezi,
harekât başlamadan önceki planlamalar sırasında tespit edilmemiştir. Bu yaklaşım, genel bilimsel
düşünceye uygun olmadığından, üzerinde uzun uzadıya durmaya gerek yoktur. Diğer taraftan ağırlık
merkezinin ne olduğuna veya olabileceğine kafa yormadan “-mış gibi yapan” statükocuların sayısı
azımsanamayacak kadar fazladır. Bu tarz bir dogmatik tavrın terk edilmesi, bu konuda verilebilecek tek
tavsiye olabilir.
Buna karşılık icracılar arasında ağırlık merkezi analizinin belli noktalarda planlamayla ilgisiz
olduğunu iddia eden eleştirmenler de bulunmaktadır. “Revizyonistler” olarak adlandırılabilecek bu grup,
kavramı “fazla soyut” ve kararsız bulmaktadır.3 Biz de kendimizi bu grubun içinde konumlandırıyoruz.
Ağırlık merkezi analizinin kabul görmesinin önündeki en büyük engel, mevcut metaforik tanımıdır.
Doktrin önce bir tanım yapmakta, ardından soyut örnekler vererek nelerin ağırlık merkezi olabileceğine

3 Antulio Echevarria II, “Center of Gravity Recommendations for Joint Doctrine,” Joint Forces Quarterly,
October 2004, No. 35, s. 10-18.

109

dair kapsayıcı listeler eklemektedir.4 Bir şeyi tanımlamak için metaforlara başvurulması bile tanımın
yetersizliğine dair önemli bir delildir. Mevcut ucu açık tanım hemen hemen her şeyin bir ağırlık merkezi
olarak kabul edilmesine ve “her şeyi yakalama” kaygısına yol açmaktadır.
Dolayısıyla ağırlık merkezinin bu şekliyle uygulanamaz bir teori olduğunu iddia eden
revizyonistlerin haklı oldukları husus, kavramın henüz bir karara ulaşamamış olmasıdır. Gerçekten de
kavramın ne olduğunu tartışan neredeyse iki asırlık literatürün ve yine mantıktan ziyade metaforlara
dayanan ve sürekli değişen tanımların planlamacıların kafasını karıştırması normaldir. Amerikan
doktrinel yayınları arasında yaptığımız araştırmada 5-6 farklı ağırlık merkezi tanımına rastladık.
Ağırlık merkezinin ilk kez dahil edildiği 1993 basımlı JP 3-0 Müşterek Harekât Doktrini,
Clausewitz’in Savaş Üzerine kitabının 1976 basımlı Howard ve Paret çevirisine dayanarak, ağırlık
merkezini; “yeteneğin temeli” ve “tüm güç ve hareketin merkezi, her şeyin bağlı olduğu, tüm enerjimizin
yönlendirilmesi gereken nokta” 5 olarak tanımlar. Ama bu tanıma her doktrin güncellemesinde yeni
içerikler ilave edilir. Örneğin 2011 basımı JP 5-0 ağırlık merkezini “gücün kaynağı” olarak açıklar.6
2010 basımlı JP 1-02’de ise ağırlık merkezi; “ahlaki veya fiziksel güç, hareket özgürlüğü veya hareket
etme iradesi sağlayan güç kaynağıdır.”7 Görüldüğü üzere tanımları “tüm gücün merkezi” ile “gücün
kaynağı” anahtar kelimeleri altında gruplandırmak mümkündür. Buradaki ayrım önemlidir. Zira
Clausewitz’in orijinal ağırlık merkezi, tüm gücün yönlendirilmesi gereken “tekil” bir odak noktasıdır.
Peki, tekil bir odak noktası belirlemek gerçekten önemli midir? Burada da farklı eğilimler dikkat
çekmektedir. Örneğin ADRP 3-0, ağırlık merkezini “her şeyin bağlı olduğu tüm güç ve hareketin
merkezi” olarak tercüme eder ve gayretlerin odaklanması gereken tek bir nokta önerir.8 Buna karşılık
müşterek doktrin, birden fazla ağırlık merkezine izin verir. Hatta bununla da kalmaz, taktik, operatif ve
stratejik seviyeler ile harekâtın her safhası için ayrı ayrı ağırlık merkezi belirlenmesine de cevaz verir. 9
JP 2-01.3, Somali’deki Restore Hope harekâtının ağırlık merkezi analizini, bu konudaki örnek bir
uygulama olarak gösterir ve her biri kendi içinde 3-4 ağırlık merkezine sahip altı ayrı parçadan
bahseder.10 Bu detaylar harekâtın bağlamını anlamak için önemli olsa da bu tür bir analizde, “ağırlık

4 Joint Publication 5-0 (JP 5-0) Joint Planning, Department of Defense, Washington D.C.: U.S., June 2017, ps.
IV-23-IV-26.
5 Carl von Clausewitz, On War, Ed. and Trans. Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press,
Princeton, USA, 1976.
6 Joint Publication 5-0 (JP 5-0) Joint Planning, Department of Defense, Washington D.C., U.S., 11 August 2011,
s. xxi.
7 Joint Publication 1-02 (JP 1-02), Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 08
November 2010, (as Amended through 15 August 2016), s. 29.
8 ADRP 3-0, Unified Land Operations, Headquarters of the Army, Washington D.C., U.S., 16 May 2012, s. 4-3.
9 Joint Publication 2-01.3 (JP 2-01.3), Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, 16 June
2009, s. II-65.
10 Joint Publication 2-01.3 (JP 2-01.3), Age, B-19-B-21.

110

teşkil eden” ya da “merkezî olan” hiçbir şey yoktur ve analizin sonuçları, Clausewitz'in amaçladığı gibi
komutanın “tüm gücünü” odaklamasına da fayda sağlamaz.
Görüldüğü üzere bu kadar tartışmalı, belirsiz ve sürekli değişen bir şey üzerine bir plan inşa etmek,
hiç kimsenin üstlenmek istemeyeceği bir risktir. Bu nedenle revizyonistlerin ağırlık merkezi analizinden
çekinmelerine ve daha sağlam bir tutamak aramalarına hak vermek gerekir. Öte yandan revizyonistler,
içerdiği doktrinel kusurlara ve gerek tanımlanmasında gerekse analizinde sağlam bir metodoloji
bulunmamasına rağmen, ağırlık merkezinin, birkaç düzeltme yapılarak, gelecekte kullanışlı hale
gelebileceğinden ümitlidirler.11 Revizyonistlerin muradı, tanım ve metot içeren sağlam bir teoridir. Arzu
edilmeyen şey ise doktrindeki belirsizliktir. Aralık 2020’de yayımlanan JP 5-0’ın son versiyonu, bu
konuda görece daha ümit verici bir içeriğe sahiptir.
Ağırlık merkezi tanımını daha somut ve açıklayıcı hale getirme hususunda Avustralya Savunma
Kuvvetleri’nin katkısı da dikkate değerdir. 2016 basımlı ADFP 5.0.1’da yeni ağırlık merkezi tanımı;
“Bir maksada veya istenen son duruma ulaşabilecek doğal yeteneğe sahip en başta gelen varlık” olarak
değiştirmiştir.12 Bu noktadan hareketle ağırlık merkezi tanımı şu şekilde güncellenerek, Türkiye’ye özgü
bir biçime getirilebilir: “Ağırlık merkezi, doğal vasıfları sayesinde, komutanı maksadına ulaştırabilecek
birinci derece imkân ve kabiliyettir.”
Bu güncelleme, ağırlık merkezini basitçe açıklamasının yanında, onu belirlemeye yarayan başlıca iki
kritere sahiptir. Buna göre bir ağırlık merkezi, maksadı karşılamalı ve bunu başarabilecek birinci derece
bir imkân ve kabiliyet var olmalıdır. Bu kriterlere sahip olmayan şey, ne kadar önemli ve kritik olsa da
ağırlık merkezi olamaz. Ayrıca bu yeni tanım kesinlik içermektedir, zira “birinci derece” sözcüğü ikinci
derece veya destekleyici kavramları dışarıda bırakarak kafa karışıklığını önler. Böylece nelerin ağırlık
merkezi olabileceğine dair listeler oluşturma gereği kalmaz. Daha da önemlisi; tanımın açıklığı ve
içerdiği mantık onu deneysel olarak sınanabilir kılar.
2.2 Bağlam Eleştirisi
Clausewitz’in ağırlık merkezine yönelik ikinci grup eleştiri, kavramın günümüzün harpleriyle
doğrudan ilişkilendirilmesine karşı olanlarca yapılmaktadır. Biz bu grubu “karşıtlar” olarak
adlandırıyoruz. Bu gruba göre Clausewitz’in kavramlarını günümüze uyarlamaya çalışanlar, kavramın
üretildiği bağlamı gözden kaçırmaktadırlar. En özlü biçimde karşıtlar, kavramı çok eski buldukları ve
argümanlarını onsekizinci ve yirmibirinci yüzyıllar arasındaki taktik, teknolojik ve felsefi farklılıklara
dayandırdıkları için reddetmektedirler.

11 Dale C. Eikmeier, “The Center of Gravity Still Relevant After All These Years?,” Military Review, May 2017,
1-8, s. 1.
12 Australian Defence Force Publication 5.0.1, Joint Military Appreciation Process, Edition 2 AL3, Defence
Publishing Service, Canberra, Australia, 2019, s. 3-6.
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Bu nedenle karşıtlar revizyonistlerden farklı olarak, kavramın faydasına inanmazlar; kavramın
kendisinin düşünmeye zarar verdiğini ve doktrinin onu bir kenara atması gerektiğini savunurlar.
Argümanlarının özü, endüstriyel çağ öncesinde üretilmiş bir askerî kavramın, küreselleşmenin ve ağ
bağlantılı sistemlerin hüküm sürdüğü bir çağda bilişsel olarak çok kısıtlayıcı olduğudur. Karşıtlara göre
atlı süvari çağında geçerli olan bir kavram hibrit savaş çağında geçerli olamaz. Üstelik onlara göre ağırlık
merkezi,

karmaşık

gerçekliği

aşırı

basitleştirmesi

nedeniyle

aslında

eleştirel

düşünmeyi

engellemektedir.13
Bu argümanın ana ilkesi, ağırlık merkezi kavramının bir çatışma ortamının anlaşılmasına yardımcı
olamayacak kadar basit, fazla indirgemeci, fazla lineer ve fazla deterministtik olmasıdır. Karşıtların
tespitine göre günümüz sosyal sistemleri çok karmaşıktır, sürekli değişmektedir ve ikincil etkilere
yönelik tepkileri öngörülemezdir. Günümüz sosyal sistemlerindeki davranışları asla tam olarak
anlayamayacağımız ya da tahmin edemeyeceğimiz için, ağırlık merkezinin küreselleşme ve bilişim
çağında hiçbir faydası olmadığı gibi, yanlış bir anlayış ve kesinlik duygusu yarattığından zararlıdır da.
Karşıtlar ayrıca Clausewitz’in ağırlık merkezinin, bir düşman başkentinin ele geçirilmesiyle veya bir
ordunun yenilmesiyle çatışmanın sona erdiği oldukça basit bir sistemi temsil ettiğini söylemektedirler.
Clausewitz’in ağırlık merkezi mevcut ve gelecekteki çatışma ortamlarının kritik unsurlarını oluşturan
sosyal, ekonomik veya politik sistemleri ölçüm dışı bırakır. Bu nedenle karşıtlara göre ağırlık merkezi,
planlamacıları bir orduyu mağlup etmek veya bir başkenti ele geçirmek gibi aşırı basit kavramlara
alıştırır, böylece günümüzün karmaşıklığına karşı kör bırakır.
Clausewitz’in, savaşın odak noktasını tanımlamak için Newton fiziğine başvurması, karşıtların
eleştirilerinin meşruiyetini güçlendirmektedir. Clausewitz’in Newton’dan ödünç aldığı yaklaşıma göre
“bir ağırlık merkezi üzerinde üretilen etki, parçaların uyumuna göre belirlenip sınırlandırıldığından,”
sistemi bir arada tutan enerji, o sistemin ağırlık merkezine eşdeğerdir. 14 Ancak karşıtlar, sistemler
dinamik olduğundan ve gerçek dünyada sürekli hareket edip şekil değiştireceğinden, bu enerjiye “ağırlık
merkezi” demeyi mantıklı bulmazlar. Onlara göre sistemleri bir arada tutan enerjinin doğasını ve
kaynağını araştırmak, sistemin doğası ve mantığı hakkında herhangi bir ağırlık merkezi analizinin
yapabileceğinden çok daha fazlasını ortaya çıkaracaktır.
Bu gruptaki yazarlar ağırlık merkezinin kavramsal temellerinin modasının geçtiğini ve kültürel
olarak önyargılı olduğunu da savunurlar. Newton fiziğine, indirgeme mantığına dayanan bir aydınlanma
çağı kavramının, postmodern bir çağda karmaşık uyabilen sistemlerin anlaşılmasına katkıda
bulunamayacak kadar basit olduğunu öne sürerler; ağırlık merkezinin teorik temellerinin indirgemeci
13 Christopher R. Paparone and William J. Davis Jr., “Exploring Outside the Tropics of Clausewitz: Our Slavish
Anchoring to an Archaic Metaphor,” 65-80, in Addressing the Fog of COG Perspectives on the Center of Gravity
in US Military Doctrine, edt. Celestino Perez Jr., Fort Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, December
2012, s. 65.
14 Carl von Clausewitz, Savaş Üzerine, (Çev. H. Fahri Çeliker), Özne Yayınları, İstanbul 1999, s. 242-243.
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mantık, determinizm, ekonomik işlevselcilik ve lineer nedensellik gibi modası geçmiş kavramlardan
oluşmasını eleştirirler. 15 Karşıtlara göre bu aşırı basitleştirme, aslında var olmayan “gümüş kurşun”
arayışlarına da yol açar.
2.3 Yöntem Eleştirisi
Yukarıda bahsedilen ADRP 3-0’ın tekil ağırlık merkezi tanımı Clausewitz’in orijinal tanımına
yaklaşsa da yürürlükteki doktrinler arasındaki tekil-çoğul çelişkisi devam etmektedir. Bu çelişki de bizi
yöntem eleştirisine götürmektedir. Örneğin Amerikan Deniz Piyade Kuvvetleri (ADPK) doktrini ağırlık
merkezi tanımlamasını yöntemsel olarak biraz daha geliştirmiştir. ADPK doktrininin önerdiği ağırlık
merkezi tespit sürecinde; her bir kritik güç faktörü değerlendirilir ve ardından şu soru sorulur: “Bu kritik
güç faktörü maksadı gerçekleştiriyor mu?” APDK’ya göre, faktör maksadı gerçekleştirmiyor ve fakat
gerçekleştirilmesine yardımcı oluyorsa, bu muhtemelen kritik bir kabiliyet veya ihtiyaçtır, ağırlık
merkezi değildir.16
İşte Amerikan Hava Kuvvetleri (AHK) doktrini tam da ADPK’nın ulaştığı bu noktadan hareketle,
kritik kabiliyetler-kritik ihtiyaçlar-kritik hassasiyetler yaklaşımını (AMA Matrisini)
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kazandırmıştır. Bugün AMA Matrisi, operatif seviye planlamada yaygın olarak kullanılmaktadır. AMA
Matrisi yaklaşımı, ağırlık merkezleriyle ilişkili önemli özelliklerin belirlenmesinde faydalı olsa da
planlamacıların veya komutanların bir ağırlık merkezini tam anlamıyla belirlemelerini sağlayamaz.
Ayrıca, bu model bir sistem içinde çok sayıdaki dinamik faktörü hesaba kattığı için, karar alıcı ana
unsurlara odaklanmakta güçlük çeker.
Sözgelimi AHK doktrininde, İkinci Dünya Harbi’nde Almanya’daki rulman üretim tesislerinin
bombalanması, AMA için bir örnek olay olarak incelenmiştir. Örnekte rulman fabrikaları, petrol
sahalarını ve demiryollarını Almanların ağırlık merkezi olan sanayi bölgesine götüren kritik
hassasiyetler olarak tanımlanmıştır. Ancak Müttefik Hava Kuvvetleri başarılı bombardımanı, savaşın
sonucu üzerinde belirgin bir etki yaratamamıştır. Dolayısıyla AMA sonucunda bir ağırlık merkezi
ve/veya kritik hassasiyetler tespit edilse bile, bunların gerçekte bu evsafta olup olmadıklarını teyit etmek
zordur. Hedeflere yapılan etkiler başarıya ulaştıysa, sonradan analizciler ya da harp tarihçileri tarafından
bunların birer ağırlık merkezi veya kritik hassasiyet oldukları ifade edilmektedir.
Bu nedenle her doktrin ağırlık merkezini belirlemek için özgün bir sürece sahip olduğunu iddia eder,
fakat hiçbir doktrinde ağırlık merkezinin nasıl tespit edileceği anlatılmaz. Bu yüzden ağırlık merkezi

15 Paparone and Davis Jr., “Exploring Outside the Tropics…,” s. 66.
16 Navy Warfare Publication 5-01 (NWP 5-01), Navy Planning, Headquarters Department of the Navy,
Washington, DC, USA, December 2013, Apx C.
17 Literatürde “Strange Modeli” olarak da adlandırılır. TSK kurmay subayları tarafından “AMA Matrisi” olarak
adlandırılmaktadır.
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analizi çok sayıda totoloji içerir. Örneğin, bir totolojide kritik kabiliyetlerin, kaçınılmaz olarak ağırlık
merkezine dönüşecekleri kabul edilebilir.
Ağırlık merkezinin belirlenmesindeki yaklaşım farklılıkları nedeniyle, bir harekâtta ağırlık
merkezinin ne olabileceği konusunda karar alıcılar arasında anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Farklı
metodolojiler, genellikle farklı kademelerde, farklı sonuçlar üretebilmektedir. Muhtemelen Clausewitz
“ağırlık merkezi” kavramını ortaya atarken böyle bir kafa karışıklığı yaratmayı amaçlamamıştır. Zira o
okuyucusuna, tüm gücü odaklayacak tek bir nokta aradığını açıkça belirterek, ağırlık merkezine karşı
“her şeye katlanmayı göze almasını”18 öğütler.
Yine de çeviri sorunlarının neden olduğu odak bulma problemi, ağırlık merkezi yaklaşımının en kötü
sonucu değildir. Zira odağı tek bir ağırlık merkezine daraltınca ıskalama ihtimali de artmaktadır ve böyle
bir hata yapmak, odak bulamamaktan çok daha kötü olur. Bunu bir örnekle açıklayalım: Strange
modelinin tasarımcısı olan Joseph Strange, Birinci ve İkinci Irak Harplerinde ağırlık merkezinin Irak
Cumhuriyet Muhafızları olduğunu söyler. Ardından 2004 tarihli başka bir makalesinde, fikir değiştirir
ve ağırlık merkezinin daha büyük bir olasılıkla asimetrik nitelikli “Fedai Kuvvetleri” olduğunu ifade
eder.19 Bu fikir değişikliği, Hegel’in “Alacakaranlıkta uçar Minerva’nın baykuşu” sözünü hatırlatıyor.
Bu da geleceğe dönük değerlendirmelerde bile farklı sonuçlara gebe olan bahse konu modelin nasıl
geliştirilebileceği sorusunu akla getiriyor.
Irak Harpleri örneğinde olduğu gibi, komutanların operatif ağırlık merkezi (bu örnekte Cumhuriyet
Muhafızları) üzerine odaklanmaları, esasen onların yetiştirilme ve çalışma formasyonlarına uymayan
alışılmadık bir faktörü (bu örnekte Fedailer) gözden kaçırmalarına yol açmıştır. İşte günümüz harekât
planlamaları bakımından klasik ağırlık merkezi kavramına bağlı kalmanın gerçek tehlikesi bu noktada
yatmaktadır. Karar alıcılar Clausewitz’in odak noktasını ararlarken, onun çağındaki gibi statik bir
sistemi gözlemlemediklerini unutmaktadırlar. Halbuki, özellikle günümüz harekât ortamında yer alan
tüm dost ve düşman sistemleri dinamiktir. Dinamik sistemlerin merkezlerinin statik olması da
beklenemez.
3.

Ağırlık Merkezi’ni Güncellemenin Zamanı Gelmedi mi?

Melton, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki performansını eleştirdiği yazısında, “modern Amerikan
generallerinin düşmanın ağırlık merkezini tespit etme ve ona etki etme konusunda devasa bir
yetersizliğe” sahip olduğunu öne sürer. 20 Gerçekten de 11 Eylül sonrasında harekât bölgelerinde,
etkileyici entelektüel birikimlere sahip generaller bulunmasına rağmen, bunlar ağırlık merkezlerine etki

18 Clausewitz, Harp Üzerine, s. 147.
19 Joseph L. Strange and Richard Iron, “Center of Gravity: What Clausewitz Really Meant,” Joint Force
Quarterly, 2004, 35: 20-27, s. 25.
20 Stephen L. Melton, The Clausewitz Delusion: How the American Army Screwed Up the Wars in Iraq and
Afghanistan (A Way Forward), Zenith Press, New York, NY, USA, 2009, s. 17.
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etmede çok da başarılı olamamışlardır. Belki de kavramın yorumlanmasında bir yanlışlık olduğunu
düşünmenin zamanı gelmiştir. Zira, karşıtların de isabetle tespit ettiği gibi, günümüzde sosyal yapıdaki
ve çatışma ortamındaki değişim, Napolyon Savaşları tecrübelerine dayanan bir kavramın yetersiz kaldığı
“sofistike karmaşıklık” düzeyine ulaşmış durumdadır.
Hakkını yemeyelim; Clausewitz Savaş Üzerine’de, karmaşık bir sistem görüşüne sahip olduğunu,
bugünkü terimlerle olmasa da ortaya koymaktadır. Hatta uyum ve bunun sistem dinamiği üzerindeki
etkileri konusundaki anlayışı, sistemlerle ilgili Gestaltçı görüşü21 ve nihayet zaman ve mekân ilişkisi
üzerine kurduğu nedensel bağlantılar, Clausewitz’in karmaşık sistemleri açıklama çabasına da işaret
eder. Dediğimiz gibi, Clausewitz karmaşıklık teorisini bugünün terminolojisiyle üretebilmek için
gereken kelime dağarcığından yoksundu ve tabii ki bugünkü kadar karmaşık bir dünyada da
yaşamıyordu. Meadows, Ludwig von Bertalanffy’nin 1946’da Genel Sistemler Teorisini yayınlamasına
kadar, Clausewitz’in zamanın ötesine geçen görüşlerinin popülerlik kazanmadığını ortaya koyar. 22
Öte yandan ağırlık merkezi analizi çok başrollü çatışma ortamına uyum sağlamakta da yetersiz
kalmaktadır. Fırat Kalkanı Harekâtı’na veya Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmış olan herhangi bir askerî
planlamacıya; “ağırlık merkezi olarak neyi seçtiği” sorulsa net bir cevap almak mümkün olmayabilir.
Planlamacının pek çok hedefi (esasen kritik hassasiyeti) ağırlık merkezi diye ifade etmesi kuvvetle
muhtemeldir. Zaten yapısı itibariyle gizli hareket eden, hatta varoluşsal önceliği gizlilik olan; silah,
teçhizat ve taktikler bakımından formal hareket etmeyen; tüm kişi, plan ve faaliyetlerini yedekleyen
esnek ve biçimsiz bir yapının en kuvvetli ya da en hassas noktasını tespit etmek kolay değildir. “Ağırlık
merkezi” diye tanımlanan şeyin konvansiyonel olmayan bir örgüt için gerçekten önemli olduğu ise
şüphelidir. Yani aslında hedef yönetiminin başarısı, hak etmediği halde ağırlık merkezi kavramına mal
edilmiş olacaktır.
Ağırlık merkezi analiziyle bağlantılı başarı kriterlerini belirlemek de çok zordur. Hatta başarı
kriterleri belirlemekte oldukça mütevazi davranmak gerekebilir. Karmaşık ve çok başrollü bir ortamda,
vazife başarıldıktan sonra, yetki ve sorumlulukların askerî olmayan otoritelere devir zamanını ya da
yerini belirlemek çok sayıda faktöre bağımlı olacaktır. Başarı kriterlerinin belirsizliği başarının
bulanıklığını da arttıracaktır. Belki de sorulması gereken, hibrit ortamda başarı kriteri belirlemenin ne
kadar işe yarar olduğudur.
4. Hibrit Harekâtta Hedef Seçimi Nasıl Olabilir?
Ağırlık merkeziyle hedefler arasında sıkı bir ilişki vardır. Tabii burada “hedef” kavramıyla ne
kastedildiği önemlidir. Batılıların ağırlık merkeziyle ilişkilendirdiği hedef; “objective” kelimesidir. Bu

21 “Sistemin, kendisini oluşturan parçalardan daha fazlasını ifade etmesi” şeklinde özetlenebilir.
22 Donella H. Meadows, Thinking in Systems: A Primer, Earthscan, London, UK, 2008, s. 79.
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kelime Büyük Türkçe Sözlük’te “varılacak yer” 23 kavramıyla karşılanmaktadır. Bu kavram askerî
terminolojide, “elde edilecek yer, etki edilecek şey” olarak ifade edilebilir. Bu hedef tanımı, “target” ya
da “nişan alınan şey”24 kavramından farklıdır. İşte ağırlık merkezi isabetle belirlenirse, bundan türetilen
kritik hassasiyetler, “elde edilecek, etki edilecek” birer hedef haline getirilir.
Ama uygulamada ağırlık merkezi analizi bu kadar isabetli değildir. Genelde tersine bir süreç
işlemektedir. Yani hedefler belirlenmekte; ardından bunlardan birisi ya da birkaçı ağırlık merkezi olarak
tanımlanmaktadır. Bunların neden ağırlık merkezi olarak seçildiği ise bilinmez. Yani ağırlık merkezi
aniden peyda oluverir.
Ağırlık merkezi analizinin bir başka “kolay” metodu da bilindik ağırlık merkezlerini aynen
kullanmaktır. Bu yöntem genellikle benzer harekâtlarda belirlenmiş ağırlık merkezlerini ödünç almak
suretiyle uygulanır. Örneğin bir taarruz harekâtında genellikle savunan düşmanın “ihtiyat birlikleri”
ağırlık merkezi olarak belirlenir. Bu yöntem, başka hiçbir önemli faktörün belirleyici olmadığı
konvansiyonel bir harekâtta işe yarayabilir. Fakat sofistike ve çok başrollü bir hibrit harekâtta bu tür
“sözde arşivlere” başvurmak çoğunlukla işe yaramaz.
Öyleyse, ağırlık merkezinde nasıl bir revizyon gerekir? Öncelikle, tekrar vurgulamak gerekir ki, biz
“ağırlık merkezi yoktur” ya da “ağırlık merkezi analizi faydasızdır,” demiyoruz. Zira ağırlık merkezi
sayesinde düşmanın hassasiyetlerini tespit etme konusundaki gayretlerin daha analitik hale geldiği
açıktır. Ağırlık merkezini askerî karar verme sürecinde hedef belirleme işleminin bir aksiyomu olarak
kabul edersek, bu aksiyomdan hareketle; hasmımızın ve kendimizin kritik kabiliyetlerini, bu
kabiliyetleri konsolide edebilmek için gereksinim duyulacak ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardan yola çıkarak
istismar edilebilecek hassasiyetleri tespit etmek mümkün olur. Bu süreç, kararımızın şekillenmesine
katkı sağlayacak kritik faktörleri, hedefleri, kesin sonuç noktalarını ve etkileri belirlememizi de
kolaylaştırır. Ancak asıl sorun konvansiyonel tedbirlerin veya lineer düşünme mantığının yetersiz
kaldığı hibrit tehditler ortamında kendisini göstermektedir. Zira üst düzeyde sofistike, çok başrollü ve
bulanık bir ortamda kritik hassasiyetleri tespit etmek neredeyse imkânsız hale gelmektedir.
Bu yüzden başta karşıtlar olmak üzere pek çok eleştirmen için ağırlık merkezi arayışı, var olmadığına
inandıkları bir şey için harcanan nafile bir çabadır. Çatışma ortamlarının karmaşık olduğuna,
öngörülemezliğine, değişkenliğine ve asla tam olarak anlaşılamayacağına katılmamak elde değildir.
Bununla birlikte, karmaşıklık ve değişkenlik, anlamayı reddetmeye bir gerekçe de olamaz. Mükemmel
anlayışa ulaşmak tabii ki mümkün değildir, ancak zaten amaç da bu değildir. Planlamaya fayda
sağlayacak yeterince iyi bir anlayış kabul edilebilir. Öngörüde kesinlik imkansızdır, ancak
planlayıcıların kesinliğe ihtiyacı da yoktur.

23 Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2009, s. 1249.
24 Türkçe Sözlük, Age, s. 1249.
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Planlamacıların ihtiyaç duyduğu şey, karmaşık bir çatışma ortamından bir anlam çıkarmalarına
yardımcı olabilecek araçlardır. İlgiliyi ilgisizden ve öncelikliyi tali olandan ayırabilecek bir araç seti
yeterlidir. Bu nedenle Eikmeier’e göre ağırlık merkezi kavramı, anlamayı geliştirerek, planlamaya
odaklanarak, verimliliği artırarak ve dikkatin dağılmasını önleyerek, planlamaya dört önemli fayda
sağlar.25 Böylece karmaşık sistemleri anlamlandırarak karar alıcıları, sürekli planlamayı mümkün kılan
yeterince iyi bir anlayışa ve makul öngörülebilirliğe götürür. Peki nasıl çalışır? Eikmeier bu konuda,
sisteme bakılarak, dört basit soruyla ilgiliyi ilgisizden ve öncelikliyi taliden ayırmayı önermektedir:26
-

İlk soru; sistemin maksadı nedir?

-

İkinci soru; sistem hedefe ulaşmak için hangi muhtemel yöntemleri veya eylemleri
kullanacaktır? Bu yöntemler veya eylemler kritik kabiliyetlerdir.

-

Üçüncü soru; hangi öge (varlık, aktör veya düğüm), maksada ulaşan eylemi gerçekleştirmek
için birinci derece imkân ve kabiliyete sahiptir? Bu öge ağırlık merkezidir.

-

Dördüncü soru; ağırlık merkezi neye ihtiyaç duyar ve bunlardan hangileri daha savunmasızdır?
Bunlar kritik ihtiyaçlar ve kritik hassasiyetlerdir.

Şekil-3. Eikmeier’in Ağırlık Merkezi Tespit Soruları

Bu sorular; “Maksat + Kabiliyet + Ana öge + Hassasiyet” şeklinde formüle edilebilir.
Bu soruları yanıtlamak, planlamacıların istenen son duruma ulaşmayla doğrudan ilgili olan aktörlere
ve ilişkilere odaklanmalarını, bunun dışındakileri de görmezden gelmelerini sağlar. Bu da
planlamacıların karmaşıklığı anlamalarına yardımcı olur. Bu dört soru kusursuz bir anlayış üretmese de
en azından sistem için neyin önemli olduğunu ayırt ederek ve ona odaklanarak, planlamayı destekleyen
yeterince iyi bir anlayış üretmeye yardımcı olur.

25 Dale C. Eikmeier, “The Center of Gravity Still Relevant After All These Years?,” Military Review, May 2017,
s. 5-6.
26 Dale C. Eikmeier, age, s. 6.
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Zaten sofistike düzeyde karmaşık bir ortamda kusursuz bir anlayışın üretilmesini beklemek
anlamsızdır. Nitekim askerî doktrin, kritik hassasiyetler tespit edilemediğinde, kritik ihtiyaçlara etki
edilerek hassasiyet yaratılmasını ve bir ağırlık merkezi tespit edilememesi durumunda da harekât
hatlarının doğrudan istenen son duruma bağlanmalarını önermektedir. 27 Yani komutanın kendisini
amacına doğrudan ulaştıracak bilişsel hatlar tesis etmesi önemlidir. Bu durumda Eikmeier’in dört basit
sorusundan ilki daha da anlamlı hale gelmektedir. Kaldı ki önceki kısımlarda da açıkladığımız gibi,
ağırlık merkezlerine etki edilmesinin başarı sağlayabileceğinin veya bir ağırlık merkezi tespit
edilebileceğinin dahi garantisi yoktur. Aslında harekâtın istenen son duruma ulaşabilmesi için ağırlık
merkezinden önce, kritik hassasiyetlerin istismarını sağlayacak hedeflerin elde edilmesi gereklidir.
Ancak mevcut askerî doktrin, muhasım tarafların tüm düzenli birliklerinin teşkilat ve
tertiplenmelerini büyük ölçüde muhafaza ederek muharebe edecekleri faraziyesine dayanır. Diğer bir
deyişle doktrinin esas aldığı harekât ortamı, askerî harekâtın başrol olma niteliğini kaybetmediği ve fakat
bu harekâtın maksadının tahakkukunu etkileyen yeni fenomenlerin ortaya çıktığı bir dünyadır. Halbuki
hibrit harekât ortamı böyle değildir. Hasmın evsafının net olmadığı durumda, etki edilebilecek bir ağırlık
merkezi de bulmak güçleşecektir. Bu durumda karar alıcı, muharebenin değişen koşullarına süratle
uyum sağlayıp akıcı düşünerek; ortamı kendi maksat ve gayesine uyumlu hale getirmeye odaklanabilir.
Aslında yaklaşık bir buçuk asır önce benzer bir öneri, yine Alman Ekolü’nün yazarlarınca
getirilmişti. Moltke’ye göre her muharebe, yeni tedbirler alınmasını gerektiren etkiler yaratır. Moltke
bunu Görev Tipi Komuta (Auftragstaktik)28 olarak adlandırır. Görev Tipi Komuta, komutanları esnek
olmaya ve durumdaki değişiklikler geliştikçe anında tepki vermeye teşvik eder. Ayrıntılı planlamayla
zaman ve enerji kaybetmek yerine, karar verme yetkisinin, üst komutanlığın niyetine sadık kalmak
kaydıyla, ast komutanlara devredilmesini esas alır.
Zira Moltke’ye göre, taktik kararlar anında alınmalıdır. 29 Bunun mümkün olabilmesi için her
seviyedeki komutanın inisiyatif alması esastır. Moltke, komutanların yalnızca en temel emirleri vermesi
gerektiğine inanır. 30 Bu emirler, yalnızca maksadı ve belirli görevleri ana hatlarıyla belirten genel
talimatlardan ibarettir. Taktik detaylar ise astlara bırakılır. Moltke'ye göre, “bir komutan şahsi çabasıyla
avantaj elde edebileceğini düşünürse büyük ölçüde yanılır. Böyle davranmakla, astına ait olan bir görevi
üstlenir ve böylece onun etkinliğini yok eder. Ayrıca kendi görev yükünü arttırarak, onları da yerine
getiremeyecek hale gelir.” 31 Moltke'nin 1888 basımlı Alman Sahra Talimnamesine ithal edilen bu

27 JP 5-0 Joint Operation Planning, s. III-28-III-30.
28 Tam Türkçe çeviri; “Görev Taktiği” şeklindedir.
29 General-feldmarschall Graf Helmuth von Moltke, Vermischte Schriften, Ernst Siegfried Mittler und Sohn,
Berlin, Deutschland, 1892, s. 90; 127.
30 Moltke, Age, s. 218.
31 Moltke, Age, s. 219.
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düşünceleri,32 Almanya stratejik kültürüne işlenmiştir. Alman stratejik düşüncesi, bu sayede yirminci
yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş ve başka stratejik kültürleri de etkilemiştir.
Atatürk’ün Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl adlı eserinin “İnisiyatif” adlı Beşinci Bölümü, adeta
Moltke’nin görüşlerinin teyidi gibidir.
“Komutanlar her hâl ve andaki duruma karşı tereddüt etmeden süratle gereken tedbirleri
almak zorundadırlar. Olağanüstü ve ansızın ortaya çıkan durumlarda, ilk teması sağlayan,
bir birliğin en üst rütbeli komutanı değildir. Büyük küçük her birlikteki her subay, astsubay,
hatta er hareket tarzına ilişkin üstünden hiçbir emir ve fikir alamayacağı durumla
karşılaşabilir. İşte bu sebeple, gerek komutanların gerek askerlerin kendiliğinden
düşünerek iş yapabilecek meziyette yetiştiklerine kanaat getirilmeden bir askerî birliğin,
bir ordunun güvenilecek ve dayanılacak kuvvet olarak bilinmesi ihtiyatsızlıktır,
felakettir.”33
Atatürk’ün inisiyatif ile ilgili tespitlerini Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl’de yer almasının bu
araştırmanın problematiği bağlamında ayrı bir önemi daha vardır. Zira Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı
Hâl, Atatürk’ün Trablusgarp Harbi’ndeki gayrinizami harp tecrübelerine istinat eder ki bu bakımdan
çok daha anlamlıdır.
Eski fikirlere takılmayı eleştirirken, yine eski fikirlerden çıkarılmış bir yöntemi önermek niyetinde
değiliz. Dikkat çekmek istediğimiz husus, modern askerî düşünürlere yapılan atıflardaki “kaynak seçim
yanlılığıdır.” Nitekim, yeni yayımlanan ABD doktrinlerinde, muharebenin artan karmaşıklığına etkili
çözümler üretme arayışları göze çarpmaktadır. “Comprehensive Approach,” “Multi-Domain
Operations,” “Mission Command” gibi kavramlar, karmaşık (bu çalışma özelinde hibrit) problemlere
çözüm bulmak kaygısının birer sonucudurlar. Örneğin; 2019 basımlı ADP 6-0’da Moltke’ye kuvvetli
bir atıf göze çarpmaktadır.34
Hibrit çatışmalarda ağırlık merkezi analizi meselesi bu kadarla bitmiyor. Bu çalışma hedef
belirlemeyle ilgili olduğundan, düşman ağırlık merkezine odaklanmıştır. Ancak bir de korunması
gereken dost ağırlık merkezi bulunmaktadır. Çalışmanın sınırlılığı dışında olmakla birlikte, ağırlık
merkezinin korunması için, dost sistemin de hibrit tehditlere karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini
vurgulamakta yarar vardır. Fiziki güvenlik, istihbarata karşı koyma ve bilgi güvenliği gibi tedbirlerin
yanında, işe yarar tepki planları ve gerçekçi ihtimalat planları direnci arttırabilecek ilk akla gelen
tedbirlerdir. Bu da başka bir araştırma konusu olarak not edilmelidir.

32 ADP 6-0, Mission Command: Command and Control of Army Forces, Washington, USA, 2019, s. 1-4.
33 Mustafa Kemal Atatürk, Zabit ve Kumandan ile Hasb-ı Hâl, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2010, s. 32-33.
34 ADP 6-0’da Moltke’nin; savaş ilerledikçe belirsizliklerin artışının önceden yapılmış olabilecek her türlü
ayrıntılı planlamanın değerini azalttığı, bu nedenle de komutanların akıcı ve sürekli gelişen bir duruma göre
kararlar alması gerektiğini ortaya koyan “Auftragstaktik (Vazife Taktiği)” kavramına 13 kez atıf yapılmıştır.
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Eksik olan bir başka husus da stratejik seviye ile operatif ağırlık merkezlerini birbirine bağlamaktır.
Ağırlık merkezlerini stratejik seviyeye bağlamak, esasen kritik hassasiyetlerden üretilen hedeflere
yapılacak etkileri de netleştirir. Zira günümüzde hibrit bir çatışma ortamı bulunmaktadır. Kanaatimizce
“hibrit savaş” olarak adlandırılan olgunun özü de buradadır.
Sonuç
Karmaşıklık bugünün meselesi değildir. Clausewitz’ten bu yana muharebenin karmaşıklığına
değinildiği söylenmişti. Keza çok boyutluluk da sanıldığı kadar yeni bir nitelik değildir. Pers İmparatoru
Serhas’ın, Attila’nın, Annibal’ın, Yavuz Sultan Selim’in veya Napolyon Bonapart’ın, düzenledikleri
seferlerde çok boyutlu düşünmedikleri iddia edilebilir mi? Öyleyse hibrit savaşı bu niteliklerle
tanımlamanın ardında yatan asıl nedene odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. O da hibrit savaş
sahnesinin sofistike bir karmaşıklığa ulaşmış olması, tekil ya da sürekli bir başrol olmaması ve nihayet
başarının bulanık hale gelmesidir. Artık komutanların sadece belli yeteneklerden istifadeyle sonuca
ulaşmaları mümkün değildir. Düşmanın sükûnetle pes edip, anlaşma masasına oturması
beklenmemelidir.
Ağırlık merkezi tanımı netleştirilerek; analiz de kabiliyetlerin, ihtiyaçların ve hassasiyetlerin
yanında, maksada ve görev tipi komutaya odaklanan bir revizyondan geçirilerek, işe yarar bir anlayış
sunabilir. Durum karşıtların eleştirdiği kadar kötü değildir. Onlar kavramların işlevselliğinin belli bir
çağla ilişkili olduğu, bir kavramı çağının bağlamının dışında kullanmanın gereksizliği görüşlerinde haklı
olabilirler. Argümanları, yenilikçi ve modern göründükleri için ilk bakışta çekici gelse de Sun Zi’nin,
Tukididis’in, Yusuf Has Hacib’in, Timur’un, Clausewitz’in, Moltke’nin ya da Atatürk’ün fikirlerini, sırf
karmaşık olanı “basitleştirmeye” çalıştıkları için reddetmek doğru değildir. Kanaatimizce sorun
basitleştirme çabalarında değil, kavramların bugünkü kullanılma tarzındadır. Kaldı ki kullanılan
kavramın eski moda argümanı, şu asıl soruyu da ıskalıyor görünmektedir: “Ağırlık merkezi, mevcut
çatışmalarda hedef belirlemek için yararlı bir araç mıdır?”
Bir şey faydalı olduğu sürece, felsefi kökeni ya da çağı ne olursa olsun konuyla ilgili kabul
edilmelidir. Kavram zaten planlama sanatına odaklandığından, taktiklerdeki, teknolojideki ve
teorilerdeki değişiklikler, ağırlık merkezi kavramını önemsiz kılmaz. Neticede bu kavram kullanımdan
çıkarılsa dahi, planlamacıların hala belirsizliği gidermesi ve karmaşıklığı basitleştirmesi gerekiyor.
Belki de bu noktada Eisenhower’ın sözünü bir kez daha hatırlamakta yarar var: “Plan hiçbir şeydir ama
planlama her şeydir.” Ya da Churchill’in demokrasiyle ilgili çok bilinen bir vecizesini planlamaya
uyarlayabiliriz: “Planlama, geriye kalanlar hariç, bir şeyi yapmanın en iyi yoludur.” Planlama kolaydır
demiyoruz, tabii ki zordur. Ama daha iyi bir yol bulana kadar planlamaya devam edeceğiz. Bu nedenle,
bir kavramı yanlış nedenlerle silip atmak yerine, kavramın planlamaya olan faydasını ortaya koymak
daha işe yarar bir yoldur.
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Dolayısıyla bilim dilinin mekanik Newton fiziğini yanlışlayıp kuantum fiziği çağına evrimleşmesi
ve dünyanın karmaşıklığını rasyonelleştirmesi gibi, askerî dil ve kavramların da benzer bir gelişmeyi
göstermesine ihtiyaç vardır. Nitekim öyle de oluyor. Nasıl ki teorisyenler 1970’lerde kötü
yapılandırılmış problemlere sistem düşüncesini uyguladılarsa, bugün de hibrit sistemleri
tanımlayabilirler. Bu tespitlerimiz karşıtları tatmin etmeyebilir. Ağırlık merkezini halen yenilikçi
düşünceyi kısıtlayan 18. yüzyıldan kalma, eski moda bir kavram olarak görmeleri kuvvetle muhtemeldir.
Ancak, karşıtlar de hedef kitle değildirler. Asıl hedef kitle, kullanabilecekleri pratik araçlar arayan
gerçek planlayıcılardır.
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Asimetri ve Hibrit Savaş İlişkisi:
Reaktif Anlayışın Yetersizliği
Dağhan YET*
Öz
Hibrit savaş ve kullanılan hibrit tehditler özellikle 2013’te başlayan Ukrayna Savaşı ile daha çok
tartışılır hale gelmiştir. Çalışma, bu tehditlere ve savaş biçimine karşı nasıl yaklaşılması gerektiğini
sorguluyor. Çalışmada, bu tehditlere karşı kurumların ve devletlerin verdiği reaktif çözümlerin yeterli
olmadığı iddia edilmekte, reaktif anlayışın, aktif ve proaktif anlayışla hibrit bir hale getirilmesinin
gerekliliği vurgulanıyor.
Asymmetry and Hybrid War:
Insufficiency of the Reactive Approach
Abstract
Ukrainian War in 2013 sparked the interest and debates on both the hybrid war and the hybrid
threats. This study questions the approach that is used against the hybrid war and hybrid threats. The
article argues that the reactive approach, which is a common approach by governmental institutions, is
insufficient in the hybrid war. In order to thwart the hybrid threats, reactive, active, and proactive means
should be used in a hybrid manner.
Giriş
Savaşın doğası ve karakteri pek çok makaleye konu edilen ve savaşı ilgilendiren iki ana kavramdır.
Her ne kadar iki kavramın ateşlediği tartışmaların sayısı birbirini kıskandıracak seviyede olsa bile,
savaşın karakteri daha çok kavram yaratmaya müsaittir. “Savaşın doğası” tartışmaları genellikle soyut
ve felsefi düzlemde olduğundan ötürü bu alanda çalışan akademisyen ve yazar sayısı kısıtlı kalırken
“savaşın karakteri” gerek asker gerekse diğer uzmanlar tarafından da tecrübelenip üzerine düşünüldüğü
için, bu kavram üzerinde çalışan insan sayısı hayli yüksektir.
Pek çok akademisyen ve uzmanın üzerinde çalıştığı “savaşın karakteri” son yıllarda, özellikle de
Ukrayna Savaşı’ndan sonra, 2000’li yıllarda ortaya atılan ve sonrasında Frank Hoffman tarafından
popülerleşen “Hibrit Savaş”1 tartışmasına yönelmiştir. Kavram, her ne kadar yeni bir kavram olarak
akademide yer bulmuş gibi gözükse de aslında bu görüşün tersi de son yıllarda hız kazanmıştır. Özellikle

*Araştırma Görevlisi, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştımalar Enstitüsü, Savaş Araştırmaları
Bölümü, ORCID https://orcid.org/0000-0002-1911-9269 e-posta: dyet@msu.edu.tr
1 Frank Hoffman. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, Arlington: Potomac Institute, 2007.
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Williamson Murray ve Peter Mansoor bu karşı akımın başını çekmekte ve bu makalenin yazarı
tarafından da bu akım benimsenmektedir.2
Bu tartışmadan kısaca bahsetmek gerekirse: Frank G. Hoffman, William Lind, Thomas Huber gibi
yazarlar özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde savaşın karakterinin hayli değiştini ve
dolayısıyla artık bu karakter değişikliğinin yeni kavramlar ile açıklanması gerektiğini savunmakta.
Hibrit Savaş3, Bileşik Savaş 4 ve Dördüncü Nesil Savaş 5 gibi kavramlar ile bu karakter değişikliğini
amaçlayan yazarlar tartışmanın bir tarafını oluşturuyor.
Tartışmanın diğer tarafında ise Williamson Murray ve Peter Mansoor gibi yazarlar yer almakta. Bu
taraf ise savaşın karakterinin aslında bu yeni terimlerin iddia ettiğinin aksine her zaman aynı şekilde
olduğunu ve dolayısıyla eski olaylara yeni kavramlar üretilmemesi gerektiğini iddia etmekte. Bu
makalenin yazarı da bu tarafa daha yakın olmakla birlikte, özellikle 21’inci yüzyıldaki teknolojik
değişim ve dönüşümün savaşın karakterinin değişimi hızlandırabilmiş olabileceğini düşünmekte.
Bu tartışmaya ek olarak bir de “hibrit savaş” kavramının kendisi üzerinden mutabık kalınamama
problem vardır. Batı ordularında savaşın tanımının “şiddet” temelli olmasından mütevellit, hibrit savaşın
ordu ve ordu dışı “fiziksel şiddet unsurları” tarafından icra edildiği kanısı hakimdir. Örneğin Hoffman’ın
ünlü tanımı “Düzenli ve düzensiz kuvvetlerin terör ve suç öğeleri ile birlikte kullanılması”6 olarak ortaya
konmuştur. Rusya’nın 2000’li yıllarda tırmandırdığı ve kinetik olmayan unsurlar ile desteklediği
Gürcistan ve Estonya’daki faaliyetleri bu tanımın biraz değişmesine yol açmış, Ukrayna Savaşı’nda
izlenen yol ise Batı’daki hibrit savaş anlayışının değişmesine yol açmıştır.
Rus ve Çin gibi Batı’lı olmayan ülkelerdeki hibrit savaş tanımı ise başından itibaren her türlü
unsurun, kinetik veya olmayan, kullanıldığı bir tanımdır.78 Alan dışı bir tanım olsa bile filozof Paul
Feyerabend’ın “Anything goes”9 kavramı Doğu’daki hibrit savaş anlayışını iyi yansıtan bir kavramdır.
Bir çatışmada lehte sonuç yaratabilecek, şiddet içeren veya içermeyen, her türlü kavramın kullanılması
Doğu’daki hibrit anlayışının ana fikridir. Makalenin yazarı da hibrit savaşı bu şekilde tanımlamaktadır.
Bu makalenin konu ettiği alan yukarıda bahsedilen hibrit savaş tartışmaları ile ilgilidir. Öncelikle
bu tartışmaların içinde yazarın konumlandığı nokta tam olarak belirtilecek, sonrasında ise hipotez bu

2 Williamson Murray, and Peter R. Mansoor. Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient
World to the Present, New York, Cambridge University Press, 2012.
3 Frank G. Hoffman, Age.
4 Thomas M. Huber, Compound Warfare: That Fatal Knot, Honolulu: University Press of the Pacific, 2004.
5 William Lind, “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”. Marine Corps Gazette 1989.
6 Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, s. 29.
7 Ofer Fridman, Russian 'Hybrid Warfare': Resurgence and Politicisation, Hurst & Company, 2018.
8 Qiao Liang ve Wang Xiangsui, Unrestricted Warfar, Beijing: PLA Literature and Arts Publishing, 1999.
9 Paul K. Feyerabend, Against Method, Verso, London, 1975.
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nokta üzerinden aktarılacaktır. Nitekim yukarıda da bahsedilen “hibrit savaş” tanımları arasındaki
karmaşa, yazarın öncelikle kendisini nerede konumlandırdığını belirtmeye mecbur bırakmakta.
Makale, “hibrit savaşta reaktif yaklaşım başarı getirmez” hipotezini inceleyecektir. Hibrit savaş ile
ilgili makaleler okunduğunda, konferanslara katılındığında ve alan uzmanları ile konuşulduğunda ortaya
şu gözlem çıkmaktadır: Her ülke bir sonraki “hibrit savaşa” bir öncekinde yapılan yöntemlere çalışarak
hazırlanmaktadır. Bu yanlıştır, Donald Rumsfeld’in deyişiyle “Unknown unknowns”10 yani bilinmeyen
bilinmezlikler çatışmaların ve savaşların dengesini değiştirmeye devam edecektir. Bu makalede reaktif
bir yaklaşımın neden yanlış olduğu ortaya konacak, bilinmeyen bilinmezliklere karşı ne yapılabileceği
tartışılacaktır.
Hibrit savaş alanındaki çalışmaların etkisi sadece akademik alanda değildir. Ülkelerin geleceklerine
etkide bulunabilecek öneme sahip hibrit savaşın daha iyi anlaşılması bu makalenin önemini teşkil
etmekte. Nitekim 2020’li yıllarda hibrit tehditlerin azalmayacağı, tam tersine artacağı ve daha da
çeşitleneceği kabul gören görüşlerin başında geliyor.
Bu makalenin yazılma amacı yukarıda da belirtildiği gibi akademi ile sınırlı olmayan hibrit savaş ve
tehditlerin, devletin her kademesindeki karar vericilere doğru bir şekilde anlatılmasıdır. Yazı her ne
kadar bu konuyla ilgili olan herkes için yazılmış olsa da, hedef kitlesi karar alıcılardır. Türkiye’de ve
Türkçe kaleme alınan bu yazının esas hedef kitlesi doğal olarak Türk karar vericilerdir.
Yapılan en büyük hatalardan biri gelecekteki savaşları önceki savaşlara göre kurgulamaktır. Önceki
savaşlarda ve çatışmalardaki hibrit tehditlerin çalışılması her ne kadar önemli olsa da esas fark edilmesi
gereken nokta Clausewitz’in işaret ettiği, gelecek savaşların dinamikliği ve tahmin edilemez olmasıdır.
Bununla birlikte, yaratılan asimetrilerin çatışma ve savaşların içerisinde göze çarpan bir trendi söz
konusudur. Bu trend, makalede konu alınacak, reaktif anlayışın neden yetersiz olduğu ortaya konulacak
ve son olarak yetersizliğin nasıl giderilebileceği aktarılmaya çalışılacaktır.
1. Asimetri
Simetri, en basit anlatımıyla iki farklı yarımın birbiriyle boyut ve şekil olarak aynı olmasıdır.
Asimetri ise kelimenin yapısı itibariyle bu durumun tam tersi, yani iki yarımın birbiriyle aynı
olmamasıdır.11 Her ne kadar aynı olguyu Raymond Aron “dyssymmetry” olarak ele almış olsa da12, bu
kelimenin Türkçe’de net bir karşılığının olmaması dolayısıyla makale “asimetri” kavramını
kullanacaktır.

Altının çizilmesi gereken nokta, değişik nitelik ve nicelikler arasında simetrik

10 Donald Rumsfeld, “DoD News Briefing - Secretary Rumsfeld and Gen. Myers”, US Department of Defense
Archive.22 Kasım 2021
https://archive.md/20180320091111/http://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636#
selection-401.0-401.53
11 “Symmetry.” Cambridge Dictionary, 9 Ocak 2022.
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/symmetry.
12 Raymond Aron, Clausewitz, Philosopher of War, Simon & Schuster, New York, 1986.
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karşılaştırmalar yapılabilmesidir. Her ne kadar geometride sık kullanılan bir tabir olsa da savaş
konusunda da kullanılmış, çatışma ve savaşlarda rakip tarafların karşılaştırımasında bir analiz unsuru
olarak ortaya konmuştur.
Kavramın savaş konusunda kullanılması yeni değildir. Andrew Mack, asimetri kavramını 1975’te
“asimetrik savaşları” analiz ederken kullanmıştır.13 Mack’in makalesinde bahsettiği asimetri iki ülkenin
ortaya koyduğu mücadelenin asimetrisi ile alakalıdır. Topyekün Savaş örneği üzerinden ilerleyen Mack,
böyle bir savaşta iki tarafın da hayatta kalma mücadelesi söz konusu olduğu için arada bir simetri
görmekte, dolayısıyla bu mücadelelerin ortaya çıkabilecek sonuçlarında simetrik olduğunu
değerlendirmiştir. 14 Buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam arasındaki savaşta olası
sonuçların taraflar için farklı seviyelerde olması ciddi bir asimetri söz konusudur. Savaşı kaybederse
ABD, Vietnam’dan çekilerek ülkesine dönecekken, Vietnam hayatta kalma mücadelesi vermek
zorundadır.
Vietnam örneğinde sadece ortaya çıkabilecek sonuçlar bağlamında değil, başka asimetriler de söz
konusudur. Örneğin Vietnam savaşında kullanılan kuvvetler ve kuvvet yapısı açısından da büyük bir
asimetri söz konusudur. Savaşın esas kızıştığı nokta gerilla savaşıdır ve bu rolü Kuzey Vietnam
ordusundan ziyade Viet-Cong olarak tabir edilen Güney Vietnam’daki gerilla kuvvetleri üstlenmiştir.
Bir başka asimetri, tarafların savaştaki stratejiyi temellendirdikleri amaçlarla alakalıdır. Kissinger’ın
sözleriyle, Amerika Birleşik Devletleri askeri bir zafer amaçlarken, Vietnam politik bir zafer
amaçlamıştır. ABD fiziksel bir yıpratma stratejisi izlerken, Vietnam psikolojik bir tüketme stratejisi
izlemiştir.15 Nitekim savaşın sonunu başlatan süreç, Tet Harekatı ile gelmiştir ve Kissinger’ın sözlerini
doğrular bir örnektir. Askeri zafer Amerikalılar tarafından kazanılmış, binlerce Viet-Cong’lu harekatta
öldürülmüş olsa bile, bu harekat Amerikan toplumunu psikolojik olarak çökertmiştir.
Asimetri yukarıda verilen örneklerden farklı şekillerde de kendini savaşta göstermektedir.
Makalenin bu kısmı farklı asimetrileri değerlendirecek ve sonrasında Hibrit Savaş’a yön veren asimetri
üzerine yoğunlaşacaktır.
1.1 Sayısal Asimetri
İnsan ve hatta hayvan gruplarının birbiriyle olan rekabetlerinde sıklıkla kullandığı ve savaşta da
zaferi getiren en büyük unsurlardan biri olan sayısal asimetri kendisini en ufak kavgadan, en büyük
savaşlara kadar gösteren bir kavramdır. Azar Gat kitabında, erken dönem insan topluluklarında
gerçekleşen saldırıların her zaman sayısal asimetri içinde yapıldığını, saldıran tarafın hiçbir risk

13 Andrew Mack, “Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict.” World Politics 27,
no. 2 (1975): 175–200.
14 Age, s.182
15 Henry A. Kissinger, “The Viet Nam Negotiations,” Foreign Affairs, 11, no. 2 (1969) s.214
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taşımadığı zaman harekete geçtiğini belirtmiştir.16 Bu tarz saldırılar, kurt gruplarında da görülmekte,
grubun lideri yani alfası bile sayısal avantaj sağlamadan diğer grup üyelerine saldırmaktan kaçınır.
Yukarıda belirtildiği gibi sayısal asimetri kendisini en basit ve ilkel çatışmadan en gelişmiş savaşlara
kadar gösterir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul kuşatması sayısal asimetrinin nasıl bir avantaja
çevrildiğinin örneklerindendir. En gerçekçi rakamlara göre Türk ordusunun yetmiş bin asker civarı
olduğu değerlendirilirken, Doğu Roma ordusu ancak dokuz bin asker civarındadır. 17 Her ne kadar
kuşatmayı kazandıran unsur sayısal asimetri olmasa bile, sayısal asimetri şehre gelen kara yollarının
tamamiyle kapatılmasına yol açmış, aynı zamanda bütün kara surlarına simültane taarruz edecek
kapasiteyi sağlayarak zaten savunulması zor olan kara surlarında savunmacılara ciddi bir dezavantaja
yol açmıştır.
Sayısal asimetrinin tek başına başarı getirmesi tabii ki mümkün değildir. Örneğin ünlü Carrhae
muharebesinde farklı yazarlara göre Roma ordusu yüz bin (Appian) ila kırk iki bin (Plutarch) arasında
mevcuda sahiptir.18 Buna karşılık Part İmparatorluğunun ordu mevcudu ancak on bin civarındadır.19
Rakamlar değişiyor olsa da sayısal asimetrinin ağır bir şekilde Roma tarafında olduğu açıktır. Bu
avantaja rağmen, Marcus Licinius Crassus’un ordusu Rustaham Suren’in ordusuna kaybetmiştir. Bu
kayıp, farklı şekillerde yorumlanabilse de Part ordusunun süvari ağırlıklı olması ve Roma’nın pek aşina
olmadığı bir savaş mantalitesine sahip olması (mobil vur-kaç teknikleri) muharebenin kaderini tayin
etmiştir.20 Başta da belirtildiği gibi sayısal asimetri her ne kadar büyük bir avantaj sağlasa da zaferi tek
başına kazandırma yetisine sahip değildir.
1.2 Teknolojik Asimetri
Sayısal asimetriden sonra en göze çarpan ve tartışma konusu edilen asimetri türü teknolojik boyutta
gerçekleşir. Tarih boyu pek çok dönemde teknolojinin fark yarattığı gözlemlenmiştir. Buna bağlı olarak
bazı teknolojik unsurlar askeri devrim olarak bile nitelendirilmiştir. Farklı dönemlerde farklı silahlar
teknolojik asimetri yaratmıştır. İngiliz “uzun yayı”, Step kültürlerinin geliştirdiği “eyer” ve yivli ateşli
silahlar tarihteki teknolojik asimetriyi sağlayan bazı örneklerdir.
Tarihi örneklerin yanı sıra özellikle Soğuk Savaş döneminde öne sürülen teknoloji bazlı argümanlar,
teknolojik asimetriyi işaret eder. Mareşal Nikolai Ogarkov bu argümanı en ileriye götürerek, bu

16 Azar Gat, The Causes of War and the Spread of Peace but Will War Rebound?, Oxford University Press, 2017,
41-51.
17 Feridun M. Emecen, Fetih ve Kıyamet: 1453: Istanbul'un Fethi ve Kıyamet Senaryoları, Timaş, Istanbul, 2012,
s. 229.
18 Gareth C., Sampson The Defeat of Rome in the East: Crassus, the Parthians, and the Disastrous Battle of
Carrhae, 53 BC, Casemate, Philadelphia, 2008, s.114.
19 Age, s.118.
20 Age, s.146.
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teknolojik değişimin askeri işlerde devrime (RMA) yol açtığını savunmuş, teknolojik değişikliğin
savaşta en önemli faktör olduğunu iddia etmiştir.
Tıpkı sayısal asimetri gibi, teknolojik asimetrinin de tek başına savaş veya muharebe kazandırma
durumu kesinlik içermez. Zaten RMA ekolündeki asker ve sivillere karşı öne sürülen ana argüman da
bir önceki cümlede belirtildiği gibi teknolojinin tek başına sonucu belirleyemeyeceğidir. Bununla
beraber, teknolojik gelişmelerden bir tanesi Dünya’daki stratejik dengeyi temelinden sarsmıştır. Bu
gelişim nükleer silahlarla birlikte ortaya çıkan kitle imha silahlarının etkinliğidir.
1.3 Nükleer Asimetri
Nükleer asimetri aslında teknoloji adı altında bahsedilebilecek bir unsur fakat uluslararası düzende
büyük bir kırılmaya yol açtığı için kendi başlığını hak eden bir asimetri türü. Amerika Birleşik
Devletleri’nin İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda iki kere kullandığı nükleer bombalar yeni bir stratejik
düzen oluşturmuştur.
Nükleer silahların kısa bir süre için geçerli olsa bile sadece ABD’nin elinde olması mutlak bir
asimetridir, konvansiyonel teknolojiler ile dengelenebilecek bir durum değildir. Nitekim, İmparator’un
en yakınlarından olan Koichi Kido’ya göre Japon İmparatoru Hirohito’nun erken teslim olmasındaki
ana sebep Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarıdır.21
29 Ağustos 1949 yılına kadar süren kesin asimetri, Sovyetler Birliği’nin de aynı teknolojiye sahip
olması ve kısa sürede nükleer gücünü arttırmasıyla simetrik bir boyuta ulaşmıştır. Her ne kadar nükleer
başlık sayıları arasında bir asimetri dönem dönem oluşmuş olsa da, silahların etkisi düşünüldüğünde
sayısal önemi düşürmüştür. Dolayısıyla, asimetrinin yerini simetriye bırakması Soğuk Savaşı “soğuk”
yapan ögedir. İki büyük gücün desteklediği çatışmalar ve savaşlar olmuş olsa da, direkt bir savaş söz
konusu olmamış, nükleer simetri Dünya’yı olası bir yıkımdan kurtarmıştır. Nükleer asimetrinin ABD
lehine devamı, Dünya açısından daha kötü bir senaryo doğurabilirdi.
1.4 Yöntemsel Asimetri
Yukarıda bahsedilen asimetri tiplerinin hepsi önemlidir fakat bu makaleyi esas ilgilendiren asimetri
tipi yöntemsel asimetridir. Makalenin yazarına göre “Hibrit Savaş” tamamiyle yöntemsel asimetri ile
alakalıdır. Nitekim kavram, özellikle Soğuk Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri’ne
konvansiyonel olarak hiçbir ülkenin rakip olamaması sonucu ortaya çıkmıştır.2000’li yıllarda Frank G.
Hoffman’ın popülerleştirdiği “Hibrit Savaş” tanımı, asimetri sağlayan yöntem ve unsurların
konvansiyonel yöntemlerle harmanlanmasıdır.

21 Barton J. Bernstein, “Compelling Japan's Surrender without the a‐Bomb, Soviet Entry, or Invasion:
Reconsidering the US Bombing Survey's Early‐Surrender Conclusions.” Journal of Strategic Studies 18, no. 2
(1995): 101–48.
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Hoffman’ın yaptığı orijinal tanım her ne kadar sadece şiddet içeren “Düzenli, düzensiz, terör ve
suç” 22 ögelerini içerse de ilerleyen yıllarda özellikle Rusya’nın Gürcistan, Estonya ve Ukrayna
çatışmalarında kullandığı yöntemler ile şiddet içermeyen unsurların da dahil edildiği bir hale gelmiştir.
Özellikle bilgi savaşı ve siber unsurların etkin kullanımı, hibrit savaş tartışmalarının çeşitlenmesine yol
açmış, şiddet içermeyen ögelerin odak noktası haline gelmesine sebep olmuştur. Hatta daha da ileriye
giderek, sivil unsurların bazı çatışmalarda askeri unsurların önüne geçtiği bile söylenebilir. Nitekim Rus
Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, sivil unsurların askeri unsurları dörde katlayabilecek seviyede
kullanımı öngörmüştür. Burada not edilmesi gereken nokta, Gerasimov’un askeri unsurların önemini
yok saymadığı, tam tersine, kullanım oranı düşük olsa bile askeri unsurların çatışmanın kilidini açtığını
yazmasıdır.23
Yöntemsel asimetri veya makalenin iddia ettiği gibi “Hibrit Savaş”ın arkhesi, tarihte de pek çok
örnekte görülebilir. Örneğin, Williamson Murray ve Peter Mansoor’un hibrit savaşın tarihte da var
olduğunu iddia ettiği kitabında, Napoléon Bonaparte’ın İspanya seferi hibrit savaş örneklerinden biridir.
Murray’a göre, Napoléon savaşın İberya’daki karakterini anlayamamış, konvansiyonel bir askeri zafer
peşinde koşmuş ve dolayısıyla savaş kaybedilmiştir. 24 İspanya’daki gerilla hareketlerinin yanı sıra,
İngiliz General Wellington’ın düzenli ordusu, sonucun Fransa aleyhinde sonuçlanmasına yol açmıştır.
Hoffman’a dönecek olursak, tanımını incelediği olay olan İkinci Lübnan Savaşı’nda Hizbullah’ın
ortaya koyduğu defans, İsrail Savunma Kuvvetlerini gafil avlamıştır. Hizbullah’ın üst düzey eğitim
görmüş “konvansiyonel” güçlerini gerilla kuvvetleriyle desteklemesi ve bunun üzerine teknolojik
imkanları da eklemesi Hoffman tarafından hibrit savaşın asli unsurlarından sayılmıştır.25 Buna ek olarak,
savaş sırasınca olan sosyal olayları da uluslararası kamuoyunda bir baskı unsuru olarak kullanması erken
bir “bilgi savaşı” olarak nitelendirilebilir.
Ukrayna Savaşı sonrası ise farklı “Şiddet İçermeyen Unsur” (ŞİU) hibrit savaş tanımına daha çok
dahil edilmeye başlamıştır. Özellikle siber ve bilgi savaşı unsurlarının Ukrayna’da yoğun bir şekilde
kullanılması ve bu tarihlerde bu unsurlara verilen karşılıkların yetersiz kalması, hibrit savaş tanımını
genişletmiştir. Her ne kadar bu unsurların gerçek etkisi tartışılsa da bu unsurlar hibrit savaş tanımını
değiştirmiş ve üstüne yapılan çalışmaların bu unsurlar başta olmak üzere diğer ŞİU’a yönelmesine yol
açmıştır.

22 Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, 29.
23 Robert Coalson, “Top Russian General Lays Bare Putin's Plan for Ukraine.” HuffPost. 9 Ocak 2022.
https://www.huffpost.com/entry/valery-gerasimov-putin-ukraine_b_5748480.
24 Williamson Murray, and Peter R. Mansoor, Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from the Ancient
World to the Present, Cambridge University Press, New York, 2012, s.304.
25 Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Warfare, s.35-42.
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Yukarıda bahsedilen yöntemsel asimetri, zaman içinde geliştirilen reaktif çözümlerle düşürülüp,
simetrik hale getirilir. Bu simetrik hal, aslında tehditlerin sıradanlaşması ve bu tehditlere zaman içinde
daha az başvurulmasına yol açar. Makalenin hipotezi bu olgu üzerine kuruludur ve sonraki bölümde
buna değinilecektir.
2. Asimetrinin En Tehlikeli Anı
Asimetrinin reaktif yaklaşım ile daraltılması, yukarıda da belirtildiği gibi mümkündür ve olması
gerekendir. Nitekim eğer asimetri reaktif çözümlerle düşürülmezse, tehdit tehlikeli olmaya devam
edecek ve karşı taraf bu asimetriyi avantaja çevirmeyi sürdürecektir. Bununla beraber, reaktif anlayışın
eksik kaldığı nokta tehditlerin ilk çıktığı zamanlardadır. Yeni tehditi kullanan taraf bu konu üzerine
gerekli çalışmaları ve hazırlıkları yapmış olduğu, savunan taraf ise bu tehditle ilk defa karşılaştığı için
arada muazzam derecede bir asimetri söz konusudur. Uzun bir süre hazırlanan tarafa karşı, bu tehditle
ilk karşılaşan bir taraf söz konusudur.
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Grafikte konumlandırılmış rakamlar bilimsel ölçüm ile yapılmamıştır. Nitel olarak değerlendirilen
rakamlar, tehlikeli olan anları bir argüman çerçevesinde ele alıyor. Grafik farklı tehditlerin örneklenmesi
için kullanılabilir, hatta nicel olarak yapılacak bir çalışmada, sınırlılıkları belli ölçümler ile gerçeğe
yakın sayılar ile donatılabilir.
Grafikteki y düzlemi tehditlerin çözümlere olan oranı ile alakalıyken, x düzlemi zamanı göstermek
için kullanılmıştır. Y=1 doğrusu ise tehdit ve çözümlerin eşitlendiği yeri göstermekte. Dolayısıyla y=1
doğrusunun üzerinde kalan alan tehlikenin daha yüksek olduğu, altındaki alan ise artık tehditlerin
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tehlikesini yitirdiği ve alışılmış tehdit değerlendirmesine düştüğü alanı göstermekte. Y=2 doğrusu kesin
asimetrinin sağlandığı, y=0 doğrusu ise tehditin artık hiçbir etkisinin olmadığı alan olarak belirlenmiştir.
Güncel örneklerden temsili grafiklerinin yapılması hayli zor olduğundan, bahsedilecek trendin
anlatılabilmesi için iki tarihi örnek üzerinden gidilecektir. Bu örnekler, vaka incelemesi sonucu alan
uzmanlarının ortaya çıkardığı argümanları temsil edecektir.
Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin Japonya’ya İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı iki
nükleer bomba, Sovyetler Birliği’nin 1949’da teknolojik olarak durumu eşitlemesine kadar kesin bir
asimetri (y=2) sağlamıştır. 1949’da teknolojik olarak simetri sağlanmış olsa da nükleer silahların
tonajındaki sayısal asimetri ancak 1972 senesinde kırılabilmiştir.
Nükleer silahların kullanımı o kadar yüksek bir asimetri yaratmıştır ki, Japon yetkililer ilk atom
bombasının düştüğü Hiroshima şehrinde olanları anlayamamış, bunun yeni bir silah dolayısıyla olduğu
ancak ikinci bombanın düşmesiyle kavrayabilmişlerdir. 26 Bombanın ilk kullanıldığı an, Japon karar
vericilerin kesin bir karanlık içinde kaldığı, karşı tarafın gücünü idrak bile edemedikleri bir süre zarfıdır.
Bu süre zarfı saldırıyı yapan tarafa kesin bir asimetri ve dolayısıyla avantaj sağlamaktadır.
İkinci tarihi örnek İkinci Dünya Savaşı’nda Alman ordusunun kullandığı doktrin ile ilgili verilebilir.
Her ne kadar “Blitzkrieg” Alman terminolojisi olmasa da, kulağa aşinalığı sebebiyle bu makalede de
böyle kullanılacaktır. Blitzkrieg’in özellikle 1939’da Polonya ve 1940’ta Fransa operasyonlarındaki
etkinliği (y=2) ilerleyen yıllarda başta olmak Sovyetler tarafından yavaşlatılmış, nihayetinde 1943’te
Alman momentumunu sağlayan doktrinin sağladığı avantaj, Sovyet doktriniyle simetrik hale gelmiştir.27
Blitzkriegin savaşın ilk yıllarında sağladığı asimetrik avantaj, ilerleyen yıllarda Almanların doktrin
üzerinde fazla değişiklik yapmaması ve özellikle karşı tarafın reaktif şekilde blitzkriegi dengelemesiyle
ortadan kalkmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, Sovyetlerin 1943 yılından sonra asimetriyi artık
simetrik hale sokması hatta kendi lehlerinde bir asimetri yaratmaları blitzkriegin yarattığı etkiyi
sıfırlamıştır.
İki örnekte de bir önceki bölümde bahsedilen trendi görmek mümkündür. Ortaya ilk defa çıkan bir
tehditi kullanan taraf, savunan tarafa karşı kayda değer bir asimetri yaratır. Bu asimetri, savunan tarafın
reaktif çözümleri ile düşmeye, sıradanlaşmaya başlar. Tehditlerin en tehlikeli olduğu an, ilk çıktığı an
ile reaktif çözümlerin ortaya çıkmaya başladığı alandır.

26 Barton J. Bernstein, “Compelling Japan's Surrender without the a‐Bomb, Soviet Entry, or Invasion:
Reconsidering the US Bombing Survey's Early‐Surrender Conclusions.” Journal of Strategic Studies 18, no. 2
(1995): 101–48.
27 David M., Glantz ve Jonathan Mallory House, When Titans Clashed: How the Red Army Stopped Hitler, Kansas
University Press of Kansas, 2015, s.125
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Güncel bir örnek olarak, “Bilgi Savaşı” unsurlarının Ruslar tarafından kullanımı yukarıdaki grafikte
gösterilmiştir. 2013 yılında doruk noktasına ulaşan ve Ukrayna’nın Kırım, Donetsk ve Luhansk
bölgelerinin kontrolünü kaybetmesine yol açan savaşta bilgi sahası da aktif bir savaş alanı olarak göze
çarpar. Rusların dezenformasyon, manipülasyon ve propaganda tekniklerini savaş süresince etkin bir
şekilde kullanmış olması “hibrit savaş” tartışmalarının artmasındaki ana sebeplerden biridir.
Kullanılan bu bilgi operasyon tekniklerinin 2013-2014 tarihlerinde hayli etkili olduğu hem Ukrayna
hem de uluslararası kamuoyunun bilgi sahasında Rusya tarafından karıştırıldığı gözlemlenmektedir. Bu
tehditlerin “ofansif fırsat penceresi” yavaş yavaş daralmaya başlamış, ilerleyen süreçte “reaktif
yaklaşım” bu tehditlere karşı etkili olmaya başlamıştır.
2013 ve 2014’te hayli etkili olan bilgi operasyonlarının etkisi her ne kadar Ukrayna’da düşürülmeye
başlasa da esas dönüm noktası başka bir olaydır. Nina Jankowicz’in kitabında görüldüğü üzere Rus bilgi
unsurlarının etkisi özellikle bir olay yüzünden etkisini iyice kaybetmiştir: 2016 Amerikan Seçimleri.
Batı ve özellikle ABD, bilgi operasyonlarının sadece bölgesel bir sorun olmadığını, kendi evlerinde de
bu operasyonların etkili olduğunu gördüğü zaman, bilgi operasyonlarının üstüne daha fazla gitmiştir.
Rusların hem siber hem de bilgi operasyonları ile saldırdıkları ve seçim sonucunu değiştirdikleri
iddia edilen 2016 seçimleri sonrası sosyal medya okur-yazarlığı, toplumsal direnç konusuna yapılan
yatırımlar ve sosyal medya platformlarının paylaşılan bilgiyi kontrol etmesi gibi unsurlarla, Rus bilgi
operasyonları 2013 yılındaki etkinliğini kaybetmiştir. Günümüzde Rus operasyonları hala belirli ölçüde
etkinliğini sürdürse de geçmişe nazaran oldukça verimsiz bir hale gelmiştir.
Kuvvetle muhtemeldir ki, önümüzdeki yıllarda Rus bilgi operasyonlarının etkinliği iyice düşecek,
Batıyla olası bir bilgi muharebesinde Rusya dezavantajlı duruma düşecektir. Avrupa ve ABD kamuoyu
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üzerinde Rusya’nın hareket alanı oldukça düşürülmüştür. Nitekim Rus teknikleri ve unsurları son
yıllarda hayli iyice çalışılmış, Rusların yarattığı asimetri neredeyse tersine çevirilmiştir. Rusların
ilerleyen yıllarda bilgi operasyonlarını Avrupa ve Batı üzerine değil, daha savunmasız olan Afrika,
Güney Amerika ve Asya gibi bölgelerde kullanacağı öngörülebilir.
Hem tarihi örneklerde hem de güncel örnekte göze çarpan ve grafikte de görülebilen durum, tehditin
çıktığı andan sonra bir düşüş trendine girmesidir. Tehditin y=1 seviyesine, yani sıradanlaştığı alana
çekilmesi farklı zaman dilimleri içinde mümkündür. Makaledeki argümanlara göre Blitzkrieg 4 sene
içerisinde asimetrisini kaybetmiş, buna karşın ABD’nin nükleer asimetrisi daha uzun bir süre zarfında
etkinliğini korumuştur.
Bu trendin ana sebebi reaktif yaklaşımın zaman içerisinde başarılı olması ve tehditlerin yarattığı
tehlikenin bertaraf edilmesiyle alakalıdır. Tehdit, savunan tarafından bulunan çözümler ile
sıradanlaştırılmaya
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gözlemlenmemiş, bu kural doğada da aynı şekilde işlemiş, Azar Gat tarafından “Red Queen Effect”
olarak adlandırılmıştır.28 Kısaca: her tehdit sıradanlaştırılacak, yeni tehditlerin ortaya çıkması gerekecek
ve yine bu yeni tehdit de sıradanlaşacaktır.
Her türlü unsurun tehdit olarak hızlı bir şekilde kullanılabildiği günümüzde, yeni tehditlerin ortaya
çıkacak olması sürpriz değildir. Dolayısıyla, belki nükleer tehdit kadar majör bir tehdit olmasa da tek
savaş içerisinde birden çok minor tehditin çıkacak olması öngörülebilir. Savaşın yeni karakterinde,
devletlerin fonksiyonlarını yürüten her kurum neredeyse kritik bir önem içermekte, hepsi hedef
olabilecek düzeydedir.
3. Reaktif Yaklaşımın Yetersizliği
Reaktif yaklaşımın yetersiz olmasının sebebi yukarıda belirtilen, tehdidin ilk çıktığı zaman ile
sıradanlaştığı alan arasında kalan tehdit alanıdır. Bu alan “ofansif hibrit avantaj” olarak nitelendirilebilir.
Nitekim daha önce belirtildiği gibi ofansı dizayn eden taraf, bu tehdit hakkında detaylı planlama ve
uygulama avantajına sahipken, savunmayı yapan taraf, krize tamamen karanlıkta başlar. Önceki
bölümde bahsedilen blitzkrieg ve nükleer silah dengesi bu argümanı destekler niteliktedir.
Dolayısıyla yöntemlerin getirdiği avantajlara ek olarak, hazırlık konusunda da büyük bir asimetri
söz konusudur ve bu asimetri saldıranın tarafındadır. Ofans-Defans arasındaki asimetri tehdidin çıktığı
zamanda 1-0 kadar keskindir, avantaj tamamıyla saldırgan taraftadır. Reaktif yaklaşım kriz anında
işlevsizdir, nitekim bilinmeyen bir tehdite karşı reaksiyon göstermek mantıki olarak anlamsız, pratik
olarak imkansızdır. Kriz anındaki “ofansif hibrit avantajı” dengelemek için savunan tarafın reaktif
anlayışa, aktif ve proaktif anlayışı eklemesi, tabiri caiz ise “hibrit” bir anlayışa sahip olması gerekir.

28 Azar Gat, The Causes of War, s.62.
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4. Çözüm Önerisi: Hibrit Yaklaşım
Reaktif anlayışa aktif ve proaktif anlayışların eklenebilmesi ancak farklı alanlarda aynı anda
uzmanlaşmış kişiler tarafından mümkündür. Bu uzmanları “hibrit uzman” olarak tanımlamak yerinde
olacaktır. Hibrit tehditlerin aynı anda farklı unsurların bir sürat içinde kullanılması olarak algılandığında,
buna karşılığı ancak farklı alanları bütüncül bir şekilde değerlendirebilen kişiler verebilir. Güvenlik
bürokrasisi içinde yer alan bireylerin ve bu alanlarda çalışan akademisyenlerin birden çok uzmanlığa
sahip olması, hibrit tehditlere verilecek cevapları bulmakta önemlidir.
Yaklaşımın hibrit olarak nitelendirilmesi, kriz anlarında ve sonrasında proaktif, aktif ve reaktif
anlayışların beraber kullanılması gereğidir. Bu özelliklere sahip olması gereken uzmanların üstüne
düşen üç ana rol bulunmakta:
4.1 Fırsat Penceresinin Değerlendirilmesi
Daha önceki bölümde bahsedilen “ofansif hibrit avantaj” dolayısıyla kriz anlarının düzgün analizi
ve verilmesi gereken cevap önem kazanır. Yeni bir tehditi ortaya koyan taraf, bu tehdit üzerine aylarca,
belki yıllarca çalışmış olmasına karşın savunmayı yapan taraf komple bir karanlık içindedir. Dolayısıyla
reaksiyon vermesi imkansızdır. Ofansif hibrit avantaj ancak aktif bir yaklaşım ile nötralize edilebilir.
Bu açık ancak Carl von Clausewitz’in “coup d’oeil”29 olarak tanımladığı, anlık doğru karar verme
yetisi sayesinde aşılabilir. Prusyalı’nın tanımına göre, anlık doğru kararları vermenin yolu tecrübe ve
dehanın birlikteliği ile mümkündür. Hibrit tehditler konusunda ise durum daha da karmaşıktır çünkü
Clausewitz’in önermesindeki gibi uzmanlık tek bir alanda (askeri) değil, birden çok alanda olmak
durumundadır.
Bu durum ancak farklı alanlarda uzmanlaşmış ve farklı alanlardan uzmanları tanıyan hibrit
profesyoneller tarafından aşılabilir. Fırsat penceresindeki ofansif etkiyi azaltmak ancak bu tarzdaki
uzmanlar ile mümkündür. Dehanın çalışılması ve yaratılması mümkün değildir fakat farklı alanlarda
edinilen tecrübe, devletin bürokratlarını donatması gereken bir unsurdur.
Örnek vermek gerekirse: kitlesel olaylara müdahale eden bir polis gücünü sahada kontrol eden
komiserin bilgi operasyonlarından anlıyor olması, önderlik ettiği polislerin sosyal medyada devlet
aleyhinde yapılabilecek propagandaya malzeme vermeyecek hareketler sergilemesi konusunda
önemlidir. Sahadaki yöneticinin her iki alanda da tecrübesi hem devlet hem de polis teşkilatı için
önemlidir. Nitekim sosyal medyada polisler sıkça hedef alınıyor.

29 Carl von Clausewitz, On War Carl von Clausewitz, 1976, s.578.
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4.2 Eşgüdüm Sağlama
İkinci önemli husus, hali hazırda kendi alanlarında çalışan farklı kurumların, hibrit uzmanlar
tarafından eşgüdüm ile yönlendirilmesidir. Türkiye’deki her devlet kurumu, başta TSK olmak üzere,
kendi alanlarındaki tehditlere karşı hazırlık yapmış durumdadır. Özellikle TSK, her türlü şiddet
unsuruna karşı, nizami ve gayrı-nizami, oldukça tecrübelidir ve sınıflarında uzman komutanlar
tarafından iyi liderlik ile donatılmıştır.
Bununla beraber, kriz anlarındaki tehditlerin farklı unsurlardan geleceği öngörüldüğü için, kendi
alanlarında uzman kişiler bile bu denli kompleks tehditlere karşı cevap veremeyecek, dolayısıyla
kurumların hazırlıkları arasında bir eşgüdüm sağlanması gerekecektir. Bu eşgüdüm ve koordinasyon
zaten kendi alanlarında hazırlıklı olan kurumların ve devlet görevlilerinin tecrübelerinden ve
yeteneklerinden aynı anda yararlanmayı mümkün kılacaktır.
Örnek vermek gerekirse, kent altyapısının aynı anda hedef haline geldiği bir senaryoda, vatandaşlara
verilen su, elektrik ve internet hizmeti hibrit şekilde hedef olabilir. Bu hizmetleri veren kurumların
eşgüdüm içerisinde hareket etmeleri, hareketlerini iletişim unsurları ile vatandaşlara duyurabilmeleri ve
krizi en kısa süre içerisinde çözmeleri vatandaşın devlete olan güveni açısından hayli önemlidir.
Çağımızda bir şehre uzun süre bu yaşamsal hizmetlerin verilememesi, devlete sosyal problemler
çıkartabilir, bu yüzden de bu tarz hibrit hedeflemeler dış ülkeler tarafından kullanılabilir.
Kriz anları dışında kurumlar arası sağlanacak eşgüdüm, daha olmamış fakat olması muhtemel
senaryolara hazırlık yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu tarz senaryolar ile kurumlar proaktif bir
yaklaşım içine sokulabilir, olası tehditlere karşı hazırlıklı olacaktır. Bu senaryoların “hibrit savaş
oyunları” dahilinde farklı kurumlara tanıdık hale getirilmesi, ülkelerin hazırlık seviyesini arttıracaktır.
Bu hazırlık seviyesi çıkabilecek bir krize karşı proaktif bir avantaj sağlar.
4.3 Ofansif Hibrit Tehdit Kullanımı
Her ne kadar Batı Dünyası’nda ofansif yaklaşımlar hukuki ve etik olarak doğru bulunmasa da
saldırgan hibrit tehditlerin kullanılması rakip ülkelerdeki savunma ihtiyacını arttıracağından, saldırıyı
yapan tarafın savunma ihtiyacını düşürecektir. Kaynaklar sınırlıdır ve tehditleri savuşturmaya çalışan
ülke, rakip ülkeye saldıramaz.
Ofansif hibrit tehditlerin kullanılması ana hatlarıyla üç sebebe bağlıdır. Bunlardan birincisi bu
makalede bahsedilen “ofansif fırsat penceresi”, ikincisi “kayıptan kaçınma refleksi” ve son olarak
üçüncü sebebi ise hibrit saldırıların ucuz maliyetidir.
Ofansif fırsat penceresinin yarattığı asimetri bu makalede pek çok kez dile getirildi. Dolayısıyla
uzun bir şekilde anlatılmaya ihtiyacı yok. Nitekim hibrit saldırıların hızlıca ortaya çıkarıldığı
günümüzde, saldırının yarattığı asimetri, kayda değer bir avantaj sağlamakta ve rakip ülkeyi savunma
yapmaya zorlamaktadır.
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İkinci önemli nokta, davranışsal psikoloji çalışan Daniel Kahnemann ve Amor Tversky tarafından
ortaya koyulan “loss aversion” yani “kayıptan kaçınma refleksi” olarak adlandırılan harekettir. İnsanlar
üzerinde olduğu kadar devletler ve diğer siyasi aktörler üzerinde de etkilidir. Kayıptan kaçınma refleksi,
insanların kaybetmemeyi, kazanmaya tercih ettiklerini ortaya koyan bir davranış şeklidir.30
Bu doğrultuda, hibrit tehditlere hedef olan bir ülkenin öncelikle kendi tehditlerini savuşturmayı
seçeceği öngörülebilir. Bu hareket, rakip ülkenin gerçekleştireceği saldırıların ertelenmesine, kendi
ülkesindeki krizleri çözmeden ofansa geçemeyeceğini gösterir. Dolayısıyla, hibrit tehditlere karşı ülke
savunması, rakibe karşı yapılacak saldırıdan geçer.
Son olarak, hibrit saldırıların ucuz maliyeti, ülkelerin ofansif hibrit tehditlere yönelmesi için
önemlidir. Bilgi ve psikolojik operasyonlar gibi kinetik olmayan unsurlar söz konusu olduğunda, bu
operasyonların küçük ve bu alanlara hakim kişiler tarafından yapılabildiği söylenebilir. Sayısı onlarla
ifade edilebilecek bu ofansif operasyonların savunma tarafı ise hayli büyük ekipler ve hatta ülke
siyasetleri ve doktrinlerle karşılanmak durumundadır.
Örneğin Rusya’nın 2016 Amerikan seçimlerine müdahalesi küçük gruplar ile ülkedeki kutuplaşmayı
arttıracak şekilde tasarlanmıştır. Amerika’nın bu tarz operasyonlara karşılık verebilmesi hem finansal
hem de zaman olarak yüksek maliyetlidir. Bu tarz bir operasyona karşı savunma yapabilmek için
oluşturulması gereken kurumların (toplumsal dayanıklılık, sosyal-medya okuma yazarlığı konuları
üzerine çalışacak kurumları) kurulması gerekir ve yeni savunma yöntemlerinin toplum üzerinde etkili
olması uzun süre alır. Bu önlemlerin ancak bir sonraki krizde etkili hale göz önüne alındığında, ofans –
defans dengesi kinetik olmayan unsurlar konusunda ofansın yanındadır. Nitekim 2016 Amerikan
Başkanlık Seçimleri hala üzerinde şaibeler bulunduruyor ve bu şaibelerden sorumlu tutulan bazı Rus
destekli yapılar 2020 seçimlerinde bile rol oynamaya devam etti.31
Bu davranış şekli göz önüne alındığında, rakiplere karşı girişilecek ofansif hibrit tehditler, ülkenin
savunma ihtiyacını düşürecektir. Nitekim, yeni hibrit tehditlere karşı rakibin harcayacağı kaynak ve
zaman, karşı tarafın saldırıya geçme potansiyelini düşürecektir. Unutulmamalıdır ki, bilgi operasyonları
ve siber saldırılar gibi kinetik olmayan unsurların savunması hayli zordur fakat bu unsurları saldırıda
kullanmak hayli ucuz ve kolaydır.

30 Daniel Kahnemann ve Amos Tversky, "Prospect Theory: An Analysis of Decision under
Risk". Econometrica. 47 (4) (1979): 263–291
31Jack Stubbs. Exclusive: Russian operation masqueraded as right-wing news site to target U.S. voters - sources.
Reuters.
8
Ocak
2020,
from
https://www.reuters.com/article/usa-election-russia-disinformationidUSKBN26M5OP
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Sonuç
Hibrit tehditlere karşı reaktif tutumun devamı, asimetrinin vadede bozulması için gereklidir. İlk
bölümde yazıldığı gibi, eğer tehditlere karşı reaktif çözümler geliştirilmezse asimetri hiçbir zaman
düşmeyecektir ve dolayısıyla aynı tehditler defalarca kullanılacaktır.
Bununla beraber, bu tutum tek başına yetersizdir. Makalede ofansif fırsat penceresi olarak
tanımlanan kavram, yeni tehditlere karşı bir reaksiyon geliştirilemeyeceğinden ötürü saldırının daha
avantajlı olduğunu iddia etmekte, bu saldırılara karşı reaktif yaklaşımın yetersizliğinin altını
çizmektedir. Bilinmeyen bir tehdite karşı reaksiyon geliştirilemez.
Özellikle kriz anında yetersiz olan bu yaklaşım, konunun uzmanı kişiler tarafından alınabilecek
doğru ve anlık kararlar ile desteklenmelidir. Bu kişilerin farklı alanlardaki tecrübeleri ve kriz
yönetimindeki yeteneklerinin harmanlanması ile kriz anlarında “olabildiğince doğru” kararlar verilecek,
reaksiyon geliştirilene kadar ofansif fırsat penceresi daraltılacaktır.
Uzmanların ikinci rolü, bakanlıklar ve diğer kritik kurumlar arasında koordinasyon sağlayarak hibrit
krizlere müdahale etmektir. Kriz anlarındaki eşgüdüm ve koordinasyon anlık kararların doğruluğuna
katkıda bulunacak, krizlerin olmadığı anlarda ise olası senaryolar ile proaktif bir hazırlık başlatılacaktır.
Üçüncü rolleri ise rakip devletlere karşı girişeceği saldırgan hibrit tehditler ile, inisiyatifin
alınmasıdır. Saldırgan tutumun getireceği avantaj, savunma ihtiyacını azaltacak, hatta efektif bir hibrit
saldırı savunma ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilecektir.
Sonuç olarak, makalenin yapısı itibariyle iddia edilen argümanların nicel olduğu iddia edilememekle
birlikte, ortaya konan nitel mantık örgüsü değerlendirilmeli, eleştirilmeli ve ülke yönetimi için en doğru
çözüm yöntemi ortaya konulmalıdır. İlerleyen yıllarda hibrit tehditlerin artacağı ve yeni tehditlerin
ortaya çıkacağı göz önüne alındığında, reaktif anlayışın nasıl çözülmesi gerektiği sorusu daha da önem
kazanmaktadır. Özellikle makalede bahsedilen trendin sayısal modeller ile desteklenmesi
gerekmektedir. Uzmanların ve akademisyenlerin bu soru üzerine çalışmaları son derece önemlidir.
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Savaşın Değişen Karakteri Bağlamında
Hibrit Tehditler ve Askeri Eğitim
Güngör ŞAHİN*
Aslı MERCİMEK**

Öz
Varlığı insanlık tarihi ile başlayan şiddet ve savaş olgusunun doğası antik çağlardan bugüne
değişmemiş olsa da yöntemi, kapsamını, araç ve silahlarını içeren karakteri hızlı bir değişim ve dönüşüm
süreci geçirmektedir. Bu çalışma kapsamında, yeni nesil savaş modellerinden biri olarak değerlendirilen
ve son zamanlarda literatürde çokça tartışılan hibrit savaş konsepti içinde karşılaşılabilecek tehditler ve
fırsatlar hesaba katılarak yeni nesil profesyonel eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerin,
içeriklerin, süreçlerin, değerlendirmelerin nasıl yapılması ve yönetilmesi gerektiğinin ortaya çıkarılması
amaçlanmaktadır. Bu yeni savaş konseptine göre, geleneksel savaşın yanı sıra ekonomik, siyasi,
teknolojik, kültürel ve sosyolojik vb. boyutlarda çok yönlü ve eş zamanlı harekât yürütülmektedir.
Böylesi kapsamlı ve çok yönlü tehditler karşısında kendini geliştiremeyen askeri personelinin tehdit
algısının ve müdahale kabiliyetinin yetersiz kalacağı, dolayısıyla personelin değişen savaş konsepti ve
hibrit tehditlere uygun askeri ve akademik eğitimle desteklenmesi gerektiği savunulmaktadır.
Hybrid Threats and Military Training
in the Context of the Changing Character of Warfare
Abstract
Although the nature of violence and war, whose existence is as old as the history of humanity, has
not changed since ancient times, its character, including its method, scope, means, and weapons, has
undergone a rapid change and transformation. This study aims to put forth the ways of executing and
managing the goals, contents, processes, and evaluations in line with the needs of next-generation
professional education while taking into account possible threats and opportunities within the concept
of hybrid war, which is considered one of the next-generation war models and which has been widely
discussed in the literature recently. This new war concept dictates that multidimensional and
simultaneous operations are carried out in economic, political, technological, cultural, and sociological
fields as well as traditional warfare. This study argues that the threat perception and response capability
of the military personnel, who cannot improve themselves in the face of such comprehensive and multifaceted threats, will become insufficient, and therefore military training and academic education suitable
* Doç.Dr., Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN), Strateji ve
Güvenlik Araştırmaları ABD Öğretim Üyesi, gsahin@msu.edu.tr, https://orcid.org/0000-0001-6296-8568.
** Yüksek Lisans Öğrencisi, Milli Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN),
Askeri Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı, aslidefnemercimek@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-0213-3280.
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for responding to changing war concept and hybrid threats should be provided as a support for the
military personnel.
Giriş
Savaşın sadece muharebe meydanında kazanılamayacağı fikrinin yaygınlaşması ve hasım iki taraf
arasındaki güç farkının asimetrik olduğu durumlarda, taraflardan birinin farklı askeri taktikler, silah ve
araçlar kullanarak savaşın sonucuna etki etmeye çalışması karşı tarafın da değişen koşullara uyum
sağlaması ile savaşın evrimsel sürecini hızlandıran bir etki yaratmaktadır. Bu kapsamda, 12 Temmuz
2006 tarihinde Lübnan’da Hizbullah ile İsrail Kuvvetleri arasında başlayan ve 34 gün süren görece
küçük çaplı bu çatışmada, Orta Doğu’nun en güçlü ordularından birinin çok iyi bildiği bir coğrafyada
yaşadığı zorluk, yeni dönem savaş stratejilerinin dikkate alınması gerektiğini gün yüzüne çıkardı.
Hizbullah’ın en teknolojik silahlara erişimi ve askeri yeteneklerini başarıyla kullanması, gerilla
taktikleri, siyasi yapıyla paralel hareket eden ancak aralarındaki bağlantı izlenemeyen hücre tipi yapısı,
küresel medyayı ve iletişim ağını kullanarak yaptıkları savaş propagandası, savaşın farklı unsurlarını
birleştirebilme yeteneği için bir örnek oluşturdu. Bu yeni tip savaş, sadece güçsüz olanın çaresizlikten
ve imkânsızlıktan uyguladığı bir stratejiden daha fazlası, güçsüz tarafın ve düzensiz unsurların en son
teknolojiye ve kontrolü imkânsız olan siber ağlara erişimini kolay hale getiren milenyum çağının
nimetlerinden faydalandıkları, taraflar arasındaki güç farkının önemsizleştiği yeni nesil savaşların ilk
adımıydı. Frank G. Hoffman’ın kaleme aldığı ve günümüzde devam eden tartışmanın fitilini ateşleyen
“Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars” isimli çalışmada; kavramsallaştırılan hibrit
savaş, düzenli ve düzensiz savaşın arasındaki geçişlerin bulanıklaştığı savaş formlarının bir birleşimi
olarak değerlendirmişti.1
Bu kapsamda, yeni nesil savaşlar ile hibrit tehditleri algılayan, önceden tedbir alarak proaktif
mekanizmaları ortaya çıkaran yeni nesil askeri yapıların eğitimi günden güne önem kazanmaktadır.
Çünkü profesyonel askeri eğitim, dünya çapında askeri rekabetin sınırlarını belirleyen çizgilerin
bulanıklaştığı, müttefik kuvvetler arasında bile sürtüşmelerin yaşandığı, gerektiğinde rakip unsurlar
arasında çıkara dayalı ilişkilerin kurulduğu bu yeni dünya düzeninde, kendine rekabetçi bir yer edinmek
isteyen simetrik ya da asimetrik her gücün dikkate alması gereken bir öneme sahiptir. Teknolojik ve
siber altyapılara erişimin kolaylaştığı bu çağda, savaşların da bu yeniliklerin hızıyla orantılı bir şekilde
değişeceği öngörülmektedir.
Bu çalışma kapsamında, yeni nesil savaş modellerinden biri olarak değerlendirilen ve son zamanlarda
literatürde çokça tartışılan hibrit savaş konsepti içinde karşılaşılabilecek tehditler ve fırsatlar hesaba

1 Frank G. Hoffman, Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars, Arlington, Virginia: Potomac Institute
for Policy Studies, 2007, 55.
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katılarak yeni nesil profesyonel eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerin, içeriklerin, süreçlerin,
değerlendirmelerin nasıl yapılması ve yönetilmesi gerektiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
1.

Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve

1.1. Savaş Kavramı
Savaş kavramı, sınırları olmayan bir çerçeveye sahip, tarihsel süreç içinde zamana ve mekâna göre
uyum halinde şekil değiştiren bir yapıda olmuştur. Bu nedenle savaş kavramını belli bir kalıba sokmadan
önce iki temel kavram üzerinde yoğunlaşılması gerektiği düşünülmektedir: “Savaşın doğası” ve “savaşın
karakteri”. Savaşın nedenleri, sonuçları, nasıl kazanılıp, neden kaybedildiği gibi sorgulamalar savaş
kavramını anlamlandırmamızda diğer önemli noktalar gibi dursa da tarihin en derinliklerinden
günümüze değişmeyen husus savaşın doğasıdır. Buna karşılık sürekli değişim ve gelişim gösteren konu
ise savaşın karakteridir.
Antik Yunan tarihçisi ve Atinalı General Tukididis, savaşın temel güdülerinin “korku, itibar ve çıkar”
olduğunu savunur.2 Tukididis’in üçlemesini oluşturan “korku, itibar ve çıkar” insanın ikincil güdüleri
gibi sonradan öğrenilir. Prusyalı General Carl Von Clausewitz, 1832’de yayımlanan “Savaş Üzerine”
başlıklı çalışmasında tanımladığı üzere, savaşın doğasını; şiddet-nefret, şans-olasılık ve akıl-politika
(halk, ordu, iktidar) üçlemesinden oluşur. İlk bakışta Tukididis’in binlerce yıl önce ortaya attığı “korku,
itibar ve çıkar” üçlemesinden farklı ifadeler taşısa da Clausewitz’in üçlemesinin savaşın doğası ile ilgili
benzer anlamlar içerdiğini gözlemleyebiliriz. Halkı korkuya dayalı nefret ve şiddet ile orduyu itibara
dayalı güç, yetenek, cesaret ve tahmin-olasılık kabiliyeti ile siyasi iradeyi ise çıkar olarak ifade edilen
akıl, yani politik amaçlar ile özdeşleştirebiliriz. Şekil 1’de “Savaşın Doğası: Tukididis ve Clausewitz’in
Savaş Üçlemeleri Üzerine Bir Yaklaşım” adıyla geliştirilen görsel ile bireyin korkularının tetiklenmesi
ile ortaya çıkan iki üçleme arasındaki ilişki ve savaşın doğasını oluşturan kavramlarda değişim
yaşanmadığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. O halde savaşın doğasının, kolayca değişebilecek bir olgu
olmadığını varsayabiliriz. Ancak savaş kavramı üzerine tartışılan ve binlerce kitap, makale ve araştırma
yazdıran esas değişken savaşın karakteridir. Tıpkı insan gibi bulunduğu ortamdan, zamandan,
tecrübelerden ve yeniliklerden etkilenerek sürekli değişim gösteren savaş kavramı, değişen karakteri
sayesinde bulunduğu koşullara uyum sağlayarak evrimini sürdürmektedir.

2 Richard Crawley et al., The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to The Peloponnesian War, Free
Press, 1996, 43.
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Şekil 1: Savaşın Doğası: Tukididis ve Clausewitz’in Savaş Üçlemeleri Üzerine Bir Yaklaşım
(Yazar tarafından uyarlanmıştır.)

Clausewitz savaşın değişen karakterini açıklamak için bukalemun metaforunu kullanır. Clausewitz
bu benzetmeyi; “her somut durumda karakterini biraz değiştirdiği için gerçek bir bukalemun değildir;
aynı zamanda genel görünüşüne göre de belirgin eğilimleri bulunan üç yönlü şaşırtıcı bir olaydır”
şeklinde ifade etmiştir.3 Bu ifadeden anlayacağımız üzere; bukalemun doğasını değiştirmeden (belirgin
eğilimler: halk, ordu ve iktidar), hayatta kalabilmek adına bulunduğu ortamın koşullarına göre uyum
sağlamaktadır. Savaş kavramı da benzer şekilde doğasını değiştirmeden, karakterini ve görünüşünü
değiştirerek bir anlamda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Savaş kavramını yaşayan bir figüre
indirgenemese bile, karşımızda varlık sebebini insana borçlu olan ve varlığını sürdürmek için insanlara
ihtiyaç duyan, “korku, itibar, çıkar, şiddet, nefret, güç, olasılık, akıl” gibi kavramlara dayalı bir meta
kavramla karşı karşıyayız.
1.2. Geleneksel Savaş ve Clausewitz - Savaş Üzerine
Savaşı, her somut adımda biraz değişen, ancak genel görünüşüne göre de belirgin eğilimleri bulunan
üç yönlü şaşırtıcı bir yapı olarak değerlendiren Clausewitz’e göre, savaşın karakteri dönemin
koşullarından, savaşın zorluklarından, siyasi, ekonomik ve sosyal olaylarından etkilenerek değişime
uğrar. Savaşın değişmeyen doğasında yer alan birincil unsurlar ihtiras, olasılık ve akıl; ikincil unsurlar
ise halk, ordu ve iktidardır. Buna göre düşmanla savaşta, halk direnemeyecek şekilde zapt edilmeli
(ihtiras), ordu bir daha savaşamayacak şekilde yok edilmeli (olasılık) ve siyasi irade (iktidar) tamamen
kırılmalıdır (akıl). Bu şekilde düşman etkisiz hale getirilerek yenilgiyi kabul eder. Clausewitz’in
yaklaşımıyla savaşı, tüm kaynakların seferber edildiği, düşmanın topyekûn yok edilmesine ve etkisiz

3 Carl Von Clausewitz, Savaş Üzerine, çev. Selma Koçak, 1. Baskı, İstanbul: Doruk Yayınları, 2015, 32-33.
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hale getirilmesine odaklanan ve her bireyi savaşın içine çeken (asker alma ve genel seferberlik) bir olgu
ve doğal bir süreç olarak ele almak gerekir.
Clausewitz’in savaş yaklaşımını geleneksel savaşın odak noktası yapan olgu, aklı ve siyasi üstünlüğü
elinde tutan iktidarın politik amaçları doğrultusunda orduyu kullanması ve halkın bu çatışmalardan
doğrudan etkilenmesidir. Yeni nesil savaşları incelerken sorgulaması gereken durum, üçlemedeki bu
dengenin değişip değişmediğidir. Bir başka ifade ile Clausewitz üçlemesinin var olduğunu iddia ettiği
denge ve dengeyi tutan aktörler değişti mi? Bu ayrım yapılabilirse, geleneksel savaşın yeni nesil bir
savaşa evrildiğini ve savaşın karakterinin değiştiği varsayılabilmektedir.
1.3. Yeni Nesil Savaş
Yeni nesil savaş kavramı tartışılırken Clausewitzçi yaklaşım, çağın koşulları savaşın karakterini
değiştirse de siyasetin üstünlüğü, ordunun kullanımı ve halkın savaştan etkilenmesi nedeniyle,
üçlemenin geçerliliğini yitirmediğini savunur. Bu anlayışa göre günümüz savaşlarında, düzenli bir ordu
olmasa da çağdaş anlamda bir hükümet yapılanması kurulmasa da politik bir kimliğe sahip devlet dışı
unsurlar tarafından belirli amaçlar doğrultusunda organize edilmiş silahlı gruplar mevcuttur. Bu
yapıların kendine göre bir hiyerarşisi, liderliği ve birimleri mevcuttur. Bu nedenle taraflardan birinin
devlet dışı unsur olması, politik amaçlar doğrultusunda hareket etme fikrinden vazgeçirmez. 4 Ayrıca söz
konusu devlet dışı yapılanmanın geçmişte de savaş alanında yer aldığı ve devletlerin bu aktörlerle
düzensiz harekât ve terör yöntemlerini uygulamak için ortak hareket ettikleri görüşü hâkimdir.
Gray’e göre savaşın karakterinde ve koşullarında değişim mümkün olsa da savaşlar, siyasi amaçlar
taşıyan örgütlü şiddet devam ettirir. Dolayısıyla savaşın siyasetle ilişkisi, siyasetin de amaçlar
doğrultusundaki güç ve görev dağıtımı yetkisi, günümüzde de geçerliliğini sürdürmektedir. Bir diğer
çalışmada Hooker, uluslararası alandaki teknolojik, politik ve stratejik gelişmelere birlikte savaşın
karakterinin değiştiğini; ancak yürütülen savaşların farklı sebeplerden meydana gelse de siyasi iradenin
ve güç dengesinin yeniden kurulmasını sağlayan bir enstrüman olarak kullanılması nedeniyle, savaşın
doğasının aynı kaldığını savunur. Daase’ye göre de düzensiz gruplar ya da terör örgütleri gibi devlet dışı
aktörlerin bu süreçte kullanılması, savaşın politik bir şiddet olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. 5
Dolayısıyla savaşın karakteri değişirken, savaşın politik bir şiddet unsuru olduğu gerçeği değişmez.
Lind ve diğerleri, bu yeni nesil savaşı tanımlamaya çalışırken şu ifadeleri kullanmıştır: “Genel
anlamda, dördüncü nesil savaş, savaş ve barış arasındaki çizginin bulanıklaştığı geniş çapta dağınık ve
büyük ölçüde tanımsız olacaktır. Savaşın nerede başladığı ve nerede bittiği belli olmayacak ve

4 Michael Handel, Savaşın Ustaları: Klasik Stratejiler, çev. Berna Kara, İstanbul: Doruk Yayımcılık, 2004, 97.
5 Christopher Daase & James W. Davis, Clausewitz and Small Wars, Oxford University Press. 2007, 183-185.
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muhtemelen tanımlanabilir bir savaş alanı veya cephesi olmayacaktır. Sivil ve asker arasındaki ayrım
ortadan kalkabilir.”.6
Devlet merkezli güvenlik anlayışının askeri temelli yaklaşımını hatalı bulan eleştirel teoriye göre
Clausewitz’in geleneksel savaş görüşü, günümüz savaşlarını analiz etmede yetersizdir. Booth’a göre,
Clausewitz’in savaşı sadece politik şiddet olarak görmesine karşın, terörizm gibi asimetrik tehditlerin
ve güçlülere (devletlere) karşı halk tabanlı gayrinizami harekât stratejileri ve taktikleri benimseyen
devlet dışı aktörlerin, savaşı kimliğe yönelik bir şiddet olarak kullanması, Clausewitz’in bu yaklaşımını
geçersiz kılmaktadır.7 Yeni nesil şiddetin, devlet odaklı güvenlikle değil, bireyin ve toplumun özgür
olduğu “dünya güvenliği” kavramıyla ile önlenebileceğini düşünen Booth8; bu kavramı devlet üstü veya
altı, ulusal ve global çapta riskleri ve tehditleri azaltmak için toplum içindeki yapı ve süreçler ile birlikte
ifade etmektedir.9
Meseleyi eleştiren bir başka isim Cox’a göre geleneksel yaklaşım, mevcut uluslararası sistemde, ulus
devletlerarası karşılıklı ilişkilerin incelenmesinde pratik bir yaklaşım olmasına karşın, devlete benzer
yapıdaki ya da devlet dışı aktörlerin müdahil olması, kaosa neden olmuş ve güvenlik yaklaşımlarının
kapsamını genişletmiştir.10 Buna göre geleneksel tehdit algısı bakımından Soğuk Savaş’ın bitişi bir milat
olsa da, günümüzün yeni güvenlik alanları, yeni aktörlerin etkisiyle çeşitlenmiştir (insani, ekonomik ve
çevresel güvenlik ile gıda, sağlık ve iklim güvenliği vb).
Thomas Huber’in yaklaşımına göre ise yeni nesil savaşlar, düzenli ve düzensiz güçlerin eşzamanlı
olarak bir arada kullanıldığı “birleşik savaşlar” olarak ortaya çıkacaktır. Bu konsepte göre, düşmanın
zayıf noktalarına düzensiz birliklerle saldırırken, düzenli ordu geleneksel yöntemlerle düşmanı imha
etme stratejisini aynı anda uygulayacak. Birleşik savaş, düzensiz kuvvetlerin etkinliğini vurgulamak ve
düzenli birliklerle birlikte kullanıldığında, birbirlerini tamamladıklarını ifade eden yeni nesil savaş
kavramı üzerine inşa edilmiştir. Ancak geleneksel savaşın içinde bile sayısız örneklerini
sıralayabileceğimiz bileşik savaş, nitelik olarak farklı olsa da hibrit savaşın öncüsü olarak görülebilir.11
2. Hibrit Savaş
Yeni nesil savaş tanımları içinde sıklıkla kullanılan kavramlar; savaş ve barış arasındaki çizginin
bulanıklaşması, savaşın başlangıcının ve sonunun belli olmaması, savaş alanı ve cephenin tanımlanabilir

6 William S. Lind, et al., “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, Marine Corps, 73, 1989: 2226. http://indianstrategicknowledgeonline.com/web/4Th%20GENRATION%20WA
RFARE%20ANOTHER%20LOOK.pdf [15.03.2021].
7 Ken Booth, Theory of World Security, New York: Cambridge University Press, 2007, 315-317.
8 Ken Booth, Critical Security Studies and World Politics, London: Lynne Rienner, 2005, 5-13.
9 Booth, Theory of World Security, 3-5.
10 Robert W. Cox, “Sosyal Kuvvetler, Devletler ve Dünya Düzenleri Uluslararası İlişkiler Teorisinin Ötesinde”,
Uluslararası İlişkilerde Anahtar Metinler, ed.Esra Diri, Ankara, Uluslararası İlişkiler Kütüphanesi, 2013, 509-510.
11 Timothy McCulloh & Richard Johnson. Hybrid Warfare, Florida: JSOU Report 13-4, 2013, 8.
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olmayışı, sivil-asker arasındaki ayrımın ortadan kalkması, savaş seçeneklerinin çeşitlenmesi gibi
belirsizliği, sınırsızlığı ve geniş çaplılığı ifade eder. Sınırsız savaş, birleşik savaş ve dördüncü nesil savaş
başta olmak üzere asimetrik savaş, gayrinizami savaş, geleneksel olmayan savaş, doğrusal olmayan
savaş, düşük yoğunluklu savaş gibi savaş teorilerinin oluşturduğu yeni nesil savaş eğilimlerinin
birleşmesi (melezleşmesi) anlamında kurulan “hibrit savaş” kavramı ilk kez Hoffman tarafından
kullanılmıştır. Hoffmanın “hibrit savaş” tanımı şu şekildedir:
“Savaşan tarafların, kullanılan teknolojinin ve savaş tarzlarının bulanıklaşması, Hibrit
Savaş denilen geniş bir çeşitlilik ve karmaşıklık üretir. Hibrit Savaşlar hem devletler hem de
çeşitli devlet dışı aktörler tarafından yürütülebilir. Hibrit Savaşlar, geleneksel yetenekler,
düzensiz taktikler ve oluşumlar, hedef gözetmeyen şiddet ve tehdit içeren terörist eylemler ve
kriminal kargaşa dâhil olmak üzere bir dizi farklı savaş tarzını içerir. Bu çok yönlü
faaliyetler, ayrı birimler tarafından veya aynı birim tarafından yürütülebilir, ancak sinerji
elde etmek için genellikle operasyonel ve taktiksel olarak ana savaş alanı içinde yönlendirilir
ve koordine edilir.”12
Hoffman’a göre bu savaş, devlet destekli olsun ya da olmasın organize grupların kapasitesinin ve
ölümcüllüğünün artması, devletleri, geleneksel olmayan bu tarz yöntemleri önemsemeye teşvik etti. Bu
durum, devletlerin çatışma derecelerini farklılaştıracak ve tehditlere göre zihniyet değişikliğini
gerektirecek bir değişimdi. Bu yaklaşıma göre, devlet dışı aktörlerin zamana yayılan çatışma biçimleri
ve düzensiz taktikleri, güçsüz taraf olmanın getirdiği bir zayıflık değil, gelecekteki rakiplere karşı
kullanılabilecek zeki ve çevik taktikler olarak görülebileceği fikri benimsendi.
Bu düşüncenin ilk örneğini, 2014 yılında Ukrayna’ya müdahale eden Rusya uygulamıştır.
Ukrayna’nın elektrik ve bankacılık sistemleri ile siber altyapılarına saldırıyla başlayan, kamuoyu
manipülasyonu içeren propaganda ve “küçük yeşil adamlar” olarak nitelendirilen Rus yanlısı düzensiz
güçlerin faaliyetleriyle yürütülen ve en nihayetinde Donbas bölgesinin bağımsızlığı ve Kırım’ın ilhakı
ile tamamlanan süreç, Soğuk Savaş sonrası başta ABD olmak üzere, Batı’nın eski Sovyet ülkelerini
Rusya’dan uzaklaştırarak, batı organizasyonlarına entegre etme çabalarına verilmiş bir cevap niteliği
taşımaktadır.13
Dönemin NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow 2014 yılında yaptığı bir
konuşmada hibrit savaşı, “Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü, askeri gözdağı, gizli silah ve savaşçı
tedariki, ekonomik şantaj, diplomatik ikiyüzlülük, medya manipülasyonu ve düpedüz dezenformasyonu
birleştiren yeni bir savaş türü” olarak tanımlamıştır. Yine aynı sene içinde eski NATO Genel Sekreteri
Anders Fogh Rasmussen bir mülakatta hibrit savaşı, “Tanık olduğumuz şey belki de tamamen yeni bir
12 Hoffman, Age, 14.
13 John Mecklin, “Introduction: The Evolving Threat of Hybrid War”, Bulletin of the Atomic Scientists, 73(5),
(2017):298–299.
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tür savaş değil, ancak biz buna hibrit savaş diyoruz: geleneksel yöntemlerin ve daha sofistike gizli askeri
operasyonların, sofistike bilgi ve dezenformasyon operasyonları ile birleştirilmiş bir kombinasyonu.”
olarak açıklamış ve örnek olarak Baltık devletlerinde, Rusça konuşan toplulukların çıkarlarını korumak
için müdahale etme hakkını saklı tutan Rus doktrinine işaret ederek, hibrit savaşın bazı NATO
müttefiklerine karşı kullanılması riskinden bahseder. 2021’de mevcut NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg yaptığı bir konuşmada Rusya’yı, “NATO müttefiki ülkelerde siyasi süreçlere karışan bir
modelin parçası olarak siber saldırıları ve demokratik kurumlara olan güveni zayıflatmaya çalışmak
için hibrit taktikleri kullanmak” ile suçlamıştır. Bu yaklaşımlar, Batı’nın hibrit savaş konusunda tehdit
algısının oluştuğunu göstermekle birlikte, hibrit savaş fırsatlarının değerlendirilmediğini de
göstermektedir.
Hibrit Savaş, eski ve yeni savaş modellerinin aksine, dünyanın küreselleşmiş ortamından
faydalanarak, eylemlere “belirsizlik” katmıştır. Asimetrik yöntemleri kamufle eden, çeşitli inkâr araçları
ile dolaylı bir yaklaşım sergilemeyi sağlamıştır. Bu belirsizliğin yanında şaşırtıcı unsurların kullanıldığı,
subliminal propaganda, bilgi kirliliği (twitter, instagram vb. sosyal medya), siber tehditler, enformasyonistihbarat savaşları, ekonomik yaptırımlar, sivil asker ilişkilerini tahrik etmek (askeri ya da sivil darbe)
gibi birçok alanda organize yapıda ve eş zamanlı yürütülen bir kampanya imkânı sağlar.14
Hibrit Savaş’ın bir diğer önemli farkı ise savaş ve barış dönemlerinin belirsiz olmasıdır. Savaşın
neden ve ne zaman başladığı ilan edilmediğinden, hangi şartlarda son bulacağı da bilinmemektedir.
Ayrıca sıcak çatışmaya girilmeden sürdürülmek istenen bu savaş, düşmanın iradesini ve rekabet gücünü
zayıflatmayı amaçlar. Bu hedef doğrultusunda, kamusal düzenin istikrarsızlığını sürdürülebilir hale
getirecek terör gruplarının, siyasi rakiplerin ve muhalefetin propagandalarını desteklemek ve maddi
imkân sağlamak gibi eylemler kullanılabilir.15
Joseph Dvorak, “Modern Savaşta Karmaşa” başlıklı makalesinde hibrit savaşın dört karakteristik
özelliğinden bahsederek, diğer savaş modellerini bu özelliklere göre karşılaştırmıştır:
“(1) Geleneksel ve geleneksel olmayan kuvvetlerin stratejik, operasyonel ve taktik düzeyde
eşzamanlı kullanımı, (2) Geleneksel ve düzensiz taktiklerin (terörizm dâhil) ve operasyonların
kullanılması, (3) Elektronik veya siber operasyonlar, bilgilendirme kampanyaları ve ekonomik
baskı gibi askeri olmayan araçların dâhil edilmesi, (4) Hedefe ulaşmak için bir savaş alanındaki
tüm yeteneklerden yararlanma”.16
Hoffman tarafından savaşın yeni karakteristiğini tanımlamak amacıyla kullanılan hibrit savaş
kavramına göre, geleneksel ve düzensiz savaşın aktörleri (devletler ve devlet dışı organizasyonlar) ve

14 Hoffman, Age, 27-28.
15 Bernd Horn, On Hybrid Warfare (Ottawa: Canadian Special Operations Forces Command, 2016), 16.
16 Joseph Dvorak, “Complexity In Modern War: Examining Hybrid War And Future U.S. Security Challenges”
(MSU Graduate Theses, 2016), 21. http://bearworks.missouristate.edu/theses/3029
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yöntemleri (savaş doktrinleri, terör) içi içe geçmiştir. Savaşın hibritleşmesindeki temel sebep bilgi,
teknoloji ve siber yeteneklerin devlet tekelinden çıkarak tüm aktörler tarafından kullanılabilir hale
gelmesidir. Bu yüzden farklı yaklaşımlara (geleneksel, düzensiz veya terörist) sahip rakipler yerine,
Şekil 2’de görseli sunulan her türlü savaş yöntemini ve taktiğini aynı anda uygulayabilecek düşmanlarla
karşılaşılabileceği uyarısında bulunmaktadır.17

Şekil 2: Hibrit Savaş UnsurlarıAndrew Korybko, “Hybrid Wars. Testing the Theory – Syria & Ukraine (Part 2)”, The Greanville
Post, 2 Nisan 2016, https://www.greanvillepost.com/2016/04/02/%E2%80%A2-hybrid-wars-testingthe-theory-syria-ukraine-part-2/ adresinden tercüme edilerek uyarlanmıştır.
Hibrit savaşın, birçok yeni nesil savaş unsurunu bir araya getirdiğini savunan teorisyenlere göre,
hibrit savaş yeni bir tarz olduğundan, hibrit savaşa karşı yeni tedbirler geliştirilmesi gereklidir.
Geleneksel ve düzensiz kuvvetlerin yanında, terörizmin bir savaş yöntemi olarak kullanılması, hibrit
savaşa özel bir kategori oluşturmuştur.18 Bu yaklaşıma göre devletler, terör örgütü ve paramiliter yapıları
askeri planlamaya dâhil ederek, düzensiz gücün avantajlarından faydalanmaktadır. Askeri üstünlüğü
destekleyecek bilgi ve teknolojinin kullanımına yönelik yenilikçi yaklaşımlar, savaşın bir bileşeni olarak
tanımlanmaktadır. Savaşı sadece operasyon alanında değil uluslararası kamuoyu önünde ve hedef
toplum içinde de kazanılması gereklidir. 19 Bu amaçla sivillere yönelik psikolojik harekât, bilgi

17 Hoffman, age, 17-19.
18 McCulloh, age, 1-4.
19 John J. McCuen, “Hybrid War”, Military Review, (2008):70-78.
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dezenformasyonu, siber saldırılar içeren bilgi savaşı bileşenlerinin kullanımının gerekli olduğu
savunulur.
Bu kapsamda, hibrit savaşı çağımızın meselesi olarak değil, geçmişten geleceğe uzanan savaşın
evrimsel süreci içinde ele alarak yapılacak değerlendirmelerin daha faydalı olduğu düşünülmüştür. Şekil
3’de görseli sunulduğu şekliyle hibrit savaş, savaşın ilk evrimi olmadığı gibi son halkası da olmayacaktır.
Ancak savaşın hibritleşmesi ile savaş kavramı üzerinde eş zamanlı ve uyarlanabilir imkân ve
kabiliyetlerin geliştirilmesini mümkün kılacak yeni bir profesyonel askeri eğitim yapılanması
öngörülmektedir.

Şekil 3: Savaş Dönemlerinin Hibritleşmesi (Yazar tarafından uyarlanmıştır.)
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3. Hibrit Tehditler ve Profesyonel Askeri Eğitim
Hibrit savaş kavramı, akademik camiada tartışılmaya devam etmektedir ve kabul görmüş bir
tanımlamaya henüz ulaşılamamıştır. Ancak bu durum, hibrit savaşın anlaşılabilir bir şey olmadığından
değil, sınırları ve geçişkenlikleri belirsiz çok yönlü bir savaş tarzını içermesinden kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla hibrit savaş tehditlerine karşı geliştirilecek programın, sınırları geçişken ve çok yönlü olması
gereklidir. Ancak elimizdeki sınırlı kaynaklar ve bilgiler ışığında hangi açıdan bakarsak bakalım kör
noktaların kalacağını da öngörmek gerekir. İşte tam da bu noktada hibrit savaşa yönelik profesyonel
askeri eğitimin planlanmasının ana hedefi ortaya çıkmaktadır: bilinmeyene karşı daima hazırlıklı olmak
ve karşılaşılan zorlukla hızlı ve kararlı bir şekilde mücadele etmek.
Hibrit savaş araç ve yöntemleri; yeni kavramlar üzerine inşa edilmemiş, geçmişte de var olan ve
çeşitli kullanım alanları bulunanlar ile yeni ortaya çıkanlar birleştirilmiştir. Ancak burada
bahsedeceğimiz tehditlerin belirli bir plan kapsamında ve etkili bir şekilde, değişik varyasyonlarla ya da
tamamının bir arada karmaşık bir yapı içinde, zaman, mekân ve sınır tanımaksızın kullanılması, hibrit
savaşa özel bir yeniliktir. Hibrit tehditler; düzenli ve düzensiz unsurların bir arada kullanılması, siber
tehditler, bilgi ve istihbarata yönelik tehditleri, teknolojik tehditler, diplomatik ve politik tehditler,
ekonomik tehditler, sosyolojik ve kültürel tehditler olarak fonksiyon alanlarına göre gruplandırılarak
bunlara karşı alınacak tedbirler ve bu işten sorumlu makamlar belirlenebilir.
Yeni nesil savaşların algılanması ve bu savaşların yönetimi ile ilgili gelişmeler, ülkemizde hızlı
aksiyon alınan konulardan biri olmuştur. Özellikle geçmişten alınan “geç kalınmışlık” derslerinin acı
tecrübeleri, bu alandaki çalışmaların değerlendirilmesi sürecini hızlandırmıştır. Kişilere ve kurumlara
uzun vadeli düşünmeyi sağlayan ve yeni ufuklar kazandıran; organizasyonlara stratejik açıdan önemli
konuları ve olayları anlamayı ve bunlara odaklanmayı sağlayan; hızlı değişen ortama uyum sağlayarak,
değişimi zamanında gerçekleştirmeyi ve yeni gelişmelere karşı esnek davranabilme yetenekleri
kazandıran yönetim stratejilerinin gelişimi açısından, TSK için yeni dönemin en önemli sembolü Milli
Savunma Üniversitesi’nin kuruluşu olmuştur.
Hibrit savaşın karakteri gereği oluşturulması gereken yönetim, öncelikle sivil ve askeri kurmaylardan
oluşan bir yapıda olmalıdır. Sivil kurmayların yetiştirilmesi açısından hâlihazırda yeni kurulmuş olan
MSÜ’nün varlığı önemli bir şanstır. Akademiden çıkacak sivil kurmayların ordu ile organik bağ
kurmasının avantajı, sivil-asker ilişkilerinin doğal bir zeminde seyretmesine ve yaşanacak kriz anlarında
birlikte hareket kabiliyeti kazandıracaktır. Sivil-asker yapısının eşgüdümlü ve uyumlu hale gelmesi,
hibrit savaşın en önemli tehditlerinden diplomatik ve politik tehditler karşısında siyasi iradenin elini
güçlendirecek akılcı çözümler üretilmesine katkı sunacaktır.
Hibrit savaş yönetiminde özgünlük ve millilik, her devletin kendi ihtiyaçları doğrultusunda karar
alabileceği dinamiklerden oluşmalıdır. Batı’daki ve Rusya’daki hibrit savaş yönetimi analiz edilerek,
“Türk Hibrit Savaşı” doktrini ve bu yönetimin süreklilik arz edecek şekilde karar alma merkezi (karargâh)
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oluşturulmalıdır. Sivil ve askeri kurmaylardan oluşacak yeni bir yapı sayesinde, entelektüel bilgi
birikimi sağlanarak, hibrit savaşın yönetilmesi için ortak bir üst akıl (devlet aklı) oluşturulabilir. Howard
Gardner tarafından 1983 yılında ortaya atılan “Çoklu Zekâ Kuramı” ile zekânın tek ve baskın bir yetenek
olarak görülmesi yerine, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir model ortaya atılmıştır.20 Bu
modele göre zekâ; görsel, sözel, mantıksal-matematiksel, bedensel, işitsel, duygusal, sosyal, doğasal,
varoluşsal ve etik boyutlarda çeşitlendirilebilir. Bu farklı tip zekâ türlerine sahip bireylerin, aynı hedef
ve amaçlar doğrultusunda grupça hareket ederek birbirlerini tamamlayan işbirlikçi öğrenme modeline21
göre oluşturulması gereken yeni hibrit savaş yönetimi, farklı alanlarda uzman sivil ve askeri kurmayların
liderliğinde yükselecektir.
Hibrit savaşlarda başarı elde etmek için, bilinmeyene karşı koyma becerilerine ve taktiksel zekâya
sahip, düşmana daha hızlı reaksiyon verecek ve düşmanın saldırılarını bertaraf edecek donanıma sahip
ekip liderleri gereklidir. Örgütsel öğrenme ve adaptasyon için, bu personellere verilecek profesyonel
askeri eğitim çalışmalarına daha kapsamlı yatırımlar yapılmalıdır. Bunun için öncelikle, hibrit savaşa
uyumlu olmak için hangi örgütsel mekanizmalara ihtiyacımız olduğunu ve stratejik yönetimin atması
gereken adımları ve çıkacak engelleri sorgulamak gerekiyor.22
Hibrit savaşı yönetecek personeller, çağa uyum sağlamaları açısından farklı niteliklere sahip
olmalıdırlar. Bu niteliklerden bazıları; yaratıcı ve eleştirel düşünme, bilgiyi kullanabilme gibi farklı
düşünme biçimlerini uygulama ile bilim, teknoloji ve strateji üretebilme yeteneğidir. Yeni nesil askeri
kuvvetlerin, hibrit savaşın tüm varyasyonlarına hazırlıklı olması gereklidir. Sivil-asker kurmaylardan
oluşan farklı yeteneklere sahip personelden elde edeceğimiz insan kaynağı, askeri etkinlik ve
performansı artıracaktır. Bu hibrit personel yapısı hibrit savaş için gerekli entelektüel altyapıyı
sunmaktadır. Düzensiz hareket eden düşmanlara karşı, bürokratik modellemelerle teşkilatlanmış klasik
askeri ve siyasi kurumlarla hareket etmek yerine, hibrit savaşın her türlü tehdidine karşı kurulmuş
birimler ağı ile mücadele etmek gereklidir.23
Yeni nesil savaş ortamının etkisi ile askeri, diplomatik ve ekonomik araçlar iç içe geçti ve bu da
askeri ve sivil aktörler arasındaki rollerin ve sınırların bulanıklaşmasına neden oldu. Bunun sonucu
olarak, ordular, subayları askeri güç yönetiminin ötesinde uzmanlıkla donatmak için askeri eğitim
müfredatlarını geliştirmek zorunda kaldı.24 Askeri profesyonellikten ziyade çeşitli uzmanlıklara dayanan

20 Behçet Oral, "Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları", Pegem Akademi (2017), 415.
21 Samih, Bayrakçeken, Kemal Doymuş ve Alev Doğan. İşbirlikli Öğrenme Modeli ve Uygulanması (Pegem
Akademi, 2013), 2.
22 Frank G. Hoffman, “Hybrid Warfare and Challenges”, JFQ, Issue 52, 1st Quarter, (2009):34-39, 36.
23 David R. Segal, “Hibrit Savaşın Sosyolojik Boyutu”, Savaşın Değişen Modeli: Hibrit Savaş ed. Yücel Özel,
Ertan İnaltekin, çev. Melih Arda Yazıcı, İstanbul: Milli Savunma Üniversitesi, 2018, 52-53.
24 Christopher Dandeker, New Times for The Military: Some Sociological Remarks on The Changing Role and
Structure of The Armed Forces of The Advanced Societies. The British Journal of Sociology, 45 (4), (1994):637–
654, 644.
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bu odaklanma, askeri uzmanlık kapsamını çok daha geniş bir alana yaymaktadır. Dolayısıyla bu yeni
askeri eğitimin askerlik mesleği ile daraltılmaması ve çeşitli uzmanlıkların da hesaba katılması
öngörülmelidir.
Silahlı kuvvetlerin temel görevi olan, politik hedefler doğrultusunda vatanı savunmak ve toplumu iç
ve dış tehditlere karşı korumak için askerler, stratejik, operasyonel ve taktik düzeylerde savaşın değişen
karakterine uyum sağlama konusunda çeşitli uzmanlıklara sahip olmalıdır. Çünkü günümüz ordularının
yüzleşmekte olduğu hibrit savaş ortamı ise her açıdan değişken, belirsiz, karmaşık ve bulanıktır.
Askerlerin bu yeni ortama uyum yeteneklerini sağlamak eğitim, tecrübe ve kişisel gelişim ile mümkün
olabilir. Bu nedenle subaylar için profesyonel askeri eğitim programlarının uygulanması, bu ortama
liderlik edebilmeleri bakımından kritik öneme sahiptir. Bu tür bir profesyonel askeri eğitim ile karmaşık
ve doğrusal olmayan tehditlere karşı, geniş bir bakış açısıyla eleştirel, soyut ve yaratıcı düşünme
yeteneği geliştirmek hedeflenir.25
Günümüzde ise hibrit savaşın yükselişi, toplum-ordu-siyaset arasındaki uyumu hassaslaştırarak
savaşın unsurları arasındaki çizgileri bulanıklaştırmış. Siyasi hedeflere ulaşmak için orduya, askeri
hedeflere ulaşmak için topluma, toplumsal hedeflere ulaşmak için siyasete duyulan ihtiyaçlar döngüsü,
savaşın hibritleşmesiyle üç taraflı ve çok yönlü bir hale gelmiştir. Kısacası, bu üç kavramın da
birbirleriyle karşılıklı ihtiyaç ilişkileri vardır. Bu nedenle profesyonel askeri eğitim planı yaparken,
sadece ordu içi hedef ve ihtiyaçlar değil, toplumun ve siyasetin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu bir eğitim
programı geliştirilmelidir. Toplumun ve siyasetin ihtiyaç ve beklentileri profesyonel askeri eğitimin
değişim sürecini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Askeri eğitim kurumlarında uygulanan
eğitim programları, sistematik bir şekilde toplumun ve siyasetin ihtiyaçlarına yönelik düzenli olarak
güncellenmelidir.
Türkiye, demografik, coğrafi ve kültürel yapısı itibariyle toplumsal çeşitliliğin zengin olduğu bir
ülkedir. Askeri eğitim programları hazırlanırken bu durum göz ardı edilmemelidir. Askerlerin
yaşadıkları toplumu ve dünyayı anlamak için organize ve sistematik yöntemleri de öğrenmeleri
gereklidir. İstatistiksel akıl yürütme, nitel araştırma ve sosyolojik teoriler ile ilgili bilgi sahibi olmak ve
bu bilgileri kullanmak, askerlerin mesleki kariyerleri boyunca ve sonrasında da çevrelerindeki sosyal
yapıyı anlamlandırmalarını sağlayacaktır. Bu açıdan sosyoloji eğitimi, sosyal farklılığa, sosyal
hiyerarşiye ve sosyal gücün önemine dikkat çeken bir disiplindir. Hibrit savaş ortamında sosyoloji,
toplumlarda henüz fark edilememiş, toplumun nasıl yapılandırıldığı ve organize edildiği ile ilgili tam
olarak anlaşılamayan ve tanımlamayan olguların açıklanmasına yardım eder.
Bu eğitim, bireyin temel motivasyonlarının veya temel psikolojilerinin ötesinde, insanların inanç,
cinsiyet veya etnik açıdan toplumsal rollerinin, düşünce ve davranışlarını nasıl etkilediğini anlamayı
25 Muhammad Inuwa Idris, “Professional Military Education for The Modern Officer: The Nigerian Experience.”
Professional Military Education: A Cross-Cultural Survey (2019):35-42, 35-36.
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amaçlar. Bu eğitimle yetişecek askerler, toplumsal ve bireysel yapıyı karakterize eden farklılıklarla
ilgilenerek, toplumun ve bireyin sorunlarına yaratıcı çözümler üretir ve bu fikirlerini açık ve ikna edici
bir üslupla ileterek, ordunun bireyle ve toplumsal yapıyla ilişkisine yaşam boyu sürecek anlamlı bir katkı
sunacaktır. Kendini ve içinde yaşadığı toplumu iyi tanıyan askerler, uluslararası kamuoyunda ülkenin,
devletin ve milletin çıkarlarını gözetirken, toplumsal dinamiklerin dışındaki yapılara ve akımlara dâhil
olmazlar.
Hibrit savaşa yönelik hedeflenen entelektüel bilgi birikimi, dünyanın çeşitli coğrafyalarında ve farklı
kültürlerinde karşılık bulacak, uluslararası güvenlik ortamında ülkenin tezlerini ve görüşlerini savunacak
bir iletişim kanalı ile desteklenmelidir. Bu bakımdan, askerlerin yabancı dilleri hibrit savaş ortamında
ihtiyaç duyulacak bilgi ve istihbarata yönelik yabancı dilleri okur-yazar ve düşünür düzeyde bilmesi
önemlidir. Yabancı dil eğitiminin açacağı kültürel etkileşim kapısı, uluslararası düzeyde ülkemizin
askeri prestijine katkı sağlayacaktır.
Eğitim-öğretim hedefleri belirlendikten sonra, öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak programların
tasarlanması amacıyla oluşturulacak içerik; bilgi, beceri ve süreçlerin tümünü kapsamaktadır. Günümüz
hibrit savaş ortamında, subay adaylarını gelecekte hangi tehditlerin beklediğini hesaplamak karmaşık
bir hale gelmiştir. Askeri öğrencilerin, gelecekte karşılaşabilecekleri tehditleri öngörmeyi ve bununla
başa çıkmayı öğrenmeleri hayati öneme sahiptir. Bununla birlikte geniş bilgi ağına ulaşmak ve bu
bilgileri analiz etmek için stratejik karar verme yetenekleriyle donatılmış olmaları gereklidir. Bu nedenle
içerik, sadece ezbere dayalı kuru bilgiden ibaret olmayan, askeri öğrencilerin her türlü yaşam koşulunda
bilgilerini uygulayabilecekleri, yorumlayabilecekleri ve muhakeme yapabilecekleri deneyimlerin bir
bütünü olmalıdır.26
Program geliştirme sürecinin son aşaması olan değerlendirmede, öğrencilerde hedeflenen
davranışlardan ya da ulaşılmak istenen amaçlarından ne kadarının gerçekleştiği tespit edilir.
Değerlendirme aşamasında uygulanan programlar izlenir ve değerlendirilir. Modern eğitim sisteminde,
sadece sonuçlar değil, eğitim süreci de değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme yapılırken süreci
aksatacak ya da eğitim hedeflerine ulaşılmasını engelleyen problemler olup olmadığına bakılmalı,
problem gözleniyor ise, hedefler değiştirilmeden, yöntemler değiştirilmelidir.
Sonuç
Savaş tarihinin en eski doktrininin sahibi Sun Tzu, Savaş Sanatı adlı eserinde, savaşı çatışmadan
kazanma prensibini savunur. Savaşta kazanılabilecek en büyük zafer, düşmanın çatışma olmaksızın
çaresiz bırakılmasıdır. Savaşın tarafları arasındaki güç farkının belirgin olduğu durumlarda, zayıf olan
tarafın, farklı askeri yöntemler kullanarak savaşın gidişatını değiştirdiği örnekler, tarihin antik çağlarına
kadar uzanır. Bu nedenle savaş kavramı tarihsel süreç içinde zamana ve mekâna göre şekil değiştiren bir
26 Fatma Nur Köksal, "Öğretim İçeriğinin Seçimi ve Düzenlenmesi." Pegem Akademi (2013): 75-107, 77.
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yapıda olmuştur. Savaş olgusunu açıklarken iki kavram üzerinde durulmaktadır. Bunlardan birincisi
“korku, itibar ve çıkar” olarak tanımlanan savaşın doğası, ikincisi ise “kuvvet, zaman, mekan”
bağlamında değişen savaşın karakteridir.
Günümüz savaşlarında, düzenli ordu birliklerine ve hükümet yapılanması sahip olmayan, ancak
politik bir kimliğe ve belirli amaçlar doğrultusunda organize edilmiş silahlı gruplara sahip devlet dışı
unsurlar, tehditlerin asimetrikleştiği, güvenlik anlayışının devlet merkezli olmaktan çıktığı ve savaş
aktörlerinin çeşitlendiği bu yeni nesil savaşın yapısında esnek bir çerçeve oluşturdu. Soğuk Savaş
döneminin yarattığı iki kutuplu dünyanın sona ermesiyle, toplumsal yapının üst kimlikler yerine, daha
küçük ekonomik, sosyolojik, ideolojik, etnik ve dini alt gruplara evrilmesi, uluslararası topluma yayılan
bir difüzyona sebep olmuştur.
Yeni nesil savaş, 1648 tarihli Vestfalya Anlaşması ile başlayan yeni uluslararası düzene, ulus devlet
anlayışına ve bunun bir uzantısı olarak tek tip ulusal ordu düzenine ve devlet merkezli güvenlik
anlayışına bir meydan okumadır. Bu yeni nesil savaşı tanımlamaya çalışan Lind ve arkadaşları savaş ile
barış arasındaki çizginin bulanıklaştığını, savaşın geniş ve dağınık bir alanda tanımlanamayacak şekilde
olacağını ifade ederler. Bu yaklaşıma göre tanımlanabilir bir savaş alanı veya cephesi olmayacak yeni
nesil savaşın ne zaman ve nerede başladığı ve bittiği belli olmayacak, savaşanlar arasında sivil ve asker
ayrımı yapılamayacaktır.
Küresel güvenlik stratejilerinde en çok tartışılan konuların başında gelen hibrit savaş, günümüzde
askeri teorisyenlerin savaşın değişen karakterini anlamlandırmak için kullandıkları yeni bir kavramsal
çerçevedir. Kavram, savaş ile barış arasındaki çizginin bulanıklaşması, savaşın başlangıcının ve sonunun
belli olmaması, savaş alanlarının ve cephenin tanımlanabilir olmayışı, sivil-asker arasındaki ayrımın
ortadan kalkması, savaş seçeneklerinin çeşitlenmesi gibi belirsizliği, sınırsızlığı ve geniş çaplılığı ifade
etmektedir.
Geleneksel ve düzensiz savaşın aktörlerinin ve yöntemlerinin içi içe geçtiği hibrit savaş kavramına
göre, savaşın hibritleşmesine bilgi, teknoloji ve siber yeteneklerin devlet tekelinden çıkarak tüm aktörler
tarafından kullanılabilir hale gelmesi neden olmuştur. Bütün bu verilere rağmen hibrit savaşın yeni bir
kavram olmadığı ve geçmiş dönemlerde örneklerinin mevcut olduğu ile ilgili eleştiriler de mevcuttur.
Geleneksel ve geleneksel olmayan unsurların bir arada kullanımının tarihin eski dönemlerinden beri
savaş taktikleri içinde yer aldığını savunan görüşlere göre de hibrit savaş kavramı yeni bir olgu değildir.
Hibrit savaşın, birçok yeni nesil savaş unsurunun bir araya gelmesinden oluştuğunu savunan
yaklaşımlara göre, bu yeni tarz savaşa karşı yeni tedbirler alınması gereklidir. Geleneksel ve düzensiz
kuvvetlerin yanında, terörizmin de bir savaş yöntemi olarak kullanılması, hibrit savaşı diğer savaş
türlerinden farklılaştırmaktadır. Hibrit savaş, operasyon alanını genişleterek, sivillere yönelik psikolojik
harekât, bilgi çarpıtma, yanıltıcı haber ve siber saldırılar içeren bilgi savaşı bileşenlerini de kullanır.
Hibrit savaşı sadece çağımızın bir meselesi olarak değil, geçmişten geleceğe uzanan savaşın evrimsel
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süreci içinde ele alarak değerlendirmek gerekir. Ancak savaşın hibritleşmesi ile ortaya çıkan tehditler,
savaş kavramı üzerinde eş zamanlı ve uyarlanabilir imkân ve kabiliyetlerin geliştirilmesini mümkün
kılacak yeni bir profesyonel askeri eğitimin planlanması ile gerçekleşecektir.
Bu nedenle sivil ve askeri kurmaylardan oluşan bir hibrit savaş yönetiminin kurulması için MSÜ’nün
varlığı önemlidir. Sivil ve askeri kurmaylardan oluşması düşünülen bu yeni askeri yönetim yapısı ile
entelektüel bilgi birikimi sağlanması ve hibrit savaşın yönetilmesi için ortak bir devlet aklı oluşturulması
hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak askerlerin eğitiminde felsefe, sosyoloji ve yabancı diller
alanına da önem verilerek ait olduğu toplumu ve dünyayı daha iyi anlayan belirsizlikler karşısında
öngörü sahibi ve hazır olan askeri yönetime katkı sunulmalıdır.
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Sosyal Medyanın Dezenformasyonla İmtihanı:
Doğrulama Platformlarının Önemi
Pınar FAYGANOĞLU
Rukiye CAN YALÇIN
Öz
Hızla gelişen bilgi çağı toplumuyla birlikte teknoloji yoğun uygulamaların önemi artmış ve söz
konusu bu önem bireylerin gerek sosyal gerekse iş yaşamlarında kendisini yoğun olarak hissettirmiştir.
Teknolojinin sosyal yaşamın içerisine yerleşik hale gelmesi durumu ise sosyal medya platformlarının ve
bu uygulamaların amaçlarının günden güne değişerek artmasına sebebiyet vermektedir. Karşılıklı
iletişimin en temel ve basit uygulama alanlarından biri haline gelen sosyal medya platformlarının ise her
zaman olumlu yansımalar oluşturduğunu söylemek güçtür. Bu çerçevede özellikle bahse konu
platformların özellikle manipülatif haber, yanlış bilgi ve dezenformasyon gibi olumsuz sonuçlar
doğurabildiği ve hatta doğurduğu da açıktır. Söz konusu olumsuz etkilerden özellikle
dezenformasyonun, sosyal medya platformlarında oldukça kolay hale gelen toplumsal endişe, korku ve
kaosa yol açtığı da ifade edilebilecektir. Bu durumda ortaya çıkan bilgi kirliliğinin ve manipülasyonların
önüne geçebilmede, bireylerin ve hatta özellikle internet kullanıcılarının sosyal medyaya ‘düşen’ her
haber, bilgi ya da görselin doğru olup olmadığının teyit edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, doğru bilgiye ulaşma ve elde etmede ihtiyaç duyulan sınırların ve önemin kesin çizgilerle
ayrılmama durumuna atıfta bulunan post truth dönem bağlamında, sosyal medyanın dezenformasyon
amaçlı kullanılmasında doğrulama platformlarının bireysel ve toplumsal açıdan önemleri ortaya
koyulmaya çalışılmış olup, söz konusu doğrulama platformlarının ortaya çıkabilecek kaosları
yönetmedeki önemine ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.
The Challenge of Social Media with Disinformation:
The Importance of Verification Platforms
Abstract
With the rapidly developing information age society, the importance of technology-intensive
applications has increased, and this importance has made itself felt intensely in the social and business
lives of individuals. The fact that technology has become embedded in social life causes the purposes of
social media platforms and these applications to increase day by day. It is difficult to say that social
media platforms, which have become one of the most basic and simple application areas of mutual
communication, always create positive reflections. In this context, it is clear that the platforms in

 Dr.Öğr.Üyesi, MSÜ Kara Harp Okulu, pfayganoglu@kho.msu.edu.tr.
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question can even cause negative consequences such as manipulative news, misinformation, and
disinformation. It can also be stated that among the adverse effects in question, especially disinformation
causes social anxiety, fear, and chaos, which has become quite easy on social media platforms. In order
to prevent the information pollution and manipulations that arise in this situation, it is necessary for
individuals and even internet users to confirm whether every news, information, or image that 'falls' on
social media is correct. This study aims to reveal the individual and social importance of verification
platforms in the use of social media for disinformation purposes in the context of the post-truth period,
which refers to the condition of not separating the boundaries and importance needed in reaching and
obtaining the correct information, and the possible chaos of these verification platforms. Some
suggestions have been made regarding the importance of management.
Giriş
2000’li yıllarla birlikte internet tabanlı iletişim teknolojileri iletişim araçlarını çeşitlendirmiş,
iletişimin yapısını, kullanıcıların kültürünü ve iletişim biçimlerini farklı bir bağlama taşımıştır. Zira
internet kullanıcıları salt tüketici konumun çok ötesinde aynı zamanda ürettikleri içeriklerle iletişim
sistemlerinde çok daha belirleyici bir konuma ulaşmıştır.1 Dolayısıyla, Instagram, Facebook, Twitter
gibi sosyal medya platformları kullanıcılar için salt paylaşım yapma ya da sohbet etme bağlamlarından
öte bilgi ve fikir paylaşılan, belli düşünceler etrafında gruplanılan ve örgütlenilen etkileşim mecraları
haline gelmiştir.2 Diğer bir ifade ile kullanıcılarına çift yönlü etkileşim imkanı sunan sosyal medya
platformları toplumsal sistemde daha edilgen roldeki bireylere sağladığı içerik üretip paylaşabilme
olanağı ile aslında kullanıcıları çok daha geniş bağlamdaki sosyal dünyada daha belirleyici ve aktif bir
pozisyona taşımıştır.
Küresel düzeyde ve aynı zamanda ülkeler özelinde teknolojik cihaz, internet ve sosyal medya
kullanımı gibi pek çok veri paylaşan We Are Social (2021) raporuna 7.83 milyar olarak ifade edilen
dünya nüfusunda 4.7 milyar insan (bir önceki yıla göre %7.3 artış ile) mobil telefon, 4.2 milyar insan
ise (bir önceki yıla göre %13 artış ile) sosyal medya kullanmaktadır. Söz konusu raporun Türkiye ile
ilgili verilerine göre ise toplam nüfusun (84 milyon) %71’i sosyal medya kullanmakta ve Türkiye’de
günlük ortalama internet kullanım süresi 7 saat 57 dakika olarak ifade edilmektedir. İfade edilen
rakamların küresel düzeyde sosyal medya yayılımını göstermesi açısından önemli olduğu
değerlendirilmektedir. İnsanların paylaşım yapma, beğenme, beğenilme, etkileşimde bulunabilme gibi
pek çok ihtiyacına cevap veren sosyal medya aynı zamanda pek çok olumsuzluğu da beraberinde
getirmektedir. Zira sosyal medyanın yalan/yanlış bilgi, sahte haber ve dezenformasyon yayılımına da
olanak sağlamış ve dahası günümüzde toplumda korku ve kaos yaratma aracı olarak da sıklıkla

1 M. Castells, Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul, 2013
2 D. M. Boyd, ve N. B. Ellison, “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of
Computer-Mediated Communication, 2008, Sayı 13, s. 210-230.
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kullanılmaya başlanmıştır. Her ne kadar yalan/sahte haber kavramı yeni olmasa da bilişim
teknolojilerinin sunduğu olanaklarla günümüzdeki yayılma hızı konunun önemini artırmıştır. Bu
noktada bilhassa dezenformasyon sosyal medya vasıtasıyla oldukça kolaylaşmış ve toplumsal endişe,
korku ve kaos yaratmak isteyenlerin kullandığı kritik bir silah haline gelmiştir. Bu bağlamda, internet
kullanıcılarına sosyal medyada hızla yayılan bilgi ve görsellerin doğruluğunu farklı kaynaklardan
araştırarak teyit olanağı sunan doğrulama platformları sosyal medyanın dezenformasyonla imtihanında
kritik bir yardımcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı öncelikle doğru ve yanlış bilginin
sınırlarının ve öneminin belirsizleştiği post truth bağlamda dezenformasyon amaçlı sosyal medya
paylaşımları ve doğrulama platformlarının rolünü inceleyerek alınabilecek tedbirler konusunda
önerilerde bulunmaktır.
1. Post-Truth
Oxford sözlüğünün 2016 yılında “yılın kelimesi” olarak seçtiği post-truth, kamuoyunu
şekillendirmede nesnel gerçeklerin duygulardan ve kişisel inançlardan daha az etkili olması şeklinde
tanımlanmaktadır. 3 Sözcük Türkçe’de “hakikat ötesi”, “gerçek sonrası” ve “öznel gerçekleme” gibi
farklı çevirilerle yer almaktadır. Öncelikle post truth kelimesinde ‘post’ ön eki, zamansal anlamda
doğrunun ötesindeki bir çağı anlatmak için kullanılmamaktadır. Zira, doğrunun ötesine geçmekten
ziyade doğrunun önemsiz hale geldiği bir çağı ifade etmektedir. Doğruluk sonrası bir çağa girildiğini
anlatan bu kavrama göre, bireylerin bir şeye inanmalarını belirleyen bilimsel gerçekler yerini duygulara,
ideolojilere ve siyasal ön yargılara bırakmıştır. 4
Harsin (2015) 5 ’e göre, kavram, gerçeklerin basit bir ihmal sonucu çarptırılmasından öte
politikacıların görünürlüklerinde ve katılımlarında etkili olabilecek kadar önemlidir. Hakikat sonrasının
oluşmasında etkili olan faktörleri ise Harsin (2015: 331)5 şu şekilde sıralamaktadır:
-

Medyanın parçalanması ve ‘bekçi’ görevini yerine getirmemesi,

-

İnternet dünyasında yayılan bilgilerin izinin sürülememesi,

-

Profesyonelleşmiş halkla ilişkiler çalışmalarının manipülatif bir strateji izlemesi,

-

İnternet algoritmaları,

-

Tıklama tuzakları (click bait),

-

Ekonomik, teknolojik, sosyo- kültürel ve politik gelişmeler, olarak ifade edilmektedir.

3 Oxford Dictionaries, “Word of the Year 2016 is…” https://languages.ous.com/word-of-theyear/2016/ (Erişim
tarihi: 20.01.2020).
4 C. Bezembinder, “Is Post- Truth Politics Really Post- Truth?”. Master Thesis, Leiden: Leiden University, 2018
5 J. Harsin, “Regimes of Post- Truth, Post- Politics, and Attention Economies”, Communication, Culture &
Critique, 2015, Sayı 8, s. 327-333.
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Keyes'e6 göre, yalanların kirli ve beyaz şeklinde ayrıldığı bir dönemden; silikleştiği ve gerçekle ayırt
edilemez olduğu bir döneme geçiş yapılmıştır. Bu çağda, yalanlar tereddüt edilmeden, suçluluk
duyulmadan, hiçbir şekilde utanma hissetmeden söylenmektedir. Bu dönemde insanlar, yalan
söylemekten suçluluk duymak yerine, suçluluk duygusundan kurtulmak için gerçekleri örtbas etmeyi
seçmektedirler.
Başlangıçta Amerika’da post-truth siyaset veya post-truth toplum biçiminde popüler siyasetin bir
kavramı olarak ortaya çıkmış ve sonrasında pek çok dilde hızlı bir şekilde yayılmıştır.7 Dönemsel bir
kavram olmaktan çıkarak siyasi yorumlarda bir referans kaynağı haline gelen ve büyük medya
kuruluşları tarafından kullanılan kavramın özellikle, 2016’daki Brexit referandumu ve Amerikan
başkanlık seçimleri bağlamında bu kullanım sıklığı da oldukça artmıştır. Bu bağlamda ilk olarak
İngiltere’yi AB üyeliğinden ayrılmaya götüren süreç olarak ifade edilen Brexit Referandumu önemli bir
örnektir. Zira bu süreçte, İngiliz Sağlık Sistemine (NHS) ayrılması gereken bütçenin, AB’ye destek
olarak aktarıldığı, sağlık sisteminden yeterince faydalanamayan İngiliz vatandaşların AB’yi suçlaması
gerektiği iddia edilmiş, her ne kadar bu iddianın gerçeği yansıtmadığı yetkili ağızlar tarafından
kanıtlansa da seçimin sonucunda AB üyeliğinden vazgeçilmiştir.

8

Benzer şekilde bu süreçte

İngiltere’nin AB üyeliğinin devam etmesi durumunda bir müddet sonra ülkeye kimin gireceğinin devlet
kontrolünden çıkabileceği ve gerçekleşmesi çok muhtemel göç krizinin ülkeyi kaosa itebileceği iddiaları
toplumda ciddi endişelere yol açmıştır. Sonuç olarak da referandumdan İngiltere’nin AB’den ayrılması
yönünde bir karar çıkmıştır.
Diğer yandan, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri hakikat sonrası kavramın açıklamasında başvurulan
temel referanslardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira bu süreçte Amerika’da oldukça etkili bir
doğrulama platformu olan PolitiFact, Amerika başkanlık seçimi sürecinde Donald Trump’ın yaptığı
açıklamaların %69’unu yanlış veya çoğunlukla yanlış olarak değerlendirmiştir. Rakibi Hillary Clinton
için ise bu oran %26 olmuştur. Sosyal medyada özellikle Twitter’da Trump lehine yapılan manipülatif
içeriklerde çoğunluğun ‘tweetbot’ olarak tabir edilen sanal hesaplar tarafından yapıldığı görülmüştür.
Sosyal medyadaki Trump yanlısı internet akışının, Hilary Clinton’a oranla dört kat daha fazla olduğu da
yine bu araştırmanın sonuçlarından biridir. 9 Diğer yandan, doğru ve yanlış ifadeler bu dönemde
kamuoyunun seçimlerinde belirleyici bir unsur olmaktan çıkmış ve Trump seçimlerden galibiyetle
ayrılmıştır.

6 R.Keyes, Hakikat sonrası çağ günümüz dünyasında yalancılık ve aldatma. (Çev. Deniz Özçetin), İzmir:
Delidolu, Tudem Yayın Grubu 2017
7 J.Harsin, Post-truth and critical communication. İçinde: Oxford Research Encyclopedia of Communication.
Oxford University Press. 2018.
8 M. Gross, “The Dangers of a Post-Truth World”. Current Biology, 2017, Sayı 27, s.1-18.
9 B. Kollanyi, S.N. Howard, S.C.Woolley, “Bots and Automation over Twitter During the US Election”, Data
Memo. Oxford, UK: Project on Computational Propaganda, 2016, Sayı 4, s. 1-5.
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2. Sosyal Medya ve Dezenformasyon
Bilgi iletişim teknolojilerine bağlı olarak özellikle son yıllarda tüm dünyada yapısal ve toplumsal bir
dönüşüm yaşanmakta ve bu süreç genel olarak “ağ toplumu” kavramıyla ifade edilmektedir. Van Dijk,
ağ toplumunu “sosyal ve medya ağlarından oluşan bir yapının toplumun her seviyesindeki bireysel,
grupsal/örgütsel ve sosyal-örgütlenme tarzını belirlediği modern bir toplum türü” olarak
tanımlamaktadır. Bu ağlar giderek artan biçimde toplumun her bir birimini veya parçasını birbirine
bağlamaktadır. 10 Bu bağlamda, sosyal medya, bireyin sosyal bir varlık olmasından doğan, içinde
bulunduğu çevre ile etkileşim kurma, haberdar olma, kabul görme, ilgi çekme, eğlenme, öğrenme ve
kendisini ifade etme gibi ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Diğer yandan, bu türden iletişim mecralarında
üretilen bilgi miktarı artarken; buna paralel olarak bilgi kirliliği de artmaktadır. Özellikle sosyal medya
platformlarında paylaşılan mesajların barındırdığı bilgiler, yönlendirici, tutarsız, eksik, yanlış veya
ilişkisiz olabilmekte; bu bilgiler aynı zamanda enformasyon, dezenformasyon, haber, magazin, siyaset
ve eğlence gibi çok farklı amaçları taşıyabilmektedir. Dolayısıyla, post truth ya da hakikat ötesi kavramı
her ne kadar siyasi bir bağlamda ortaya çıkmış olsa da artık siyasetten çok daha geniş bir bağlamda
tartışılmaktadır. Post-truth çağın temel bileşenlerinden olan yalan, sahte, çarpıtılmış bilgiler ise özellikle
toplumsal çatışma, doğal afet ya da kriz dönemlerinde daha fazla üretilmektedir. Doğru olmayan
bilgilere dayalı haberler bir kez yayılmaya başladıktan sonra, daha sonra bu haberlerin asılsız olduğu
ortaya çıkarılsa dahi sahte haberlerin etkisi insanların fikir ve inanışlarını etkilemeye devam
edebilmektedir.11
Allcot ve Gentzkow 12 (2017), sahte haber üretiminin altında, ticari ve ideolojik olmak üzere iki
motivasyon kaynağı olduğunu belirtmektedir. İlk olarak ticari boyut sosyal medyada viral olan
haberlerin, kullanıcılar orijinal siteye tıkladıklarında önemli reklam gelirleri elde etmesiyle ilgilidir.
İdeolojik boyut ise, kullanıcıların fikirsel anlamda peşinden gittikleri kişileri desteklemek amacıyla web
sitesi açarak yalan haberler üretmesi ile ilgilidir.
Sahte/yanlış haberler Şekil-1’de ifade edilen farklı şekiller ve içeriklerle karşımıza çıkabilmektedir.

10 J. Van Dijk, The Network Society, 3rd Editon. Londra: SAGE Publications, 2012.
11 A. Marwick ve R. Lewis, Media manipulation and disinformation online, Data & Society Research Institute,
New York, 2017.
12 H. Allcott ve M. Gentzkow, “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Journal of Economic
Perspectives, 2017, Sayı 31, s. 211–236.
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Şekil-1: Yanlış Bilginin Türleri

Özellikle sosyal medyada dezenformasyonun yukarıda ifade edilen yanlış bilginin birçok türünden
beslenmekte olduğu ifade edilebilir.
Enformasyon ekosistemini anlamak için paylaşımların içerik türlerini, bu içeriği üretenlerin
motivasyonlarını ve bu içeriğin yayılma biçimlerini birbirinden ayırmak gerekmektedir. Çünkü kasıtlı
olarak üretilip paylaşılan ve kamuoyu oluşturmak amacı güden, kitleleri mobilize etmeyi ve kaos
yaratma amacı taşıyan dezenformasyonun kasıtsız olarak yayılan yanlış bilgilerden çok daha tehlikeli
olduğu bir gerçektir.13

Şekil-2: Bilgi Kirliliğinin Türleri

13 C. Wardle ve H. Derakhshan, “Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and
policymaking”, 2017.
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Şekil-2’de görüldüğü üzere yanlış bilgide belirleyici olan kasıtsız hatalar, kötücül bilgide belirleyici
olan kişisel ya da kurumsal amaçlar iken dezenformasyonun kritik yönü kasıtlı olarak yanlış bilginin
üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Kasıtlı olarak üretilip paylaşılan ve kamuoyu oluşturma, kitleleri
hareketlendirme ve kaos yaratma amacı güden dezenformasyonun kasıtsız olarak yayılan yanlış
bilgilerden çok daha tehlikeli olduğu değerlendirilmektedir.14
3.

Doğrulama Platformları

Yalan haberlerin özellikle sosyal medya yoluyla etkisini artırması ve çok fazla kişinin bu haberlere
inanmaya başlaması, sahte haberlerle mücadele ve bu mücadelenin nasıl yapılacağına dair tartışmaları
da beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda medyada, özellikle de sosyal medyada yer alan iddiaların
kontrolünü yaparak, yanlış haberlerin saptanması ve kamuoyuna duyurulmasını sağlayan doğrulama
platformları dikkat çeken yapılanmalardır.15 Doğrulama platformlarının bu mücadelede önemli bir role
sahip olduğu ifade edilebilir. Hem dünyada hem de ülkemizde bu platformların sayısı gittikçe
artmaktadır. Son yıllarda gerek bazı medya kuruluşları gerekse bağımsız bazı girişimler yoluyla birçok
teyit platformu hizmete girmiştir.
Sahte haberlerle mücadele etme amacıyla faaliyet gösteren haber doğrulama platformları, kişiler,
gazeteciler ya da sivil toplum örgütleri tarafından kurulan, kamuya açık kaynaklardaki içerik ve
iddiaların doğruluğunu araştırma, ulaştığı sonuçları okuyucularla paylaşma ve kullanıcıları dijital
ortamdaki içeriğin güvenilirliği konusunda bilgilendirme misyonu yüklenen girişimlerdir. Söz konusu
platformların temel amacı kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, kullanıcı kanaatlerinin
objektif haberler/gerçekler üzerine oluşturması ve dezenformasyona mümkün olduğunca az maruz
kalmalarının sağlanmasıdır.
Doğrulama platformlarının nitelikleri bakımından üç grupta incelendiği görülmektedir: ilk olarak
siyasi konular üzerine odaklanan platformlar; ikinci olarak çevrimiçinde dolaşıma giren çeşitli dedikodu,
aldatmaca, şehir efsanesi ve uydurma haberleri ele alan platformlar ve son olarak da sadece belirli güncel
olaylar üzerine odaklanan (ABD Başkanlık seçimleri vb.) haber doğrulama platformları. 16 Bu
platformlar dünyada yanlış bilgi ve yanıltmalara karşı tarafsız bir biçimde doğrunun peşinden koşan
organizasyonlar olarak kritik öneme sahiptirler.17

14 Wardle ve Derakhshan, Age
15 N. Kavaklı, “Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Doğrulama/Teyit Platformlarının Kullanımı”, Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi, 2019, Sayı 18, s. 398-411
16 S.B. Brandtzaeg ve A. FØlstad, “Trust and distrust in online fact-checking services, Communications of the”
ACM, 2017, Sayı: 60, s. 65-71.
17 D. Young, K.H. Jamieson, S. Poulsen ve A. Goldring, “Fact-checking effectiveness as a function of format and
tone: Evaluating FactCheck. org and FlackCheck. org.”, Journalism & Mass Communication Quarterly, 2018,
Sayı: 95, s. 49-75
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Dünyada doğrulama platformlarının ortaya çıkışına bakıldığında ilk olarak Amerika’da snopes.com
(1994), FactCheck.org (2003) ve PolitiFact (2007) platformlarının etkili şekilde çalıştıkları
görülmektedir. Ülkemizde ise ilk olarak yalansavar.org (2009) platformunun kurulduğu daha sonra ise
dogrulukpayi.com (2014) ve teyit.org (2016) platformlarının etkin şekilde çalışmalarına devam ettiği
değerlendirilmektedir. Doğrulama platformlarının 2000’li yıllardan itibaren sadece ABD'de değil tüm
dünyada yaygınlaştığı görülmektedir. Diğer yandan tüm dünyada doğrulama platformları için belli
standartlar getiren ve daha kurumsal bir yapıya geçebilmeleri için rehberlik eden IFCN (International
Fact Checking Network) tarafından gerçekleştirilen İlkeler Kuralları Kılavuzu’nun doğrulanmış imzacı
durumunda 115 aktif doğrulama sitesi bulunmaktadır. Ülkemizde ise dogrulukpayi.com ve teyit.org söz
konusu kuruluşun imzacı platformları olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
International Fact-Checking Network (IFCN) tarafından ortaya konulan şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri:
-

Tarafsızlık ve hakkaniyetli davranma ilkesine bağlılık

-

Kaynakların şeffaflığı ilkesine bağlılık

-

Finansal ve organizasyonel yapının şeffaflığı ilkesine bağlılık

-

Metodolojinin şeffaflığı ilkesine bağlılık

-

Analizlerin açık ve güvenilir düzeltilmesi ilkesine bağlılık olarak belirtilmektedir.

Haber doğrulama platformlarının çalışma sisteminin dört basamakta gerçekleştiği ifade edilmektedir.
Bu bağlamda ilk olarak söz konusu platformlar tarafından şüpheli haberler ya da kullanıcılardan gelen
ihbarlar değerlendirilmekte; daha sonra bu ihbarların doğrulanabilir olma, yaygınlık/önem ve aciliyet
kriterlerine göre hangi haberler üzerinde durulacağına ilişkin bir seçim yapılmaktadır. Bir sonraki
aşamada araştırma ve elde edilen verilerin yayınlanmakta ve son olarak etki takibi yapılmakta,
platformun teyit ile ilgili haberi sonrasında yanlış bilgiyi yayan hesap ya da medya kuruluşlarının
düzeltme yapıp yapmadıkları kontrol edilmektedir. Ayrıca platform araştırma yapıp bir sonuca
ulaşamadığı ve teyit imkanı bulamadığı dosyaları da takipçileriyle paylaşmaktadır. Yani haber
doğrulama platformları haberleri salt doğru ve yanlış olarak etiketlememekte, haberlerin doğrulama
sürecindeki araştırma safhalarını, kaynaklarını ve yöntemlerini de okuyuculara aktararak bu anlamda
yol gösterici bir işlev de üstlenmektedir. Bu noktada, yanlış ya da eksik bilgi içeren haberlerin sosyal
medya üzerinde baş döndürücü yayıldığı ve etkileşim aldığı görülürken söz konusu haberlerle ilgili teyit
sitelerinin paylaşımlarının etkileşim ve paylaşım gücünün karşılaştırılamayacak düzeyde düşüktür.
Doğrulama platformları ile ilgili ülkemizde yapılan akademik çalışmalara bakıldığında Erkan ve
Ayhan (2018)18 teyit.org örneği üzerinden sosyal medyada dezenformasyon sorununu incelemişler, bilgi
kirliliğinin önüne geçmede haber doğrulama platformlarının çabaları kadar vatandaşların dijital

18 G. Erkan ve A. Ayhan, “Siyasal İletişimde Dezenformasyon ve Sosyal Medya: Bir Doğrulama Platformu Olarak
Teyit. Org.”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018, Sayı 29, s. 202-223.

162

okuryazarlık seviyelerinin arttırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Çömlekçi ve Başol (2019) 19
üniversite öğrencileri örneklemi ile gençlerin sosyal medyadaki haberlere karşı güvensizlik duydukları
ve bu haberler çerçevesinde teyit süreçleri yürütme farkındalığına sahipliğini ortaya koymuşlardır.
Kavaklı’nın (2019)20 çalışması özellikle üniversite öğrencilerinin, sosyal medyadaki şüpheli haberlerin
teyidi bağlamında haber doğrulama platformları ile ilgili kısıtlı bilgi ve farkındalık düzeyini, Şener
(2018)21 ise haber doğrulama platformlarının ana-akım medya tarafından genellikle göz ardı edilmesini
ele almışlardır. Taşdemir ve Karadeniz (2021)22 ise Covid-19 pandemisi ile doğrulanmadan paylaşılan
haberlerin insanları bilgi kirliliği ile karşı karşıya bırakması ve doğrulama platformlarının gün geçtikçe
artan önemini ortaya koymuşlardır.
Sonuç
Ağ toplumu olarak ifade edilen günümüz toplumsal yapısında sosyal medya kullanımının yaygınlığı
yoğun bir bilgi akışını ve post-truth kavramını da beraberinde getirmiştir. Her sosyal medya
kullanıcısının aynı zamanda bir haber kaynağı haline gelmesi, bilgilerin eskiye nazaran çok daha hızlı
ve farklı platformlarla yayılmasına ve sonuç olarak da bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bilinçli bir
şekilde üretilen ve bazen bilinçsiz şekilde hızla yayılan sahte ya da yanlış bilgiler sosyal medyayı
dezenformasyon ortamına dönüştürmektedir. Bu noktada, sosyal medyanın dezenformasyonla
imtihanında en büyük yardımcısının şu an için doğrulama platformları olduğu değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, doğrulama platformları ile ilgili olarak:
-

Öncelikle, araştırmalar dezenformasyon ve zararları hakkında toplumda genel bir farkındalık olsa
da doğrulama platformlarının bilinirlik düzeyinin düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

-

Diğer yandan, doğrulama platformlarının yalan/sahte sosyal medya haberlerine dair yanlışlığını
ortaya koydukları paylaşımların etki düzeyleri aynı haberlerin sosyal medya platformlarındaki
etkileşim düzeylerinden oldukça düşüktür.

-

Bu noktada, dezenformasyon ve doğrulama platformları konusunda en kritik konunun toplumsal
farkındalık olduğu değerlendirmesinden hareketle dijital okuryazarlık eğitiminin hem eğitim
süreçlerinin ilk basamaklarından itibaren okullarda hem de büyükler için çalıştıkları özel ya da kamu
kurumları kapsamında verilmesinin kritik olduğu düşünülmektedir.

19 M.F. Çömlekçi ve O.Başol, “Sosyal Medya Haberlerine Güven ve Kullanıcı Teyit Alışkanlıkları Üzerine Bir
İnceleme”. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2019, Sayı: 30, s. 55-77.
20 Kavaklı, Age
21 N.K. Şener, “Doğruluk Kontrol Merkezi” ve “Yalan Haber” Kavramlarına İlişkin İçeriklerin Medyada
Yansımasının Araştırılması”, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018, Sayı 29, s. 355-373.
22 E. Taşdemir ve B. Karadeniz, “Covid-19 Pandemisi Hakkında Sosyal Medyada Üretilen Yalan Haberleri
Doğrulama Platformları Üzerinden Okumak: Teyit. Org Örneği”. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim
Araştırmaları Dergisi, 2021, Sayı 11, s. 59-83.

163

-

Doğrulama platformlarının finansal kaynakları ve metodolojileri bakımından zaman zaman
eleştirildiği görülmektedir. Bu noktada, söz konusu platformların finansal kaynak ve
metodolojilerini daha ayrıntılı olarak ortaya koyarak toplumsal güveni güçlendirmelerinin faydalı
olabileceği düşünülmektedir.

-

Ülkemizde yapılan çalışmaların genel olarak betimleyici analizler bağlamında gerçekleştirildiği ve
durum tespiti noktasında kaldığı değerlendirilmektedir. Bu noktada, toplumda doğrulama
platformları ile ilgili bir farkındalık yaratabilme açısından konunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik
ve benzeri farklı açılardan nedenleri ya da sonuçları ile yapılacak daha kapsamlı araştırmaların
gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

164

Hibrit Savaş Sırasında Kullanılacak Dezenformasyonun
Toplum Üzerindeki Etkisi ve Hibrit Tehditler
Kyrylo DOVHOPOL
Öz
Göç krizinin başladığı Belarus-Polonya sınırındaki son olayların ardından dünya toplumu bu tür
krizlerde Rusya’nın NATO ve AB üye ülkelerine karşı hibrit bir tehdit unsuru olarak değerlendirmiştir.
Bu çalışma da göç krizinin yanı sıra uluslararası alanda hibrit tehditlerin diğer yöntemlerinin nasıl ve
neden kullanıldığını ve nelere yol açabileceğini belirlemek için analiz ve genelleme yöntemini
kullanılacaktır. Bu çalışmanın amacı, hangi yöntemlerin kullanıldığını ve hangi yöntemin en etkili
olduğunu anlamak iken, toplum bilincini manipüle etmek için dezenformasyonun tekniklerinin
kullanımını ve dolaylı olarak dünya liderleri üzerindeki etkisini ve genel olarak dezenformasyon ve
hibrit tehditlere karşı koymak için hangi yöntemlerin oluşturulabileceği ele alınacaktır.
Impact of Disinformation on Society and Hybrid Threats
to Be Used During Hybrid Warfare
Abstract
Following the recent events on the border between Belarus and Poland, where the migration crisis
began, the world community has spoken about this type of crisis as a hybrid threat Russia uses against
NATO and EU member states. This study will use the method of analysis and generalization to
determine how and why, in addition to the migration crisis, other methods of hybrid threats are
successfully used in the international arena and what they can lead to. The purpose of this study is to
understand which methods are used and which method is the most effective. Furthermore, the aspect of
misinformation and its types will also be researched to find out for what purpose and how exactly
misinformation is used to manipulate the consciousness of the masses. Finally, characterize the impact
of misinformation on people in general and on world leaders indirectly and what methods can be created
to counter misinformation and hybrid threats in general.
Giriş
Bugüne kadar, yanlış bilgiler ve hibrit tehditler, televizyon haberlerinden dünya liderlerinin
rakiplerini şaşırtmak veya dayanıklılıklarını ve büyük ölçekli bir istilaya hazır olup olmadıklarını test
etmek için yaptıkları manipülatif açıklamalara kadar her şeyle hayatımızı doldurmuştur. 1 Gerçekten de
güvenlik ortamı şu anda son derece karmaşıktır. Çatışmalarının üstesinden gelmek için askeri araçların

 Ahi Evran Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, dovgopolkir@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2567-8320
1 Rachael C. Smith, “Fake News, French Law and Democratic Legitimacy: Lessons For The United Kingdom?”,
Journal of Media Law, 2019, Sayı 11, 52-81, s.52.
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kullanıldığı günler geride kalmıştır. Bunların yerini enerji sistemlerine, tıbbi tesislere, devlet
kurumlarına ve başka yerlere yıkıcı darbe vuran siber saldırılar almıştır. Gerçek olaylar yerine alternatif
bir gerçekliğin yaratıldığı sosyal medyalarda da kampanyaları öne çıkararak nüfusun çoğunluğunu
alaşağı etmek ve saldıran taraf için faydalı olacak şekilde düşüncelerine yön vermek için kullanılabilir.
Aynı zamanda, yaklaşan seçimlerde ana seçmeninin baskın siyasi gücünü mahrum bırakmak için bir
dezenformasyon kampanyası yürütülebili. 2 Bütün bunlar Rusya’nın şu anda sadece NATO’ya karşı
değil, son 8 yılda gördüğümüz gibi çok sayıda müdahale ile Ukrayna’ya karşı da kullandığı bir hibrit
tehdit olarak nitelendirilebilirdir.3
1.

Dezenformasyon yayma yöntemleri

Dolayısıyla kullanılan dezenformasyon yöntemleriyle ilgili olarak: sosyal medya, televizyon
programları, ile birlikte hakkımızda veri toplayan diğer siteler de söz konusu olabilmektedir.4 Popüler
sosyal medya platformları arasında şunlar yer alır: YouTube, Google, Facebook, Twitter, Wikipedia,
Viber, Telegram. Televizyon programlarının bazıları.5
Facebook’a gelince, genel olarak Facebook, belirli bilgilerle şu veya bu kişiyi veya sayfayı
beğenirsek, sistem neyi beğendiğimizi gördüğü için bu tür içerikleri daha fazla gösterir ilkesiyle
çalışmaktadır. Bu, insanların bu platformda kalması ve kullanılması için yapılmaktadır. Bu yüzden
Facebook ilgi alanlarımızı, tercihlerimizi ve her hareketimizi incelemektedir.6
Ancak şu anda seçimimizi bilinçli olarak etkilemek için dolaylı olarak oluşturulan birçok sahte sayfa
vardır. Tabii bunların arasında botlar yani yapay olarak oluşturulmuş sayfalar da vardır. Bu, özellikle
platformun Rus tarafı veya siyasi güçler tarafından belirli bir adayı tanıtmak için kullanıldığı
Ukrayna’da da geçerlidir. Tabii bu durum daha sonra anlatılacak olan Youtube platformu için de
geçerlidir.
O halde manipülatörün üzerimizdeki etkilerini adım adım nasıl takip edebiliriz ya da bir manipülatör
bizi hangi tekniklerle etkileyebilir? Bunu yapmak için manipülatör üzerimizde birkaç işlem yapmalıdır.

2 Theda Skocpol ve Alexander Hertel-Fernandez, “The Koch Network and Republican Party Extremism”, 2016,
Perspectives on Politics, Sayı 14, 681-699, s.685.
3 Keir Gile, “The Next Phase of Russian Information Warfare”, NATO Strategic Communication Centre of
Excellence, 2016, s.16.
4 Chris Tenove, “Protecting Democracy from Disinformation: Normative Threats and Policy Response”, The
International Journal of Press/Politics, 2020, 1-21, s.2.
5 Colin J. Bennett, “Trends in Voter Surveillance in Western Societies: Privacy Institutions and Democratic
Implications”, Surveillance and Society, 2015, Sayı 13, 370-384. s.373.
6 Richard Rogers ve Sabine Niederer, The Politics of Social Media Manipulation, Amsterdam University Press;
Amsterdam, 2020, s.50.
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Her şeyden önce haber kaynağımıza girmesi gerekmektedir, sonra dikkatimizi ona vermemiz, bir bilgi
virüsü oluşturup çalıştırmamız içinde öne çıkması gerekmektedir. 7
Bu adımlar çok basittir, ancak genellikle duygularımız için tasarlanmış velirli bir gönderiyi
beğenirsek yapılmaktadır. Tabii ki, daha sonra kendi bilgilerini yaymak için kullanan, bizim
beğenebileceğiniz ve oradan zaten tercihlerimize göre bir bilgi virüsü çalıştırabilecek arkadaşların
sayfalarını hackleme vakaları vardır.8
1.1. YouTube
Facebook gibi YouTube’un da Rusya’da bir merkezi var ve bu merkez ne yazık ki bazen Ukrayna
alanına nelerin girmesine izin verilip nelerin verilmediğini kontrol etmektedir. Bu, YouTube’da
kanallarını yöneten bağımsız uzmanların ve gazetecilerin engellenmesi nedeniyle büyük bir sorundur.
Son vakalar arasında Facebook’ta engellenen Yanina Sokolova vardır.
Bu nedenle, YouTube videoları genellikle duygusal ve agresif videolar nedeniyle popüler hale
gelmektedir. YouTube ayrıca bizi belirli bir bilgi balonunun içine çekmektedir, içinde bizi tutuyor ve
beğendiğimiz videolar ile benzer içerikleri sunmaktadır. Ve bizi ilgilendiren belirli konulara veya
olaylara farklı bir bakış açısı kazanmamızı engeller
YouTube, Facebook gibi tercihlerimizi araştırır ve belirli bir videoyu izlediyseniz ve bu videoyu
başkaları da izlediyse, sizin ve onların tercihleri dikkate alınır ve buna dayanarak önerilerde görünecek
bir video listesi oluşturur. Bu oldukça iyi, ancak farklı bakış açılarını incelemeye çalışan ve bilgi
balonundan çıkmak isteyen bir kişi, onu değiştirmek ve değiştirilmiş bir önerilen videolar listesini
görmek için çok çaba sarf etmek zorunda kalacaktır. Belli bir bilgi balonunun içinde olmak şartıyla,
bilgi bulaşına ve yanlış bilgi alma ve bunun doğru olduğuna inanma olasılığı yüksektir.
1.2. Twitter
Twitter da bir dereceye kadar yukarıda bahsedilen sosyal medyalar gibi çalışır, ancak
dezenformasyon ve hibrit bir tehdidin açık bir örneği olarak şu gösterilebilir: Trump’ın Rusya’nın
Hillary’ye karşı siber saldırı yapması ve yanlış bilgi yayımıyla kazandığı 2016 ABD seçimleri.9 İnsanlar
bu yanlış bilgi kampanyasına inanmış ve böylece Trump oy toplayarak 2016 seçimini kazanmıştır.10

7 Alberto Alemanno, “Editorial: How to counter Fake News? A Taxonomy of Anti-fake News Approaches”,
European Journal of Risk Regulation, 2018, Sayı 9, 1-5.
8 Nathan Gilkerson, Kati T. Berg, “Social Media, Hashtag Hijacking, and the Evolution of an Activist Group
Strategy. Lucinda Austin ve Yan Jin, Social Media and Crisis Communication, (Ed.), Routledge; New York,
2017, s.141-156.
9 Rainer Greifeneder, Mariela Jaffe vd., The Psychology of Fake News: Accepting, Sharing, and Correcting
Misinformation. Routledge; New York, 2021, s.239.
10 Michael C. Dorf ve Sidney Tarrow, “Stings And Scams: Fake News, The First Amendment, and The New
Activist Journalism”, Journal of Constitutional Law, 2017, Sayı 20, 1-20, s.3.
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1.3. Wikipedia
Wikipedia, internetteki en savunmasız yerlerden biridir. Herkesin belirli bir gönderi bırakabileceği
veya belirli bir olayı gördüğü gibi anlatabileceği açık bir alandır. Ancak, büyük bir sorun var:
Wikipedia’yı ustaca kendi çıkarları için kullanan ve kendilerine fayda sağlayacak şekilde yazan
propagandacılar mevcuttur. Bunlar, elbette, doğru algılanması gereken gerçekmiş gibi bilgi sunarak
insanların zihinlerini ustaca manipüle eden düşman veya saldırgan ülkelerden gelen emirler
yayabilirler. 11 Son dönemde Wikipedia, özellikle Rusya temsilcileri tarafından kullanılan en zayıf
noktadır. Geçmişte ise; Euromaidan 2013-2014 olayları Ukraynaca ve Rusça olarak okunduğunda fark
önemli bir şekilde ortaya çıkarken, suç sayılabilecek girdiler mevcuttur12
1.4. Telegram ve Viber
Genel olarak, iki platformunda algoritmaları şu veya bu şekile bilgiyi tanıtma açısından benzerlik
gösterir. Her şeyden önce, bu uygulamaların özellikle veri hırsızlığına karşı korunmadığını ve verilerin
karaborsada nispeten az parayla satılmasının çok kolay olduğunu belirtmek gerekmektedir.
Bununla birlikte, Telegram ve Viber farklılıkları ise şu şekilde ifade edilebilir: Viber’de esas olarak
şu bilgileri yayarsanız: ‘’20 kişiye gidin zengin olacaksınız’’. Bu tür mesajlar çok zararlıdır ve sadece
bizim hakkımızda bilgi toplalar ve bunlar daha sonra ya kullanılır ya da karaborsada başkalarına
satılmaktadır. Buna karşılık, Telegram şu prensibe göre çalışır: önce belirli bir anonim kanala abone
olursunuz. Daha sonra bu grup, belli bir haber sunarak, metni içerinden öğrenen bir kişiden alınan haber
olduğu gerçeğiyle sulandırmaktadır. Ayrıca, duygusal yorumlarla seyreltirler veya tamamen açık veya
öngörülemeyen şeyleri bildirirler.13
Bu, doğru bilgiye sahip olduğunuz ve bunu başkalarıyla paylaşmaktan çekinmediğiniz yanılmasını
yaratmaktadır. Aynı zamanda hibrit bir tehdittir ve daha sonra önce yanlış bilgilendirme olarak
bahsettiğimiz bir tür virüs teşkil edilmektedir. 14 Ancak, isimsiz tüm kanalların, hatta isim sahibi
olanların bile KGB tarafından kontrol edilebileceği ve bu kanalın yaygınlaşmasının kamuoyunda yanlış
bilgilerin yayılmasına yol açtığı unutulmamalıdır ki bu durumda Rusya’nın işine yarar.
1.5. Televizyon
Televizyon programları herhangi bir ülkede olduğu gibi, farklı bir yapıya sahiptirler. Ancak son 8
yılda Rusya’da bu bileşenin 40 yaş ve üzeri insanlari ne kadar etkileyebileceğini göstermiştir. Toplumun

11 Serena Giusti ve Elisa Piras, Democracy And Fake News: Information Manipulation and Post-Truth Politics,
Routledge; New York, 2021, s.23.
12 Zdzisław Śliwa, Viljar Veebel, vd., “Russian Ambitions and Hybrid Modes of Warfare” Estonian Journal of
Military Studies, 2018, Sayı 7, 86-108, s.100.
13 Yan L. Jin, Brooke Fisher, “Scale Development for Measuring Publics Emotions in Organizational Crises”,
Public Relations Review, 2014, Sayı 40, 509-518.
14 Bettina Renz, “Russia and Hybrid Warfare”, Contemporary Politics, 2016, Sayı 22, 283-300, s.286.
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sorunlarına dikkat çeken ve bu sorunlar için hükümeti suçlayan ve istikrarsızlığa neden olan propaganda
programları ülkenin güvenliği için bir bir tehdit haline gelmektedir.15 Tabii ki, canlı bir örnek OPZH ve
Ukrayna’da kanallara sahip olan ve mevcut Ukrayna hükümetinin istikrarsızlaştırmasına neden olan bu
kanalın eski başkanı Viktor Medvedchuk’tur.
2. Sosyal Medya Platformlarını Neden Kolayca Kullanılırız?
Öncelikle bilgi okuryazarlığının maalesef üst düzeyde olmadığını söylemek gerekmektedir. Bu
nokta kilit noktalardan biridir, çünkü bilgi baloncuklarının içinde olan insanlar, bilgi alanlarının dışında
hala doğru veya doğru olabilecek görüşlerin olduğunu anlamamaktadır. Bununla birlikte, insanlar
genellikle böyle düşünmezler ve Facebook, Telegram veya diğer sosyal medyalardan gelen güvenilmez
materyallere dayanarak bilgi okuryazarlık düzeylerini göstermektedir.
Bir sonraki nokta, sosyal medyaların ana haber kaynağı haline gelmesidir. Evet, bu büyük bir sorun
çünkü bugün sosyal medyalar herhangi bir formatta bilginin yayılmasında etkilidirler.16 Ne yazık ki, hiç
kimse bilgilerin doğru olup olmadığını ya da güvenilir bir kaynaktan alınıp alınmadığını kontrol
etmemektedir. Bu, aynı zamanda sosyal medyaları çok sayıda insanı şaşırtmanın bir yolu olarak
kullanmaya yardımcı olan büyük bir sorundur. Bunların arasında paniğin yayılması, gerçekten yalan
olan inanılmaz ‘‘gerçekler’’ olabilir. Yani, sosyal medyaların açıklığı ve sadece onlardan bilgi alınması,
yanlış bilgilerin ve hibrit tehditlerin insanlar arasında yayılması için büyük bir tehdittir.
Dikkat ekonomisini oluşturan sosyal medya platformlarının öncelikle sahiplerinin iş modellerine fayda
sağlayacak şekilde tasarlanmış olduğu bilinmelidir.17
2.1. Geleneksel kurumlarda umutsuzluk
Bağımsızlık yıllarında Ukrayna’nın hükümete ve kurumlarına olan güvensizliğinin önemli olduğunu
ve özellikle yeni cumhurbaşkanının seçilmesinden sonra bu umutsuzluğun her geçen gün arttığı
bilinmektedir. Bu nedenle, bakanlıkların ve diğer devlet kurumlarının kaynaklarından gelen bilgilere
güven eksiliği oldukça belirgindir ve alternatif olarak yukarıda bahsettiğimiz ana bilgi kaynağı olarak
sosyal medyalar kullanılmaktadır.
2.2. Ücretsiz Bilgi
21. yüzyılda büyük miktarda ücretsiz bilgi büyük fırsatlar sunar ve aynı zamanda hazırlıksız bir kişi
bu kadar çok bilgide ‘‘boğulabilir’’. Bir kişi, belirli olaylar ve durumlar hakkındaki eleşirel düşüncesini
15 Yan Jin, “Making Sense Sensibly In Crisis Communication: How Publics` Crisis Appraisals Influence Their
Negative Emotions, Coping Strategy Preferences and Crisis Response Acceptance”, Communication Research,
2010, Sayı 37, 522-552, s.512.
16 Helen Margetts, Peter John, Political Turbulence: How Social Media Shape Collective Action, Princeton
University Press, 2016, s.106.
17 Jayson Harsin, “Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies” Communication, Culture and
Critique, 2015, Sayı 8, 327-333, s.331.
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ve kişinin kafasını karıştırmak için iyi yazılmış gerçekler ile belirli kaynaklar tarafından sağlanan
yalanlar veya yanlış bilgiler arasında ayrım yapamaz.
Bu hem düşman kuvvetlerine hem de taraflara, gelecekte lehlerine kolayca manipüle edilebilecek
psikolojik bir insan durumuna sahip olmaları için büyük bir avantaj sağlar.18 Teoride savaşan bir taraf
bile, hâlihazırda pek çok kişi hakkında bilgiye sahipse ve dünyanın herhangi bir yerinden zayıf noktaları
vurabiliyorsa, bir ülkeye öngörülemeyen bir şekilde fiziksel olarak saldırmak zorunda kalmayacaktır.
2.3. İnfobotlar
Son nokta ise infobotlar, yani YouTube, Telegram kanalları, Facebook ve diğer platformlarda var
olan yapay olarak oluşturulmuş sayfalardır. Bu nokta önemlidir çünkü birçoğu insanların fikirlerini
değiştirmek için kullanılmaktadır. Bu tam olarak nasıl oluyor? Örneğin, kısa bir süre içinde birkaç bin
beğeni, yorum ve çok sayıda dağıtımın toplandığı bir gönderiyi ele alalım. Tabii ki bu şüpheli bir durum,
ancak eğitimsiz bir kişi bunun doğru olduğunu ve yalan olmadığını düşünecek ve bot tarafından
manipülasyöna tabi tutulacak ve böylece hibrit bir tehdidin, yani yanlış bilginin kurbanı olacaktır.
Burada Rusya’nın kullandığı dış ve iç manipülatörlerden bahsedilebilir. Bu durumda, iç manipülatör
Medvedchuk’tur. Aynı zamanda, Russia Today gibi dış kanallar Rusya tarafından finanse edilmekte ve
Ukrayna’daki durum hakkında yanlış bilgiler yaymaktadır.
3. Genel hibrit tehditler
3.1. Göç krizleri
Son yıllarda yeni hibrit tehdit yöntemleri arasında, özellikle Suriye’de savaşın başlamasından sonra
çok sayıda meydana gelen bir takım göç krizleri ve Afganistan’dan Türkiye’ye veya Avrupa’ya kaçan
kalıcı mülteciler bulunmaktadır.19 Ancak çalışmanın odak noktası, 2021’de Polonya ile Beyaz Rusya
arasındaki sınırda meydana gelen son göç krizi olacaktır. Bu kriz medeni dünyada çok eleştiri aldı çünkü
Beyaz Rusya Rusya tarafından ilhak edildi ve aslında kendi kendini Başkan ilan eden Lukashenko
Rusya’nın bir parçası olmuş ve Moskova’dan gelen emirleri yerine getirmiştir ve yerine getirmeye
devam etmektedir.
Rusya’nın Beyaz Rusya ile birlikte yürüttüğü bu operasyon da bir istisna değildi. AB’nin Beyaz
Rusya’da 2020’de yapılan hileli Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Beyaz Rusya’ya yaptırımılar
uygulaması ve Cumhurbaşkanlığı seçimin açıklanmasından bu yana Beyaz Rusya’da muhalefet ve
sıradan insanlara baskı uygulanması nedeniyle birçok göçmen Polonya’ya sınır dışı edilmiştir. Beyaz
Rusya ise bu yaptırımlara göçmenleri kullanarak yanıt vermeye karar vermiştir. Bazı verilere göre,

18 Christine Chinkin ve Mary Kaldor, International Law and New Wars, Cambridge University Press; New York,
2017, s.564.
19 Yurii Punda, Vitalii Shevchuk vd., “Is The European Migrant Crisis Another Stage of Hybrid War?”
Sojateadlane, Estonian Journal of Military Studies, 2019, Sayı 13,116-136, s.116.
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Polonya sınırında sınırı geçerek Avrupa’ya gitmek ve oraya sığınmak isteyen yaklaşık 3 bin göçmen
görülmüştür. Ancak bu geçiş Polonya’da başarılı olamadı ve kimse geçmesin diye sınırı kapatıldı. O
sırada Rus medyası ve Beyaz Rusya, durumu bir AB ve NATO üyesi ülkenin mültecilere sığınma hakkı
verme konusundaki isteksizliği olarak tasvir etmiştir. 20 Ancak Avrupa bu provokasyonlara tepki
göstermemiştir ve sadece kendini savunma hazırlığını güçlendirmiştir.
3.2. Siber saldırılar
Siber saldırılar yeni olmamakla birlikte son 8-9 yıldır özellikle İran, Kuzey Kore, Rusya, ABD ve
Çin gibi birçok ülkenin uyguladığı bir yöntemdir. Elbette herkesin kendi hedefleri vardır, ancak Rusya
bu tür tehditleri diğer ülkelerdeki durumu istikrarsızlaştırmak için kullanan çok aktif bir oyuncudur. Bu
ülke, İRA (İnternational Research Agency) gibi çeşitli şirketleri kullanarak ABD seçimlerini
etkilemiştir. 21 Ukrayna’daki yetkililerin resmi web sitelerinde ise bir başarısızlık oluşturmuştur.
Nobelium, Energetic Bear şirketi ise, 2020’de Amerikalı şirketi Solar Winds’de sistem arızası yarattı,
2018’de Twitter’da Alman politikacılar, aktörler, müziseyenler ve diğer figürler hakkında veri
yayınladı. Yine İngiltere ve ABD’de devlet kurumlarına ve özel şirketlere saldırlar düzenlenmiştir.
3.3. Web Sitelerinde ve sosyla medyalarda propaganda
Web sitelerinde ve sosyal medyalarda propaganda yeni değildir, ancak insanların giderek artan bir
şekilde internetten gelen haberleri okuyup güvendiği göz önüne alındığında, bunun büyük bir sorun
olduğu ve internette hibrit bir tehdit oluşturmanın en kolay yollarından biri olduğu söylenebilir. İnsanları
haberlerle yanlış bilgilendirmek, beğeni, paylaşım ve yorumlara göre ve tercihlerini toplamaktadır.22
3.4. Hibrit tehdidin bir parçası olan intihal
Bu tür bir tehdit; var olan gerçekleri çarpıtmayı ve asıl kaynağa atıfta bulunmayarak, zaten yanlış
bilgi veya sağlıksız propaganda içerecek olan diğer eserler arasında yanlış bilgi yaymayı amaçlar. İntihal
şu anda dünya çapında yaygın olarak kullanılan bir dezenformasyon aracıdır ve ne yazık ki bir an önce
uygulamaya konacak herhangi bir cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. Gizli etki ajanları
Her ülkenin gizli ajanları olduğu bir sır değildir. Bir yerde belli sloganları açıkça tanıtıyorlar ve bir
yerde başkalarıyla birlikte ve çok gizlice çalışarak belirli bir amaç için geldikleri ülkede bilgi
topluyorlar. Ukrayna ve Avrupa’da Rus hükümeti için çalışan birçok ajanın olduğu bir sır değildir. Bu

20 Mikael Wigell, “Hybrid Interference As A Wedge Strategy: A Theory Of External Interference in Liberal
Democracy”, International Affairs, 2019, Sayı 95, 255-275, s.255.
21 Yochai Benkler, Robert Faris vd.,“Network Propaganda: Manipulation, Disinformation and Radicalization in
American Politics”, Oxford University Press; New York, s.105-144.
22 Hunt Allcott ve Matthew Gentzkow “Social Media and Fake News in the 2016 Election”, Journal of Economic
Perspectives,2017, Sayı 31, 211-236, s.212.
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ajanlar arasında politikacılar, gazeteciler, tanınmış kişiler ve hatta ordu mensupları yer alır. Bu durumda
özellikle bu gerçeği gizlemiyorlar, ancak bir dezenformasyon eylemi olarak kabul edilebilecek
eylemleri, sıradan insanların bu ajanlar sayesinde gerçeklerin tam tersi bilgileri almasına ve bilgi
alanında kaybolmasına katkıda bulunmaktadır.23
3.6. Ayrılıkçıların durumu istikrarsızlaştırmada faktör olarak kullanılması
Son 9 yılda, doğu Ukrayna’da hibrit tehditlerin yürütülmesinde belirleyici olan ayrılıkçılar bu yöntem
ile kullanılmaktır.24 Yani ayrıkçılar, saldırganın ülkesinin kontrolü altında olan ve onun sponsorluğunda
olan insanlardır. İşgal altındaki Luhansk ve Donetsk bölgelerine silah tedarik eden Rusya buradaki
grupları bir hibrit tehdit olarak konsolide etmektedir. Aynı zamanda ayrılıkçılara dezenformasyon
politikası izlemeleri ve gerekli gördükleri değerlerin zorla propagandasını yapmaları için sponsorluk
yapmaktadır.25
3.7. Düşmanın gücü için çalışan partiler
Ukrayna Parlamentosu’na yapılan son seçimler göstermiştir ki, bilinçsiz bir toplum, Rusya’ya
muhalif partileri dikkatli ve soğukkanlı bir kafayla seçmeyi bilmemektedir. Ukrayna’da 2020’deki son
Parlamento seçimlerinde Ukraynalıların yüzde 15’inin Rusya destekli parti olan OPZH güvendiğini
gösterilmiştir. Yani, saldırgan ülkenin seçim kampanyasını ustaca yürüterek saldırgan ülkenin
çıkarlarını savunacak temsilcilerine kolayca sahip olabileceğini görmektedir. Bu ayrıca, partinin sponsor
olduğu kanalların işleyişine ve yanlış bilgi eken ve istenen sonuca ulaşmak için insanlar yanlış bilgi
bulaştıran çeşitli konuşmalar ve makalelere dönüşmektedir.
3.8. Oligarklar ve geçişi etkileme yetenekleri
Son ve muhtemelen en önemli bileşen oligarklardır. Maalesef öyle özellikle daha önce Sovyet
Birliği’nin bir parçası olan ülkelerde hala oligarşik bir hiyerarşi vardır. Rusya, Ukrayna, Beyaz Rusya
ve diğerleri istisna değildir. Oligarklar, temsilcileri aracılığıyla önemli bir etkiye sahiptir ve
parlamentoda kendi çıkarlarını koruyacak özellikle servetlerini etkilemeyecek, aksine onları artıracak
yasaların kabulünü teşvik ederler. Bu elbette bu ülkeler için büyük bir sorundur ve böyle bir etki ile
hibrit tehditlerin uygulanması için çok fazla çaba gerektirmemektedir. 26 Bunun nedeni, oligarkların
sponsor oldukları televizyon kanallarının da sahibi olmalarıdır. Manuel gazeteciler bu oligarkların tüm

23 W. Lance Bennett ve Steven Livingston, “The Disinformation Order: Disruptive Communication and The
Decline of Democratic Institutions”, European Journal of Communication, 2018, Sayı 33, 122-139, s.126.
24 Johann Schmid, “Hydrid Warfare On The Ukrainian Battlefield: Developing Theory Based On Empirical
Evidence”, Journal on Baltic Security, Sayı 5, 5-15, s.7.
25 Timothy L. Thomas, “Dialectical Versus Empirical Thinking Ten Key Elements of The Russian Understanding
of Information Operations”, Journal of Slavic Military Studies, 1998, Sayı 11, 40-62, s.42-43.
26 Eitvydas Bajarūnas “Addressing Hybrid Threats: Priorities for the EU in 2020 and Beyond“, Wilfried Martens
Centre for European Studies, Europian View, 2020, 62-70.
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emirlerini yerine getirmektedir ve o zamanın koşulları ve durumu göz önüne alınarak haberleri doğru
şekilde değil oligarkların lehine sunmaktadır.
4.

Dezenformasyon dünya liderlerini etkiler mi?

Elbette son yıllarda bilişim alanında yaşanan olaylar dezenformasyonun dünya liderlerini nasıl
etkilediğini düşündürmektedir. Ukrayna’daki son olayları gözlemleyerek, dünya liderlerinin çıkarlarını
savunduklarını ve örneğin Ukrayna ve Rusya ile savaşı desteklediğini güvenle söyleyebiliriz, aynı Rusya
Macaristan, Almanya ve Fransa’nın anlaşmayı istemediği izlenimi de edinebilir. Ancak bu ülkeler de
son 9 yılda Rusya’dan gelen hibrit tehditlere maruz kaldıkları için bu tamamen doğru değildir.27 Ancak
gerçekte dünya liderleri çıkarlarını savunuyorlar. Tüm durumu anlıyorlar, ancak çıkarlar, nakit girişleri
ve kazançlı sözleşmeler, bir tarafı veya diğerini desteklemede kilit faktörlerdir.28
Aynı zamanda politikacıların sosyal medyaların rehineleri haline geldiğini varsayabiliriz. Birçok
seçmenin şeçimde kime oy verebileceğinizi analiz edip anlayabileceğiniz bir platform olarak sosyal
medyaları kullanması nedeniyle sosyal medyalar tarihin en büyük propaganda makinesi haline
gelmiştir.29 Bununla birlikte, aynı zamanda, sosyal medya platformları, güvenlik açıklarını kullanarak
daha fazla kullanıcıyı çeken içeriği kasıtlı olarak genişletmektedir. Bu durumda, çoğunluğun psikolojik
durumuna sahip olan siyasi liderler, bir sonraki seçimde her şeye rağmen kazanan olurlar.
5.

Hibrit tehditler ve yanlış bilgilerle nasıl başa çıkılır?

Sosyal medya platformlarının nasıl kullanılacağını insanlara öğretmeliyiz ve dezenformasyona karşı
eleştirel düşünmeyi geliştirmeliyiz.
5.1. Medya
Medya ile ilgili olarak, mevcut medya sisteminin bağımsız kanalları içermesi veya medya alanında
var olacak sözde dengeyi içermesi gerektiği belirtilebilir. Bugün 40 yaşın üzerindeki birçok insan
televizyonda, genellikle kendi bakış açısını gösteren bir veya iki kanal izler. Aynı zamanda, elbette,
politikacılar da medyayı siyasi bir araç olarak kullanmaktadır.30
Yani, belirli insan gruplarının çıkarlarını temsil eden kanallar, izleyicilere ve sahiplerine faydalı
olmadığı düşündüğü olayları göstermezler. Bu, elbette, yalnızca belirli bir bilgi balonunda yaşayan,
ötesine geçemedikleri veya içinde yaşamak ve bilgi almak çin rahat oldukları bilgi alanından ayrılmayı

27 Sandra Kalniete ve Tomass Pildegovičs “Strengthening and EU`S Resilience to Hybrid Threats”, European
View, 2010, Sayı 20, 23-33, s.24.
28 Brendan Nyhan ve Jason Reifler, “When corrections fail: The persistence of political misperceptions”, Political
Behavior, 2010, Sayı 32, 303-330.
29 Terry Flew ve Rosalie Gillett, “Platform Policy: Evaluating Different Responses to The Challenges of Platform
Power”. Journal of Digital Media and Policy,2021, Sayı 12, 231-246, s.232.
30 Eric Wilson, The Spectacle of the False-Flag: Parapolitics from JFK to Watergate, Thought Crimes Press,
2015, s.242.
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gerekli görmedikleri izleyicilere yansır. Bu gibi durumlarda medya dalgasının altına düşme riski
yüksektir. Bu dalga sorunun birdenbire çok fazla dikkat çektiği dönemi belirtmektedir.31
5.2. Youtube
Tabii ki medyanın aksine, toplumun çıkarlarını temsil etmeyecek bağımsız gazetecilerle veya bu
kanallara sponsor olacak oligarklarla YouTube kanalları oluşturmak hala mümkündür. Bu tür kanallar,
belirli insan çevrelerinin çıkarlarını destekleyen mevcut kanalların aksine mümkün olduğunca
azaltılmalıdır.
5.3. Gazeteler
Şüphesiz ki, gazeteler fiziksel olarak çok az yayını internete taşımaktadır, burada elektronik olarak
çalışmaya devam etmektedir. Aynı zamanda insanların görüşlerini de etkilemektedir ve bir durum
hakkında bir görüş oluşturmaktadır. Elbette, bu tür siteler, düşük kaliteli makaleler yazan ve aynı
zamanda kişiler hakkında veri toplamak için belirli algoritmalar ve virüsler kullanan gazete sitelerini
içermemelidir.
Bu, iyi yazan ve ülkedeki olaylar ve durum hakkında üst düzey bilgi sağlayan gazetelerin sözde
‘‘beyaz listesi’ni’’ gerektirir. Site ‘‘beyaz liste’’ standartlarını karşılamıyorsa, yasama düzeyinde sitenin
kapatılmasını kolaylaştıracak veya siteyi değiştirmek için 6 aya kadar bir deneme süresi sağlayacak bir
reform yapılması gerekmektedir. Ve bu 6 aylık dönemde komisyonun net kontrolü altında, daha iyisi
için meydana gelen değişiklikler hakkında ayda bir rapor alınmalıdır. Nitekim bir site, üç ay boyunca
‘‘beyaz listeye’’ kalite yönünde olumlu bir değişiklik yapmaz ise, bu site derhal kapatılmalıdır.
5.4. Eleştirel düşünce
Bu ülkesinin her vatandaşının sahip olması gereken en temel kriterdir. Dijital çağda ve yanlış bilgi
çağında, yanlış bilgi tuzağına düşmeme şansı neredeyse sıfırdır. Ancak, eleştirel düşünebilmek için,
öncelikle insanlara eleştirel düşünmeyi öğretecek kurslar ve dersler vermeniz gerekmektedir. Nerede
yanlış ve doğru bilgi olduğunu görme fırsatı verilmelidir. Doğruyu yanlıştan ayırt etmeyi öğrenmek için
kendinize izin verin. Kursların veya derslerin sonuçları, edinilen bilgileri pratikte uygulamanıza ve
yanlış bilgi ile enfekte olmamak için bir tür ‘‘bağışıklık’’ kazanmanıza yardımcı olacaktır.
5.5. Bilimi intihalden mahrum etmek
İntihal, kişinin işinde kullanabileceği tüm kaynakların güvenilir ve kaliteli olmamasından
kaynaklanan bir tür yanlış bilgilendirmedir. Bazı kaynaklar kötü bir şekilde bir taraf lehine propaganda
yapmaktadır. Rusya’daki çarpıcı bir örnek şöyle ifade edilebilir: yetkililerin emriyle normal medeni bir
dünyada kimsenin doğru dürüst algılayamayacağı şeyleri teşvik eden Dugin’dir. Başka bir kişi bu

31 Peter Vasterman, From Media Hype to Twitter Storm: News Explosions and Their Impact on Issues, Crises
and Public Opinion, Amsterdam University Press; Amsterdam, 2018, s.64.
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materyali kullanırsa, kopyalarsa ve sonra başkaları da aynısını yaparsa, sonuç olarak bilgi alanını tıkayan
ve insanları yanlış yönlendiren dezenformasyon olacaktır. Bu elbette kanun çerçevesinde
cezalandırılması gereken bir suçtur ve kişi yaptığından dolayı cczayi olarak sorumlu tutulmalıdır. Bu
adımın atılabilmesi için caydırıcı yasaların çıkarılması gerekmektedir.
5.6. Yargı sistemi ve hukukun üstünlüğü
Hukukun üstünlüğü dezenformasyon açısından dikkat edilmesi gereken en önemli kaldıraçlardan
biridir. Şu anda hiç kimse dezenformasyondan cezayi olarak sorumlu olmadığından ve bazıları, bazen
oldukça yasadışı olmak üzere, hükümetin gerçek bilginin uygun bir şekilde yayınlanmasına engel
olduğu için, dezenformasyonla mücadelede başarılı olmak için iktidar üzerinde hukukun üstünlüğü
hâkim olmalıdır. Bu, belirli bir menfaat lehine ‘‘doğru’’ kararı vermek için sağlanacak parayla değil,
kanunun lafzına göre karar verecek olan hakimlerin mahkemelere atanması için şeffaf bir sistemi
gerektirmektedir.
5.7. Açık ve şeffaf kuralların olduğu reklamlar
Reklamlar, belirli düşünceleri ve çıkarları birinin lehine kışkırtır teşvik eder ve bazen
derecelendirmeyi veya ilgi alanlarını kendi lehlerine yükseltmek için başkalarının itibarına iftira
edilebilir.32 Bu nedenle, reklam açık ve şeffaf olmalı ve herhangi bir kişiye iftira atılmadan, vatandaşın
bir kişi veya olay hakkında kendi fikrine sahip olması ve bu segment için para ödeyen belirli kişilerin
sloganlarını dile getirmemesi gerekir.
5.8. Dezenformasyon alanında uzmanlar
Dezenformasyon alanındaki uzmanlar ise, dezenformasyon kavramının ve işleyişinin tanıtılacağı
televizyon programlarından başlayarak, kullanılacak seminer ve derslere kadar çeşitli düzeylerde
nüfusla çalışmalı ve nüfus tarafından daha fazla her şeyden önce çalışmalıdır.
Tabii ki, bu adım iki yılda bir lisans alacak profesyonellerin olmasını gerektirmektedir. Her iki yılda bir,
propaganda ve dezenformasyon alanlarında belirli değerleri teşvik eden yayınlarda ve toplantılarda
niteliklerin kanıtlanması gerekmektedir.
5.9. Sosyal medya ve hizmetler
Tabii ki, sosyal medya ve hizmetler önce kendi çıkarları için veri toplamamalı ve daha sonra sahte
olabilecek diğer şirketlere satmamalıdır. Sosyal araştırmalara gelince, bunlar özel formlar olmadan
yapılmalıdır.

Gelecekte

şirket

tarafından

kullanılabilecek

belirli

verilerin

doldurulmasını

kastetmektedir.

32 Paddy Leerssen, Jef Ausloos, vd., “Platform Ad Archives: Promises and Pitfalls” Internet Policy Revie, 2019,
Sayı 8, 1-21, s.3.
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Tabii deenformasyon uzmanları örneğinde olduğu gibi, her iki yılda bir lisans alacak ve her iki veya
üç yılda bir mesleki seviyesini kanıtlayacak nitelikli uzmanlara sahip olmak gerekmektedir. İki veya üç
yıl içinde belirli ihlaller olmuşsa, bu alanda daha fazla çalışma fırsatı olmadan lisans sonsuza kadar iptal
edilmektedir.
5.10. Bilgi hijyeni
Bilgi hijyeni ile ilgili olarak her şeyden önce bilgi kaynaklarını doğru kullanmalıyız, dünyadaki
herhangi bir vatandaş için gerekli ve temel bir bileşen olan belirli bilgi hijyeni kurallarına uymalıyız.
Sadece ‘‘beyaz listeye’’ ait olan gazete ve yayın sitelerinden kullanmayı unutmamalıyız. Ayrıca, bir
siber saldırı sırasında verilerinizin çalınmaması için şifre seçerken dikkatli olun ve güvenli şifreleri
belirleyiniz. Tabii ki, sosyal medyalarda yayılan ve belirli bir ülke veya bölgenin toplumu yanlış
bilgilendirmeyi amaçlayan haberlere güvenmemelisiniz. 33 Facebook, Google, İnstagram, Twitter ve
diğer medyalar yalnıca beğeni, yorum ve gönderi içermeyen yüksek kaliteli güvenilir sayfalara güvenin.
Her zaman farklı sitelerdeki bilgileri kontrol edin (tercihen 4-5). Bir şeyi ücretsiz olarak alabileceğiniz
sayfalara asla güvenmeyin. Eğer güveniyorsanız, verileri zaten çalınmış olan ürün olduğumuzu kesin
olarak söyleyebilirsiniz. Sizi ve verilerinizi tehdit eden, özellikle ücretsiz, hızla çalınan ve karaborsada
kullanılan veya yeniden satılan Rus programlarını asla kullanmayın. Son olarak TV haberlerini asla
izlemeyin, sadece sahibini unutmayın ve bu yeterli olacaktır. Tarafsız ve bağımsız olan gazetecilerin ve
blog yazarlarının YouTube kanallarını izlemek daha iyidir.
Sonuç
Dolayısıyla, İnternet çağında, YouTube, Facebook, Telegram, Wikipedia ve diğer kaynaklar
aracılığıyla yayılan yanlış bilgi tehdidi de dahil olmak üzere genel olarak hibrit tehditlerle karşı karşıya
kalmamız söz konusudur.
Ayrıca yaygın hibrit tehditler şunları içerir: göç krizleri, siber saldırılar, web sitelerinde ve sosyal
medyalarda propaganda, intihal, gizli etki ajanlar, ayrılıkçılar, düşmanın gücü için çalışan partiler ve
oligarklar ve geçişi etkileme yetenekleri.
Hibrit tehditler ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için öncelikle bugün ihtiyaç duyulan bilgi
hijyenine bağlı kalmalıyız. Genel olarak yanlış bilgi ve hibrit tehditlerle mücadele etmek için nüfusla
kaliteli çalışma yürütecek dezenformasyon alanında uzmanlara sahip olun. Ayrıca, bilgi elde etmek için
kullanılan kaynakları analiz etmek ve okumak için eleştirel düşünmeye ve sistematik bir yaklaşma sahip
olmanız gerekmektedir.
Tabii ki, ülke nüfusunu tehdit eden yanlış bilgilerin yayılması için yasama düzeyinde sorumluluk
getirin ve bu suçu işlemek için adalete teslim edin. Bu aynı zamanda yasama düzeyinde cezasız kaldığı
33 Sheldon Ungar, “Moral Panic Versus The Risk Society: The Implications of Changing Sites of Social Anxiety”,
British Journal of Sociology, 2001, Sayı 52, 271-291, s.280.
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için büyük bir sorun olan intihal için de geçerlidir. Tabii ki, belirli bir kişi veya şirketin yararma bilgi
içermeyecek, ancak kişinin yardım almadan analiz edebileceği bilgileri içerecek kaliteli sosyal hizmetler
ve reklamlar sağlamak gerekmektedir. Bu, olaylara objektif bir değerlendirme yapması gereken ve
belirli bir partiye bağlı kalmayan ve çıkarlarını savunmayan gazeteler için de geçerlidir.
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Hibrit Ortamda Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi
Rafet ASLANTAŞ
Öz
Milli güç unsurlarının kapasite, vasıta ve yöntemleri hibrit savaş koşullarında çeşitli ölçülerde
kullanılmaktadır. Makalede, hibrit koşullarda etkili bir enstrüman olarak kullanılan sosyal medya
istihbaratı ve algı yönetiminin kavramsal açılımları, uygulama alanları ve yöntemleri üzerinde durularak
örnekler verilmiştir. İstihbarat oluşturma yöntemleri ve disiplinlerinden olan açık kaynak istihbaratının
içinden doğan ancak içerdiği veri hacminin büyüklüğü, verinin elde edilme metodolojisinde yaşanan
farklılıkları nedeniyle ayrı bir istihbarat disiplini haline gelen “sosyal medya istihbaratı”na duyulan
ihtiyaç, devlet düzeyinde kullanım örnekleri yasal düzenlemelere ve uyulması gereken prensiplere atıf
yapılarak incelenmiştir. Tarihsel süreç göz önünde bulundurularak harp yöntemlerinin çeşitlenmesi ve
harp alanının genişlemesi kapsamında harp ortamının şekillendirilmesinde ve harbin koşullarının ve
sonuçlarının belirlenmesinde algı yönetiminin etkin olarak kullanılmasının gereğine ve önemine vurgu
yapılmıştır. Sosyal medya platformlarında da kullanılan algı yönetim teknikleri sayesinde yürütülen
propaganda, dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetleri ile kamuoyunun nasıl şekillendirilmeye
çalışıldığı ve toplumsal hareketlere nasıl etki edildiği örneklerle incelenmiştir.
Social Media Intelligence and Perception Management in Hybrid Environment
Abstract
The capacities, means, and methods of the national power elements are used to various extents in
hybrid warfare conditions. The article gives examples by emphasizing the conceptual expansions,
application areas, and methods of social media intelligence and perception management, which is used
as an effective instrument in hybrid conditions. The need for "social media intelligence", which is a field
that emerged from open-source intelligence, as one of the intelligence production methods and
disciplines, later becoming a separate intelligence discipline due to the size of the data volume it contains
and the differences in the method of obtaining the data, has been examined by analyzing the practices
at the state level along with references to the legal regulations and the principles to be followed. Taking
the historical process into account and framing the topic within the scope of diversification of war
methods and the expansion of the areas of war, the necessity and importance of the effective use of
perception management in shaping the war environment, determining conditions, and results of war had
been emphasized. The ways how public opinion has been tried to be shaped and how mass movements
were affected by propaganda, disinformation and manipulation activities carried out via perception
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management techniques, which are also being used on social media platforms, are examined with
examples.
Giriş
Barış, kriz, çatışma ve savaş ortamındaki koşulların ve yöntemlerin farklılaşması ile ortaya çıkan
“hibrit” kavramı askeri ve askeri olmayan ilgili tüm vasıtaların ve yöntemlerin bütünleşik olarak
kullanılabildiği süreçleri ihtiva etmektedir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde devletlerarası platformda
yaşanan gelişmeler hibrit savaş kavramı üzerinde yoğun olarak çalışmanın ve yeni modellemeler
üretebilmenin zorunlu olduğunu göstermiştir.
Barış dönemlerinde yaratılan caydırıcı etkinin yanı sıra özellikle kriz dönemlerinden kısmi
çatışmalara ve savaş ortamlarına evrilen süreçlerde askeri güç unsurlarının yanı sıra ekonomik, politik,
sosyokültürel, bilgi tabanlı ve teknolojik güç unsurlarının ve medya faktörlerinin de etkin kullanılması
sayesinde elde edilmek istenen hedeflere daha kolay ulaşılabilmektedir. Sağlanan başarının kapsamı ve
kalıcılığı artırılabilmektedir. Ancak hibrit ortamları başarıyla yönetebilmek için planlama ve
uygulamada profesyonelleşmek, nitelik ve nicelik açısından yeterli vasıtalara sahip olabilmek, etkin bir
sevk ve idareyi oluşturabilmek, sistemler arasında eş zamanlılığı ve eş güdümü sağlayabilmek
gerekmektedir. Hibrit savaş ortamında tüm yetenekler bir orkestra uyumu ile kullanılabilmelidir. Bir
diğer önemli husus ise hasmın yenilgiyi kabul etmesini sağlamaktır.
Harp tarihinde düşmanı yenmek için kullanılan ilk yöntemler caydırma kapsamında korkutarak
sindirmeye ve gerekirse fiziki güç kullanmaya dayanmaktaydı. Bu yöntemler sayesinde çoğu zaman
kısa vadede başarılar kazanılsa da uzun vadede yeni sorunların oluştuğu ya da eski sorunların yeniden
ortaya çıktığı da görülüyordu. Bunun başlıca nedeni çeşitli şekillerde ikna edilmeyen, algıları
şekillendirilemeyen ve yenilgiyi kabullenmeyen düşmanın, zaman içinde güçlenerek ve farklı yöntemler
kullanarak yeniden harekete geçme potansiyeline sahip olmasıydı. 1. Dünya Savaşı’nın mağlup
milletlerinin mevcut koşullardan duyduğu memnuniyetsizlikler ve bu koşulları değiştirmek için
oluşturulan iç dinamikler yeni bir dünya savaşına giden yolların taşlarını döşemiştir.
2. Dünya Savaşından sonra savaş kavramının muharebe sahalarını ya da belli bir harp alanını değil
tüm coğrafyaya ve yaşamsal alanları etkileyen bir niteliğe büründüğü göz önünde bulundurulduğunda
savaşma azim ve iradesini etkileyen tüm unsurların şekillendirilmesinin ne kadar önemli olduğu daha
rahat anlaşılmaktadır.
1. Genel Hususlar:
Son 75 yılda ülkelerin sahip olduğu milli güç unsurlarının her birine yönelik çok yönlü saldırılar
gözlenmiştir. Milli güç unsurlarının her biri ayrı bir savaşa ya da çatışma alanlarına konu olmuştur.
Anılan savaşların tamamında geleneksel medyanın ve son dönemlerde sosyal medyanın etkisi
azımsanamayacak derecede önemli olarak gözlenmiştir. Algı ve ikna yöntemleri başarıyla
uygulanmıştır.
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Günümüzde algı ve ikna yönetimlerinin en etkili olarak yürütüldüğü mecralardan birinin internet
tabanlı sosyal medya uygulamaları olduğu görülmektedir. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve
izlenen veriler üzerinde kontrol ve etkinliği sağlayan kişi ve kurumlar, bireylerin ve kamuoyunun olaylar
karşısındaki tutum ve davranışlarını detaylı olarak inceleyebilmekte, incelemeler neticesinde çeşitli
istatistikler çıkarılabilmekte, eğilimleri ortaya koyabilmektedir. Etkin olarak kullanılan sosyal medya
hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla gündemler oluşturulabilmekte ve algının yönetilebilmesi
sağlanabilmektedir. Bu süreç bir çeşit mühendislik çalışması olarak da adlandırılabilmektedir.
1971 yılında yan yana duran iki bilgisayardan birbirine e-posta gönderilmesiyle başlayan sosyal
medya serüveni, 2003-2004 yıllarından başlayarak gündeme gelen Web 2.0 döneminde hızla yayılmış1
ve 2015 ve sonrasında girilen web 3.0 döneminde elde edilen anlamsal (semantik) web teknolojisi
yetenekleri ile veri-insan, veri-makine ve veri-ağ ilişkisi gerçekleşmiştir. Anlamsal web ile kullanıcıları
tanıyan arama motorlarını oluşturmak amaçlanmakta, bu sayede kullanıcıların nasıl bir terim ile hangi
veriye ulaşmak istediği bilinebilmektedir. Yapay zekânın da yardımları ile arama sonuçlarını %99
doğruluk oranına ulaştırmak hedeflenmektedir.
Sosyal medyada yaşadığımız güncel büyük resme bakarak konumuza girmekte fayda görüyorum.
Sosyal medya doğru kullanıldığında şüphesiz son derece faydalı, etkili ve gerekli bir iletişim ve
etkileşim alanıdır. Sosyal iletişim ağları üzerinden insanlar eski arkadaşlarını bulabilmekte, yeni
dostluklar ve aidiyet grupları oluşturabilmekte, bireysel seslerini çok daha güçlü ve etkili olarak
duyurabilmektedir. Her gün sosyal medya platformlarında milyonlarca kısa mesaj, düşünce, yazı,
makale, ses kaydı, görsel, video, dergi ve kitap içerikleri, ilan, talep, soru, yanıt formunda içerikler
paylaşılmaktadır. Güneşle yeni bir güne başlayan dünya adeta sosyal medyayla ayrı bir güne
başlamaktadır. Zaten bu nedenlerle yaşamın vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olarak yerini almış ve
her geçen gün kapasitesini artırmayı sürdürmektedir.
Sosyal medya aynı zamanda etkilediği kitlelere kolay ve hızlı ulaşabilme özelliği sayesinde reklâm
ve pazarlama sektörünün de öznesi haline gelmiştir. Reklâmlarda rastlantısallık yerine hedef odaklı
pazarlama fırsatları sunabilmesi nedeniyle büyük kazançlara yeni kapılar açmıştır. Sosyal medya
sitelerinin sahipleri en kısa sürede en fazla gelir elde eden kişi ve şirketler olmaktadır.
2.

Sosyal Medya İstihbaratı:

2.1 Sosyal Medya İstihbaratı Kavramı, Avantajları ve önemi
Sosyal medyanın reklâm ve pazarlamada yarattığı değişimle elde ettiği avantajların yanı sıra
sosyokültürel, siyasal, ekonomik, demografik alanlarda da son derece etkili bir platform oluşturduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Yazarlar, düşünürler, toplum ve kanaat önderleri, politikacılar,
bürokratlar, bilim insanları; eserlerini, düşüncelerini, bildirilerini, tebliğlerini çok daha kısa zaman

1 Sosyal Medya, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2877, Eskişehir, 2013.
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dilimlerinde üstelik küresel çapta bir kitleye sunabilmektedirler. Sosyal iletişim ağları sayesinde
kazanılan bu kıyaslanamayacak imkânlar kurumsal yapıları da etkilemiştir; medya kuruluşları, özel
şirketler ve hatta devlet kurumları bile sosyal medya hesapları üzerinden kitlelerle iletişim ve etkileşime
geçmişlerdir.
Sosyal medyanın sağladığı olanaklar suç örgütlerini de kapsayan illegal yapıları ilgisini de fazlasıyla
cezbetmiştir. Hal böyle olunca istihbarat ve güvenlik görevlerini yürüten servisler de sosyal medyaya
ilgi göstermeye başlamışlardır. Bugün kolluk istihbaratı için sosyal medya başlıca başvuru
merkezlerinden biri haline gelmiştir. Dış istihbarat ve askeri istihbarat alanında görevli tüm servisler de
sosyal medya ile yakınlaşmıştır.
Sosyal ağların en büyük özelliği, anlık olarak milyonlarca kullanıcıdan büyük miktarlarda veri
üretmesidir. Büyük veri kavramını yaratan verilerin hacmi günümüzde o kadar büyüktür ki, veri ve
metin madenciliği artık ve ancak yapay zekâ kombinasyonları ile sağlıklı olarak yürütülebilmektedir.
Eş zamanlı tarama yapan sistemlerin yardımıyla elde edilip süzülen verilerin analizi ve sentezi çok daha
kolay yapılabilmektedir. Mevcut verilerden ayırt edici veya tanımlayıcı yeni bilgiler bile
çıkarılabilmektedir. Öyle ki, açık ya da gizli sosyal ağ hesaplarının arkadaşlık ağlarına bakılarak hesap
sahiplerinin anlık coğrafi konumları ve yaşadıkları yerler tespit edilebilirken, kişilerin hangi topluluğa
mensup oldukları, belirli olaylar karşısında tutum ve davranışlarının nasıl olduğu, değerleri, idealleri ve
düşünceleri belirlenebilmektedir. Bunlara ilave olarak kişilerin çalıştığı kurumlar/firmalar hakkında
bilgiler sağlanabilmektedir. Profesyonel değerlendirmeler neticesinde kişi ve kurumların organizasyon
yapılarıyla zayıf yönleri ortaya çıkarılabilmektedir. Ayrıca sosyal ağlar bu büyük verinin tersini alarak
kendilerine üye olmayan internet kullanıcıları hakkında bile çeşitli bilgilere ulaşabilmektedir.
Sosyal medyadan kolluk istihbaratı çerçevesinde operasyonel istihbarat üretmenin avantajları dört
grupta sınıflandırılabilmektedir. Bunlar:
-

Gerçek zamanlı durumsal farkındalık kazanmak,

-

Sosyal medya gruplarının içine göz atmak ve tartışmalara katılmak,

-

Suça ilişkin motivasyonların belirlenmesi ve karmaşık ilişkilerin çözümü,

-

Suç işleme niyetini ya da suç unsurlarını tespit etmektir.2

Gerçek Zamanlı Durumsal Farkındalık
Gerçek Zamanlı Durumsal Farkındalık sosyal medya üzerinden bilgilerin toplanması, kümelenmesi
ve böylece meydana gelen/gelecek olan bir olayın keşfi ve tanımlanması yeteneğini sağlamaktadır.

2 Selami BALTACI, Sosyal Medya Üzerinden Elde Edilen İstihbaratın Güvenlik Maksatlı Kullanılması, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017, s.64-67. Omand vd., “Introducing social media intelligence
(SOCMINT)”, Intelligence&National Security, 2012, 27/6, s. 25-26.
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Sosyal medya trafiğinin analizi sayesinde, patlak veren olaylar hakkında geleneksel haber ve rapor
mekanizmalarından daha hızlı şekilde tespit ve tanımlama imkânı elde edilebilmektedir
Örneğin, Twitter üzerinde yapılan bir araştırma, meydana gelen/gelecek olan bir olay hakkında
yazılan tweet‟lerin çoğunluğu ana akım medyanın olayı haber yapmasından sonra oluştuğunu, ancak ilk
tweetlerin gönderilmesinin ise henüz haber kanallarının haberi servis etmesinden önce başladığını
göstermektedir. Sosyal medyada bilgi paylaşanların coğrafi yerlerinin de teknik olarak izlenebilmesi,
haber yoğunluğunun oluştuğu bölgelerin haritadan takip edilebilmesini sağlamaktadır.
Grupların İçine Göz Atmak ve Tartışmalara Katılmak
Sosyal medya toplumların gerçek hayatlarının sanal ortamdaki yansıması olarak değerlendirilebilir.
Bu nedenle gerçek hayatın bir parçası haline gelmiş gruplaşmaların ve birlikteliklerin bir yansıması
olarak sosyal medyada da gruplaşmalar meydana gelmektedir. Spor kulüplerinin, siyasi partilerin ya da
siyasi akımların taraftarları, meslek gruplarının üyeleri, belirli ortak özelliklere ya da mağduriyetlere
sahip kişiler (hayvan severler, ortak hobilere sahip kişiler, vb.) sosyal medyada gruplar oluşturarak ortak
sorunlarını ve bunlara çözüm önerilerini paylaşabilmektedir. Ancak bu gruplaşmalar ve iletişim her
zaman bu kadar masum olmayabilir. Dünya’da örneği görülen uygulamalarda ilgili istihbarat birimleri
gerekli yasal yetkiler çerçevesinde, çeşitli yöntemlerle grupların bazı hassas konulara ve olaylara nasıl
tepki vereceklerini ölçebilir. Böylece bazen grup içi tartışmalara katılarak, bazen de sadece izleyici
olarak bekleyerek grupları içeriden gözetleyebilir, üyelerin bir eylem veya gösteri hazırlığında olduğunu
önceden tespit etme imkânı bulabilir.
Suça İlişkin Motivasyonların Belirlenmesi ve Karmaşık İlişkilerin Çözümü
Sosyal medya üzerinde yapılacak analizler, suç işleme eşiği, suçun göstergeleri (endikatör), şiddete
sevk eden şartlar, köktenciliğe (radikalleşme) giden yollar gibi karmaşık ilişkilerin çözümlenmesine ve
anlaşılmasına yardımcı olabilecektir. Ayrıca fikirlerin şekillenme ve değişim süreçleri, internete ve
sosyal medyaya bağlanan ve bağlanmayan kişiler arasındaki sosyal ve teknik benzerlik ve farklılıklar
gibi karmaşık konuların da analiz edilebilmesini sağlayabilecektir. Bu karmaşık ilişkileri anlamak,
çözümlemek ve analiz etmek, taktik ve operasyonel seviyeli istihbaratın yanı sıra, daha çok stratejik
seviyede istihbarat ve uzun vadeli kararlar almada yararlı olacaktır. Örneğin terörizmle mücadelede
uzun vadeli çözümler üretmek için terörizmin altında yatan sosyal, ideolojik ve politik nedenlerin ortaya
çıkarılması gereklidir. Sosyal medya analizinden elde edilecek sonuçlar bu amaca ulaşmada karar
alıcılara yardımcı olacaktır.
Suç İşleme Niyetini ya da Suç Unsurlarını Tespit Etmek
Kolluk kuvvetleri tarafından suçun önceden tespiti ve geriye dönük incelemeler için de sosyal medya
istihbaratı kullanılmaktadır. Polis veya istihbarat teşkilatları, sosyal medya analizi sayesinde suç işleme
niyetini tespit ederek suçu önleyebilmekte, suç unsurlarını tespit ederek suç soruşturmasına katkıda
bulunabilmektedirler. Suç işlemiş olmasından ya da işleyeceğinden şüphe edilen kişilerin sosyal
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medyadaki yazışmaları yakından takibe alınmakta, aynı kişinin farklı sosyal medya sitelerindeki
hesapları arasında çapraz ilişki kurularak kimliği ya da kod adı deşifre edilebilmektedir. Böyle detaylı
bir analiz sonucunda organize olmada ve eylem planlamada sosyal medyayı kullanan suç şebekeleri,
bunların mensupları ile yardım ve yataklık edenleri ortaya çıkartılabilmektedir. Bu tür bireylerin ve
şebekelerin işledikleri suçlara ilişkin kanıtlar da sosyal medya üzerinde kendi aralarında ya da halka
açık olarak yaptıkları paylaşımlardan tespit edilebilmektedir. Bu tür paylaşımlar davaların seyrini
değiştirecek kanıt konumuna da dönüşebilmektedirler. Örneğin bir dava sürecinde davacının, davalının
ya da tanığın sosyal ağ sitesinde kendisini yalanlayacak nitelikte paylaşımları tespit edilirse bu kişilerin
mahkeme karşısında güvenilirlikleri azalacaktır. 3
Sosyal medyanın istihbarat amaçlı analizi sonucunda elde edilecek imkânlar sayılanlarla sınırlı
değildir. Teknolojinin sürekli gelişmesiyle ve birey ve toplumların sosyal medya üzerindeki
davranışlarının analizi üzerindeki çalışmaların artmasıyla bu alanda yeni uygulamalar ve fırsatlar ortaya
çıkacaktır.
Sosyal medyanın farklı kanallardan paylaşım yapmaya imkân vermesi hedefin farklı yönlerden
incelenmesine de imkân tanımaktadır. Twitter’da çeşitli konularda görüşlerini bildiren kişiler
Facebook’ta yakın çevresiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları paylaşabilmektedir. Sosyal medya
istihbaratı tüm bu veriler arasında doğru ilişkilendirmeyi yaparak anlamlandırmaktadır. Bu sayede sahte
hesaplar da ifşa edilebilmektedir.
Gelecekteki fenomenler ve eğilimler SOCMINT ile kısa sürede tahmin edilebilmektedir. SOCMINT
ile Sıfır Gün (Zero-Day) Saldırılarının henüz gerçekleşmeden veya çok yayılmadan sosyal medya
üzerinden tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
İstihbarat dünyasının sosyal medyaya artan ilgisinin nedeni sadece kolluk istihbaratı konularında
yürütülen çalışmalar değildir. Sosyal medyanın stratejik, operatif ve taktik seviyelerde adeta bir ortam
şekillendirici olarak kullanılabilmesi ve hatta bu alanda başat unsur olmaya başlaması oyun kurucular
için yeni fırsatlar doğurmuştur. Oyun kurucular bazen devletler bazen de farklı organizasyonlar olarak
gündeme gelebilmektedir. Para piyasaları bile sosyal medya üzerinden maniple edilebilmektedir.
Başlangıçta “Açık Kaynak İstihbaratı” bünyesinde bir alan olarak izlenen sosyal medya istihbaratı artık
kendi ismiyle yeni ve ayrı bir istihbarat oluşturma yöntemi olarak karşımıza çıkmıştır. “Sosyal Medya
İstihbaratı (SOMİS-SOGMINT)” ayrı bir uzmanlığı gerektiren, başvuru alanları sürekli gelişen ve
çeşitlenen bir oluşturma yöntemidir. Tanımlayacak olursak: “Sosyal medya sitelerindeki hesaplar,
bağlantılar ve yapılan paylaşımlar üzerinden hem müdahale ederek hem de müdahale etmeden uygun
teknik ve yöntemler ile elde edilen veri, bilgi ve haberlerin toplanması, sınıflandırılması,
değerlendirilmesi ve yorumlanması neticesinde elde edilen istihbarata” sosyal medya istihbaratı adı

3 Baltacı, Age, s.66
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verilir. Sosyal medya istihbaratı, “sosyal medya üzerindeki mevcut veri ve bilgilerin analitik kullanımı”
olarak da tanımlanabilir.
Sosyal medya istihbaratı, genel olarak herhangi bir sosyal iletişim ağı üzerinden gönderilen yazılı,
işitsel ve görsel mesajların, videoların ve diğer sosyal ağ verilerinin izlenmesini kapsar. Bu bilgiler
kişiden kişiye, kişiden gruba, gruptan gruba, özel ve herkese açık olan etkileşimleri içerebilmektedir.
İstihbarat teşkilatları tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal medya istihbaratı nitelikleri ve
yarattığı büyük etki nedeniyle hibrit ortamın en önemli bileşenlerinden biri olarak görülmektedir.
Sosyal Medya İstihbaratı Neden Önemlidir?
-

Sosyal medyada paylaşılan bilgilerde gizliliğe yeterince dikkat edilmemektedir,

-

Kişisel veriler bir şekilde izinsiz kullanılabilmektedir,

-

Duygu ve düşünceler analiz edilerek sonuçlar çıkarılabilmektedir,

-

Sosyal puanlandırmalar yapılarak sınıflara ayrılan profiller oluşturulabilmektedir,

-

Veri güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin henüz net bir yanıt yoktur.

2.2 Sosyal Medya İstihbaratında Uyulması Gereken Prensipler ve Yasallık
Devletin istihbarat kurumları ve kolluk kuvvetleri tarafından Sosyal Medya İstihbaratı
(SOCMINT)’nın uygulanması için şu altı prensibe uyulması tavsiye edilmektedir: Bu prensipler;
-

Yeterli ve desteklenebilir gerekçe,

-

Dürüst ve tutarlı bir süreç,

-

Orantılı ve gerekli yöntemler,

-

Denetlenebilir bir yetki,

-

Açık kaynak istihbaratının önceliği,

-

Makul bir başarı olasılığıdır. 4

Şimdi savaş hukukunda “Haklı Savaş Teorisi”ne de uygunluk içeren bu prensipleri inceleyelim.
Yeterli ve Desteklenebilir Gerekçe
Haklı savaş teorisinin ilk şartı olan haklı neden, istihbarat için de geçerlidir. Bu teori devletlerin her
zaman barışı amaç edinmesi gerektiğini, sadece savunma amaçlı savaşın haklı savaş olabileceğini,
intikam, işgal, ekonomik kazanç ya da ideolojik üstünlük amacıyla yapılan savaşın kabul edilemez
olduğunu belirtmektedir. Bu şarttan hareket ederek, istihbaratın da saldırı amaçlı değil, ulusal güvenliğin
sağlanması, terörizmle mücadele, toplumsal barış ve huzur amaçlı yapılabileceği sonucuna varılabilir.
Sosyal medya üzerinde devam etmekte olan sosyal ve teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmaları
sayesinde SOCMINT konusunda önemli ölçüde yetenekler kazanılmıştır. Ancak bir işin yapılabiliyor

4 Baltacı, Age, s.98-103. Omand vd, Introducing social media intelligence (SOCMINT), s. 41-46.
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olması, o işin yapılması için tek başına gerekçe değildir. Bu kapsamda, SOCMINT konusundaki
gelişmelerin varlığı da toplumun onayını almadan uygulanabileceği anlamına gelmeyecektir. İstihbarat
faaliyetlerinin toplumun güvenini ve onayını kazanabilmesi için tüm bu çalışmaların amacının onlara
güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sağlamak olduğuna halkı ikna etmek gereklidir. Bu amaca yönelik
olarak SOCMINT uygulamalarına başvurulmasının ise geleneksel yöntemlere oranla daha ekonomik ve
güvenilir sonuç verici olduğu da topluma izah edilmelidir.
Bu kapsamda SOCMINT uygulamalarının millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi,
genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması
sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak uygulandığı anlatılmalı ve toplumun onayı ve desteği
alınmalıdır.
Dürüstlük ve Tutarlı Bir Süreç
Sosyal medya istihbarat çarkının tüm aşamaları, veri erişiminin onayı, erişim çalışmaları, analiz,
değerlendirme ve sunum faaliyetleri tam tutarlılık ve bütünlük içerisinde olmalıdır. Tüm aşamalarda
görev alan personel dürüst davranmalıdır. Göstermelik ve keyfi olmayan, gerçek bir ihtiyaca dayanan
gerekçelerle veriler toplanmalı, analiz ve sunum aşamasında da dürüst ve tarafsız davranılmalıdır.
Özellikle kişisel bir soruşturmada istihbaratçı, hedef kişinin sosyal medya paylaşımlarını ve başkaları
ile etkileşimlerini incelemek için konunun dışında başka gerekçeleri kılıf olarak kullanmamalıdır. Tüm
süreç boyunca, bazı politik düşüncelerden ve dış baskılardan bağımsız bir SOCMINT ürününün ortaya
çıkarılmasına özen gösterilmelidir.
Orantılı ve Gerekli Yöntemler
Engellenmesi amaçlanan bir zarar ile bunu engellemek için alınan tedbirler orantılı olmalıdır. Zaten
kolluk kuvvetleri, zor kullanma yetkisini de sadece zorunlu hallerde ve karşılaşılan tehlike ile orantılı
olarak kullanmalı, kullanılan güç amacını aşmamalıdır. Haklı savaş teorisi de saldırganlığın
durdurulabilmesi ve barışın tesis edilebilmesi için gerekli en az kuvvetin kullanılması gerektiğini şart
koşmaktadır. Kolluk kuvvetinin orantılılık ilkesi ve haklı savaş teorisi istihbarata da uygulanırsa,
hakkında istihbarat toplanan kişilerin ve onların bağlantılarının sosyal medyadaki özel paylaşımlarına
sadece zorunlu hallerde ve gerektiği kadar erişilebilmelidir.
AİHS’in 8’inci madde 2’nci fıkrasında bu gerekçeler, “ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin
ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın, ahlakın veya başkalarının
hak ve özgürlüklerinin korunması için” şeklinde sıralanmıştır.
İstihbarat faaliyetlerinde orantılılık ilkesine yeterli özen gösterilmediğinde, demokratik bir toplumun
oluşumunda önemli bir yeri olan insan hakları ihlal edilmiş olacaktır. Avrupa Konseyi Bakanlar
Kurulunun üye ülkelere ilettiği tavsiyelerde de orantılılık, temel prensipler arasında yer almaktadır.
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Dışarıdan Denetlenebilir Yetki
İstihbarat personelinin yetkilerini aşarak hem kendisinin hem de kurumunun yasalar ve toplum
karşısında suçlanmasının ve keyfi uygulamaların önüne geçmek amacıyla haberleşme özgürlüğüne
müdahale gerektiren çalışmalar denetlenebilen ve sınırları açıkça belirtilmiş bir yetki ile
gerçekleştirilmelidir. Kişi ya da gruplar hakkında sosyal medya üzerinden veri toplanırken, etik ve yasal
sınırların aşılma olasılığının önüne geçebilmek amacıyla, yukarıdan aşağıya açık ve net bir yetki zinciri
oluşturulmalıdır. Kullanılan yetkilerin ve bu yetkileri kullanarak yapılan faaliyetlerin tutanakları da
ayrıntılı biçimde kaydedilmelidir. Bu yetki zinciri ve tutanaklar sayesinde SOCMINT faaliyetleri
gerektiğinde yargısal ya da siyasi yetkililerce denetlenebilecektir. Böylece yukarıda sayılan gereklilik,
tutarlılık ve orantılılık ilkelerine uyum konusunda bir otokontrol mekanizması gerçekleşmiş olacaktır.
Kurum içinde oluşturulacak yetki zinciri ise sadece kurum yetkililerin kararı doğrultusunda değil,
ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak oluşturulmalıdır. Aksi halde personel kurum içi istihbarat
süreçlerine uyumlu olarak hareket ettiğini düşünürken, aslında ulusal ve uluslararası mahkemelerde suç
olarak tanımlanabilecek hatalara düşebilir. AİHS’in 8’inci maddesinin ihlali konusunda açılan bazı
davalarda AİHM, haberleşmeye müdahale konusunda makamların takdir yetkilerinin kapsamı ve
kullanma şeklinin ulusal yasalarda yeterli netlikte olmamasını gerekçe göstererek başvuranları haklı
bulmuş, davalı devlet kurumlarının 8’inci maddeyi ihlal ettiğine hükmetmiştir. Sosyal medyanın henüz
yeni bir iletişim ortamı ve yeni bir istihbarat kaynağı olmasından dolayı SOCMINT uygulamalarının
denetleme usulleri henüz netleşmiş değildir. Bu nedenle denetlemelerde, SOCMINT uygulamalarının
özellikle AİHS‟in 8’inci maddesi ile uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
Sadece Açık Kaynak Olmadığında Örtülü İstihbarata Başvuru
Haklı savaş teorisinin “son çare” maddesi, muhtemel tüm anlaşma yollarının başarısız olduğu
durumlarda savaşın haklı olabileceğini belirtmektedir. Bu prensip istihbarata uyarlanırsa, gerekli bilgiye
açık kaynaktan ulaşma imkânı olduğu durumlarda, kişilerin özel yaşam ve iletişim hakkının ihlal
edilmemesi gerekecektir. Müdahaleci istihbarat toplama yöntemleri çoğu zaman etik olmayabileceği
gibi, önceki maddede belirtildiği üzere yasadışı da olabilmektedir. O halde daha az müdahaleci
yöntemlerin mümkün olduğu durumlarda, gizli kişisel bilgilere erişmek ve onları açık etmek yerine açık
kaynak verilerine ya da kişilerin gönüllü olarak beyan ettiği bilgilere dayanarak soruşturma yürütmek
daha doğru olacaktır. Bilindiği üzere Facebook gibi sosyal ağ sitelerinde kullanıcılar kendi belirledikleri
paylaşımları herkes tarafından erişilmesine izin verebilmekte, diğerlerini ise sadece belirli kişiler
tarafından görülebilecek şekilde kısıtlayabilmektedir. Bu gibi durumlarda hedef kişi ya da grupların
herkese açık olarak yayınladığı paylaşımlar gerekli istihbarat için yeterli ise kişinin özel paylaşımlarının
ve iletişiminin deşifre edilmesi bu prensibe aykırı olacaktır.
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İstihbaratın Makul Başarı Olasılığı
Bir sosyal medya istihbarat çalışması yukarıdaki prensiplerle uyumlu da olsa, faaliyetin kabul
edilebilir bir başarı olasılığı olmalıdır. İstihbaratın başarı ölçütü ise toplanan bilginin ve sırların kendisi
değil, bunların karar vermeye yaptığı katkıdır. SOCMINT’in böyle bir katkısı olmayacaksa ya da düşük
bir başarı olasılığı varsa harcanan zaman, emek ve paraya ek olarak, kişilerin özel iletişimine müdahale
de boşuna yapılmış olacaktır. Bu israfın önüne geçmek için muhtemel sonuçlar önceden iyi
değerlendirilmeli, yapılan çalışmalar sonucunda yararlı bir istihbarat üretme olasılığı düşükse
SOCMINT faaliyetlerine başlanmamalıdır.
SOCMINT için gerekli aşamalar olan sosyal medya üzerindeki veriyi yakalamak, analiz etmek ve
anlamlandırmak, henüz tam olgunlaşmamış, yeni ve gelişmekte olan yeteneklerdir. Gelişmekte olan her
araştırma alanı gibi bu alanda da bazı metodolojik aksaklıklar olabilir. Bunlar veri erişimi, analizi,
yorumlanması ve kullanılması aşamalarında hata ve belirsizliklere neden olabilmektedir. Bu gibi
aksaklıklar ve belirsizlikler başarı olasılığını düşürme potansiyeline sahiptir. SOCMINT operasyonları
planlanırken tüm bu faktörler göz önüne alınmalıdır.
Sosyal ağlar üzerindeki paylaşımları ve iletişimleri izlenen şüphelilerin aslında masum oldukları
ortaya çıkması durumunda, onların ve etkileşimde bulundukları kişilerin uğrayacakları zarar da önceden
değerlendirilmelidir. Bu prensip, haklı savaş teorisinin “muharip olmayanların masumiyeti” maddesi ile
açıklanan ve “bireysel olarak savaşa iştirak etmeyenlerin saldırıya uğramaması gerektiğini” şart koşan
prensibi ile de örtüşmektedir. Kötü bir niyet olmaksızın paylaşılan bir yazı ya da görüntüden yola
çıkılarak yanlış anlaşılmalarla kişilerin haksız yere izlenmesi, hatta yargılanması kişileri ve istihbarat
kurumlarını yıpratabilecektir.
Dünyada ve Türkiye’de özel hayatın gizliliği ile ilgili yasal düzenlemelerin incelenmesi sonucunda,
evrensel sözleşmelerin ve yerel yasaların ortak olarak aşağıdaki konuları içerdiği görülmektedir.
1- Bireylerin iletişimi ve kişisel verileri gizlidir ve bu gizlilik devlet tarafından yasalarla
korunmaktadır.
2- Gizlilik hakkı yasalarla sınırlandırılabilmekte, devlet kurumlarınca kişilerin mahremiyetine
yasaların öngördüğü ölçüde ve ulusal güvenlik gibi gerekçelerle müdahale edilebilmektedir.
3- Sosyal medya istihbaratı uygulamalarında yukarıda sayılan evrensel sözleşmeler ve ulusal
yasaların belirlediği sınırlar dâhilinde hareket edilmesi, toplum güvenliği ile özel hayatın gizliliği
arasındaki dengenin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.
2.3 Devlet Düzeyinde Sosyal Medya İstihbaratı ve Bir Uygulama Örneği
Bir sosyal medya sitesinin sahibi olan şirket işin doğası gereği o sitede biriken verilerin de sahibidir.
Bu nedenle istihbarat kurumları ve polis teşkilatları, suçun önlenmesi ya da işlenmiş suçun
soruşturulması amacıyla gerekli gördüğü durumlarda yaygın olarak kullanılan sosyal ağ sitelerinden veri
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talebinde bulunabilmektedir. Özellikle ABD güvenlik kurumları, kendi ülkesinde kurulup tüm dünyaya
hizmet veren Facebook, Twitter ve Google gibi sitelerden kullanıcıların kişisel verilerini ve paylaşım
içeriklerini isteyebilmektedir. Bu taleplerin ilgili şirket yönetimlerince değerlendirilerek bazılarının
cevaplandırıldığı, bazılarının ise reddedildiği ifade edilmesine rağmen istihbarat teşkilatlarının istediği
bilgilere ulaşmakta başarılı olduğu bir sır değildir.
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA)-PRISM Uygulaması
PRISM (Planning Tool for Resource Integration, Synchronization, and
Management, Türkçesi: Kaynak Entegrasyonu, Senkronizasyon ve
Yönetim için Planlama Aracı) Bush yönetimi döneminde 2007 yılında
Amerikan Kongresi’nde çıkarılan Amerika’yı Koruma Kanunu (Protect
America Act) ile 2008 yılında değişiklik yapılan Dış İstihbarat Gözetim
Yasası (FISA) uyarınca ABD Dış İstihbarat Gözetim Mahkemesi'nin
(FISA Mahkemesi veya FISC) denetimi altında yürütülmekteydi.

5

Dış İstihbarat Gözetim

Mahkemesinden (Foreign Intelligence Surveillance Court) onaylı program, internet üzerinden dünyanın
herhangi bir noktasından başka bir noktasına gönderilen ve ABD’li şirketlerin sunucu bilgisayarlarından
geçen mesaj trafiğinin izlenmesini sağlamaktaydı. Bu izleme ve gözetleme faaliyetleri 2007 yılından
önce de yapılmakta idi ancak bu yıllarda gözetlemeye gerekçe olarak, iletişimi izlenecek unsurların
terörizm ya da casusluk faaliyetleri ile ilişkilerinin olduğunun kanıtlanması gerekiyordu.
Programın varlığı altı yıl sonra NSA çalışanı Edward SNOWDEN tarafından sızdırılmış ve kitlesel
veri toplama kapsamının toplumun bildiğinden çok daha fazla olduğu ifade edilmişti. Açıklamalar
İngiliz yayın organı The Guardian tarafından 6 Haziran 2013
tarihinde yayınlandı. Bu dokümana göre NSA, PRISM kod adlı bir
uygulamayı kullanarak çok sayıda sosyal medya ve e-posta sitesinin
veri tabanına doğrudan erişmekte, kullanıcıların kişisel verilerini
ve iletişim içeriklerini alarak bunları izlemekteydi. Bu
dokümanı ve The Guardian’ın haberini referans gösteren Amerikan
The Washington Post Gazetesi de aynı gün aynı konuyu haber yaptı.
İlgili gazete makalelerine göre NSA’in Amerikan hizmet sağlayıcı
şirketleri Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL,
Skype, YouTube ve Apple’ın sunucu bilgisayarlarına doğrudan
erişmekte ve ihtiyacı olan tüm bilgileri almaktaydı. Washington
Post'un belirlediğine göre programın verilerinin yüzde 98'i Yahoo,
Google ve Microsoft tarafından sağlanıyordu. Belgeler, PRISM programının NSA analitik raporları için

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/PRISM_gözetleme programı (Erişim tarihi:26 Eylül 2020). Timothy B Lee, "How
Congress Unknowingly Legalized PRISM in 2007".(June 6, 2013) Wonkblog (blog of The Washington Post).
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kullanılan en önemli istihbarat kaynağı olduğunu ve NSA'nın, FISA bölüm 702 yetkisi kapsamında
edinilen bilgilerin ise internet trafiğinin %91'ini oluşturduğunu göstermekteydi.6
The Guardian ile The Washington Post’un raporunda adı geçen Amerikan hizmet sağlayıcı
şirketlerinin bazılarına PRISM uygulaması sorulduğunda, şirket sözcüleri PRISM uygulaması hakkında
bilgilerinin olmadığını, sunucu bilgisayarlarına hükümetin doğrudan erişmediğini, ancak mahkeme
kararıyla ve kararda belirtilen kişilere ait bilgilerin teslim edildiğini söylemişlerdi. Ulusal İstihbarat
Direktörü, bu program kapsamında toplanan bilgilerin, o güne kadar toplanmış en önemli ve değerli
bilgiler arasında olduğunu ve Amerikan halkının geniş bir tehdit yelpazesinden korumada kullanıldığını
söylemiştir. Tamamen yasal olan bu programın açığa çıkarılmasının menfur ve Amerikan halkının
güvenliğini tehdit eden bir davranış olduğunu da eklemiştir. Direktör PRISM uygulaması ile ilgili
raporda hatalar olduğunu belirtmiş ancak bu hataların neler olduğunu söylememiştir.
The Guardian’da yayınlanan bir başka makalede ise, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin PRISM ile ilgili
çıkan haberlerden rahatsız olduğu, konu ile ilgili olarak ABD ve AB’nin istihbarat, emniyet ve hukuk
yetkililerinin Dublin’de bir toplantı yaptığı belirtilmişti. AB yetkililerine toplantıda verilen cevaplara
göre PRISM uygulaması kullanılarak Avrupa ülkeleri vatandaşlarının verileri kitlesel olarak
toplanmamış, sadece terörizm, siber suç ya da nükleer silahlanma konularında kuvvetli şüphe oluşan
kişi veya gruplar hakkındaki verilere erişilmiştir. Hedef kişi ya da gruplar ise sadece yabancılardır ve
hedefler ABD dışında iken uygulama yapılmıştır. Uygulama dış tehditlerle ve istihbaratla ilgilidir,
terörizm ve siber suçla ilgili soruşturma kapsamında da olsa, ABD vatandaşları hedef alınmamıştır.
Uygulama kitlesel veri toplama metodu ile çalışmamakta, belirli kişi ya da grupları hedef almaktadır.
PRISM uygulaması ABD Kongresinin gözetiminde ve ABD mahkemelerinin emriyle kullanılmıştır.7
ABD’li Başsavcı Eric HOLDER da PRISM programının kapsamlı bir denetim altında uygulandığını
ve her şeyin yasalara uygun yapıldığını belirtmiştir. PRISM uygulaması ile ilgili çıkan haberler ve ABD
ve AB yetkililerinin demeçlerinden yola çıkılarak bu uygulamanın ABD merkezli sosyal medya
sitelerini izlediği kesinlik kazanmaktadır. Kesin olmayan ise, sadece ABD dışındaki kullanıcıların mı,
yoksa ABD vatandaşları dâhil tüm kullanıcıların mı izlendiğidir. Ayrıca doğrudan şirketlerin sunucu
bilgisayarlarına bağlanarak tüm veriler üzerinden sorgulama yapılıp yapılmadığı da net değildir.
SOCMINT, toplum güvenliğini sağlamada büyük katkılar sağlayacak bir istihbarat türü olma
potansiyeline sahiptir. Ancak toplum tarafından kabul edilmesi ve yasal olabilmesi için iki önemli şartın
sağlanması gereklidir. Öncelikle SOCMINT istihbaratçılar için güvenilir ve güçlü bir bakış açısı

6 https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data. Gellman, Barton (6 Haziran 2013).
"US Intelligence Mining Data from Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program". The Washington
Post. 28 Haziran 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Ocak 2022.
7 Ian Traynor vd.,“Prism NSA Surveillance 'Did Not Collect European Data in Bulk- “Prizma NSA gözetimi
'Avrupa
Verilerini
toplu
olarak
toplamadı”,
The
Guardian,
Friday
14
June
2013,
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/14/prism-nsa-surveillance-european-data , erişim: 26 Eylül 2020)
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sağlamalıdır. Bu da hem teknolojik yatırım hem de sosyal medyadaki insan davranışlarının analizi
konusunda araştırmalar yapılmasını gerektirmektedir. İkinci olarak, SOCMINT'in bilgileri hangi amaçla
ve nasıl toplayıp depolayacağı konusu net ve şeffaf olmalı, bunun neden olacağı zararlar ile kötüye
kullanım cezaları önceden tanımlanmalı ve açıklanmalı, tüm bu faaliyetleri belirleyen ve sınırlayan
yasalar önceden çıkarılmalıdır. Bu hem toplum için faydalı olacak hem de istihbarat toplayan kamu
personelinin kendinden emin ve güvenle hareket etmesini sağlayacaktır.
3. Sosyal Medyada Kamuoyu Oluşturulması ve Algı Yönetimi
Sosyal iletişim ağları üzerinde oluşturulan hesapların etkisi takipçi sayısıyla doğru orantılı olmasına
rağmen mesajın başka hesaplar tarafından paylaşılması bir çarpan etkisi yaratmaktadır. Mesaj kısa
sürede umulmayacak kadar büyük kitlelere ulaşabilmekte ve kitleler belli bir düşünceyle buluşturularak
umulan etki artırılabilmektedir. Olumlu ve faydalı bir bilgi kullanıldığında ulaşılan hasıla genel ve
geçerli gerçekliğe katkı sağlamaktadır. Ancak bu sunumun asıl konularından olan sosyal medyanın
olumsuz ve maksatlı kullanımı ise istihbarat servislerinin karşı istihbarat birimlerinin ilgisini
çekmektedir. Burada karşımıza kamuoyu şekillendirme, algı yönetimi, propaganda, dezenformasyon ve
manipülasyon uygulamaları çıkmaktadır. Bahse konu kavramlar ve uygulamalar hibrit ortamın
vazgeçilmez yöntemleridir. Kamuoyu halkın kendisini ilgilendiren bir mesele hakkındaki genel kanaat
ve düşünceleri demektir. Algı ise psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması,
yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Son yıllarda algı yönetimi ile ilgili
çalışmaların sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak algı yönetimi konusunun
kimlik yönetimi, imaj yönetimi ve itibar yönetimi gibi konularla ve disiplinler arası bir yaklaşımla
incelendiği ve propaganda, manipülasyon, psikolojik savaş, örtülü operasyon, kamu diplomasisi,
yumuşak güç gibi kavramlarla birlikte ele alındığı ve ilişkili olduğu görülmektedir. Stratejik iletişim ve
algı yönetimi konularında yapılan çalışmaların başlangıcı aynı dönemlere rastladığından algı yönetimi
kısmen stratejik iletişim gibi de düşünülebilmektedir. Fakat algı yönetimi stratejik iletişim ile eş anlamlı
değildir. Algı yönetiminde verilen mesajların sonuçları önemli iken stratejik iletişimde ise mesajın
kendisi ve verilme şekli daha önemli olmaktadır.
Kamuoyunun oluşturulması, yönlendirilebilmesi ayrı bir uzmanlık alanıdır. Algı yönetimi her ne
kadar uzun bir tarihsel geçmişe sahip olsa da sistemli bir şekilde ilk defa ABD Savunma Bakanlığı
tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma göre algı yönetimi, "Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık,
istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması ve/veya durdurulması; bunun
sonucunda hedef davranış ve düşüncelerin hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesidir."8
Algı yönetiminde kişinin veya hedef kitlenin algılaması sonucu oluşan kanı, gerekli tedbirler
alınmazsa gerçeğin kendisinden daha önemli hale gelmektedir. Özellikle gerçeklikten ziyade genel

8 Serhat Ulağlı, İletişim Çalışmaları, Motto Yayınları, İstanbul, 2020, s.204.
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kabulün tercih edildiği post-truth

9

yaklaşımlarda, kamuoyunu belli düşünceler çevresinde

şekillendirebilmek çok daha kolay olmaktadır. Yaratılan bir slogan, bir fotoğraf, bir video, belli bir
mizah çeşnisiyle birleştiğinde yüzlerce makaleye, onlarca kitaba, televizyon programlarına bedel bir etki
yaratabilmektedir. Burada asıl mesele konunun gerçekliğinden, içeriğinden çok mesajın yarattığı etki
olmaktadır. Çünkü algılanan durum, gerçek ne olursa olsun gerçek gibi değerlendirilmektedir. Algı
yönetimi ile amaçlanan, kamuoyu desteği oluşturmak, bu desteği korumak ve hedef kitlenin tutum ve
davranışlarını istenilen doğrultuda yönlendirmektir.
Sosyal medyada var olan içerikler kullanıcılar tarafından oluşturulduğundan yaratıcılık, aykırılık ve
farklılık önem kazanmaya başlamış ve katılım çağı doğmuştur. Diğer bir anlatımla büyük medya
kuruluşlarının hegomanyası kırılmış ve artık medyanın içeriğini üretenler ve medyayı izleyenler
arasındaki katı ayrım ortadan kalkmıştır. Bununla beraber değişim hızı da artmıştır. İnsanlar için
innovatif olmak ve yeniliklerde başı çekmek önem kazanmıştır. Derinlemesine

baktığımızda

ise

karşımıza çıkan durum biraz farklılık arz etmektedir: gerçekler değil fikirler önem kazanmıştır, objektif
olmak değil içten olmak önemli hale gelmiştir. Yani asıl olan ilgi çekmek ve karşı taraftakileri doğrudan
etkilemek olmuştur. Dolayısıyla artık insanlar bilinçaltının derinliklerinde mahsur kalmış duygu ve
düşünceleri rahatlıkla toplumun veya karşıdakinin değer yargılarını göz ardı ederek ifade edebilir hale
gelmiştir.
Üzerinde durulması gereken bir başka önemli nokta da sosyal medya siteleri üzerinden verilen
mesajların sürekli tekrar etmesi sayesinde hedef kitle üzerinde yaratılan etkinin artırılabilmesidir. Ayrıca
algı ve kültür arasındaki ilişki de algı yönetiminin başarısına etki eden bir başka faktördür. Kültürel
farklılıklar bireylerin, toplumların ve devletlerin algılamalarında farklılık göstermektedir. Algı yönetimi
uygulayıcıları hedef kitlenin, eğitim düzeyini, demografik ve kültürel özelliklerini iyi tanımak ve buna
uygun mesajlar, imgeler ve araçlar seçmek durumunda kalmaktadırlar.
Algı yönetiminin içinde yer alan ve yöntem olarak sosyal medya platformlarında birlikte kullanılan
bazı kavramlar olduğunu belirtmiştim. İnsanların düşünce ve davranışlarını etkilemek amacını taşıyan
önceden planlanmış bir mesajlar bütünü olarak tanımlanan propaganda için en az maliyetli ve en etkili
mecra sosyal medyadır.
Kötü niyetli bir şekilde hedef kitleyi yanıltmak ve yanlış bilgilendirmek, kasıtla bilgi çarpıtmak,
yalan ve propaganda gibi yöntemlerle insanları yönlendirmek için yapılan dezenformasyon çalışmaları;
arzu ve talepleri gerektiği durumlarda zarar bile vererek başkalarına benimsetme, yönlendirme,
etkileme, dayatma, zorla kabul ettirme yöntemi olarak karşımıza çıkan manipülasyon faaliyetleri sosyal
medyanın sağladığı olanaklar sayesinde çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.

9 Post truth: nesnel olan bir gerçeklik karşısında halk kitlelerinin kişisel duygular ve çeşitli çıkarların ağırlık
kazanması ile nesnel gerçekliğin silikleştirilmesi ve kamuoyunu etkilemesi
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Şimdi sosyal medyada uygulanan algı yönetimi tekniklerine bir göz atalım; sosyal medyada
uygulanan algı yönetimi tekniklerini şöyle sıralamak mümkündür:
- Fotoğraf, resim ve görüntü manipülasyonu,
- Video montajlama ve kurgulama,
- Cımbızlama ve Çarpıtma,
- Bilgi uydurma ve bilginin manipülasyonu,
- Magazinleştirme ve itibarsızlaştırma,
- İstatistiksel verilerle yanıltma,
- Meşrulaştırma,
- Sanal köstebeklik,
- İnfial yaratma,
- Bilinçaltını etkileme,
- Kahramanlaştırma ve sosyal mitleştirme,
- Sosyal ağlarda kampanya oluşturma,
- Yorumlar ve beğeniler üzerinden algı yönetimi,
- Etiketleme,
- Sosyal linç,
- Sahte hesaplar,
- Yasa dışı gösterme ve
- Çağrışım yapmadır. 10
İfade ettiğimiz bu algı yönetimi tekniklerine önemli siyasi ve askeri olaylar cereyan ederken çok sık
rastlamaktayız. Fotoğraf, resim ve görüntü manipülasyonuna bir örnek verelim:

Yunan devlet televizyonu ERT’de, 2020 yılı Ekim ayı içinde “Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini
sürdüren Oruç Reis'in, karasularını ihlal ettiğini, Yunanistan donanmasının süratle harekete geçtiğini ve
10 Levent Eraslan, Sosyal Medya ve Algı Yönetimi Sosyal Medya İstihbaratına Giriş, Ankara, Anı Yayıncılık,
2018, 129-214.
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Oruç Reis'i bölgeden kovduğunu” öne süren bir haber yapılmıştı. Haberin görüntüsü olduğu iddia edilen
fotoğraf da servis edilmişti. Logolu olarak servis edilen fotoğrafta Yunan savaş gemilerinin Oruç Reis'e
müdahale ettiği görülüyordu.
Servis edilen fotoğrafın orijinali bulunup incelendiğinde, montaj açıkça ortaya çıkmıştı.
Gerçek dışı bilgi ve fotoğrafların kamuoyuna sunulması aksi ispat edilinceye kadar belli bir algı
oluşturmakta ve arada geçen sürede kamuoyu yönlendirilebilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi harekâtlarında sosyal medyada negatif ve pozitif yönde yoğun
paylaşımlara tanık olduk. Olumsuz çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK başta olmak üzere
destekçilerinin ve iş birlikçilerinin, sosyal medya hesaplarından sahte görsellerle desteklenmiş yalan
haberler yayarak dezenformasyon yaptıklarına çok defa rastlamışızdır. Bunlara birkaç örnek verelim.

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 18 Mart 2018 tarihli sahte hesaptan yapılan bu paylaşımda, fotoğrafta
ağlayan bir kız çocuğunun yardıma muhtaç bir şekilde elini uzattığı görülüyor hemen üstünde de kalın
puntolarla “Afrin’de Kürtlere Yönelik Türk Saldırganlığını Durdur” yazıyordu. Pankartta yardıma
muhtaç çocuk figürü ön plana çıkarılarak infial yaratma türü algı yönetimi ajitasyon propagandası
yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde pankarttaki görselin aslında Gazzeli bir kız çocuğuna ait
olduğu anlaşılmıştır. 2014 yılında Fransız L’obs sitesi tarafından yapılan mülakatta bu görsel

194

kullanılmıştır. 11 Örgüt veya sempatizanları bu görseli kullanarak “fotoğraf, resim ve görüntü
manipülasyonu” tekniği uyarınca pankartlarına yerleştirmişlerdir.12

Örgüt ve sempatizanları harekât sürecinde özellikle Suriye, Irak, Yemen ve Filistin’de ajanslar
tarafından çekilmiş çocuk fotoğraflarını sanki Afrinli çocuklarmış gibi göstererek algı operasyonu
yapmıştır. Üstelik bu dezenformatif içerikler tanınmış gazete ve ajanslar tarafından da örgüt
propagandası için kullanılabilmiştir. Çocukların masumiyeti üzerine kurulu bu manipülasyon (hileyle
yönlendirme) sosyal paylayım ağlarında o kadar hızlı yayılmaktadır ki dezenformasyon çürütülse dahi
binlerce kişiye ulaşmış olmaktadır. Zaten
amaç da budur, tekrar ne kadar sık olursa
kalıcılıkta o denli fazla olmaktadır.
2. Kahramanlaştırma ya da mitleştirme
tekniği bilhassa terör örgütleri tarafından
eleman ve taraftar kazanma, karizmatik
lider kültü oluşturma ve etkileme amaçlı
kullanılmaktadır Tarihteki örneklerinde
olduğu

gibi

bugün

de

kahramanlık

atfedilecek kişiler bilinçli bir şekilde
seçilmektedir.
YPG’nin

Bu

kadın

bünyesindeki

tekniğe
askeri

İngiliz

bir

örnek

birliği

YPJ

vatandaşı

Anna

CAMPBELL olmuştur. Söz konusu kişi
Zeytin

Dalı

Harekâtı

sürecindeki

11 L’obs Web sitesinin 07 Ağustos 2017 Tarihli Haberi
12 Yakup Toktay, Sosyal Medyada Dezenformasyon, Manipülasyon ve Propaganda Etkisi: Zeytin Dalı Harekâtı
Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Y.L.Tezi, İstanbul, 2019.
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çatışmalarda ölmüştür. Özellikle İngiliz medyası ve YPG sempatizanları tarafından kahramanlık
atfedilen Campbell’ın sosyal medyada dolaşıma sokulan binlerce fotoğrafına rastlamak mümkündür.
3. Sosyal medya üzerinden algılar oluşturularak sosyal ve siyasal hareketler başlatılabilmekte ve
yürütülebilmektedir. Bunun en çarpıcı ve yakın dönem örneklerinden biri Fransa’da başlayan ve Avrupa
ile Afrika’da belli bir bölgeye kadar yayılan Sarı Yelekliler (Yellow Vests) Hareketidir.
Fransa’da 80’li yıllarda uygulanan servet vergisini adı altında 1.3 milyon avrodan fazla serveti olan
vatandaşlardan kesinti yapılmaktaydı. Bu vergiden dolayı çok sayıda zengin Fransız servetlerini ülkeden
çıkarmıştı. Ancak halkın diğer bölümü memnundu. Macron Hükümeti’nin daha önce de kaldırılan ve
tekrar uygulamaya sokulan servet vergisini 2017 Eylül’de tekrar kaldırması halkta büyük tepki
yaratmıştı. Buna ilave olarak 2018 itibariyle Fransa’da son 12 ayda akaryakıt fiyatlarının %23 zam
görmesiyle birlikte 2000’lerden bu yana akaryakıt fiyatları en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Hatta bu
zam oranları Fransa’yı Avrupa ülkeleri arasında petrolü en pahalı kullanan ülke yapmıştı. Fransa’da
Macron hükümetinin benzin fiyatlarını bir kez daha artırma kararı sonrasında 17 Kasım 2018’de Paris’te
başlayan eylemler ülke geneline yayılmış ve eyleme katılanların sayısı yüzbinlere ulaşmıştı. Sokak
hareketleri Avrupa’nın birçok ülkesine ve Afrika’da Burkina Faso’ya kadar ilerlemişti. Bu dönemde
Facebook, Fransızca adıyla “Gilets Jaunes” yani “Sarı Yelekliler” hareketinde önemli bir rol oynamıştı.
Birçok Fransız kaynaklarına göre de Facebook protestoların organizasyonunda kullanılan en büyük
platform olmuştu. O dönem için Fransa halkının %67’si Facebook kullanmakta ve her gün 22 milyon
insan Facebook’a giriş yapmaktaydı. Hareketle ilgili en büyük Facebook grubu olan “Compteur Officiel
de Gilets Jaunes” (Sarı Yelekliler Resmi Sayfası) 1.7 milyon üye sayısına sahip olmuştu.13

Fransa’nın güneyindeki Narbonne’da 36 yaşındaki Ghislain COUTARD ise Facebook’ta “Vestman”
takma adıyla vergilere karşı itirazlarını belirtmek amacıyla sarı yelek giyerek insanları cesaretlendiren

13 Toktay, Age, s. 26-27
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bir video paylaşmıştı ve bu video hızlı bir şekilde yayılarak yaklaşık 5.5 milyon kişi tarafından
izlenmişti.14
Facebook’un live özelliği ve popüler sayfalar sayesinde olayı üstlenen ve destekleyen çoğu
kullanıcıdan biri olan Maxime NİCOLLE isimli kullanıcı Fransız devriminin sembolü olan giyotini
Facebook hesabına koyunca takipçi sayısı hızla artmış ve “sarı yelekliler” hareketinin ulusal bir figürü
gibi görülmüştü. 15
Facebook’un sadece gürültüleri artıran bir mobilizasyon olmadığı, duyguların anlık, yoğun ve aşırı
değerlendirilmesi örneklerinin artması sonucunda Facebook’un yayma tarzı dikkat çekmişti.
Protestocular tarafından duyulan öfke bu platformda çok hızlı bir şekilde yayılmış ve Facebook’ta bilgi
dolaşımı öfke ile sunularak olaylara mükemmel bir şekilde etki etmişti.

Grafik 1-Sosyal medyada “Sarı Yelekliler” Hakkında Bahsedilen İçerik Hacmi
Kaynak: https://www.parismatch.com, 05.12.2018

Sosyal medya sitelerinin protesto ve gösterilerdeki bir diğer etkisi de gündemin ve konunun sıcak
tutulmasını ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar canlanmasını sağlamak oluyordu. Fransız araştırmacı ve
akademisyen Olivier ERTZSCHEİD (2018), bu tür toplumsal olaylara ilişkin Facebook’un rolüne dair
şu açıklamaları yapmıştır: “Facebook olayların zirve noktasını kaybetmeye başladığı anda (medya da
14 Clarke ve Mezzofiore, 2018, Who are the 'yellow vest' protesters causing chaos in France?, December 10, 2018
15 https://www.breitbart.com/tech/2018/12/04/how-french-yellow-vest-protesters-used-social-media-to-organize/
4 Aralık 2018
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dâhil) olaylar geri çekilme eğilimine girer girmez sizi daha önce beğendiğiniz içeriklere maruz bırakarak
dikkatinizi bu harekete çeken ilgi çekici konuları önünüze getirmiştir.”16
Sarı Yelekliler benzeri diğer tüm hareketlerde hareketinin organizasyonu için Facebook’un, merkezi bir
platform olarak kabul edilmesine karşın bir mikroblog sitesi olan Twitter’ın kendine has tartışma
platformu özelliği ve paylaşılan içeriklerin hacmi onu diğer sosyal medya ağlarından daha baskın ve
farklı kılmaktadır. Sarı Yelekliler örnek olayında belirlenen zaman kesiti içinde içerik hacmi
kapsamında Twitter’ın çok yoğun kullanıldığı görülmüştür. (Grafik-1) Mikroblog olması nedeniyle kısa
mesajlarla büyük kitlelere erişebilme fırsatı nedeniyle daha fazla tercih nedeni olmuştur.

Grafik 2- “Sarı yelekliler + Akaryakıt” ve “Sarı yelekliler + Macron” Anahtar Kelimelerinin
Twitter‟da Bahsedilme Yüzdeleri

Twitter paylaşımlarının incelenmesi neticesinde önemli sonuçlara ulaşılabilmektedir. Gündeme ilişkin
gelişmelere yön veren çıkarımlar ve gelecek öngörüleri yapılabilmektedir. Bunlardan biri anahtar kelime
bazlı incelemelerdir Grafik-2’de görüleceği üzere “Sarı Yelekliler” hareketinin başladığı dönemde 1
aylık anahtar kelime bazlı bahsedilme yüzde grafiğine bakıldığında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan
bahsedilme oranı 22.11.2018 tarihi itibari ile akaryakıt kelimesine kıyasla yükselişe geçmiştir. Bu
demek oluyor ki, olaylar bu tarih itibariyle seyir değiştirmiş ve Macron konusu akaryakıt konusundan
daha fazla bahsedilmeye başlanmıştır.
Olayların seyir değiştirmesinde Macron hükümetinin protestolara karşı kullandığı güvenlik güçlerinin
kontrolsüz gücünün etkili olduğu varsayılmaktadır. Çünkü Emmanuel MACRON ile ilgili bahsedilen
konuşmalarda en sık kullanılan kelimeler “öfke, istifa, fiyat yükselmesi, seferberlik, protesto, geçiş,

16 Toktay, Age, s.28
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halk, utançtır.17 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MACRON büyük tepkiler karşısında akaryakıt vergi
zamlarını önce askıya almış daha sonra tamamen kaldırmasına rağmen 08 Aralık 2018 tarihi itibariyle
“sarı yelekliler” hareketi dördüncü haftasında protestolar en şiddetli haliyle devam etmiştir.18 Macron,
protestoların salt akaryakıt zamlarından kaynakladığı düşüncesinde olmalı ki görünüş itibariyle bu
olaylara sebebiyet veren zamları geri kaldırmıştır. Ancak eylemlerin yine de devam etmesi üzerine
Macron 10 Aralık 2018’de ulusa sesleniş konuşması yaparak asgari ücrete 100 avro zam yapacağını,
fazla mesailerden de kesintisi olmayacağını, son olarak 2 bin avronun altındaki emekli maaşlarından da
kesinti yapılmayacağı yönünde vaatler sıralamış ve olayların durması yönünde çağrı yapmıştır.19
Benzer birçok konu ve olayda konu ve olayın taraflarının kitleleri etkilemek, taraftar toplamak,
haklılığını ispat etmek ve hatta sonuca ulaşmak üzere sosyal medyayı kullandığına defalarca
rastlamışızdır. Günümüzde ve gelecekte sosyal medya üzerinden fikirlerin üretilmesine, beslenmesine
ve yayılmasına, gündem yaratılmasına, kamuoyu oluşturulmasına ve hedef kitlelerin tutum ve
davranışlarının şekillendirilebilmesi için algı yönetimi çalışmalarının yapılmasına devam edileceğini
söyleyebiliriz.
Algı yönetimi kamuoyu oluşturulmasında etkinliğini sürdürmektedir ancak son olarak şunu belirtmekte
fayda görüyorum: algı yönetiminin başarılı olabilmesi için, hedef kitlenin tutum ve kanaatlerinin
değiştirilmesi maksadıyla yapılan ikna faaliyetlerinin farkında olmaması gerekir. Çünkü insanlar ikna
edilmeye çalışıldıklarını düşündükleri zaman, daha çok karşı argümanlar geliştirerek hâlihazırdaki
düşündüklerine ve sahip oldukları tutum ve davranışlara daha da sıkı sarılırlar. İnsanların ikna
edildiklerinin farkına varmalarını sağlamanın yolu onları ikaz etmektir. İkaz edilen bireylerin ikna
edilmesi oldukça zordur.

17 https://www.parismatch.com, 05.12.2018
18 https://www.theguardian.com, 08.12.2018
19 https://tr.euronews.com, 15.12.2018
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Silahlı Çatışma ve Kültür Varlıklarının Korunması Çerçevesinde
Askeri Bakış Açısı ve Çeşitli Ordularda Kurulan Özel Birimler
Mehmet PALAZ
Zeynep Gül ÜNAL

Öz
Tarih boyunca kültür varlıklarının korunması olgusuna her dönem rastlamak mümkündür. Kültür
varlığı toplumu bir araya getiren, onu bir arada tutan ve kuşaklar boyu aktarılarak yaşayan hafızadır.
Savaşlar ve silahlı çatışmalar esnasında kültür varlıklarına yönelik sınırlı saldırılar ya da yan zararlar
oluşmaktaydı. Bu tür zararlara karşı uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ve kurumlar yoluyla önlem
alınmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık hibrit savaş(ım)ın tartışıldığı günümüzde kültür varlıklarına
yönelik kasıtlı saldırılar önemli ölçüde artmıştır. Bu makalede söz konusu saldırıların artmasının
nedenleri, buna yönelik askeri bakış açısı ve çeşitli ordularda kültürel varlıkların korunmasına yönelik
özel olarak oluşturulan birimler incelenmiştir.
The Military Perspective and Special Units Established in Various Armies
in the framework of the Armed Conflict and Protection of Cultural Properties
Abstract
It is possible to observe measures or attempts to preserve the cultural properties throughout history.
The cultural property combines the society, holds it together, is transferred to generations, and continues
as a living memory. During the wars and armed conflicts, limited attacks or collateral damage to cultural
properties were observed. Respective bodies try to get measures against these harms to the cultural
property through agreements, conventions, and institutions. However, deliberate attacks against cultural
property in the time of rising discussions about hybrid war(fare) have escalated. This article aims to
examine the reasons for deliberate attacks against cultural property, provide a military perspective, and
inform about the special military units established to protect cultural property.
Giriş
“Silahlı Çatışma” ve “Kültür Varlıklarının Korunması” kavramlarının birlikte anılması neredeyse iki
kavramın kapsadığı eylemler kadar eskidir. “Silahlı Çatışma” ortamının kendi içinde koruma eylemini
de içermesi, “Kültür Varlıklarının Korunması” eyleminin ise tehdide karşı gelişmesi nedeniyle oluşan
bu birlikte anılma, konuya ilişkin ulusal ve uluslararası çerçeve metinlerde de tanım bulmuştur. Bununla
birlikte, ortak çabalara rağmen günümüzde silahlı çatışma durumunda kültür varlıklarının korunması
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açısından devam etmekte olan olumsuzluklar zaman içinde istenilen yolun katedilemediğini
göstermektedir. Bu durumun şüphesiz farklı nedenleri olmakla birlikte aralarında belki de en önemlisi
bu konunun taraflarının biribirlerinin kavram ve eylem içerikleri hakkında bilgi sahibi olma ve hedefler
için ortak hareket stratejileri oluşturma çabalarının, sosyal, politik, askeri, ekonomik, teknolojik,
enformatik, hukuksal gibi nedenlere bağlı olarak değişen konjonktüre göre dönüşüm/değişim
döngüsünün hızının gerisinde kalmasıdır.
Özellikle yakın dönemde sıkça kullanılmaya başlayan tanımıyla “Hibrit Savaş” çağında, kültür
kavramının ve kapsamının anlaşılması ya da kültürel bakışa/kültürel zekaya sahip olunması; temelinde
kültürün somut ve somut olmayan tüm temsiliyetleriyle yer aldığı ve aynı zamanda hibrit savaşın da
esas unsurları olan propaganda, dezenformasyon, bilgi harbi, psikolojik harp, stratejik iletişim, sosyal
medya içeriği oluşturulması gibi alanlarda farkındalık sağlama ve etkili bir savunma yapabilmeyi
mümkün kılabilir. Aynı zamanda tehdit eden ve edilen tarafları ve bu eylemin merkezinde yer alan
hedefleri anlamaya yardımcı olabilir.
Bu çalışma; kültür mirasının korunması konusunda çalışan organizasyonlar ve askeri çevrelerce
silahlı çatışmalarda kültür varlıklarının korunması durumunun neden son dönemde sıklıkla gündeme
getirildiğini anlamaya çalışmak ve özellikle bu doğrultuda çeşitli ordularda kurulan ve silahlı
çatışmalarda kültür varlıklarının korunması konusunda özel olarak eğitilip teşkil edilen birlikler
hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Sonuç kısmında, bu tür bir birliği olmayıp teşkil edilmek
istendiğinde göz önünde bulundurulması gereken hususlara ilişkin önerilere de yer verilmeye
çalışacaktır.
1. Kavramsal Arka Plan
Kavramsal arka planın paylaşılması konunun devamındaki tartışmaların anlamlandırılabilmesi
açısından faydalı olacaktır. Buna göre öncelikle “silahlı çatışma” kavramı tanımlanacak olursa; askerî
harekât, savaş, ayaklanmaya karşı koyma, askeri operasyon gibi durumlara işaret etmektedir ve bu
eylemlerin öncesi ve sonrasını da içerecek şekilde geniş çerçevede algılanmalıdır. Ayrıca bu eylemler
hakkında düşünür ve değerlendirme yaparken sadece karar vericilerin değil uygulayıcılara kadar giden
ara seviyelerdeki görevlilerin de göz önünde tutulması gerekmektedir.
Büyük Türkçe Sözlük’te yer aldığı üzere bu çalışmayı ilgilendirdiği kısmıyla savaş “devletlerin
diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, muharebe, harp, cenk”1; çatışma ise “Savaş
maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin karşı tarafın keşif ve güvenlik kollarıyla arasındaki ilk
silahlı vuruşma” 2 olarak tanımlanmıştır. Bu mücadelenin ülke sınırları içerisinde “iç güvenlik”
görevleri (Internal Security) kapsamında yapıldığı durumlarda ise savaş kelimesinin yerine; Belli bir

1 Büyük Türkçe Sözlük, 10. Basım, TDK, 2005, s. 1710.
2 Age, s. 401.
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amaç gözetilerek bir askeri birliğe yaptırılan manevra, çarpışma, çevirme, kovalama vb. işler operasyon
kelimesine karşılık gelen harekât sözcüğünün kullanımı daha doğrudur.
Bu tanımlara karşın günümüzdeki savaş/silahlı çatışmaları düşündüğümüzde bunların her zaman iki
devlet arasında olmadığı, eskiden olduğu gibi bir yerleşim bulunmayan alanlarda karşı karşıya
gelinmediği, özellikle kentlerin sınırlarının genişlemesi ve kentte yaşayan nüfusun hızla artması
nedeniyle savaşların kentlerde ya da kasaba, köy, mahalle vb. “meskun mahallerde” de gerçekleştiği
görülmektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1945-1998 yılları arasında gerçekleşen 82 silahlı
çatışmanın sadece üçü devletler arasında olmuştur. Bu bakımdan, tüm tarafların devlet olduğu yüksek
yoğunluklu silahlı çatışma anlamına gelen savaş teriminin, günümüzde yaşanan silahlı çatışmalarını
tanımlamakta eksik kaldığı görülmektedir.3 Günümüzde savaşların gerçekleştiği lokasyonlara da bağlı
olarak sivillerin askerlerden daha çok fazla zayi olduğu ve savaş sonrası süreçte dolaylı yoldan olumsuz
şekilde etkilendiği görülmektedir. Bu aslında savaşın sadece nasıl değiştiğini değil neden değiştiğine
ilişkin üzerinde düşünülecek bir alan yaratmaktadır.
Silahlı çatışmanın tarihsel sürecine bu perspektiften bakıldığında tanım ve içerik açısından oldukça
önemli değişiklikler geçirdiği görülebilir. Savaş tanımı günümüzde genel olarak şu şekilde
sınıflandırılmaktadır;
1. Nesil Savaşlar: Napolyon savaşları ile özdeşleştirilmektedir. Bu dönemde savaş alanı düzenli
olup, sıra ve sütun taktikleri uygulanmıştır.
2. Nesil Savaşlar: Silahlar, ulaşım araçları ve iletişimde daha fazla teknolojinin içerdiği bu
savaşlarda çoğunlukla topçu tarafından sağlanan yoğun ateş gücü bir çözüm olarak görülmüştür.
3. Nesil Savaşlar: Bu savaşlar doğası gereği daha kavramsaldır. Büyük teknolojiler ve yeni taktikler
bu dönemin savaşlarını karakterize etmiştir. Bu dönemde uygulanan taktiklerin ilk doğrusal olmayan
taktikler olduğu söylenebilir.
4. Nesil Savaşlar: Bu dönemde savaşlar düşmanın karar verme sürecini hedef alan siyasi, sosyal,
ekonomik, askeri gibi mevcut tüm faktörlerle ilgili evrimleşmiş bir eylem biçimidir.4
Günümüzdeki durum göz önüne alındığında 4. Nesil içinde miyiz yoksa başka bir tanım gerektirecek
durumla mı karşı karşıyayız bunun tartışmaları devam etmektedir. Özellikle 2010’lardan sonra ve 2014
yılında Kırım’ın ilhakı ile yeni bir döneme girildiği ve Hibrit Savaşların yaşandığı yoğun şekilde
tartışılmaktadır.

3 Hakan Yavuz, Bir Savaş Suçu Olarak Kültürel Miras Niteliğindeki Eserlere Yönelik Saldırı Eylemi Uluslararası
Ceza Mahkemesi’nin Al Mahdi Kararı Üzerine Bir İnceleme, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2017, Cilt 75, Sayı 3,
161 – 196.
4 O. Fridman, Russian Hybrid Warfare – Resurgence and Politicisation, Hurst & Company, London, 2018, s. 2223.
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Bu bağlamda “Silahlı Çatışma”nın zaman içerisinde değişen nitelik ve içeriğinin yeni tanımları
getirmesi gibi “Kültür varlıkları” ve bu varlıkların korunması ile ilgili kavram ve tanımlar da ortaya
çıkışından günümüze değin önemli kapsam ve içerik değişikliklerine uğramıştır. Günümüzde en temel
anlamına göre “kültür mirası”, somut kültür mirası, somut olmayan kültür mirası ve doğal mirası da
içine alacak şekilde genişlemiştir.

Topluluklar oluşlarının kaynağı olan özlerinin kalıcı ifadelerini kültürlerinin ürünleri üzerinden
oluşturur. Somut ve somut olmayan tüm kültür değerleri bu öz ile temas etmenin en dolaysız ve güvenli
yoludur. Kültürlerin ifadesi olan somut ve somut olmayan ürünler bize o toplumların geçmişten
günümüze kadar gelen hikâyelerini ve bu süreçte yaşananları aktarır.5 Bu ürünler somut olan değerlerde
anıtsal yapılardan sivil mimarlık örneklerine, arkeolojik sitlerden, kültürel peyzaj alanlarına, taşınabilir
sanat eserlerine, kültürlerin en önemli somut olmayan ifadelerini oluşturan dil, ritüeller ve geleneklere
ve ender bulunan doğal alanlara kadar geniş bir tanım ve kapsama sahiptir. Kültür mirasının zaman
içinde insan-kültür ilişkisinin korunmasına dair gereklilikler doğrultusunda uluslararası ve ulusal
ölçekte yeniden tanımlanmaktadır.
Oluşturulan uluslararası metni ve koruma taahüdü ülkeler tarafından imzalanarak güvence altına
alınan UNESCO’nun 1972 tarihli “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme”sinde
anıtlar, yapı toplulukları ve sitlerin tanımı yapılmış ve tüm bu ögelerin kültürel miras sayılacağı
belirtilmiş ve bu kapsam içinde yer alan doğal miras unsurlarını da tanımlanmıştır.
UNESCO’nun 2003 tarihli “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi”nde ise somut
olmayan kültürel miras; “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının

5 Z. Gül Ünal, Topyekün Savaş’tan Melez Tehditlere Çatışma Ortamlarında Kültür Varlıklarının Korunması ve
Risk Yönetimi, Kültür Mirası Yönetimi: Neden ve Nasıl, Bilgi Üniveristesi Yayınları, İstanbul (Yayın aşamasında,
Yayın Kuruluna Teslim Tarihi Haziran 2021).
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bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin
araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar” olarak tanımlanmıştır.
Ülkemiz yukarıda yer alan iki uluslararası sözleşmede de taraftır. Ayrıca ulusal ölçekte de 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, “Kültür Varlıkları”; tarih öncesi ve tarihi
devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde
sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya
su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar olarak tanımlamaktadır. Aynı yasa kapsamında "Tabiat
varlıkları” ise; jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında
bulunan değerler olarak tanımlanmıştır.
Özellikle silahlı çatışma gibi olağandışı ortamlarda kültür varlıklarının korunmasında yukarıda yer
alan tanımların içerikleri ve ortamın özellikleri eylem ve koruma önceliklerinin belirlenebilmesi
açısından önem arz etmektedir. Silahlı çatışma durumlarında kültür mirasının korunması konusunda
taraflarının aynı dili konuşabilmeleri tanımların, içeriklerinin güncellenmesi ve belirsizlikleri önlemeye
olanak sağlayacak uluslararası sözleşme ve kuralların oluşturulması ile mümkün olabilmektedir.
Silahlı çatışma durumlarında kültür varlıklarının korunması konusunda uluslararası sözleşmelerde
ve yönlendirici uygulama rehberlerinde kullanılan tanımıyla “Kültürel varlık” ifadesi ve bu çerçevede
kullanılan koruma kavramı da geniş bir anlama sahiptir. Özel durumlarda koruma bakış açısıyla ve
hukuki tanımları açısından “Kültürel varlık” ne zaman kıymetli eşya (asset), ne zaman mal/mülk
(property) ne zaman miras (heritage) olarak adlandırılmaktadır? Bunlar neye göre ve hangi derecelerde
önem kazanmaktadır? Hangisinin korunması gerektiği nasıl belirlenmektedir ve neye karşı korunmaları
gerekmektedir? Bu temel belirsizlik ve sorular çerçevesinde çeşitli değerlendirmeler yapılmakta, bunlar
çeşitli uluslararası sözleşme ve kuralların konusunu teşkil etmektedir.
Bu konu özellikle 20. Yüzyıl sonunda Dubrovnik, Mostar, Sarayevo, Kosova’da meydana gelen ve
kültürün somut ve somut olmayan tüm temsiliyetlerini tehdit eden vakalardan sonra koruma hukuku
konusunda çalışan uzmanlar tarafından detaylı olarak incelenmeye başlanmıştır. P.J.O’Keef ve
L.V.Prott’un 1991’de Dubrovnik’in tarihi merkezine düzenlenen hava saldırısı sonrasında kaleme aldığı
“Kültür Mirası’mı? Kültür Varlığı’mı? (Cultural Heritage? or Cultural Property) başlıklı makale
uluslararası hukuk açısından da konuyu tartışmaya açmıştır.6
Konuya en yakın örnek ise 2021 Haziran ayında Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) tarafından
“savaş ve çatışma zamanlarında kültürel mirası korumak için kararlı bir şekilde hareket etmek ve
kültürel mirasa yönelik kasıtlı saldırıların farkında olmak” amacıyla yayınlanan Kültürel Miras

6 L. Prott and Patrick J. O’Keefe, “Cultural Heritage’ or ‘Cultural Property’?”, International Journal of Cultural
Property, Vol. 1, 1992, 307-320, s. 307.
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Politikası (Policy On Cultural Heritage) belgesidir. Belgede Kültür Varlığı yerine Kültür Mirası tanımı
kullanılmıştır ve tanımın içeriği de başlıkla uyumlu bir şekilde güncellenmiştir.
2. Kültür Mirasının Korunması’nda Askeri Bakış Açısı
Silahlı çatışmalarda kültür varlıklarının korunması konusu İkinci dünya Savaşının hemen
sonrasındaki süreçte yakaladığı ivmeyi kaybetmiştir.7 Fakat özellikle soğuk savaşın bitmesinin hemen
ardından başlayan silahlı çatışmalar durumu yeniden değiştirmiştir. 21. yüzyıl dönümünde Bosna, Irak,
Afganistan, Suriye, Yemen, Mali gibi birçok çatışma bölgesine bakıldığında şehirlerin içinde gelişen
çatışmalar nedeniyle bir yandan tahribatın boyutu büyürken diğer yandan özellikle tarihi kent
merkezlerinin ve anıtların odakta yer alması yeni nesil askeri operasyonlarda eylem sonuç ilişkisinin
toplum üzerinde uzun vadede etkisi bağlamında gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.
Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi konularının kilit organizasyonlarının kültür varlıklarının
tahribatına karşı yaptıkları açıklamalar da kültür varlıklarını başka bir şekilde odağa koymaktadır. Bu
durum kültür varlıklarının korunması konusunda çalışan uzmanlar kadar çatışmanın yasal aktörleri olan
askeri kuvvetlerin de çatışma ortamlarında kültür varlıklarının korunması konusuna kendi bakış açıları
ile eğilmelerini gerektirmiştir.8
Kültür mirasının varlığını tehdit eden doğal ve insan kaynaklı olarak sınıflandırılan tehlikeler
arasında gerçekleşmesi halinde en büyük hasara neden olan tehlikelerden biri de insan kaynaklı
tehlikeler kategorisinde tanımlanan savaş ve silahlı çatışmalardır. 9 Bu bağlamda silahlı çatışma ve
kültürel varlıkların korunması ilişkisinin kırılma noktaları aşağıdaki gibi görselleştirilebilir:

7 J.D. Kila, “Cultural Property Protection in the Context of Military Operations: The Case of Uruk, Iraq”,
Conservation and MGMT of Arch. Sites, Vol. 13, No. 4, November 2011, 311–333., s. 312.
8 Ünal, Topyekün Savaş’tan Melez Tehditlere.
9 https://www.ifrc.org/
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Tarihsel sürece bakıldığında Milattan önceki dönemlerde eski Hindu kanunlarına göre savaş
sırasında şehirlerin tahrip edilmesine izin verilmemekte olduğu ve dini kararnamelerin ve açıklamaların
toplandığı “Agni Purana”da tapınakların ve diğer dua yerlerinin tahrip edilmesini yasaklayan hükümler
bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca Yunanistan Şehir Devletleri Döneminde de (Antik Yunan MÖ. 756146) Olympus, Delos, Delphi ve Dodone gibi şehirlerin “Kutsal ve İhmal Edilmeyecek, Korunacak
Şehirler olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.10 Buna benzer uygulamaların milattan sonraki erken
dönemlerden 18. yüzyıla kadar özellikle dini ve etnik temelli olarak devam ettiği bildirilmektedir.11
Antik dönemlerden itibaren yerleşimlerin ve kutsal alanların korunması amacıyla hazırlanmış
kanunlara, alınan önlemlere rağmen günümüzde olduğu gibi simgesel değer taşıyan kutsal alanların
özellikle hedef alınması tarihte de karşılaşılan bir durum olmuştur. Antik dönemde bu konudaki önemli
kırılma noktalarından biri olarak kabul edilen; arsonist Herostratus’un ün kazanmak için Efes’teki
Artemis Tapınağı’nı yakması ile sonuçlanan Herostratus Vakasında Efes Baş Yargıcı Kleos tarafından
verilen idam cezası ve “Damnatio Memoriea” yani “Hatıranın Lanetlenmesi” ya da bir diğer deyişle
“adının bir daha anılmaması” kararı, ileriki zamanlarda ünlü olmak amacıyla suç işleyen kişiler için
kullanılan bir eponime dönüşmüştür. Günümüzde özellikle simgesel kültür varlıklarına karşı düzenlenen
hedefli saldırılarda saldırıyı düzenleyen grupların bu saldırı ile isimlerini duyurmalarına imkân
vermemek için sadece olayın tanımlanması ve fail kişi ya da grupların adından resmi kayıtlar dışında
bahsedilmemesi yaklaşımı da bir tür “Damnatio Memoriea” olarak görülebilir.12
Silahlı çatışma/savaşlarda kültürel varlıkların korunması konusunda bir dönüm noktası Lieber Kodu
olarak da anılan ve 1863 yılında Amerikan İç Savaşı sırasında yayınlanan “Harekât Alanında ABD
Ordularının Yönetimi İçin Yönergeler” (Instructions for the Government of Armies of the United States
in the Field) başlıklı emir ile sanat eserlerinin, bilimsel koleksiyonların, kütüphanelerin ve hastanelerin
tahribatının önlenmesi istenmiştir.13
Bu belgenin sadece Amerika ülkeleri için geçerli olsa da 1864 Cenevre Sözleşmesi’nin, 1874 Brüksel
Konferansı’nın ve 1880 Oxford Savaşları El Kitabı’nın temelini oluşturduğu aktarılmaktadır. 14 Bu
belgenin diğer önemli bir katkısı da askeri gereklilik ilkesini ilk kez anmış olmasıdır. Belgede, askeri
gerekliliğin tanımı yapılarak modern silahlı çatışmalar hukukuna önemli teorik katkı yapılmıştır.15

10 S. Güner, “Savaşlar ve Kültürel Miras”, II. Uluslararası Strateji ve Güvenlik Çalışmaları Sempozyum
Bildirileri (İstanbul, 16-17 Nisan 2009), “21. Yüzyılda Ulusal Savunma”, Beykent Üni., 2009, 90-108, s. 91.
11 D. Çakırca, Savaşın Savunmasız Düşmanı-Kültürel Miras, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
(MÜSBİD), Cilt:4, Sayı:6, 2015, s. 16 – 35, s. 24-25.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Herostratus; https://tr.wikipedia.org/wiki/Damnatio_memoriae
13 Güner, Savaşlar ve Kültürel Miras, s. 91.
14 Ünal, Topyekün Savaş’tan Melez Tehditlere.
15 S. Kuran ve F.Ş.T. Kahraman, Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması Hukuki Rejiminde Bir
İstisna Olarak "Askeri Gereklilik": Antlaşmalarla Getirilen Düzenlemeler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:23, Sayı:1, 2017, 89-158, s. 101.
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Bu süreçteki bir diğer önemli belge 1899 Lahey Sözleşmesidir, 1. Lahey Sözleşmesi olarak da anılır.
Savaşlarda kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak hazırlanmış olan ilk belgedir. 16 2. Lahey
Sözleşmesi ise 1907 yılında kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerin savaşlarda işlenen suçlara yönelik
düzenlemeler getiren ilk laik çalışmalar olduğu belirtilmekte ve sözleşmelerle savaş sırasında şehirlere,
kültürel ve tarihi mekanlara saldırıların yasaklandığı ifade edilmektedir.17
Konuyla ilgili diğer önemli belge 1935 yılında imzalanan Washington Antlaşması (Sanatsal ve
Bilimsel Kurumların ve Tarihi Anıtların Korunmasına Dair Antlaşma) ya da diğer adıyla Roerich
Paktı’dır. Bu pakt bir ressam olan Nicholas Roerich’in 1904 yılında başlayan girişimlerinin bir sonucu
olarak kaleme alınmıştır. Pakt sadece Amerikan devletleri tarafından imzalanmıştır ve kültür
varlıklarının korunmasına yönelik olarak hazırlanan ve Barış Bayrağı olarak anılan ilk işaret bu pakt ile
oluşturulmuştur.18
Paktın imzalanmasından kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı patlak vermiş ve insanlık tarihinin
en büyük yıkımlarından biri gerçekleşmiştir. Bu savaş esnasında ABD ordusu Sivil İşler-Askeri
Hükümet (Civil Affairs-Military Government) birlikleri kurmuştur. Bu birliklerin görevi savaş
alanlarında özellikle cephenin geri bölgesinde düzen ve güvenliği sağlamaktı. Bu görevi de düşmandan
temizlenen ve kontrolü sağlanan yerlerde bir hükümetin sağlaması gereken temel hizmetleri sağlamaya
çalışarak yapmıştır. Bu hizmetler arasında sadece halkı doyurmak, ölüleri gömmek, salgın hastalıkların
yayılmasını engellemek değil aynı zamanda kültürel mirası korumak da vardı. 19 Bu birliklerin 1943
yılında yayımlanan ve “Askeri Hükümet ve Sivil İşler” (Military Government and Civil Affairs) başlıklı
ilk talimnamesinin Sivil İşler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin genel hükümler bölümünde şu ifade
yer almaktadır:
“Askeri zorunluluğun imkânsız hale getirdiği durumlar dışında, tüm tarihi ve kültürel
anıtları ve eserleri, dini tapınakları ve sanat eserlerini korumak Amerika Birleşik
Devletleri'nin politikasıdır.20”
Bundan bir yıl sonra 1944 yılında “Almanya’da (Düşmanın) Yenilmesinden ya da Kuşatılmasından
Önce Askeri Hükümet için El Kitabı” (Handbook for Military Government in Germany Prior to Defeat
or Surrender) 21 başlıklı bir doküman daha yayımlanmıştır. Bu dokümanın birçok yerinde kültürel
varlıkların tahrip edilmesi, taşınması ya da zarar verilmesinin yasaklandığı belirtilmiştir. Bu belgeler

16 A. Nesli, Eski Eserlerin Korunmasının Hukuk Tarihi Yönüyle İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, 2018, 431-478, s. 443.
17 Çakırca, Savaşın Savunmasız Düşmanı, s. 25.
18 Ünal, Topyekün Savaş’tan Melez Tehditlere.
19 H.L. Coles and A.K. Weinberg, Civil Affairs: Soldiers Become Governors, Washington, D.C.: US Army-Center
of Military History, 1986, s. V.
20 FM 27-5 US Army and Navy Manual of Military Government and Civil Affairs, 1943, s. 13.
21 Handbook for Military Governemnt for Germany Prior to Defeat or Surrender, 1944.
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uluslararası antlaşma/sözleşme kapsamında olmasa da tarihsel süreç içinde yapılan uygulamalara örnek
teşkil edebilecektir.
Savaşın ardından 1945 yılında UNESCO kurulmuş ve ilk sözleşme “Silahlı Çatışmalarda Kültürel
Mirasın Korunması Sözleşmesi” başlığıyla 1954 yılında yayımlanmıştır. Bu belge doğrudan silahlı
çatışma ile kültürel miras arasında ilişki kuran ilk belge olmuştur.22 Lahey Sözleşmesi olarak da anılan
bu yasal belgenin getirdiği en önemli yenilik, daha önce açık olmayan ve çok çeşitli tanımlarla ifade
edilen nesneleri “kültürel varlık” ortak paydası şeklinde ifade etmesidir. Lahey Sözleşmesi’nden önceki
sözleşmeler savaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanmışken bu sözleşme kültürel varlıkların korunmasındaki
odak noktasına zarar bakış açısını koyarak hazırlanmıştır.23 Sözleşme, barış zamanı ülkesinde bulunan
kültürel varlıkları korumak, savaş zamanı ise kültürel varlıkların hedef olmasını, hırsızlık faaliyetlerine
ve yıkıma uğramasını önlemek üzere taraf Devletleri yükümlü kılmaktadır.24 Bu yükümlülükler çatışma
öncesinde, sırasında, sonrasında kültürel mirasın korunması için askeri planlamalardan itibaren alınması
gereken tedbirlere işaret etmektedir. 25 Bu belgede kültürel varlıklara “zorunlu askeri gereklilik”
durumunda saldırılabileceği yani kültür varlığının dokunulmazlığının “sakınılmayacak bir askeri
zaruretin devamı süresince kaldırılabileceği”ne yer verilmiştir.26
Somali, Irak, Kuveyt ve Eski Yugoslavya’da silahlı çatışmalar sırasında kültürel varlıkların yok
edilmesinin ardından, 1954 tarihli Lahey Sözleşmesinin 1944 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve ek
protokolleri ile birlikte yeterince geniş kabul görmediği, sıkı bir koruma rejimi sağlamadığı açık hale
gelmiştir. Askeri gereklilik istisnasının tanınması, korumayı zayıflatan bir rejim olarak görülmüştür.
1995 Kasım ayında UNESCO öncülüğünde başlayan görüşmeler 1999 yılında İkinci Protokol’ün taraf
devletlerce imzalanması ile sonuçlanmıştır.

27

Bunun yanında Bosna’daki duruma Dayton

Antlaşmasından sonra Kosova’da ise savaşa doğrudan girerek müdahil olan NATO, 1999 yılında
yayımlanan Stratejik Konseptinde silahlı çatışmalarda kültürel varlıkların korunması konusuna yer
vermiştir.

22 S. Gündoğdu ve Z.G. Ünal, Çatışma/Savaş Durumlarında Toplu Göçler ve Geriye Dönüş Sürecinde Tarihi
Çevreye Yönelik Risklerinin Yönetimi, Online Journal of Art and Design, Cilt: 8, Sayı: 4, Ekim 2020, 25-56, s.
28. (Bundan sonraki süreçte Kültürel Mirasın Kaçakçılığına Karşı Mücadele Sözleşmesi (1970), Dünya Kültürel
ve Doğal Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme (1972), Sualtı Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi (2001),
Somut Olmayan kültürel mirasın Korunması Sözleşmesi (2003), Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve
Geliştirilmesi Sözleşmesi (2005) gibi sözleşmeler hazırlanmıştır.)
23 Ş.T. Kahraman, Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Kültürel Varlıkların Korunması, İstanbul, Oniki
Levha Yayınevi, 2018, s. 63.
24 Age, s. 64.
25 Güner, Savaşlar ve Kültürel Miras, s. 96.
26 Age, s. 96; Kuran ve Kahraman, Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması, s. 140.
27 Kahraman, Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda, s. 242.
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Bosna’da yaşanan soykırım döneminde kültürel varlıklara doğrudan/kasıtlı ve geniş çaplı saldırılar
düzenlenmiştir.28 Ulusal Kütüphane ve Mostar Köprüsü gibi sembol yapıların yanında 277 cami, 17
türbe ve 4 tekkeden bir kısmı tamamen yok edilmiş kalanların tamamı zarar görmüştür.29 Bosna’da
yaşananlar Soğuk Savaş sonrası dönemde savaşın nasıl olacağı konusunda da fikir verir niteliktedir.
Savaşın ne zaman başlayıp ne zaman bittiği, kimler arasında yapıldığı, kimlerin etkilendiği, ne kadar
sürdüğü gibi sorgulanan birçok hususun yanında savaşların özünde ideolojik değil kültürel ögelerin
olacağı öne sürülmüştür. 30 Bu durum din, etnik köken ya da başka unsurlar üzerinden kimlikle
bütünleşen daha fazla somut ve somut olmayan kültürel varlığın zarar göreceği anlamına gelmektedir
ve yaşananlar bu öngörüyü doğrulamaktadır. Yaşananlara bakıldığında 1999 Ek protokolünün de
beklenen başarıyı sağlamadığı görülmektedir.
Bundan sonraki süreçte silahlı çatışma/savaş ve kültürel varlık ilişkisi açısından önemli olabilecek
şu gelişmeler yaşanmıştır:
-

2001 yılında Afganistan’da Taliban tarafından Bamyan Buda heykellerinin yıkılması,

-

2003 yılında Irak’ta ABD müdahalesi esnasında yaşananlar ve Irak Ulusal Müzesinin
yağmalanması,

-

2011 yılında Suriye’de yaşanan iç savaş esnasında ve sonraki süreçte yaşanan yağma olayları,

-

Özellikle 2014 yılında Kırım’ın ilhakı ile başlayan Hibrit Savaş tartışmaları.

Bamyan Buda heykellerinin yıkılması 1990’ların başından itibaren Afganistan’da kontrolü elinde
tutan Taliban’ın eylemlerinin bir uzantısı olarak görülebilir. Bu süreçte Taliban tarafından birçok tarihi
eser yok edilmiş, Afganistan Ulusal Müzesi bombalanarak yağmalanmıştır. Buna karşın bamyan buda
heykelleri 2001 tarihinde yıkılmıştır. Bu yıkımın önlenmesi için UNESCO, BM ve AB gibi kuruluşlar
ile birçok devlet girişimde bulunmuş, Taliban’a çağrı yapmış ve durumu kınamıştır. Bununla birlikte
Tayland, Sri Lanka, Yunanistan ve hatta İran’ın heykelleri satın almak istediği iletilmiştir.31 Bamyan
Budalarının yıkılması ile ilgili emri veren kişinin aslında bu heykelleri yıkmak istemediğini fakat
birtakım insanların kendisine gelerek heykellerin yıkılmamasını talep ettiklerini, aç ve yardıma muhtaç
insanlar varken neden bu heykellerle bu kadar ilgilenildiğini anlamadığını ve tepki olarak bu heykellerin
yıkılması kararını verdiği ifade edilmektedir.32 Sürece bakıldığında belki de Taliban kontrolü ele alır
almaz taraftarlarına mesaj vermek ve ideolojisine anlam kazandırmak için bu heykellerin yıkımına

28 S. Stone, War and Heritage: Using Inventories to Protect Cultural Property, Heritage Inventories, Fall 2013,
Vol.8, No.2, 13-15, s. 5; H. Walasek (ed.), Bosnia and the Destruction of Cultural Heritage, Ashgate, England,
2015, s. 14.
29 A.J. Riedlmayer, Destruction of Cultural Heritage in Bosnia-Herzegovina, 1992-1996: A Post-war Survey of
Selected Municipalities, Cambridge, USA, 2002, s. 9-10.
30 M. Kaldor, New and Old Wars, Cambridge: Polity Press, 2012, s. 190.
31 http://arsiv.ntv.com.tr/news/67884.asp; S. Centlivres, The Controversy over the Buddhas of Bamiyan, South
Asia Multidisciplinary Academic Journal [Online] (https://journals.openedition.org/samaj/992), 2008, s. 3.
32 N.K. Aggrawal, The Taliban’s Virtual Emirate: The Culture and Psychology of an Online Militant Community,
Columbia University Press, New York, 2016, s. 45.
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girişebilirdi. Bunun yerine 2001 yılına kadar beklenmiştir. Bu da heykellerin yıkımının politik bir
içeriğinin olduğunu akla getirmektedir.33
Bamyan Buda heykellerinin yıkılmasının konumuz açısından önemi askerî harekât planlayıcılarının
bu ve benzeri durumlarda gerçekleşecek askeri müdahalelerde nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında
önemli ipuçları içeriyor olmasıdır. Bosna ve Kosova tecrübelerinden sonra Afganistan’da da askerler
gerek koalisyon gerekse NATO kontrolünde savaş sonrası duruma müdahale etmişlerdir. Anılan
yerlerde askeri müdahalenin temelini insani yardım anlayışı oluşturmuş ve bu durum kültürel varlıklara
yaklaşımda da aynı şekilde gerçekleştiği için arkeoloji camiasında tartışmaların alevlenmesine neden
olmuştur. 34 Askerlerin çatışma sonrası yeniden yapılanma durumunda sıklıkla insani yardıma
başvurması kültürel mirasın korunmasına yönelik belirgin ve bütüncü bir girişim yerine müzelerin
onarılması, yağmanın engellenmeye çalışılması ve bazı eski eserlerin ülkeye geri döndürülmesi
faaliyetlerinden öteye geçememiştir. Bosna ve Kosova’dan alınan dersler ışığında askeri birimler içinde
yetişmiş personel bulunması belki de ülke çapında bir hareketin başlamasına yol açabilir, Mostar
Köprüsünün yeniden yapılması gibi önemli eserlerin yeniden inşasına yönelik inisiyatif geliştirilebilir
ve barışın inşasında kültürel mirasın varlığını devam ettirmesinden faydalanılabilirdi. Bunun için
bütüncül bir yaklaşım gerekmekteydi.
Bosna ve Kosova’da olduğu gibi Afganistan’da yaşanan durum da karmaşık bir acil durumdu
(complex emergency) ve ilgili uzmanların (hem bireysel hem kurumsal) bir araya gelerek bir yaklaşım
oluşturması elzemdi. Bu gereksinim çok sonraları NATO tarafından Kapsamlı Yaklaşım (2008);
Kanada, Hollanda, İngiltere tarafından 3D Yaklaşımı (Diplomacy, Defense and Development) (2006),
BM tarafından Küme Yaklaşımı (Cluster Approach) (2006) gibi yaklaşımlar geliştirilerek karşılanmaya
çalışılmıştır. Bu yaklaşımlar da insani yardım anlayışı çerçevesinde kalmıştır.
Afganistan’dan sonra 2003 yılında koalisyon güçleri bu sefer Irak’a saldırarak ülkeyi işgal
etmişlerdir. Bu esnada koalisyon askerlerinin kültürel miras alanlarında konuşlanması, miras değeri
taşıyan yapılara zarar vermesi ve bunları askeri amaçla kullanması ve en önemlisi ABD askerlerinin de
içinde bulunduğu Irak Ulusal Müzesinin yağmalanması olayı silahlı çatışma ve kültürel miras
konusunun tekrar tartışılmaya başlanmasına yol açmıştır. Bu gelişmelerin yaşanması ABD ordusu içinde
kültürel varlık/kültürel miras konularında tedbirler almaya yöneltmiştir. ABD-İngiliz koalisyonunun
Irak’a yaptığı saldırıdan sekiz hafta önce bir ilgili İngiliz Savunma Bakanlığına çağırılmış ve
kendisinden Irak’ta bulunan arkeolojik kültürel mirasın korunmasına yönelik destek talep edilmiştir.
Bunun üzerine bu ilgili personel ile birlikte başka kurum temsilcileri bir envanter çıkartmış, müze ve sit
alanlarının yağma ve diğer konulara yönelik hassasiyetleri tespit edilmiş ve asker personel uluslararası

33 Centlivres, The Controversy over the Buddhas of Bamiyan, s. 5.
34 R. Teijgeler, “Archaeologist under Pressure: Neutral or Cooperative in Wartime”, in S.G. Stone (ed.), Cultural
Heritage, Ethics and the Military, The International Centre For Cultural & Heritage Studies, Newcastle University,
The Boydell Press, 2011, s. 86.
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anlaşma/sözleşmelerden doğan yükümlülükler konusunda uyarılmıştır.35 Buna benzer bir talebin ABD
ordusu tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Üniversite, Kültür Politikaları Konseyi, Sanat Müzeleri
Direktörlüğü ve Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir grubun konu hakkında çalıştığı ve
derlenen bilgilerin Savunma İstihbarat Ajansı ile paylaşıldığı belirtilmektedir. 36 Paylaşılan bilgilerle
hedef çalışmaları esnasında “ateş altına alınmaması gereken bölgeler” (ateş yasak bölgeleri)
belirlenmesine ve bunların doğrudan ateş altına alınmamasına rağmen kültürel mirasa yağma ve tahrip
edilmesi gibi nedenlerle önemli ölçüde zarar verilmesinin önüne geçilememiştir.
Devam eden süreçte 2010 yılında başlayan ve Arap Baharı olarak anılan ve Arap ülkelerinde yaşanan
protestolar esnasında 2011 yılında Suriye’de iç savaş başlamış, Irak’ta yaşanan istikrarsızlık ve bu
ortamda ortaya çıkan IŞİD’in eylemleri silahlı çatışma/savaş ve kültürel miras konusunu başka bir
boyuta taşımıştır. 37 IŞİD’in petrolden sonraki ikinci gelir kaynağının eski eser yağmalanmasından
geldiği ve bunun boyutunun yıllık yaklaşık 5 milyon dolar olduğu belirtilmektedir.38 IŞİD, “Kaynaklar
Müdürlüğü” kurmuş, bu müdürlük bünyesinde bir “Eski Eserler Birimi” oluşturmuştur. IŞİD’in
kontrolündeki bir bölgede kazı yapmak için bir bedel karşılığı izin alınmakta, eser bulunduğu takdirde
3-5 haftalık bir sürede eserin satışı istenmekte ve satışın sonunda %20’lik bölüm IŞİD’e kalmaktadır.
Eğer yağmacı satış yapamaz ise eser IŞİD tarafından satılmakta ve yağmacıya %40 pay verilmektedir.39
Bu şekilde sektöre dönüşen eski eser yağmacılığı IŞİD’in silah temin ederek saldırılar gerçekleştirmesi
nedeniyle ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirilmiş ve ABD’de bu yönde tartışmalar yaşanmıştır.
Suriye özelinde yaşananlar sadece yağma olayları değildir. Mevcut eserler tahrip edilerek ve bu
eylemler medyada yayınlanarak kültürel miras propaganda aracı haline gelmiş ve bu tip eylemler
özendirilmiştir.40 Bilindiği gibi Suriye temelinde yaşananlar göçe neden olmuştur. Tahrip edilen kültürel
miras nedeniyle görece istikrar sağlandıktan sonra geri dönüşler olması halinde adaptasyonun zor
olacağı ve kültürel varlığın/akışın kesintiye uğrayacağı belirtilmektedir.41
Küresel gündemi savaş ve gerginliklerin işgal ettiği bu dönemde Ukrayna’da başlayan protestolar
çatışmalara neden olmuştur. Hükümet değişikliği tansiyonu düşürmemiş ve Kırım ile Ukrayna’nın
doğusunda yer alan Luhansk ve Donbass’ta Rusya yanlıları ve Rusya tarafından desteklenen gruplarla

35 Stone, War and Heritage, s. 13.
36 L. Rush, “Working with the Military to Protect Archaeological Sites and Other Forms of Cultural Property”,
World Archaeology, Vol. 44(3), 2012, 359–377, s. 362.
37 H. Turku, “When Cultural Property Becomes a Tool of Warfare: Law, Politics, and International Security”,
Inter Gentes, Vol. 1, Issue: 2, 2017, 3-23, s. 6.
38 K.A. Paul, How Daesh Turns Illicit Digs Into Dollars, 8 November 2016.
https://theantiquitiescoalition.org/how-daesh-turns-illicit-digs-into-dollars/, Erişim: Haziran 2020.
39 N. Lalwani, “State of the Art: How Cultural Property Became a National-Security Priority”, The Yale Law
Journal Forum, 78 (2020-2021), 2020, 78-108, s. 95.
40 https://www.unesco.org.tr/Pages/162/87/Çatışma%20Nedeniyle%20Tehlike%20Altında%20Bulunan%20Dün
ya%20Miras%20Alanları%20Alt%20Çalışma%20Grubu%20Raporu%20
41 Gündoğdu ve Ünal, Çatışma/Savaş Durumlarında Toplu Göçler, s. 26-27.
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Ukrayna güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştır. Bu süreç Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı ile
sonuçlanmıştır. Kırım’ın ilhakı süreci savaşın değişen doğası tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmış
ve hibrit savaşlar konusu yoğun şekilde tartışılmıştır. Birkaç açıdan kültürel varlık ve kültürel miras bu
hibrit savaşın içinde yer almıştır. Bunlardan en önemlisi hibrit savaşın kültürel, etnik ve politik
bölünmeleri istismar etmeye çalışmasıdır.42
İlk olarak Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik müdahalesinin Kırım’ın ilhakından önce başladığı
değerlendirilmektedir. Rusya’nın gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan olan ZAPAD-13 ile birlikte
bölgeye yığınaklanma yapabildiği aktarılmaktadır.43 Rusya, bu tatbikat gibi ülkeye ve önemli kurumlara
sızma ve diğer hazırlık eylemlerini kültürel, etnik ve dil benzerliği gibi nedenlerle örterek başarılı
olmuştur.44
Gerginlikler hat safhaya çıkıp çatışmalar başladığında Ukrayna’da yaşananlar kültürel mirasın yok
edilmesi, tahrip edilmesi, yer değiştirmesi, askeri amaçlarla kullanılarak zarar verilmesi gibi silahlı
çatışma/savaşlarda görülen sonuçlar olsa da burada asıl nokta bu eylemlerin hem yerel hem de politik
seviyede mesajlar içermesidir.
Ukrayna Rusya ile Avrupa arasındaki ayrım noktasıdır. AB ve NATO ile yakınlaşan bir Ukrayna
Rusya için tehdit iken tamamen Rusya kontrolünde bir Ukrayna da Avrupa için tehdit durumundadır.
Avrupa Ukrayna’nın Rus kontrolünde olmasını kendi sosyal ve kültürel bütünlüğüne bir tehdit olarak
görmektedir. 45 Ukrayna’nın doğusunda istikrarsızlık meydana getirerek ve Kırım’ı ilhak ederek
Rusya’nın amacı sadece AB ve NATO’yu buradan uzak tutmak değil Avrupa ile arasına kültürel bir set
çekmektir. 46 Bu çerçevede 2013-2015 yılları arasında kültürel varlıklara yönelik içinde özellikle
kiliselerin olduğu 22 olay rapor edilmiştir ve bu olayların büyük çoğunluğu tarihi eser kaçırma olarak
belirlenmiştir. 47 Kırım, Sivastopol, Luhansk ve Donetsk’te yaklaşık 100 müzede bir milyon eser
hakkında bilgiye ulaşılamadığı Ukraynalı kaynaklar tarafından aktarılmıştır.48
Her ne kadar özellikle son dönemde küreselleşme ile birlikte kimlik kavramının ön plana çıkmasıyla
kültürel değerlere ve varlıklara yönelik saldırıların arttığı ileri sürülse de49 bu varlıkların doğrudan hedef

42 J. Brook, “Clausewitz, The Trinity, and the Utility of Hybrid War”, The Strategy Bridge, September 2020, s. 3.
(https://thestrategybridge.org/the-bridge/2020/9/15/clausewitz-the-trinity-and-the-utility-of-hybrid-war)
43 S. Järvenpää, Zapad-2013 A View From Helsinki, Jamestown Foundation, Washington, DC August 2014, s. 7.
44 S.B. Neville, Russia and Hybrid Warfare: Identifying Critical Elements in Successful Applications of Hybrid
Tactics, Masters Thesis, Naval Postgraduate School Monterey, California, 2015, s. 81.
45 V. Horbulin, The World Hybrid War: Ukrainian Front, National Institute for Strategic Studies Ukrainian
Institute for the Future, 2017, s. 111.
46 B. Renz and H. Smith, “Russia and Hybrid Warfare: definitions, capabilities, scope and possible responses”,
Report 1/2016, Kikimora Publications at the Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland, 2016, s. 21.
47 A.S. Bushchenko (ed.), With the Shield or on the Shield?: Protection of Cultural Property in the Event of Armed
Conflicts in the East of Ukraine, Ukrinian Helsinki Human Rights Union, 2016, s. 32-50.
48 Age, s.33.
49 Çakırca, Savaşın Savunmasız Düşmanı, s. 30.
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alınarak tahrip edilmesi, yok edilmesi ya da yağmalanarak/çalınarak taşınmasının yeni olmadığı
bilinmektedir. Günümüzde yeni olan, toplumun varlığı ve bütünlüğüne zarar verme amacıyla hem somut
hem de somut olmayan kültürel mirasa zarar verilmesi ve özellikle somut olmayan varlıkların hedef
alınmasıdır. Yeni olan başka bir durum ise askeri çevrelerce koruma bilincinin artması ve 1954 yılından
bu yana yürürlükte olan bir hükme karşılık konu ile ilgili askeri birliklerin kurulmasının bu günlere
rastlamasıdır. 50 Bunun sebebi ise hibrit savaş çerçevesindeki kültür varlıklarına yönelik saldırıların
özellikle Avrupa’yı hedef almasıdır. Silahlı çatışmada kültürel varlıkların korunması konusunda
ilerleme sağlanamamasının bir diğer nedeni ise arkeolog ve diğer ilgili sivil aktörlerin askerlerle
çalışmak istememiş olmasıdır.51 Bu durum da özellikle Irak’ta yaşanan olayların ardından değişmeye
başlamıştır.
Buraya kadar aktarılan bilgilere ve tarihi akış içinde yaşanan gelişmelere bakıldığında kültür
varlıklarının silahlı çatışma özelinde korunması konusunun farklı boyutlarda tartışılmasının gerektiği ve
buna bağlı olarak da yeni birtakım önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiği görülmüştür. Bu
çerçevede ilgili uluslararası mevzuat sürekli güncellenmiş, kültürel varlığa yönelik saldırı savaş suçu
sayılmış, konu ile ilgili çalışan kuruluşların sayısı artmış ya da çalışma alanı yaygınlaşmıştır. Konu
silahlı çatışma olduğundan orduların da bundan uzak kalması mümkün değildir. Devam eden bölümde
kültür varlıklarının silahlı çatışmalarda korunmasına yönelik özel olarak kurulan askeri yapılardan
örnekler verilmiştir.
3. Çeşitli Ordularda Kültür Varlığının Korunmasına Yönelik Olarak Kurulan Özel Birimler
İngiltere – Kültür Varlığı Koruma Birimi (Cultural Property Protection Unit)52
İngiltere ve ABD’de, uzun yıllardır yerel askeri üslerde kültürel kaynak yönetimi programları
uygulanmaktadır.53 Buna karşılık doğrudan konuyla ilgili askeri birimler kurulmamıştır. 1954 tarihli
Lahey konvansiyonu ve iki ek protokolü 12 Aralık 2017 tarihinden itibaren İngiliz ordusu tarafından
dikkate alınmaya başlanmıştır. Savunma Bakanlığı ile kuvvet komutanlıkları bünyesindeki çeşitli
birimlere konu ile ilgili görevler verilmiştir. Bu yapılırken diğer ilgili bakanlıklarla üniversiteler,
Hükümet Dışı Organizasyonlar, Polis Teşkilatı ve diğer sivil toplum kuruluşları ile irtibat, eşgüdüm ve
iş birliği tesis edilmiş, Coğrafi Alt Çalışma Grubu (Geospatial Sub Working Group) teşkil edilmiştir.
Konu politikacılar tarafından da yaptıkları konuşmalarla desteklenmiştir. Bu süreçte yapılan çalışmalar
neticesinde İngiliz Kara Kuvvetleri Komutanlığı 77. Tugay bünyesinde Kültür Varlığı Koruma Birimi
(Cultural Property Protection Unit-CPPU) adıyla bir birim 2018 yılında teşkil edilmiştir. Bu birimin
temel görevi orduya eğitim, savunma faaliyetleri ve harekâtlarda kültürel varlıkların korunması
50 Rush, Working with the Military, s. 360.
51 Age, s. 361.
52 Burada sunulan bilgiler İngiliz CPPU temsilcisi tarafından 2018 yılında Venedik-İtalya’da icra edilen 11. SivilAsker İş Birliği Birlik Komutanları Konferansında yapılan sunumdan derlenmiştir.
53 Rush, Working with the Military, s. 360.
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konusunda yetenek kazandırmaktır. CPPU kendisine tevdi edilen görevleri icra etmek için şu faaliyetlere
öncelik vermektedir:
1. Kültürel varlık durumsal farkındalığın oluşturulması ve sürdürülmesi,
2. Kültürel varlıkla ilgili olarak çatışma/angajman kurallarını (Rules of Engagement-RoE) ve yasal
yükümlülüklerin anlaşılması,
3. Kültürel varlığın korunmasının planlanması ve uygulanması,
4. Bilgi Harekâtı ve Basın Faaliyetlerinin etkilerinin planlanması, entegre edilmesi ve yürütülmesi,
5. İcra edilecek faaliyetlerin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunulması için bir sistem
oluşturulması,
6. Kültürel varlıklardan sorumlu yerel aktörlerle irtibat tesis edilmesi,
7. Kültürel varlıkların yağmalanması konusundaki her türlü bağlantının önlenmesi, araştırılması,
kaydedilmesi ve rapor edilmesi,
8. Hasar görmüş kültürel varlıkların değerlendirilmesi ve hızlı şekilde rapor edilmesi.
Bu birim sadece silahlı çatışmalarda değil savunma planlanması, toplumun elastikiyetinin
güçlendirilmesi ve doğal afet durumlarında kültür varlıklarının korunması konusunda da stratejik,
operatif ve taktik seviyede faaliyetler icra edecektir. Stratejik seviyede “hedef tespiti” (targeting);
operatif seviyede kültürel varlıkların korunması konusunun harekât planlama faaliyetlerinin içinde yer
alması, personelin bilgilendirilmesi ve komutana kültürel varlık konusunda danışmanlık yapılması;
taktik seviyede ise ilgili diğer faaliyetlerin icra edilmesinden sorumlu olacaktır. CPPU çoğunluğu yedek
(reserve) ve 5-10 yıllık askerlik tecrübesine sahip personelden oluşmaktadır. Bu birimin 2021 yılından
sonra tam harekât kapasitesine ulaşacağı değerlendirilmektedir.
ABD – Sivil İşler ve Psikolojik Harekât Komutanlığı Kültürel Varlıkların Korunması Birimi
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu bünyesinde Sivil İşler-Askeri hükümet birimleri
oluşturulmuştu ve bu birimlerin bir görevi de kültürel varlıkların korunmasıydı. Savaş esnasında konu
önem kazanınca “Anıtlar, Güzel Sanatlar ve Arşivler” (Monuments, Fine Arts, and Archives) programı
çerçevesinde ilgili personel seçilerek Avrupa ve Japonya’da görevlendirilmiştir. Kazanılan bu yetenek
ve tecrübe devam ettirilmemiş ve özellikle bir dönüm noktası olan 2003 yılına gelindiğinde, ABD
Savunma Bakanlığı içinde neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. 54 2003 yılında yaşanan ve tüm
dünyanın tepkisini çeken gelişmelerin ardından 2005 yılında “Savunma Bakanlığı Miras Kaynakları
Yönetim Programının (Office of the Secretary of Defense Legacy Resources Management Program)
finansmanıyla “Harekât Alanına Konuşlanan Personel için Eğitim Programı” (In Theater Heritage

54 Rush, Working with the Military, s. 362.
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Training Program for Deploying Personnel) adında bir eğitim programı hazırlanmıştır. Program
farkındalık eğitimi, haritalama ve planlama ve ileriye dönük kültürel varlıkların korunması için daha
güçlü askeri düzenlemeler ve yönergeler oluşturma konularını içeriyordu. Daha sonra bu programa
kültürel varlıkların korunması konusunda başarılı ve başarısız olunması durumlarında ne gibi sonuçlar
doğuracağı yönünde bir eğitim de eklenmiştir. 55 Bu girişimin ardından ABD merkez Komutanlığı
bünyesinde “Tarihi Kültürel Danışma Grubu” (Historical Cultural Advisory Group) 2008 yılında teşkil
edilmiştir. Daha sonra adı “Muharip Komutanlık Kültürel Miras Danışma Grubu” (Combatant
Command Cultural Heritage Action Group) olan bu oluşumun amacı ABD Merkez Komutanlığının Orta
Doğu'daki sorumluluk alanlarında (Areas of Responsibility-AOR) (Irak, Afganistan ve Mısır) kültürel
miras farkındalığı ve kültürel varlıkların korunması ile ilgili konularda teknik destek ve konu uzmanlığı
desteği sağlamaktı.56 Bu inisiyatifler Afganistan ve Irak’ta görevlendirilecek personelin konu hakkında
eğitilmeleri için çalışmıştır ve yılda yaklaşık 10.000 personele eğitim verilmiştir. 57 Burada verilen
eğitimler şu konuları içeriyordu:
-

Arkeolojik alanların yakınında çalışırken etkilerin en aza indirilmesinin önemi;

-

Beklenmedik tüneller ve boşluklar içeren yapılarda fiziksel korunma tedbirleri;

-

Yeniden yapılanma ve alanın korunması için değerlendirme;

-

Yağma ve risklerle ilgili konular;

-

Kültürel varlıkların yerel toplulukların ziyaret ve turizme dayalı ekonomiler kurmalarına
yardımcı olmada oynayabileceği potansiyel rol.58

Bu süreç içinde eğitimler çeşitlenerek artmış, ABD ordusunda çeşitli birimler bünyesinde bu tip
çalışma grupları teşkil edilmiş ve 2009 yılında ABD Lahey Sözleşmesini imzalamıştır. 2013 yılında
Timbuktu’da yaşananlar sonucunda ABD kongresinde Lahey Sözleşmesinin gereklerinin yerine
getirilmesi konusu tartışılmıştır. 2016'da Musul'un IŞİD'den geri alınmasına yönelik harekattan önce
Penn Kültürel Miras Merkezi, Muharip Komutanlık Kültürel Miras Eylem Grubu ve ABD Mavi Kalkan
Komitesi, Musul Mirası Rehberi'ni geliştirmiştir. Rehber İngilizce, Arapça ve Kürtçe olarak
hazırlanmıştır. 2017 yılında aynı grup, askeri operasyonların devam ettiği Rakka ve Deyrizor'da Miras
Rehberi'ni hazırlayıp dağıtmıştır.59
2016 ve 2017'de, “Hükümet Sorumluluk Ofisi” (Government Accountability Office) Kongre'ye
ABD'nin Irak ve Suriye’deki kültürel varlıklar ile uluslararası alandaki kültürel varlıkları koruma

55 Age, s. 363.
56 J.A. Zeidler and A.V. Wallace, Product Catalog for Cultural Property Protection Planning and Training in the
Department of Defense, Center for Environmental Management of Military Lands (CEMML), Colorado State
University, 2010, s. 4.
57 Rush, Working with the Military, s. 366.
58 Age, s. 367.
59 C. Wegener, A Call to Action: An Update on International Cultural Property Protection, 2018, s. 8.
(https://www.aam-us.org/2018/05/01/a-call-to-action-an-update-on-international-cultural-property-protection/)

216

çabaları hakkında raporlar sunmuştur. Bunun ardından “2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası”
(National Defense Authorization Act of 2018), Savunma Bakanı'nın 1954 Lahey Sözleşmesinin
uygulanmasında çalışmak ve kültürel mirasın korunması için bir koordinatör atamasını zorunlu
kılmıştır.
Bu gelişmeler sonucu kültürel varlıkların korunması konusunda görev yapacak ilgili alanlarda
uzmanlaşmış personel ve birlik ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İkinci Dünya Savaşındaki benzerine atıfla Sivil
İşler birimleri içinde müze müdürleri veya küratörler, arşivciler, konservatörler ve arkeologlar gibi özel
alanlarda uzmanlaşmış ve yaşı 35’i geçmemiş personelden oluşan bir birim teşkil edilmiştir. Bu yeni
birim Kuzey Caroline’da bulunan Bragg Kışlası’nda (Fort Bragg) Ordu Sivil İşler ve Psikolojik Harekât
Komutanlığı'na bağlıdır. Genel olarak bu birimin görevinin askeri komutanlar ve yerel yetkililer için
ilgili bölgelerin kültürel mirasının korunmasına yardımcı olmak ve savaş ve afet bölgelerinde sivil
toplumun yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için bilimsel bir irtibat sağlamak olacağı
açıklanmıştır.60 Bunun yanında yine hassas kültürel mirasın bulunduğu bölgelerin çeşitli yöntemlerle
tespit edilerek harekât planlayıcıları ve hedef analizcileri ile paylaşılması da bu birimin görevleri
arasında olacaktır.
İlgili personelin eğitimleri Smithsonian Enstitüsü Smithsonian Kültürel Kurtarma İnisiyatfi ile iş
birliği içinde gerçekleştirilmektedir. Bu girişim öncekilerden farklı olarak Smithsonian Enstitüsü
personelinin de askeri terminoloji ve askeri faaliyetler hakkında farkındalık sağlamasını
amaçlamaktadır.61
Programa dahil olan personel, Sivil İşler birimi altında ayrı bir uzmanlaşma alanı olan ve 38G
koduyla anılan Askeri Hükümet Uzmanları biriminde görevlendirilmektedir. Bu personel, sivil
becerilerini askeri bağlamda kullanan, kendi alanlarında teknik uzmanlardır. Hem özel hem de sivil
sektörde ilgili alanlarda alınan eğitim, sertifika ve deneyimi askeri alana aktarmaktadırlar. Bu personel
askeri harekatın planlanması esnasında ve icrasında komutanlara doğrudan tavsiyede bulunmaktadır.
Ayrıca kurumlar arası irtibat, eşgüdüm ve iş birliğini de sağlamakla görevlidirler.62
İtalya – Carabinieri Kültür Varlıklarını Koruma Komutanlığı veya Carabinieri TPC
(Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale)
İtalyan Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa çalışan bu birim, arkeolojik alanların, tarihi ve sanat eserlerinin
korunması konusunda görev yapan kapsamlı bir oluşumdur. Bu birim, kamu, özel ve dini
koleksiyonların güvenliğini sağlamak için eğitimler düzenlemekte; çalınan sanat eserlerini izlemek için

60 R. Blumenthal and T. Mashberg, The Army is Looking for a Few Good Art Experts, 21 October 2019, Erişim:
Haziran 2020 (https://www.nytimes.com/2019/10/21/arts/design/new-monuments-men.html)
61www.usar.army.mil/DesktopModules/ArticleCS/Print.aspx?PortalId=98&ModuleId=24698&Article=1995754
62 S. Cascone, The US Army Is Launching a 21st-Century Version of the Monuments Men to Protect Cultural
Heritage in War-Torn Regions, 22 October 2019. https://news.artnet.com/art-world/new-monuments-men1685326
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oluşturduğu uluslararası bir veri tabanını sürekli güncel tutmakta ve yıllık bazda milyonlarca avro
değerinde binlerce objenin kurtarılması konusunda çalışmaktadır. Carabinieri TPC'nin on dört bölge
ofisi ile 120'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Bu kuvvet aynı zamanda konuşlanma kabiliyetine de
sahiptir. 2003 yılında, UNESCO barışı koruma misyonunun bir parçası olarak, çok disiplinli bir
Carabinieri ekibi Irak'ın güneyindeki Nasriyah eyaletine gitmiş, bölgedeki arkeolojik alanların havadan
gözetlemesini gerçekleştirerek haritalandırmış ve yağmacıları tutuklayarak ve çalınan eserleri kurtararak
bir yağmalama karşıtı operasyonu tamamlamıştır.63
Avusturya – Avusturya Federal Ordusu Kültür Varlıklarını Koruma Görevlileri (Austrian
Federal Army Cultural Property Protection Officers (CPPO).
Bu kadro 1954 Lahey Sözleşmesinin 7. ve 25. maddelerine atıfta bulunularak teşkil edilmiştir.
CPPO'nun görevleri arasında ordu içinde kültürel varlığa saygı duyulmasını güvence altına almak ve
sürdürmek, komutana kültürel varlıkların korunması konusunda danışmanlık yapmak ve konu uzmanı
olarak hareket etmek, birlikler ve komutanlar için eğitim desteği sağlamak ve kültürel varlıkla ilgilenen
sivil kurumlar ve uzmanlarla irtibat tesis etmek yer almaktadır. Ayrıca CPPO, askeri harekatın
planlanması sırasında tavsiyelerde bulunmakta ve kritik alanlarda kültürel varlıkların korunmasına
ilişkin taktik önlemlerin değerlendirmektedir. CPPO aynı zamanda sivil yetkililer için de bir
danışmandır.64 CPPO ordu içinde en az 16 yıl görev yapmış, alanında uzmanlaşmış ve Yüzbaşı-Albay
rütbesindeki yedek personelden seçilmektedir.
NATO
NATO bünyesinde kültürel varlıkların korunması konusu 1999 yılından itibaren gündeme alınmış
olsa da konuyla ilgili faaliyetler Sivil Asker İş Birliği (SAİ) birimleri tarafından ve insani yardım
çerçevesinde değerlendirilmiştir. Konuya ilgi özellikle 2014 yılında Kırım’ın ilhakından sonra artmıştır.
2015 yılında “Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı (Supreme Allied Powers-Europe) tarafından SAİ
Başkanlığında (J9) bir irtibat personeli görevlendirilmiştir. Aynı yıl SAİ Mükemmeliyet Merkezi
tarafından konuyla ilgili bir rapor yayımlanmıştır. 2016 yılında 2582 numaralı ve Çevrenin Koruması
başlıklı NATO Standardizasyon dokümanına kültürel varlıkların korunması eki yerleştirilmiştir.
Kültürel varlıkların korunması konusu ilk defa 2016 yılında icra edilen Trident Juncture tatbikatı
senaryosunda yer almıştır. İlerleyen süreçte hukuki ve eğitim alanlarında gelişmeler yaşanmıştır. 2017
yılında Blue Shield ile resmi bir ortaklık geliştirilmiştir. Konuyla ilgili uygulama emri 2019 yılında
“NATO Görev ve Harekatlarında Kültürel Varlıkların Korunmasının Uygulanması” (Implementing CPP
in NATO Operations and Missions) başlığıyla yayımlanmıştır. İlerleyen süreçte br mükemmeliyet
merkezi kurulması, NATO komuta ve kuvvet yapılarında birim ve birlikler kurulması, tatbikat
merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmaktadır.

63 Rush, Working with the Military, s. 370.
64 Kila, Cultural Property Protection, s. 320-321.mb

218

Bunun dışında Çin, Rusya, Kanada ve Fransa’da da benzer birimlerin kurulduğu ve kurulma
aşamasında olduğu bilinmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Çatışma durumlarında kültür mirasının zarar görmesi veya hedefli olarak yok edilmesi konusu yeni
olmamakla birlikte devletlerin sorumluluklarını yerine getirmede isteksiz davrandıkları açıktır. 1954
Lahey Sözleşmesi 2018 yılı itibarıyla 133 ülke tarafından kabul edilmiş, 1999 yılında oluşturulan ikinci
protokol ise 77 ülke tarafından kabul edilmiş, birçok Batı ülkesi tarafından ise kabul edilmemiştir.
Önemli uluslararası organizasyonlar da bugüne kadar kültürel varlıkların korunması konusunda özel
yaklaşım, literatür ve kapasite geliştirememiş buna yönelik eylemlere zararın artmasından sonra yakın
dönemde geçmişlerdir. Hem uluslararası organizasyonların hem de devletlerin son dönemde bu konuya
ilgi göstermelerinin çeşitli nedenleri vardır. Mevcut harekât alanlarına bakıldığında yerel (somut ve
somut olmayan) kültür mirasının anlaşılmasının barış ve istikrarın sağlanmasında önemli olduğu
anlaşılmıştır. Kültür mirasının korunması, harekât sonrası yeniden yapılanma ve barışın inşası
süreçlerinde kilit öneme sahiptir ve bu faaliyetleri kolaylaştırıcı etkisi vardır. Kültür mirasının
korunmasına yönelik eylemler hem yerel hem de uluslararası toplum gözünde harekatın meşru hale
gelmesine katkı sağlamaktadır. Bu tür bir yaklaşım topluma karşı ahlaki ve insani sorumluluğun yerine
getirilmesi noktasında da önem arz etmektedir. Böylece “zihinlerin ve gönüllerin kazanılarak” harekatın
meşru hale gelmesi, harekâtı icra eden personelin halk tarafından kabul görmesine, halkın bu personele
yakınlaşması ve güvenmesine ve nihayetinde harekâtı icra eden personelin güvenliğinin sağlanmasına
katkı sağlayabilmektedir. Askerlerin görevli oldukları alanda kültür mirasına saygı göstererek koruma
yoluna gitmesi yapılan diğer faaliyetlerin etkisini de arttırmaktadır. Bu şekilde düşman tarafın da halkın
desteğini kaybetmesi sağlanabilmektedir.
Belirtilen faydalar özellikle Afganistan ve Irak gibi kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu
harekât bölgelerinde sağlanabilecekken sağlanamamış, söz konusu bölgelerde kültür mirası büyük
ölçüde zarar görmüştür. Bunun önemli sebepleri arasında konuya uygun şekilde eğitilmiş ve
teçhizatlandırılmış askeri birimlerin olmayışı, askeri yapı içinde taktik seviyeden stratejik seviyeye
kadar bu konuda bir farkındalığın sağlanamamış olması, kültür mirasının korunması konusunun somut
kültür varlıkları ile sınırlı görülmesi ve sadece insani yardım faaliyetleri çerçevesinde değerlendirilmiş
olmasıdır. Gerek insani yardım gerekse kültürel varlıklarla ilgili konular yukarda sayılan faydalar
nedeniyle bir “kuvvet çarpanı” yani askeri görevin başarıyla yerine getirilmesinde bir katalizör olarak
görülmüş bu yüzden faaliyetlerin icra edilmesindeki öz kaçırılmıştır. Örneğin Afganistan’da askeri
yapının insani yardım alanına girmesi çokça eleştirilmiş ve büyük bir başarısızlık örneği sergilemiştir.
Bilindiği üzere özellikle Irak’ta 2003 yılında yaşanan gelişmelerden sonra kültür mirasının
korunması konusuna ilgi artsa da konu çoğunlukla kapsam kültür varlığı tanımı ile sınırlı kalarak somut
kültür varlıklarına yönelik yağma özelinde değerlendirilmiş ve, günümüzdeki kadar gündemi işgal
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etmemiştir. Son dönemde güvenlik ortamı kimlik politikasının yükselmesi, sivillerin korunması
konusunun gündemi işgal etmesi, çatışmanın küreselleşmesi, hibrit savaşın yaygınlaşması gibi hususlar
tarafından şekillenmektedir. Kültürel varlık konusunun günümüzde bu kadar önemli ve tartışılır hale
gelmesinin en önemli nedeni sadece varlık kapsamından çıkarak kültür mirasına yönelik saldırıların
aleni hale gelmesi, kültür mirasına saldırı konusundaki psikolojik sınırın aşılmış olması, hibrit
savaşlarda kültür mirasının silah olarak kullanılması ve dolayısıyla güvenlik ve istikrarın tehdit
edilmesidir. Bu tehdidin doğrudan ya da dolaylı olarak Batılı ülkeler tarafından hissedilmesi de diğer
bir faktördür.
Dolayısıyla burada karşımıza iki temel olgu çıkmaktadır. Birincisi kültürel varlık/kültürel miras
konusu askerler tarafından kendi ülkeleri dışında icra edecekleri harekatlar çerçevesinde ve o ülke
özelinde geniş kapsamlı şekilde ve ilgili aktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. İyi bir planlama ve
uzman bir ekibin varlığı ile icra edilecek harekât hem başarıyla hem de kaynak, personel, zaman ve çaba
tasarrufuyla sonuçlandırılabilir. İkincisi ise, ülkenin güvenliği ve istikrarı konusudur. Bu da savunma
planlayıcıları ile birlikte geniş katılımlı bir perspektifle değerlendirilmelidir. Her iki durumda da askerler
ile asker olmayan aktörlerin yakın irtibat, eşgüdüm ve iş birliği bir zorunluluktur. Burada da göz önüne
alınması gereken iki nokta vardır. Bunlardan ilki, değişen güvenlik ortamının gerektiği şekilde anlaşılıp
değerlendirilmesi gereği, diğeri ise faaliyetlerden önce uygun eğitimlerin planlanması ve icrasıdır.
Burada askeri personele yönelik olarak yapılabilecekler değerlendirilmelidir.
Kültür mirasının korunması konusunda ilgili personele verilecek eğitim 4 aşamalı olarak
planlanabilir. Birinci aşamada seviyelerine göre uygun şekilde kültür mirası ve kültür varlığının
kapsamlarının net olarak tanımlandığı varlık ve değer bilinci ve farkındalığı oluşturulmalıdır. Bu aşama
temel teorik bilgilerin aktarılması şeklinde icra edilebilir ve katılımın kapsamı geniş tutulabilir. Ayrıca
hem El Mehdi davası hem de BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde kültür mirasına yönelik
saldırıların savaş suçu kapsamında değerlendirildiği konusu özellikle aktarılmalıdır.
İkinci aşamada alınan dersler, icra edilen harekatlardan örnekler ve gerçek bir kriz bölgesi üzerinden
konuşlanma yapılacakmış gibi harekât öncesi hazırlık ve analizler yapılmalıdır. Bu aşamada askeri
tatbikatlara katılım ya da ilgili aktörlerin tatbikatlarına askeri personelin iştiraki önemli katkı
sağlayacaktır.
Üçüncü aşamada çatışma ortamında nasıl hareket edileceği konusu işlenmelidir. Bu aşama belki de
en önemli aşamadır. Askerlerin henüz çatışma ortamında kültür mirası kapsamındaki somut bir yapıyı
alanı yad da bunun önemli bir parçası olan ve yerle ilişkili olan, toplum için birleştirici bir anlam taşıyan
somut olmayan mirasın nasıl değerlendireceği, zarar gördüyse kime hangi vasıtayla rapor edeceği,
yağma olması durumunda nasıl davranacağı, silah kullanma yetkisinin olup olmadığı, ele geçen ya da
bulunan bir eseri nasıl muhafaza edip kime teslim edeceği gibi sorulara cevap verilmelidir. Ayrıca bu
aşamadaki eğitim için uygun bir eğitim alanı da hazırlanmalıdır.
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Karargâh planlama unsurları için ise teorik kısmı ağırlıklı bir eğitim düzenlenmesi düşünülmelidir.
Bu eğitimde kültür varlıklarının neden hedef alındığı, saldırı emareleri, gizlenmiş kültür varlıkları
hakkındaki emarelerin neler olduğu ve bunların raporlardan nasıl anlaşılması gerektiği, kültür
varlıklarının korunmasında sahadaki personele düşen görevler ve gerektiğinde hangi paydaş ile hangi
vasıtalar üzerinden nasıl iletişime geçmesi gerektiği gibi bilgileri içeren eğitim düzenlenmelidir. Üst
düzey karar vericiler için ise kültür varlıklarının korunması ve zarar görmesi durumlarına yönelik olarak
askerlerin nelerle karşılaşabileceğini ayrı ayrı gösteren farkındalık eğitimleri düzenlenmelidir. Bu
eğitimlerin tam anlamıyla faydalı şekilde verilmesi için ise ilgili sivil uzmanlarla iş birliği yapılması
şarttır. Bunlara ek olarak örneğin kültür mirasına yönelik saldırıların yaklaşan bir etnik temizliğe işaret
etmesi gibi hususlara da dikkat çekilmelidir.
Son aşamada ise çatışma sonrası dönemde yapılması gereken çalışmalara yönelik eğitim verilmelidir.
Askerler çatışma sonrası dönemde harekât alanlarında bu konularla ilgili faaliyet icra ederken mümkün
olan ilk fırsatta söz konusu faaliyetleri ilgili sivil aktörlere devretmelidir. Bu durum, insani yardımın,
zihinleri ve gönülleri kazanmanın, halkla yakın ilişki tesis etmenin bir yolu olarak kullanılmamalıdır.
Savunma kapsamında ise kültür mirası konusu, toplumun dirençliliği çerçevesinde işlenmelidir.
Herhangi bir şoka/saldırıya maruz kalındığında yeniden toparlanma yeteneği yani dirençlilik (resilience)
savunmanın ilk hattı olarak değerlendirilmektedir. Dirençlilik kavramının temelinde ise kollektif
hafızayı oluşturan kültürel bilinç ve farkındalık yatmaktadır. Barışın tesisinde olduğu gibi savunmada
da kültürel bilinç kilit öneme sahiptir. Silahlı çatışmada kültür mirasının korunması konusu sadece savaş
alanında kültür mirasının korunması konusu olmayıp bu yönüyle de değerlendirilmelidir.
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Stratejik Göç Mühendisliği Kapsamında 2021 Türkiye’sinde
Uluslararası Göç Değerlendirmesi ve Öneriler
Hakan Ömer TUNCA
Öz
Dünyada yüzyıllar boyunca süregelen göçler çevre, iklim ve ekonomik şartların zorluğu ile siyasi,
sosyal ve kültürel nedenlerden dolayı zorunlu ve isteğe bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Söz konusu göçler;
bir taraftan hayatından endişe eden insanların kurtuluşuna, uluslararası normlarda insan hakları elde
edilmesine, daha iyi bir yaşam seviyesine ulaşılmasına, ülkelerin ekonomik güçlerini artırmasına,
küreselleşmenin sağladığı avantajların katkı sağlamasına vesile olurken diğer taraftan siyasi bir nesne
olarak ülke menfaatleri için kullanılmasına, insan hakları ihlallerine, işgücü sömürüsüne ve son olarak
uluslararası düzenin zedelenmesine yol açmaya başlamıştır. Tarihte imparatorluklar döneminden
başlamak üzere günümüzde özellikle uluslararası göçlerin daha çok ülkelerin siyasetinde bir silah olarak
kullanılmaya başladığı gözlenmektedir. Türkiye 2010’lu yıllardan itibaren artan bir oranda başta geçici
koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere düzensiz göçmenlerden oluşan yaklaşık beş milyona yakın
nüfustan oluşan bir uluslararası göçle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye; genel nüfusunun yaklaşık
%6’sına denk gelen uluslararası göçü tüm paydaşlar ile koordineli yönetebilmek için Göç İdaresi
Başkanlığı adında yeni bir teşkilatlanma uygularken göçmenlere verilen statü ve sağlanacak haklar,
yasalar, yönetmelikler vs. resmi dokümanların oluşturulması, dil, barınma ve iskân, eğitim, sağlık,
işgücüne katılım, entegrasyon gibi konularda ise zorlukla mücadele etmeye başlamıştır. Yaşanan
güçlükler ve göç konusunun güvenlikleştirilmesi toplumda uluslararası göçün tehdit olarak
algılanmasına sebep olmuştur.
Bu bildirinin amacı; Türkiye’nin içinde bulunduğu uluslararası göçün hibrit tehditler kapsamındaki
Stratejik Göç Mühendisliği içerisinde yer alıp almadığını araştırmak ve değerlendirmelerde
bulunmaktır. Bu amaca uygun olarak literatürdeki Stratejik Göç Mühendisliği ve tarihte bu kapsamda
yaşanmış örnekler incelenecek, Türkiye’nin tecrübe ettiği uluslararası göç ortaya konarak bir
değerlendirme yapılmaya çalışılacak ve geçmiş tecrübeleri ışığında, literatürde yer alan ve ülkeye özel
milli savunmaya katkı sağlaması beklenen karşı tedbir önerilerinde bulunulmaya çalışılacaktır.
International Migration Assessment and Recommendations to Turkey in 2021
within the Scope of Strategic Engineered Migration
Abstract
Migration, which has been going on for centuries globally, has emerged as forced and optional due
to the political, social and cultural reasons and the challenges in the environment, climate, and economic
conditions. The migrations in question contribute to the salvation of people who are worried about their
 Dr., MSÜ Misafir Öğretim Üyesi, hotunca@hotmail.com
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lives, help to achieve human rights in international norms, help to reach a better standard of living,
chance to increase the economic power of countries, contribute to the advantages of globalization, on
the other hand, may be used as a political object for the benefit of a country, may cause human rights
violations, may lead to labor force exploitation and finally may damage the international order.
Especially international migrations have started to be used as a weapon in the politics of countries at the
present time since the period of empires in history. Since the 2010s, Turkey has faced an increasing
international migration rate of approximately 5 million people, mainly Syrians under temporary
protection and irregular migrants. Turkey implemented a new organization called The Directorate
General of Migration Management in order to manage the international migration in coordination with
all stakeholders, which corresponds to approximately 6% of her general population, while she started to
struggle with difficulties such as the status given to immigrants, the rights to be provided, laws,
regulations, the creation of official documents, language, distribution, and housing, education, health,
labor force participation and integration. These difficulties and the securitization of migration have
caused society to perceive international migration as a threat.
This paper aims to search and investigate whether the international migration in Turkey is included
in the Strategic Engineered Migration within the scope of hybrid threats. To reach this purpose, Strategic
Engineered Migration in the literature and the events in this scope will be examined. An evaluation will
be made by revealing the international migration experienced by Turkey, and country-specific
countermeasures proposed that are expected to contribute to national security defense.
Giriş
İnsan doğası üzerine tartışmalar çağdaş antropoloji, arkeoloji, etnografya, tarih, siyaset bilimi,
psikoloji ve felsefe dallarında devam ederken insan doğasının bir tezahüru olan ilk savaşın ne zaman
ortaya çıktığı ile ilgili de birçok düşünüş bulunmaktadır. İnsanlık tarihi ile savaş tarihinin aynı olduğunu
ileri sürenler bile vardır.1 Tarih öncesinde Afrika’da yaşayan insanların ataları oldukları düşünülen soyu
tükenmiş Homo Erectus dönemlerinde savaşın bulunmadığı, mızrak ve avlanmada tuzak kullanım
şekillerinin keşfedilmesiyle kaynakların yetersizleşmesinden dolayı göçlerin oluştuğu, Paleolitik çağda
ise Homo Sapienlerin 315.000 yıl önce sopa ve mızrak ile başlayıp yay, topuz ve sapan ile devam eden
aletler vasıtasıyla bu savaşsız dönemi kapattıkları düşünülmektedir. 2 Tarih öncesi bir savaşın
olabileceğine dair en eski arkeolojik kayıt, Natufianlar tarafından kuzey Sudan'ın Qadan kültürüyle
ilişkili bir nüfusa karşı Jebel Sahaba'nın bulunduğu yerdeki mezardır. Yarısına yakınının iskeletlerine
gömülü ok uçları olan yaklaşık 13-14.000 yaşında çok sayıda (çocuk, kadın ve yetişkin 61 birey) iskelet

1 Philippe Delmas, The Rosy Future of War, Paris Gallimard, s. 3, 1995.
2 Raymond Kelly, Warless Societies and the Origin of War. University of Michigan Press. Raymond Kelly, "The
evolution of lethal inter-group violence". PNAS, 2005, 102 (43), 2000, 24–29.
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bulunan mezarlıkta, iskeletlerin savaş zayiatı olabileceği kanıtlanmış olduğu düşünülmektedir.3 Homo
Sapienlerden itibaren insanoğlu için artık besin kaynakları yaşamsal önem arzetmeye başlamış
doğasından da gelen dürtülerle rekabetin yanında kaynaklara egemen olmak ve onları korumak en
öncelikli vazife halini almıştır. Belki de günümüzde hala insanlığın savaşmasının nedeni
sayabileceğimiz bu hususa endüstriyel güç elde etmek için yer altı doğal kaynakların da sahiplenilmesi
ve korunması eklenince uygarlığın düzeninin buna göre değişmesini getirmiştir. Bu kapsamda
düşünüldüğünde savaşı, özerk okuryazar topluluklar arasında örgütlü ölümcül saldırganlık durumu
olarak tanımlanabilir.
Tarihsel sıralama ile örneklemek istenirse ilk akla gelen savaşlar olarak; Kadeş Muharebesi
(M.Ö.1274) Çin Hanedanlar Savaşı (M.Ö.403), Maraton Muharebesi (M.Ö. 490), Bedir Savaşı (624),
AN Luşan Ayaklanması (755 – 769), Dandanakan Savaşı (1040), Malazgirt Savaşı (1071), Haçlı
Seferleri (1096-1270), Moğol istilaları ve fetihleri (1206), İstanbul'un Fethi (1453), Napolyon Savaşları
(1803), Waterloo Savaşı (1815), Amerikan İç Savaşı (1861), Dungan Ayaklanması (1862), I. Dünya
Savaşı (1914), Rus İç Savaşı (1918), Türk Kurtuluş Savaşı (1919), İrlanda Kurtuluş Savaşı (1919), Çin
İç Savaşı (1927), İspanya İç Savaşı (1936), II. Dünya Savaşı (1939), Yunan İç Savaşı (1946), Keşmir
Savaşı (1947), Arap - İsrail Savaşı (1948), Kore Savaşı (1950), Mau Mau İsyanı (1952), Küba Devrimi
(1953), Cezayir Bağımsızlık Savaşı (1954), Vietnam Savaşı (1955), Süveyş Krizi (1956), Kıbrıs savaşı
(1960), Altı Gün Savaşı (1967), Hindistan-Pakistan savaş (1971), Sovyet-Afgan Savaşı (1979), İranIrak Savaşı (1980), Falkland Savaşı (1982), Körfez Savaşı (1990), Sierra Leone İç Savaşı (1991),
Hırvatistan Savaşı (1991), Somali İç Savaşı (1991), Bosna Savaşı (1992), Kongo Savaşı (1993), Ruanda
Savaşı (1994), Kosova Savaşı (1998), Hindistan-Pakistan savaş (1999), Afganistan Savaşı (2001), Irak
Savaşı (2003), Nijerya Savaşı (2009), Libya İç Savaşı (2011), Suriye İç Savaşı (2011), Yemen İç Savaşı
(2014), Ukrayna Savaşı (2014) olarak ifade edilebilir.
Savaş; insanlık tarihinde yer almış, devletlerin birbirleri arasında ve ülkelerin kendi içlerindeki
grupları arasında güç uyguladıkları, egemenliği ele geçirme, koruma ve devam ettirme aracı olarak
kullanılmış olduğu örneklerden görülebilir. Savaş yazını Sun Tzu’dan başlayarak Grotius, Hobbes,
Rousseau, Abbé de Saint Pierre, Kant, Hegel, Aron, Arendt, Clausewitz’den Lowes Dickinson’a birçok
filozofun eserleri ile Mackinder’ın Kara Hakimiyet Teorisi, Spykman’ın Kenar Kuşak Hakimiyet
Teorisi, Mahan’ın Deniz Hakimiyet Teorisi, Seversky’nin Hava Hakimiyet Teorisi, Fukuyama’nın
Tarihin Sonu Teorisi, Hungtington’ın medeniyetler Çatışması Teorisi, Buzan ve Segal’ın
Medeniyetlerin Bütünleşmesi Teorisi, Brezezinski’nin Büyük Satranç Tahtası Teorisi, Chase, Hill ve
Paul Kennedy’nin Eksen Ülkeler Hakimiyet Teorisi, Dugin’in Yeni Avrasyacılık Teorisi, Nye’ın akıllı
ve yumuşak güç kavramları ve Merkezi Türk Hakimiyet Teorisi gibi felsefelerle uluslararası ilişkiler

3 Daniel Antoine, Antoine Zazzo, Renee Freidman, "Revisiting Jebel Sahaba: New Apatite Radiocarbon Dates for
One of the Nile Valley’s Earliest Cemeteries", American Journal of Physical Anthropology Supplement 2013:
56(68). Renee Friedman, "Violence and climate change in prehistoric Egypt and Sudan" British Museum, 2014.
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aracı haline gelmiştir. Savaşın temel motivasyon kaynağı olarak kabul edilen güvenlik ile tehdit
algılaması; çağımızda tüm bu bilgiler ışığında gelişen teknoloji ve değişen unsurlar ile fiziksel askeri bir
anlayıştan geniş perspektifte algılamaya başlanmış, bilinen ve kullanılan savaş aygıtlarını silahlı
güçlerden değiştirerek hayatın her alanındaki nesnelerin kullanılmasına yol açmıştır. Konvansiyonel ve
konvansiyonel olmayan özel kuvvetler, düzenli ordu, düzensiz ordu, ekonomik savaş, yerel kargaşayı
destekleme, siber-bilgi saldırıları, propaganda, diplomasi, terörizm, uluslararası suç, şiddet içeren
radikalleşme, yoksulluk, etnik çatışma, devlet başarısızlığı, kaynak kıtlığı, aşırı iklim değişikliği, göç,
doğal/insan yapımı felaketler ve ideolojik radikalleşme vb. enstrümanların kullanılmasını tanımlayan bu
yeni hibrit tehdit/savaş ülkelerin barışta veya savaşta kullandıkları milli güç unsurları haline gelmeye
başlamıştır.
1.

Araştırmanın Amaç, Yöntem ve Önemi

Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin son on yıldır artan bir şekilde tecrübe ettiği uluslararası göçün
hibrit tehditler kapsamındaki Stratejik Göç Mühendisliği içerisinde yer alıp almadığını araştırmak ve
değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu amaca yönelik Stratejik Göç Mühendisliği literatüründeki ve
tarihte bu kapsamda yaşanmış örnekler incelenecek, Türkiye’nin tecrübe ettiği uluslararası göç ortaya
konarak bir değerlendirme yapılacak ve geçmiş tecrübeleri ışığında, literatürde yer alan ve ülkeye özel
milli savunmaya katkı sağlaması beklenen karşı tedbir önerilerinde bulunulacaktır. Bir nevi teorinin test
edilmesi ve sonuçların açıklanması yapılacaktır.
2.

Literatürde Göç, Hibrit Savaş ve Göç Mühendisliği Kavramları

Dünyada yüzyıllar boyunca çevre, iklim ve ekonomik şartların zorluğu ile siyasi, sosyal ve kültürel
nedenlerden dolayı süregelen göçler zorunlu ve isteğe bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Göç; “bir kişinin
veya bir grup insanın uluslararası bir sınırı geçerek veya bir Devlet içinde yer değiştirmesi. Süresi,
yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareketleridir. Buna, mültecilerin,
yerinden edilmiş kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi gibi farklı amaçlarla hareket eden
kişilerin göçü de dâhildir”.4 Göçmen ise göçü icra eden insanlar veya topluluklardır. Göç ve göçmenlik
birçok nedene dayalı olarak gönüllü veya zoraki gerçekleşebilir. Bu nedenler göçün ve göçmenin
çeşitlerini oluşturur. BM diğer faktörlerle birlikte ama en önemlisi gönüllü veya zorunlu olmasına
bakılmaksızın göçmeni başka ülkelerde en az bir yıl yaşayan kişiler olarak tanımlamıştır.
Mülteci ise “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri
yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ¸ülkenin dışında
bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak
istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında
bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahsa verilen
4 Göç Terimleri Sözlüğü Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ed.Richard Perruchoud ile Jillyanne Redpath, 2’nci
Baskı, https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf, 2013, s. 35-36.
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addır”.5 Sığınmacı; “zulüm veya ciddi zarardan korunmak amacıyla, kendi ülkesi dışında bir ülkede
güvenlik arayışında olan ve ilgili ulusal ya da uluslararası belgeler çerçevesinde mültecilik statüsüne
ilişkin yaptığı başvurunun sonucunu bekleyen kişi. Olumsuz bir karar çıkması sonucunda bu kişiler
ülkeyi terk etmek zorundadırlar ve eğer kendilerine insani ya da diğer gerekçeler temelinde ülkede
kalma izni verilmemişse, bu kişiler ülkede düzensiz veya kanuna aykırı bir durumda bulunan herhangi
bir yabancı gibi sınır dışı edilebilirler”.6 Yazılı olan bu tanımlamalara göre mecbur kalınan göç kaynaklı
mültecilik veya sığınmacılık ortaya çıkmaktadır. Göç olayı gerçekleştikten sonra hedef ülkeye yasal
veya yasadışı varıldıktan sonra 1951 Cenevre Sözleşmesini imzalamış olan ülkeler ki günümüzde hemen
hemen tüm ülkeler bu kişilere veya gruplara üç temel ilkeyi sağlamakla mesuldür. Bunların ilki “Geri
göndermeme-non-refoulement” ilkesi; yapılan işlem sonucu kaçılan veya kaynak ülkeye geri
göndermemeyi, ikincisi “ayrımcılık yapmama-non-discrimination” ilkesi; kadın-erkek, genç-yaşlı, dil,
ırk, eğitim, meslek vb. grubuna bakılmaksızın hiçbir konuda farklı davranılmamasını ve son olarak
“cezalandırmama-non-penalization”; göçmenlikten dolayı suçlu sayılarak ceza verilmemesidir.
Uluslararası göç de “kişilerin geçici veya daimî olarak başka bir ülkeye yerleşmek üzere menşe
ülkelerinden veya mutat olarak ikamet ettikleri ülkeden ayrılmaları. Dolayısıyla, uluslararası bir sınırın
geçilmesi söz konusudur”.7 İç göç uluslararası göçün aksine farklı bir ülkeye değil de kendi menşe ülkesi
dâhilinde yer değiştirmeleri kapsamındadır. Düzensiz göç, “gönderen, transit ve kabul eden ülkelerin
düzenleyici normlarının dışında gerçekleşen hareketlilikler. Düzensiz göç konusunda açık veya genel
kabul gören bir tanım yoktur. Hedef ülkeler açısından, göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin
veya belgelere sahip olmadan bir ülkeye giriş yapmak veya bir ülkede kalmak veya çalışmak anlamına
gelmektedir. Gönderen ülke açısından ise örneğin, bir kişinin geçerli bir pasaportu veya seyahat belgesi
olmadan uluslararası bir sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılmak için idari koşulları yerine getirmemesi
gibi durumlarda düzensizlik söz konusudur. Ancak, “yasadışı göç” terimini göçmen kaçakçılığı ve insan
ticaretiyle kısıtlamak gibi bir eğilim söz konusudur”.8 Düzenli göç gidilen ülkenin kanunlarına uygun
olarak yürütülen göçü tanımlar. Göç, göçmen, mülteci, sığınmacı kavramlarının tanımlamalarından
“Her MÜLTECİ göçmendir ama her GÖÇMEN mülteci değildir” ifadesi çıkarılabilir.
Tarihte hibrit kuvvet ve savaş terimini ilk olarak Robert G. Walker tarından “özel ve konvansiyonel
savaş arasındaki küçük boşluklarda yatan savaş” 9 şeklinde Peloponez savaşında suçlu haydutlar,
düzenli askerler ve düzensiz savaşçılardan oluşan melez bir gücün melez savaş taktiklerini anlatırken
kullanmıştır. Hoffman ise bu tür savaşı “Düşük seviyeli konvansiyonel ve hassas operasyonları
birleştiren sofistike saldırılar, saldırgan siber uzay ve uzay eylemleri ile halkın algısını ve uluslararası

5 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, (Convention Relating to the Status of Refugees), 1951, md.1.
6 Göç Terimleri Sözlüğü, 2013, s. 74.
7 Age, s. 88.
8 Age, s. 26.
9 Robert G. Walker, Spec Fi: The U.S. Marine Corps and Special Operations, Monterrey, Naval PG School, 2008.
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görüşü etkilemek için sosyal ve geleneksel medyayı kullanan psikolojik operasyonlar” bileşenleri olan
ve “devlet çatışmasının ölümcüllüğü ile düzensiz savaşın fanatikliği ve uzun süren coşkusunun
harmanlanması”10 şeklinde ifade etmiştir. Tanımlamadan savaşın nihai amacı için tarafların birinin veya
hepsinin politik, askeri, ekonomik, sosyal ve bilgi teknolojilerini kapsayan çatışma metodlarının her
çeşidini kullandığı çıkarılabilir.
Hibrit tehditlere karşı bir konsept geliştirmenin önde gelen savunucularından Frank G. Hoffman,
hibrit tehditlerin, konvansiyonel yetenekler, düzensiz taktikler ve oluşumlar dâhil olmak üzere savaş,
ayrım gözetmeyen şiddet ve zorlama dâhil terörist eylemler ve suç düzensizliği gibi bir dizi farklı
modları bir araya getirdiğini söylüyor. Hofman'a göre, Hibrit savaşlar hem devletler hem de birkaç
devlet dışı aktör tarafından yürütülebilir ve bu, devletleri özünde geleneksel güçler veya devlet dışı
aktörleri doğası gereği düzensiz olarak nitelendirmeyi uygunsuz kılar. Her halükârda, bu çok modlu
faaliyetler çatışmanın fiziksel ve psikolojik boyutlarında sinerjik etkiler elde etmek için ana savaş alanı
içinde genel olarak, operasyonel ve taktik olarak yönlendirilir ve koordine edilir. Genel özellikleri
şunlardır:
-

Karışık yöntem: Hibrit tehditler, terörizm ve suç faaliyetleriyle birlikte geleneksel ve geleneksel
olmayan taktiklerin bir kombinasyonunu olarak kullanılır.

-

Eşzamanlılık: Hibrit düşmanlar, tutarlı bir şekilde aynı anda farklı çatışma modlarını
kullanabilirler.

-

Füzyon: Hibrit tehditler, profesyonel askerler, teröristler, gerilla savaşçıları ve suçlu haydutların
bir karışımından oluşur.

-

Suç: Hibrit tehditler, operasyonları sürdürmek için ve bazı durumlarda kasıtlı bir çatışma modu
olarak suç faaliyetlerini kullanır.11

Eski olduğu bilinen bu tür savaşın en bilinen örneği Çanakkale’de yaşandığı anlatılan mitolojide,
Akaların Truva kentine saldırmasını konu alan Truva savaşıdır. Jens Stoltenberg de hibrit savaşı
anlatırken “… bildiğimiz ilk hibrit savaş Truva Atı olabilir, bu yüzden daha önce görmüştük” örneğini
kullanmıştır.12 ABD Silahlı Kuvvetleri de hibrit tehditleri “karşılıklı yarar sağlayan etkiler elde etmek
için düzenli-düzensiz kuvvetler ve suç unsurlarının çeşitli dinamik kombinasyonu veya bu kuvvetler ile
unsurların bir kombinasyonu” olarak tanımlamıştır.13

10 Salih Bıçakcı, “Hibrit Savaş”, Güvenlik Yazıları Serisi, No.33, Kasım 2019, https://trguvenlikportali.com/wpcontent/uploads/2019/11/HibritSavas_SalihBicakci_v.1.pdf, S. 3.
11 Frank G. Hofmann, Conflict in the 21.Century: The Rise of Hybrid Wars, Potomac Institute for Policy Studies,
Arlington, Virginia, 2007, s. 21-29.
12 NATO Secretary General Jens Stoltenberg, “Zero-sum? Russia, Power Politics, and the Post-Cold War Era,”
Brussels Forum, 20 March 2015.
13 Field Manual 3.0 Operations, Headquarters: Department of Army, 2008, s. 1-5.
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NATO; siber savaş, düşük yoğunluklu asimetrik çatışmalar, küresel terörizm, korsanlık, ulus ötesi
organize suçlar, demografik değişimler, kaynakların güvenliği ve kitle imha silahlarının yayılması gibi
konuları içeren uluslararası barış ve güvenliğe yönelik düşük yoğunluklu, kinetik ve kinetik olmayan
tehditleri hibrit tehditler olarak tanımlamıştır. 14 Bu konseptte belirli bir düşman veya hibrit tehdit
tanımlanmamış olsa da hibrit tehdit veya savaş; terörizm, göç, korsanlık, yolsuzluk, etnik çatışma vb.
gibi çok çeşitli mevcut olumsuz durumları ve eylemleri kapsayan bir şemsiye terim olarak karşımıza
çıkmıştır.
Literatürde 2000’li yıllarda yer almaya başlayan hibrit savaş hakkında çokça doküman
bulunmaktadır. AB, Rusya, ABD, Çin, Kırım, Ukrayna, Pakistan, Hindistan, İsrail-Hizbullah, Kenya,
Türkiye gibi ülkeler hakkında ve halen dünyada devam eden çatışma bölgelerine yönelik birçok yayın
bulunmaktadır. Dokümanlarda genel olarak I.Dünya savaşından itibaren gün geçtikçe çoğalan bir
şekilde devlet dışı aktörlerin, polisin, militanların, virüslerin, gerillaların, teröristlerin kullanılarak
konvansiyonel savaştan konvansiyonel olmayan savaş tekniklerine başvurulduğu anlatılmaktadır.
Kuvvet merkezinin günümüzde tek askeri hedefler yerine geniş bir spektrumda askeri ve sivil etki
alanlarına kaydığını ifade etmektedir. Kullanılan taktiklerin artık hiyerarşik olmayan, dinamik, esnek,
çoklu ve değişebilen yapıda olduğu belirtilmektedir.
Hibrit savaş konsepti; Şekil 1’de görselleştirildiği şekli ile geleneksel savaş, düzensiz savaş ve siber
savaşı harmanlayan bir stratejidir. Ayrıca hibrit savaş, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar, el yapımı
patlayıcı cihazlar ve bilgi savaşı tarafından yapılan saldırıları tanımlamak için kullanılır. Çatışmalara bu
yaklaşım, savaşın güçlü, karmaşık bir varyasyonudur. Saldırgan, kinetik operasyonları yıkıcı çabalarla
birleştirerek, yükleme veya intikamdan kaçınmayı amaçlar. Hibrit savaş, son derece uyarlanabilir ve
dirençli bir yanıt gerektiren savaş alanının esnek ve karmaşık dinamiklerini tanımlamak için
kullanılabilir. Dış etki için kullanılan araçlar; Özel Kuvvetler, Düzenli Ordu, Düzensiz Ordu, Ekonomik
Savaş, Yerel Kargaşayı Destekleme, Siber-Bilgi Saldırıları, Propaganda ve Diplomasidir. Sonuç olarak,
yeni tehdit çağında, savaş ve barış durumları arasındaki çizgilerin bulanıklaştırıldığı, savaşların artık
ilan edilmediği ve başladıktan sonra da alışılmadık bir şablona göre ilerlediği söylenebilir. Bu araçlar
kullanılarak üç sütunda ifade edilebilecek alanlarda hedeflere ulaşmayı amaçlar. Konsepteki bu sütunlar;
birincisi SİYASİ sütundur ve seçimler, politikacılar, ülkenin imajı, ideoloji, kültür, yasa ve
düzenlemeler, yabancı yatırım iklimi gibi alt başlıklardan oluşur. İkinci sütun SOSYAL Sütun; İstikrar,
Hükümete Güven, Radikalleşme, Eğitim ve Bilim, Sosyal-Etnik Çatışma hususlarını içine alır. Son

14 NATO’s Bi-Strategic Command Capstone Concept, 5000 FXX/0100/TT-0651/SER: NU0040 Dated 25 August
2010: BI-SC Input for a new Capstone Concept for The Military Contribution to Countering Hybrid Threats
(MCCHT).
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sütun ise EKONOMİK sütundur ve Yatırımcıları Sınırlama, Patron Kararlarını Etkileme, Yabancı İş
birliği, Firmaların Değeri ve Markayı kapsar.15

Şekil 1. Hibrit Savaş Konsepti
(Kaynak: Yazar tarafından yukarıdaki kaynak ve anlatıma uygun şekillendirilmiştir)

Hibrit savaşın kullanılan bir aracı olarak stratejik göç mühendisliğine gelinecek olursa siyasi veya
askeri amaçlar için devlet veya devlet dışı aktörler tarafından belirli bir bölgede yaşayan nüfusu
artırmak, azaltmak veya değiştirmek suretiyle yaşayanların kasıtlı olarak teşvik veya manipüle edilerek
iç ve dışa göç etmelerini ifade eder.16 Savaş esnasında devlet veya devlet dışı aktörler tarafından stratejik
göç mühendisliğinin etnik temizlik anlamında Tahliye Edici, diğer ülkelerin politikalarını
istikrarsızlaştırmak anlamında Dışa Gönderici, askeri bölgeyi ele geçirip avantaj sağlamak anlamında
Askerileştirici, propaganda amaçlı kendine fayda sağlamak anlamında Zorlayıcı Göç Mühendisliği
çeşitlerinin kullanıldığı görülmüştür. 17 Hibrit savaş tekniği olarak Zorlayıcı Göç Mühendisliği “Ne
sıklıkla oluyor? (İnsidans ölçümü), ne sıklıkla işe yarıyor? (Başarı ve başarısızlığın değerlendirilmesi)
ile nasıl ve neden işe yarıyor? (Olgunun tanımı)?” soruları kapsamında 1951 Cenova Sözleşmesi’nden
bu yana en az elli altı vaka olan veriler incelenmiş, göçün siyasi amaçlarla kullanımındaki kalıplar ve
kullanımına verilen tepkiler tespit edilmiştir. Bu silahı kullanan devletlerin bunu ya gerçekten yaparak
ya da yapmakla tehdit ederek kazanç sağlamaya çalıştıkları görülmüştür. Tarihteki olaylar sınıflandırma
ve sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipler açısından incelenirken mültecileri sömüren veya
kitlesel göç silahı olarak kullanan aktörlerin üreticiler, ajan provokatörler ve fırsatçılar olmak üzere üç
farklı zümre olduğu ortaya konulmuştur. Üreticilerin, açık tehditler veya direktifler yoluyla belirli

15 Georgios Giannopoulos, Hanna Smith, Marianthi Theocharidou, Landscape of Hybrit Threats, Public Version,
EU, Hybrit CoE, 2021, s. 11-35.
16 Kelly M. Greenhill, “Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”, Civil Wars, 10:1, 6-21, 2008, s. 7.
17 Age, s. 8-11.
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kitlelere yönelik göç ve mülteci krizlerini ürettiği, bunun aksine, ajan provokatörlerin sıklıkla kurban
olarak görünmeye çalışarak ve bağımsızlık veya özerklik kavramlarının arkasına saklanarak insanların
ülkeden kaçmasına yol açacak ortamı hazırladıkları veya neredeyse göçmenliğe zorladıkları, son
kategorideki fırsatçıların ise krizleri kendi çıkarları için kullanan veya kullanmaya teşebbüs edenler
olarak adlandırılmıştır.18
Dış Politika'da yerinden edilmiş insanların dış politika aracı olarak kullanıldığı, 1951 Mülteci
Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesinden itibaren yılda ortalama en az bir kez olmak üzere 70'den fazla kez
denendiği, bu tür olayların, hem devlet hem de devlet dışı aktörler tarafından çeşitli amaçlara hizmet
eden hem savaş hem de barış zamanı kullanıldığı, yelpazenin bir ucunda tam ölçekli askeri işgalin ve
diğer ucunda rejim değişikliğine yönelik mali yardım olduğu, tanımlanan tüm vakaların yaklaşık dörtte
üçünde, baskı yapanların amaçlarından en azından bazılarına ulaşmayı başardıkları (%57’sinde),
şimdiye kadar tanımlanmış tüm Göç Mühendisliği vakalarının yaklaşık %60'ı siyasi hedefler, %30
askeri hedefler ve %50 ekonomik hedefleri içerdiği, göç mühendisliğinde genelde güçlü devletlerin
üretici, zayıfların güçlüleri yıpratmada nadiren üretici, zayıfların ise çoğunlukla ajan provokatör veya
fırsatçı olduğu açıklanmıştır.19
Türkiye’de de Kalkınma Bakanlığı raporlarında, göç idari başkanlığı dokümanlarında, akademisyen
ve üniversitelerin göç merkezleri yayınlarında göçün idaresi, sosyolojik yaklaşımları, planlaması, uyum
süreçleri olmak üzere göçün her çeşidi ile ülkeye olumlu olumsuz etkileri yer almaktadır. İlave olarak
Stratejik Göç Mühendisliği: İç Savaşa Sürüklenmek İsteyen Türkiye20 ve Tampon Ülke: Emperyalizmin
Göç Stratejisi21 kitaplarında Türkiye özelinde göç mühendisliği tartışılmıştır. Bu yayınlar; Amerikan
Ulusal İstihbarat Teşkilatı 2012 Raporuna, Askıdaki Yaşamlar ve Algıdaki Yaşamlar Projesi Araştırma
Raporuna, Türkiye-Suriye Sınırından Mayınların Temizlenmesi (2007-2013) için imzalanan 2003
Ottawa Sözleşmesi’ne, Amerikan Silahlı Kuvvetler Dergisinde 2006’da yayınlamış Kanlı Sınır
makalesine, 2001 Avrupa Parlamentosu kararına, Lewis, Neo-Con, 11 Eylül sonrası yedi ülke bölünmesi
hakkındaki ABD planlarına dayandırılarak Türkiye’ye yönelik göç mühendisliğinin iki hedefi olduğu
vurgulanmaktadır. Birinci hedefin “Suriye iç savaşı ve bu savaş sonrasında Suriye’nin kuzeyine
yerleştirilmeye çalışılan PKK kontrolündeki bir Kürdistan” ikinci hedefin ise “Türkiye’de bir dış
patlayıcı fünye olacak ikinci bir millet olarak getirilen Suriyeli Araplar vasıtasıyla iç savaş çıkararak
Türkiye’den bir Kürdistan” çıkarmak olduğu belirtilmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için Suriyeli göçü ile
nüfusu artırmak, küresel ısınma kaynaklı su kıtlığı yaratmak, Türk kimliğini yozlaştırmak, ekonomik
18 Kelly M. Greenhill, Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion and Foreign Policy, Ithaca,
NY: Cornell University Press, 2010, s. 23-31. Kelly M. Greenhill, “Migration as a Weapon in Theory and in
Practice.” Military Review. 2016: 23–36.
19 Kelly M. Greenhill, “Engineered Migration as a Coercive Instrument: The 1994 Cuban Balseros Crisis.”
Working Paper #12, 2002. The Massachusetts Institute of Technology. Kelly M. Greenhill, “Migration as a
Weapon in Theory and in Practice.” Military Review. 2016: 23–36.
20 Ümit Özdağ, Stratejik Göç Mühendisliği, 2.Basım, Kripto Yayınevi, Ankara, 2020.
21 Mehmet Ali Güller, Tampon Ülke: Emperyalizmin Göç Stratejisi, Kırmızı Kedi, İstanbul, 2021.
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kriz yaratmak, mafya destekli terör örgütleri oluşturmak, eğitim sisteminin kalitesi düşürmek, sağlık
sistemini bozmak stratejilerinin kullanıldığını ifade etmiştir.22 Tampon ülke yayının da ise Türkiye’nin
AB aday üyeliği aldatmacası ile göç yollarında yıllardır koridor durumundayken bir tampon ülke haline
bu aldatmacadan kaynaklı operasyonla geldiği söylenmektedir. AB’nin bu stratejiyi başından beri
almayacağı Türkiye’yi aday üyelik yalanıyla kapısında tutarak sınırlarının önünde bir tampon ülke
yapmak için uyguladığı, böylece kendisiyle sorunlu bölgeler arasında terör tehdidini de göç sorununu
da yansıttığını belirtmektedir.23
3.

Türkiye’de Göç

Türkiye; Osmanlı’da Kanunî döneminden, en geniş alana sahip olduğu Avrupa’da Balkanlar,
Asya’da Kafkasya ve Kırım bölgelerinden 1990’lara kadar 1.7 milyon Türk, Boşnak, Arnavut, Çerkez,
Pomak ve Tatarların göçünü tecrübe etmiştir.24 Kurulduğu günden 1990’lı yılların sonuna kadar çoğu
Türk etnisitesine ait 1.6 milyon göçmeni ülkesine almış, Türk vatandaşlığı vermiş ve Türk millîleşmesi
sağlamıştır. 25 Türkiye Cumhuriyeti; 2011 yılı Suriyeli göçmenler ile karşılaşana kadar genel olarak
ortalama 2 milyon göçmeni bünyesine dahil etmiştir.26 Cumhuriyetin başlarında üniter bir devlet kurma,
politik ve ekonomik nedenler ile Türk, Boşnak, Arnavut, Çerkez, Pomak ve Tatar, 1923 Lozan
Antlaşması ile Nüfus Mübadelesi, Bulgar, Afgan, Türklerin Almanya’ya Göçü, Peşmerge, Türkmen,
Arab ve Keldani (çoğunluğunun Türk kökenli etnik yapılı olduğu göç) toplam 3.750.000 göçmen
Türkiye’ye ve dışına göç etmiştir. Tüm bu hareketlilikler düzenli göç kapsamında sayılabilir. Düzenli
göçün Tablo 1’deki son yıllarda gerçekleşmesine bakıldığında 2000’li yılların başlarında 100.000’li
rakamlar görülürken bu sayının artan bir şekilde 2021 yılı sonunda çoğunluğu kısa dönem olmakla
beraber 1.251.569 kişiye çoğaldığı görülmektedir.27

22 Ümit Özdağ, Stratejik Göç Mühendisliği, 2020, s. 71-89.
23 Mehmet Ali Güller, Tampon Ülke: Emperyalizmin Göç Stratejisi, 2021.
24 Nihan Ciğerci, Bursa-Kırcaali Hattı:1989’da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği, Ihlamur-Öner, S., Öner,
N. Ş. (Ed.), Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012, s. 107.
25 Kemal Kirişçi, Disaggregating Turkish Citizenship and Immigration Practices, Middle Eastern Studies, 2000,
36, (3): 1-22.
26 Murat Erdoğan, Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Bilgi Üni. Yay., İstanbul, 2015, s. 31.
27 GİGM Göç İstatistikleri, 11.11.2021 tarihi itibarı ile, www.goc.gov.tr, Erişim:16.11.2021.
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Tablo 1. Düzenli Göç İstatistikleri

Yukarıda tanımlamalar bölümünde anlatılan düzensiz göçmenler Türkiye’ye 2000’li yıllardan
itibaren gelmeye başlamıştır. 1980’lerden itibaren global ekonomideki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik gibi
itici nedenler ve işgücü ihtiyacı, kayıt dışı ekonomi gibi çekici nedenler ve özellikle Avrupa ülkelerinin
göçmen kanunlarındaki güçleştirme düzensiz göçün artmasına sebep olmuştur. Düzensiz göçmen yapısı
itibarı ile değişik şekillerde oluşmaktadır; yasal ikamet izni olan fakat izinsiz çalışanları, yasal girişi
olan fakat izinsiz ikamet ve çalışanları, yasal girişi olan fakat izinsiz ikamet ve çalışmayanları, yasa dışı
girişi olan ve izinsiz çalışanları, yasa dışı girişi olan ve çalışmayanları, yasa dışı girişi olan fakat genelge
ile ikamet izni almış ve izinsiz çalışanları kapsadığı söylenebilir. Tablo 2’de yakalanan düzensiz göçmen
sayıları bulunmaktadır. 50.000-500.000’in üstünde yer alan rakamlara en az 5 ile 10 kat
yakalanmayanları da ilave edilmesi gerekmektedir. Kovid-19 pandemisi ile 500.000’e rakamlarındaki
düzensiz göçmenlerin yakın geçmişte azaldığı söylenebilir. Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmenlerin
Afganistan, Suriye, Pakistan, Özbekistan, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, İran, Somali, Filistin,
Moldova, Myanmar, Gürcistan’dan olduğu belirlenmiştir.28

28 GİGM Göç İstatistikleri, 11.11.2021 tarihi itibarı ile, www.goc.gov.tr, Erişim:16.11.2021.
233

Tablo 2. Düzensiz Göç İstatistikleri

Türkiye’nin yaşadığı diğer bir göç ise Suriye Lazkiye şehrindeki çatışma ortamından uzaklaşarak
kaçan 252 kişinin Cilvegözü Sınır Kapısından 29 Nisan 2011’de giriş yapmasıyla başlayan aynı gün 506
kişiye ulaşan insan hareketliliğidir. 08 Haziran’da sınırı geçip sığınan Suriyeli sayısı 1200 ve 15 Haziran
2011’de 8500’e ulaşmıştır. 29 Zorunlu göç olarak ifade edilebilecek bu göç hareketi ile Tablo 6’da
gösterildiği şekilde günümüze kadar artan sayıda Suriyeli Türkiye’de yaşamaktadır. 30 Tablo 3’da
görülebileceği üzere 2014 yılı Suriye’deki çatışma ortamına DAEŞ’in de katkısı ile hayatından endişe
ederek kaçan insanların sayısını bir hayli artırmış ve Türkiye’de bulunan Suriyeli sayısı 1 milyonun
üzerine çıkmıştır. 2021 yılına gelindiğinde Türkiye’de kayıtlı Suriyeli sayısı 4 milyona yakın bir rakama
ulaşırken 1 milyon da kayıtsız göçmenler ile düzensiz göçmenler eklenirse toplam barındırılan yabancı
sayısının 5 milyonun üzerine çıktığı söylenebilir.

29 Ömer Önhon, Büyükelçinin Gözünden Suriye, 2.Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2021, s. 116-128.
30 GİGM Göç İstatistikleri, 11.11.2021 tarihi itibarı ile, www.goc.gov.tr, Erişim:16.11.2021.
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Tablo 3. Yıllara Göre Türkiye’deki Suriyeliler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK-UNHCR); Tablo 4’te görüldüğü üzere
Suriyeli mültecilerin 2021 yılında (son beş yılda olduğu gibi) en fazla Türkiye’ye ve sonra Ortadoğu’ya
gittiklerini açıklamıştır.31 AB ise 2018’de 80.000, 2019’da 74.900 ve 2020’de 63.500 Suriyelinin AB
Ülkelerine mültecilik başvurusu yaptıklarını açıklamıştır. AB ülkelerinden Almanya’da halen tahminen
550.000, İsveç’te 113.000, Avusturya’da 52.000, Hollanda’da 32.000, Yunanistan’da 27.000,
Danimarka’da 20.000 Suriyeli yaşadığı düşünülmektedir.32

Tablo 4. Suriyeli Mülteciler

31 BMMYK Suriye Acil, https://www.unhcr.org/tr/suriye-acil-durumu, Erişim:11.11.2021.
32 AB İstatistik Birimi, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained, Erişim:11.11.2021.
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Türkiye’de yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin en çok yaşadığı şehirler Tablo 5’te
gösterilmiştir. Bazı şehirlerde sayısal olarak çok olmalarına rağmen Türk nüfusuna oranlarına
bakıldığında çok yüksek olmadığı, bazı şehirler de ise oranlarının çok yüksek olduğu tespit edilebilir.
Türkiye ortalaması %4.53 olan Suriyeliler %75,5 en çok oranla Kilis’te en az oranla % 0.04 ve 77 kişi
ile Iğdır’da bulunmaktadır.33

Tablo 5. Şehirler ve %’lere göre Türkiye’deki Suriyeliler

Suriyelilerin ilk gelişinden itibaren üç çadır kent ile başlayan barınma faaliyeti, konteyner kentlere
dönüşerek 2015 yılında 5 şehirde toplam 25 Barınma Merkezinde 255.000 Suriyeliyi misafir edecek
hale gelmiştir. 2014 yılından itibaren geçici koruma altına alınan Suriyelilerin sayısının 1.000.000’un
üzerine çıkması Barınma Merkezlerinin yönetiminin zorluğu ve kapasitesinin üzerine çıkması nedenleri
ile Suriyelilerin ülkenin her iline kendi istekleri ile dağılmalarının serbest bırakılması sonucunu
doğurmuştur. 2021 itibarı ile Tablo 6’da beş şehirde bulunan yedi Barınma Merkezinde toplam
nüfuslarının %1’inin oluşturan 51.732 Suriyeli Barınma Merkezinde yaşadığı tablolaştırılmıştır.34

33 GİGM Göç İstatistikleri, 11.11.2021 tarihi itibarı ile, www.goc.gov.tr, Erişim:16.11.2021.
34 Age
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Tablo 6. Suriyelilerin Barınma Merkezlerine Dağılımı

Suriyelilerin yaşlarına bakıldığında Tablo 7’de genç bir nüfus göze çarpmaktadır. Okul öncesinde
510.249, eğitim çağında 1.258.100, iş hayatına katılma yaşında olan potansiyel sayının 1.892.363 kişi
olduğu görülmektedir.35

Tablo 7. Suriyelilerin Barınma Merkezlerine Dağılımı

35 GİGM Göç İstatistikleri, 11.11.2021 tarihi itibarı ile, www.goc.gov.tr, Erişim:16.11.2021.
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3.1. Türkiye’ye Göçün Yönetimi ve Uluslararası Göçün Etkileri
Bu sayıdaki geçici koruma statüsündeki kişilerin özellikle homojen olmayan ülke içi dağılımları
barınma, sağlık, iş hayatına katılım, eğitim ihtiyaçları kurulu sisteme özellikle Kovid-19 pandemi
döneminde artan şekilde bazı zorluklar yaşatmaktadır. Bu kitlesel göçü Türkiye Cumhuriyeti Merkezi
Yönetimi; Kriz Yönetimi kapsamında Şekil 2’de gösterilen aşamalarda öncelikle koordinatör bir vali ile
Kızılay ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sonraları her bir
Bakanlığın (İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları) kendi ihtisas
alanları olacak şekilde sorumluluğu üstlenerek ele aldığı görülmektedir.
Türk Hükümeti ilk günden itibaren Suriyelilere misafir gibi davranmış ve insani yardımda
bulunmuştur. Daha sonra 02.02.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
(YUKK), 22 Ekim 2014 tarih ve 29153 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (TİH), 17 Mart 2016 tarih ve
29656 sayılı Kanun kapsamında YUKK'nın 91. Maddesi çerçevesinde geçici koruma statüsü yürürlüğe
girmiştir. Statünün bir bitiş tarihinin belirlenmemesi ve uluslararası koruma statüsünü değiştirme hakkı
tanımının yapılmaması gibi bazı sorunları vardır. Geçici statü, uzun süreli kalışlar için bir çözüm
değildir, çünkü her iki toplum için de belirsiz gelecek ciddi endişelere sebep olmaktadır.
Türkiye'de toplam 18.850.943 öğrenci örgün eğitim almaktadır. 1.250.000'den fazla Suriyelinin
eğitim sistemine katılması kapasite sıkıntısına neden olmaktadır. Sistemin işleyişine yönelik ve özellikle
kız çocuklarının okula katılmasıyla ilgili sıkıntılar olduğu gibi fiziki olarak okul, derslik, öğretmen,
hademe, kırtasiye, temizlik malzemesi, servis hizmetleri gibi örneklendirilebilecek eğitim için
ihtiyaçların karşılanmasında da problemler yaşanmaktadır.
Aynı şekilde birinci basamak koruyucu, teşhis/tedavi edici sağlık hizmetleri, tedavi, bağışıklama,
bulaşıcı hastalıklar/salgınlarla mücadele, verem ile mücadele, kadın ve üreme sağlığı, çocuk ve ergen
sağlığı hizmetlerine çevre sağlığının sağlanması gibi sağlık hizmetlerine Suriyelilerin de eklenmesi,
sistemi kapsam dışında sıkıntıya sokmaktadır. Sağlık sisteminin tasarımından ilave doktorlar, hemşireler
ve sağlık personeli, ilaç ve tıbbi ekipmanı da göz önünde alınırsa durumun büyüklüğü ortaya
çıkmaktadır.
Hükümet tarafından 15.01.2016 tarihli ve 29594 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Yabancıların
Çalışma İzinlerine İlişkin Yönetmelik” olmasına rağmen, Suriyelilerin işgücü piyasasına erişimi
şartlıdır. En az altı aydır Türkiye yaşayan Suriyelilere, yabancı çalışan sayısının Türk işçi sayısının
%10'unu geçmemesi kaydıyla izin verilebilir. Bir seferde en fazla bir yıl izin verilir. Resmi rakamlara
göre çalışma potansiyeline sahip 2 milyona yakın insandan sadece 62.400’ine ancak izin verilmiş olduğu
görülmektedir. Diğer tüm Suriyeliler kayıtsız işçi olarak çalışmaktadır. Suriyeliler için sosyal güvenlik
ve barınma ya yetersiz ya da kötü şartlardadır. Sosyal yardımlar pandeminin ve ekonomik zorluklarında
etkisiyle yetersiz kalmaktadır.
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Refakatsiz çocuklar başka bir sorundur. Zaman zaman iki toplum arasında tansiyon yükselmekte ve
asayşi olaylarına sebebiyet olmaktadır. AB de dahil Uluslararası toplum, başlangıçtan bu yana sadece
45.000 Suriyeliyi kabul etmiştir. AB'nin yalnızca 6 milyon € ile yardım ettiğini ancak fiziksel olarak
Suriyeliler kabul etmediği bilinmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti kamu ve sivil toplumsal kurumlarıyla bir nevi kriz şekline gelen uluslararası
göçte elindeki imkanlar ölçüsünde uluslararası toplumun kısıtlı yardımları ile yönetmeye çalışırken
yaşanılan zorluklar ve iki toplum arasında günlük hayatın yaşanmışlıkları Türk toplumunun özelikle
Suriyelilere yönelik başta güvenlik olmak üzere birçok konuda yüksek derecede tedirgin olmalarına
neden olmuştur.36

Şekil 2. Kriz Yönetimi Safhaları (Kaynak: Yazar Tarafından Resmî Dokümanların Yayınlanması
Tarihine göre Oluşturulmuştur)

Türkiye Cumhuriyeti göçmenlere yönelik insani, idari ve hukuki tedbirler ile diplomatik çabaların
yanında güney sınırları kaynaklı oluşan güvenlik sorunları ve Suriye’de göçün ana sebeplerinden biri
olan terörizmle mücadele etmek ve göç ile beraber gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla teröristle
mücadele kapsamında BM Sözleşmesinin terörle mücadelede etkin bir mekanizma imkânı sağlayan
"Barışa Yönelik Tehditler, Barış İhlalleri ve Saldırganlık Eylemlerine İlişkin” maddesi dayanağında
36 Hakan Ömer Tunca, Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Güvenlik Algısı, Nobel Yay., Ankara, 2020, s. 116-163.
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aşağıda sıralanan askeri operasyonları icra etmiş, alanda fiziki olarak ileriden önleme yapmak maksatlı
kalmaya devam etmektedir37:
-

Fırat Kalkanı (24 Ağustos 2016)

-

İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü Operasyonu (08 Ekim 2017) 12 gözlem noktası 13 Ekim
2017 ile 16 Mayıs 2018 kurulması.

-

Zeytin Dalı (20 Ocak 2018)

-

Barış Pınarı (9 Ekim 2019)

-

Bahar Kalkanı (27 Şubat 2020)

-

Pençe (28 Mayıs 2019)

-

Pençe-Kartal (15 Haziran 2020)

-

Pençe-Kaplan (17 Haziran 2020)

-

Pençe-Kartal-2 (18 Haziran 2021)

-

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım (24 Nisan 2021)

4.

Değerlendirme

Literatürde yer alan hibrit savaş konseptindeki sütunların birincisi SİYASİ sütun ve seçimler,
politikacılar, ülkenin imajı, ideoloji, kültür, yasa ve düzenlemeler, yabancı yatırım iklimi gibi alt
başlıklardan oluştuğu, ikincisinin SOSYAL Sütun; İstikrar, Hükümete Güven, Radikalleşme, Eğitim ve
Bilim, Sosyal-Etnik Çatışma hususlarını içirdiği, son sütunun ise EKONOMİK sütun ve Yatırımcıları
Sınırlama, Patron Kararlarını Etkileme, Yabancı İş birliği, Firmaların Değeri ve Marka gibi unsurlardan
meydana geldiği anlatılmıştı. Uluslararası göç anlamında 2021 Türkiye’sinde yaşanan düzenli, düzensiz
ve geçici koruma altındaki Suriyeliler toplamda kabaca bir toplamla 5 milyon kişi ve Türk nüfusuna
oranı %6 civarına yaklaşarak siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni etkilediği
görülmektedir. Göçmenlere 2011 yılından itibaren açık kapı, insani yardım, akrabalık duygularıyla ve
prensipleriyle sağlanan her hizmet ve verilecek hizmetler kapsamında zorunlu çıkarılan yasalar,
yönetmelikler, oturma izinleri, vize, bilgi ve geri kabul/kayıtlama, kişisel verilerin korunması konuları
ile verilen vatandaşlıkların ne zaman, nasıl, hangi metotla verildiği gibi hususların uluslararası toplumda
yarattığı imaj normal siyasetin ve uluslararası ilişkilerin dışında bir hal almıştır. İçişleri Bakanlığınca
yayınlanan veya bildirilenlere göre göçmenlerin karıştıkları asayiş olayları istatistiklerinin düşüklüğüne
rağmen zaman zaman medyaya da yansıyan karşılıklı gerilimler sosyal-etnik çatışmalar potansiyelini
hatırlatmakta, radikalleşme, istikrar ve hükümet güven ortamını zedelediği kaygılarını beraberinde
getirmektedir. Tam olarak tespit edilememesine rağmen son 10 yılda göçmenlerin ekonomiye katkısı da
tartışılır durumdadır. Farklı ulusal veya uluslararası endekslerde Türkiye’nin ekonomik göstergeleri de

37 Arif Ferah, Hakan Ömer Tunca, “Turkey’s Preventive Operations against Terrorists across Southern Border”,
International Journal of Politics and Security (IJPS), 4:1, 2022, pp. 106-142.
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pandeminin etkisi de eklenince gün geçtikçe düştüğü gözlenmektedir. Tüm bu söylemlerden ve
tespitlerden hareketle Türkiye üzerinde bir hibrit savaş uygulaması yapıldığı çıkarılabilir.
Savaş esnasında devlet veya devlet dışı aktörler tarafından stratejik göç mühendisliğinin etnik
temizlik anlamında tahliye edici, diğer ülkelerin politikalarını istikrarsızlaştırmak anlamında dışa
gönderici, askeri bölgeyi ele geçirip avantaj sağlamak anlamında askerileştirici, propaganda amaçlı
kendine fayda sağlamak anlamında zorlayıcı göç mühendisliği kullanıldığı literatür bölümünde
açıklanmıştı. Bu kapsamda gerek Suriye Devleti Hükümeti ve ona destek olan diğer devletler gerek terör
örgütleri ve devlet dışı örgütler Suriye’de başta askeri harekatlar olmak üzere siyasi ve sosyal baskı
araçları kullanarak demografik yapıyı değiştirmek amaçlı hareketlerde bulunmuştur. Bu hareketler
insanların iç ve dış göçüne sebep olmuş, aynı zamanda asırlardır Suriye coğrafyasının bölgelerinde
oluşmuş olan etnik, dini ve kültürel yapı değişmiştir. Buradaki iç göç ile ülkenin belirli bölgelerinin
askerileşmesi ve yeni istenen etnik, dini ve kültürel yapıdaki insanların yerleşmesinin sağlandığı, dış
göç ile çevre ülkelerin istikrarsızlaşmaya çalışıldığı görülmüştür. Suriye Devletinin destekleyicileri,
devlet dışı aktörler ve onların destekleyicileri ile Türkiye Cumhuriyeti askeri operasyonlar vasıtasıyla
yukarıda sözü edilen her türdeki göç mühendisliğini ya yaratmış ya yaratılasını teşvik etmiş ya da engel
olmaya çalışmaktadır.
Mültecileri sömüren veya kitlesel göç silahı olarak kullanan aktörlerin göç mühendisliği literatüründe
üreticiler, ajan provokatörler ve fırsatçılar olmak üzere üç farklı zümre olduğu ortaya konulmuştu. Kelly
Greenhill’in çalışmalarında bahsettiği göç mühendisliğinin aktörleri.38
Türkiye’nin 2010’lı yıllardan itibaren tecrübe ettiği uluslararası göç kapsamında değerlendirildiğinde
göçün dış politika aracı olarak kullanıldığı;
* Suriye Hükümeti ve destekleyen ülkelerin Arap Baharı sonrası iç savaşın başlamasından
itibaren kitlesel göçü yarattıkları için üretici,
* Suriye Hükümeti Muhalifleri ve onları destekleyen ülkelerin muhaliflere yardım gerekçesiyle
zaman zaman bölgesel ufak veya büyük miktarda göçü yarattıkları veya teşvik ettikleri için hem üretici
hem de ajan provokatör,
* Türkiye Cumhuriyeti’nin ise; askeri operasyonlar vasıtasıyla terörle mücadele ve göçün
meydana gelmesini engelleme anlamında fırsatçı, zaman zaman sınırları açmak ve AB’ye göçmenleri
göndermek kozu ile AB’ye kabul edilme müzakerelerinde kullanarak veya mali destek almak için yine
fırsatçı konumda olduğu görülmektedir.

38 Kelly M. Greenhill, “Engineered Migration as a Coercive Instrument: The 1994 Cuban Balseros Crisis.”
Working Paper #12, 2002. The Massachusetts Institute of Technology. Kelly M. Greenhill, “Migration as a
Weapon in Theory and in Practice.” Military Review. 2016: 23–36. Kelly M. Greenhill, “Strategic Engineered
Migration as a Weapon of War”, 2008. Kelly M. Greenhill, Weapons of Mass Migration: Forced Displacement,
Coercion and Foreign Policy, 2010.Kelly M. Greenhill, “Demographic Weapons in Syria and Beyond” Foreign
Affairs, 2015.
241

4.1. Öneriler
Literatürde hibrit bir tehdidin sadece askeri bir sorun olmadığı, böyle bir tehdide karşı koymanın yeni
ortaklıklar, yeni yetenekler, yeni işlemler ve yeni düşünce tarzı ile olması gerektiği üzerinde
durulmaktadır. Göç mühendisliğine karşı diplomasinin orkestrasyonu, tüm aktörlerle siyasi etkileşim,
insani yardım, sosyal baskı, ekonomik gelişme, medyanın ve askeri gücün akıllı kullanımını içeren
kapsamlı bir yaklaşım (birleşik ve müşterek) önlem olarak önerilebilir. Teröre destek vermedikleri ve
zarar vermedikleri sürece insanların onurlu ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sağlayacak bir alanın
oluşturulabilmesi için tüm aktörlerle yapıcı, işbirlikçi ve samimi diyalog kurmak önerilerin başında
gelmektedir. Burada önemli nokta devletlerin sınır bütünlüğüne saygı duyacak şekilde önce teröre
destek verip vermediklerini ayırt etmektir. Ya diplomasi ve diyalog kullanarak ya da sert tedbirlerle
terörden Suriye ve göç konularını arındırmakla bu husus elde edilebilir. Özellikle askerî harekâtlar ile
kontrol altında bulunan bölgelerde ulusal veya uluslararası toplum ile sivil sektörün de katkıları ile
hayatı normale dönüştürecek adımlar atmak, sosyal hayatı canlandırmak enstrümanları kullanmak bu
araştırma kapsamında önerilebilir.
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Bir Simülakr Olarak Göç Hareketinin Tehdit Modellemesi:
Beyaz Rusya-Polonya Sınırında Yaşanan Göç Krizi Örneği
Burcu GÜÇLÜ AKPINAR*
Öz
Günümüzde hibrit tehditler, çok yönlü tehdit kaynaklarını muhteva etmeleriyle anılırlar. Bu
tehditler bir strateji doğrultusunda muhatabın savunma yeteneğini kısıtlayan, davranışını etkileyen hatta
onu etkisiz hale getirebilen bir dizi etkenin çok faktörlü kombinasyonları olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanım genel anlamda askeri ve askeri olmayan tehditlerin bir kapsaması olarak belirtilirken aslında neyin
tehdit tanımı içinde yer alması gerektiği de karmaşık bir hal almaktadır. Tanımların kesinliklerini
kaybettiği ve anlamların bulanıklaştığı bu post-modern dünyada bir silahın fiziki şartlarını taşımayan
fakat bir silah kadar etki yaratabilecek tehdit unsurları ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda uluslararası göç
meselesi de bu tür tehdit kaynakları içinde yerini almıştır. Özellikle Beyaz Rusya-Polonya sınırında
yaşanan göç krizi ve bunun uluslararası arenada yarattığı etkiler incelenmeye değerdir. Göç
bağlamından koparılarak bir simülakr haline mi getirilmiştir? Gerçeğin ve yanılsamanın iç içe geçtiği
bir durumda göçün simülasyonundan söz edilebilir mi? Bu sorular çerçevesinde göç meselesi postmodern bağlamda ele alınarak Beyaz Rusya-Polonya sınır krizi örneği üzerinden analiz edilecektir.
Threat Modeling of Migration Movement as a Simulacrum:
The Example of the Migration Crisis on the Belarus-Poland Border
Abstract
Today, hybrid threats are known as those that contain multiple threat sources. These threats are
defined as multi-factor combinations of a number of components that can limit the defense ability of the
counter-actor, affect its behavior or even neutralize it in line with a strategy. While this definition is
generally stated as coverage of military and non-military threats, what should be included in the
definition of threat actually becomes complicated. In this post-modern world, where definitions have
lost their certainty and meanings have become blurred, threat elements have emerged that do not have
the physical conditions of a weapon but can have an effect as much as a weapon. Recently, the issue of
international migration has also taken its place among such sources of threat. Especially the migration
crisis on the Belarus-Poland border and its effects on the international arena are worth examining. Has
migration been taken out of its context and turned into a simulacrum? Can it be mentioned about the
simulation of migration in a situation where reality and illusion are intertwined? Within the framework
of these questions, the issue of migration will be handled in a post-modern context and analyzed through
the example of the Belarus-Poland border crisis.

* Dr., ORCID: 0000-0001-5386-7714, e-posta: i.gucluburcu@gmail.com.
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Giriş
Eskiden toplumun inşa ettiği ve şekillendirdiği epistemik düzlemi günümüzde yapay biçimlerle
kurgulayan, aktaran, belki de yansıtan şey kitle iletişim araçları olmuştur. 1 Bu araçlar sayesinde
gerçeklik ve kurgu daha karmaşık bir ilişki içerisine girerek hem gerçek hem kurgu olanın, bir düzlemde
etki etmeye başladığı yeni bir noktaya ulaşılmıştır. Gerçek olarak gözlemlenen ve gösterilen şey
bağlamından ayrı bir biçimde tekrar tekrar servis edilerek üzerine yeni anlamlar yüklenmiştir. İnternet
teknolojisi insana özgü olanı sanal bir görüş-duyuş-dokunuş dünyasına hapsederek kendine zihinsel bir
yer açan ve insanın hakikatini bu alanda besleyerek ona akışkan zemin hazırlayan bir örtü yaratmıştır.
Gerçek olarak sunulan ve algılanan tüm şeylerin aslında yanı başında duran büyük bir gerçeğin,
gerçeklik ilkesini yıkarak onun yerini alma çabasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum tıpkı bir
sistemin yerine yenisinin ikame edilmesi sırasında eskinin anlamsızlaştırılması, normalin anormal hale
getirilip yeni normallerin sahnede yerini alması sürecine benzemektedir. Bu süreçte tekniğin tahakkümü
ile gerçek zekanın sınırları da örtülmektedir.
Savaş olgusu da tarihsel olarak yaşanan tüm bu gelişme ve değişimlerden etkilenerek uygulanma
sahası, biçimi ve araçları bakımından değişiklik göstermiştir. Teknik gelişmeyle birlikte savaş
üzerindeki söylemlerde de çeşitlenme yaşanmıştır. Bu süreçte savaş modern ve post-modern arasındaki
haliyle hibrit olarak algılanmaya başlanmıştır. Nasıl ki ana modelden türetilen versiyonlar, yeniden inşa
çizgisinde hareket eden anlayışın ürünleri olmuşsa savaş da bir ara versiyonla karşımıza çıkmıştır. Bir
ara versiyon olarak kabul edilebilecek “hibrit savaşın” amacı, ülkelerin uluslararası sistemdeki
konumlarını yeniden inşa ederek istenilen düzeye çıkarmaları ve bunu yaparken de aynı zamanda etki
alanlarını arttırarak hasımlarının kabiliyetleri üzerinde negatif sonuçlar doğurmaları şeklinde
verilebilir.2 Hibrit savaşın aşamaları ise 3’e ayrılarak, bunlar: var olan durumu bozma, ülkeyi yeteneksiz
bir duruma getirip zayıflatma ya da yıkma, siyasal iktidarı değiştirme şeklinde sunulmuştur.3 Fakat bu
haliyle hibrit savaş amaç ve aşamalar bakımından savaşın genel manasında bir anlam kayması
yaratmamaktadır. Adını ne koyarsak koyalım bu ara düzen ya da sistem ancak eskinin üzerine bir
yerleştir(il)me olarak var olma şansı elde etmiştir. Tekrar eden model de eskinin temelleri üzerinde
geliştirilme kolaylığını keşfederek yeni nitelendirilmesine sadece sınırlı süreliğine sahip olmuş ve yeni
maskesi altında eski olanın konuşlandığı anlaşılmıştır.4 Oysa ki son dön-nemde batılı düşünce alanının

1 Nihat Çam, Jean Baudrillard’ın Felsefesinde Gerçeklik Problemi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2019, s. 57.
2 Sergiy Gerasymchuk, “Russian non-linear warfare in Ukraine and Moldova: lessons for Visegrad countries,”
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs, 2017, Vol. XXVI, No. 3–4, 68-92, s. 74-76.
3 Брычков А.С. и др. (2019) Гибридные войны XXI столетия: происхождение, сущность и место в
цивилизационном процессе: Моног’den aktaran Cветлана Игоревна Коданева, “«Гибридные угрозы»
безопасности России: выявление и противодействие”, Контуры Глобальных Трансформаций, 2020, Tом
13, Номер 2, 44-71, s.48.
4 Paul Cornish and Andrew M. Dorman, “Complex security and strategic latency: the UK Strategic Defence and
Security Review 2015”, International Affairs, 2015, 91: 2, 351-370, s.357-358.
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teknolojinin de sunduğu avantaj sayesinde post-modern olanı daha fazla içselleştirdiği ve tüm olgulara
karşı farklı yaklaşımlar ortaya çıkardığı gözlenmiştir. Tanımlamaların ya da adlandırılmaların geçici ve
değersiz hale geldiği modern-ötesi diye adlandırılan bu dünyada yer alabilecek bir savaşın da bu
çerçevede fiziki gerçeklik alanını yitirip kitlelerin idrak edebilme, doğru seçim yapabilme vb.
kabiliyetlerini kontrol eden bir yapı içerisinde işleyebileceği söylenebilir.5 Bu türden bir savaş yapısı
ancak akışkanlık terimiyle özdeşleşebilir. 6 Akışkan olanların hafif olmakla ilişkilendirildiği bir
düzlemde, akışkan olanın doğasındaki yüksek hareket kabiliyeti tüm katılar karşısında, ölçüde ağır dahi
olsa hafif olarak algılanmasına sebep olmaktadır. Böylelikle akışkan olma bir işi yapabilme durumuna
pozitif katkı sağlarken hafiflik harekette atikliği de beraberinde getirir.7 Seri olma ve aynı zamanda
değişken forma girebilme, formlar arası dönüşebilme gibi beceriler tekniğin özerkliği altında zekanın
sınırları içerisinde çeşitlenir. Bu bir tür simülasyon dünyasına adım atma şeklinde algılanabilir.
Günümüzde dünyanın üzerinde oldukça meşgul olduğu ve önemi gittikçe artan göç meselesi de hibrit
savaş kategorisi içerisinde işlenmek üzere ülkelerin politik gündeminde yer aldığı kaydedilmiştir. Göçün
hibrit savaş içinde hibrit bir tehdit şeklinde algılanma hususu temelinde tamamen akışkan bir yapıda
olması ve bu yapının yanlış ellerde manipüle edilebilir ya da farklı yorumlanabilir özelliğine sahip
olmasına dayanmaktadır. Göç bu durumda bir nevi simülakr haline gelebilir ve bağlamından koparılarak
simülasyon evreni içine sokulabilir.
Simülasyon teorisi üzerine çalışmalara sahip olan Adanır simülasyonun genelde teknik bir anlamı
muhteva ediyor gibi olduğunu fakat Baudrillard’ın simülasyonu toplumu ilgilendiren diğer bilimleri de
içerecek şekilde kullandığını aktarmıştır. 8 Simülasyon teorisinde Baudrillard her ne kadar araştırma
konusunun sıradan ve metafizik nesneleri kapsadığını ifade etse de bu teorinin sadece bu alanlarda sınırlı
kalmayıp güzel sanatlar alnına da uyarlanarak değer gördüğü bilinmektedir. 9 Bu bağlamda teorinin
farklı alanlardaki okumalara dahli söz konusudur. Bu çalışmanın amacı da günümüzde önemi oldukça
artan göç meselesini Baudrillard’ın bakış açısından gözden geçirip Beyaz Rusya-Polonya sınırında
yaşanan göç krizi çerçevesinde hibrit savaş bağlamında değerlendirmektir.
1.

Simülakr, Simülasyon ve Gerçeklik İlkesi

Simülakr “Bir gerçeklik olarak algılanmak isteyen görünüm”10dür. Simulakr gerçeğinin yerine ikame
edilmek istenen ve gerçekmiş gibi algılanan bir biçime işaret etmektedir. Doğal olanın yerine üretilmiş
olanın geçerek işlevsellik bakımından doğalın sahip olduğu kabiliyetin yitimine neden olması söz
5 Коданева, a.g.m., s.46.
6 G. I. Wilson, “Maneuver/Fluid Warfare”, https://mca-marines.org/blog/gazette/maneuver-fluid-warfare/,
(Erişim Tarihi: 03.02.2022.)
7 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2011, s. 1-3.
8 Oğuz Adanır, Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, Hayal Et Kitap, İstanbul, 2008, s.14.
9 Jean Baudrillard, “Fractal theory: Baudrillard and the contemporary arts. Jean Baudrillard interviewed by
Nicholas Zurbrugg (Paris, April 13th, 1989)”, Paragraph, November 1990, Vol. 13, No. 3, 285-292, s. 285-286.
10 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, 8. Basım, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2014.
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konusudur.11 Çünkü bir şeyin doğalı dururken onun yerine yapayını konumlandırdığımız bir düzlemde
doğalla olan ilişkinin giderek bozularak onu yok saymaya varacak bir duruma getirme tehlikesi
bulunmaktadır.12 “Simülakrın en önemli özelliği (…) göndereninden daha gerçek bir hal almasıdır.”13
Gerçeğin yerini almaya çalışan bu model orijinal olana ne denli benzerse gerçekliği o derece eline
alabilecektir.14 Gerçekliğin bir kandırma fiiliyatı içine sokulmasıyla değiştiği durumda ise kopya ortaya
çıkarak gerçekliğin yerini alır ve kopya gerçeklik üzerindeki etkisini onu sıradanlaştırarak gösterir.15
Adanır simülakr ve simülasyon kuramını anlamlandırabilmenin belki de ilk safhasının gerçeklik
nedir? gerçeklik ilkesi nedir? bunlara bakmak gerektiğini ifade ederken; Baudrillard’ın “gerçeklik ilkesi
yıkılınca simülasyon evrenine girdik” söylemini aktarmıştır. 16 Simülasyon gerçeği oluşturan tüm
özellikleri üzerinde barındırmasına rağmen özünde gerçek olmayandır. 17 Andersen’in gölge masalı
üzerinden yapılan örneklemde ise Bal “görünümün gerçeğin yerini alması” temelinde gölgenin ve
gerçeğin iki önemli özelliğine dikkat çekmiştir. Bunlardan ilki “gerçek var oldukça gölgenin de var
olacağı” diğeri ise, “gölgenin gerçeğin yerini alıp onu yok etmesi” dir.18
Günümüzde gerçeklik meselesi üzerine düşünüldüğünde ‘şey’ lerin ontolojik olarak gerçekliğinde
bir sorun gözükmediği fakat bu ‘şey’ lerin bilgisinin aktarımında bir sorun oluştuğu fikri ortaya çıkar.19
Bu belki de başlı başına bir gerçeğin yansıtılma problemi şeklinde de okunabilir. Çünkü şeyler ontolojik
gerçeklikleri ile doğal olarak bulunsalar dahi bir gerçeklik olarak algılanmama meselesiyle
karşılaşabilirler. Bir şeyi kavramsallaştırmak onu aynı zamanda gerçekliğinden koparmak anlamına da
gelir. Böylece gerçeğin kendisi yerine kavramsallaştırılmış hali ikame edilir.20 Zihne düşen bilgi ile
varlığın kendindeki bilgisi (kendilik bilgisi) farklılık gösterirken gerçek olarak algılanan gerçeğe
dönüşmektedir. Diğer taraftan nesnel olanın yani herkesçe aynı kabul edilen ya da algılananın yerine
öznel bir kavrayışın yer almasıyla da gerçeklik yitirilmektedir.21 Bu durumda gerçek fiziki olarak var

11 Jean Baudrillard, Nesneler Sistemi, Çev. Oğuz Adanır, Aslı Karamollaoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,
İstanbul, 2014, s. 72
12 Jean Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları,
Ankara, 2015, s. 29.
13 Mehmet Güzel, “Gerçeklik İlkesinin Yitimi: Baudrillard’ın Simülasyon Teorisinin Temel Kavramları”, Felsefe
ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, Bahar, sayı: 19, 65-84, s. 73.
14 Baudrillard, Nesneler Sistemi, s. 72.
15 Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, s. 63-65.
16 Gelecek Geliyor- Simülasyon Kuramı - Prof. Dr. Oğuz Adanır - 12 12 2021, 13 Ara 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=An50LYj2Hfg, (Erişim Tarihi: 23.01.2022).
17 Adanır, Age, s.14.
18 Metin Bal, “Baudrillard’a göre postmodern sanat ve simülakr ya da gerçeğin yerini alan gölge”, Felsefelogos,
2017/3, Sayı: 66, 153-174. s. 157.
19 Güzel, A.g.m., s. 68.
20 Jean Baudrillard, Neden Her Şey Hâlâ Yok Olup Gitmedi? Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2012, s. 7-9.
21 Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, s. 14.
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olmaya devam ederken öz manasının üzerine konuşlanarak onu örterek onun yerini alan bir nevi yeniden
oluştur(ul)an başka bir gerçeğe kapı aralar.
Gerçeklik ya da gerçeklik ilkesinin yitimi bir bakıma insani değerlerin anlamını yitirmesi, içerik ve
özün ortadan kaybolmasıdır. 22 Batının aydınlanma serüvenindeki hedeflenen uygarlık modelindeki
özgür insan ve hayat biçimi çok önce anlamını kaybederek farklı bir düzen içine girmiştir. Fakat Batı
bir süredir eylemlerinde hala bu hedefte ilerliyormuş gibi bir görüntü sunmasıyla gerçeği gizleyen bir
simülasyon evreninde yaşamaktadır.23 Simülasyon ile hipergerçek bir bakıma aynı anlama gelmektedir
fakat hiper kelimesi (birşeyin üstü, aşırısı) simülasyon evreninde artı değer sunmamakta aksine bir
yoksunluk temelinde gerçekliğin dejenerasyonuna gönderme yapmaktadır.24 Aslında “(…) simülasyon
bu “gerçekle” “sahte” ve “gerçekle” “düşsel” arasındaki farkı yok etmeye çalışmaktadır.”25 Çünkü bir
bakıma simülasyonun amacı hakiki olanın konumunu elde ederek onun yerine geçmektir. 26 “Gerçekle
ya da hakikatle bir ilişkisi kalmayan böyle bir uzama geçildiğinde karşımıza tüm gönderen sistemlerinin
tasfiye edildiği bir simülasyon çağı çıkmaktadır.”27
Baudrillard “Gerçekliğin ortadan kaybolması gerçek bir olguya tekabül eder mi?” sorusuna hayır
diye cevap vererek bunun bir emri vaki olduğuna değinir ve gerçekliğin bu yönde bir sonuçlandırmaya
tabi tutulduğu durumda karşı bir tutum alınarak bunun üstesinden gelinebileceğinin sinyallerini verir.28
Tüketim toplumu adlı eserinde Baudrillard bir otomobil reklamında otomobilin işlevselliğinin
unutturularak (bir estetikleştirme oyunuyla kendine yabancılaştırılması) bir arzu nesnesine dönüştüğüne,
söz konusu otomobil markası olan Mercedes’in taşıt olmaktan çıkıp başka manaya bürünmesine dikkat
çekmiştir. Bu bağlamda Mercedes kayıp bir varlık olarak nitelendirilebilir. Çünkü bu ilk haliyle (taşıt
olma özelliği) artık arasındaki bağ gittikçe açılmış ve başka bir şey haline gelmiştir.29 Göçü de tüm bu
teorik çerçeve içerisinde simülakr, simülasyon evreni ve tüketim nesnesi şeklinde düşünmek olasıdır.
Hatta birçok sosyal olay bu şekilde ilk (öz) bağlamından koparılarak yeniden formüle edilebilir hale
gelmektedir.
2.

Göçün Bir Simulakr Haline Dönüşmesi/Dönüştürülmesi

Bir terim olarak ‘Göç’ ün insanlık tarihinin hafızasındaki yeri nedir? Göç Türk Dil Kurumu
sözlüğünün refere ettiği şekli ile: “Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların

22 Gelecek Geliyor- Simülasyon Kuramı - Prof. Dr. Oğuz Adanır, A.g.y.
23 Adanır, Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler, s. 13.
24 Gelecek Geliyor- Simülasyon Kuramı - Prof. Dr. Oğuz Adanır -A.g.y.
25 Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, s. 16.
26 Age, s. 18.
27 Age, s. 15.
28 Baudrillard, Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği, s. 42.
29 Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu Söylenceleri/Yapıları, 6. Basım, Çev. Hazal Deliceçaylı & Ferda Keskin,
Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 93-95.
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bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret,
muhaceret.” anlamına gelmektedir. 30 Aslında göçler -ister doğal ister yapay unsurlar tarafından
yaratılmış olsun -insanların kendi istekleri çerçevesinde şekillenmez ve daha çok olumsuzluk içeren bir
dizi zorluğun ortaya çıkarmış olduğu bir zorunluluktan kaynaklanır.31 Aslında bu tepki bir kurtuluş,
hayatta kalma stratejisi ya da bir özgürlük serüvenidir. Temelde Türk tarihinde önemli bir yer tutan
Kavimler göçü, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye olan Hicreti, Afrikalı Amerikalıların o
Büyük Göçü (Great Migration), günümüzde yaşanan Suriyeli, Afganistanlı vb. tüm göçmenlerin
yaşadıkları göçlerin hepsi bu temelde düşünülebilir. Fakat Beyaz Rusya-Polonya sınırında yaşanan göç
krizinde durum oldukça farklı karşılanmış ve sınıra yığılan insanların turistken göçmen haline
dönüştürüldükleri savunulmuştur. 32 Avrupalı liderler tarafından aslında bu olayın hibrit bir saldırı
olduğu, bir grup insanın gerçek bir göç gibi sınıra yığıldıkları dile getirilmiş ve bu söylem diğer batılı
liderler tarafından da onaylanmıştır. 33 Aslında göçün uzun süre öncesinden bir gerçek mi tehdit mi
tartışmasına çekildiği ve buna karşı söylemlerin geliştiği bilinmektedir. 34 Eskiden savaşlar, rejim
değişiklikleri, ekonomik gerekçeler göç için birer neden olarak kabul edilirken artık bu göç kriziyle
birlikte göçün bir simulakr olarak gerçeklik ilkesini yitirmesi söz konusu olmuştur. Göç gerçekliğinden
koparılarak bir simülasyon evrenine dahil olmuştur.
Diğer taraftan “Göç” olayı her yerde görselleştirilerek normalleştirilmekte 35 , bu görüntüsüyle
anlamında taşıdığı yük de hafifletilmekte ve gerçekliğinden koparılarak basitleşmektedir. Teatral hale
gelen/getirilen göç ve göçmen artık öz benliğinden ayrılarak kendine yabancılaşmaktadır. Göç bu haliyle
süreklilik üzerine yerleştirilmekte ve “omnipresent”36a dönüşmektedir. Göç böylece genelleştirilmekte,
iktidar ilişkileri içerisindeki yeni normalde yerini almaya başladığının sinyallerini vermektedir.
Son zamanlarda özellikle siyasi liderler tarafından göç tehdit kelimesiyle aynı düzleme yerleştirilmiş
ve bir güvenlik süjesi olarak yeniden üretilmek istenen bir olguya dönüşmüştür.37 Oysa ki güvenliğin
bozulmasıyla birlikte ve bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan “göç” gerçekliğinden koparılarak yeniden
başka bir güvenlik meselesinin başlatıcısı, tetikleyicisi olarak konumlan(dırıl)maktadır. Göç ve göçmen
30 Bkz. https://sozluk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 21.01.2022).
31 Deniz Ülke Arıboğan, Duvar, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2017, s. 69.
32 Paul Adams, How Belarus is helping ‘tourists’ break into the EU, 22 October 2021,
https://www.bbc.com/news/world-58952867, (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
33 Steven Erlanger, “Unlike Before, Poland Gets Support From Europe on Tough Borders”,
https://www.nytimes.com/2021/11/10/world/europe/poland-belarus-border-europe.html,
(Erişim
Tarihi:
03.02.2022).
34 Bkz. Reinhard Lohrmann, “Migrants, Refugees and Insecurity. Current Threats to Peace?”, International
Migration, 2000; Vol. 38 (4)3-22, s.3-22; Susanne Dieper, “Migration- A Global Reality or Threat”, December
18, 2018, https://www.aicgs.org/2018/12/migration-a-global-reality-or-threat/, (Erişim Tarihi: 04.02.2022).
35 M. Gebhardt, “To Make Live and Let Die: On Sovereignty and Vulnerability in the EU Migration Regime”,
Redescriptions: Political Thought, Conceptual History and Feminist Theory 2020, 23:2, 120-137, s.129-130.
36 Bir şeyin aynı anda her yerde bulunması ya da her yerde etkisinin bulunması.
37 Selin Kabacaoğlu ve Fulya Memişoğlu, “Siyasal Liderlerin Söylemleri ve Göçün Güvenlikleştirilmesi: Türkiye
ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması”, İnsan&toplum, 2021 (Eylül), Cilt: 11 / Sayı: 3, 1-38, s. 7-9.
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belirli politikalar çerçevesinde araçsallaştırılarak asıl yüklendiği anlamı gerçeğin bir gölgesi haline
gelmiştir. Gölgenin gerçeği yok edip yerine ikame etmesi ile kendi bağlamından kopan gerçek artık bir
kitschleştirilmiş 38 olarak kalır. Gerçeğin yerine ikame edilmeye çalışan bir simülakr aynı zamanda
gerçeğin öz manasının yitirilmesi konusunda bir tehlike ortaya çıkartmaktadır. Çünkü simülakr ve
gerçeğin kendisi benzer kodlama ve semptomlar üzerinden hareket ederken (simüle edilen göçte sınıra
dayanmış ve sınırı zorlayan insanlar, zor durumda olan çocuklar-kadınlar, çadırlar-bavullar vb.) gerçek
ve simülakr arasında ayrım yapmak zorlaşır. Bu haliyle simülakr olan şey bir gerçeğe dönüşür.39 Bu
gerçeğin farklı bir şekilde kodlanmasıyla yani kendi öz manasından çıkartılıp yeniden tanımlanmasıyla
(tehdit olarak) birlikte göç hareketi bağlamından koparılarak politize edilebilir hale gelir. Günümüzde
bu haliyle göç te tıpkı bir tüketim nesnesi gibi ele alınmaktadır. Devletler çıkarları gereği düzenledikleri
sistemler çerçevesinde göçü farklı şekilde yeniden üretme yolunu seçmiştir. Şöyle ki sistemin belirlediği
şekli ile özünden ayrılan göç ve onun üretimi söz konusudur. Bu süreç göçü insanlık değerleri açısından
manipülasyona açık hale getirmiş, öz varlığını yitirme tehlikesi içine sokmuştur. Bu şekilde
değerlendirildiğinde özünden ayrılan göç (neden göç ediliyor sorusunun cevabından oldukça uzaklaşmış
olan) sanki bir metaymış gibi yeniden üretilmesiyle (yeniden formüle edip bir tehdit unsuruna
dönüştürmek) beraber artık bir tüketim nesnesi olarak işlev görmeye başlamıştır. Yeniden, yeniden
üretimi ile artık bizlerde yarattığı imge farklılaşmış ve olmadığı bir şeye dönüşmüştür.
Bu olay 11 Eylül saldırıları sonrası her bir Müslümanın potansiyel terörist muamelesi görmesine
benzetilebilir. Bununla ilgili olarak Breen-Smyth’in şüpheli topluluk kavramını

temel aldığı

çalışmasında bir tehlike yarattığına kanaat getirilenin aslında kendisinin daha fazla tehdit altında
olduğuna dikkat çekmiştir.40 Son dönemde Avrupa’daki sağ partilerin ajandalarına göç ve göçmenler
sorununu dahil etmeleri ve nefret söylemi çerçevesinde -özelde Müslüman karşıtlığını besleyen tutumlar
almaları- aşırılıklarını meşrulaştırarak göçü siyasi rant için kullanıldıklarını ortaya çıkarmıştır.41Ayrıca
göç ve göçmenler konusunda Almanya gibi birliğin başat ülkelerinde daha ılımlı politikalar yer alırken
şahin kesilen tarafın AB’ne sonradan üye olan ülkeler arasından ortaya çıkması da dikkat çekicidir.42
3.

Beyaz Rusya-Polonya Sınırında Yaşanan Göç Krizi

Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Beyaz Rusya-Polonya sınırında ortaya çıkan göç problemi temelde
Polonya ve Beyaz Rusya’yı, genelde ise Avrupa ve Rusya’yı karşı karşıya getirmiştir. Avrupa sınırlarına
dayanan bu göçmenleri yasadışı ilan etmiştir. Bu yasadışı ilan edilen göçmenlerin göç yolu, geliş

38 Baudrillard Kitsch’i genel olarak “gerçek nesneyle karıştırılmaması gereken bir kategori” olarak
tanımlamaktadır. Aynı zamanda nesne konumunda “sahte, alegorik gönderme ya da simülasyon” olarak ta
belirtilir. Bkz. Jean Baudrillard, Age, s. 124-125.
39 Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, s. 40.
40 Marie Breen-Smyth, “Theorising the “suspect community”: counterterrorism, security practices and the public
imagination”, Critical Studies on Terrorism, 2014, Vol.7, No.2, 223-240, s. 233.
41 Arıboğan, Age, s. 75-78.
42 Age, s. 80.
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şekilleri, vize muameleleri gibi bir dizi konuda belirtilen şüpheler ve bunlara yönelik bilgi edinme süreci
söz konusu olmuştur.43 Araştırmalar sonucunda Ursula von der Layen Beyaz Rusya-Polonya sınırında
yaşanan göç krizini Beyaz Rusya tarafından AB’ne karşı yaratılmak istenen “organize bir istikrarsızlık
durumu” olarak değerlendirmiş ve bunun aslında “bir göç krizi değil, hibrit bir saldırı” olduğunu dile
getirmiştir.44 Böylece sınırda yaşanan bu göç krizi AB’nin hibrit saldırı tanımlaması ile yeniden ad
kazanmış bununla birlikte Polonya orantısız tutum sergileyerek göçmenlerin temel insan haklarını ihlal
etmiş45 ve gerginliğin daha da armasına neden olmuştur.
Uluslararası Af Örgütü’nün yapmış olduğu dijital doğrulama çalışmalarına göre Polonya’nın Beyaz
Rusya sınırındaki göçmenleri geri iterek AB hukuku ile uluslararası hukuku ihlal ettiği saptanmıştır.46
Karasal alandaki sınırlarda yaşanan bu geri itme durumunun Frontex bağlamında denizlerde de
işletiliyor olması “insanı korumak” yerine “sınırları korumak” prensibinde hareket edildiğini
göstermektedir.47 AB’nin bazı ülkelerinde göçmenlere yönelik geri itme (push-back) ve geri çekme
(pull-back) stratejisinin insan haklarına yönelik büyük ihlaller yarattığı göz önünde alınarak
uygulanması açıkça eleştirilmiştir. 48 Nitekim BM İnsan Hakları Konseyi’nin geri itme ile ilgili
yayınladığı raporda insan hakları temelli bir sınır güvenliğinin esas alınmasına değinerek aslında ironik
olarak tüm devletlere göçmenlerin de insan olduğunu hatırlatan bir rapor yayınlamıştır. Yine bu raporda
Polonya’nın Beyaz Rusya sınırında göçmenleri geri iterek toplu olarak sınır dışı ettiği ve bu eylemleriyle
Avrupa İnsan hakları sözleşmesinin ilgili prensiplerine aykırı davrandığı tespit edilmiştir.49 Bu duruma
ek olarak BBC’nin Lukaşenko ile Polonya sınırında yaşanan göç kriziyle ilgili yaptığı röportajda
Lukaşenko:
“Polonya sınır birliğinin göçmenlerin üzerine TOMA’larla soğuk havada su sıktığı,
pestisit, böcek ilacı ve herbisitlerin bu suya karıştırıldığı bu tür uygulamaların insanlıktan

43 Роберт Мадж, Марина Барановская, “Белорусский маршрут: как мигранты из Ирака попадают через
Минск в ЕС”, 02.11.2021, https://www.dw.com/ru/belorusskij-marshrut-kak-migranty-iz-iraka-popadajutcherez-minsk-v-es/a-59685694, (Erişim Tarihi: 23.01.2022).
44 Belarus border chaos a 'hybrid attack not a migration crisis', says EU's von der Leyen, 11/11/2021,
https://www.euronews.com/2021/11/10/dozens-of-migrants-detained-in-poland-after-breaking-across-belarusborder, (Erişim Tarihi: 23.01.2022)
45 Louise Majetschak, “Poland’s Power Play at its Borders Violates Fundamental Human Rights Law”, November
16, 2021, https://www.ejiltalk.org/polands-power-play-at-its-borders-violates-fundamental-human-rights-law/,
(Erişim Tarihi: 08.02.2022).
46 Eve Geddie, “Poland: Digital investigation proves Poland violated refugees’ rights”, September 30, 2021,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/09/poland-digital-investigation-proves-poland-violated-refugeesrights/, (Erişim Tarihi 23.01.2022).
47 A. Aslı Bilgin, “Göçmenlere Yönelik Deniz Operasyonlarında Frontex’in Müdahale Yetkisinin Uluslararası
Hukuk Kapsamında Değerlendirilmesi” Hacettepe HFD, 2017, 7(2), 55-82, s. 61.
48 Lena Riemer, “From push-backs to pull-backs: The EU’s new deterrence strategy faces legal challenge”,
16.06.2018,
https://blog.fluchtforschung.net/from-push-backs-to-pull-backs-the-eus-new-deterrence-strategyfaces-legal-challenge/, (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
49 Felipe González Morales, Report on means to address the human rights impact of pushbacks of migrants on
land and at sea, https://undocs.org/en/A/HRC/47/30, (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
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uzak olduğu aynı zamanda bu kimyasalların Beyaz Rusya topraklarına ulaştığı ve bunun
bir kural ihlali yarattığı, diğer yandan sınırda projektörleri göçmenlerin üzerine
yansıtıldığı, sirenler çalındığı, helikopterlerin alçak irtifada uçurulup insanların üzerinde
olumsuz etki yarattığı”
şeklindeki ifadeleriyle Polonya’yı insanlık dışı davranmakla suçlamıştır.50 Polonya’nın bu davranışları
AB’nin genişleme çerçevesinden düşünüldüğü vakit Canbolat’ın da belirttiği “Avrupa İslamı” 51
anlayışından oldukça uzaklaşıldığını göstermektedir.
Batı’nın bakış açısına göre Lukaşenko etik bir güç olarak, jeopolitik bir aktör olarak ve bir değerler
topluluğu olarak kabul edilen AB’ni tam da bu yönleri üzerinde baskılamak niyetindedir.

52

Lukaşenko’nun AB’nden birtakım tavizler almak üzere bu göç krizini ortaya çıkarmış olduğu ifadelerde
yer almıştır. 53 Örneğin Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis Beyaz Rusya’nın AB’nin
yaptırımları karşısında bu yönteme başvurduğunu açıklamıştır.54 Polonya Başbakanı ise bu olayların
arkasında Rusya’nın yer aldığını işaret ederek bu durumu “insanların kalkan olarak kullanıldıkları yeni
bir savaş türü” olarak nitelendirmiştir. Güvenlik üzerine inşa ettiği söyleminde asıl hedefin AB olduğuna
dikkat çeken Polonya Rusya’ya karşı AB sınırlarının korunması ve güçlendirilmesini gerektiğini
savunmuştur. 55 Diğer taraftan göçmenlerin bir baskı unsuru haline dönüştürdüğü ve bir araç olarak
kullandığı şeklinde yapılan tüm bu suçlamalara karşı yaklaşık 2100 göçmenin insani bir koridor
açılmasıyla birlikte AB sınırlarına alınarak sorunun çözülebileceği iddia edilmiştir.56
Beyaz Rusya göç ve göçmenler sorununun altında yatan temel nedenlere odaklanarak batılı güçlerin
birçok ülke vatandaşının göç etme ve göçmen haline gelme sürecine olan katkılarının ironik bir biçimde
kendilerine geri döndüğüne dikkat çekmiştir. 57 Göçün temel nedenlerine inerek göçmenliğin her bir
ülkenin her bir vatandaşın karşısına çıkabilecek bir olay olduğu değerlendirilerek zor durumda olan bu

50 Интервью Президента Беларуси Лукашенко BBC / Беженцы и фейки Би-би-си. Телеверсия, 22 Kas 2021,
https://www.youtube.com/watch?v=FMd1Zk7CbXE, (Erişim Tarihi: 08.01.2022).
51 İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği ve Türkiye: Uluslarüstü Bir Sistemle Ortaklık, Alfa Aktüel, Bursa, 2006,
s.344-345.
52 Anaïs Marin, Samantha de Bendern, “Belarus-EU border crisis reveals wider security threat”, 8 December
2021, https://www.chathamhouse.org/2021/12/belarus-eu-border-crisis-reveals-wider-security-threat, (Erişim
Tarihi: 23.01.2022).
53 Michal Kranz, “Will Poland’s Border Emergency Become Permanent?”, Foreign Policy, JANUARY 11,
2022.https://foreignpolicy.com/2022/01/11/poland-belarus-border-migration-lukashenko-emergency-permanent/,
(Erişim Tarihi: 23.01.2022).
54 Наталия Сергиевская, “Звукистрельбы и закрытие пункта пропуска: как развивается ситуация с
мигрантами на польско-белорусской границе”, 8 ноября 2021, https://russian.rt.com/world/article/925631polsha-belorussiya-granica-migranty, (Erişim Tarihi: 23.01.2022).
55 Belarus migrants: Poland PM blames Russia's Putin for migrant crisis, 9 November 2021,
https://www.bbc.com/news/world-europe-59226226, (Erişim Tarihi:23.01.2022).
56
Интервью
Александра
Лукашенко
Дмитрию
Киселеву,
2
Ara
2021,
https://www.youtube.com/watch?v=QBUYL1YJ5qs, (Erişim Tarihi: 04.01.2022).
57 Интервью Лукашенко турецкому TRT / Санкции, союз с Россией, "Майдан" в Беларуси. Телеверсия, 13
Декабрь 2021. https://www.youtube.com/watch?v=v0onyUIvuWA, (Erişim Tarihi: 08.01.2022).
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insanlara yardım etmenin insanlık değerleri bakımından önemine değinen Beyaz Rusya lideri bu
söylemleriyle bir nevi AB’ne insanlık dersi veriyor gibidir.58
Diğer taraftan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin Twitter hesabından da açıkça izleneceği
üzere göç krizinin patlak verdiği sınır ziyareti sonrası, 9 Kasım’da AB Konseyi Başkanı Charles
Michel’le başlamak üzere 27 Kasım’da Boris Johnson’la noktalanan görüşme trafiğinde hibrit tehdit,
hibrit savaş, hibrit saldırı söylemi üzerinden bir “Solidarność”

59

yaratma çabasına girildiği

gözlenmiştir. 60 Özellikle AB’nin yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığını ve bunların arasına da göç
krizlerini dahil etmesi ve Moskova ve Minsk’i bununla sorunlu tutması dikkat çekicidir. 61 Öte yandan
Beyaz Rusya-Polonya sınırında yaşanan bu göçmen krizi 2015’ten bu yana özellikle Doğu Avrupa
ülkelerinin göçmen karşıtı politikalarının bir tekrarı olma niteliğinde değerlendirilerek sağ partilerin ve
özelde Polonya’da iktidar olan Prawo i Sprawiedliwość (PiS: pravo i sparavedlivost) Hukuk ve Adalet
Partisi’nin iç politikadaki yerini sağlamlaştıracağı öngörülmüştür. 62 İnsanı ve değerleri savunan bir
sistem olduğunu savunan AB gibi bir yapıda dahi sınır aşan bir sorunun kolaylıkla iç politika meselesi
haline getirilerek göç olgusunun gerçek bağlamından ayrılarak şeçim malzemesi haline getirildiği
anlaşılmaktadır.
Beyaz Rusya’da seçimlerin özgürce yapılmadığı konusundaki ilgili OSCE raporu63 ile AB’nin Beyaz
Rusya’daki insan hakları ihlalleriyle ilgili yapılan çalışmaların bir sonucu olarak Lukaşenko’nun başkan
seçildiği seçimi adil ve özgür yapılmadığı için tanımadıkları bilinmektedir.64 Lukaşenko’nun savunması
ise Batı’nın Ukrayna’da yapmak istediği gibi bir renkli devrimin Beyaz Rusya’da denediğini fakat
başarısız olduğunu akabinde ise ülkesine karşı sistemli bir baskının işletilerek bir hibrit savaşa
geçildiğini, bu savaşın kitle iletişim araçları, diplomasi, politik ve ekonomik alanlar vasıtasıyla icra
edildiği şeklinde olmuştur.65 AB bu durumdan hemen sonra Beyaz Rusya’ya bir çok alanda yaptırım
kararı almış ve Ryanair uçağının Minsk’e zorunlu inişi sonrasında yaptırımlarda genişletilerek

58 Age.
59 Solidarność Lehçe’de dayanışma anlamına gelmektedir. Boris Johnson’ın özellikle bu kelime üzerinde yaptığı
vurgu Polonya’da Sovyet yönetimi karşısında yer alan muhaliflerin yer aldığı 1980’li yıllarda oldukça etkin ve
siyasi iktidarda değişime neden olan sendikaya bir gönderme şeklinde de anlaşılabilir.
60 Bkz: https://twitter.com/MorawieckiM, (Erişim Tarihi: 05.01.2022).
61 @MorawieckiM, 22 Kasım 2021, 01:20 ÖÖ; https://twitter.com/MorawieckiM/status/1462546458834468870,
(Erişim Tarihi: 05.01.2022).
62 Алексей Поплавский,” Принципиальный Вопрос. Почему Польша Непускает Мигрантов из
Белоруссии”, 28 августа 2021, https://www.gazeta.ru/politics/2021/08/28_a_13925132.shtml?updated, (Erişim
Tarihi: 23.01.2022).
63 Wolfgang Benedek, OSCE Rapporteur’s Report under the Moscow Mechanism on Alleged Human Rights
Violations
related
to
the
Presidential
Elections
of
9
August
2020
in
Belarus,
https://www.osce.org/files/f/documents/2/b/469539.pdf, (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
64 EU-Belarus relations: State of play Human rights situation and Ryanair flight diversion,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/696177/EPRS_BRI(2021)696177_EN.pdf, (Erişim
Tarihi: 05.02.2022).
65 Интервью Лукашенко турецкому TRT, age.
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uygulanmaya devam edilmiştir.66 AB’nin 2 Aralık 2021 tarihinde Beyaz Rusya’ya karşı 5. yaptırım
paketini67 ilan etmesinin nedeni ise Beyaz Rusya-Polonya sınırında yaşanan göç krizinin bir hibrit saldırı
olarak değerlendirilmesi olmuştur. Ekonomik ve siyasi yaptırımlar Beyaz Rusya’nın hibrit saldırılarına
karşı bir hibrit tedbir olarak algılanmıştır.68
Lukaşenko, Dimitry Kiselevle yaptığı röportajda ise Polonya ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi
halinde enerji dahil Avrupa’ya tüm malların transit geçişini durdurabileceğini ifade ederek bu süreçte
Çin ve Rusya’nın da olaya müdahil olacağına dikkat çekerek Polonya’nın Beyaz Rusya ile sınırlarını
kapatma kararı alırken Rusya’nın Ukrayna ile olan sınırının kapalı olması ve Baltık bölgesinden geçen
herhangi bir ticari rotanın bulunmadığını (Rusya’dan enerji iletiminde) da varsayarak Beyaz Rusya’nın
da kendi sınırını kapatabileceğini hesaba katmaları gerektiğini ifade etmiştir. 69 Bu duruma karşı
Avrupa’da gaz fiyatlarının yükseltilmesi, gaz tedarikinin aksaması bir enerji kaynağı olarak gazın hibrit
çerçeveden ele alınarak bir silah haline getirildiği söylenmiştir.70
Diğer taraftan göçmen probleminin arkasında Batı ile Rusya arasında daha derin politikaların yer
aldığı iddia edilerek bunlar: Beyaz Rusya üzerinden geçen Yamal enerji hattının kapatılma olasılığı ile
Almanya’ya direkt olarak ek gaz sağlayacak Kuzey Akım 2 [North Stream 2- (NS2)] projesinin
onaylanma meselesi olarak belirtilmiştir.71 Ayrıca projenin bir dizi hukuksal soruna sahip olduğu iddia
edilmiştir. 72 Kuzey Akım Projesinin tamamlanmasına rağmen Almanya ve Brüksel (AB) tarafında
projenin onaylanma ve sertifikasyon sürecinin askıya alınmasıyla birlikte73Almanya’nın NS2 projesini
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmaması konusunda bir koz olarak kullanması fikrini74 akıllara getirmiştir.
Diğer yandan bu projenin daha yapım aşamasındayken ABD’nin karşı duruşuna maruz kaldığı
bilinmektedir. Çünkü bu projenin hayata geçmesiyle birlikte Almanya-Rusya yakınlaşmasının önüne

66 Anders Åslund and Jan Hagemejer, Eu Sanctions on Belarus as an effective policy tool, CASE - Center for
Social and Economic Research, Warsaw, 2021, s.6-10., https://www.case-research.eu/files/?id_plik=6912, (Erişim
Tarihi: 08.02.2022).
67 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-belarus/, (Erişim Tarihi:
08.02.2022).
68 https://www.gov.pl/web/border/on-2-december-2021-the-european-union-adopted-another-fifth-package-ofsanctions-in-view-of-the-situation-in-belarus, (Erişim Tarihi: 24.01.2022).
69 Интервью Александра Лукашенко Дмитрию Киселеву, a.g.y.
70 Mykhailo Gonchar, “The weaponisation of Nord Stream 2 has already started”, 21 Eyl 2021,
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/the-weaponisation-of-nord-stream-2-has-already-started/,
(Erişim Tarihi: 24.01.2022).
71 Leonid Ragozin, “Who is benefitting from the Poland-Belarus border crisis?”, 17 Nov 2021,
https://www.aljazeera.com/opinions/2021/11/17/who-is-benefitting-from-the-poland-belarus-border-crisis,
(Erişim Tarihi: 23.01.2022).
72 Arūnas Molis, Angela Aiello and Simona Sglavo, “Nord Stream 2: Litmus Test for European Unity”,
Humanities and Social Sciences: Latvia, Autumn-Winter 2018, Volume 26(2), 4-30, s.14-15.
73 “Germany Suspends Nord Stream 2 Certification”, Nov. 16, 2021,
https://www.themoscowtimes.com/2021/11/16/germany-suspends-nord-stream-2-certification-a75577, (Erişim
Tarihi: 23.01.2022).
74 Jo Harper, “Nord Stream 2: Who wins, who loses?”, 23.12.2021, https://www.dw.com/en/nord-stream-2-whowins-who-loses/a-60223801, (Erişim Tarihi: 23.01. 2022).
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geçilmesinin zorlaşacağı ve bu durumda AB’de Rusya’ya karşı kuvvetli bir duruş sergilemenin
zorlaşacağı anlaşılmaktadır.75 Bu durum aynı zamanda Yamal boru hattı üzerinden transit geçiş geliri
sağlayan Polonya’nın kendi ekonomik çıkarları için Kuzey Akım 1 projesine dahi karşı çıktığı zamanları
hatırlatmıştır.76 NS2’de yaşanacak gecikmelerin de kısa vadede Polonya’nın transit gaz geçişlerinden
elde edeceği avantajı saklı tutmasına neden olurken uzun vadedeki kazançlarının ise enerji piyasasına
bağlı olarak gelişeceği öngörülmüştür.77
Sonuç
Göç insanlık tarihi boyunca çeşitli durumlarından etkilenerek gerçekleşen “gerçek bir olgu” olarak
kabul edilmektedir. Göç ontolojik gerçekliği sorgulanma gerektirmeyen bir hal içindeyken günümüzde
‘göç’ ile ilgili bilginin aktarımı bu şekliyle tehlike yaratmaktadır. Göç fikrinin yerleşik insanlar ve
devletler üzerinde yaratmış olduğu endişe, bu halden bir sıyrılma çabasına, bu gerçeklikten ya da bu
gerçeklikle yüzleşmeden bir kaçışa, kısacası bir sendroma ya da ağır bir psikoza dönüşmektedir.
Göç simulakr hale gelirken göçmenin hayatını sürdürdüğü yerde yaşanan düzensizliğe karşı bir tepki
olarak göç ettiği gerçekliği, bu duruma karşı oluşan direniş mekanizmasının üzeri örtülmektedir.
Göçmen neden göç etmektedir? bunun temelindeki soruna karşı bir önlem neden alınmamaktadır? Göçe
neden olan savaş, iklim, ekonomik vb. problemlerin aslında sorumlu bir yaklaşımla insanoğlu üzerindeki
etkilerinin asgari düzeye indirilmesi olasıdır. Fakat insanlık sorunları birlikte çözme iradesi
göstermemekte, sorunları sadece bölgesel ya da ülkesel düzeyde ele almaktadır. Oysa sorun bu alanların
dışında gelişerek bu alanlar üzerine yayılmaktadır. Güvenliği sınırda başlatmak çözüm üretmemekte,
sorunu sadece ötelemekte ve sorunun kanserleşmesine davetiye çıkartarak üstesinden gelmesi
zorlaşmaktadır.
Avrupa Beyaz Rusya-Polonya sınırında gerçekleşen bu göç krizini yapay olarak nitelendirirken tüm
göstergeleriyle gerçek haline gelen bir simülakr olarak görmektedir. Diğer taraftan Beyaz Rusya
yönetimi bunu gerçek bir göç hareketi olarak kabul etmektedir. Fakat göç üzerindeki etkisi onu bir
simülasyon düzenine çekme çabası olarak görülmüş ve bu haliyle göç gerçekliği üzerinde şüphe
oluşmuştur. Avrupa’nın bu göç hareketinin güzergahına ilişkin kuşkuları onu kitlesel göç hareketinin
asıl nedenlerini sorgulamaktan uzaklaştırmıştır. Öyle ki Avrupa göçün neden bu güzergahtan geldiğini

75 Abed Akbaria, Tahere Moghri Moazen, “Nord Stream 2 and the strategic balance of power”, Petroleum
Business Review, March 2020, Volum 4, Issue 1, 1-11, s. 2-4.
76 Gerhard Mangott, EU Gas Supplies Security: Russian and EU Perspectives, the Role of the Caspian, the Middle
East and the Maghreb Countries, Research Reports 367, The Vienna Institute for International Economic Studies,
December 2010, s. 12.https://wiiw.ac.at/eu-gas-supplies-security-russian-and-eu-perspectives-the-role-of-thecaspian-the-middle-east-and-the-maghreb-countries-dlp-2291.pdf, (Erişim Tarihi: 23.01.2022).
77 Simon Pirani, Jack Sharples, Katja Yafimava, Vitaly Yermakov, Implications of the Russia-Ukraine gas transit
deal for alternative pipeline routes and the Ukrainian and European markets, Energy Insight: 65,The Oxford
Institute For Energy Studies, March 2020, s. 13. https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wpcontent/uploads/2020/03/Insight-65-Implications-of-the-Russia-Ukraine-gas-transit-deal-for-alternative-pipelineroutes-and-the-Ukrainian-and-European-markets.pdf, (Erişim Tarihi: 23.01.2022).
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sorgulamaya odaklanırken durumun ardında yer alan şüphenin ve buna bağlı korkunun açığa çıkmasını
da kolaylaştırmıştır. Böylece göçe karşı sorumsuz davranış göstermiştir.
Beyaz Rusya-Polonya sınırında yaşanan göç krizinde Avrupa gerçekle yüzleşmek yerine bu gerçeği
başından atma çabası içine girmiştir. Böylece başka teknikler vasıtasıyla gerçek olgu Simulakr haline
dönüşürken, yapay bir şekilde yeniden üretilip simülasyon olarak sunulmaktadır. Yeniden üretilme ile
simülasyon evreni içine giren göç tehdit örtüsü altında gizlenmekte ve yeni gerçekliği (hipergerçekliği)
tehdit algısı üzerine yerleştirilmektedir. Hibrit tehdit olarak yeniden isimlendirdiği “göç” olgusu
karşısında refleksif bir tutumla dışarısı/içerisi dikotomisi yaratarak kendini sınırlara hapseden ve
dünyanın sorunlarına kapatan bir Avrupa ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu haliyle AB bir değerler sistemi
yaratarak dünyaya örnek bir birlik olma anlayışına aykırı davranmaya başlamıştır. Bu bağlamda evrensel
değerleri savunan ve kendisini değer üretim merkezi olarak konumlandıran Avrupa bu yerini terk ediyor
gibidir.
Diğer yandan AB ile Beyaz Rusya arasındaki siyasi uyuşmazlık durumu da göçün algılanma biçimi
üzerinde etkili olmuştur. Her iki tarafın kitle iletişim araçlarını kullanarak haklılıklarını beyan etme
üzerine kurdukları bir hakikat alanı oluşturma çabası içerisinde olduğu gözlenmiştir. Lukaşenko’nun
sorunla kişisel olarak ilgilenirken Morawiecki’nin tüm AB üyesi ülkeleri ve NATO’yla dirsek teması
gözlerden kaçmamış sorun Polonya bağlamından çıkartılarak AB-Rusya konumuna yükseltilmiştir.
Böylece Beyaz Rusya-Polonya sınırında yaşanan göç krizi ilk çıkış anında vermiş olduğu görüntü
taraflar nezdindeki yorumlanma pratiklerine maruz kalarak farklılık ortaya çıkmış ve bu durum göçü
istismar edilebilir bir konuma taşımıştır. Anlaşması yapılmış ve hali hazırda yapımı bitmiş Kuzey Akım
2 enerji hattından gaz akışının sağlanabilmesi için gerekli olan onaylamanın askıya alınmasının enerji
konusunda hibrit bir tehdit olarak algılanmıştır. Beyaz Rusya-Polonya arasında çıkan göç krizini hem
bu iki ülkenin hem de AB ve Rusya’nın enerji konusundaki çıkarları ve kazanım odaklı politik hedefleri
için bir koz olarak kullanılmıştır. Göç olgusu gerçek bağlamından koparılıp politize edilerek iç ve dış
politikanın tüketim nesnesine dönüştürülmüş hem devletler arasında hem de küresel düzeyde yaşanan
gerçek problemlerin üstünü örten bir araç haline gelmiştir.
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Göçmen Krizinin Duygu Analizi: Birleşik Krallık Örneği
Muhammed Hayati TABAN*
İsmail GÜR**
Öz
Sosyal medyanın hayatımıza girmesi, bu alandaki çalışmaları hızlandırmıştır. Bunun yanında sosyal
medya Özellikle veri bilimi alanındaki çalışmalarda bir kaynak haline gelmiştir. Bu çalışmalar
Facebook, Twitter ve Instagram gibi ortamların siyasi propaganda ve kamuoyu yönlendirmeleri üzerine
yoğunlaşmaktadır. Nitekim sosyal medya sokak hareketlerinden seçimlere siyasi alanda etkili olan bir
mecradır. Alandaki birçok çalışmanın da belirttiği üzere sosyal medya ve yeni teknolojiler hibrit
tehditlerin bir parçasıdır. Sosyal medya üzerine yapılan çalışmaların bir kısmı da metin madenciliğinin
bir parçası olan duygu analizi çalışmalarıdır. Özellikle sosyal medyadan elde edilen büyük
veriler/metinler duygu analizi yöntemiyle bilgisayar tabanlı olarak analiz edilmekte ve kitlelerin
tutumları, yönelimleri ve duyguları anlaşılabilmektedir. Bu çalışmada da 2011-2020 yılları arasında
Birleşik Krallıktan göç/göçmen/mülteci ile ilgili atılmış tweetler duygu analizi yöntemi ile analiz
edilmiştir. Böylelikle göç/göçmen/mülteci olgusuna zaman içinde bakışın nasıl değiştiği,
dezenformasyon ve propagandanın bu değişimde nasıl etkili olduğu açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın sonucunda 2015-2016 döneminde yaşanan “mülteci krizi” ve Brexit sürecinin de etkisiyle
olumsuz tweetlerin zirve yaptığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sosyal medya yoluyla kitlelerin belirli
konulardaki tutumlarının nasıl analiz edilebileceği konusunda katkı yapacağı düşünülmektedir. Sosyal
medyanın dezenformasyon yönünde kullanılmasının verilerle ortaya konması özellikle güncel olaylar
üzerindeki algının anlaşılması açısından önemlidir.
Sentiment Analysis of the Migrant Crisis: The UK Case
Abstract
The emergence of social media has shaped academic studies in this field. Furthermore, social media
has become a resource, especially in data science studies in the post-truth era. These studies focus on
political propaganda and public opinion molding through social media such as Facebook, Twitter, and
Instagram. As a matter of fact, social media is a medium that is effective in the political arena, from
street movements to elections. As many studies in the field indicate, social media and new technologies
are part of hybrid threats. Some of the studies on social media are sentiment analysis studies, which are
a part of text mining. In particular, big data/texts obtained from social media are analyzed through codes
to detect the attitudes, orientations, and emotions of the masses. In this study, tweets about
immigration/immigrant/refugee from the UK between 2011and 2020 were analyzed by the sentiment
analysis method. Thus, we aim to explain how the perspective on migration/immigrant/refugee has
* Öğr. Gör. Dr. Kastamonu Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, eposta: htaban@kastamonu.edu.tr
** Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi, Aktuerya Bilimleri ABD, eposta: ismail.gur@hacettepe.edu.tr
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changed over time and how disinformation and propaganda are effective in this change. As a result of
the study, we show that negative tweets peaked with the effect of the "refugee crisis" and the Brexit
process in the 2015-2016 period. We believe that this study will contribute to the analysis of the attitudes
of the masses on certain issues through social media. Showing the use of social media manipulation for
disinformation is especially important for understanding the perception of popular issues.
Giriş
2000li yıllar internetin yaygınlaşması ve ulaşılabilir hale gelmesine tanıklık etmiştir. Bu süreç
internetin barındırdığı veriler, geliştirilen algoritmalar ve bu verileri işleme gücü sayesinde Harari’nin
deyimiyle yeni bir “dataizm dini” yaratma noktasına gelmiştir1. Bu durum beraberinde iletişimin de
boyutunu değiştirmiş ve sosyal medya olgusunu insanların hayatına sokmuştur. Günümüzde 3,6 milyar
insanın sosyal medyayı kullandığı2 düşünüldüğünde büyük verilerin oluşumuna ne ölçüde katkı verdiği
daha iyi anlaşılmaktadır. 2021 yılı itibariyle Facebook’un kullanıcı sayısı 2,89 milyar 3, Instagram’ın
kullanıcı sayısı 1 milyar4, YouTube’un kullanıcı sayısı 2 milyar ve Twitter’ın kullanıcı sayısı 330 milyon
seviyelerine ulaşmıştır5.
Bahsedilen bu sosyal medya ortamları birbirinden farklı amaçlarla ve farklı yaş grupları tarafından
tercih edilmektedir. Yakından bakıldığında Instagram ve Facebook uygulamaları ortaya çıkış ve
kullanım özellikleri nedeniyle daha çok iletişim kurma ve görsel olarak içerik üretme odaklı ortamlar
iken Twitter daha ziyade günceli takip etme ve fikir beyanı odaklı bir mikroblog sitesidir. Platform
mimarisi açısından bakıldığında ise Facebook karşılıklı onay ile takibin mümkün olduğu sınırlı arkadaş
ağı üzerinde etkileşim sağlar, Twitter ise tek taraflı olarak takibin yapılabildiği dolayısıyla geniş bir ağ
üzerinden etkileşim sağlamaktadır. Yaş grupları açısından ise dünya genelinde Instagram6 (%66,2) ve
Facebook7 (%44,2) kullanıcılarının en yoğun olduğu yaş aralığı 18-34 iken Twitter8 kullanıcılarının en
yoğun olduğu yaş aralığı 25-50’dir (%59,2).
Sosyal medya ortamlarının en önemli ortak özelliği ise “post truth” dönemi 9 olarak adlandırılan
içinde bulunduğumuz dönemin en önemli kaynağı olmasıdır. Bu ortamlar sayesinde nesnel olguların

1 Yuval Noah Harari, Homo Deus Yarının Kısa Bir Tarihi, Çev.S. N. Taneli, Kolektif Kitap, İstanbul, 2016, s.381.
2 https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/ (Erişim Tarihi:
17.12.2021).
3 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ (Erişim
Tarihi: 17.12.2021).
4 https://www.statista.com/statistics/183585/instagram-number-of-global-users/ (Erişim Tarihi: 17.12.2021).
5 https://www.businessofapps.com/data/Twitter-statistics/ (Erişim Tarihi: 17.12.2021).
6 https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/ (Erişim Tarihi: 17.12.2021).
7 https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/ (Erişim Tarihi: 17.12.2021).
8 https://www.statista.com/statistics/283119/age-distribution-of-global-Twitter-users/ (Erişim Tarihi:
23.12.2021).
9 2016 yılında Oxford Sözlüğü dönemin ruhunu özetler nitelikte olan yılın kelimesini “post truth” olarak seçmiştir.
https://languages.ous.com/word-of-the-year/2016/ (Erişim Tarihi: 23.12.2021).
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önemi erozyona uğramış ve kamuoyu oluşturmada kişisel inançlar ve duygular daha fazla öne
çıkarılmıştır. Olguların veya doğru bilgilerin yerini duyguların alması, kitleleri etkilemekte bu
ortamların işlevselliği haline gelmiştir. Dolayısıyla bu durum dezenformasyon ve kamuoyu yönlendirme
gibi hibrit savaş stratejilerinin yaygınlaşmasına hizmet etmektedir.
Sosyal medyanın, eylemleri koordine etmek, bilgi toplamak ve en önemlisi hedef kitlelerin
inançlarını ve tutumlarını etkilemek, hatta onları harekete geçirmek için yaygın olarak kullanılması
uluslararası alanda hibrit savaşın bir parçası haline gelmesine de yol açmıştır.10 Özellikle Rusya’nın
2014’teki Kırım’ı ilhakı sürecinde yaşananlar son on yılın ilk öne çıkan hibrit savaş süreci olmuştur.
Nitekim Google Trends analizine bakıldığında hibrit savaş terimi Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği
dönemde zirve yapmıştır (Grafik 1.). Seçimlere/referandumlara karışma, uydurma haber üretme (fake
news) ve troller/botlar ile kamuoyunu yönlendirme yöntemleri hibrit savaşın geleneksel askeri
yöntemlerinden farklı olarak öne çıkmaktadır.
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Grafik 1. “Hybrid War” (Hibrit Savaş) Teriminin 2010-2022 arasında Google’da Aranma Sıklığı

Sosyal medyanın hibrit savaştaki rolü göz önüne alındığında kitlelerin duygularının ve inançlarının
bu ortamlar aracılığıyla yönlendirilebilir olması bu ortamdaki metinlerin duygu analizi açısından
incelenmesinin önemini ortaya koymaktadır. Somut olarak örneğin Arap Baharı kitlelerin mobilize

10 Sanda Svetoka, “Social media as a tool of hybrid warfare”. NATO Strategic Communications Centre of
Excellence, 2016, Robert Johnson, “Hybrid war and its countermeasures: a critique of the literature”, Small Wars
& Insurgencies , 2017, Cilt 29, Sayı 1, 141-163, Yuriy Danyk, Tamara Maliarchuk ve Chad Briggs, “Hybrid war:
High-tech, information and cyber conflicts”, Connections, 2017, Cilt 16, Sayı 2, 5-24.
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edilmesi, göçmen krizi ise algıların yönlendirilmesi açısından belirgin örneklerdir.11 Sosyal medyanın
kolektif eylemdeki rolü Twitter özelinde düşünüldüğünde bu ortamı diğer sosyal medya ortamlarından
daha etkili olma noktasında ayırmaktadır.12 Bu açıdan düşünüldüğünde Twitter’ın duygu analizi yoluyla
incelenmesi hem kamu güvenliği hem de dezenformasyonun ortaya çıkarılmasındaki önemine işaret
edebilecektir. Metin madenciliğinin bir parçası olarak duygu analizi, metinlerdeki duyguların sayısal
olarak hesaplanması üzerine kuruludur. Böylelikle sosyal medya kullanıcılarının belirli bir olguya
yönelik tutumları ortaya çıkarılabilmektedir. Bu özelliği sayesinde duygu analizine sosyal medyaya
yönelik çalışmalarda sıkça başvurulmaktadır.
Bu çalışmada 2011-2020 yılları arasında günümüzün önemli olgularından/sorunlarından olan göç
Birleşik Krallıktaki Twitter kullanıcıları örneğinde duygu analizi açısından incelenmektedir. Böylelikle
Brexit sürecinin en önemli ögelerinden biri haline getirilen göç/göçmen karşıtlığının Twitter özelinde
nasıl karşılık bulduğu anlaşılmaya çalışılacaktır. Böylelikle ayrılma kararı çıkan Brexit referandumunda
toplumun göçmen konusuyla nasıl yönlendirildiği ortaya konulacaktır.
Seçim sistemi itibariyle (ilçe düzeyinde organize edilmesi gerekliliği gibi) Birleşik Krallık
seçimlerine doğrudan dijital olarak müdahil olma kolay gözükmemektedir. Bu nedenle Birleşik
Krallıktaki seçimler daha ziyade dezenformasyon ve düşünce manipülasyonu yöntemlerinin hedefi
olmaya açıktır. 13 Nitekim Twitter bu manipülasyonlar için “habersiz ajan” (unwitting agent) işlevi
görmektedir.

Twitter’da

botlar

ve

trol

hesaplar

ile

bu

manipülasyonlar

kolayca

gerçekleştirilebilmektedir.14
Çalışma göç/göçmen kavramlarının Birleşik Krallıktaki Twitter kullanıcılarının yıllara göre nasıl
kullanıldığına odaklanmaktadır. Bu noktadan hareketle sosyal medya kullanımının nüfusun %77,9’una
ulaştığı15 Birleşik Krallıktaki Twitter kullanıcıları tarafından göçe yönelik terimlerin 2011-2020 yılları
arasında zamansal olarak nasıl kullanıldığı duygu analizi yöntemiyle incelenecektir. Böylelikle zaman
içerisinde bu terimlere ve dolayısıyla göç olgusuna yönelik duyguların ve tutumların değişimi ortaya
çıkarılacaktır. Çalışma böylelikle özellikle Brexit gibi bir dönemde gerçekleştirilen algı yönetiminin ve
propaganda etkisinin anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Çünkü Brexit birçok yazar tarafından post
truth döneminin bir köşe taşı olarak yorumlanmakta ve nesnel olgulardan ziyade tamamen insanların

11 Lin Yue, Weitong Chen, Xue Li, Wanli Zuo ve Minghao Yin, “A survey of sentiment analysis in social media”.
Knowledge and Information Systems, 2019, Cilt 60, Sayı 2, 617-663, s.618.
12 W. Lance Bennett ve Alexandra Segerberg. “Digital Media and The Personalization of Collective Action”,
Information, Communication & Society, 2011, Cilt 14, Sayı 6, 770-799.
13 Hamdi Akın Ünver, “Türkiye'deki Rus Dijital Medya ve Bilgi Ekosistemi”, EDAM.
https://edam.org.tr/turkiyedeki-rus-dijital-medya-ve-bilgi-ekosistemi/ (Erişim Tarihi: 25.12.2021), s.7.
14 Thomas Rid, “Disinformation: A Primer in Russian Active Measures and Influence Campaigns”. U. S.
Intelligence, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-115shrg25998/pdf/CHRG-115shrg25998.pdf (Erişim
Tarihi: 25.12.2021), s.26.
15 https://www.statista.com/statistics/507405/uk-active-social-media-and-mobile-social-media-users/ (Erişim
Tarihi: 23.12.2021).
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duygularına yönelmenin en önemli örneklerinden kabul edilmektedir. 16 Ayrıca Twitter’daki Brexit
tartışmalarına Rus dezenformasyon hesaplarının da dahil olduğunu düşünüldüğünde göç/göçmen
konularının 10 yıllık bir süreç üzerinden ele alınması, Brexit döneminin göç/göçmen konusundaki
değişimi göstermesi açısından olguların nasıl duygularla yer değiştirebildiğine ışık tutacaktır.
Çalışmada literatür taraması iki başlık altında verilecektir. İlk olarak sosyal medyanın siyasi katılım,
seçimler ve siyasi eylemler arasındaki etkisi üzerine yapılan çalışmalardan bahsedilecektir. İkinci olarak
ise sosyal medya metinlerine duygu analizi yapan çalışmalardan öne çıkanlar verilecektir. Literatür
taramasının ardından ise çalışmanın arka planını oluşturması açısından göçmen krizi tarihsel anlamda
kısaca ele alınacak ve Brexit sürecine gelen tartışma Birleşik Krallık özelinde bu bağlamda
tartışılacaktır. Veri toplama ve yöntem bölümlerinde çalışmanın temelini oluşturan verilerin nasıl
toplandığı ve hangi yöntem ile analiz edildiği açıklanacaktır. Son olarak ise çalışma sonucunda elde
edilen sonuçlardan bahsedilecektir.
1. Siyasi Katılım, Seçimler, Siyasi Eylem ve Sosyal Medya
Verimerkezli bakış açısının hâkim paradigma haline gelmesi bu verilerin üretildiği ortamların
pazarlamadan, siyasi kampanyalara, ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe kullanılmasını hızlandırmıştır.
Bu açıdan düşünüldüğünde sosyal medya çalışmalarının siyasi kampanya, siyasi katılım uygulamalarına
yönelmesi şaşırtıcı değildir. Özellikle 2011 Arap Baharı ile 2008 ve 2012 Obama seçim kampanyaları,
sosyal medyanın vatandaşların sivil ve siyasi hayata katılımını nasıl etkileyebileceğine olan ilgiyi
artırmıştır. Bu ilginin artması sosyal medya verilerinin siyasi katılım, seçimler ve siyasi eylemler odaklı
analiz edilmesinin önünü açmıştır.
Sosyal medya siyaset ilişkisi çalışanların en çok ele aldığı konuların başında sosyal medya siyasi
katılım ilişkisi gelmektedir. Conroy, Feezell ve Guerrero online siyasi grup üyeliği üzerinden hareketle
sosyal medya-siyasi katılım ilişkisine odaklanmışlardır.17 Dimitrova ve Bystrom çalışmalarında sosyal
medyanın siyasi katılımın yanı sıra aday imajı değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini de
incelemişlerdir.18 Chan ve Guo siyasi etkinliğin İnternet/Facebook kullanımı üzerindeki siyasi ve sivil
katılım üzerindeki etkisini ABD ve Hong Kong örneklerinde karşılaştırarak incelemişlerdir.19 Gil de
Zuniga, Ceopland ve Bimber ise çalışmalarında, politik tüketiciliği bir sivil katılım biçimi olarak

16 Matthew D'Ancona, Post Truth: The new war on truth and how to fight back. Ebury Press, 2017, Hannah
Marshall ve Alena Drieschova, “Post-truth politics in the UK's Brexit referendum”. New Perspectives, 2018, Cilt
26, Sayı 3, 89-105, Jane Suiter, “Post-truth politics”, Political Insight, 2016, Cilt 7,Sayı 3, 25-27.
17 Meredith Conroy, Jessica T. Feezell ve Mario Guerrero, “Facebook and political engagement: A study of online
political group membership and offline political engagement”. Computers in Human Behavior, 2012, Cilt 28, Sayı
5, 1535-1546.
18 Daniela Dimitrova ve Dianne Bystrom, “The Effects of Social Media on Political Participation and Candidate
Image Evaluations in the 2012 Iowa Caucuses”, American Behaviroal Scientist, 2013,Cilt 57,Sayı 11, 1568–1583.
19 Michael Chan ve Jing Guo, “The Role of Political Efficacy on the Relationship Between Facebook Use and
Participatory Behaviors: A Comparative Study of Young American and Chinese Adults”, Cyberpsychology,
Behavior, and Social Networking, 2013, Cilt 16, Sayı 6, 460-463.
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kavramsallaştırmışlar ve sosyal medyayı kullanan insanlarla kullanmayanları politik tüketicilik
açısından karşılaştırmışlardır. 20 Dimitrova ve arkadaşları çalışmalarında sosyal medya kullanımının
siyasi katılım ve bilgi üzerindeki etkilerini ve sosyal medya kullanımının farklı biçimlerinin insanları
farklı şekilde etkileyip etkilemediğini analiz etmişlerdir.21 Gil de Zuniga, Molyneux ve Zheng siyasal
bir ifade alanı olarak sosyal medyanın rolünü ve siyasal katılım üzerindeki etkilerini incelemişlerdir.22
Valeriani ve Vaccari sosyal medyadaki siyasi bilgilere kazara maruz kalmanın vatandaşların çevrimiçi
siyasi katılımına karşılaştırmalı bir bakış açısıyla katkıda bulunup bulunmadığına ve nasıl katkıda
bulunduğuna odaklanmışlardır.

23

Highfield eserinde uluslararası örnekleri kullanarak Twitter,

Facebook, bloglar, Tumblr, Instagram ve daha fazlasında günlük olaylar düzeyindeki siyasi konuşmaları
incelemiştir. 24 Boulianne ise tahmini katsayıları olan kesitsel çalışmaları kullanarak, sosyal medya
kullanımı ile sivil ve siyasi hayata katılım arasındaki ilişkiyi incelemiştir.25
Siyasi katılım doğrudan yansıması olan seçimler sosyal medya çalışmalarının yoğunlaştığı bir diğer
alandır. Özellikle ABD başkanlık seçimleri sosyal medya kullanımı açısından ele alınan bir konudur.
Metzgar ve Maruggi 2008 seçimlerindeki sosyal medyanın rolünü incelemişlerdir. 26 Kushin ve
Yamamoto da benzer bir şekilde 2008 seçimlerinde üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı ve
siyasi karar verme süreçleri arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir.27 Bode ise çalışmasında Facebook'u
ve bu alanda kişiselleştirilmiş bilgi sağlayan, topluluk katılımı yaratan ve sosyal sermaye oluşturan
belirli davranışlarda bulunmanın, kullanıcıların 2008 ABD başkanlık ön seçimlerine siyasi olarak
katılma kararlarını nasıl etkilediğini ele almıştır.28 Zhang, Seltzer ve Bichard çalışmalarında Facebook,
Google Plus, Twitter ve YouTube gibi farklı türdeki sosyal medya sitelerinin 2012 ABD başkanlık

20 Homero Gil de Zuniga, Lauren Copeland ve Bruce Bimber, “Political consumerism: Civic engagement and the
social media connection”, New Media & Society, 2013, Cilt 16, Sayı 3, 488-506.
21 Daniela V. Dimitrova, Adam Shehata, Jesper Strömback ve Lars W. Nord, “The Effects of Digital Media on
Political Knowledge and Participation in Election Campaigns: Evidence From Panel Data”, Communication
Research, 2014, Cilt 41, Sayı 1, 95-118.
22 Homero Gil de Zuniga, Logan Molyneux ve Pei Zheng, “Social Media, Political Expression, and Political
Participation: Panel Analysis of Lagged and Concurrent Relationships”, Journal of Communication, 2014,Cilt 64,
Sayı 4, 612-634.
23 Augusto Valeriani ve Cristian Vaccari, “Accidental exposure to politics on social media as online participation
equalizer in Germany, Italy, and the United Kingdom”, New Media & Society, 2015, Cilt 18, Sayı 9, 1857-1874
24 Tim Highfield, Social media and everyday politics. John Wiley & Sons, 2017.
25 Shelley Boulianne, “Revolution in the making? Social media effects across the globe”, Information,
Communication & Society, 2019, Cilt 22, Sayı 1, 39-54.
26 Emily Metzgar ve Albert Maruggi, “Social Media and the 2008 U.S. Presidential Election”, Journal of New
Communications Research, 2009, Cilt 4, Sayı 1.
27 Matthew J. Kushin ve Masahiro Yamamoto, “Did social media really matter? College students’ use of online
media and political decision making in the 2008 election”, Mass Communinication and Society, 2010, 63-86.
28 Leticia Bode, “Facebooking It to the Polls: A Study in Online Social Networking and Political Behavior”,
Journal of Information Technology & Politics, 2012, Cilt 9, Sayı 4, 352-369.
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kampanyası sırasında seçmenlerin tutum ve davranışları üzerindeki etkisini araştırmışlardır.29 Bessi ve
Ferrera meşru kullanıcılar gibi görünen ve algoritmik olarak yönlendirilen varlıklar olan sosyal medya
botlarının varlığının 2016 ABD seçimindeki siyasi tartışmaları nasıl etkilediğini araştırmışlardır. 30
Alcott ve Gentxkow ise 2016 seçimlerine yalan haberlerin sosyal medyadaki etkisi açısından
yaklaşmışlardır.31 Bossetta ise çalışmasında Facebook, Twitter ve Instagram ve Snapchat’in 2016’daki
Amerikan seçimlerindeki siyasi kampanya sırasında kullanımına odaklanmıştır.

32

Liberini ve

arkadaşları ise konuya reklamlar çerçevesinden yaklaşmış ve 2016 ABD başkanlık kampanyası sırasında
Facebook'ta günlük reklam fiyatlarından yararlanarak siyasi mikro hedeflemenin etkilerini
değerlendirmişlerdir. 33 Akbar ve arkadaşları Twitter özelinde 2020 Amerikan seçimlerindeki sosyal
medyanın rolünü araştırmışlardır.34
Sosyal medyanın genel olarak etkisi ve siyasi eylemlerle ilişkisi bu alandaki çalışmalar açısından ele
alınan bir diğer kategori olarak açıklanabilir. Farklı ülkelerdeki örnekleri ele alan çalışmalar genel olarak
sosyal medyanın politik gücüne işaret etmiştir.35 Trottier ve Fuchs editörlüğünde hazırlanan çalışmada
yine bu doğrultuda sosyal medyanın devrimler, ayaklanmalar, protestolar, güç ve karşı güç, hacktivizm,
devlet, polislik ve gözetim ile bağlantısını araştıran sosyal medya araştırmacılarının katkılarını bir araya
getirilmiştir.36 Yang ve arkadaşları ise çalışmalarında politikacılar tarafından üretilen yüz binden fazla
tweeti inceleyerek sosyal medyanın politik gündemi belirlemedeki etkisini incelemişlerdir.37 Hendricks
ve Schill Quora, Tumblr, Pinterest, Vox, Buzzfeed, Upworthy, Facebook, Instagram, Longform,
Twitter, Reddit, Snapchat, YouTube ve LinkedIn dahil olmak üzere iki farklı politik grubun

29 Weiwu Zhang, Trent Seltzer ve Shannon L. Bichard, “Two Sides of the Coin: Assessing the Influence of Social
Network Site Use During the 2012 U.S. Presidential Campaign”, Social Science Computer Review, 2013, Cilt 31,
Sayı 5, 542-551.
30 Alessandro Bessi ve Emilio Ferrara, “Social Bots Distort the 2016 US Presidential Election Online Discussion”,
First Monday, 2017, Cilt 21, Sayı 11.
31 Hunt Allcott ve Matthew Gentzkow, “Social media and fake news in the 2016 election”, Journal of Economic
Perspectives, 2017, Cilt 31, Sayı 2, 211-236.
32 Michael Bossetta, “The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook,
Twitter, Instagram, and Snapchat in the 2016 US election”, Journalism & Mass Communication Quarterly, 2018,
Cilt 95, Sayı 2, 471-496.
33 Federica Liberini, Michela Redoano, Antonio Russo, Angel, Cuevas ve Ruben Cuevas, “Politics in the
Facebook Era - Evidence from the 2016 US Presidential Elections”, CESifo Working Paper No. 8235. 2020,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3584086 (20.12.2021 tarihinde erişildi).
34 Paisal Akbar, Bambang Irawan, Mohammad Taufik ve Suswanta Achmad Nurmandi, “Social Media in Politic:
Political Campaign on United States Election 2020 Between Donald Trump and Joe Biden”, International
Conference on Human-Computer Interaction, 2021, 35-367. Springer.
35 Clay Shirky, “The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change”.
Foreign affairs, 2011, Cilt 90, Sayı 1, 28-41, Henry Farrell, “The consequences of the internet for politics”, Annual
review of political science, 2012, Cilt 15, 35-52, Philip N. Howard ve Muzammil M. Hussain, Democracy's Fourth
Wave?: Digital Media and the Arab Spring ., Oxford University Press, 2013, Zeynep Tüfekçi, Twitter and Tear
Gas: Power and Fragility of Networked Protest. New Haven: Yale University Press, 2017.
36 Daniel Trottier ve Christian Fuchs, Social Media, Politics and the State. Routledge, 2015.
37 Xinxin Yang, Bo-Chiuan Chen, Mrinmoy Maity ve Emilio Ferrera, “Social Politics: Agenda Setting and
Political Communication on Social Media”, International conference on social informatics, 330-344, 2016.
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(Demokratlar ve Cumhuriyetçiler) sosyal medyayı nasıl kullandığına odaklanmışlardır.38 Zhuravskaya,
Petrova ve Enikolopov genel olarak internetin ve özel olarak sosyal medyanın oy verme, sokak
protestoları, hükümete karşı tutumlar, siyasi kutuplaşma, yabancı düşmanlığı ve politikacıların
davranışları üzerindeki etkilerini araştırmışlardır.39
Özel olarak ise Arap Baharı gibi durumlar ve ayaklanmalar sosyal medyanın etkisi açısından
incelenmiştir. Bu doğrultuda birçok çalışmada Arap Baharında sosyal medyanın rolü incelenmiştir.40
Benzer şekilde Wolfsfeld, Segev, Sheafer çalışmalarında Arap Baharı olaylarını bir vaka çalışması
olarak kullanarak sosyal medyanın kolektif eylemde oynadığı rolü daha genel bir teorik yapı içine
yerleştirmeyi hedeflemişlerdir. 41 Theocharisa ve arkadaşları ve González-Bailón ve arkadaşları ise
İspanya, Yunanistan ve ABD’deki sokak protestolarındaki Twitter’ın mobilize etmedeki etkisini
incelemişlerdir. 42 Pond ve Lewis çalışmalarında 2011 Birleşik Krallık ayaklanmaları bağlamında
Twitter'daki söylemleri incelemişlerdir.43
Brexit’e yönelik çalışmalara bakıldığında ise Howard ve Kollanyi (2016) Brexit sürecinde 5-12
Haziran 2016 döneminde bot hesaplardan atılan tweetleri incelemişlerdir. Çalışmalarında botların siyasi
iletişimi artırmak için ayrılma kampanyası ve AB’de kalma kampanyasında nasıl kullanıldıklarını ortaya
koymuşlardır. Çalışmanın sonucunda ayrılma kampanyasının botları daha etkili kullandığı ve gündem
oluşturmada daha iyi sonuca ulaştığı tespit edilmiştir.44 Llewellyn ve arkadaşları ise (2019) Brexit ile
alakalı 70 milyon tweet analiz etmiş ve Twitter şirketi tarafından tespit edilen 2,752 Rus twitter trol
hesaplarının bu konudaki aktivitelerini saptamışlardır. Bunun yanında çalışmada Rus trol hesapların
38 John Allen Hendricks ve Dan Schill, The Social Media Election of 2016. R. E. Denton Jr içinde, The 2016 US
Presidential Campaign, Political Campaigning and Communication. 121-150, Palgrave Macmillan, 2017.
39 Ekaterina Zhuravskaya, Maria Petrova ve Ruben Enikolopov, “Political Effects of the Internet and Social
Media”, Annual Review of Economics, 2020, Cilt 12, 415-438.
40 Philip N. Howard, Aiden Duffy, Deen Freelon, M. M. Hussain, M., Will Mari ve Marwa Mazaid, “Opening
closed regimes: what was the role of social media during the Arab Spring?”, PITPI, 2011, Zeynep Tüfekçi ve
Christopher Wilson, “Social media and the decision to participate in political protest: Observations from Tahrir
Square”, Journal of communication , 2012, Cilt 62, Sayı 2, 363-379, Paolo Gerbaudo, Tweets and the streets:
Social media and contemporary activism. Pluto Press, 2012, Gilad Lotan, Erhardt Graeff, Mike Ananny, Devin
Gaffney, Ian Pearce ve Danah Boyd, “The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During the 2011
Tunisian and Egyptian Revolutions”, International Journal of Communication, 2011, Cilt 5, 1375–1405, Sean
Aday, Henry Farrell, Marc Lynch, John Sides ve Deen Freelon, “New media and conflict after the Arab Spring”,
United States Institute of Peace, 2012, Cilt 80, 1-24, Habibul Haque Khondker, “Role of the new media in the
Arab Spring”, Globalizations, 2011, Cilt 8, Sayı 5, 675-679.
41 Gadi Wolfsfeld, Elad Segev ve Tamir Sheafer, “Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First”, The
International Journal of Press/Politics, 2013, Cilt 18, Sayı 2, 115-137.
42 Yannis Theocharisa, Will Lowe, Jan W. van Deth ve Gema García-Albacete, “Using Twitter to mobilize protest
action: online mobilization patterns and action repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados, and
Aganaktismenoi movements”, Information, Communication & Society, 2015, Cilt 18, Sayı 2, 202-220, Sandra
González-Bailón, Javier Borge-Holthoefer, Alejandro Rivero, ve Yamir Moreno, “The Dynamics of Protest
Recruitment through an Online Network”, Scientific Reports, 2011, Cilt 1, Sayı 1, 1-7.
43 Philip Pond ve Jeff Lewis, “Riots and Twitter: connective politics, social media and framing discourses in the
digital public sphere”, Information, Communication & Society, 2017, Cilt 22, Sayı 2, 213-231.
44 Philip N. Howard, ve Bence Kollanyi, “Bots,# Strongerin, and# Brexit: Computational Propaganda During the
UK-EU Referendum” (SSRN Scholarly Paper ID 2798311). Social Science Research Network. 2016.
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Brexit tartışmasında ayrılma yönünde gündem oluşturmaya çalıştıkları ve #erdogan (Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı) ve #trkei hashtaglerini bu tartışmalarda kullandıkları tespit edilmiştir.45
Bastos ve Mercea (2019) Brexit sürecinde 10 Haziran – 10 Temmuz 2016 tarihleri arasında atılan 10
milyon tweeti analiz etmişler ve bu süreçte tweet atan 13,493 bot hesabı tespit etmişlerdir. Bot hesapların
çoğunlukla ayrılma kampanyasını destekleyen tweetler attıkları sonucuna varmışlardır.46
2. Sosyal Medya Metinlerinde Duygu Analizi
Duygu analizi veya fikir madenciliği, insanların varlıklara, bireylere, sorunlara, olaylara, konulara
ve bunların niteliklerine yönelik fikirlerinin, değerlendirmelerinin, tutumlarının ve duygularının
bilgisayar tabanlı olarak çalışılmasıdır.47 Bu duyguların bir popülasyon üzerinden toplanması, kamuoyu
yoklamaları işlevini görmektedir. Böylelikle metin analizinden yola çıkılarak bir toplumdaki belirli bir
konuya karşı tutumların ortaya çıkarılması sağlanır. Mevcut metin tabanlı duygu analizi teknikleri,
büyük metin verilerinden duygu öğrenen sözlüklerin ve makine öğrenimi modellerinin oluşturulmasına
dayanır. Bu alanda özellikle sosyal medya metinlerinin kullanımı sıkça karşımıza çıkmaktadır. Siyasette
özellikle seçim süreçleri, güncel sorunlar duygu analizinin hedefi olurken, pazarlama alanında müşteri
memnuniyeti gibi konular duygu analizine tabi tutulmaktadır. Bu tarz duygu analizi çalışmalarında
genellikle makine öğrenmesi ve sözlük tabanlı yöntemler öne çıkmaktadır.
Wang ve arkadaşları çalışmalarında 2012 ABD seçimlerinde başkan adaylarına yönelik atılan
tweetlerin gerçek zamanlı analizine yönelik bir duygu analizi sistemi geliştirmişlerdir. Duygu analizi
için unigram özellikleri olan Naive Bayes modeli kullanmışlardır.48.
Pew Araştırma Merkezi, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde atılan tweetleri analiz etmiştir.
1-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak toplanan 1,2 milyon tweet
Crimson Hexagon tekniğiyle duygu analizine tabi tutulmuştur.49
Ceron, Curini ve Iacus seçimleri tahmin etmek için sosyal medyayı kullanarak kullanılan farklı
teknikleri gözden geçirmişlerdir. Eserlerinde, mevcut tekniklerin başarılarını ve sınırlamalarını
değerlendirirken, bu teknikleri geliştirmek için yeni bir duygu analizi tekniği sunmuşlardır. Yazarlar,
sosyal medyaya dayalı seçim tahminlerinin en doğru olduğu koşulları göstermek için mevcut literatürün

45 Clare Llewellyn, Laura Cram, Robin Hill ve Adrian Favero, “For Whom the Bell Trolls: Shifting Troll
Behaviour in the Twitter Brexit Debate”, Journal of Common Market Studies, 2019, Cilt 57, Sayı 5, 1148-1164.
46 Marco T. Bastos ve Dan Mercea, “The Brexit botnet and user-generated hyperpartisan news”, Social Science
Computer Review, 2019, Cilt 37, Sayı 1 38-54.
47 Bing Liu ve Lei Zhang, “A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis”. C. C. Aggarwal ve C. Zhai
(ed.), Mining Text Data 415-463, Boston: Springer, 2012.
48 Hao Wang, Doğan Can, Abe Kazemzadeh, François Bar ve Shrikanth Narayanan, “A system for real-time
twitter sentiment analysis of 2012 us presidential election cycle”, Proceedings of the ACL 2012 system
demonstrations, 2012, 115-120.
49 Pew Research Center. (2014). “The EU Elections on Twitter: Mixed Views about the EU and Little”. Pew
Research Center. https://www.pewresearch.org/journalism/2014/05/22/the-eu-elections-on-twitter/ (Erişim
Tarihi: 05.11.2021)
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bir meta-analizini yürütürken, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya'dan yeni vaka çalışmaları
ile duygu analizinin ne kadar daha geliştirilebileceğini göstermişlerdir.50
Joyce ve Deng, 2016 ABD Başkanlık seçimleri için ifade edilen duyguyu hesaplamak ve bunun anket
verileriyle ne kadar korelasyon paylaştıklarını görmek için karşılaştırmayı amaçlamışlardır. Seçimden
yüz gün önce toplanan siyasi tweetlerin duygu yüklerini hesaplamak için sözlük tabanlı tekniği ve Naive
Bayes makine öğrenmesi algoritması kullanmışlardır. 31 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında
Donald Trump'tan bahseden yaklaşık 3,068,000 tweet ve Hillary Clinton'dan bahseden yaklaşık
4,603,000 tweet üzerinden analizlerini gerçekleştirmişlerdir.51
Fatyanosa ve Bachtiar da benzer şekilde çalışmalarında, sözlük tabanlı ve makine öğrenimini
kullanarak duygu analizlerinde ön işleme (prepreocessing) yöntemlerini ve sınıflandırma tekniğini
araştırmışlardır. Duygu analizi amacıyla Twitter'dan 7-8 Mart 2017 tarihleri arasında 'ahok' anahtar
kelimesi için 12,580 tweet, 'anies' anahtar kelimesi için 2,507 tweet alınmıştır. Toplanan veriler daha
sonra pozitif, negatif ve nötr olmak üzere üç duygu sınıflandırması elde etmek için analiz edilmiştir.52
Mansour çalışmasında Batılı ve Doğulu insanların IŞİD'e bakış açılarında bir fark olup olmadığını
incelemek için metin madenciliği ve duygu analizi yapmak için Eylül ve Kasım 2017 tarihleri arasında
atılan 6853 tweeti sözlük temelli (lexicon based) teknik kullanarak analiz etmiştir.53
Karami, Bennett ve He çalışmalarında 2012 ABD başkanlık seçimleri sırasında atılan tweetleri duygu
analizi açısından incelemişlerdir. Bu araştırma için veriler (24 milyon tweet) 29 Eylül 2012 ile 16 Kasım
2012 arasında toplanmıştır. Bu çalışmada, duygu analizi için sözlük tabanlı bir araç olan Linguistic
Inquiry ve Word Count (LIWC) kullanmışlardır.54
Abd El-Jawad, Hodhod ve Omar 1 milyon tweet yoluyla duygu analizine odaklandıkları
çalışmalarında farklı makine öğrenimi ve derin öğrenme algoritmalarının (Naive Bayes, Recurrent
Neural Networks, Decision Trees, Neural Networks, Random Forrest) performanslarını karşılaştırmanın
yanı sıra, metin madenciliği ve sinir ağlarını kullanan yeni bir hibrit sistem geliştirmişlerdir.55

50 Andrea Ceron, Luigi Curini ve Stefano Maria Iacus, Politics and Big Data. London: Routledge, 2016.
51 Brandon Joyce ve Jing Deng, “Sentiment analysis of tweets for the 2016 US presidential election”, 2017 IEEE
MIT Undergraduate Research Technology Conference (URTC). Cambridge: Institute of Electrical and Electronic
Engineers, 2017.
52 Tirana Noor Fatyanosa ve Fitra A. Bachtiar, “Classification method comparison on Indonesian social media
sentiment analysis”, 2017 International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology
(SIET). Malang: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017.
53 Samah Mansour, “Social Media Analysis of User’s Responses to Terrorism Using Sentiment Analysis and Text
Mining”. Procedia Computer Science, 2018, Cilt 140, 95-103.
54 Amir Karami, London S. Bennett ve Xiaoyun He, “Mining public opinion about economic issues: Twitter and
the us presidential election”, International Journal of Strategic Decision Sciences, 2018, Cilt 9, Sayı 1, 18-28.
55 Mohammed H. Abd El-Jawad, Rania Hodhod ve Yasser M. Omar, “Sentiment analysis of social media
networks using machine learning”, 14th international computer engineering conference (ICENCO), 174-176,
Cairo, 2018.
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Öztürk ve Ayvaz çalışmalarında 29 Mart 2017 ve 30 Mart 2017 tarihleri arasında İngilizce ve Türkçe
dillerinde mültecilerle ilgili atılmış tweetler (1,353,367 İngilizce, 1,027,930 Türkçe) üzerinden duygu
analizi çalışması yapmışlardır.56
Martin-Domingo, Martin ve Mandsberg çalışmalarında, Londra Heathrow havalimanının Twitter
veri setini kullanmışlar (4392 tweet) ve havalimanı hizmet kalitesini ölçmek için makine öğrenmesi
yoluyla duygu analizi tekniğini uygulamışlardır.57
3. Göçmen Krizi, Avrupa ve Brexit
2010 yılında başlayan Arap Baharı sürecinin Suriye’ye ulaşması İkinci Dünya Savaşından bu yana
yaşanan en büyük insani krizin ortaya çıkmasına yol açmıştır.58 Bu kriz başta Türkiye olmak üzere bölge
ülkelerini yakından etkilemiştir. Nitekim Birleşmiş Milletler verilerine göre 2021 itibariyle dünyada 6,8
milyon Suriyeli, 2,6 milyon Afganistanlı mülteci 59 bulunmaktadır. Türkiye 3,7 milyon mülteci ile
dünyada en fazla sayıda mülteci barındıran ülke konumundadır. Avrupa ise krizin pratikte doğrudan
etkilenen bölgesi olmamasına rağmen özellikle 2015 sonrası politik olarak krize en çok müdahil olan
bölge olmuştur denilebilir.
2015 yılında Avrupa Birliğine yapılan iltica başvurularının 1,25 milyona ulaşması60, 2016 yılında
Trump’ın ABD Başkanı olması ve Birleşik Krallıkta yaşanan Brexit sürecinin bir araya gelmesi
duyguların kışkırtıldığı bu post truth döneminin temel unsurları olarak karşımıza çıkmaktadır. Dönemin
ruhunu oluşturan bu olaylar göçmenlere/mültecilere yönelik bakış açısının özellikle popülist siyasetçiler
tarafından kullanılmasına yol açmıştır.
Tarihsel süreç içerisinden bakıldığında Batı Avrupa ülkelerine göç, önce İkinci Dünya Savaşı'nın
sonuçlarına bir tepki olarak, ardından Doğu Avrupa, Orta Doğu ve başka yerlerdeki siyasi sarsıntıların
bir sonucu olarak gelişmiştir. Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan göçün niteliği, misafir
işçiler ve eski sömürgelerden gelenlerin işgücü ihtiyacını karşılamak için işe alındığı, piyasa güdümlü
bir ekonomi üzerine kurulmuştur. 1970'lerin ortalarındaki petrol şokundan sonra, Avrupa ülkeleri rotayı
tersine çevirerek sıfır göç politikaları uygulamaya başlamış ve aynı zamanda zorunlu ve gönüllü geri
dönüş yoluyla yabancı doğumlu nüfuslarını azaltma politikasına gitmişlerdir.61

56 Nazan Öztürk ve Serkan Ayvaz, “Sentiment analysis on Twitter: A text mining approach to the Syrian refugee
crisis”, Telematics and Informatics, 2018, Cilt 35, Sayı 1, 136-147.
57 Luis Martin-Domingo, Juan Carlos Martin ve Glen Mandsberg, “Social media as a resource for sentiment
analysis of Airport Service Quality (ASQ)”, Journal of Air Transport Management, 2019, Cilt 78, 106-115.
58 https://www.unicef.ie/stories/timeline-syrian-war-refugee-crisis/ (Erişim Tarihi: 25.12.2021).
59 Çalışmada tutarlılık açısından yasal olarak birbirinden farklı olarak kavramsallaştırılan sığınmacı kelimesi
yerine de mülteci veya göçmen kelimeleri tercih edilmiştir.
60 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170629STO78632/migration-in-europe (Erişim
Tarihi: 25.12.2021).
61 Jack Citrin ve John Sides, “Immigration and the imagined community in Europe and the United States”,
Political Studies, 2008, Cilt 56, Sayı 1, 33-56, s.34.
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Avrupa Birliğinin oluşum sürecinin ardından gelen Schengen bölgesi ve ortak sınır politikaları gibi
gelişmeler 11 Eylül saldırılarıyla sarsılmıştır. Bu sarsıntı AB göç yasalarının doğasını etkilemiş ve terör
Avrupa’nın da gündemi haline gelmiştir. Bu dönemde aşırı sağın bölge ülkelerindeki ulusal seçimlerdeki
güçlü performansı, (çoğunlukla Müslüman) göçmenlerin entegrasyonu konusunda artan endişeler ve
Pakistan asıllı İngilizlerin 2006 yılında 10 uçağı havaya uçurma komplosu gibi etkenler göçmen
karşıtlığını tetiklemiştir.

62

Bu karşıtlık algı düzeyinde yani duyguların kışkırtılması yoluyla

desteklenmiştir. Olgulara bakıldığında ise örneğin 2009 yılında yapılan bir çalışma net göç ile işsizlik
arasında bir ilişki bulamamış, hatta göçmenlerin ev sahibi ülke ekonomilerine net bir fayda sağladığını
ortaya koymuştur. Nitekim Avusturya, Belçika, Danimarka, Malta, İspanya ve Birleşik Krallık'taki
göçmenlere yönelik tutumlar ve siyasi dinamikler gözden geçirildiğinde, medyanın ve siyasi ve yasal
yetkililerin göçmenlere yönelik duruşunun, halkın göçmenlere yönelik algısını güçlü bir şekilde
etkilediği anlaşılmıştır.63
Göçmen karşıtlığı siyaseten kullanışlı olmaya başlamış ve Avrupa’da özellikle aşırı sağ partiler
tarafından sık sık başvurulan bir politika aracı olmuştur. Avrupa’da aşırı sağa yönelik yaptığı çalışmada
Rydgren altı Avrupa ülkesinde göçmenliğe karşı tutumlar ve göçmenliği suç ve toplumsal huzursuzlukla
ilişkilendiren çerçevelerin özellikle radikal sağa seçmen desteğini harekete geçirmede etkili olduğunu
ortaya koymuştur. Rydgren'in Avrupa'da göçe yönelik tutumlar üzerine yaptığı bu çalışma, göç
şüpheciliğinin (yani göçü azaltmak istemenin), kimin radikal bir sağ partiye oy vereceğini tahmin
etmede temel faktörlerden biri olduğu sonucuna ulaşmıştır.64 Bu durumda önemli bir nokta da göçmen
karşıtı partilerin diğer partileri etkilemesidir. Van Spanje, 1990 ve 2004 yılları arasında 11 Batı Avrupa
ülkesindeki 75 partiyi analiz etmiş ve göçmen karşıtı partilerin, sağcı ya da solcu olsunlar, diğer
partilerin göçmenlik politikası pozisyonları üzerinde bulaşıcı bir etkisi olduğunu göstermiştir.65
Bu süreçte medyanın özellikle etnik azınlıkları olumsuz bir şekilde tasvir etmesi, kamuoyunu göçe
karşı önyargılı hale getirmede etkili olan bir diğer faktördür. Kamu politikaları, bu duyguyu ırksal
profilleme, göçmenleri suçlu sayan sığınma prosedürleri ve göçmenleri dezavantajlı istihdam
uygulamalarına yönlendirme yoluyla pekiştirmektedir.66
Böylesi bir arka planın üstüne 2015 yılında Suriye’den gelen göç dalgası Avrupa’nın göçmen
karşıtlığını daha da tetiklemiştir. Bunun sonucunda 2015 ve 2016 yılları göçmen karşıtlığının Avrupa’da

62 Adam Luedtke, “Fortifying Fortress Europe? The Effect of September 11 on EU Immigration Policy”, T.
Givens, G. S. Freeman, & D. L. Leal (Ed.) içinde, Immigration policy and security: US, European, and
Commonwealth perspectives, 138-155). Routledge, 2008, s.144.
63 Candice Eraina Stokes, Immigration and the Growth of the Far Right in Europe, Doktora Tezi. American
University, 2009, s. 43-91.
64 Jens Rydgren, “Immigration Sceptics, Xenophobes or Racists? Radical Right-Wing Voting in Six West
European Countries”. European Journal of Political Research, 2008, Cilt 47, Sayı 6, 737-765.
65 Joost Van Spanje, “Contagious parties: Anti-immigration parties and their impact on other parties’ immigration
stances in contemporary Western Europe”, Party Politics, 2010, Cilt 16, Sayı 5, 563-586.
66 Stokes, Age, s.102.
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zirve yaptığı bir dönem olmuştur. Bu durum Suriyeli göçmen krizinin etkilerinin Avrupa’ya ulaşması
AB’nin bu konuda doğrudan bir hamle yapmasıyla sonuçlanmıştır. 18 Mart 2016’da Avrupa Konseyi
ve Türkiye arasında düzensiz göçün önlenmesine yönelik anlaşma imzalanmıştır. Göçmen karşıtlığı
süreci Avrupa Birliğinden ayrılma taraftarlarının bu meseleyi kampanyalarının merkezine oturtmasıyla
2016’daki Birleşik Krallık’ın Brexit süreciyle ile devam etmiştir. Aslına bakılacak olursa resmi
rakamlara göre Birleşik Krallık göçmen krizinden en az etkilenen ülkelerden biridir. 2010- 2020 yılları
arasında Suriye’den toplam 19,964 mülteci Birleşik Krallık’a yerleşmiştir (Grafik 2).67
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Grafik 2. Birleşik Krallıktaki Mültecilerin Ülkelere Göre Dağılımı (2010-2020)

Brexit’in siyasi propagandasının temel dayanak noktalarından biri göçmen karşıtlığıdır. "Saygın"
veya "ana akım" Muhafazakar Kabine Bakanları tarafından yönetilen başarılı Brexit kampanyaları
(Leave.EU, Vote Leave), seçmenlere ülke sınırının "kontrolünü geri alma" fırsatını sunmuştur. 68 Bu
kampanya hem Brexit oylamasında istenilen sonucun alınması hem de kamuoyunun göçmenlere karşı
tutumu açısından başarıya ulaşmıştır. Nitekim AB’den ayrılma yönünde oy kullanan seçmenlerin
yaklaşık yarısı (%49), AB'den ayrılmak istemelerinin en büyük nedeninin “Birleşik Krallık ile ilgili
kararların Birleşik Krallık'ta alınması gerektiği ilkesi” olduğunu söylerken, üçte biri (%33), ayrılmanın

67 https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/migration-to-the-uk-asylum/ (Erişim Tarihi:
15.11.2021).
68 Tim Bale, “Policy, office, votes – and integrity. The British Conservative Party, Brexit, and immigration”,
Journal of Ethnic and Migration Studies, 2022, Cilt 48, Sayı 2, 1-20, s.2.
269

sebebin “İngiltere'nin göç ve kendi sınırları üzerindeki kontrolünü yeniden kazanması için en iyi şansı
sunduğunu” belirtmiştir. Yine bu sonucu destekler nitelikte göç hareketine olumsuz yaklaşanların %80’i
ayrılma yönünde oy kullanmıştır. Ayrılma yönünde oy kullanan seçmenlerin sadece yarısından biraz
azının (%43) bir yıldan fazla bir süredir oy tercihlerinin ne olduğunu bildiği ve yaklaşık dörtte birinin
(%24) referandum gününden önceki hafta ve onda birinin referandum günü karar verdiği
düşünüldüğünde son ana kadar yürütülen göçmen karşıtlığı propagandasının etkisi daha iyi
anlaşılmaktadır.69
Bu durum Rusya tarafından da bir fırsat olarak görülmüş ve Avrupa entegrasyonunun altını oymak
isteyen Kremlin Brexit’i potansiyel bir hedef olarak seçmiştir. Nitekim Lwellyn ve arkadaşları (2019)
resmi olarak Twitter tarafından 2016 ABD seçimlerine Twitter üzerinden müdahil olduğu düşünülen
Rus kaynaklı hesapların Brexit sürecinde de aktif olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu hesaplar ayrılma
yönündeki gündemi desteklemek amacıyla AB, mülteciler ve sığınmacılar ile ilgili konularda içerikler
üretmişlerdir.70
Göçmen karşıtlığı ile bağlantılı olarak Brexit kampanyasının bir diğer dayanak noktası Türkiye
karşıtlığı olmuştur. Türkiye karşıtlığı kampanyada güçlü bir kimlik siyaseti unsuru olarak kullanılmıştır.
AB'den ayrılma tarafları propagandalarında Türkiye'nin AB'ye katılmasının tehlikeleri ve bunun
sonucunda oluşacak göçün olumsuz etkilerini vurgulamışlardır. 71 Bu vurgu Brexit sürecindeki
“ayrılma” kampanyasının sosyal medya hesaplarında görseller (video ve fotoğraflar şeklinde) ile açıkça
belirginleştirilmiştir (Resim 1.)

69 Lord Ashcroft, L., “How the United Kingdom voted on Thursday… and why.” 2016,
http://lordashcroftpolls.com/2016/06/how-the-united-kingdom-voted-and-why (Erişim Tarihi: 15.11.2021).
70 Llewellyn ve ark., Age, s.1152.
71 Tim Shipman, All Out War: The Full Story of How Brexit Sank Britain’s Political Class. London: Collins,
2016.
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Resim 1. Brexit Referandumunda Ayrılma Kampanyasının (https://Twitter.com/vote_leave)
Kullandığı Görseller

Birleşik Krallıktaki göçmen karşıtlığının anlaşılması için biraz geriye gitmek yararlı olacaktır.
Birleşik Krallık'a 2010'dan önce, diğer AB üye ülkelerinden gelen göç hareketi, AB dışı göçün gerisinde
kalmıştır. Aynı yıl, Muhafazakar liderliğindeki bir koalisyon hükümeti, göçü azaltma niyetiyle iktidara
gelmiştir. AB vatandaşlarının akışını durduramayan hükümet, AB dışı göçmenlere daha sıkı kontroller
getirmiştir. Aynı zamanda Birleşik Krallık ekonomisi resesyondan çıkarken Avro Bölgesi krizi en akut
aşamasına girerek, güney ve doğu Avrupa üye ülkelerinden vatandaşları Avro Bölgesi ülkeleri yerine
Birleşik Krallık'a yönelmiştir. Bu, 2013 yılında Birleşik Krallık'a gelen Romanya ve Bulgaristan
vatandaşları üzerindeki geçiş kontrollerinin sona ermesi ve nispeten güçlü bir İngiliz Sterlini ile
birleştiğinde, bu ülkelerin vatandaşları tarafından Birleşik Krallık'a olan harekette bir artışa yol açmıştır.
2014 itibariyle, AB vatandaşlarının Birleşik Krallık'a hareketi, yıllık AB dışı net göçü geride bırakmış
ve 2015 yılına kadar yılda yaklaşık 350.000'e ulaşmıştır.72 Fakat 2015 göçmen krizi ve 2016 Brexit
süreci Avrupa’nın özel olarak Birleşik Krallık’ın mültecilere yönelik algılarının “kötü anlamda” zirve
yaptığı dönemlerdir. Her yıl düzenlik olarak AB tarafından iki kez gerçekleştirilen kamuoyu yoklamaları

72 James Dennison ve Andrew Geddes, “Brexit and the perils of ‘Europeanised’ migration”, Journal of European
Public Policy, 2018, Cilt 25, Sayı 8, 1137-1153, s.1145.
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olan Eurobarometer verileri73 de bu durumu doğrulamaktadır: “Ülkenizin yaşadığı en önemli sorunlar
nelerdir?” sorusuna Birleşik Krallık vatandaşları “göç” cevabını en yüksek oranda 2014 ve 2016’in ilk
yarısı arasındaki dönemde vermiştir. Nitekim Brexit oylamasının yapılmasının hemen ardından bu oran
keskin bir şekilde düşmeye başlamıştır (Grafik 1.).
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73 https://europa.eu/eurobarometer/screen/home (Erişim Tarihi: 20.12.2021).
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Aynı şekilde “AB’nin yaşadığı en önemli sorunlar nelerdir?” sorusuna “göç” cevabı veren Birleşik
Krallık vatandaşlarının oranı 2015-2016 döneminde zirve yapmış ve Brexit oylamasının ardından hemen
düşüşe geçmiştir (Grafik 3.). Eurobarometer’den elde edilen bu sonuçların Twitter’dan elde edilen
veriler ile karşılaştırıldığında daha anlamlı olacaktır.
4. Veri Toplama
Veriye erişimin düzenli bir şekilde sağlanabilmesi için ilk olarak, Twitter geliştirici portalına kayıt
yaptırılarak, gerekli izinleri alınmış ve geçmiş tweet verilerinin indirilebilmesi sağlanmıştır. Bu
kapsamda standart kullanıcı son 7 gün için bu verilere ulaşabilirken, ticari kullanıma uygun olmayan,
akademisyen hesabı ile kayıt yaptırıldığından aylık 10 Milyon tweet sayısına ulaşan bir veri
indirilebilmektedir.74 Veriye erişimi gerçekleştirebilmek için çeşitli anahtarlar ve şifreler kullanıcılara
sunulmaktadır, bu şifreler Bearer Token, API Key ve API Secret, Access Token ve Access Secret olarak
belirlenmiştir.
Veri toplama sürecinde Python dili ile yazılmış, Twarc2 adlı paketten yararlanılmıştır.75 Bu paketin
kurulumunun ardından Twitter veritabanına girmenize izin verilebilmesi için, paket program tarafından
şifreler istenmektedir. Geliştirici portalından gönderilen şifrelerin paket program tarafından
doğrulanmasının yapılmasının ardından, veri erişim yetkisi verilebilmektedir.
Twitter verilerinin kelime bazlı bir sorgu işlemi ile hem ilgili kelimeleri içermesi ve hem de tarih ve
konum gibi özniteliklere göre filtrelenerek çekilmesi gerekmektedir. Bunun için, ilk olarak çalışma
kapsamımızda önceden belirlediğimiz kelimeleri sorgu içerisinde yerleştirmemiz gerekmektedir.
Bu kelimeler bileşimi, (refugee OR immigration OR immigrant OR syrian OR afghan OR migration
OR migrant ) olarak belirlenmiştir. Bu sayede, belirlenen kelimeleri içeren tweetler indirilmiş olacaktır.
Tarihsel verilerin başlangıcı için Twitterın kullanıma giriş tarihi olan 21 Mart 2006 ve bitiş tarihi için
ise 30 Eylül 2021 olarak girilmiştir.
Sadece ingilizce dilinde verilerin filtrelenmesi için “lang:en” komutu ve konum bilgisinin Birleşik
Krallık içerisinde olması için “place_country:GB has:geo” komutu kullanılmıştır. Genellikle Twarc2
paketinin çıktısı jsonl formatında olup, dosya formatında dönüşüm yapılarak veri okutulması
sağlanmıştır. Kullanılan cmd komutu aşağıda verilmiştir. Bu komutun çalıştırılmasının ardından 458251
adet tweet verisi çekilmiştir.
twarc2 search --archive --start-time "2006-03-21" --end-time "2021-09-30" "(refugee OR
immigration OR immigrant OR syrian OR afghan OR migration OR migrant) place_country:GB
has:geo lang:en" results_refugee_all_UK.jsonl

74 https://developer.twitter.com (Erişim Tarihi:15.12.2021).
75 https://twarc-project.readthedocs.io/en/latest/twarc2_en_us/ (Erişim Tarihi:15.12.2021).
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5. Yöntem
Verilerin toplanması sürecinin tamamlanmasının ardından, veri temizlemesi ve diğer doğal dil işleme
yöntemlerinin sırasıyla kullanılması gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, tüm veriden gerekli
özniteliklerin sütun bazında filtrelenmesi ve en temelinde analiz edilecek karakter tabanlı text verisinin
temizlenmesi yer almaktadır.
İlk aşamanın başarılı bir şekilde geçilmesi için ilk olarak tarih ve text sütunları filtrelenmiştir. Bu
filtreleme işleminde konum bilgisi de kontrol edilerek, hata yapılması engellenmiştir. Ardından text
verisinin temizlenmesi için, çeşitli özel karakterlerin ve retweet işlemi içerisinde yer alan isimlerin
atılması sağlanarak her bir kelimenin küçük harfe dönüşümü sağlanmış ve sonucunda her bir satır
içerisinde temiz bir text verisi elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma kapsamında, Doğal dil işleme
çalışmalarında en temel kullanılan sözlüklerden ve paketlerden olan VADER sözlüğünden ve TextBlob
paketinden yararlanılmıştır.
VADER Duygu Analizi, VADER (Valence Aware Dictionary ve sEntiment Reasoner), özellikle
sosyal medyada ifade edilen duygulara uyum sağlayan ve diğer alanlardaki metinlerde iyi çalışan, sözlük
ve kural tabanlı bir duygu analizi aracıdır.76 VADER sözlüğü, çok sayıda bağımsız topluluk tarafından
deneysel olarak doğrulanmıştır, VADER, özellikle mikroblog benzeri bağlamlara uygun, "altın standart"
bir duygu sözlüğü içerir.
VADER sözlüğünün kullanılması sayesinde verinin eğitim ve test olarak iki parçaya ayrılması
gerekliliği ortadan kalkmış ve tüm verinin analiz edilmesi sağlanmıştır. Bu özelliği ile VADER
kullanışlı olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle bu çalışmada da standart olarak bu sözlük kullanılmıştır.
Ayrıca bu sözlüğe alternatif olarak TextBlob paketi de kullanılmıştır.
Doğal dil işleme içerisinde, temelinde text bazlı işlemlerin yapılması sağlanmaktadır. Bu işlemlerin
temelinde bölütleme (tokenization) yer almaktadır. Veri içerisinde kullanılan kelimeler teker teker
bölütlendirilerek, kelimelerin paket içerisinde yer alan gömülü sözlüklerde aranarak, bu sözcüğün
temelinde duyusal olarak iyi, kötü ya da nötr duygulara sahip olup olmadığı sınanmaktadır.
TextBlob çıktıları Polarity ve Subjectivity olurken, VADER’in çıktıları Negatif, Pozitif, Nötr ve
Bileşik olarak verilmektedir. TextBlob çıktılarından polarite değeri -1 olduğunda çok negatif, +1
olduğunda ise çok pozitif bir anlam çıkarılabilirken, subjectivity değeri [0,1] aralığında değerler
içermektedir. Subjektiflik değeri 0 olduğunda objektif, 1 olduğunda ise subjektif bir anlam ortaya
çıkmaktadır.

76 Clayton Hutto ve Eric Gilbert,“Vader: A parsimonious rule-based model for sentiment analysis of social media
text”, Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 2014, Cilt 8, Sayı 1.
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Sonuçlar
Elde edilen tweetlere yapılan duygu analizi sonucunda pozitif, negatif, nötr ve bileşik (ağırlıklı
ortalama değer) değerleri elde edilmiştir. Bileşik değer, pozitif, negatif ve nötr puanların toplamıdır.
Burada -1 en negatif ve +1 en pozitif olarak hesaplanmış ve bileşik değer +1'e ne kadar yakınsa, metnin
pozitifliği o kadar yüksek -1'e ne kadar yakınsa metnin negatifliği o kadar yüksektir. Twitter’dan elde
edilen bileşik değerler Eurobarometer sonuçları ile örtüşmektedir.
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Grafik 4. 2011-2020 Tarihleri Arasında Göç/Göçmen Konularında Birleşik Krallıktan
Atılan Tweetlerin Bileşik Değerleri

Grafik 4. 2011-2020 tarihleri arasında göç/göçmen konularında Birleşik Krallıktan atılan tweetlerin
bileşik değerlerini göstermektedir. Grafikteki en büyük düşüş 2015 yılında gerçekleşmiştir. Bir başka
ifadeyle göçmen konusunda atılan tweetler dramatik bir şekilde 2015 yılında negatifleşmiştir. Bu
dönemde yapılan Brexit propagandasının ve AB göçmen krizinin siyasilerce kullanılmasının etkisi net
olarak atılan tweetlere de yansımıştır.
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Göç ile ilgili atılan tweet sayısı
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Grafik 5. 2011-2020 Tarihleri Arasında Göç/Göçmen Konularında Birleşik Krallıktan Atılan
Tweet Sayısı

Çalışmada ele alınan sürede (2011-2020) göç ile ilgili atılan tweet sayıları da yıllara göre
incelenmiştir (Grafik 5.). Twitter kullanıcı sayısının artması göz önüne alındığında yıllar içindeki tweet
sayısının artması doğal gözükebilir fakat 2015 ve 2016 yıllarındaki dramatik artış ve sonrasındaki düşüş
dikkate değer bir şekilde fark edilmektedir. Bir önceki grafikte olduğu gibi burada da kamuoyunun
dikkatinin mültecilere yönelmesi bu dönemde atılan tweet sayılarına da yansımıştır. Brexit
referandumunun bitmesi ve Türkiye ile yapılan anlaşması sonrası mültecilerle ilgili atılan tweet sayıları
azalmaya başlamıştır.
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Atılan Negatif Tweetlerin Toplam Tweet Sayısına Oranı
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Diğer iki grafiği destekler nitelikte olarak Grafik 6. 2011-2020 tarihleri arasında göç/göçmen
konularında birleşik krallıktan atılan negatif tweetlerin toplam tweet sayısına oranını göstermektedir.
Burada da 2015 ve 2016 yılları öne çıkmaktadır. Bu dönemde göçmen/mültecilerle ilgili atılan toplam
tweetlerdeki olumsuz tweetlerin oranı zirve yapmıştır. Şekil 1 ve Şekil 2’de sırasıyla 2015 ve 2016 yılı
içerisinde atılan tweetlerin kelime analizi sonucunda en çok kullanılan tweetler bulut yöntemiyle
gösterilmektedir. Şekil 1 ve Şekil 2’deki bulutlar Brexit propagandasının etkisinin anlaşılması açısından
çarpıcıdır: “Control”, “Take Control”, “Uncontrolled”, “İstanbul” gibi Brexit propagandasına ait
kelimeler 2015 ve 2016 yılına ait negatif tweetlerde öne çıkmaktadır.

Şekil 3. 2015 yılı içerisinde atılan negatif tweetler içerisinde en çok geçen kelimeler

Şekil 4. 2016 yılı içerisinde atılan Negatif tweetler içerisinde en çok geçen kelimeler

2015 ve 2016 yılı için pozitif ve negatif olarak ayrıştırılan tweetler içerisinde kullanılan ikili kelime
bütünlerine bakıldığında, en çok kullanılan 20 adet ikili Tablo 1. ve Tablo 2.’de verilmiştir.
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2015 Yılı Pozitif Tweetler

2015 Yılı Negatif Tweetler

Kullanılan Kelimler, Sayısı

Kullanılan Kelimler, Sayısı

('syrian refugees', 952),

('refugee crisis', 2491),

('refugee crisis', 347),

('migrant crisis', 1168),

('sign amp', 315),

('syrian refugees', 656),

('retweet support', 310),

('syrian refugee', 345),

('amp retweet', 309),

('anti immigration', 280),

('support community', 308),

('syrian army', 271),

('community cohesion', 308),

('david cameron', 259),

('cohesion respect', 308),

('mass immigration', 254),

('respect thanks', 308),

('syrian war', 249),

('asylum seekers', 280),

('illegal immigrant', 228),

('support refugee', 252),

('syrian rebels', 228),

('refugee migrants', 230),

('migration crisis', 216),

('migrants uk', 229),

('stop immigration', 215),

('increase support', 222),

('civil war', 214),

('accept asylum', 220),

('immigration policy', 179),

('plz sign', 217),

('syrian civil', 161),

('seekers increase', 211),

('bbc news', 150),

('petition accept', 204),

('syrian people', 148),

('syrian refugee', 195),

('anti immigrant', 145),

('mass immigration', 194)]

('air strikes', 143)]

Tablo 1. 2015 Yılındaki Pozitif ve Negatif Olarak Ayrıştırılan Tweetler İçerisinde Kullanılan
İkili Kelime Bütünleri
2016 Yılı Pozitif Tweetler

2016 Yılı Negatif Tweetler

Kullanılan Kelimler, Sayısı

Kullanılan Kelimler, Sayısı

('syrian refugees', 635),

('refugee crisis', 1211),

('refugee children', 406),

('migrant crisis', 775),

('free movement', 373),

('anti immigration', 538),

('refugee camp', 334),

('anti immigrant', 444),

('mass immigration', 291),

('syrian refugees', 424),

('control immigration', 277),

('mass immigration', 395),

('eu immigration', 271),

('vote leave', 337),

('syrian refugee', 242),

('uncontrolled immigration', 323),

('immigration policy', 233),

('refugee children', 305),
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('non eu', 220),

('voted leave', 295),

('mass migration', 204),

('eu immigration', 294),

('eu migration', 192),

('leave eu', 291),

('immigration amp', 188),

('syrian rebels', 287),

('single market', 179),

('mass migration', 287),

('immigration good', 179),

('refugee camp', 277),

('human rights', 177),

('immigration policy', 268),

('anti immigration', 173),

('syrian army', 250),

('refugee crisis', 160),

('eu migration', 249),

('freedom movement', 158),

('control immigration', 243),

('refugee camps', 154)

('leave campaign', 234)

Tablo 2. 2016 Yılındaki Pozitif ve Negatif Olarak Ayrıştırılan Tweetler İçerisinde Kullanılan
İkili Kelime Bütünleri
2015 ve 2016 yılına ait ikili kelimeler tabloları (Tablo 1. ve Tablo 2.) incelendiğinde ise 2015
yılındaki negatif tweetlerde öne çıkan ifadeler “mass immigration”, “mass immigration”, “anti
immigration”, “stop immigration” şeklindedir. 2016 yılında ise 2015’te öne çıkan ikililerin yanına
Brexit’in ayrılma kampanyası anahtar kelimeleri diyebileceğimiz “vote leave”, “leave eu”,
“uncontrolled immigration”, “eu immigration”, “control immigration” ikilileri eklenmiştir.
Tüm bu verilerden hareketle denilebilir ki “göç sorunu” Birleşik Krallık için yeni bir olgu değildir.
Eurobarometer verileri Birleşik Krallık toplumunun 2011 yılında bile 4/1’inin göçü hem kendi
ülkelerinin hem de AB’nin sorunların arasında görmektedir. Fakat hem popülist sağcı partilerin özellikle
Brexit sürecindeki propagandası hem de 2015’te zirve yapan Suriye sorunu kaynaklı insan hareketi bu
durumun Birleşik Krallık vatandaşları tarafından büyük bir tehdit olarak görülmesine neden olmuştur.
Twitter verileri üzerinden yapılan incelemede bu konuda atılan tweetlerin sayısı ve içeriği bakımından
2015-2016 yıllarını işaret etmektedir. 2016 sonrası özellikle hem atılan tweet sayısı hem de bu
tweetlerdeki negatif tweet oranı keskin bir şekilde düşmektedir.
Hibrit tehdit açısından düşünüldüğünde dezenformasyon ve manipülasyon yoluyla seçim ve
referandum gibi önemli siyasi karar alma süreçlerinin yönlendirilmesinde sosyal medyanın nasıl bir işlev
gördüğünün anlaşılması önem arz etmektedir. Siyasal karar alma süreçleri dönemlerinde dış kaynaklı
dezenformasyona açık konularda sosyal medyanın rolü göz önünde bulundurulmalı ve dış kaynaklı
etkinin takibi yapılarak bu etkiye yol açan hesap ağları ortaya çıkarılmalıdır.
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Hibrit Tehdit Olarak “Dil”-Dezenformasyon
ve Niyet Kalıplarının Biçimlendirilmesi
Asuman KUTLU*
Yusuf HALHALLI**
Öz
21.yüzyılda çatışma ve iş birliği arasındaki sınırların artık görünemez hale gelmesiyle uluslararası
ilişkilerde kullanılan araçlar ve tehditler tanımlanması güç pek çok unsurunu içinde barındırır bir
muhteviyat kazanmıştır. Hibrit savaş, savaştaki asimetrik, para-militer ve sivil bileşenlerle ilgilidir.
NATO hibrit tehdidi, açık ve gizli askeri, para-militer ve sivil bileşenlerin entegre bir şekilde kullanıldığı
tehditler olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Birliği, kaynak bağımlılığının istismar edilmesini, gizli siyasi
operasyonları ve deniz ihtilaflarını da hibrit tehditler olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda siber savaş,
küresel terörizm, organize suç, korsanlık, asimetrik çatışma biçimleri ana hibrit tehditler olarak
sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada dezenformasyon ve niyet kalıplarının biçimlendirilmesi de hibrit tehdit
olarak ele alınmıştır. Uluslararası ilişkiler disiplininde dil sorunlarına pek ilgi duyulmamaktadır.
Dolayısıyla bu çalışma dilin 21. yüzyılın belirsizlikler ortamında uluslararası ilişkilerde nasıl bir
konumda bulunduğunu değerlendirmektedir.
Bugün içinde bulunduğumuz bilgi çağında sıkça tartışılan kavramlardan biri olan dezenformasyon
aslında yeni bir kavram değildir ancak dijital medyanın dezenformasyonun etki alanını hiçbir dönemde
olmadığı

kadar

genişletmesi,

enformasyon

ve

dezenformasyon

arasındaki

sınırları

bulanıklaştırmaktadır. Dezenformasyonun üretilmesinde kullanılan dil ve söylem belirli anlam setleri
inşa etmek için kurgulanır ve dil aracılığıyla meşruiyet kazanır çünkü dil kafamızdaki dünyayı algılayış
biçimlerimizi resmederek çalışır. Zihnimizde oluşturduğumuz resim ve modelleri karşılıklı değiş tokuş
ederek iletişime geçeriz. Propaganda faaliyetlerinin önemli araçlarından biri olan dezenformasyon,
uluslararası ve hedef ülke kamuoyunu oluşturmak ve manipüle etmek için hibrit bir tehdit unsuru olarak
kullanılabilmektedir. Çalışmanın amacı; dezenformasyonun uluslararası ilişkilerde devletler tarafından
nasıl araçsallaştırıldığını ve dilin niyet kalıplarını ne şekilde biçimlendirdiğini ortaya çıkarmaktır.
Çalışmada dijital medya, haber kaynakları ve literatür taraması yoluyla ikincil kaynaklardan
yararlanarak söylem analizi ve dil oyunları teorisi ışığında “dil” hibrit tehdit olarak nasıl kullanılabilir
sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak uluslararası ilişkilerde niyet kalıplarının
biçimlendirilmesi amacıyla dilin dezenformasyon kavramı çerçevesinde devletler tarafından bir tehdit
unsuru olarak kullanılabildiği gösterilmiştir.

* Doç.Dr., Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Medya ve İletişim Bölümü.
** Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü.
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“Language” As A Hybrid Threat”-Disinformation and Formation of Intention Patterns
Abstract
As the boundaries between conflict and cooperation became invisible in the 21st century, the tools
and threats used in international relations have gained a new dimension, including many difficult
elements to define. Hybrid warfare is about the asymmetrical, para-military, and civilian components of
warfare. NATO defines hybrid threats as threats that are overt and covert military, para-military and
civilian components used in an integrated manner. The European Union has also recognized the
exploitation of resource dependency, covert political operations, and maritime conflicts as hybrid
threats. In this context, cyber warfare, global terrorism, organized crime, piracy, and asymmetric conflict
forms are classified as the main hybrid threats. In this study, misinformation and the formation of
intention patterns are also considered hybrid threats. There is little interest in language problems in the
discipline of international relations. Therefore, this study evaluates the position of language in
international relations in the uncertain environment of the 21st century.
Disinformation, which is one of the frequently discussed concepts in the information age we live in
today, is not actually a new concept, but as digital media have strengthened the influence of
disinformation like never before, it blurs the boundaries between information and disinformation. The
language and discourse used in the production of disinformation are constructed to construct specific
sets of meanings and gain legitimacy through language as it works by picturing the way we perceive the
world in our heads. We communicate by exchanging pictures and models that we create in our minds.
Disinformation, one of the significant tools of propaganda activities, can be used as a hybrid threat to
shape and manipulate international and target country public opinion. The study aims to reveal how
governments instrumentalize disinformation in international relations and how language shapes
intention patterns. The research addressing discourse analysis and language games tries to answer the
question “how language can be used as a hybrid threat” by using secondary sources, including digital
media contents, new sources, and the related literature. As a result, this study showed that in addressing
disinformation, language could be used as a threat by governments in order to shape patterns of intent
in international relations.
Giriş
Hibrit savaş, savaştaki asimetrik, para-militer ve sivil bileşenlerle ilgilidir.1 NATO hibrit tehdidi,
açık ve gizli askeri, para-militer ve sivil bileşenlerin son derece entegre bir şekilde kullanıldığı tehditler
olarak tanımlamıştır.2 Bu bağlamda siber savaş, küresel terörizm, organize suç, korsanlık, asimetrik
1 Tomas Valosek (ed.), New perspectives on Shared Security: NATO’s Next 70 years, Carnage Europe, 2019,
https://carnegieendowment.org/files/NATO_int_final1.pdf (21.12.2021)
2 NATO Wales Summit Declaration Para.13-5,
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/sede/dv/sede240914walessummit_/sede240914
walessummit_en.pdf (15.12.2021)
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çatışma biçimleri ana hibrit tehditler olarak sınıflandırılmıştır. AB, kaynak bağımlılığının istismar
edilmesini, gizli siyasi operasyonları ve deniz ihtilaflarını da hibrit tehditler olarak kabul etmiştir. 3 Bu
çalışmada dilin ve dilin kullanımının, dilin sahip olduğu kurallar bütününün dışında ona yüklenen
anlamlar ve temsil ettiği olguların biçimlendirilmesi yoluyla devletler ya da devlet-dışı aktörler
tarafından bir tehdit unsuru olduğu değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Avusturyalı felsefeci
Ludwig Wittgenstein’ın dil oyunları teorisi ve dilin yapısına dair çalışmaları incelenerek insanlar arası
iletişimde meydana gelen yanlış anlaşılmaların veya anlaşılmamaların sebepleri açıklanmaya
çalışılmıştır. İkinci bölümde dilin yapısı, kullanımı ve algı arasındaki ilişki çeşitli teorisyenlerin
incelemeleri doğrultusunda analiz edilerek dezenformasyon ve dilin yapısı analiz edilmiştir. Çalışmanın
üçüncü bölümünde, bu bölüme kadar açıklanan dilin farklı şekillerde farklı amaçlar için kullanılmış
örnekleri uluslararası ilişkilerde kullanılan kavramlar ve ihtiva ettikleri anlamlar ışığında
değerlendirilerek sonuç olarak dilin, onu kullananın amaçları doğrultusunda anlamlar kazandığı
gösterilmiştir.
1.Kurallar Bütünü Olarak Dil
Ludwig Wittgenstein’a göre bir dili hayal etmek ve anlamlandırmak aynı zamanda bir yaşam
biçimini anlamlandırmak demektir. Ona bir dilin sınırları aynı zamanda dünyamızın sınırlarını da
belirlemektedir ve “dünya olduğu gibi olan her şeydir.” 4 Ne olduğumuz, kendimizi “kim” olarak
tahayyül ettiğimiz kelimelerimize anlam vermektedir. Dil kafamızdaki dünyayı algılayış resimlerimizi
işleyerek çalışır. Zihnimizde oluşturduğumuz resim ve modelleri değiş tokuş ederek iletişime geçeriz.
İletişim yetersizliklerinin ve aksamalarının ana sebebi karşıdakinin zihninde arzu ettiğimiz şekilde bir
resim oluşturamamamızdan kaynaklanmaktadır. Bir diğer iletişim aksaklığı da kendi zihnimizde ne
demek istediğimize dair net ve açık bir resim olmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer bir iletişim riski
de başkalarının sözlerine onların kastetmediği veya yükledikleri anlamı aşan anlamlar yükleyerek
algılamaktır.5 Wittgenstein bu tür anlam kargaşalarına ve yanlış anlaşılmalara ya da anlaşılmamalara
sebep olanın dil oyunları6 olarak adlandırılan oyunlardan kaynaklandığını da belirtmektedir. Burada
aslında belirli niyet örüntüleri çerçevesinde kelimeleri bir araya getirerek istenilen doğrultusunda bir
zihin resmi çizilmesi amaçlanır. Ancak bu zihin resmi istenilmeyen bir biçimde olabilir. Bir ebeveynin
ağlayan çocuğuna ‘merak etme her şey iyi olacak’ derken kanıta dayalı bir öngörüye dayanmadan teskin
etme oyunu oynamaktadır.
Dil bir kurallar bütünüdür. Kurallar bütünü ve bu kuralların uygulanması nesnelliğin yolunu açar mı?
Aritmetikle ilgili bir hesaplamayla bu sorunun cevabını izah etmeye çalışalım. 56,897+54,214=?

3 Patryk Pawlak, At a Glance: Understanding Hybrid Threats,
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_ATA(2015)564355, (18.12.2021)
4 Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, (Çev. Oruç Aruoba), Metis Yayınları, 2016, s.1
5 Ali Utku, Wittgenstein-Erken Döneminde Dilin Sınırları ve Felsefe, Doğu Batı Yayınları, 2014, s. 187.
6 Pierre Hadot, Wittgenstein ve Dilin Sınırları, (Çev. Murat Erşen), Doğu Batı Yayınevi, 2015, s.81.
283

sorusunun tek bir doğru cevabı vardır. Çünkü bu toplamın nasıl yapılacağı ve karşılığında neye tekabül
ettiği belirli kurallar çerçevesinde düzenlenmiştir. Bizim işlemi ve kuralı doğru uygulayışımız sonuca
etki etmeyecektir.
“Kuralları uygulayışımızın doğruluğunu, onların (kuralların) ne dediğini belirleyerek
kontrol ederiz; kuralların dayattığı doğruluk standartları bizim bunları yerine
getirmemizin dışında işlemekte gibi görünmektedir, çünkü neyin doğru olduğunu
belirlemeleri için bizim onları uygulamamıza bağlı değillerdir.”7
Bize kurallar tarafından yönlendiriliyormuşuz hissini veren şey kuralların bizim dışımızda varolması
ve nesnel bir yapıya sahip olmaları inancıdır. “Dışsallık” ve “nesnellik” özellikleri bir araya
geldiklerinde kuralların bizi belirli bir yönde ve hat üzerinde yol aldıran demiryolu rayları veya belirli
bir sistem dahilinde işleyen makine gibi oldukları varsayımına ulaştırır. Wittgenstein bu noktada
kuralların yönlendirici ve doğru gösterici oluşlarına değil ancak “demiryolu hattı” ve “makine”
modellerine itiraz etmektedir. İtiraz gerekçesi olarak da bu modellerin yol gösterici kavramını zorlamaya
ve doğruluk kavramını da “dışsal ve nesnel” bir şeyin doğruluğuna dönüştürmesini sunar. Dikkat çekilen
husus kuralların kolektif bir biçimde kullanım dahilinde olduklarıdır. Her ne kadar belirlenmiş kurallar
bizi belirli bir yöne sevk etse ve doğruluk kıstaslarını sunsa da bizden bağımsız değillerdir. Bu nedenle
de aritmetik örneğiyle verdiğimiz gibi kendilerinden bağımsız bir standart oluşturamazlar.8 Wittgenstein
bunu şu örnekle açıklamaktadır;
“Bir dört yol ağzında, yaya geçidinde görebileceğimiz türden bir yön tabelasını düşünün.
Bu tabela hangi yöne gitmeniz gerektiğini gösterir, ama sizi oraya gitmeye zorlamaz;
onun yönlendirme işlevi, genel olarak yön tabelalarını nasıl kullandığımızı belirleyen bir
alışkanlığa, uygulamaya ve bu işlevden ne anladığımıza bağlıdır. İşte, dil söz konusu
olduğunda ‘kural’dan anlamamız gereken tam da budur-[Kural, yol gösteren bir levha
gibi durur orada (Wittgenstein-Tractatus P 85, P 198)]”9
Jastrow’un ördek/tavşan resmiyle bu durumu daha net bir şekilde anlayabiliriz.
a)

Resmi bulanık görüyorum.

b)

Bu iki yüz arasında bir benzerlik görüyorum. (Benzerlikten etkilenilmiş.)

c)

Şimdi resmi bir ördek olarak görüyorum/şimdi resmi bir tavşan olarak görüyorum.

(Jastrow’un ördek/tavşan resmi)
Bazı teorisyenlere göre bu tür belirsiz durumlarda gerçek bir algılama deneyimi değil bir şeyin nasıl
göründüğüne dair açıklamalar söz konusudur. Çıktıların, yazının net bir şekilde basıldığını varsayarsak
7 A.C. Grayling, Wittgenstein, (çev. Elif Derviş), Dost Yayınevi, Ankara, 2016, s.130.
8 Age, s.132; Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Çev. Oruç Aruoba, Metis Yayınları, 2016.
9 Crayling, Wittgenstein, s.132; Wittgenstein, Tractatus.
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“bulanık” olarak addedilen bir çıktının, resmin genelgeçer bir açıklığı yoktur. Böyle bir durumda Travis
(a) durumundaki kişiye ifadesini “resim bulanık görünüyor” şeklinde değiştirmesi için baskı yapardı.10
Böylesi bir durumda karşımıza algı yönetimi ve niyet kalıplarının biçimlendirilmesi ortaya çıkmaktadır.
Dilin kullanımı, ona yüklenen anlamların mevcut dil kuralları bütünlüğünün dışında dil dizgesinin
üzerine yeni anlamlar yüklemektedir. Algı yönetimi ve dezenformasyon bu yeni anlamların ve
biçimlendirilmeye çalışılan niyet örüntülerinin bir sonucu olarak doğmaktadır.
2.Dezenformasyon ve Dil
Yeni iletişim teknolojilerinin bilgi ekosisteminde yarattığı dönüşüm, bilgiye ulaşmayı her
zamankinden daha kolay ancak, bilginin güvenirliğini daha fazla sorgulanır kılmıştır. İçinde
bulunduğumuz pandemi döneminde de yanlış bilgilendirme pratiklerinin hızla artışı bilgi salgını ile
savaşmaya referans veren “infodemik” ve “dezenfodemik” gibi yeni kelimelerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Hakikat sonrası dönemde sıklıkla tartışılan dezenformasyon, mezenformasyon ve
malenformasyon kavramları daha çok niyet çerçevesinde ele alınmakta ve eylemin kasıtlı gerçekleştirip,
gerçekleştirilmemesiyle birbirinden ayrılmaktadır.
Bilgi kaynaklarının çoğullaşması, internetin ilk dönemlerinde özellikle mobilizasyon teorisini
savunanların,

internetin

bilginin

demokratikleşmesini

güçlendireceği tezini önermesine neden olmuştur.

sağlamasının,

katılımcı

demokrasiyi

Ancak yakın dönemde yapılan çalışmalarda

çevrimiçi bilgi kaynakları, doğrulama yanlılığı, yankı odaları ve filtre baloncukları çerçevesinde sıklıkla
ele alınmaktadır. Doğrulama yanlılığı seçici maruz kalmayla ilişkilidir ve bu yaklaşım sosyal psikolog
Leon Festinger tarafından geliştirilen bilişsel çelişki teorisine dayanmaktadır. Teoriye göre bireyler,
görüşleriyle uymayan mesajlarla karşılaştıklarında düşünceleri ve eylemleri arasındaki uyumsuzluğu
gidermek ve denge sağlamak isterler. Bu nedenle inançlarıyla çelişen mesajlardan kaçınma eğilimi
gösterirler. 11 Kendi görüşlerini destekleyen bilgi kaynaklarını takip ederler. Bilginin yayılımını ve
miktarını hiçbir iletişim döneminde olmadığı kadar artıran internet medyasının bu nedenle farklı
düşüncelerden

izolasyonu

daha

kolay

hale

getirerek,

siyasal

kutuplaşmayı

daha

derinleştirdiği/derinleştireceği düşünülmektedir. Bu süreç ayrıca dezenformasyon içerikli haberlerin de
kişilerin görüşleri ve kanaatleri ile örtüşmesi trol ve bot hesaplarla yayılan ve manipüle edilmiş
içeriklerin viral haline gelme sürecine herkesi dahil etmektedir. Dezenformasyonun, gerçeği
bulanıklaştırmasıyla ortaya çıkan kaotik süreçte, kişilerin düşüncelerini destekleyen enformasyona
yönelmesi kolaylaşmış, içinde bulunduğumuz gerçek ötesi çağda dezenformasyonun yayılabileceği
dijital araçlar, troller ve botlar yeni tehdit unsurları olarak ortaya çıkmıştır. Gerçek kullanıcı içermeyen
bot hesapları tespit etmek, gerçek kullanıcılar tarafından yürütülen trol hesaplardan daha kolay olsa da,
araştırmalar, bot hesaplardan yayılan paylaşımların da benzer düşüncelere sahip kişileri bir araya
10 Thomas Moore, “Wittgenstein and Perception”, British Journal for the History of Philosophy, 2016, 24:1,
s.188-192.
11 L. Festinger, A theory of cognitive dissonance, Stanford: Stanford University Press, 1957, s.1-3.
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toplamak için oldukça güçlü olduğunu göstermektedir. Örneğin, 2021 yılının Ağustos ayında Türkiye’de
yaşanan orman yangınlarında #HelpTurkey etiketinin ortaya çıkış ve yayılış serüvenine ilişkin yapılan
bir çalışma, etiketin ortaya çıkışının sahte olduğu düşünülen iki hesap tarafından gerçekleştirildiğini
ancak yayılmasının esas nedeninin bot veya şüpheli etkileşimler olmadığını göstermiştir. Kısa süre
içinde, çok takipçi sayısına sahip kişiler tarafından paylaşılan içerik viral hale gelmiş ve yapay bir
şekilde başlayan kampanya, kişilerin de sürece dahil olmasıyla organik bir yapıya bürünmüştür.12
Başta dilbilim olmak üzere, iletişim ve siyaset bilimi gibi pek çok disiplinin inceleme konusunu
oluşturan dilin manipülatif kullanımı, algıları yönetmek ve davranışları kontrol etmek amacıyla üretilen
ve dilin yapı taşını oluşturduğu dezenformasyon için de önemli bir çalışma alanıdır. Dilsel özelliklerin
niyet kalıplarına göre değişmesi, son yıllarda dezenformasyonun tespit edilmesinde, farklı
algoritmaların geliştirilmesinin önünü açmıştır. Fairclough dilsel manipülasyonu, insanları kontrol
edebilmek amacıyla dilin bilinçli bir şekilde aldatıcı kullanımı olarak tanımlamaktadır.

13

Dezenformasyonu oluşturan kaynağın, farklı motivasyonları, dilin farklı aldatıcı kullanımlarını da
beraberinde getirmektedir. Örneğin sentaks düzeyinde, cümledeki öğelerinde sıralanışı olarak ele
alındığında, dil, aynı sözcüklerin cümlede farklı yerlerde kullanılmasıyla pek çok farklı anlam
dizilimleri üretilmesini ve dolayısıyla alıcıda farklı tepkiler uyandırabilmeyi sağlar. Sentaksa ilişkin
dizilim de cümlelerdeki ilk öğelerin, alıcının dikkatini çekerek, cümlenin geri kalanını nasıl
yorumlayacağını belirler. Cümlenin etken ya da edilgen olarak kurulması da, anlamın inşasında önemli
belirleyicidir. Eylemi gerçekleştirene odaklanılmak istenildiğinde etken bir yapı tercih edilir, böylece
sorumluluk özneye aktarılır. Edilgen yapıda, eylemden etkilen kişi ya da durum ön plana çıkartılır.
Eylemi gerçekleştiren kişi arka plana itilir ya da tamamen silinebilir. Böylece manipüle edilmek istenen
konuya ilişkin vurgu daha belirgin hale gelir. Diğer taraftan semantik düzeyinde, seçilen kelimelerin ve
cümlelerin alıcılarda inşa edeceği anlamlar da dezenformasyonu oluşturan kaynağın hedeflediği
amaçları gerçekleştirilmesinde önemlidir. Aktörün, benzer anlamlara sahip sözcükler arasındaki
nüansların ve sözcük seçiminin kişilerin bakış açısını değiştirebileceğine yönelik farkındalığı, dilin
manipüaltif kullanılarak, alıcının alma şeklini değiştirmesine zemin hazırlar. Örneğin bir ülkeye gelen
yabancılar için göçmen ya da sığınmacı sözcüklerinin kullanılması alıcıda olumsuz ve olumlu olmak
üzere iki karşıt duygu oluşturur. Bu nedenle dezenformasyon tamamen yanlış bilgi olmayabilir,
gerçekler dil aracılığıyla manipüle edilerek ve devletlerden farklı örgütlere pek çok aktör tarafından
bilginin kendi çıkarlarına göre çarpıtılarak, farklı şekillerde algılanmasına neden olur. Yine kullanılan
sözcüğün ifade ettiğiyle sınırlı olmayan ifadeler olan mecazlar da, dilin ayrılmaz bir parçası olarak
kişilerin algılama sürecini etkileyen semantik unsurlardandır. Dilin kullanımının bir etki ve tehdit aracı
olarak kullanılması için gerekli teknik altyapının dışında uluslararası ilişkilerdeki mevcut konjonktürün

12 Yılmaz, M.C. ve Yılmaz, N. Vaka çalışması: #HelpTurkey etiketinin hikayesi, 2021, https://teyit.org/dosyavaka-calismasi-helpturkey-etiketinin-hikayesi, 15.01.2022.
13 Fairclough, Norman, Language and Power, Longman, London, 1989, s.9.
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de önemi büyüktür. Tüm bu sözü edilen dil dizgelerinin algı yönetimi aracı olarak kullanımları
uluslararası sistemin içinde de cereyan etmektedir. Bu bağlam uluslararası sistemin ve mevcut durumun
da göz önüne alınması gerekliliğini doğurur.
3.Uluslararası İlişkilerde Kullanılan Kavramlar ve Dil
Uluslararası sistem nedir? Diye sorulduğunda öncelikle sistemin ne olduğuna bakmak gerekir.
Sistem; belli sınırlar içinde yer alan birimlerin tanımlanmış kurallar çerçevesinde ilişki içinde
bulundukları yapıdır. Uluslararası sistem ise dünyadaki devletlerin, bireylerin, örgütlerin, şirketlerin
diplomasi, savaş, barış, propaganda, ekonomik araçlar ve benzeri vasıtasıyla ilişki içinde oldukları
yapıdır. Tanımlanmış kurallar araçların işleyiş biçimidir. Uluslararası sistem ve içindeki kavramlar,
değer bütünleri zamanla değişir, değişim kaçınılmazdır. Bu doğrultuda günümüz uluslararası hukukunu
değerlendirdiğimizde onun artık uluslararası ilişkilerde “savaşın ve barışın” hukuku karşılığına
gelmediğini görürüz. Burada karşımıza 21’inci yüzyılda uluslararası ilişkilerde kullanılan “insancıl
müdahale”, “önleyici savaş”, “terörizmle savaş” gibi kavramlar çıkmaktadır.
20.yy. boyunca devletler arasında gerçekleşen mücadeleler ve savaşlar simetrik güç dengesi
kapsamında gerçekleşiyordu. Asimetrik güç dengesi yapılan ittifaklar ve bloklar sayesinde simetrik hale
getirilebiliyordu. Ancak Soğuk Savaş’ın sona ermesinde itibaren ABD’nin muazzam askeri ve
ekonomik gücü karşısında böylesine bir simetrik güç dengesinin sağlanması pek olası
gözükmemekteydi. Böylesi bir asimetrik güç ilişkisinin söz konusu olduğu dünyada bu muazzam güce
karşı ancak kullanılan araçların ve mücadele yönteminin farklılaşmasıyla zarar verilebilirdi. Bu noktada
terörist örgütlerin ve saldırılarının ortaya çıkması “asimetrik güç dengesini asimetrikleştirilmiş şiddet
yoluyla güçlü olanın aleyhine çevrilmesini hedeflemekteydi.” 14 Gerçekleşen saldırıların yol açtığı
kayıpların görsel medya organları yoluyla toplumun gözleri önüne getirilmesi korku iklimini
körüklerken insanlara sahip olunan devasa silah gücünün bile onları korumada yetersiz kalabileceğini
göstermekteydi. 11 Eylül’den sonra devletler artık tehditlere karşı caydırıcı askeri stratejiler
uygulamanın yetersiz kalacağını düşünerek “önleyici savaş”ın geçerli olduğu yeni askeri doktrinler
yayınlamaya başlamıştı. Artık esas olan tehdidin kendilerine yönelmesini engelleyecek olan tedbirleri
almak değil bizzat tehdit oluşturabilecek unsurlara doğrudan müdahaleyi öngören yeni bir strateji
geliştirilmişti. İç savaşla devletlerarası savaş, savaşçıyla suçlu arasındaki ayrımın muğlaklaştığı suça
karşı ceza yerine suç işlenmeden önce engellenmesi şeklinde başka bir muğlaklık daha ortaya çıkmıştı.
Böylelikle aşina olunan savaşın sınırları hepten muğlaklaşmış mekânsal ve zamansal olarak da belirsiz
hale gelerek ayrıca içeri ve dışarısı belirlenimini de ortadan kaldırmıştır. Bu sayede şiddet çatışmanın

14 Evren Balta Paker, Küresel Güvenlik Kompleksi: Uluslararası Siyaset ve Güvenlik, İletişim Yayınları,
İstanbul,2017, s.42
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sürekliliği söz konusu olmuştur. Her an her yerde yürütülebilecek böyle bir mücadele istisna halinin
olağanlaşmasına neden olmuştur.15
21.yüzyıla girildiğinde artık savaşlar sadece devletlerin kontrolü altındaki silahlı kuvvetleri ve
destekledikleri silahlı güçler arasında gerçekleşmemeye başlamıştır. Çatışan tarafların şiddet kullanma
dışında ayırt edici özellikleri, ortak hedef veya statüleri belirgin bir şekilde görülememektedir. Ayrıca
çatışmaların ve savaşların siviller üzerindeki etkisi teknoloji ve endüstride meydana gelen hızlı
gelişmeyle beraber artmıştır. İletişim, ulaşım ve tedarik gibi alanlarda küreselleşme sayesinde meydana
gelen gelişim savaşın etkilerini sivil hayatın neredeyse her alanına sirayet edecek şekilde
genişletmektedir. 1899 ve 1907 Lahey Konvansiyonlarında belirlenen savaşın sadece savaşçı statüsünde
bulunan ve egemen devletlerin muharip güçleri arasında gerçekleşmesi öngörüsü ve savaşın savaşan
taraflar arasında devam etmesi durumu artık geçerliliğini iyiden iyiye kaybetmiş gözükmektedir. Elbette
ki bu konvansiyonlarda alınan kararlar kati surette uygulamada karşılık bulamamıştı, tüm iç ve
uluslararası sivil çatışmaları kapsamadığı görülmüştü. Özellikle Batılı devletlerin uluslararası anlamda
tanınmış bir egemen devletin sahasına girmeyen alanlarda emperyal genişlemeleri söz konusu
olduğunda konvansiyon kararları göz ardı edilebiliyordu.
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden itibaren neoliberal dünya düzeni kendi zaferini ilan etti. “Özgür
dünya” komünizme karşı galip geldi ve kimliklerin güçsüzleşmesiyle “düşmansız” bir dünya mümkün16
inancı genel geçer bir kabul olarak ele alınmaya başladı. Bu inanç doğrultusunda küreselleşme ve liberal
anlamda demokrasinin tüm dünyada norm olarak ortaya çıkması refahın, barışın ve insan haklarının
dünyanın her yerinde tek bir tanım üzerinden gerçekleşeceği kozmopolit bir tasavvuru hakim kıldı.
Evrensel kabul gördüğü iddia edilen kavramlara getirilen tek tip tanımlar doğrultusunda uluslararası
ilişkilerde çoğulculuğun önü kapanırken siyasalın içinde barındırdığı çatışma ve biz/onlar karşıtlıkları
da hükümsüz hale getirildi.
Politik olan17 üzerindeki tekel gücünün zayıfladığı tartışmaları yapılsa da, küreselleşmenin kültürel,
teknoloji ve ekonomi gibi pek çok alanda gelişme kaydetmesine rağmen politik ve askeri bakımdan en
etkin otorite hala teritoryal devlet olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak günümüzde savaşın sadece
devletlerin kamusal ve fiili, güç ve yetkiye sahip hükümetlerin otoritesinde belirli teritoryal alanlarda
yürütüldüğü fikri geçerliliğini kaybetmiştir. Devlet dışı savaşların finanse edilmesi ve vasıta
imkanlarının sağlanması noktasında özel finansal kuruluş ve organların oynadığı rol de aşikardır.
Fransız Devrimi’nden itibaren devlet elindeki iktidar araçları ve güç tekeliyle silahlı kuvvetleriyle,

15 Age, s.45.
16 Chantal Mouffe, Siyasal Üzerine, (Çev. Mehmet Ratip), , İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.7.
17 Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, (çev. Ece Göztepe), Metis Yayınları, İstanbul, 2014, s. 49- s.54-57; “Schmitt’e
göre politik olan dost ve düşman ayrımı neticesinde toplumsal kimliğin ve ‘biz’ anlayışının oluşumuna hizmet
eder. İnsanların dost ve düşman belirlenimi yoluyla gruplaşmalarını sağlayan her dinsel, moral, iktisadi veya etik
yaklaşım kendisini politik olana dönüştürmüş demektir.” Feridun Yılmaz,
İktisatta “Politik”in Doğası, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2001, s.91
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silahlarıyla, hapishaneleriyle koyduğu yasalar ve normlar çerçevesinde toplumsal ve ekonomik yaşamın
onulmaz bir gücü olarak etkinliğini ve hegemonyasını artırmaktaydı. Aynı şekilde devlete ve ülkeye
olan sadakat duygularıyla toplanan vergiler ve silah altına alınabilen vatandaşlarla aidiyeti de
sağlamaktaydı. Carl Schmitt’in devlet olmanın en önemli göstergesi olarak belirttiği şekliyle devlet,
vatandaşlarının hayatları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip egemendi. Ancak günümüzde bu
durumun değişmeye başladığı söylenebilir.18 Artık bir devletin koyduğu kanunlar ve tayin ettiği vergi
yükümlülükleri dışında hareket edebilmek için her yolu deneyen devasa büyüklükte ekonomik güce
sahip uluslaraşırı özel şirketlerin varlığı söz konusudur. Tüm dünyada kabul gördüğüne inanılan serbest
piyasa koşullarının geçerliliği sayesinde geleneksel olarak devletin alanında olduğu düşünülen güvenlik,
silahlı birimler, posta hizmetleri ve daha pek çok alanda özel şirketlerin varlığı göze çarpmaktadır. Bu
durumun en çarpıcı sonuçlarından biri de silahlı güçlerin ve silahların artık sadece devletlerin tekeli
altında bulunmadığı gerçeğidir. Özel şirketlerin yanı sıra artık herhangi bir devletin yetkisi ya da
meşruiyeti altında olmayan pek çok silahlı muhalif gruplar da ortaya çıkmış ve devletler bunlarla birlikte
yaşamayı bir şekilde öğrenmiş gözükmektedir. Devletin halk nezdindeki itibarı ve ikna kabiliyeti
erozyona uğramıştır. Afganistan ve Irak’ta görülebileceği üzere ağır silahlı güçler ve askeri üstünlük
karşısında bile halkın devlete olan doğal itaati kaybolmuştur. Bu durum gelişmiş Batı ülkelerinde de
görülmektedir. Devletler vatandaşlarını her türlü gözetim altında tutmaya yarayan gelişmiş teknolojik
imkanlara sahip olmasına rağmen vatandaşların itaatlerini ve gönüllü rızalarını sağlamada artık eskisi
kadar başarılı değildir. Küreselleşmenin ve onun getirdiği standartlaşmanın etkisiyle tüm teknolojik
ilerlemelerin hayatın pek çok sahasında hissedilmesi ve kültürel, ekonomik, bilimsel pek çok alandaki
etkilerine rağmen bu standartlaşmadan nasibini almadığı anlaşılan devlet ve siyaset alanları arasındaki
çelişki gittikçe belirginleşmektedir.19
Mouffe’a göre günümüzde demokrasi ve küreselleşmeyle birlikte kullanılan “iyi yönetişim”,
“küresel sivil toplum”, “kozmopolit egemenlik”, “mutlak demokrasi” gibi pek çok ifade politik olanın
doğasında bulunan antagonizmaları reddeden anlamlar içermektedir. Bu tür ifadeler esasında politik
olanın en önemli unsuru olan karşıtlıkların, hegemonyanın, egemenliğin ötesine geçilme isteğinin
dışavurumudur.20
Evrenselci iddiaların esas karakteristiği insan toplumculuğu doğrultusunda karşılıklarla düşmanlığı
bir görerek bunlardan kurtulma güdüsüdür. Bu durumun içinde husumet boyutunu barındıran politik
olanın bir anlamda ortadan kaldırılmasını sağladığı düşünülebilirse de aslında politik olan post-politik
kuramcıların iddia ettiğinin aksine varlığını ahlaki ölçüler kapsamında devam ettirmektedir. Politik olan
biz/onlar ayrımına bağlı kalmakla beraber doğru/yanlış arasındaki mücadelede ortaya çıkmaktadır.

18 Age, s. 74.
19 Eric Hobsbawm, Küreselleşme, Demokrasi ve Terörizm, Çev. Sibel Yurt, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s.
26-29.
20 Mouffe, Siyasal Üzerine, s.10.; Schmitt, Siyasal Kavramı, s.96
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Ancak doğru/yanlış ayrımı olarak sınırlandırılan ve ahlaki yargıya tabi tutulan farklı görüşler hem
uluslararası ilişkilerde hem de iç politika alanında kendilerini meşru bir şekilde ifade edecekleri bağlam
bulamayacaklardır. Bu durum ortaya çıkan ve doğru/yanlış süzgecine tabi tutulup da dışlanan her tarafın
antogonizmaya ve aşırıcılığa savrulması ihtimalini artırmaktadır. Çünkü doğru/yanlış sınıflandırması
karşıt görüşü ya da tarafı yanlış, kötü olarak ahlaki karşıt haline büründürecek ve bu nedenle onu yok
edilmesi ya da etkisiz hale getirilmesi gereken bir düşman haline sokacaktır. Bu durum muhalifin suçludüşman haline getirilmesi demektir.21
Liberal rasyonalizm bireyciliğin ve onun rasyonalitesinin gelişmesiyle beraber kolektivitenin ortaya
çıkardığı ve mobilize ettiği duygular ve tutkuların yok olmaya başlayacağını varsaymaktadır. Ancak
tutkular politik olanın en önemli unsurlarındandır ve liberalizmin değerler çoğulluğunu hoşgörüyle
kabul etmesi, demokratik siyasetin kamu yararı için müzakere veya değerler arası uzlaşı arayışıyla
sınırlandırılamayacak kadar geniş olması gerektiği gerçeği yadsınamaz. İnsan siyasetin ve politik olanın
parçası olmaya devam ettikçe tutkular da olmaya devam edecektir.22 Mouffe politik olanın tezahürünün
ortaya çıkamaması durumunu liberalizmin tartışmaya kapalı hegemonyasına bağlamaktadır. Mouffe
liberalizmin antagonizmaların insan varoldukça yokedilemez durumunu yadsıdığı düşüncesinden
hareket etmektedir ancak ortak bir özle tanımlanamayacağı gerçeğini de gözardı etmemektedir, bu
noktada liberalizmi Wittgenstein’ın “aile benzerlikleri” deyimi doğrultusunda bir arada ele alınan ve
farklı biçimleri olan felsefi bir söylem olarak düşünür. Birkaç düşünür dışında liberal düşüncedeki genel
eğilim kolektif kimliklerin ve tutkuların doğasını reddederek rasyonalist ve bireyci bir yaklaşımda ortaya
çıkmaktadır. Bu tür bir düşünce doğal olarak dünyanın çoğulcu yapısını ve bu çoğulculuğun içerdiği
uzlaştırılamaz çatışmaları anlamlandırmakta zorluklar yaşamaktadır. Antagonizma karar verilemez bir
anda karar verme zorunluluğu anlamıyla karar anını gerekli kılması itibariyle rasyonel mutabakat
düşüncesinin sınırlarını açığa çıkarmaktadır. Bu nedenle bireyciliği ve rasyonaliteyi öne çıkaran
liberalizm antagonizmaları içeren bir politik olan düşüncesini yok saymaktadır.23
Mouffe, Henry Staten’in “Wittgenstein ve Derrida”24 isimli çalışmasında kullandığı “kurucu dışsal”
(constitıtive outside) kavramından hareketle politik kimliklerin ve biz/onlar ayrımının oluşumunu
açıklamaya çalışmıştır. Schmitt’in de ifade ettiğ gibi politik kimlikler iliksel bir yapıya sahiptir. Staten
bu durumu kurucu dışsalın Derrida’nın iz, eklenti ve differance kavramlarından hareketle bir kimliğin
oluşmasında etkin olduğunu açıklamaktadır yani kimliğin oluşması çoğunlukla belirli bir hiyerarşi
çerçevesinde meydana gelmektedir. Erkek-kadın, siyah-beyaz gibi karşıtlıklar birbirlerini varederken
aynı zamanda kendi içlerinde bir hiyerarşik durumu da barındırırlar. Bu doğrultuda her kimlik
21 Mouffe, Siyasal Üzerine, s.11.
22 Albert O Hirschman, Tutkular ve Çıkarlar: Kapitalizm Zaferini İlan Etmeden Önce Nasıl Savunuluyordu?,
(çev.Barış Cezar), Metis Yayınları, İstanbul, 2014.
23 Mouffe, Siyasal Üzerine, s. 12-17
24 Henry Staten, “Wittgenstein and Derrida”, Revue Philosophique de la France Et de l'Etranger, 1987, 177 (4),
s. 534-534.
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ilişkiseldir ve farklılıkların olumlanması kimliklerin dışını var eden bir öteki algısını açığa
çıkarmaktadır. Biz/onlar algısının ötekinin varlığımızı tehdit eden bir anlam kazanması durumunda her
zaman antagonizmaya dönüşerek dost/düşman ilişkisi haline gelebileceği olasılığı her zaman
mevcuttur.25 Politik birlik biçimleri her zaman biz/onlar ayrımını içermektedir ve biz/onlar ayrımı her
zaman antagonizmaya ve dost/düşman ilişkisine dönüşme ihtimalini barındırır. Bu nedenle gelecekte
çatışmalardan azade bir toplumun kurulabileceğine inanmak yanılsamadan ibaret olacaktır.
Soğuk Savaş’ın sona ermesinden itibaren evrensel mutabakatçıların politik olanın muhtevasında
bulunan biz/onlar ayrımını ahlaki bir dil doğrultusunda iyi/kötü şeklinde ikame etmeye çalışması
günümüz uluslararası siyasetin sorunlarının temelini oluşturmaktadır. Tipik bir liberal düşünüş şekliyle
ahlaki bir yapıya sahipmişçesine politik olan niteliğini haiz değilmiş gibi ele alınan karşıtlık aşırıcılığın
ve köktenciliğin ana beslenme damarlarından biri olmuştur. Bu türden “ahlaklaşma” insanların siyaset
alanında daha iyiyi ve doğruyu ararken tarafsız ve nesnel olacakları anlamına gelmemektedir. Bu
noktada biz/onlar iyinin karşısında kötünün inşasıyla gerçekleşmektedir. Mouffe’un ifadesiyle bu durum
“ahlakın siyasetin yerine geçmesi değil, siyasetin ahlaki dil dizgesinde tüketilmesidir.”26 Bu duruma en
iyi örnek G. Bush döneminde kullanılan “şer ekseni” tanımlamasıdır. Bu biçimdeki bir ayrım kötü
onlarla herhangi bir uzlaşı olasılığını ortadan kaldırırken ahlaki olarak kötü ve suçlu addedilenin yok
edilmesi gerektiği bir durumu doğurmaktadır. İronik bir biçimde dost/düşman ayrımının ortadan kalktığı
iddiasındaki yaklaşım ahlaki bir ayrımla mutlak düşman yaratarak agonizmaya müsaade etmeksizin
antagonizmanın yolunu açmaktadır.27
11 Eylül terörist saldırılardan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin savunusunu yaptığı “terörizme
karşı savaş” politikası savunucuları tarafından Schmitt’in dost/düşman ayrımı çerçevesinde düşünülmesi
gereken bir uygulama olarak gözükmesine rağmen “medeni dünya” ve “özgürlüğün düşmanları”
şeklindeki ayrım Schmittyen bir yorumla politik olanın lağvedilmesi anlamına gelmektedir. Düşmanı
ahlaki bir tanım doğrultusunda kötü olarak kategorize etmek Schmitt’in karşı olduğu argümandır. Kaldı
ki tüm dünyaya özgürlük ve demokrasi vadetme ve bunu görev olarak belirleyerek mesihçi bir söylem
üstlenmek yani bir anlamda medeniyetin tekelleştirilmesi Schmitt’in şiddetle karşı durduğu liberallerin
“insanlık” kavramının hamiliğine soyunması durumuyla örtüşmektedir. İnsancıl müdahale ve insancıl
etik görüşü liberalizmin ekonomik emperyalizminin bir aracı olarak belirmektedir.28
Sonuç
Hibrit savaşı ve tehditleri oluşturan siber uzay, uluslararası-ulusaşırı organize suç örgütleri, devletdışı aktörler gibi unsurlar esasında saldırıya girişen devletin bu fiille olan bağlantısını muğlak hale

25 Mouffe, Siyasal Üzerine, s.22.
26 Age, s. 86-88.
27 Age, s.89.
28 Age, s.91.
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getirmek için kullanılmaktadır. Hibrit tehdit sınıflandırmaları yeni nesnelere değil yeni olgulara işaret
etmektedir. Dezenformasyon ve algı yönetimi, kavramlara yüklenen yeni anlamların teknolojik
gelişmeler ve küreselleşme etkisiyle evrensel ve nesnel olma iddiası taşıyan dil dizgeleriyle
gerçekleştirilmektedir.
Uluslararası hukuk açısından bu tür bir tanımlamanın ve “hibrit savaş” eylemine girişmenin amacı
“düşman” gibi davranma ile devletin eylemi arasına bir duvar örme çabası olarak gözükmektedir.
Böylece mevcut hukuki yapının gerçekleşen eylemelere uygulanabilirliği de ortadan kaldırılmaktadır.29
Bu doğrultuda dilin kullanımı, kavramlara yüklenen anlamlar ve olgulara verilen adlar biçimlendirici
özelliğe sahiptir. Bu biçimlendirme dili düzenleyenin çıkarlarını taşımakta ve onun algılayış biçimini
dayatma amacını gütmektedir.

29 Mehmet Cengiz Uzun, Hibrit Savaşın Hukuki Boyutları, Yücel İnan ve Ertal İnaltekin, (ed.), Savaşın Değişen
Modeli: Hibrit Savaş, İstanbul, Milli Savunma Üniversitesi Basımevi, 2018, s.29-47.
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Hibrit Tehditler Kapsamında Uluslararası Terörizmi Tanımlamak:
İyi Uygulamalar ve Geleceğe Yönelik Projeksiyon
Oğuzhan PEHLİVAN

Öz
Küresel güvenlik tehdit algılamasında kendisine ön sıralarda yer bulan terörizm, artık sadece
terör örgütlerinin değil devletlerin ve devlet dışı aktörlerin de kullandığı bir araç haline dönüşmüştür.
Dünyanın herhangi bir yerinde kullanılan yöntem ve ideolojiler, gelişen teknoloji ve küreselleşmenin
etkisiyle kolaylıkla diğer yerlere de intikal etmektedir. Dolayısıyla terörizm toplu bir mücadele
stratejisine ihtiyaç duymaktadır. Ortak bir lisan oluşturulamasa bile yapılan iyi uygulamaların bir
araya getirilmesi geleceğe yönelik projeksiyonun çizilmesinde uluslararası bir yol haritası
olabilecektir.
Identifying International Terrorism within the Scope of Hybrid Threats:
Good Practices and Future Projection
Abstract
Terrorism, which is at the forefront of global security threat perception, has now become a tool
used not only by terrorist organizations but also by states and non-state actors. The methods and
ideologies used in any part of the world are easily transferred to other places with the effect of
developing technology and globalization. Therefore, terrorism needs a collective struggle strategy.
Even if a common language cannot be established, bringing together good practices can be an
international roadmap in drawing the projection for the future.
Giriş
Terörizm uzun bir tarihsel geçmişe sahip, aslında hiç de yeni olmayan bir kavramdır. İçinde
bulunduğumuz yüzyılda terörizm herkesin günlük hayatını olumsuz etkileyen evrensel bir güvenlik
sorunudur. Dahası, bu sorun devletlerin ulusal güvenliğini ve aynı zamanda uluslararası güvenliği
tehdit eden bir olgu olarak kalmaya devam edecek gibi görünmektedir. Birçok hükümet, uluslararası
kuruluşlar ve hatta akademisyenler terörizm tehdidinin modern toplumlara etkilerini ve yarattığı
ölümcül sonuçları tespit etmede yetersiz kalmışlardır. Bu yüzden etkin bir şekilde mücadele etme
konusunda gerekli yükümlülükleri ortaya koymada yanılgı içerisine düşmüşlerdir. Tanımsal ve
moral alandaki karmaşa bu başarısızlığın diğer sebeplerindendir.

 Dr., Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM), ORCID: 0000-0002-6779-4699,
ozipehlivan@yahoo.com.
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“Terörizmin tanımı yapılmalı mı?” sorusuna cevap veren iki yaklaşım bulunmaktadır.1 Birincisi
ve çoğunluğun desteklediği “Evet, terörizmin tanımı yapılmalı” görüşüdür. Bu görüşe göre terörizme
kalıcı ve küresel bir çözüm getirebilmek için atılacak birinci adım tüm detaylarıyla tanımlamanın
yapılması ve aydınlatılmasıdır. Çünkü üzerinde uzlaşılmış ortak bir tanım; daha iyi bir ortak anlayış
geliştirmeye, uluslararası iş birliğinin önünde engel oluşturan tüm etkenlerin ortadan kaldırılmasına,
daha sağlıklı iş birliğinin yollarını açmaya, terör örgütlerinin meşruiyet zemini ortadan kaldırmaya
ve onların destek/lojistik sağlama, sempati duyan toplumlardan yardım alma gibi yaşamsal
fonksiyonlarını işlevsiz kılmaya yardımcı olur.
Tanımlama ayrıca terörizme karşı oluşturulan uluslararası metinlerin/yasal düzenlemelerin
oluşturulması ve onaylanması, örneğin; terör eylemlerinin yasaklanması, terörizme yardım edilmesi,
terör örgütlerine maddi kaynak aktarılması, devletler tarafından terör örgütlerinin desteklenmesi,
terör örgütü mensuplarının iade edilmesi ve terörle mücadele alanında çıkarılan yasaların
meşruiyetinin sağlanması için de gereklidir.
İkinci görüş ise terörizmin tanımlanmasına ihtiyaç olmadığını benimsemektedir. Bu görüşü
savunanların iki temel dayanak noktası bulunmaktadır. Birincisi, bu çabanın faydasız bir gayret
olduğudur. İkincisi ise; teorik olarak terörizmin bir tanımı yapılsa dahi pratik olarak terörizmi
tanımlamak mümkün değildir. Bu görüşü benimseyenler çabaların tanımlamadan çok eylemlere
yoğunlaştırılmasını belirtmektedir.
Terörizm, üzerinde anlaşılması zor bir kavram olduğu için, teorisinde de çok farklı görüşler
mevcuttur. Terörizm kelimesinin mevcut kullanımı fazlasıyla görecelidir. Davranışsal ya da kasti
niyetlerle gerçekleştirilen aynı tarz eylemler, farklı gözlemciler tarafından oldukça değişik bir şekilde
analiz edilmektedir. Bu değerlendirme, gözlemcinin durduğu yer ve sahip olduğu bakış açısına göre
değişmektedir. Terörizmin bu göreceli karakteri, kavramı; “bir kişinin teröristi, diğerinin özgürlük
savaşçısı” olarak bilinen tehlikeli slogana yönlendirmektedir.
2. Terörizmin Tanımı
Terörizm kelimesi Latince “terrere” tabirinden çıkmıştır. “Terrere” ifadesindeki “ter” de
“sarsmak” ya da “titremek” anlamına gelmektedir. “Terror” ve “Terrorism” kelimeleri ilk olarak
Fransız Devrimi sırasında kullanılmıştır.2 Terime ilk defa Dictionnarire de I'Academie Française'nin

1 D. Ş. Polat, Uluslararası Terörizmle Mücadele Yaklaşımları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 6(1), 2017.
2 H. Ayhan, “Terör Kavramı, Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul Özelinde Birleşmiş Milletler’in 2001 Sonrası
Terör Yaklaşımı”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 11(21), 2015, 117-146.
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1789 yılında yayınlanan ekinde rastlanmaktadır. Nitekim 1789 Fransız ihtilali sonrasının dönemi
tarihçilerince “terör rejimi-rejime de la terreur” olarak anıldığı bilinmektedir.3
Terör ve terörizm konularında farklı yaklaşımlar sergilenmektedir. Bu nedenle, kavramları
zihinlerde berraklaştırabilmek için yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan tanımların birlikte
incelenmesinde fayda bulunmaktadır. Türkçedeki karşılığı “yıldırma, korkutma” olan terör kelimesi
Fransızca Petit Robert sözlüğünde “bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için meydana
getirdiği ortak korku” anlamında yer alırken 4 , Siyasi Terimler ve Örgütler sözlüğünde “kamu
otoritesini veya toplum yapısını yıkmak için girişilen korku ve yılgınlık saçan şiddet hareketleri”
olarak belirtilmektedir.5
Üzerinde uzlaşılmış geniş bir terör tanımlaması olmamasına rağmen terör konusunda sayısız
çalışma ve zengin bir literatür bulunmaktadır.6 Bugün hâlâ terör olarak nitelenen şiddet türleri ve
şiddet eylemleri üzerindeki tartışmalar devam etmektedir. BM çabaları sonucunda ise 997 Terörist
Bombalamalarının Önlenmesine Dair Sözleşme ile 1999 Terörizmin Finansmanının Önlenmesine
Dair Sözleşme kabul edilmiştir.7
Uzmanlar arasında tam bir görüş birliği olmamasına rağmen terörün elementleri üzerinde kısmen
de olsa uzlaşma mevcuttur. Bunlar; eylemin doğası (kanunsuz), faili, amacı, sonuçları, motivasyonu,
hedefleri ve metotlarıdır.8
Günümüzde terörizm kavramı hakkında tüm devletler tarafından onaylanmış bir tanım yoktur.
Çeşitli kaynaklarda terör ve terörizm konusunda 109 ayrı tanımdan bahsedilmektedir. Birleşmiş
Milletler’in (BM) 1985 yılındaki 40/61 Sayılı Kararı’nda, terörizm “masum insanların hayatına son
veren, temel hak ve özgürlükleri tehlikeye atan, kişinin şeref ve haysiyetini ciddi şekilde ihlal eden
radikal değişiklikler yapmak için yapılan bir girişim” olarak tanımlanmıştır. 9
NATO’nun terörizmle mücadelesindeki çok mühim bir dönemeç olan Terörizmle Mücadele için
Askeri Komite Konsepti (Military Committee Concept for Counter-Terrorism MC 0472/1 Final)
2016’da halka açık belge olarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu çerçevede belirtmek gerekir ki ittifak
3 M. Urlu, 21. Yüzyılda PKK Terör Örgütünün Türkiye’De Kullandığı Propaganda Strateji Ve
Teknikleri (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey), 2008.
4https://www5.tbmm.gov.tr//develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?P4=15765&P5=B&page1=61&p
age2=61 (Erişim Tarihi: 17 Mart 2022)
5 Ansiklopedik Siyasi Terimler ve Örgütler Sözlüğü, Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği Yayınları,
Ankara, 1993.
6 Ö. Ü. M Seren, & E. Gültekin, Türkiye’de Terörizm Çalişmalari: Lisansüstü Tez Ve Program Müfredatlarinin
İncelenmesine Dair Bir Analiz. Ana Tema: Türkiye’de Terörizm Çalışmaları, 1, 22, 2022.
7 S. Demirci, Terörizme Karşı Mücadele Modelleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 2(2), 193-212, 2011.
8 A.H. Kydd, B.F. Walter, “The Strategies of Terrorism”, International Security, 31(1), 49– 80, 2006.
9 H. Kazan, “Terör-medya ilişkisi ve medyada terör haberciliği”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, 12(24), 109146, 2016.
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terörizmi, “siyasi, dini veya ideolojik hedeflere ulaşmak için hükümetleri, toplumları zorlamak veya
sindirmek, bir nüfus üzerinde kontrol elde etmek amacıyla bireylere veya mülke karşı korku ve
dehşet aşılayan, yasadışı güç ve şiddet kullanma veya kullanma tehdidi” olarak ifade etmiştir.10
3. Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Terörizmle Mücadelede İyi
Uygulamalar
Türkiye tarafından Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) kurulması niyeti
2003 yılında NATO’ya beyan edilmiştir. 27 Nisan 2004 tarihinde çekirdek kadro ile görevine
başlayan TMMM, Mutabakat muhtıralarının hazırlanmasını müteakip, 28 Haziran 2005 tarihinde
resmî olarak açılmıştır. TMMM, Müttefik Dönüşüm Komutanlığı tarafından belirlenmiş olan
kriterleri yerine getirerek 14 Ağustos 2006 tarihinde NATO tarafından akredite edilmiş ve
“Uluslararası Askerî Kurum” statüsünü kazanmıştır.
Terörizmle mücadele konusunda TMMM tarafından terörizmin bütün dünya için küresel bir
güvenlik tehditi olmaya devam ederken henüz üzerinde tam olarak anlaşmaya varılamadığına vurgu
yapılarak öncelikle terörizmle ilgili politikalar üretmek gerektiği, bu kapsamda da;
-

Üzerinde anlaşmaya varılmış bir terörizm tanımının gerekliliği,

-

Terörizmle mücadelenin durum bağımlı doğası,

-

Deneyimlerin ve bilginin paylaşımı,

-

İyi uygulamaların ortaya çıkarılması,

-

İyi uygulamaların bir araya getirilmesi ve dökümantasyonu gerekli olduğu ifade
edilmektedir.11
Terörizmle mücadele alanı ile kalite yönetimi arasında köprü kurulması halinde politika

yapıcılar, asker ve sivil arasında stratejik seviyede daha uygun bir dayanışma ortamı
yaratılabilecektir. 11 Eylül sonrası ülkeler arasında terörizmle mücadelede ortak bir zemin arayışına
girmişlerdir. Bu bağlamda; diğer ülkelerin başarı öykülerini ve iyi uygulamalarını bir araya getirmek
rasyonel bir hareket tarzı olarak benimsenmiştir.
Terörizm salt askerî tedbirlerle çözülebilecek bir olgu değildir. Terörizmin ekonomik,
sosyolojik, politik ve kültürel doğası farklı disiplinlerin müşterek bakuş açısı ile irdelenmeli; silahlı
ve silahsız tüm çözüm tarzları dikkate alınmalıdır.
Joseph Nye12 tarafından ortaya atılan ve geliştirilen Sert, Yumuşak ve Akıllı Güç kavramlarının
terörizmle mücadelede kullanımının önem arz etmektedir. Askerî, Ekonomik, Diplomatik, Resmî
10 G. Şahin, R. Güngörsen, “2001 Sonrası NATO’nun Terörizmle Mücadele Unsur, Araç ve Politikalarının
Küresel Güvenliğe Etkisi”, Güvenlik Bilimleri Dergisi, 10(2), ss.397-424, 2021.
11 Haldun Yalçınkaya, (ed.) Good Practices in Counterrorism, Ankara: Center of Excellence Defense Against
Terrorism, 2021.
12 J. S. Nye Jr, “Smart power”, New Perspectives Quarterly, 26(2), 7-9, 2009.
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güçler ile Polis gücünün kullanımı sert güç; altyapı dahil kalkınma ya da yardım desteği, eğitim,
kültür ve sanat, spor, turizm, din, felsefe, ideoloji, bilgi kullanımı yumuşak güç olarak
değerlendirilmektedir.
Sert güç, hedef odaklı, sonuca yönelik ve amansız bir sorumluluk getirirken; yumuşak güç,
empatik, yaratıcı, işbirlikçi ve diğerlerini geliştirici bir hareket tarzı benimsemektedir.
Akıllı güç ise her iki güçten de öğeler barındıran, durumsal yaklaşım tarzı ile sosyal dünyanın
bağlamına daha uygun seçenekleri sunan bir hareket tarzı sunmaktadır.
“The Webber Shandwick ‘Future Brand Country Index” ve “The Monocle Magazine Soft Power
Survey” kaynaklarına dayanarak ve ülkelerin özel durumlarını dikkate alarak yapılan vaka
çalışmaları neticesinde Şekil 1’de de görüleceği üzere Danimarka, Norveç ve Türkiye, terörizmle
mücadele konusunda hem sert hem de yumuşak güç kullanım profili yüksek ülkeler olarak
saptanmıştır. Dolayısıyla bu ülkelerin akıllı güç kullanım oranları da yüksek olacaktır. Aynı vaka
çalışmasının benzeri son yıllarda dünya üzerinde en çok çatışmaların görüldüğü Sahara Altı
bölgesinde bulunan Somali için uygulanmıştır. Bu çalışma neticesinde, Yumuşak Güç kullanımı
olarak; kamu diplomasisi tarafından desteklenen müzakere edilmiş çözüm ve uzlaşma,
Silahsızlanma, Terhis ve Yeniden Entegrasyon (DDR) süreci; Sert Güç kullanımı olarak; Afrika
Birliği Somali Görev Kuvveti’nin kurulması ve El-Shabaab Terör örgütünün Mogadishu dışına
atılması uygulamaları tespit edilmiştir.13

Şekil 1. Hem sert hem de yumuşak güç kullanım profili yüksek ülkeler

13 Yalçınkaya, a.g.e, 25.
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Ayrıca RAND 2008 raporunda (Jones & Libicki, 2008) ifade edilmiş ve Şekil 2'de terörizmi
sonlandırmanın en etkili yolunun siyaset olduğu gösterilmiştir. Bu rapor, “RAND-MIPT Terrorism
Incident” veri tabanının verileri kullanılarak 1968-2006 tarihleri arasında yapılmış ve 268 terör
örgütünü içermektedir.14

Terörist gruplar nasıl sonlanır?
%…
%10
Siyaset

%43

Polislik

Hedeflerine ulaşarak
Askerî güç

%40

Şekil 2. Terörist Gruplar Nasıl Sonlanır?

Yapılan kıymetlendirmeler neticesinde güç kullanımı kapsamında;
-

Güç kullanımı için oluşturulacak kampanyalarda, kampanya yüzünün ve sloganının iyi
belirlenmesi gerektiği,

-

Güçler ve gücü kullananlar arasında koordinasyonun önemli olduğu,

-

Akıllı güç kullanırken, yumuşak gücün yönlendirici olması gerektiği,

-

Gücü kulllananlar ile güce maruz kalanlar arasında iletişimin hayati öneme haiz olduğu
sonucuna varılmıştır.

Terörizmle mücadelede ülkeler tarafından hazırlanan stratejik dökümanlar önemli bir yer
tutmaktadır. Her ülkenin kendi özelinde hazırlanan dökümanlara bakıldığında (Şekil 3) aslında
büyük bir kısmının aynı kavramlar üzerine inşa edildiği görülmektedir.15

14 Seth G. Jones, Martin C. Libicki, How Terrorist Groups End: Lessons For Countering Al Qaida, Rand
Corporation, Santa Monica, 2008.
15 H. Yalçınkaya, Good Practices in Counterrorism, 2021.
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Şekil 3. Ülkelerin Terörizmle Mücadele Stratejik Dökümanları

Bu stratejik dökümanların ortak noktalarına bakıldığında;
-

Çoğunluğunun ortak noktasının son yapılan saldırıyı önlemek olduğu,

-

Amacın riski önlemek değil, riski yönetmek üzerine odaklandığı,

-

Hiçbirinin kullan-at tipi olmadığı, ülke ihtiyaçlarına göre revize edilmesi gerektiği
görülmektedir.

Bu minvalde geliştirilecek stratejik döküman modelinin; paydaş danışmanlığı, risk
değerlendirme, kanıt toplama ve politika sentezi ile test etme ve kalibrasyon öğelerini barındırması
gerektiği değerlendirilmektedir.
4. Geleceğe Yönelik Projeksiyon
Terörizmin hâlihazırdaki kullandığı teknik ve taktiklerinin yanı sıra yeni arayışlar içerinde
olduğu, yeni eylem biçimleri ile şaşırtma, korku ve panic yaratma stratejilerine odaklandığı
yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda geleceğe yönelik yükselen tehditlerin bilincinde olmak ve bu
alanlarda önlemler geliştirmek terörizmle mücadelede devletlerin elini güçlendirecektir.
4.1. Siber Alan ve Terörizm
Teröristlerin siber taarruzlar neticesinde klasik bir terör saldırısı gibi toplumda korku ve dehşet
ortamı oluşturacakları öngörülmektedir. Siber teröristlerin bilişim sistemlerini kullanarak birçok
ülkenin enerji sistemlerinin kullanımını engelleyebilecekleri, baraj kapaklarını açabilecekleri, hava
trafik kontrol sistemlerini ele geçirerek uçak kazalarına neden olabilecekleri ya da gıda fabrikalarının
karışım oranlarını ele geçirerek karışım oranlarını değiştirebilecekleri ve böylece kitlesel ölümlere
yol açabilecekleri iddia edilmektedir.16

16 B. A. Yılmaz, “Siber terörizm ve değişen istihbarat anlayışı”, Anadolu Strateji Dergisi, 2(1), 65-82, 2020.
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Siber alanın özellikleri olarak sui generis (kendine özgü oluşu), geçicilik, fiziksellik, geçirgenlik,
akışkanlık, katılım ve atfetme sayılabilir. Teröristlerin siber alan üzerinde kullandıkları teknikler
engelleme, yıkma, yok etme olup bunlara karşı hâlihazırda kullanılan en iyi yöntem; koruma ve
muhafazadır.17
Siber alanda terörizmle mücadele için Siber Güvenlik Olgunluk Modeli (Cyber Security
Maturity Model) ismiyle yeni bir modelin uygulanmasının daha büyük avantajlar sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Oluşturulacak bu yeni model sayesinde güvenlik, tekrarlanması ve
yenilenmesi gereken bir süreç olarak algılanacaktır. Ortaya konulacak bu modelin oluştuğu alanlar
Tablo 1’de sıralanmıştır.

Sıra
1

Alan
Risk Yönetimi ve Dayanıklılık Planlama,

2

Varlık, Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi,

3

Kimlik ve Erişim Yönetimi,

4

Tehdit ve Güvenlik Açığı Yönetimi,

5

Durumsal Farkındalık,

6

Bilgi Paylaşımı ve İletişim,

7

Olay ve Olay Müdahalesi,

8

İşlemlerin Sürekliliği,

9

Tedarik Zinciri ve Dış Bağımlılıklar Yönetimi,

10

İşgücü Yönetimi,

11

Siber Güvenlik Programı Yönetmek.
Tablo 1. Siber Güvenlik Olgunluk Modeli Alanları

Siber güvenlik yalnızca bir bilgi güvenliği sorusu değil, aynı zamanda çok boyutlu bir konudur,
birden fazla aktörün, politikanın, yasanın ve düzenlemenin etkileşimini barındırır. Yönetim süreci
aynı zamanda yöneticilerden dikkate değer miktarda enerji ve dikkat sarfı gerektirir. Savunmanın
zahmetli ve pasif görünen duruşu, motivasyonu azaltabilir ve tüm seviyelerdeki siber güvenlik
yetkilileri arasında heyecan azalabilir.
Ancak komuta kademesi, bu zorluğu karşılamak için özellikle insan psikolojisine odaklanarak
güvenlik yönetimine özel önem vermek zorundadır. Aksi takdirde bilgi sistem altyapısı teröristler
için hassas bir hedef haline gelecektir.

17 H. Yalçınkaya, Good Practices in Counterrorism, 2021.
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4.2. Kritik Altyapı ve Terörizm
Kritik altyapı son yıllarda dünya genelinde tartışılan bir kavram olarak göze çarpmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun hazırlamış olduğu 2004 tarihli, 702 sayılı “Terörizmle
Mücadele Kapsamında Kritik Altyapıların Korunması” başlıklı tebliğde kritik altyapı, “… insanların
hayati sosyal fonksiyonlarının, sağlıklarının, emniyetlerinin, güvenliklerinin, ekonomik ve toplumsal
refahlarının devamı için gerekli olan ve aksama veya yok edilmesi bu fonksiyonları sürdürmede
yetersiz kalması sonucunda bir üye ülkede belirgin etki gösterecek, varlık, sistem veya ilgili
parçaları” şeklinde tanımlanmıştır.18
Kritik altyapı, ülkelerin her türlü faaliyetlerini yürütebilmeleri ve gündelik yaşamın gereklerinin
sağlanmasında kullanılan hayati öneme sahip sistemlerin internet hatları vasıtasıyla koordine edildiği
bir sistemler sistemi olarak tanımlanmaktadır. Özelleştirmeler ile devletin kontrolünün azalması,
bilişim ve telekominikasyon teknolojilerine olan bağımlılık, 7/24 çalışma zorunluluğu, hızlı
şehirleşmede altyapıların eski kalması, artan içi içe geçmişlik, artan düşmanlıklar, küreselleşme ve
çokuluslu şirketler ile devletlerin hukuki düzenleme olanaklarının azalması neticesinde kritik
altyapıların güvenliği riskinin arttığı ifade edilmiştir.
Kritik altyapıların güvenliği, ana amacı İttifak üyelerini askeri tehditlere karşı savunmak olan
NATO’nun öncelikli konu başlıkları arasına ancak son on yılda girebilmiştir. NATO 2030
dökümanında da görüleceği üzere kritik altyapıların güvenliği kapsamında Şekil 4’de görüleceği
üzere 7 temel gereksinim ortaya konulmuştur.

18 M. Ünver, C. Canbay & H.B. Özkan, Kritik altyapıların korunması. Bilgi TeNnolojileri ve Koordinasyon
Dairesi BaşNanlığı, Mayıs 2010.

301

Şekil 4. Kritik Altyapı 7 Temel Gereksinimi

Kritik Altyapıların Korunması (Critical Infrastructure Protection – CIP) stratejisinden Kritik
Altyapıların Güvenliği ve Dayanıklılığı (Critical Infrastructure Security and Resilience – CISR)
stratejisine geçilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda; kritik altyapıların güvenliği ve terörist
saldırılarılarından korunması için geliştirilen program ve inisiyatifler sıralanmalı ve incelenmelidir.
Ülkelerin ulaşım, su ve yiyecek, elektrik ve enerji, iletişim, kritik kamu hizmetleri konularında
can damarı (life line) olarak kabul edilebilecek kritik altyapıların güvenliği ve esnekliği için
öncelikle bir yol haritası oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.
Yol haritası olarak 13 maddelik bir model öngörülmektedir. Bu kapsamda;
-

Ulusal altyapıların kritikliğinin tespiti,

-

Terörist tehdidinin belirlenmesi,

-

Kritik Altyapı hassasiyetinin belirlenmesi,

-

Kritik Altyapı bağımlılık ve karşılıklı bağımlılıklarının haritalanması,

-

Uygulanabilir Risk Yönetimi Yaklaşımının kullanılması,

-

Ulusal Kritik Altyapı Koruma Politikasının geliştirilmesi ve uygulanması,

-

Olası terrorist tehditlerine karşı tepki yönetimi,

-

Hükümetler ve işletmeler arasında istihbarat paylaşımı,

-

Sistemin sürekliliği için kurtarma planlarının yapılması,

-

Fiziksel ve siber koruma önlemlerinin alınması,

-

Bütünlük, güvenlik ve sürekliliğin emniyete alınması,
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-

Kritik Altyapı kurtarma zamanlarının minimize edilmesi,

-

Kritik Altyapı Güvenliği ve Dayanıklılığı (CISR) temel konseptlerinin uygulanmasının söz
konusu modelin oluşturulması kapsamında uygulanmasının kritik altyapıların güvenliğinde
temel olarak kullanılabileceği kıymetlendirilmektedir.19

Sivil nüfusu kritik altyapıyı etkileyen tehditlerden korumak maksadıyla; NATO Müttefikleri
planlama, risk tanımlama ve erken uyarıyı güçlendirmek için ortaklarla birlikte çalışmaktadır.
Oluşturulacak doktrin ve konseptler gerekli hazırlık standartlarını, yönergeleri ve oraya ulaşmak için
gereken araçları açıkça belirterek bu boşluğu dolduracaktır. Kritik altyapının birbirine bağlı doğasını
ve hükümet ile özel sektör arasındaki karşılıklı bağımlılığı dikkate almak önem arz etmektedir.
NATO'ya göre, askerî taşımacılığın %90'ı ticari sektörden sözleşmeli sivil altyapı yoluyla
sağlanmaktadır. Savunmaya özel uydu iletişiminin yarısı da özel sektörden gelirken, ev sahibi
ülkenin NATO operasyonlarına verdiği desteğin %75'i yerel ticari altyapı ve hizmetlere bağlıdır.
Etkili kriz yönetimi ve kritik altyapı güvenliği, hibrit tehditlerin son derece yoğun olduğu bir ortamda
büyük önem arz etmektedir.
4.3. Kitle İmha Silahları, Pandemi ve Terörizm
Kitle imha silahları (KİS), ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar, “konvansiyonel olmayan
silahlar” olarak kategorilendirilmiştir. Hem içerikleri hem yapım araçları ve kullanım yöntemleri,
hem de etkileri bakımından bu silahlar birbirlerinden oldukça farklıdır. Nükleer silahlar yıkım gücü
açısından çok önemli etkileri olan silahlardır ve bunlara karşı önlem almak oldukça zordur. Kimyasal
ve biyolojik silahlar, nükleer silahlara göre kullanımları çok daha yaygın ancak askerî açıdan
kullanılabilirlikleri çok daha kısıtlı kitle imha silahlarıdır. Nükleer silahlara karşı korunma önlemleri
almak adeta imkânsızken, kimyasal ve biyolojik silahlara karşı korunma yolları mevcuttur. 20
Devletler arasında, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların yayılması önemli bir tehlikedir, ama
esas kaygı duyulması gereken husus, devlet dışı aktörler olarak tanımlanan terör gruplarının veya
bireylerin bu kitle imha silahlarını üretme, bulundurma, sahip olma veya bunlara ulaşma fırsatlarını
elde etmesidir. Ayrıca bu silahlara sahip grupların ve kişilerin bunları çeşitli motiflere dayanarak
(psikolojik, ideolojik, dinsel, çıkar amaçlı, öç alma kaygısı olabilir) masum insanlar veya belli
hedefler üzerinde kullanması tehdididir.21
Kitle imha silahlarının teröristlerin eline geçmesi “düşük ihtimalli fakat yüksek tehlikeli
sonuçlu” bir senaryodur. Bu yüzden ülkeler arasında karşılıklı iş birliği, sınırların kontrolü, bilgi

19 H. Yalçınkaya, Good Practices in Counterrorism, 2021.
20 M. Kibaroğlu, “Kitle imha silahları ile terör: kıyametin yeni eşiği mi?”, Avrasya Dosyası, 12(3), 119-137,
2006.
21 Brad Roberts (ed.), Terrorism With Chemical and Biological Weapons: Calibrating Risks and Responses,
Alexandria, VA., The Chemical and Biological Arms Control Institute, 1997.
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paylaşımı, şeffaflık ilkelerine dayalı bir koruma ve muhafaza politikasına her daim ihtiyaç
bulunmaktadır.22
Öte yandan 2019 ile birlikte hayatımıza giren Kovit-19, terörist örgütlerce fırsata çevrilmesi
yönünde uyguladıkları bir strateji olarak göze çarparken, dünya orduları için de farklı üretim
alanlarına odaklanılan bir süreç olarak dikkate alınmıştır.
Terör örgütlerinin biyolojik silah kullanma olasığı devletler için her zaman bir endişe kaynağı
olmuştur. Bu minvalde; Kovit-19 Pandemisi, ülkelerin savunmasını ve terörle mücadelesini
etkileyerek, Büyük Buhran (1929)’dan daha kötü ekonomik göstergelere neden olmuştur.
Teröristlere, “Bio-terörizm” konusunda yeni bir pencere açmıştır. Ülkelerin ilgi alanlarını terörizmle
mücadeleden kovitle mücadeleye kaydırmıştır. Bu, ideolojik açıdan farklı ve coğrafi olarak dağınık
terör örgütlerinin hedef ülkenin doğasına ve dayanıklılığına bağlı olarak durumlarını ilerletmelerine
çeşitli fırsatlar sağlamıştır. Özellikle Ortadoğu ve K. Afrika (MENA) bölgesinde radikalleşme ile
terör örgütü mensubu bulma çalışmalarında artış gözlenmiştir.23
Bu dönemde NATO, sivil otoritelere askerî yardım sağlamıştır. Ordular, sahra hastaneleri teşkili,
kişisel koruyucu ekipman ile solunum cihazı üretimi gibi alanlara yönelmiştir. Kovit-19'un etkisine
rağmen, çoğu terör örgütü varlığını sürdürmüş veya hareketliliğini artırmıştır. Başlangıçta Kovit-19'u
görmezden geldikten sonra terör örgütleri hükümetlerin yetersizliklerini ve yolsuzluklarını
vurgulamak için pandemiyi istismar etmiştir. Bunun istisnaları da bulunmaktadır. Örneğin Taliban
sağlık çalışanlarının kendi bölgelerine girmesine izin verirken diğer taraftan Irk ve Etnik
Motivasyonlu Şiddet İçeren Aşırılıkçı (REMVE) gruplar arasında görülmeyen bir ölçekte hem
koşullardan hem de teknolojiden yararlanmıştır.24
Suç-terörizm bağlantısının önceki örnekleri, kısa vadede bu tür bir işbirliğinin yasadışı veya
sahte kişisel koruyucu ekipman ve Kovit-19 aşı stokları ile karşılaşılmasının muhtemel olduğu
göstermektedir. Ülkelerin kendi sorunlarıyla meşgul olması uluslararası ittifakları zedeleyebilir.
Pandemi aynı zamanda tehdit çoğalması için bir katalizör görevi gördü ve büyük bir istikrarsızlık
kaynağı olmuştur. Pandemi, aşırı sağ kanat tarafından göçmen karşıtı ve popülist mesajları
güçlendirmek için kullanılmıştır. Pandemi gibi ortaya çıkan modern ulusötesi tehditler, NATO'nun
sadece geleneksel ulusal güvenlikten ziyade insan güvenliğine daha fazla odaklanma ihtiyacı
olduğunu ortaya koymuştur.25

22 H. Yalçınkaya, Good Practices in Counterrorism, 2021.
23 https://www.tmmm.tsk.tr/C19_ResearchReport.pdf (Erişim Tarihi: 17 Mart 2022).
24 Yalçınkaya, Age, 105.
25 Age
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4.4. Medya ve Terörizm
Terörizm ile Medya arasında simbiyotik (ortak yaşam ile oluşan) bir ilişki bulunmaktadır.
Medya, aşırıcılık ve radikalleşme için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Aralarında etkileşim
mevcuttur (2019, Yeni Zelanda cami saldırısının naklen yayını).
Diğer alanlardaki medya uygulamaları incelendiğinde;
-

Sigara karşıtlığı ve aşı için uygulanan katılımı teşvik eden uygulamaların olumlu,

-

Kritik altyapıların güvenliği için işbirlikçiler arasında oluşturulan sosyal medya
platformlarının olumlu,

-

Teröristlerin finansman desteğinin bulunması için internet yoğun bir şekilde kullanılırken
aynı hassasiyetin sosyal medya platformlarında gösterilmemesinin olumsuz örnekler olarak
göze çarpmaktadır.26

Terörizmle mücadelede askerler, itibarlarını medya aracılığıyla koruyarak orduların ve politik
liderlerin nelerden sorumlu olduğunu göstermelidir. Clausewitz'in ünlü üçlemesinde (vatandaş, ordu
ve hükümet) ortada yer alan ordunun hem vatandaş hem de hükümeti birbirine bağlayan öğe olduğu
unutulmamalıdır.
4.5. Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Terörizm
Terörizmde kadınların üç temel rolü bukunmaktadır. Bunlar; önleyicilik, terörizmle mücadele
görevlisi ve fark yaratıcı olarak tanımlanabilir.27
Önleyicilik rolüne örnek olarak 2008 yılında Hindistan, Pakistan, Tacikistan, Endonezya,
Nijerya, Tanzanya’da Sınır Tanımayan Kadınlar ve Şiddetli Aşırıcılığa Karşı Kız Kardeşler [Women
Without Borders (WwB) and Sisters Against Violent Extremism (SAVE)]tarafından uygulamaya
sokulan Anne Okulu gösterilebilir. Uygulama, kadınların doğuştan gelen annelik içgüdüleri
doğrultusunda radikalleşmeyi tanımlayabildikleri ve aynı zamanda buna karşı savaşa istekli ve
yetenekli oldukları varsayımına dayanmaktadır.
Terörizmle Mücadele Görevlisi rolüne örnek olarak 2009 yılında Irak ve Afganistan’da kurulan
Kadın Nişancılar Takımı [Female Engagement Teams (FETs)] gösterilebilir. Kadın askerler, hem
erkek hem de kadınlar tarafından kabul gördükleri için özellikle ev ve üst aramalarında etkili
olmuşlardır.
Fark Yaratıcı rolüne örnek olarak 2009 yılında ISAF ve KFOR’da uygulanan Toplumsal
Cinsiyet Tavsiyecileri [Gender Advisors (GENADs)] gösterilebilir. Bu rolde kadınların, bireysel

26 Yalçınkaya, Age, 127.
27 Yalçınkaya, Age, 141.
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düzeyde eşitlik ve ayrımcılık hakkında yapacakları konuşmalar ile zihniyetleri değiştirebileceğine
vurgu yapılmaktadır. Terörizm bağlamında toplumsal cinsiyet analizinin yapılması gerekmektedir.
Toplumsal cinsiyet analizi;
-

Güç dinamiklerini izlemek için bir araçtır.

-

Irk, sınıf, etnisite, din vb. gruplar arası bir yaklaşımı izlemelidir.

-

Sadece kadınlar ve kızlarla ilgili değildir, toplumsal cinsiyet analizi erkekleri ve erkek
çocukları da dikkate alır.

-

Görünmez güç dinamiklerini ortaya çıkarmak için bir araç olarak toplumsal cinsiyet analizi,
bizi erkekleri ve erkek çocukları kurban, kadınları ve kızları terörün aktörleri olarak
görmemizi engelleyen önyargılardan kurtarmalıdır.

-

Toplumsal cinsiyet analizi, toplumsal cinsiyet farklılıklarını ve ilişkilerini belirlemek ve
anlamak için sorular sormak ile belirli bir bağlam ve eşitsizlikleri ortaya çıkarmak ve
bunların güç dinamikleri üzerindeki etkilerini görmek ile ilgilidir.

-

Doğru soruları sormak önemlidir.

-

Kavram ve anlam bağımlıdır.

-

Terörist grupların dünyadaki toplumsal cinsiyet normlarını ne zaman ve neden manipüle
ettiğini veya bozduğunu görmemizi sağlar.

-

Cinsiyet özgücülüğünden kaçınmak gerekir (erkekler tehdit, kadınlar zayıf gibi).

-

Karmaşık ve nüanslara dayanmakla birlikte yapılabilirdir.

-

Ordu için toplumsal cinsiyet analizi, operasyonel planlama ve uygulamanın içsel bir boyutu
olmalıdır.

-

Cinsiyet analizi yaparken STK'larla iş birliği (deneyimli uzmanlardan faydalanmak gibi)
cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin toplanmasında ordu için faydalı olacaktır.

-

Cinsiyet analizi dahili olarak askerî bir organizasyona uygulanabileceği gibi, harici olarak
operasyonel bir çevreye de uygulanabilir.28

Kriminal vaka çalışmaları cinsiyet eşitsizliğini ne doğrulamakta ne de çürütmektedir. Mevcut
araştırmalar, terörle bağlantılı suçlardan hüküm giymiş kadınlara daha yumuşak davranıldığını
göstermektedir. Devlet terör eylemi faillerini ister kadın ister erkek olsun adalete teslim etmekle
yükümlüdür. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili suçların kriminalize edilmesinde hâlâ
sorunlar bulunmaktadır. Ceza adaleti aktörleri, kadınları teröristle sınırlı ilişkilendirme eğiliminde
olan toplumsal cinsiyet klişelerinden kaçınmalıdır. Bir terör davasını kovuştururken ve uygun
suçlamaya karar verirken niyet dikkate alınmalıdır. Bazı toplumlarda kadınların kendi kararlarını

28 H. Yalçınkaya, Good Practices in Counterrorism, 2021.
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vermek için tam bir kişisel yetkiye sahip olmayabilecekleri ya da zorlanmış olabilecekleri de göz
önünde bulundurulmalıdır.29
INTERPOL’a göre kadın teröristlerin raporlanma oranı istenilen seviyenin altındadır. Kadın
teröristlerin çoğunlukta olduğu örgüt DEAŞ’tır. Kadın teröristlerin kullanımı son yıllarda özellikle
Afrika’da artmıştır. Eldeki sınırlı veriye rağmen kadın ve erkek teröristlerin aynı yollardan çatışma
bölgelerine ulaştıkları anlaşılmaktadır. Sosyo-ekonomik fırsatlar, marjinalleşme, ayrımcılık ve
dışlanma, uzun süredir çözülmemiş çatışmalar, insan hakları ihlali ve cezaevlerinde radikalleşme
terör örgütlerine katılmadaki yapısal nedenler olarak göze çarpmaktadır. Sol görüşlü terör örgütleri
ataerkil düzen ve cinsiyet ayrımcılığına vurgu yaparken, sağ görüşlü terör örgütleri hiper erkeklik
anlatılarıyla erkekliği destanlaştırarak kadını bağımlı kılmaktadır. Zorla evlilik, belirli terör
gruplarını örgütlemek için bir araç olarak kullanılmaktadır.30
Özellikle kadınlar, şiddete dayalı gruplara katılmadan önce toplumsal cinsiyete dayalı şiddete
maruz kalmışlardır. Terör örgütleriyle bağlantılı kadınlar, yeterli rehabilitasyon ve yeniden
entegrasyon desteği alamamaktadır. Bu durum tekrar suç işleme riskini artırmaktadır. Ayrılan
kişilerle ilgili mevcut vakalarda yapılan araştırma ve deneyimler, güçsüzleştirme ve şiddet içeren
aşırılık yanlısı hareketlere ile terör örgütlerine katılma arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.
Terör gruplarından ayrılan kadınlar, hayatlarını sürdürmek için gelir elde etmede daha fazla yardıma
ihtiyaç duymaktadır. Kapsayıcı ve toplumsal cinsiyete duyarlı topluluk katılımının değeri esastır. Bu
nedenle güvenlik ve adalet aktörleri hoşgörü, deneyim ve kanıtlara sahip toplumsal cinsiyet
uzmanlarıyla iş birliği yapmalıdır.31
Sonuç
Arzu edilen topyekûn bir mücadele stratejisi olsa da ülkelerin ekonomik ve politik çıkarları,
kültürel farklılıkları, sosyolojik özellikleri, coğrafyaları ve büyük stratejileri terörizm konusunda
üzerinde mutabık kalınacak bir mücadeleye doğru evrim olmayacağını işaret etmektedir. Bu
minvalde, millî hassasiyetlerini dünyaya duyurmak, uzun yıllardır mağduru olduğu terörizmle
mücadelede haklı davasına uluslararası camiada gerekli desteği bulmak ve bütün bunları akademik
literatür ve bilimsel altyapı ile desteklemek isteyen Türkiye Cumhuriyeti, 2004 yılından bu yana
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ile konunun takipçisi olmaktadır.
Kovid-19 pandemisi ile başlayan ve tüm dünyayı sarsan bu süreçte terörizmle mücadele alanında
ülkelerin iyi uygulamalarını bir araya getirmenin ilk ve öncelikli adım olacağı idrak edilmiştir.
29 https://www.tmmm.tsk.tr/publication/workshop_reports/08-WomenInTerrorismAndCounterterrorism.pdf
(Erişim Tarihi: 17 Mart 2022).
30
https://www.tmmm.tsk.tr/GENDER_AND_COUNTERTERRORISM_REPORT(2021).pdf
(Erişim
Tarihi: 17 Mart 2022)
31 https://www.tmmm.tsk.tr/GENDER_AND_COUNTERTERRORISM_REPORT.pdf (Erişim Tarihi: 17
Mart 2022)
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Terörizmin sona erdirilmesinde sert ve yumuşak güçlerin birleşiminden oluşan akıllı gücün
kullanımının önemine vurgu yapılmış; öte yandan oluşturulacak mücadele stratejik dökümanlarının
paydaş danışmanlığı, risk değerlendirme, kanıt toplama ve politika sentezi ile test etme ve
kalibrasyon öğelerini barındırması gerektiği değerlendirilmiştir.
Geleceğe yönelik projeksiyon çizilirken terörist örgütlerce siber alanın bir tehdit sahası olarak
kullanılacağı öngörülmüş, bu alanda Siber Güvenlik Olgunluk Modeli (Cyber Security Maturity
Model) ismiyle yeni bir modelin uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Kritik altyapıların korunmasından esnekliği ve dayanıklılığı stratejisine geçilerek, sivil ve askerî
unsurların müşterek hareket ettiği bir model kurulması gerekliliği ifade edilmiştir. Pandemi, terör
örgütlerine “Bio-terörizm” pencerisini açarken, dünya ordularına da esnek bir dönüşüm stratejisinin
kapılarını aralamıştır. Medyanın doğru kullanılması halinde teröristlere karşı kullanabilecek bir silah
haline dönüşeceği vurgulanırlen, toplumsal cinsiyet analizi ile başlatılacak süreçlerin hem terör
örgütlerinde artan kadın radikalleşmesine çare olacağı hem de yargılama ve cezalandırma
süreçlerinde ortaya çıkan ikilemi sona erdireceği ifade edilmiştir.
Ülkesi ve coğrafyası olmayan terör ve terörizmin, ancak bu iki kavramın aklın akılla mücadelesi
olduğunun idrak edilmesi ve yapılan iyi uygulamaların kollektif bir hareket tarzı ile bir araya
getirilmesi neticesinde oluşturulacak veri havuzunun herkesin istifadesine sunulması neticesinde
uzun soluklu bir mücadele birlikteliğini kendiliğinden oluşturacak ve geleceğe yönelik yükselen
tehditlere hazırlık seviyesini yükseltecektir.
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Hibrit Tehditleri Tersine Çevirmek:
Kazakistan’ın Radikalleşen Bireyler Üzerine Rehabilitasyon Modeli
Alperen Kürşad ZENGİN
Kaan KILIÇ

Öz
Bu çalışmada; Kazakistan’ın DEAŞ’a katılım sağlayan vatandaşlarının ülkeye geri getirilerek
rehabilite edilmelerinin, hibrit tehditlerin geri döndürülmesi ve önünün alınmasına yönelik örnek
oluşturduğu iddia edilmektedir. Bu minvalde çalışma üç kısım halinde ele alınmaktadır. İlk olarak
modelin uygulanacağı kişilerin çatışma ve şiddet bölgelerinden Kazakistan’a geri getirildikleri süreç
açıklanacaktır. İkinci kısımda modelin uygulanmasında görevli kurumlar ile birlikte modelin hedef
ve amaçları üzerinde durulacaktır. Üçüncü kısımda ise modelin işleyiş süreci sosyal uyum, birincil
rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon başlıkları altında incelenecektir. Çalışmada açık kaynaklardan
istifade edilecek olup Kazakistan hükümeti tarafından yayımlanan resmî belgeler üzerinden
rehabilitasyon modeli ile ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
Reversing Hybrid Threats:
Kazakhstan's Rehabilitation Model on Radicalized Individuals
Abstract
This study claims that bringing back and rehabilitating Kazakhstan's citizens who joined DAESH
to the country sets an example for returning and preventing hybrid threats. In this context, the study
is examined in three parts. First of all, the process by which the people to whom the model will be
applied are brought back to Kazakhstan from the regions of conflict and violence will be explained.
In the second part, after the objectives and purposes of the model are interpreted, the institutions
responsible for the implementation of the model will be listed. In the third part, the working process
of the model will be elucidated under the headings of social cohesion, primary rehabilitation, and
reintegration. In the study, open sources will be used, and evaluations will be made on the
rehabilitation model through the official documents published by the Kazakhstan government and
non-official documents published by experts.

 Araştırma Görevlisi, Millî Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN),
Strateji ve Güvenlik Araştırmaları Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0003-2254-6680, e-posta:
azengin@msu.edu.tr.
 Araştırma Görevlisi, Millî Savunma Üniversitesi, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ATASAREN),
İstihbarat Çalışmaları Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-7926-1662, e-posta: kkilic@msu.edu.tr.
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Giriş
DEAŞ’ın 2014 yılında “Hilafet Devleti”nin kurulduğunu ilan etmesiyle, Orta Asya’da dâhil
olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden DEAŞ’a katılım sağlandığı gözlenmiştir. Bu durum
uluslararası güvenlik bağlamında devletlere karşı en öncelikli tehditler arasında sayılırken,
radikalleşme olgusuyla birlikte terörizm ile mücadele ana amaç haline gelmiştir. Savaşın
konvansiyonel muhtevasının değişmesi ile ortaya çıkan böylesi aktörlerin yine geleneksel tehdit
tanımlamalarından farklılaşması, onların mevcut literatürde henüz yeni sayılabilecek “hibrit
tehditler” grubunda değerlendirilmesine yol açmıştır.
Hibrit tehdit terimi, amacı yerel, bölgesel, devlet düzeyinde karar verme sürecini etkileyerek bir
hedefi baltalamak veya zarar vermek olan diğer devlet veya devlet dışı aktörler tarafından yürütülen
bir eylemi ifade eder. 1 Çok çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilirler; dezenformasyon, siber
saldırılar, ekonomik baskı, düzensiz silahlı grupların konuşlandırılması ve düzenli kuvvetlerin
kullanılması dahil olmak üzere askeri ve askeri olmayan, gizli ve açık bir çok yolu birleştirirler.2 Bu
çok modlu/çok düğümlü faaliyetler; ayrı birimler veya aynı birlikler tarafından yürütülebilir, ancak
çatışmanın fiziksel ve psikolojik boyutlarında sinerjik etkiler elde etmek için ana muharebe alanı
içinde genellikle operasyonel ve taktiksel olarak kullanılırken, devlet çatışmasının ölümcüllüğü ile
düzensiz savaşın fanatik ve uzun süreli hararetiyle harmanlanır. 3 Son dönemlerde hız, ölçek ve
yoğunluk bakımından artış gösteren bu faaliyetler savaş ve barış arasındaki çizgiyi bulanıklaştırırken,
hedef kitlelerin zihinlerine şüphe tohumları ekmeye devam etmektedir.4
Kazakistan’dan da binlerce insanın Suriye ve Irak gibi çatışma sahalarına giderek DEAŞ’a katılım
sağladıkları düşünülmektedir. DEAŞ’ın zayıflamasıyla birlikte radikalleşen bireylerin; vatandaşı
olduğu devlet sınırları içindeki faaliyetleri, çatışma bölgelerindeki etkinlikleri ve terör örgütlerine
katılımları, üçüncü bir devlet içinde eylemde bulunmaları ve farklı aktörler tarafından farklı amaçlar
dâhilinde kullanılabilmeleri açısından ortaya çıkabilecek sorunların hibrit tehditler kapsamında ele
alınabileceği düşülmektedir.
Böylelikle çalışmada; Kazakistan’ın DEAŞ’a katılım sağlayan vatandaşlarının ülkeye geri
getirilerek rehabilite edilmelerinin, hibrit tehditlerin geri döndürülmesi ve önünün alınmasına
yönelik örnek oluşturduğu iddia edilmektedir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde
Kazakistan’ın Jusan Operasyonları dahilinde Suriye’den geri döndürülecek vatandaşlarının
1 “Hybrid Threats as a Concept”, The European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats, Hybrid
CoE, https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats-as-a-phenomenon/ (Erişim Tarihi: 24.02.2022).
2 European Comission, Defence Industry and Space, https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defenceindustry/hybrid-threats_en, (Erişim Tarihi: 24.02.2022).
3 Frank G. Hoffman, “Hybrid Threats: Reconceptualizing the Evolving Character of Modern Conflict”,
Institute for National Strategic Studies National Defense University, Nisan 2009, 40, s.5.
4 “NATO’s response to hybrid threats”, NATO, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm
(Erişim Tarihi: 24.02.2022).
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belirlenmesi ve ülkeye dönüş süreci ele alınırken, ikinci bölümde; uygulanan rehabilitasyonun nasıl
icra edildiği ile ilgili yapısal ve kurumsal açıklamalar yer alacaktır. Üçüncü bölümde ise,
rehabilitasyonu tamamlanan bireylerin topluma yeniden kazandırılmasına odaklanan entegrasyon
süreci anlatılacaktır.
1.

Tehditlerin Belirlenmesi: Jusan Operasyonları

Kazakistan’ın radikalleşme ile mücadele modelinin anlaşılması için modelin geliştirildiği sırada
gerçekleşen olaylar ile yasal dayanakların neler olduğunun açıklanması gerekmektedir. Arap Baharı
sonrası (özellikle 2014 yılından sonra) çok sayıda insan çatışma bölgelerine giderek şiddet pratiği
kazanmıştır. Kazakistan içerisinden de binlerce insanın Suriye ve Irak gibi çatışma sahalarına
gittikleri düşünülmektedir. Kazakistan yönetimi; DAEŞ’in gücünü kaybetmesiyle birlikte bu
bölgelerde bulunan insanların geri döndüklerinde Kazakistan’da ya da üçüncü bir devletin sınırları
içerisinde faaliyet gösterebilme olasılıklarına binaen tehdit algıladıkları için buna karşılık etkin bir
önlem olarak radikalleşme ile mücadele modelini geliştirmişlerdir.
Kazakistan’ın bu modeli geliştirmesinde etkili olan üç faktörden bahsedilebilmektedir. İlk olarak
Kazakistan, Aralık 2017'de imzalanan BM Güvenlik Konseyi'nin 2396 sayılı kararı5 gibi, yabancı
terörist savaşçılarla bağlantılı ve terör mağduru olabilecek kadın ve çocukların iadesi ve
desteklenmesine ilişkin birçok uluslararası anlaşmanın imzacısıdır. Bu anlaşmalar, Kazakistan
devletine uluslararası seviyede sorumluluk yüklemektedir.
İkinci faktör ise Kazakistan’ın kendi anayasasından kaynaklanmaktadır. Kazakistan anayasasının
21. ve 39. maddelerine göre, Kazakistan vatandaşlarının yurda geri dönüşüne engel olunamamaktadır.6
Bir Kazakistan vatandaşı her ne suçu işlemiş olursa olsun Kazakistan’a dönme ve adil yargılanma
hakkına sahiptir.7 Üçüncü ve belki de en önemli faktör ise insaniyet faktörüdür. Kazakistan’dan
Suriye ve Irak’a gitmiş olan ailelerin içerisinde suçlu kişiler bulunabildiği gibi mağdur kişiler de
bulunabilmektedir. Örneğin, Ocak 2019'da dönemin Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, iade
edilen vatandaşların “teröristler tarafından rehin tutuldukları ülkelere sahtekarlıkla götürülen”
mağdurlar olduğunu ifade etmiştir. 8 Kazakistan devleti, özellikle kadın ve çocukların istismar
edilebileceğini düşündüğü için geliştirmiş olduğu modelde kadın ve çocuklar üzerinde durmaktadır.
Modelin hayata geçirilmesinde en önemli aşamalardan birisi çatışma bölgelerinde bulunan
insanların, Suriye’den Kazakistan’a getirilmesidir. Kazakistan yetkilileri, bu faaliyeti icra edebilmek

5 Resolution 2396, UN Security Council, 21 December 2017, https://undocs.org/S/RES/2396(2017) (Erişim
Tarihi: 05.02. 2022).
6 Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 21., s. 66.
7 Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası, Madde 39., s.70.
8 Elena Zhirukhina, “Foreign Fighters From Central Asia: Between Renunciation and Repatriation”, ISPI, 03
October 2019, https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/foreign-fighters-central-asia-between-renunciationand-repatriation-24072 (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
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için 2018 yılında özel bir çalışma grubu kurmuştur. Çalışma grubunun sarf ettiği çabalar neticesinde
gerçekleşen Jusan operasyonu ile ilgili resmi veriler, Kazakistan hükümeti tarafından
açıklanmamıştır. Ancak kamuoyuna yansıyan haberler dikkate alınacak olursa Ulusal güvenlik
komitesinin eşgüdüm rolünü üstlendiği çalışma grubunun içerisinde Dışişleri Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Ofisinin yer aldığı anlaşılmaktadır.9
Jusan operasyonu üç aşamada gerçekleştirilmişlerdir. İlk aşamada bölgede bulunan Kazakistan
vatandaşlarının tespit edilmesi ve bu kişiler ile ilgili resmî belgelerin toplanması hedeflenmiştir.
İkinci aşamada Dışişleri Bakanlığı’nın gayretleri ile devletlerarası müzakereler yürütülmüş ve Kazak
vatandaşlarının tahliye edilmesi için uygun koşullar yaratılmaya çalışılmıştır. Operasyonların üçüncü
aşamasını, 2019’un başından 2021 yılının başına kadar olan dönemi kapsayan geri dönüş
operasyonlarının kendisi oluşturmaktadır.

10

Operasyonların Suriye’de gerçekleşen kısmına

Kazakistan coğrafyasında sıkça görülen Jusan isimli bir bitkinin adı verilmiştir. Operasyonun aktif
ilk aşaması Ocak 2019 tarihinde başlamıştır. Savunma Bakanlığı’nın envanterinde bulunan 3 adet S295 tipi askeri uçak, militanlar ve ailelerini almak maksadıyla Aktau havaalanından kalkarak
Suriye’ye intikal etmiştir.11 Beş aşamada gerçekleşen geri getirme faaliyetleri, 4 Şubat 2021 tarihinde
son seferin yapılmasıyla neticelenmiştir.12
Jusan operasyonu sırasında toplam 654 kişi Suriye’den Kazakistan’a iade edilmiştir.
Operasyonun hemen her safhası başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasıyla desteklenmiştir. 13
Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın gerçekleştirmiş olduğu konuşmalar ve Ulusal Güvenlik Komitesi ile
Dışişleri Bakanlığı’nın yayımlamış oldukları brifingler sayesinde halkın geri dönenler hakkında
farkındalık seviyesinin arttırılması hedeflenmiştir. Ulusal kanallarda yayınlanmak üzere “Zhusan: a
Long Way Home” gibi belgesel içerikleri de bu dönemde hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.14
2.

Yapısal ve Kurumsal Açıdan Rehabilitasyon Modeli

Kazakistan hükümeti,15 Mart 2018 tarihinde almış olduğu 124 sayılı kararla birlikte resmi adı
“2018-2022 Döneminde Kazakistan Cumhuriyeti'nde Dini Aşırıcılık ve Terörle Mücadele Devlet
Programı” olan rehabilitasyon programını uygulamaya sokmuştur. Programın temel amacı,

9 “Side Event on Kazakhstan’s Zhusan Operation Took Place in Geneva”, Strategy 2050, 8 November 2019,
https://strategy2050.kz/en/news/side-event-on-kazakhstan-s-zhusan-operation-took-place-in-geneva-/ (Erişim
Tarihi: 05.02.2022).
10 William B. Farrell, “Processes of Reintegrating Central Asian Reternees from Syria and Iraq”, USIP Press,
2021: No 498, s.6.
11 “Операция ‘Жусан’: КНБ опубликовал рассказы участников и уникальные фото,”, Tengrinews, 29
Kasım
2021,
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/operatsiya-jusan-knb-opublikoval-rasskazyiuchastnikov-455221/, (Erişim Tarihi: 09.03.2021).
12 Age
13 Farrell, Age, s.4.
14 “Communication Strategy: Kazakhstan”, Research Center for Religious Studies Kyrgyzstan, 2021,
https://internews.org/wp-content/uploads/2021/07/Commstrat_KZ_ENG.pdf (Erişim Tarihi: 05.02.2022), s.34
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“İnsanların, toplumun ve devletin güvenliğinin dini aşırılığın şiddetli tezahürlerinden ve terör
tehdidinden arınmasının sağlanması” olarak ifade edilmektedir.15 Kazakistan hükümeti programın
başarıya ulaşabilmesi açısından bazı görevlerin yerine getirilmesi gerektiğini saptamıştır. Bu
görevler şu şekilde listelenebilmektedir:16
1. Toplumda radikal ideolojiye karşı bağışıklık ve radikal tezahürlere sıfır tolerans
oluşturmayı amaçlayan dini aşırılık ve terörizmi önlemeye yönelik tedbirlerin iyileştirilmesi,
2. Kazakistan Cumhuriyeti nüfusunun radikalleşmesi üzerinde dış faktörlerin etkisinin
azaltılması,
3. Devlet teşkilat yapısı ve kolluk kuvvetleri sisteminin iyileştirilmesi de dahil olmak üzere,
dini aşırılık ve terörizmin tespit edilmesi ve bastırılmasının etkinliğinin arttırılması,
4. Dini aşırılık ve terör eylemlerine tepki sisteminin iyileştirilmesi ve bunların sonuçlarının
en aza indirilmesi ve (veya) ortadan kaldırılması,
Kazakistan hükümeti yetkilileri, programda belirtilen ilgili dönemin sona ermesine müteakip
yapmayı hedefledikleri değerlendirmelerde programın etkinliğini ölçmeyi hedeflemektedirler. Bu
etkinliği ölçebilmek için de bazı hedef göstergeler belirlemişlerdir:17
1. Dini ihtilaf veya düşmanlığı kışkırtmayı amaçlayan aşırı fikirleri destekleyen insanların
sayısının azaltılması,
2. Zamanında önlenen (oluşum, hazırlık, saldırı aşamasında) terörist ve aşırılık yanlısı
eylemlerin oranının arttırılması,
3. Kazakistan Cumhuriyeti topraklarındaki terör eylemlerine yanıt vermeye ve ayrıca
terörizmin sonuçlarını en aza indirmeye ve (veya) ortadan kaldırmaya hazır olma düzeyi.
Radikalleşme sorunu, bireylerin ve toplumun yaşam alanını doğrudan etkilediği için kamunun
hemen hemen bütün alanlarında görevli kurumların, radikalleşme ile mücadele programlarında görev
alması gerekmektedir. Kazakistan’ın geliştirmiş olduğu programda da Ulusal Güvenlik Komitesinin
eşgüdümünde ilgili kurumların problemlere karşı önlemler geliştirmeye çalıştığı görülmektedir.
Kamuoyuna yansıyan raporlarda, programda görevli ilgili kurumlar şu şekilde listelenmektedir:18

15 “2018-2022 için Kazakistan Cumhuriyeti'nde Dini Aşırıcılık ve Terörizmle Mücadele Devlet Programının
onaylanması üzerine”, Kazakistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi,
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000124#z7 (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
16 Age
17 Age
18 Yulia Shapoval, “Kazakhstan’s Approach And Experience In Rehabilitation And Reintegration Of
Repatriates”, Search for Common Ground, 2021, Nur-Sultan, s. 21.
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-

Ulusal Güvenlik Komitesi (Terörle Mücadele Dairesi, Bölge Başkanlıkları, Terörle
Mücadele Merkez Karargâhı, “Arystan” Özel Kuvvetleri, KNB Akademisi)

-

Sağlık Bakanlığı

-

Eğitim ve Bilim Bakanlığı

-

İçişleri Bakanlığı (Göç Hizmetleri Komitesi, Ulusal Muhafızlar, İçişleri Bakanlığı ve
Mangystau bölgesindeki Acil Durumlar Dairesi askeri personeli)

-

Bilgi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı

-

Dışişleri Bakanlığı

-

Savunma Bakanlığı

-

Mangystau Eyaleti Akimat

-

Başsavcılık

-

Güvenlik Konseyi

-

İllerdeki Akimatlar (Maarif Daire Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İş Bulma Merkezleri
ve diğer kurumlar)

3.

Rehabilitasyon Modelinin Uygulanması

Kazakistan’ın radikalleşme ile mücadele programı üç başlık altında icra edilmektedir. İlk olarak
Jusan operasyonu ile ülkeye getirilip Aktau kampına yerleştirilen kişilerin durumlarının tespit
edilmesi için “sosyal uyum” çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık bir ay süren bu aşama,
çatışma bölgelerinden yurda geri getirilen kişilerin şiddetten uzak bir hayata alışmalarına
odaklanmaktadır. Bu aşamada uzmanlar, geri dönenlerin teşhisini sağlamakta, şiddet ve çatışma
bölgelerinde kalmalarının tam etkisini değerlendirmekte ve temel tıbbi ihtiyaçlarını, psikolojik
yardım ve tedavi ihtiyaçlarını, giysi ve gıda ile sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit etmektedirler.19
Çatışmalara katıldıkları (veya terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerinde aktif olarak görev
aldığı) tespit edilenler hakkında ulusal hükümet tarafından özel süreçler ve kapalı davalar yoluyla
cezai kovuşturmalar yürütülmektedir. Kazakistan'da, otuz bir erkek ve on iki kadın hükümlü ile on
dördü soruşturma altında olmak üzere, elli yedi yetişkin hakkında cezai işlem başlatılmıştır. Mahkûm
olanların çoğu Kustanai Bölgesi'ndeki bir tesiste, İçişleri Bakanlığı Ceza İnfaz Sistemi Komitesi ve
Ulusal Güvenlik Komitesi'nin yargı yetkisi altında cezalarını çekmektedir. Bu bireyler,

19 Aziza Abdirasulova and Dmitry Kabak, “Work with returnees from Syria and Iraq: Kazakhstani
experience”, OSCE, 24 September 2019, https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/432398_1.pdf (Erişim
Tarihi: 07.02.2022).

314

radikalleşmenin hapisteki diğer mahkumlar arasında da yayılmasının önlenmesi maksadıyla ayrı bir
gözlem noktasında tutulmaktadırlar. 20
Uzmanlar, şiddet ve çatışma bölgelerinde kalmalarının etkisini teşhis etmek ve onları barışçıl bir
hayata hazırlamak için çocuklarla birlikte çalışmaktadır. Çocuklar, danışmanlar ve eğitimciler
eşliğinde yeni hayatlarına uyum sağlamak ve normal okullara katılmadan önce okuma ve yazmayı
öğrenmek için özel derslere katılmaktadırlar.21
Rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon programının ikinci aşaması, geri dönenlerin ikamet ettiği
yerlerde ve büyük ölçüde “Şans” Merkezleri altında gerçekleştirilen birincil rehabilitasyon ve
sosyalleşmedir. Bu aşama, kadınların ve çocukların ilk aşamada açıklanan belge ve kayıtlarının
toplanmasının yanı sıra kadınların bir toplumda yaşamak için gerekli yetenekleri edinmesini
kapsamaktadır. Bu aşamanın zaman çizelgesi, Ocak 2019'dan (“Jusan -1” operasyonu kapsamında
çocuklu ilk kadınların gelişi) Mart 2020'ye kadar olarak belirlenmiştir.22
Rehabilitasyon aşamasında, Eğitim ve Bilim Bakanlığı yaşça küçük çocuklarla çalışmaktan
sorumlu kurumdur. Rehabilitasyon, Pravo kamu vakfı gözetiminde Şans Sosyal ve Hukuki Destek
Merkezlerinde gerçekleştirilmektedir. Pravo, ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde faaliyet
gösteren, hükümet ve özel sektör tarafından finanse edilen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu
merkezlerin asıl görevi, çocukların rehabilitasyonu olmakla birlikte, çocukların tıbbi muayene ve
tedavilerini karşılamak ve çocukları okula hazırlamaya yardımcı olmaktır. Bunun yanı sıra Pravo,
geri dönen yetişkinlere hukuki, psikolojik, sosyal ve barınmayı da kapsayan maddi yardım
sağlamaktadır. 23 Ülke genelinde 17 bölgede açılmış olan “Şans” Merkezleri, avukatlar, toplum
çalışanları, psikologlar, eğitimciler dahil olmak üzere gerekli uzman personele sahiptir. 24 “Şans”
Merkezlerinde geri dönenlerle çalışırken, danışmanlar her kadın için kişiselleştirilmiş çalışma planı
yapmaktadır. Kadınların durumunu teşhis etmek için şu yöntemler kullanılmaktadır:25
-

Kişilik tipolojisi testi (Dışadönüklük, Deneyime Açıklık, Nörotisizm, Uyumluluk
özelliklerini değerlendiren),

-

Eysenck Kişilik Anketi,

20 Farrell, Age, s.7.
21 Kanymgul Elkeeva and Farangis Najibullah, “Central Asia Struggles to Reintegrate Islamic State
Returnees”, RadioFreeEurope RadioLiberty, 6 November 2021, https://www.rferl.org/a/central-asia-islamicstate-repatriation/31548973.html (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
22 Shapoval, Age, s.17.
23 Ksenia Bondal, “Kazakhstan rehabilitating children recently returned from Syria, Iraq”, CARAVANSERAI,
1 August 2019, https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2019/01/08/feature-01 (Erişim
Tarihi: 20 Ocak 2022).
24 Stevan Weine, “Rehabilitating the Islamic State’s Women and Children Returnees in Kazakhstan”, Just
Security, 12 December 2019, https://www.justsecurity.org/67694/rehabilitating-the-islamic-states-womenand-children-returnees-in-kazakhstan/ (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
25 Shapoval, Age, s.26.
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-

FPI testi

-

Saldırganlık Anketi (Ludmila Pochebut Anketi),

-

Sobchik Anketi,

-

Yalan Dedektörü Testi,

-

IQ Testi,

-

Tolerans İndeksi Anketi

-

Ebeveyn Tutum Araştırma Ölçeği (Ebeveyn Çocuk Yetiştirme Tutumları)

“Pravo” ve “Şans” Merkezleri, İçişleri Bakanlığı, eğitim ve tıp kurumları, çocuk işleri
komisyonları ile çalışma deneyimine sahiptir. “Şans” merkez binaları, belirli bir süre çocuklu
kadınları barındıracak şekilde tasarlanmaktadır.26
Shapoval’ın Kazakistan’ın rehabilitasyon modelini açıkladığı çalışmasından aktardığına göre,
“Şans” Merkezlerinin danışmanları ve toplum çalışanları ile yapılan görüşmeler, uzmanların
çocukları yalnızca toplumsal hayata uyum sağlamak için değil, sosyalleştirmek ve okul çağındaki
çocukları yeni akademik yıla hazırlamak için de kapsamlı bir çaba sarf ettiğini göstermektedir.27
Geri dönen yetişkinlerin rehabilitasyonundan sorumlu makam, Enformasyon ve Kamusal
Kalkınma Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Komitesi'dir. Komite, rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek
için Kazakistan'ın tüm bölgelerinde ofisleri bulunan Akniyet Bilgi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni
görevlendirmektedir. Merkez, gözaltı merkezlerinde olanlar da dahil olmak üzere geri dönenlerin
teolojik ve psikolojik rehabilitasyonunu yürütmektedir.28
Rehabilitasyonun teolojik açıdan amacına ulaşabilmesi için “Şans” Merkezleri, kadın
ilahiyatçıları, kadınlar ve çocuklar için özel kurslar düzenlemek maksadıyla işe almaktadır.29 Kadın
ilahiyatçılar Kazakistan'da oldukça yeni bir olgudur. Kadın ilahiyatçılar, kadın ve çocukların dini
yeniden eğitimini uygularken yüksek talep görmektedir.30
Şans Merkezlerinde görev yapmakta olan Leila Rysakova, kadınlarla düzenli dersler
uygulayabilmek için kendi metodolojisini tasarlamaktadır. Rysakova, Abay ve Cengiz Aytmatov gibi
yazarların eserlerine atıfta bulunarak hem Hanefi İslam Okulu'nun dini yönlerine hem de Kazak
geleneksel kültürünün manevi yönlerine vurgu yapmaya çalışmaktadır. Metodolojisinin amacını,
26 Farangis Najibullah, “The Women Who Came Home: Kazakhstan Tries To Rehabilitate Islamic State
Returnees”, RadioFreeEurope RadioLiberty, 23 June 2019, https://www.rferl.org/a/central-asia-islamic-staterepatriation/31548973.html (Erişim Tarihi: 03.02.2022).
27 Shapoval, Age, s.18.
28 Vincent Lyn, “Kazakhstan’s Repatriation of its Citizens From Isis”, medium.com Personal Blog Website,
29 May 2020, https://vincentlyn.medium.com/kazakhstans-repatriation-of-its-citizens-from-isis-f19aa58125fe
(Erişim Tarihi: 22.01.2022).
29 Alexander Bogatik, “Kazakhstan discusses radicalisation of women”, CARAVANSERAI, 11 November
2016, https://central.asia-news.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2016/11/11/feature-01 (Erişim Tarihi:
22.01.2022).
30 Shapoval, Age, s.18.
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yalnızca kadınların dini görüşlerini değiştirmek değil, aynı zamanda onların zihniyetlerini,
Kazakistan toplumuna başarılı bir şekilde entegre olmalarını sağlayacak biçimde şekillendirmek
olduğunu ifade etmektedir.31
Kazakistan Müslüman Ruhani Müdürlüğü de dini rehabilitasyon programında aktif olarak yer
almaktadır. Bölgesel sivil toplum kuruluşları ve rehabilitasyon merkezleri de rehabilitasyon ve
yeniden sosyalleşme sürecine dahil olmaktadırlar.32 Dini yeniden eğitim, radikalleşmiş bireylerin
Kazakların -eski zamanlardan- beri bağlı oldukları Hanefi İslam inancına tekrar sahip olmalarını
hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla “Akniyet” Savunuculuk ve Rehabilitasyon
Merkezi de görev almaktadır. Merkez 2014'ten itibaren, radikal ve aşırılık yanlısı dini eğilimlere
sahip mahpuslarla, onların radikallikten arındırılması ve cezaevlerinde dini güdümlü aşırılığın
yayılmasını önleme çabalarında çalışmaktadır.33
Rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon programının son aşaması kadınların ve çocukların
topluma kazandırılmaya çalışıldığı “yeniden entegrasyon” aşamasıdır. Bu aşamada, çatışma ve
şiddet bölgelerinden gelerek rehabilitasyon aşamalarından ilk ikisini geçen her kişi için bireysel
planlara dayalı olarak geliştirilen teolojik, psikolojik ve sosyal programlar uygulanmaktadır. Bu
planlar, yaş, cinsiyet, sağlık koşulları gibi etmenlerin yanı sıra sosyal çevrenin etkisi de dikkate
alınarak hazırlanmaktadır.34 Bu aşamadaki faaliyetler daha çok yerel yönetimlerin sahip oldukları
imkânlar ölçüsünde gerçekleştirilmektedir. Örneğin, yerel yönetimlere bağlı olarak görev yapan Dini
Araştırmalar Merkezi, kadın göçmenlerin yeniden entegrasyonu için projeler geliştirmektedir. Yerel
yönetimlerin sahip olduğu imkânlar farklılık arz ettiği için bu aşamadaki uygulamaların da bir yerel
yönetimden diğerine göre farklı olabileceği düşünülebilmektedir. Bu aşamada kamu kuruluşlarına
bağlı dernekler ile birlikte sivil toplum örgütleri de aktif rol alarak kadınların istihdamına yönelik
meslek kursları ve kadın kulüpleri kurmaktadırlar.35 Örneğin kadınların çalışmakta olduğu maske
dikim atölyeleri kurularak kadınların küresel salgın döneminde çalışmalarına olanak sağlanmıştır. 36
Yeniden entegrasyon aşamasında kadınların sadece mesleki olarak değil sosyal olarak da geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için kadınların boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri

31 Age, s.19.
32 Aizada Arystanbek, “Kazakh Women Returning From Syria Given Special Rehabilitation For PTSD and
Survivor’s Guilt”, The Astana Times, 28 May 2021, https://astanatimes.com/2021/05/kazakh-womenreturning-from-syria-given-special-rehabilitation-for-ptsd-and-survivors-guilt/ (Erişim Tarihi: 17.01.2022).
33 “More than 300 groups on religious work with youth of Kazakhstan”, Strategy 2050, 23 September 2016,
https://strategy2050.kz/en/news/39124/ (Erişim Tarihi: 15.01.2022).
34 Farrell, Age, s.8.
35 Alexander Bogatik, “Kazakhstani province seen as model for successful counter-radicalisation efforts”,
Caravanserai, 27 December 2017,
https://central.asianews.com/en_GB/articles/cnmi_ca/features/2017/12/15/feature-02 (Erişim Tarihi:
12.01.2022).
36 Shapoval, Age, s.29.
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amacıyla sosyal ve kültürel geziler düzenlenmektedir. Kadınların hem topluma katılabilmeleri hem
de milli ve manevi yönlerini kuvvetlendirebilmeleri açısından atılan bu adımlar önem arz etmektedir.
Sonuç
DEAŞ’ın 2014 yılında “Hilafet Devleti’ni” ilan etmesiyle birlikte dünyanın birçok ülkesinden
DEAŞ’a katılım sağlandığı görülmüştür. Kazakistan’dan da binlerce insanın Suriye ve Irak gibi
çatışma sahalarına giderek DEAŞ’a katılım sağladıkları düşünülmektedir. DEAŞ’ın zayıflamasıyla
birlikte radikalleşen bireylerin; vatandaşı olduğu devlet sınırları içindeki faaliyetleri, çatışma
bölgelerindeki etkinlikleri ve terör örgütlerine katılımları, üçüncü bir devlet içinde eylemde
bulunmaları ve farklı aktörler tarafından farklı amaçlar dâhilinde kullanılabilmeleri açısından ortaya
çıkabilecek sorunların hibrit tehditler kapsamında ele alınabileceği düşülmektedir.
Kazakistan hükümeti,15 Mart 2018 tarihinde almış olduğu 124 sayılı kararla birlikte resmi adı
“2018-2022 Döneminde Kazakistan Cumhuriyeti'nde Dini Aşırıcılık ve Terörle Mücadele Devlet
Programı” olan rehabilitasyon modelini uygulamaya sokmuştur. Kazakistan’ın rehabilitasyon
modelini geliştirmesinde imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaların, kendi iç hukukunun ve Kazakistan
hükümetinin insaniyet prensibine olan inancının etkili faktörler olarak sıralanabildiği ifade
edilebilmektedir.
Kazakistan’ın rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon modeli incelendiğinde modelin bazı olumlu
yansımaları ile geliştirilmesi gereken yönleri olduğu görülmektedir. Programın geliştirilmesinde
kapsamlı bir devlet desteği olduğu ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde
çalıştıklarını söylemek mümkündür. Programda avukatlar, psikologlar ve din adamları gibi birden
çok meslek kuruluşu görev aldığı için programın halk tabanında bir karşılık bulmuştur. Ayrıca geri
dönen kadın ve çocuklarla yakından çalışan bilim adamları, psikologlar ve sosyologlar, bazı deneysel
yöntemlerini test etme imkânı bulabilmişlerdir. Test etme imkânı buldukları bu varsayımlarını,
ilerleyen dönemlerde programın daha da iyi hale gelmesi için geliştirebileceklerdir.
Programın “Birincil Rehabilitasyon” ve “Yeniden Entegrasyon” aşamalarının başarıyla sonuçlandığı
düşünülmektedir. Birinci rehabilitasyon aşamasında sosyal, psikolojik ve teolojik açıdan yardım alan
kadınlar, yeniden entegrasyon aşamasıyla birlikte istihdam edilme olanağına sahip olmuşlardır.
2020 yılında ortaya çıkan küresel salgın nedeniyle programın icra şekli salgından etkilenmiştir. Daha
evvel kadınlarla yüz yüze yapılması planlanan görüşmeler çevrimiçi platformlar aracılığıyla yapılmaya
çalışılmıştır. İnsanlar çevrimiçi platformlarda çok hızlı radikalleşme potansiyeline sahip olabilmektedir
ancak tam tersinin aynı şekilde gerçekleşebildiğini söylemek pek mümkün gözükmemektedir.
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Hollanda'nın PKK Politikası:
Hibrit Tehditler Bağlamında Bir Değerlendirme
Nesrin ŞEREF
Kemal EKER
Öz
İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşlar, düşük seviyeli çatışmalara evirilmiştir. Bunun temel
nedeni 1945 yılında imzalanan BM Şartı ile devletlerin kuvvet kullanma tehdidine ve kuvvet
kullanımına başvurmaktan kaçınma taahhüdü altına girmeleridir. 2000’li yılların başlarında literatüre
dâhil olan “hibrit savaş” ve “hibrit tehdit” kavramlarının isimlendirilmeleri yeniyken, açıklamaları
bilinen açıklamalardı. Vekâlet savaşı yürüten devletler terör örgütlerini ve paramiliter yapıları daha sık
kullanmaya, terör örgütleri ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte hibrit terör metotlarını daha çok tercih
etmeye başlamışlardır.
Türkiye’de 1970’lerde Marksist-Leninist bir örgüt olarak ortaya çıkan PKK, 1984’ten itibaren
silahlı propaganda yöntemi uygulayan ve Türkiye topraklarının bir kısmında devlet kurmak isteyen bir
terör örgütüdür. 1999’da Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından taktik değiştiren PKK; sözde
siyasallaşma adı altında siyasi platformlarda ve özellikle uluslararası örgütler ve devletler nezdinde
yürüttüğü faaliyetlerle, bazı Avrupa ülkelerinin siyasal boşluklarından da yararlanarak terörist kimliğini
gizlemeye çalışmıştır. Eylemlerini, çoğunlukla Irak’ın kuzeyindeki kamplarda eğitmekte olduğu
teröristler ile gerçekleştiren terör örgütü, varlığını bugüne kadar sürdürebilmesini komşu ülkelerimiz,
Avrupa ve ABD’ye borçludur. Avrupa ülkelerinde PKK’ya gösterilen müsamaha sonucu; dernek, vakıf
vb. adı altında faaliyet yürüterek eğitim, propaganda, lojistik, medya ve finansal alanlarda destek
toplamaktadır. Avrupa’da PKK’nın yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi olarak Almanya
bilinmektedir. Almanya’dan sonra ise faaliyetlerinin en yoğun olduğu ülke Hollanda’dır. Geçmiş
dönemde Hollanda’da, basına yansımış ve kapatılmış siyasi ve askerî eğitim verilen kamplar mevcuttur.
The Netherlands' PKK Policy:
An Evaluation in the Context of Hybrid Threats
Abstract
After the Second World War, wars escalated into low-level conflicts. The main reason for this is
that with the UN Charter signed in 1945, states committed to refrain from the threat and use of force.
While the naming of the concepts of "hybrid war" and "hybrid threat" which were included in the
literature in the early 2000s, was new, their explanations were known. States waging a proxy war have
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started to use terrorist organizations and paramilitary structures more frequently, and terrorist
organizations have started to prefer hybrid terror methods more with the development of technology.
The PKK, which emerged as a Marxist-Leninist organization in Turkey in the 1970s, is a terrorist
organization using armed propaganda since 1984 and wants to establish a state in a part of Turkey's
territory. The PKK changed tactics after the capture of Abdullah Öcalan in 1999; Under the name of socalled politicization, he tried to hide his terrorist identity by taking advantage of the political vacuums
of some European countries, with his activities on political platforms and especially before international
organizations and states. The terrorist organization, which carries out its actions mostly with the
terrorists it trains in the camps in northern Iraq, owes its continued existence to our neighboring
countries, Europe, and the USA. As a result of the tolerance shown to the PKK in European countries,
associations, foundations, etc., it collects support in education, propaganda, logistics, media, and
financial fields by operating under its name. Germany is known as one of the countries in Europe where
the PKK operates intensively. A similar situation exists in the Netherlands. In the past, there were
political and military training camps in the Netherlands, which were revealed by the press and
consequently were closed.
Giriş
İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaş kavramı değişmeye başlamıştır. Savaş sonrasında imzalanan
BM Şartı, bu değişimde önemli rol oynamıştır. BM Şartı’nın 2. Maddesi 4. Fıkrasında belirtilen, “Tüm
üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak bütünlüğüne ya da siyasal
bağımsızlığına karşı, gerek Birleşmiş Milletler’in Amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde
kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar.”1 hükmü gereğince
açıkça savaş ilânı yerine vekâlet savaşları yürütmeyi tercih etmeye başlamışlardır. Bölgesel ve etnik
çatışmalar, ülkelerdeki ekonomik istikrarsızlıklar ve belirsizlikler, kitle imha silahları ve uzun menzilli
füzelerin yayılması, köktendincilik, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi sorunlar, uluslararası
konjonktürde ortaya çıkan yeni tehdit ve risklerdir. 1990 sonrasında, klasik terör örgütü ve
faaliyetlerinin yanı sıra nükleer, biyolojik ve kimyasal maddeler kullanan, uyuşturucu trafiği ile iç içe
olan, iletişim araçları üzerinden yönlendirilen yeni terör faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Teröre bakış
açılarının çok farklı olması ve terörün dünya devletleri tarafından kabul edilmiş ortak bir tanımı
olmaması; neyin, ne zaman ve kim için terör olduğu problemini karşımıza çıkarmaktadır. Temel
kavramlar üzerindeki anlaşmazlık, herkesin kendi ideolojik yapısı içerisinde çözümler aramasına,
dolayısıyla birbiriyle çelişen yaklaşımların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Terör, her türlü şiddet
hareketlerini içermekte olup, örgütlü ve kuralsız şiddet hareketleri olarak tanımlanabilir. Terörizm ise
siyasi unsur içeren, yani bir ideolojisi bulunan ve mevcut sistemi şiddet yoluyla tahribe yönelmiş, bu

1 Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Adalet Divani Statüsü, 1945, s.6.
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ideoloji etrafında örgütlenen birden fazla kişinin şiddet eylemleri temelinde, mevcut siyasi iktidarı ve
rejimi hedef alan faaliyetlerdir.
Terör olayları, XX. yüzyılın ikinci yarısından sonra daha da yoğunlaşmıştır. Türkiye’de 1970’lerde
Marksist-Leninist bir örgüt olarak ortaya çıkan PKK, 1984’ten itibaren silahlı propaganda yönetimi
uygulayan ve Türkiye topraklarının bir kısmında devlet kurmak isteyen bir terör örgütüdür. 1999’da
Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının ardından taktik değiştiren PKK; sözde siyasallaşma adı altında
siyasi platformlarda ve özellikle uluslararası örgütler ve devletler nezdinde yürüttüğü faaliyetlerle, bazı
Avrupa ülkelerinin siyasal boşluklarından da yararlanarak terörist kimliğini gizlemeye çalışmıştır.
Eylemlerini, çoğunlukla Irak’ın kuzeyindeki kamplarda eğitmekte olduğu teröristler ile gerçekleştiren
terör örgütü, varlığını bugüne kadar sürdürebilmesini komşu ülkelerimiz, Avrupa ve ABD’ye borçludur.
Avrupa ülkelerinde PKK’ya gösterilen müsamaha sonucu; dernek, vakıf vb. adı altında faaliyet
yürüterek eğitim, propaganda, lojistik, medya ve finansal alanlarda destek toplamaktadır. Avrupa’da
PKK’nın faaliyet merkezi olarak Almanya bilinmektedir. Almanya’dan sonra ise faaliyetlerinin en
yoğun olduğu ülke Hollanda’dır. Abdullah Öcalan’ın sorgusunda, Hollanda’yı üslenme ve eğitim
merkezi olarak, maddi ve manevi en çok destek buldukları ülke olarak adlandırması bu savı kanıtlar
niteliktedir. Geçmiş dönemde Hollanda’da, basına yansımış ve kapatılmış siyasi ve askerî eğitim verilen
kamplar mevcuttu. 1978’de kurulan PKK, Türkiye topraklarının bir kısmında devlet kurmayı isteyen bir
terör örgütüdür. 1999 yılında terörist başının yakalanmasını ardından strateji değiştirmiştir. 1995
yılından itibaren Avrupa’da faaliyet gösteren PKK, zaman içerisinde siyasal boşluklardan ve
müsamahalardan faydalanarak Avrupa’da faaliyetlerinin derinleştirmiştir. Almanya’nın ardından
Avrupa’da PKK’nın en yoğun faaliyet gösterdiği ülkelerden biri de Hollanda’dır. Terörist başı Kenya’da
havalimanında yakalandığında sahte pasaportla Hollanda’ya gitmeye çalıştığı da bilinmektedir. Aynı
zamanda terörist başının sorgusu sırasında Hollanda’yı üslenme ve eğitim merkezi olarak, maddi ve
manevi en çok destek bulundukları ülke olarak adlandırılması PKK için Hollanda’nın ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Hollanda’da PKK’ya ait olduğu bilinene ve kapatılan eğitim kampları
mevcuttur.
Bu çalışmada; hibrit tehditler bağlamında PKK’nın 80’li yıllardan itibaren Hollanda’da yürüttüğü
faaliyetler, Hollanda’nın PKK terör örgütüne nasıl göz yumduğu politikacıların söylemleri ile
medyadaki bakış incelenerek analiz edilmiş ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın
ilk bölümünde hibrit savaş2 ve hibrit tehdit kavramları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise, PKK’nın tarihi
hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde PKK’nın Hollanda’daki varlığı ve tarihi hakkında bilgi
verilmiştir.

2 Çalışmamızda, bir terör örgütü olan PKK’nın faaliyetlerinden bahsedilirken “hibrit terör” ifadesi kullanılacaktır.
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1. Kavramsal olarak hibrit savaş ve hibrit tehdit
Devletler kendi aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek için iki yola başvururlar; diplomasi ve savaş.
Uyuşmazlıkları ilk olarak diplomasi yoluyla halletmeye çalışan devletler bu durumu diplomasi ile
çözümleyemediklerinde savaşa başvurmaktadırlar.3 Uzun yıllardır var olan savaşlar günümüze geldikçe
şekil değiştirmeye başlamış, bu şekil değişimlerinden biri olarak da hibrit savaş ortaya çıkmıştır.
Hibrit kelimesi; Latince “hyrida” sözcüğünden gelmektedir. Hyrida “melez” ve “kesişme”
anlamlarına gelirken, 4 Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise “melez” ve “(teknolojide) iki farklı güç
kaynağının bir arada bulunması”5 gibi anlamlara gelmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu “hibrit savaş” tanımı ise şu şekildedir:
“(Jeo)politik ve stratejik amaçları gerçekleştirmeyi hedefleyen devlet ve devlet dışı, askerî, paramiliter,
düzensiz ve sivil aktörler tarafından yürütülen geleneksel ve geleneksel olmayan araçların, açık ve gizli
faaliyetlerini geniş, karmaşık, uygulanabilir entegre bir karışımına dayanan kapsamlı stratejilere
desteklenen bir savaş türüdür”. 6 En basit tanımıyla hibrit savaş, en az iki farklı savaş stratejisini
konvansiyonel ve/veya konvansiyonel olmayan metotları içeren bir savaş türüdür.
Hibrit savaş kavramı, ilk defa 8 Eylül 2005’te Arlington Virgina’daki Deniz Güçleri Formunda
James N. Matris tarafından kullanılmış, fakat Emekli Deniz Yarbay’ı Frank G. Hoffman tarafından
kullanılmasının ardından popüler olmuştur. 7 Frank G. Hoffman, hibrit savaşı “devlet ve devlet dışı
aktörlerin, düzenli ve düzensiz kuvvetlerin, sivil unsurların, terör örgütleri ve suç örgütlerinin birlikte
savaştığı bir çatışma türü” olarak tanımlamıştır.8 Hibrit savaş ile geleneksel savaş arasındaki en önemli
fark, savaş ilanı olmadan ve fark edilmeden mümkün olduğunca düşük yoğunluklu çatışmanın
sürdürülmesidir. Geleneksel savaşta, ordular savaş meydanlarında karşı karşıya gelirken, hibrit savaşta
son ana kadar ordular karşı karşıya gelmemektedir. 9 Hibrit savaşın unsurları arasında; düzenli ve
düzensiz ordular, özel kuvvetler, diplomasi, bilgi harekâtı, siber saldırılar, ekonomik savaş ve yerel
huzursuzlukları desteklemeyi sayabiliriz. Bu savaş türünün temel unsurlarından biri siber uzayken, en

3 Yunus Karaağaç, “Hibrit Savaş Anlayışı ve Terörizm”, TERAM, https://www.teram.org/Icerik/hibrit-savasanlayisi-ve-terorizm-102 (Erişim Tarihi: 12.01.2021).
4 Harm Pinkster, Woordenboek Latijn/ Nederlands, Amsterdan University Press, Amsterdam, 1998, s.472.
5 TDK, “Hibrit”, TDK, https://sozluk.gov.tr/?q=hibrit&aranan= (Erişim Tarihi: 12.01.2021)
6 Dışişleri Bakanlığı,“Hibrid Muharebe”, Twitter,
https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1478388356002287623?t=nSia5w V _PgJqgRCI-Rbivw&s=08, (Erişim
Tarihi:12.01.2022).
7 Karaağaç, Hibrit Savaş Anlayışı ve Terörizm.
8 Frank G. Hoffman “On Not-So-New Warfare: Political Warfare vs Hybrid Threats”, Warontherocks,
https://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-hybrid-threats/ , (Erişim
tarihi: 11.01.2021).
9 Salih Bıçakçı, “Hibrit Savaş” Güvenlik Yazıları Serisi, No.33, Kasım 2019,https://trguvenlikportali.com/wpcontent/upload s/2019/11/HibritSavas _SalihBicakci_v.1.pdf , (Erişim Tarihi: 13.01.2022).
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etkin kullanılan araç ise sosyal medyadır.10 Hibrit savaşın en büyük özelliği, savaş unsurlarının ve diğer
mevcut kabiliyetlerin her durumda farklı şekil ve zamanda kullanılmasıdır.11
NATO Dergisi’nde Dr. Arnold C. Dupuy, Dr. Dan Nussbaum, Vytautas Butrimas, Alkman
Granitsas tarafından yapılan “hibrit tehdit” tanımı “Devlet ve/veya devlet dışı aktörlerin açık veya gizli,
askerî olan veya olmayan yollarla bir hedefi zayıflatmak veya zarar vermek için yürüttükleri eylemdir.”
Şeklindedir.12 Frank Hoffman ise hibrit tehdidi, “Politik hedeflerine ulaşmak için eş zamanlı olarak
konvansiyonel silahların, konvansiyonel olmayan taktiklerin, terörizm ve kriminal davranışın uygun bir
karışımı ile savaş alanını kullanan herhangi bir hasım” olarak tanımlamıştır.13
NATO, hibrit tehditler arasında; düşük yoğunluklu kinetik ve kinetik olmayan tehditler (siber savaş
dâhil), küresel terörizm, düşük yoğunluklu asimetrik çatışmalar, deniz haydutluğu, demografik sorunlar,
(sınır aşan) organize suçlar, kaynakların yetersizliği, küreselleşme sorunları ve Kitle İmha Silahlarının
(KİS) yaygınlaşmasını saymaktadır.14
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte terör örgütlerinin propaganda yöntemleri daha geniş kitlelere
ulaşmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak son yıllarda terör örgütleri hibrit terör metotlarını daha sık
kullanmaya başlamıştır. Bu terör örgütlerinden biri de PKK/PYD’dir. Terör örgütü, esnafa zorla kepenk
kapattırma, açlık grevleri, yasal partileri kullanma, orman yangınları çıkarma, medya ve sosyal medya
üzerinden yalan haber yayma gibi yollarla konvansiyonel olmayan kapasite artırımına gitmektedir. Buna
örnek olarak, medya ve sosyal medya üzerinden Türkiye’nin sınır ötesi operasyonları (Fırat Kalkanı,
Zeytin Dalı ve Barış Pınar Harekâtı) hakkında yapılan yalan haberleri ve 3 Aralık 2021’de gerçekleşen
Lahey’deki Uluslararası Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) baskınını verebiliriz.
OPCW önünde toplanan bir grup PKK partizanı grup, bayrak ve pankartlar açmıştır. Bunları açılmasının
gerekçesi Türkiye’nin Suriye’de kimyasal silah kullandığı şeklindeki asılsız iddialardır. Bu grubun bir
kısmı daha sonrasında OPCW’nın binasını basmıştır Buradaki amaç, Türkiye’yi uluslararası arenada
itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Öte yandan, PYD’nin birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul
edilmemesi ve verilen uluslararası destek sayesinde PYD üzerinden omuzdan atılan füze (manpad),
drone, tanksavar füzesi ve roketatar gibi silahlarla PKK konvansiyonel kapasite artırımı yapmaktadır.
PKK, ilk kurulduğu yıllarda devlet dışı silahlı aktörken, günümüzde devlet destekli hibrit terörist hâline
gelmiştir.

10 Karaağaç, Hibrit Savaş Anlayışı ve Terörizm.
11 Nihat Dumlupınar, “Hibrit Savaş: İran Silahlı Kuvvetler”, ANKASAM Uluslararası Kriz ve Siyaset
Araştırmaları Dergisi, 2017, Sayı 1, 68-105, s.72.
12 Arnold C. Dupuy, Dan Nussbaum, Vytautas Butrimas ve Alkman Granitsas, “Hibrit savaş döneminde enerji
güvenliği”, NATO review,https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2021/01/13/hibrit-savas-doenemindeenerji-guevenligi/index.html (Erişim Tarihi: 12.01.2022).
13 Nihat Dumlupınar, Hibrit Savaş: İran Silahlı Kuvvetler, s.72.
14 Oktay Bingöl, “Hibrit Savaş, Rusya ve Türkiye”, Merkez Strateji Enstitüsü,
http://merkezstrateji.com/assets/media/151129-bn-05-hibrid-savas-rusya-s2_3.pdf, (Erişim Tarihi: 12.01.2021).
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Şekil 1. Hibrit Yöntemlerin Kullanımında Aktörlerin Sınıflandırılması. 15

2. PKK Terör Örgütünün Tarihi
PKK, 26-27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ziyaret (Fis) köyünde
kurulmuştur. Kürtçe açılımı Partiya Karkerên Kurdistanê, Türkçe karşılığı Kürdistan İşçi Partisi’dir.
Aynı tarihte gerçekleşen ve daha sonra 1. Kuruluş Kongresi olarak kayıtlara geçen kongrede PKK’nın
Marksist-Leninist ideolojiyi benimsediği, parti programı ve tüzüğü kabul edilmiş ve ilk yönetim organı
seçilmiştir.16 Kuruluşunun ardından PKK’nın yapmış olduğu ilk eylem dönemin Adalet Partisi Şanlıurfa
Milletvekili Mehmet Cemil Bucak’ın evine yapılan baskındır. Kuruluş kongresinin ardından Terörist
başı Abdullah Öcalan, Şanlıurfa üzerinden Suriye’ye kaçmıştır.17
Terörist başının Suriye’ye kaçmasındaki amaç, bir grup teröristi Lübnan’da eğitip, terör
eylemlerini başlatmaktır. Fakat Kasım 1979’da Lübnan’a giden grubun büyük bir kısmı Mayıs 1980’de
yakalanmıştır. 1982’de Suriye’de düzenlenen örgüt kongresi sonrasında örgütte fikir ayrılıkları başlamış
ve bu durum 1984’te PKK’nın yeni bir yapılanmaya gitmesine sebep olmuştur. Bu yeniden
yapılanmanın ardından yerel halk yoğun olarak terörden etkilenmeye başlamıştır.18
PKK’nın Türkiye’de yapmış olduğu ilk kanlı eylem, 15 Ağustos 1984’te Siirt’in Eruh ilçesinde
gerçekleşmiştir. Bu eylemin bir diğer özelliği de eylemde ilk defa bir askerimizin şehit olmasıdır. 19
15 Can Kasapoğlu ve Sinan Ülgen, “Silahların Gölgesinde”, EDAM, İstanbul, 2021, s.5.
16 Fikret Bilâ, İdeolojik Kodlarıyla Kâğıt Üzerinde PKK, Doğan Kitap, İstanbul, 2014, s.21.
17 İhsan Bal ve Emre Özkan, Dünyada Önemli Olaylar Kronolojisi, PKK Terör Örgütü Kronolojisi (1976 – 2006),
146-156, s.146.
18 Age s.146
19 Seda Öz Yıldız, “Terörizmin Toplumsal Cinsiyet Analizi: Terör Örgütlerindeki Kadınlar”, Muhittin İmil (ed.),
Yeni Nesil Terörizm, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2020, 65-93, s. 68.
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1987’de ise PKK, yöntem değiştirerek köy korucularını hedef almaya başlamıştır. 1988’de Brüksel’de
örgütün sözde Avrupa sorumlusu Hüseyin Yıldırım, Terörist başı ile fikir ayrılıklarının bulunduğu ilan
etmiştir. 1989’da ise PKK devlet güçlerini hedef almaya başlamıştır. 20 PKK’nın Avrupa’daki
faaliyetleriyle ilgili, Anayasa Mahkemesi tarafından Halkın Emek Partisi (HEP)’in kapatılması ile ilgili
olan ve 14 Temmuz 1993’te alınan kararda “Yurtdışında dış merkezlere bağlı olarak Avrupa temsilciliği
(ve Ortadoğu temsilciği) şeklinde faaliyet sürdürmektedir.” ifadesi Kayıtlara geçmiştir. Örgüt;
Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Hollanda gibi ülkelerde faaliyet göstermekte ve çalışmalarını
vakıf ve dernekler üzerinden devam ettirmektedir.21
Ocak 1995’te gerçekleşen 5. Kongrede PKK’nın Avrupa’daki temelleri oluşturulmuştur. Bu
kongrenin ardından PKK’nın Avrupa’daki faaliyetleri artmıştır. Buna bağlı olarak Nisan 1995’te
Lahey’de sözde “Sürgündeki Kürt Parlamentosu (SKP)” kurulmuştur. Bunun ardından birçok Avrupa
ülkesinde aynı isimde yapılar kurulmuştur. PKK’nın Avrupa’yı diplomatik faaliyet merkezi hâline
getirme çalışmaları 1995 yılı boyunca devam etmiştir. Avrupa’da ulusal ve uluslararası resmî kuruluşlar,
siyasi partiler, hükûmet dışı kuruluşlar gibi çevrelerle temasa geçilerek PKK terör örgütünün Kürt
kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerin, PKK terör
örgütünün talimatları doğrultusunda yapıldığı bilinmesine rağmen Avrupa ülkelerinin herhangi bir tepki
vermemesi, bu ülkelerin PKK terör örgütüne yaklaşımları konusunda fikir vermektedir.22
Terörist başı, 15 Şubat 1999’da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda’ya gitmek üzere
bulunduğu Nairobi Havalimanında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi pasaportu ile yakalanmış 23 ve Türk
Ceza Kanunun 125. Maddesi uyarınca yargılanmıştır.24 2001’de Hollanda Genel İstihbarat ve Güvenlik
Servisinin (AIVD) yayınlamış olduğu raporda, PKK’nın Avrupa’daki oluşumu görünür hâle gelmiştir25.
2004 yılında ilk olarak ABD daha sonra da AB, PKK’yı terör listesine dâhil etmiştir.
2012 yılında PKK’nın Suriye Kolu YPG; Fransa, Hollanda ve İsveç’te temsilcilikler açmaya
başlamıştır. PYD’nin daha görünür hâle gelmesi terör örgütleri ile ilgili söylemlerin çeşitlenmesine
sebep olmuştur.

26

PYD’nin Avrupa yapılanması incelendiğinde PKK ve PYD’nin Avrupa

yapılanmalarında genellikle aynı kişiler bulunduğu görülmektedir.27

20 Bal ve Özkan, Dünyada Önemli Olaylar Kronolojisi, PKK Terör Örgütü Kronolojisi, s.147.
21 Murat Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık,
İstanbul, 2009, s.33.
22 Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, s.37.
23 Barış Gündoğan, “Terörist başının Kenya’da paketlenip Türkiye’ye getirilmesinin üzerinden 21 yıl geçti”,
AA,https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/terorist-basinin-kenyada-paketlenip-turkiyeye-getirilmesinin-uzerinden-21yil-gecti/173383 4 (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
24 Bal ve Özkan, Dünyada Önemli Olaylar Kronolojisi, PKK Terör Örgütü Kronolojisi, s.152.
25 Mehmet Levent Yılmaz, Ümit Tetik, “Ortadoğu’da Terörizme Eden PYD/PKK’nın Seçilmiş AB Ülkelerindeki
Kaynakları”, Liberal Düşünce Dergisi, 2020, Sayı: 97, 109-130, s.110.
26 Age s.112
27 Bkz. İçişleri Bakanlığı Raporu, PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye Kolu: PYD-YPG.
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1970’li yıllarda Avrupa’da artan terör eylemlerine karşı önlem almada Avrupa ülkeleri
hükûmetlerinin başarısızlıkları, Avrupa Topluluğu (AT) üyesi devletleri birlikte hareket etmeye
zorlamıştır. Bunun bir sonucu olarak 1976 yılında AT düzeyinde Terörizm, Radikalizm, Aşırıcılık ve
Uluslararası Şiddet (TREVI) danışma sistemi kurulmuştur. TREVI mekanizması, AT/AB’nin terörizmle
mücadelede oluşturduğu ilk mekanizma olarak önemli sonuçlar elde etmiştir. TREVI ile terörizm tanımı
yapılmış ve tüm AB üyelerince benimsenmiştir. Buna göre “Terörizm; organize olmuş bir grup
tarafından, siyasi hedefleri gerçekleştirmek için şiddet kullanma ya da şiddet kullanma teşebbüsüdür.”
AB, terörizmi hem Avrupa’nın hem de diğer coğrafyaların güvenliği ve istikrarı açısından tehdit olarak
görmektedir. AB, uluslararası terörizme karşı 1970’li yıllardan itibaren yoğunluk kazanan bir mücadele
içinde olmuştur. Ancak 11 Eylül saldırılarına kadar Birliğe üye devletlerin bu tehdide ilişkin algı
derecesi birbirinden farklılık gösterdiğinden, Birliğin bu konuda belirgin ortak bir politikası olmamış,
sorunu “iç güvenlik” problemi addedip bu yönde politikalar belirlemişlerdir.11 Eylül saldırıları bu
alandaki gelişmelerin yetersizliğini açık bir biçimde ortaya koymuştur. Bu nedenle AB, 11 Eylül
saldırılarını takiben özellikle, terörizmle mücadelede örgüt olarak etkinliğini arttırmak için güvenlik,
sağlık, finans, birlik hukuku gibi alanlarda düzenlemeler yapma yoluna gitmiş, kendi içinde terörizmle
mücadele alanında önemli gelişmeler yaşamıştır.28
AB’nin 11 Eylül öncesi terörizmle mücadele adımları olarak; sırasıyla Schengen Anlaşması,
Maastricht Anlaşması, La Gomera Deklarasyonu, Amsterdam Anlaşması imzalanmış, Avrupa Polis
Teşkilatı (EUROPOL) kurulmuş ve Tampere Zirvesi yapılmıştır. Bu adımlara rağmen, AB tarafından
yasaklanan ve 2002 yılında terör listesine alınan PKK’nın, birçok Avrupa ülkesinde kuruluş, dernek,
birlik veya organizasyon adı altında faaliyet yürüttüğü bilinmektedir. Aynı zamanda PKK’ya ait
televizyon ve radyo kanalları, gazeteler ve dergiler yayın yapmaktadır.29
3. PKK’nın Hollanda’daki Tarihi ve Varlığı
PKK’nın Avrupa’daki faaliyetlerinin merkezi Almanya’dır. Almanya’dan sonra ise faaliyetlerinin
en yoğun olduğu ülkelerden biri Hollanda’dır.30 Terörist başının sorgusunda; Hollanda’yı üslenme ve
eğitim merkezi olarak, maddi ve manevi en çok destek buldukları ülke olarak adlandırması bu savı
kanıtlar niteliktedir.31
PKK’lıların Hollanda’ya gelmesi, 1980 askerî darbesinin ardından olmuştur. Bu dönemde birçok
PKK’lı, siyasi mülteci statüsü ile Hollanda’ya göç etmiştir. Örgütün tam anlamıyla Hollanda’ya

28 Özdemir, Avrupa Birliği’nin “Terörizmle Mücadele Politikaları”, http://www.uiportal.net/avrupa-birligininterorizmle-mucadele-politikalari.html, UIPORTAL, (Erişim Tarihi 03.03.2017).
29 Detaylı bilgi için bkz. Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, s.34.
30 Armand Sağ, “Turkey's PKK Problem and Turkey – EU Relations: The Case of the Netherlands”, Ozan Örmeci
ve Hüseyin Işıksal, (ed.), Turkish Foreign Policy in the New Millenium, Peter Lang Edition, Berlin, 2015, 257273, s.257.
31 Vatan Gazetesi, “Öcalan’ın sorgusunda güldüren ayrıntı!” Vatan, http://www.gazetevatan.com/ocalan-insorgusunda-guldurenayrinti--403506-gundem, (Erişim Tarihi: 05.10.2016).
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yerleşmesi 1985’i bulmuş ve bu tarihte aynı zamanda Hollanda’daki ilk şiddet eylemi gerçekleşmiş ve
PKK’lılar Kürt Dernekleri Federasyonuna (KOMKAR)32 saldırmışlardır. PKK, uzun yıllar boyunca
Hollanda’da hem ideolojik hem de askerî eğitim vermiştir. PKK’nın Hollanda’daki yapılanmasının iki
tür faaliyeti vardır: Bunlar yasal (siyasi, sosyal ve kültürel) ve yasal olmayan (terörizm ve kriminal)
faaliyetlerdir. 1993 yılında ise merkezi Brüksel’de bulunan KON-KURD’e bağlı olan Hollanda Kürtler
Federasyonu (FED-KOM/Şimdiki adıyla DEM-NED) kurulmuştur.33
11 Eylül saldırılarının ardından tüm ülkeler ve siyasi örgütler, ABD’nin önderliğinde teröre karşı
önlemler almaya başladılar. Bu önlemlerden birini de Avrupa Konseyi almıştır. 27 Aralık 2001’de
Brüksel’de imzalanan Terörizmle Mücadelede Özel Tedbirlerin Uygulanışa Dair Konseyin Ortak
Görüşü, birliğin resmî gazetesinde yayınlanmış ve PKK, bu metnin ekindeki terör örgütleri listesine
dâhil edilmiştir. 10 Nisan 2002 tarihinde PKK kendini feshetmiş ve yerine KADEK kurulmuştur. Kasım
2003’te ise PKK yeni bir örgütlenmeye giderek yeni yapının adına PKK/KONGRA-GEL demiştir.
AB’nin içinde gerçekleşen terör olayların etkisiyle, AB, Hollanda’nın tüm itirazlarına rağmen 5 Nisan
2004’te PKK’yı terör örgütleri listesine almıştır.34 Fakat Ankara Ulus’ta 22 Mayıs 2007’de gerçekleşen
patlamanın ardından aynı yılda Hollanda resmî olarak PKK, KADEK ve KONGRE-GEL’i
yasaklanmıştır. Bu yasaklanmanın ardından PKK’nın Hollanda’daki faaliyetleri yer altına inmiştir35.
3.1. Kapatılan PKK Kampları
Hollanda’da, basına yansımış ve kapatılmış dört adet PKK kampı bulunmaktadır. AIVD’in verdiği
bilgiye göre PKK, örgüte üye yetiştirmek üzere, Hollanda’da siyasi ve askerî eğitim kampları kurmuştur.
Bu kamplarda, Hollanda’nın yanı sıra Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençlere teorik eğitim
verilmiştir. Bu kamplardan üçü polis tarafından basılmış, biri ise on günlük bir süre için açılmış, daha
sonra PKK tarafından kapatılmıştır. Bu kamplara katılan kişiler arasında Türkiye’den gelenler ve
Hollandalıların yansıra AB’nin farklı yerlerinden gelen kişilerin de olduğu bilinmektedir36.
Birinci kamp, Hollanda’nın güneyinde Noord-Brabant eyaletindeki Liempde köyünde bulunan De
Mus’donck adlı yerdeki kamptır. Buraya yapılan polis baskınında çok sayıda silah, gece görüş
dürbünleri ve eğitim malzemesi ele geçirilmiştir. Kampta daha çok ideolojik eğitim verilmiş;
eğitilenlerin arasında kadınların da olduğu bilinmektedir. Kamp yeri yeşilliklerin arasına gizlendiğinden

32 İlk olarak Almanya’da kurulan, Kürtler arasında kültür bilinci oluşturma ve Kürt işçiler arasında dayanışmayı
hedefleyen federasyon. PKK karşıtı olduğu bilinmektedir.
33 Sibel Düz, “Hollanda”, Enes Bayraklı, Hasan Basri Yalçın ve Murat Yeşiltaş, (ed), Avrupa’da PKK
Yapılanması, SETA Yayınları, İstanbul, 2019, 385-425, s.385-425.
34 Bal ve Özkan, Dünyada Önemli Olaylar Kronolojisi, PKK Terör Örgütü Kronolojisi, s.153.
35 AIVD, “Koerdische Arbeiderspartij PKK in Nederland actief met financiering en facilitering”, AIVD,
https://www.aivdkennisbank.nl/jaarverslag/a2262_Koerdische-Arbeiderspartij-PKK-in-Nederland-actiefmetfinanciering-en-facilitering (Erişim Tarihi: 26.07.2016).
36 Armand Sağ, “Türkiye Hollanda Kozunu Kullanamadı”, Uluslararası Politika Akademisi,
http://politikaakademisi.org/2012/07/01/turkiye-hollanda-kozunu-kullanamadi/ (Erişim Tarihi 15.07.2016).
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dışarıdan neredeyse gözükmemektedir.37 Yapılan baskın sırasında gözaltına alınan 29 kişiden 16’sının
PKK ile ilişkisinin bulunduğu belirlenmiş ve bu kişiler tutuklanmıştır. 8 Ekim 2008 tarihinde tutuklanan
16 kişi hakkındaki soruşturmada ’s-Hertogenbosch yerel mahkemesi PKK mensubu bu kişilerin terör
suçları işlediğini kabul etmemiştir. Bu kampta 3 yıl kadar eğitilen intihar bombacılarından Güven
Akkuş, 22 Mayıs 2007’de kendini Ankara Ulus’taki Anafartalar Çarşısı önünde patlamıştır. Bu kamp
bu olaydan sonra 2007 yılında kapatılmıştır.38
İkinci kamp, Hollanda’nın doğusundaki Gelderland eyaletinde Almanya sınırına da yakın Zevenaar
şehrinde bulunan kamptır. Yapılan baskın sırasından 7 kişi gözaltına alınmış ve polis PKK
propagandasında kullanmak üzere üretilen propaganda malzemelerine el koymuştur. Eğitilen PKK
militanlarının Almanya’da yaşayan kişiler olduğu belirlenmiştir. Bu kampta ne kadar kaldıkları ise
bilinmemektedir.39 Üçüncü kamp, Hollanda’nın güneybatısında Zeeland eyaletinde bulanan Ellemeet
köyündeki kamptır. Bu kampa, Aralık 2012'de, büyük bir polis operasyonu yapılmıştır. Bu operasyonun
sonucunda PKK ile bağlantısı olduğu düşülen 55 kişi tutuklanmıştır.40
Dördüncü kamp ise Hollanda’nın kuzeyindeki Groningen eyaletine bağlı Leens köyündeki
kamptır. Bu kampı diğerlerinden ayıran özellik polis tarafından basılmamış olması ve PKK tarafından
kapatılmasıdır. Bir gazete haberinin ardından kampın ortaya çıkması sonucu kapatılmıştır. De Marne
adlı kamping yerinde Avrupa’nın her tarafından gelen 130 kişilik PKK militanı eğitilmiştir. Bu kampta
10 günlük bir eğitim programı uygulanmıştır.41
3.2. STK Yapılanması
Avrupa çapındaki tüm STK yapılanmasının başı olan Avrupa Kürt Dernekleri Federasyonu
(KONKURD) 42 1993 yılında Brüksel’de kurulmuştur. KONKURD’un kuruluşundaki temel amaç
PKK’nın taleplerini, Avrupa ülkelerindeki siyasi gündeme taşımaktır. Hollanda’da ise KONKURD’a
bağlı olan federasyon FEDKOM/DEM-NED’dir.

37 Omroep Brabant, “Advocaten PKK verdachten halen uit”, Omroep Brabant,
http://www.omroepbrabant.nl/?news/39763812/Advocaten+PKK-verdachten+halen+uit.aspx (Erişim Tarihi
26.07.2016).
38 Armand Sağ, “PKK activiteiten in Nederland”, Armand Sağ, http://www.armandsag.nl/interviews/PKKactiviteiten%20in%20Nederland.html(Erişim Tarihi 15.07.2016).
39 De Gelderlander, 2012, “Politie pakt PKK'ers op in Zevenaar”, De Gelderlander,
http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/politie-pakt-vermeende-pkk-ers-op-1.229063 (Erişim Tarihi
01.08.2016).
40 ARGOS, “Rampzalige Nederlandse Politieactie PKK”, VPRO,
https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2016/rampzalige-nederlandse-politieactie-pkk.html(Erişim Tarihi
01.08.2016).
41 Türkiye Gazetesi, PKK’nın Hollanda’da Kampları Vardı” Türkiye,
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/Genel/a21479.aspx, (Erişim Tarihi: 03.03.2017).
42 2015’ten sonra adını değiştirerek Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi olarak anılmaya başlanmıştır.
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DEM-NED (Democratisch Koerdische Gemeenschap in Nederland-Hollanda Demokratik
Kürt Topluluğu): 1993 yılında Hollanda’da KONKURD’un kolu olarak kurulmuştur. DEM-NED’e
bağlı STK’lar şunlardır:43
-

Amsterdam Kürtler Topluluğu (Koerdische Gemeenschap Amsterdam)

-

Rotterdam Kürt Halk Vakfı (Koerdische Volksstichting Rotterdam)

-

Zaandam Mezopotamya Halk Konseyi Vakfı (Stichting Volksraad Mezopotamya Zaandam)

-

Arnhem Kürt Demokratik Toplum Merkezi (Koerdisch Democratisch Gemeenschapscentrum
Arnhem)

-

Lahey Kürt Demokratik Halk Merkezi (Democratisch Volkscentrum Koerden Den Haag).44
Bahsi geçen STK’lar haricinde DEM-NED’e bağlı kadın ve gençlik örgütlenmeleri de

bulunmaktadır. DEM-NED aynı zamanda Hollanda’daki siyasi gelişmelere göre lobicilik ve propaganda
faaliyetleri yapmaktadır.
3.3. Medya Yapılanması
3.3.1.

Fırat Haber Ajansı (ANF)

PKK propagandası yapmak için 2005 yılında Amsterdam’da kurulmuştur. Merkez ofisi
Amsterdam’da bulunan ajans, Hollanda’da PKK propagandası yapmak için çıkarılan yazılı basın ve
internet platformlarını da yönetmektedir. 2011 yılında ANF sitesine girişler terör ve terörizmi
desteklediği gerekçesiyle Ankara 11. Ceza Mahkemesi kararıyla yasaklanmıştır.45
3.3.2. Dergiler
Hollanda’da faaliyette olan ve PKK propagandası yapan dergiler:
 Soreşa Kürdistan (Kürdistan Devrimi): Yayın dili Türkçe’dir.
 Jina Serbilind: Bu derginin ofisleri Arnhem ve Almanya/Köln’de bulunmaktadır. Her ay
düzenli olarak çıkmaktadır. Derginin dili Türkçe’dir. Derginin, 4 Ocak 1997'de Resmî Gazete’de
yayımlanan karar ile Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye’ye sokulması ve dağıtılması
yasaklanmıştır.46
 Serxwebun (Bağımsızlık): Bu derginin ilk sayısı Ocak 1982’de çıkmıştır. Ofisleri Heerlen ve
Köln’de bulunmaktadır ve aylık olarak çıkmaktadır. Derginin dili Türkçe’dir. 2008 yılından bu yana

43 Bahsi geçen STK’lar defalarca isim değiştirmiştir.
44 DEMNED, “Contact”, DEMNED, https://demned.nl/contact/ (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
45 Maxime Azadi, “Firat news banned in Turkey”, ANF, https://anfenglish.com/features/firat-news-agencybanned-in-turkey-4216, (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
46 Sabah, PKK yayınına yasak kondu, http://arsiv.sabah.com.tr/1997/01/05/f17.html,Sabah, (Erişim Tarihi
21.07.2016).
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derginin sitesine Türkiye’den erişim yasağı uygulanmaktadır.47
 Sterka Ciwan: Bu derginin ofisi Middelburg’da bulunmaktadır. Aylık olarak çıkarılan
derginin yayın dili Türkçe ve Kürtçe’dir. Jina Serblind gibi bu derginin de 4 Ocak 1997’de Resmî
Gazetede yayımlanan karar ile Türkiye’ye sokulması ve dağıtılması yasaklanmıştır.
 Sterka Rızgari: Bu derginin ilk sayısı Nisan 1994 de çıkmıştır. Derginin ofisi Arnhem’de
bulunmaktadır Aylık olarak çıkarılan derginin yayın dili Türkçe’dir.
3.4 Hollanda’da Yakalanan PKK’lı Teröristler
Türkiye ile Hollanda, suçluların iadesi sözleşmesinin taraf ülkeleridir.48 Fakat siyasi sebeplerden
ötürü Hollanda’da yakalanan herhangi bir PKK mensubu Türkiye’ye iade edilmemiştir. Bu iadelerin
gerçekleşmemesi iki ülke arasında kriz çıkmasına yol açmıştır. Hollanda’da yakalanıp iade edilmeyen
3 PKK üyesi Türkiye tarafından Hollanda dışında yakalanmıştır. Bunlar,
Nizamettin Toğuç: Türkiye’de yaşadığı dönemde 1991 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti
(SHP)’den milletvekili seçilmiş, daha sonra HEP’in kuruluşunda görev almıştır. ’HEP’in kapatılması
akabinde Demokrasi Partisine (DEP) geçen Toğuç, DEP’in 1994’te kapatılması ve dokunulmazlığının
kalkmasının ardından tutuklanmamak için Avrupa’ya kaçan milletvekilleri arasında yer almıştır.
1994’ten sonra, önce siyasi sığınma hakkı daha sonra vatandaşlık elde ettiği Hollanda’da yaşamıştır.
Tatil için gittiği İtalya’da 18 Temmuz 2010’da yakalanmıştır. Türkiye Toğuç’un iadesini istemiş fakat
İtalya iade etmemiştir. Nizamettin Toğuç, 13 Ağustos 2013’te gözetim altında olma koşuluyla serbest
bırakılmıştır.49 2015 yılında Türkiye’ye dönmüş, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri
tarafından karşılanmış, HDP’ye destek vereceğini açıklamıştır. 50 2016 yılında Batman il eş başkanı
seçilen Toğuç, 2018 yılında 6 Ekim terör soruşturması kapsamında yargılanıp, tutuklanmıştır.51 2019
yılında ise tahliye edilmiştir.52
Hasan Adır: 1995’te Türkiye’den kaçan Hasan Adır o tarihten itibaren 19 Ocak 2010’a kadar
Almanya’da yaşamıştır. Almanya’dan Hollanda’ya girişi sırasında Venlo gümrük kapısında kontrol
yapan Hollanda gümrük polisi tarafından yakalanmıştır. Ancak 26 Mart 2010’da serbest bırakılmıştır.

47 Oruç, Terör Örgütü PKK ve Avrupa Birliğinin Türkiye Üzerindeki Hedefleri, s.34.
48 Adalet Bakanlığı, “İade İşleminin Hukuki Dayanakları”, Adalet Bakanlığı, https://diabgm.adalet.gov.tr/Home/
SayfaDetay/iade-islemininin-hukuki-dayanaklari18022020012050 (Erişim Tarihi: 11.01.2022).
49
Dünya,
“Bakanlık
Nizamettin
Tonguç'un
iadesi
için
dosya
hazırlıyor”,
Dünya,
https://www.dunya.com/gundem/bakanlik-nizamettin-tonguc039un-iadesi-icin-dosya-hazirliyor-haberi-121078
(Erişim Tarihi: 26.07.2016).
50
Süleyman
Tosunoğlu,
“Toğuç
21
yıl
sonra
dönüyor”,
Cumhuriyet,
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/toguc-21-yil-sonra-donuyor-263981, (Erişim Tarihi: 01.02.2022).
51 DHA, “HDP Batman İl Başkanı tutuklandı”, Cumhuriyet, https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hdp-batmanil-baskani-tutuklandi-1106957, (Erişim Tarihi: 01.02.2022).
52 T24, “HDP Batman İl Eş Başkanı Nizamettin Toğuç’a 1 yıl sonra tahliye”, T24, https://t24.com.tr/haber/hdpbatman-il-es-baskani-nizamettin-toguc-a-1-yil-sonra-tahliye,843818 , (Erişim Tarihi: 01.02.2022).
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Roermond Mahkemesi tarafından Hasan Adır’ın Türkiye’ye iadesi yasaklanmıştır. Gerekçe ise Hasan
Adır’ın Türkiye’de hapiste işkence gördüğü iade edildiğinde öldürülme tehlikesinin çok büyük olduğu
şeklinde açıklanmıştır.53 Hasan Adır 11 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’nin yapmış olduğu sınır ötesi
operasyonda etkisiz hâle getirilmiştir.54
Nuriye Kesbir: 2001 yılında Avrupa’daki Kürt kadınları ile konuşmaya geldiği sırada Schiphol’da
sahte pasaport ile yakalanmıştır. Hollanda’da hapishanede üç sene boyunca Türkiye'ye iadesini
beklemiş, Lahey Mahkemesinin ani bir kararıyla serbest bırakılmıştır. Bu süreç içerisinde siyasi mülteci
olarak Hollanda hükümetine başvuran Kesbir’ın bu başvurusu reddedilmiştir.55 2016 yılında Ankara
Güvenpark’ta gerçekleşen bombalı saldırı sonrasında yargılama sürecinde Nuriye Kesbir’in PKK’da üst
düzey yönetici olması sebebiyle dava dosyası ayrılmıştır.56
3.5 Finansal Kaynakları
PKK’nın finansal kaynakları legal ve illegal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Legal kaynaklar
altında medya gelirleri, bağış ve üyelik ücretlerini saymamız mümkündür. İllegal kaynaklar ise her türlü
kaçakçılık (insan, silah, sigara, uyuşturucu, alkol vb.), fuhuş, haraç, gasp, para aklama, sahtecilik gibi
suçları saymamız mümkündür.57 1990’lı yıllarda Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin %20-%30 kontrol
eden PKK, günümüzde bu ticaretin %80’ni kontrol etmektedir.58
3.5.1 Kürt İş Adamları Derneği (KARSAZ)
2001 yılında Hollanda’da kurulan KARSAZ, AB ülkelerinde toplanan illegal paraları aklamak için
kurulan bir STK’dır. Bu STK tarafından toplanan paralar, lojistik yardım ve silah olarak terör
kamplarına gitmektedir. Hollanda’da KARSAZ’a bağlı 13 adet şirket PKK adına çeşitli yaşa dışı faaliyet
sürdürmektedir.59

53Sağ, “Türkiye Hollanda Kozunu Kullanamadı”, Uluslararası Politika Akademisi
54
TRTHABER,
“MİT’ten
PKK’ya
ikinci
Mahmur
darbesi”,
TRTHABER,
https://www.trthaber.com/haber/gundem/mitten-pkkya-ikinci-mahmur-darbesi-587904.html(Erişim
Tarihi:
17.01.2022).
55Avrupa Birliği Bakanlığı, “2004-09-08 Hollanda Nuriye Kesbir’i Türkiye’ye İade Kararı Aldı”,AB Bakanlığı,
https://www.ab.gov.tr/s.php?e=32906 (Erişim Tarihi: 26.07.2016).
56 Cemil Murat Budak, Tanju Özkaya, “Terör örgütü PKK’nın bomba yüklü araçla düzenliği Güvenpark’taki
saldırının üzerinden 5 yıl geçti” AA, https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/teror-orgutu-pkknin-bomba-yuklu-aracladuzenledigi-guvenparktaki-saldirinin-uzerinden-5-yil-gecti/2173466 (Erişim Tarihi: 01.02.2022).
57Yılmaz ve Tetik, “Ortadoğu’da Terörizme Eden PYD/PKK’nın Seçilmiş AB Ülkelerindeki Kaynakları”, s.120.
58 Age s.124
59 A.g.e s.125-126

331

3.5.2 Heyva-sor (Kürt Kızılayı)
1993 yılında Almanya/Bochum’da kurulmuştur. 60 Stichting Koerdische Halve Maan- Nederland
(Hollanda Kürt Kızılayı Vakfı) adı ile Hollanda’da 1993’ten beri faaliyet göstermektedir. 612016-2017
yıllarında Heyva-sor, Hollanda’daki etkinliklerden Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarına yollamak için
600.000 € para toplamıştır.62
3.6 Hollanda’nın PKK Politikası
Hollanda PKK’nın faaliyetlerine örtülü veya açıktan destek vermektedir. Aksi hâlde örgütün
Hollanda’da ayakta durması mümkün değildir. Hollanda siyasetinde PKK’ya sempati besleyen partiler
arasında Sosyalist Parti (SP), Demokratlar 66 (D66), İşçi Partisi (PvdA), Yeşil Sol (Groenlinks) ve
Hristiyan Demokratlar (CDA) sayılabilir. Bu partilerden SP yaptığı açıklamada, Türkiye içinde
bağımsız bir Kürdistan istediklerini açıkça dile getirmiştir. İdeoloji benzerliği bakımından PKK, sol
düşünceyi temsil etiğinden SP’ye yakın gelmektedir. Aslında göz ardı ettikleri PKK ideolojisinin sadece
soldan oluşmadığı, Kürt milliyetçiliğini pekiştirmek için aşırı sağı da kullandığıdır.63
Hollanda’da, gazeteci ve milletvekili gibi sıfatlar taşıyan bazı kişilerin PKK propagandası
yaptıkları bilinmektedir. Bunlardan Fréderike Geerdink, Mayıs 2016’da PKK’ya katılıp, PKK hakkında
bir kitap yazmış 64 ve bir internet sitesi açmıştır. 65 Geerdink, 2015 yılında Diyarbakır’da gözaltına
alınmış ve sonrasında sınır dışı edilmiştir.66 2020 yılında SP milletvekilliğini bırakan67 Sadet Karabulut
DEM-NED’in düzenlemiş olduğu etkinliklerde konuşmalar yapmıştır.

68

Aynı zamanda Sadet

Karabulut; Nevin Özütok, Zihni Özdil, Cem Laçın ve Dilan Yeşilgöz-Zegerius ile birlikte 2018 yılında
Hollanda Tweede Kamer’da (Temsilciler Meclisi) sunulan sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısına evet
oyu veren Türkiye kökenli milletvekillerinden biridir.

60 HEYVA-SOR, Hakkımızda, HEYVA-SOR, https://www.heyvasor.com/tr/derbare-heyvasor-de/, (Erişim Tarihi:
05.02.2022).
61
Stichting
Koerdische
Rode
Halve
Maan
Nederland,
Over
Ons,
HEYVA-SOR,
https://www.stichtingkrhm.nl/over-ons/, (Erişim Tarihi: 05.02.2022).
62 Yılmaz ve Tetik, “Ortadoğu’da Terörizme Eden PYD/PKK’nın Seçilmiş AB Ülkelerindeki…”, s.122.
63 Armand Sağ, “PKK in Nederland” Armand Sağ,
http://www.armandsag.nl/interviews/PKK%20in%20Nederland.html (Erişim Tarihi 15.07.2016).
64 Fréderike Geerdink, “New Book the PKK from the inside”, Frederike Geerdink,
https://frederikegeerdink.com/my-books/newbook-the-pkk-from-the-inside (ErişimTarihi 13.06.2016).
65 NOS, “Journaliste Geerdink naar trainingskamp PKK'', NOS, http://nos.nl/artikel/2107033-journalistegeerdinknaar-trainingskamp-pkk.html (Erişim Tarihi 24.07.2016).
66
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Guillet,
“Opgepakte
journaliste
Geerdink
wordt
Turkije
uitgezet”,
AD,
https://www.ad.nl/buitenland/opgepakte-journaliste-geerdink-wordt-turkije-uitgezet~a294d490/ (Erişim Tarihi:
12.01.2022).
67 Politieke Redactie, “Sadet Karabulut (SP) verlaat Tweede Kamer na verkiezingen”, AD,
https://www.ad.nl/politiek/sadet-karabulut-sp-verlaat-tweede-kamer-na-verkiezingen~aa778334/ (Erişim Tarihi:
11.01.2022).
68 Dutchturks, “Demonstratie honderden sympathisanten terreurbeweging PKK”, Dutchturks,
http://dutchturks.nl/demonstratie-honderden-sympathisanten-terreurbeweging-pkk/ (Erişim Tarihi 01.08.2016).
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PKK terör örgütünün Avrupa’da bir anlamda diplomatik temsilini gerçekleştiren SKP, 12 Nisan
1995’te Hollanda’nın Lahey kentinde kurulmuştur.69 PKK’nın terör faaliyetlerini el altından yürüten ve
örgüte uluslararası desteğin önünü açmaya çalışan SKP’nın en yoğun faaliyet gösterdiği yer
Hollanda’dır. 70 Kürtlerin Hollanda’daki nüfusunun 120.000 – 150.000 kişi arasında olduğu öne
sürülmektedir. Hollanda’daki Kürt nüfusunun %70’i Türkiye’den, %20’si ise Irak’tan gelmektedir.71
Bunların bir kısmı PKK'ya destek vermektedir. Hollanda’da Kürt nüfusunun en yoğun olduğu şehirler
sırasıyla, Lahey, Arnhem, Amersfoort, Amsterdam ve eyalet Zeeland’dır.72
AIVD’e göre barınma ve gayri resmî yollardan para toplama konularında PKK Hollanda’da
oldukça faaldir. Gayri resmî yollardan toplanan paralar, Avrupa ve Hollanda’daki medya üzerinden
propaganda yapmak için kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra PKK tarafından, Hollanda'dan Kuzey Irak'ta
bulunan teröristlere lojistik destek gönderilmektedir. Sosyo-kültürel derneklerin çokluğu PKK'ya olan
para akışını fazlalaştırmıştır. PKK'nın Avrupa Kolu özellikle gasp, fuhuş, silah kaçakçılığı ve
uyuşturucu ticareti ile ilgilenmektedir.73
Mart 2016'da oluşturulan tasarı ile Hollanda'da terör suçlularının vatandaşlıktan çıkarılacağı
duyurulmuştur. Hükûmetin bu konudaki yasa tasarısı parlamentonun ardından Eerste Kamer (Senato)
tarafından da onaylandı. Hollanda'da terör örgütü olarak görülen gruplarla bağı yargı kararıyla tespit
edilen ve terörle ilintili suçlarla yargılanıp mahkûm olanlar vatandaşlıktan çıkarılacak. Uluslararası
düzenlemeler vatansız bırakılmayı yasakladığı için, yeni yasa uyarınca sadece çifte vatandaş statüsünde
olan terör suçluları Hollanda uyruğunu kaybedecek. Terör örgütlerine üye olanlar, terör amaçlı eğitim
veren ya da bu eğitime katılanlar, bu suçlardan hüküm giymeleri halinde Hollanda vatandaşlığından
çıkarılabilecektir.74 2017’den itibaren bu yasa yürürlüğe girmiştir.75
AB tarafından PKK her ne kadar bir terör örgütü olarak tanımlansa da bu birliğe üye olan devletler
içindeki kimi siyasilerin tutum ve davranışları çok başka şeyler ifade etmektedir. 2015 yılında SP,
69 De Volkskrant, “Turkse Koerden richten eigen parlement op”, De volkskrant,
http://www.volkskrant.nl/archief/turkse-koerden-richten-eigen-parlement-op~a409407/ (Erişim Tarihi
14.06.2016).
70 Terör Örgütleri, “PKK terör örgütü ve Hollanda desteği”, Terör Örgütleri,
http://www.terororgutleri.com/pkk-teror-orgutu-ve-hollanda-destegi/ (Erişim Tarihi 14.06.2016).
71 Anne Vader, “Wordt de PKK nu ineens salonfähig?, NRC, http://www.nrc.nl/handelsblad/2014/10/16/wordtde-pkk-nu-ineens-salonfahig-1428958, (Erişim Tarihi 20.07.2016).
72 Armand Sağ, “PKK activiteiten in Nederland” Armand Sağ, http://www.armandsag.nl/ interviews/PKKactiviteiten%20in%20Nederland.html (Erişim Tarihi 16.07.2016).
73 Houtman, “AIVD belaagd koerdische centrum financiert PKK”, NU, http://www.nujij.nl/algemeen/aivdbelaagd-koerdisch-centrum-financiertpkk.14210030.lynkx#axzz1cMJOTpsf (Erişim Tarihi 20.07.2016).
74 Yusuf Özkan, “Hollanda'da terör suçluları vatandaşlıktan çıkarılacak”, BBC TÜRKÇE,
http://www.bbc.com/turkce/ haberler/2016/03/160301_hollanda_teror_vatandaslik (Erişim Tarihi 21.07.2016)
75 Raad Van State “Staatssecretaris J&V Mocht Nederlanderschap 'Uitreizigers' İntrekken”, Raad Van
State, https://www.raadvanstate.nl/@125250/nederlanderschapuitreizigers/#:~:text=ın%202017%20is%20de%20rijkswet,wetswijziging%20heeft%20geen%20terugwerke
nde%20kracht (Erişim Tarihi: 02.02.2022).
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Türkiye’deki gelişmelerin Başbakan Mark Rutte tarafından AB’nin gündemine taşınması amacıyla bir
önerge vermiş, bu verilen önergede, Türkiye’nin doğu bölgesinde uygulanan şiddetin azaltılması ve
PKK ile masaya oturulması yer almıştır. Bu önerge, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir.
İnsan hakları örgütleri ve basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, şiddet olaylarından sivillerin
zarar gördüğü belirtilmiştir76.
Hollanda, Türkiye konusunda çifte standart uygulamaktadır. Buna örnek olarak, Ankara'daki
patlamanın ardından Tweede Kamer’deki toplantı başlamadan dönemin Denk Partisi 77 Başkanı ve
Hollanda Meclisi Milletvekili Tunahan Kuzu, Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına,
Meclisin bir dakikalık saygı duruşunda bulunması için sözlü önerge sunmuştur. Bu önerge kabul
edilmemiştir. Buna karşılık olarak 2015 yılında Paris'teki terör saldırısının ardından saygı duruşunda
bulunulmuştur. Ankara’daki patlama için saygı duruşunda bulunulmaması, Hollanda’da yaşayan
Türkler tarafından tepki ile karşılanmıştır.
NRC, AD ve Trouw adlı gazetelerde PKK propagandası yapılmaktadır. Türkiye'yi kötü gösterip
aynı zamanda Türklerin Kürtleri öldürdüğünü söylemektedirler. Genel olarak Hollanda medyası yaptığı
haberlerde gerilla, özgürlük savaşçısı ve PKK-savaşçıları terimlerini kullanmaktadır.78
PKK taraftarlarının Hollanda'da propaganda yapmak için birçok yürüyüş, toplantı, miting
yaptıkları bilinmektedir. Hollanda Ceza Kanunun 137. Maddesinin c, d ve e bendine göre yasaklanmış
örgütlerin bayrak, flama, yazı vb. sembollerin sokak yürüyüşlerinde kullanımı yasaktır.79 Buna rağmen
örneğin 6 Ağustos 2016 tarihinde Rotterdam da gerçekleşen eylemde PKK'ya ait bayraklar açılmış
olmasına rağmen polisler hiçbir şekilde müdahale etmemiş ve bayrak görmediklerini söylemişlerdir.80
Sonuç
Hibrit terörizm, günümüzde birçok terör örgütünün yaygın kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemi
kullanan terör örgütlerinden biri de PKK’dır. ABD ve Batı tarafından desteklenen PYD aracılığıyla
gelişmiş silahlara sahip olma gayretindedir.

76 Yusuf Özkan, “Hollanda'dan Türkiye'ye 'PKK ile masaya otur' çağrısı”, BBCTÜRKÇE,
http://www.bbc.com/turkce /haberler/2015/10/151014_ozkan_tr_pkk (Erişim Tarihi 22.07.2016)
77 Şubat 2015’te Türk Asıllı Milletvekili Tunahan Kuzu tarafından kurulan sol görüşlü partidir. Detaylı bilgi için
bkz. Nesrin Şeref, “Hollanda Krallığın Siyasal Sistemi”, Burak Şakir Şeker ve Mehmet Şahin, (ed.),
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, İstanbul, 2020, 223-282.
78 Dutchturks, “Onhoudbarepartijdigheid NOS bijberichtgevingoverterreurbeweging PKK”, dutchturks,
https://dutchturks.nl/ onhoudbare-partijdigheid-nos-bij-berichtgeving-over-terreurbeweging-pkk/ (Erişim Tarihi:
07.08.2016).
79 Wetten.nl, “Wetboek van Strafrecht”, wetten.nl,https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2017-0901#BoekTweede, (Erişim Tarihi: 07.02.2022).
80 Dutchturks,
"Politie
Rotterdam
heeft
geen
PKK-vlaggengezienbij
de
demonstratie'',
dutchturks,http://dutchturks.nl/politie-rotterdam-heeft-geen-pkk-vlaggen-gezien-bij-de-demonstratie/(Erişim
Tarihi 06.08.2016).
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PKK’nın Hollanda’da varlığının devam etmesindeki en büyük etkenler, Hollanda’nın göçmenlik
ve siyasi sığınma politikaları ile Hollanda Ceza Kanunu yürütülmesindeki uygulama boşluklarıdır.
Hollanda’daki siyasi kültürün farklılığı ve Hollanda'nın PKK politikası hem terör örgütünü yasaklayıp
hem de yeraltında yaptığı faaliyetlere izin vermektedir. Diğer taraftan PYD, terör örgütü olarak
tanımamaktadır.
PKK’nın Hollanda’da destek bulmasındaki bir diğer etken ise, seçim sisteminin farklılığıdır.
Geçmişten günümüze Hollanda genel olarak koalisyon hükûmetleri tarafından yönetilmektedir.
Koalisyon hükümeti tarafından yönetilen ülkelerde her oy çok büyük önem taşımakta ve temsilciler
meclisinde dengeleri değiştirmektedir. Bu nedenle birçok parti Kürt oylarını alabilmek için PKK’ya
yakın durmaktadır.
Öte yandan PKK, Hollanda’da farklı bir çizgi izlemektedir. Görünürlüğünün kamusal alanda
minimize ederek bütün faaliyetlerini STK’lar üzerinde yürütmektedir. Bu STK’lar özellikle sosyal ve
ekonomik alanda faaliyet göstererek PKK’nın Hollanda içerisinde daha da derinleşmesine sebep
olmuştur. Bu tür derinleşmenin hem PKK’nın hem de Hollanda hükûmetinin işine geldiği
değerlendirilmektedir.
2012 yılında Geert Wilders’ın Türkiye sokulmamasına karşılık, 2017 yılında anayasa referandum
kapsamında Hollanda’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Fatma Betül Sayan Kaya Hollanda’da istenmeyen kişi ilan edilmiştir. O dönemde Başbakan olan Mark
Rutte’nın Mart 2021 seçimlerinde başkanı olduğu partinin tekrardan en çok oy alan parti olması ve
bunun sonucunda Ocak 2022’de oluşturulan yeni koalisyon hükûmetinin başbakanı olması politikalarda
büyük bir değişim olmayacağını göstermektedir.
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Hibrit Savaş Modeli ve Hibrit Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri *
Nedim MUTLU**

Öz
Bu çalışmada; “istihbarat” ve “güvenlik” kavramları genel bir perspektifte ele alınmış, sonrasında
“hibrit savaş” anlayışı bunlarla ilişkilendirilerek incelenmiştir. Savaşın değişimini etkileyen faktörlerin
bir sonucu olarak ortaya çıkan “hibrit Savaş’ın” istihbarat çalışmalarını nasıl bir evrime yönelttiği
irdelenmiştir. Yeni nesil savaş tarzı olarak adlandırılan, kimsenin alışık olmadığı, zamanın, mekânın,
hedefin ve saldırı yapılacak yerin doğası hakkında hiç kimsenin bilgi sahibi olmadığı, sürpriz saldırılar
öncesinde, bilginin nasıl derlenip toplanacağı, sonrasında işlenip istihbarata dönüştürüleceği hususları,
çalışmanın amacı olmuştur. Bu çalışma; nitel araştırma yöntemiyle literatür taraması yapılarak
hazırlanmıştır. İyi yapılan istihbarat üretiminin savaş sonucunu olumlu etkileyeceği, ancak, niteliksiz
istihbaratın hibrit tehditlere karşı başarısızlığa yol açmasının olabilirliği hipotezlerdir. Yeni nesil
savaşlarda kazanan taraf olmanın geleneksel savaşlarda olduğu gibi en iyi silahlara sahip olmakla değil,
savaşı meydana getiren oluşumları anlayıp sebep olacak açıkları kapatmakla gerçekleşebileceği öne
sürülmüştür. Hibrit tehditler kapsamında; stratejik uyarı istihbaratının askerlere, politikacılara ve karar
vericilere stratejik bir avantaj sağladığı savunularak, uyarı verileri ve parametrelerinin stratejik istihbarat
analizi açısından önemine vurgu yapılmıştır. Devletlerin her zaman saldırılara karşı teyakkuzda olma,
hazırlıklı bulunma zorunluluğu olması hali, askeri karşılaşmaların azaldığı günümüzde, güvenlik
politikalarını, ekonomik, siyasi, siber, asimetrik, iç karışıklık, vekâlet gibi yeni savaş alanlarına doğru
evirmeye başlamıştır. Yeni nesil savaşlar karşısında istihbarat yöntem ve faaliyetleri de eskisinden farklı
olarak daha bilimsel yöntemler kullanılarak farklı boyutlara taşınmıştır. Hibrit savaş’ın aparatları
üzerinden savaşın değişimi ve istihbarat türleri ortaya konmuştur.
The Role of Intelligence in the Hybrid War Approach and Hybrid War Model
Abstract
In this study, the concepts of "intelligence" and "security" were discussed from a general perspective,
and then the concept of "hybrid warfare" was examined in relation to them. The evolution of the "Hybrid
War", which emerged due to the factors affecting the change of the war, has been examined. The study
aims to determine what is called the new generation war style, which no one is accustomed to, no one
knows about the nature of the time, place, target, and the place where the attack will be made, how to
compile and collect information before surprise attacks, then process it and turn it into intelligence. This

* Bu çalışma yazarın yüksek lisans projesinin bir bölümünün genişletilmiş halidir.
** Jandarma İstihbarat Okulu, Teknik İstihbarat Öğretmeni. ORCİD: 0000- 0001-7707-3345
mutlunedim@hotmail.com
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work was prepared by doing a literature review with the qualitative research method. The hypotheses
are that well-done intelligence production will positively affect the war's outcome but that unqualified
intelligence may lead to failure against hybrid threats. It has been argued that being the winner in the
new generation wars is not possible by having the best weapons as in traditional wars, but by
understanding the formations that created the war and closing the gaps that will cause it. Within the
scope of hybrid threats, Arguing that strategic warning intelligence provides a strategic advantage to
soldiers, politicians, and decision-makers, warning data and parameters in terms of strategic intelligence
analysis are emphasized. The fact that states always have to be on the alert and be prepared for attacks
has begun to evolve their security policies into new battlefields such as economic, political, cyber,
asymmetrical, internal turmoil, and proxy in today's world where military encounters are decreasing. In
the face of new generation wars, intelligence methods and activities have been carried to different
dimensions by using more scientific methods, unlike the old ones. The change of war and the types of
intelligence have been revealed through the apparatus of the hybrid war.
Giriş
Küresel dünyada, çoğu alanda karşımıza çıkan farklılaşma eğilimleri savaş alanlarında da
görülmektedir. Basit bir anlatımla savaş; arzu, istek, amaç, politika ve çıkarların taraflar arasında barışa
dayalı olmayan yöntemler üzerinden çözümüne çalışmak veya bunların gerçekleşmesine yönelik
üstünlük arayışıdır.1
Geleneksel savaşlar, belirli sınırlar içerisinde, bir bölgede, genellikle tahmin edilebilir yöntem ve
teknikler kullanılarak, iki ya da daha fazla taraf arasında gerçekleşirken, yeni nesil savaşlar eskisinden
oldukça farklılaşmıştır. Askeri güçler kullanılarak yapılan mücadelelerin öngörülemez sonuçlarının
aksine, yeni nesil savaşlarda, kontrollü geçişler yapılarak, minimum düzeyde kayıplarla, öngörülebilir
riskler alınarak kazanım amaç olmuştur.
Siyasi ilişkiler devam ederken farklı aparatlar aracılığı ile hasmı çıkarlara uyumlu hale getirme
şekline dönüşmüştür.2 Yeni nesil savaş anlayışı; genellikle düşmanın ve savaşın başlama zamanının belli
olmadığı, etkisinin tahmin edilemediği saldırılardan kaynaklı sürpriz karşılaşmalardır. Hal böyle olunca
devletlere her zaman saldırılara karşı teyakkuzda olma, hazırlıklı bulunma zorunluluğu doğmuştur.
Askeri karşılaşmaların azaldığı bu durum, güvenlik politikalarını, ekonomik, siyasi, siber, asimetrik,
iç karışıklık, vekâlet gibi yeni savaş alanlarına doğru evirmeye başlamıştır. Dolayısıyla yeni stratejik
hesaplar bu alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 3 Genellikle görünmezliğin hâkim olduğu, sessiz bir

1 Emre Çıtak, Silahsız Savaş Sahası: Yeni Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt
8, sayı 2, Ankara, 2019, s.191.
2 Carl Von Clausewıtz, Savaş Üzerine, (Çev. Ahmet Demir), Kastaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2008, s.30.
3 Şeref Çetinkaya, 21. Yüzyıl Güvenlik Ortamının Gerektirdiği İstihbarat Yapılanması Nasıl Olmalıdır?
https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-
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şekilde başlayan, başlangıçta silahların hiç kullanılmadığı bu yeni savaşlar, istihbarat yöntem ve
faaliyetlerini, eskisinden farklı bir anlayışla gündeme getirmiştir.
Sessizliğin ve görünmezliğin hâkim olduğu bu savaş çeşitlerinin, tahmini ve tespiti noktasında
istihbarat, bir başvuru yöntemi, önleme etkisi ya da çare olarak daha fazla bir önemle yeniden gündeme
gelmiştir. Geçmişten günümüze istihbarat, güvenlikleşmenin en önemli aktörü, olarak ortaya çıkmıştır.
Geleneksel savaş anlayışından yeni nesil savaş anlayışına doğru evrilmenin, yaşandığı dünyada,
coğrafyadan kaynaklı dış etkilerle, güvenlik sorunlarını üst düzeyde yaşayan toplumların Hibrit tehditler
ekseninde istihbarat faaliyetlerinde değişimine katkı sunmak amaçlanmıştır. (
Bu çalışmada; “istihbarat” ve “güvenlik” kavramları genel bir çerçevede ele alınarak, “hibrit savaş”
anlayışı ile ilişkilendirilecektir. Yeni savaş konseptinde istihbarat ihtiyaçlarına olan artış, bu manada
istihbaratın yeni nesil savaşlardaki rolü irdelenecektir. Çalışma sonunda genel bir değerlendirme
yapılarak geleceğe yönelik öngörüler ortaya konacaktır.
1. Güvenlik Kavramı ve Savaşın Dönüşümü
1.1. Güvenlik
Güvenliğin kapsama alanı çok geniş bir yelpazede düşünülebilir. “Küresel güvenlik”, “çevre
güvenliği”, “enerji güvenliği”, “sınır güvenliği”, “gıda güvenliği”, “iletişim güvenliği”, gibi daha
birçoğu sayılabilecek, güvenlik içerikli kavramlar günlük hayatımızda önemli yer tutmaktadır. En basit
tabirle tehdit ve tehlikenin bulunmama hali ya da güvende hissetme durumu ya da “tehditlere maruz
olmama”, “tehlikelerden arınma”, “saldırılardan korunma” şeklinde düşünülebilir.4
Kavramsal olarak bakıldığında ise; Antik Roma dönemine kadar uzanmaktadır. M.Ö. 5.’inci yy.’da
yaşamış Atinalı General ve Antik Yunan Tarihçisi, Thucydides “Peloponez Savaşının Tarihi” isimli
eserinde ilk defa bu kavramı ortaya koymuştur.5
Yirminci yüz yıla geldiğimizde güvenlik çalışmaları farklı boyutlarda, sistematik bir şekilde ortaya
konarak işlenmeye başlamıştır. Abraham Maslow’un ortaya koyduğu “Maslow Piramidi” literatüre
girmiştir. Maslow piramidinin en alt katmanında yaşamın devamı için temel gereksinimler (beslenme,
uyku, barınma, vb.) olarak görülürken bir üst katmanda güvenlik gereksinimi yer almaktadır.6 Bu açıdan
bakıldığında insanın yaşamını devam ettirebilmek için temel ihtiyaçlardan sonra güvenliğe, güvende
olmaya, ihtiyaç duyduğu görülmektedir.

merkezi/21-yuzyil-guvenlik-ortaminin-gerektirdigi-istihbarat-yapilanmasi-nasil-olmalidir.
ErişimTarihi:16.5.2021
4 Çıtak, Silahsız Savaş Sahası: Yeni Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri, s.193.
5 Frederik Arends, “Homeros’dan Hobbes ve Ötesine: Güvenlik Kavramının Avrupa Geleneğindeki Boyutları”,
Uluslararası İlişkiler Dergisi, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/540001 (Erişim Tarihi: 05.01.2022)
6 Sedat Kula ve Bekir Çakar, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve
Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki, Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 12, Bartın 2015, s.194.
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İnsanın kazanımlarının korunması manasına gelebilecek olan güvenlik olgusu Peter Hought’un
ifadesi ile devletlerin kuruluşlarının da temel nedenidir.7 Savaş ya da onun etkisini yaratacak daha düşük
yoğunluklu çatışma hali, düşmana iradeyi kabul ettirmek amacıyla herhangi bir şekilde kuvvet kullanma
halidir.8 Bu durum esasen savaşla ulaşılmak istenen güç ile iradeyi kabule zorlamak, bir başka ifadeyle
düşmanı pes ettirmektir.
Esas itibarı ile savaş hali bir kavga gibi görünse de satranç oyunu gibidir. Tarafların kendi lehlerine
sonuç almalarını sağlayacak yöntem ve teknikleri kullanma şeklidir.9 Bu açıdan bakıldığında savaşın
evrimindeki sürekli yinelenme, değişim ve dönüşüm güvenlik açısından risk ve tehditlerinde yeniden
şekillenmesini zorunlu hale getirmiştir.
Parametre ve kriterler; kimin, nerede, nasıl ve hangi yöntemlerle tehlikeye maruz kaldığıdır. Ortaya
çıkan risk ve tehditler, yaşanan olaylara, zamana ve mekâna göre farklılık gösterebileceği gibi aynı
zamanda neyin ve kimin güvenliği olduğu anlamında da farklılık göstermektedir. 10 İnsanoğlu
yaratılışından bu yana farklı zaman ve dönemlerde, farklı tehditlere maruz kaldığında değişik koruma
tedbirleri geliştirmek durumunda kalmıştır. Bu tedbirler çoğu zaman, çeşitli araç gereç ve materyaller
kullanılmak suretiyle yapılırken, günümüzde, politik, siyasi, bilimsel bir mantık düzleminde stratejik bir
akılla üst düzeyde çalışılmaya başlanmıştır.
Farklı farklı yaklaşımlar ortaya konmuş olsa da genel kabul görmüş ana unsur, güvenliğin önemli bir
değer olduğu, sağlanamaması halinde geri kalan maddi manevi şeylerin bir anlamının olmayacağı,
dolayısıyla tehlike ve tehditlerin ne pahasına olursa olsun bertaraf edilmesi gerektiğidir.11 Güvenlik, dış
politika, güç, devlet gibi kavramlar uluslararası ilişkiler disiplini açısından anahtar kavramlar olarak
çeşitli zamanlarda, çeşitli düzeylerde, farklı aktörler tarafından çeşitli ekollerin yaklaşımları ile ulusal
ve uluslararası açıdan ele alınıp incelenmiştir. 12 Güvenliğin en üst noktada devletler seviyesinde
sağlanmasında realizm ve liberalizm gibi güvenlik yaklaşımları farklı farklı teoriler geliştirmiş olsa da
güvenlik meselesinin temel ihtiyaç olduğu noktasında ayrışan bir görüş yoktur. Dış tehditlere karşı
kalkan oluşturan güvenlik mekanizması, bazen amacının dışında kullanılarak uluslararası ilişkilerde dış
politikayı şekillendiren araç haline gelmiş, dolayısıyla pasif bir anlayıştan aktif işler bir mekanizmaya
dönüşmüştür.

7 Ümit Özdağ, Milli Güvenlik Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2015, s.7.
8 Clausewitz, Savaş Üzerine, s.29.
9 Ezgi Özgül, Yeni Savaş Stratejileri ve Asimetrik Savaş, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, 2005, s.4.
10 Selahattin Bakan ve Sonay Şahin, Uluslararası Güvenlik Yaklaşımlarının Tarihsel Dönüşümü ve Yeni
Tehditler, The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, Cilt, 4, sayı,2, Malatya, 2018,
s.136.
11 Kadir Sancak, Güvenlik Kavramı Etrafındaki Tartışmalar ve Uluslararası Güvenliğin Dönüşümü, Karadeniz
Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 6, Trabzon ,2013, s.124.
12 Demet Haser, Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Soğuk Savaş Sonrası Dönem Güvenlik, Yüksel
Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018, s.6.
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Bu kapsamda bakıldığında askeri enstrümanların belirleyici olduğu savaş sahaları, diplomatik
görüşmelerle başlayıp sonuca ulaşmayan uluslararası ilişkilerin, kilitlendiği ve çözüme kavuştuğu alan
olmuştur. 13 Gelecekte, şu an öngöremediğimiz farklı boyutları ya da uzayda konumlanmış, yapay
zekanın evirdiği başka halleri de ortaya çıkabilir. Burada bahsedeceğimiz model hibrit tehditler
kapsamında olacaktır. Güvenlik bazen savaşın nedeni bazen sonucu bazen de savaş ile yakından ilintili
bir kavram olarak literatüre girdiği için, uluslararası ilişkiler disiplininde geçmişten günümüze
‘güvenlikleşme’ sorunsalının çözümü için ortaya atılmış çok sayıda güvenlik kuramı ya da anlayışı da
ortaya çıkmıştır.
1.2. Savaş kavramı ve savaşın evrimi
Savaşın Tanımı: Günlük olarak sık sık yoksullukla savaş, hastalıkla savaş, düşmanla savaş,
kendimizle savaş, kötülükle savaş gibi savaş terimlerinin geçtiği ifadeler kullanırız. Bu ifadeleri
irdelediğimizde tamamının içeriğinde mücadele mukavemet, karşı koyma olduğunu görürüz. 14 Bütün
bunlar insanoğlunun yaratılışı ile ortaya çıkan bir olguyu, menfaat ve çıkarların çatışması noktasında
gösterilen reaksiyonu, birey bazında şiddeti, kitleler bazında ise çatışmayı ifade eder. Bütün menfaat
kesişmelerinin sonucunda ortaya çıkan şiddet içerikli karşılaşmalar savaş kavramını ortaya çıkarmıştır.
Clausewitz‘in savaşı: “Düşmana iradeyi kabul ettirmeye zorlamak amacıyla zor kullanma eylemi”15
olarak ifadesi, düşmanın direncinin yok edilerek direnemeyecek hale getirilmesi ya da pes ettirilmesi
olarak anlamlandırılabilir. İlk bakışta sadece, çatışma hali gibi görünse de bazen bir reaksiyon, bazen
tepki, bazen taktik bazen de uzun vadede uygulamaya konulan bir stratejidir. Clausewitz “Siyasi
ilişkilerin devamı ve farklı aparatlarla gerçekleştirilmesi” 16 ifadesi ile çatışma olmadan farklı
yöntemlerin kullanılabileceğine vurgu yapmıştır.
Çinli Filozof ve tarihçi Sun TZU ise harp tarihine geçmiş savaş sanatı isimli eserinde, “Savaş:
İnsanlar ve devletler açısından hayati öneme sahip bir olgudur. Yaşam veya ölümün yer aldığı
alternatifsiz bir sahadır. Savaşa katılan ya hayatta kalır ya da mahvolur.”17 şeklinde tanımlamıştır.
Başka bir açıdan bakıldığında; savaş bazen bir taktik bazen de stratejidir. 18 Çiçero ise: “Hasımların
karşılıklı güç kullanarak birbirleri ile çatışması” 19 olarak tanımlamıştır. Hepsinin ortak noktası bir
düşmanın bulunması halidir. İnsanın yaşamını etkileyen önemli bir konuyu birkaç tanımla
sınırlandırmak da doğru değildir.

13 Age, s.6.
14 Yusuf Özer, Savaşın Değişen Karakteri: Teori ve Uygulamada Hı̇ brı̇ t Savaş,
https://www.researchgate.net/publication/325081016 (Erişim: 11.11.2021).
15 Clausewitz, Savaş Üzerine, s.29.
16 Clausewitz, Age, s.30.
17 Ali Bilgi Varlık, Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım, Avrasya Terim Dergisi, İstanbul, 2013, s.116.
18 Sun Tzu, Savaş Sanatı, (Çev. Adil Demir), Kastaş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2008, s.34.
19 Varlık, Age, s.117.
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Fransız Başbakanlarından Georges Clemencau’nun “savaşın, askerlere bırakılmayacak kadar önemli
bir iş olduğu” söylemi farklı bir açıdan anlam katmaktadır.20 “Barış yoluyla çözülemeyen sorun veya
sorunların çözümü için bir devlet ya da devletler grubunun başka bir ülke ya da ülkeler grubuna karşı
milli güçlerinin tamamını veya bir kısmını kullanarak yaptıkları bir mücadele” 21 kapsamında
bakıldığında milli güç unsurlarının tamamını kapsadığı düşünülebilir.
Uluslararası hukukun geleneksel savaş tanımı içerisinde, amaç ve niyetin belli edilmesi, alenen ilan
edilmesi, çatışma yoğunluğu ve zamanının belli edilmesi, gibi kriterler vardır. Dolayısıyla karşılıklı
silahlı güçler varsa ve çatışma devam ediyorsa savaş olarak kabul edilmektedir. Ünlü sosyolog
Timasheff savaşın sebeplerinin gizemini, “herhangi bir şey savaşa sebep olabilir fakat hiçbir şey
kesinlikle savaşa sebep olmaz”22 şeklinde ifade etmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere savaşın kendi
doğasında olduğu gibi, tanımı, sebepleri ve nedenleri de tek bir sebep-sonuç ilişkisine bağlı olmayan
kaotik bir olgudur.
Clausewitz “Bulunduğu ortama uyum sağlayan bukalemun‘un sadece dış görünüşü değişmekle
birlikte doğasında bir değişim olmamakta, yani doğası sabit kalmakta ancak niteliği değişmektedir.
Bukalemun örneğinde olduğu gibi savaşın da niteliği değişmekte ancak doğası sabit kalmaktadır.”23
şeklindeki bukalemun benzetmesi ile savaşın evrimine işarettir etmektedir.
Savaşın Evrimi: Savaşın evrimi tıpkı tanımında olduğu gibi farklı kişiler tarafından farklı bakış
açılarıyla çeşitli şekillerde sınıflandırmaya tabi tutularak incelenmiştir. Faruk Sönmezoğlu, yoğunluk
derecesine göre “sınırlı savaş” ve topyekün savaş”, cereyan ettikleri coğrafi bölgelere göre ise; “yerel
savaş” ve “genel savaş” olarak,24 Grotius “özel”, “karma” ve “kamusal” savaş olarak üç ayrı kategoriye
tabi tutmuş,25 G. Wilson, W.S. Lind, J.F. Schmitt, W. Sutton ve K. Nightengale ise savaşı 5 aşamada, 4
ayrı nesil üzerinden incelemişlerdir. Birinci aşamayı, 1648 Vestfalya anlaşmasına kadar ulus devlet
öncesi meydana gelen savaşlar. İkinci aşamayı “Birinci Nesil Savaşlar” olarak (1648-1830)’lu yıllar,
üçüncü aşamayı “İkinci Nesil Savaşlar” olarak (1830-1918)’li yıllar, dördüncü aşamayı “Üçüncü Nesil
Savaşlar” olarak (1918-1948)’li yıllar, beşinci aşamayı “Dördüncü Nesil Savaşlar” olarak (1948’den
günümüze kadar olan dönem) olarak incelemiştir.26

20 Ahmet Cülük, Modern Savaşın Değişen Karakteri ve Ortadoğu’da Vekâlet Savaşları: İran-Hizbullah Örnek
Vakası, Yüksek Lisans, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik ABD, Ankara, 2020,
s.8.
21 Nejat Eslen, Tarih Boyu Savaş ve Strateji, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2005, s.19.
22 Cülük, Age, s.12.
23 Haldun Yalçınkaya, Savaş, Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, Ankara,2010, s.42.
24 Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Der Yayınları, İstanbul, 2000, s.387.
25 Cülük, Age, s.32.
26 Age, s.33.
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Alvin ve H. Toffler ise “Birinci Dalga” (tarım toplumu), “İkinci Dalga” (endüstri toplumu), “Üçüncü
Dalga” (bilgi toplumu) şeklinde sınıflandırmıştır.27 Ünlü tarihçi M.V. Creveldt “Teknoloji ve Savaş”
adlı kitabında savaşın evrimini, birinci aşama “Aletler Çağı”, ikinci aşama “Makineler Çağı”, üçüncü
aşama “Sistemler Çağı” ve dördüncü aşama “Bilgi Çağı” olarak sistemize etmiştir.28 Savaş üzerine
araştırmalar yapmış olan Archer Jones savaşın evrimini dokuz ayrı aşamada sınıflandırmıştır.29 Başka
teorisyenler J. Arquilla ve D. Ronfeldt ise; dört ayrı aşamada ele almış, birincisi “Yakın Dövüşün Ön
planda Olduğu Kılıç Dönemi”, ikincisi “Endüstri Savaşlarının Ön Planda Olduğu Dönem”, “Manevra
Savaşları Dönemi” ve “Savaş Benzeri Çatışmalar”30 şeklindedir.
Savaşın evrimi ile ilgili teoriler bunlarla sınırlı olmayıp başka teorisyenler tarafından da farklı zaman
dilimleri ve farklı parametreler esas alınarak işlenmiştir. Başlangıç ve değişim parametreleri farklılık
gösterse de teorisyenlerin hemfikir oldukları temel nokta “savaşın geçirmiş olduğu evrim ve
değişimdir.” Gelecekte hangi boyutlara taşınacağı da belirsizdir.
1.3. Hibrit savaş ve tehditler
11 Eylül 2001 tarihinde ikiz kulelere ticari uçaklarla yapılan intihar saldırılarının savaş olgusu
üzerinde yeni tanımların aranmasına yol açtığı söylenebilir. Saldırıdan sonra ortaya çıkan kaotik hal,
geçmişte yaşananlardan farklı olarak yeni bir çatışma hali olup olmadığı sorusunu akıllara getirmiştir.
Bu saldırının özüne bakıldığında bilinen savaşın doğasına aykırı bir durum, yeni bir çatışma sahası gibi
algılanmıştı. Bilim ve tekniğin yarattığı değişim, savaşı da farklı bir boyuta evirmiş sanki her çağa uygun
farklı bir savaş hali ortaya çıkmıştı. Bu durum karşısında bir yandan yeni tanımlar aranmış öte yandan
bilinen savaş halleri sorgulanmaya başlanmıştı. Terör olayı olarak geçiştirilemeyeceği öne sürülerek,
yeni anlamlar yüklenmeye başlanmıştı. Genel kabul görmüş savaşların (konvansiyonel vb.) doğasına
aykırı bu durum savaşan tarafların belli olmadığı düşmanın ortada görülmediği zaman ve mekân
sınırlamasının olmadığı bir türünün sorgulanmasına neden olmuştu. “Savaşın evrimi” bölümünde
bahsedildiği üzere, farklı farklı sınıflandırmalar yapılmış olsa da, geçmişten günümüze savaşların
Napolyon savaşları “birinci dönem”, birinci dünya savaşı “ikinci dönem savaşlar”, tank, top vb. destek
araçlarının kullanıldığı “üçüncü dönem savaşlar”, halen yaşadığımız dönemde cereyan eden ve “hibrit”
savaş olarak tanımladığımız “dördüncü ve son dönem” yeni nesil savaşlardır. 31 Hibrit, terim olarak,
sözlükte, iki ayrı gücün bir arada olması veya melez anlamına gelen Latince bir kelime olup, İngilizcede
iki farklı maddenin bileşiminden oluşmuş yeni maddeyi ifade eder. Bilinen savaşlardan ayrılan en
önemli özelliği, savaşın başladığından kimsenin haberinin olmadığı, bilinen savaşlara göre daha düşük
yoğunlukta, planlanarak stratejik bir taktikle çatışma ortamının yaratılması ifadesidir. Bu ifadeden kısa

27
28
29
30
31

Age, s.34.
Age, s.32.
Age, s.36.
Age, s.38.
Cülük Age, s.36.
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sürede netice odaklı bir çatışma anlamı çıkmadığı için, savaş yerine tehdit teriminin daha yerinde
olabileceği düşünülebilir. Bu tehditler, harekât bölgesine önceden gönderilen özel birimler, düzensiz
oluşumlar, bazen düzenli birlikler, ekonomik ve politik savaş unsurları, siber saldırı takımları,
diplomatik ataklar, algı yönetimleri ve hedef ülkedeki kaotik hali teşvik edecek ve destekleyecek yerel
güçler olabilir.
Bir başka ifade ile iki, ayrı gücün karşılaştığı savaş tekniği, başkalarını kendi yerine savaştıran bir
anlayışa/taktiğe doğru evirilmiştir. Amerika’nın Afganistan’da, cihatçı gurupları Rusya’ya karşı
savaştırması, sonra benzer grupların, Afganistan ve Irak’ta Amerika’ya karşı savaşmaları, örnekleridir.
Sadece savaşçılar ve askerler değil, siviller de savaşa katılmışlardır. Savaş hukukunun söz konusu
olmadığı, önceden tanımlanmış ve belirlenmiş kuralların bulunmadığı, doğaçlama bir şiddetin
kullanıldığı alan haline gelmiştir.
Soğuk savaş sonrası 1999 yılında iki Çinli subay, Wang Xiangsui ve Qiao Hiang, eski savaş
tanımlarının günün ihtiyaçlarını karşılamadığını düşünerek, savaşı, “silahsız ya da silahlı güçlerin
ölümcül veya ölümcül olmayan bütün aparatlar kullanarak, düşmanı isteklerini kabul etmeye
zorlaması” şeklinde tanımlamışlardır. Her ne kadar hibrit savaş tabiri kullanılmamış olsa da anlam
olarak arka planda bu vurgulanmıştır. Tanımın halka açık ilk kullanımı ise; 2005 yılında, savaş
kavramının, değişimin tartışıldığı Virginia’da yapılan bir forumunda James N. Mattis tarafından
gerçekleştirilmiştir. Daha sonrasında tanım ile ilgili farklı yaklaşımlar ortaya konulmuş, ancak “düzenli
ve düzensiz güçlerin bir arada kullanılması” tabiri en kabul göreni olmuştur. Bilinen savaş
tekniklerinden farkı; ordular karşı karşıya gelmeden, ateş ve insan gücünün imha edilmesi, bu suretle
istenen bölgenin kontrol altına alınması esasıdır. Bir başka ifade ile hibrit tehditler, cerrahi hassasiyetle,
düşmanın ekonomik ve askeri gücünün imha edilerek, stratejik askeri noktaların yanında, sivil
altyapıları da hedef almasıdır. Tehdit bileşenleri; düzenli ordu, düzensiz savaşçılar, diplomasi, ekonomik
savaş, yerel huzursuzlukları desteklemek, bilgi harekâtı, siber saldırılar ve özel kuvvetler gibi
unsurlardır. 2008 yılında Rusya’nın, Abhazya ve güney Osetya’yı Gürcistan’dan koparmak için,
Gürcistan’a yaptığı saldırılar örnekleridir. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov 2013 yılında
yayınladığı strateji belgesinde, yeni nesil bir savaşın ortada olduğunu ve geleneksel savaş metotlarından
farklılaştığını söylemiştir. 2010 yılında, NATO’da bu savaş türünü, “hedefe ulaşmak için geleneksel ve
geleneksel olmayan aparatların aynı anda kullanılması” şeklinde tanımlamıştır. 32 En önemli özelliği
sinsi ve stratejik olmasıdır. Kanser gibidir. Kanser hücresinin vücuda ne zaman yerleştiğinin nerelere
metastaz yaptığının son aşamaya kadar belli olmadığı gibi, bu savaşta da saldırı olduğunu fark etmek,
ne zaman başladığını tahmin etmek imkânsız gibidir. Her gün birçok örneğini gördüğümüz, farklı bir
savaş trendidir. Geleneksel mantıkla tasarlanmış devlet yapılarının, bürokrasinin ve statükocu

32 NATO-Lisbon (2010). Lisbon Summit Declaration,
https://www.nato.int/cps/em/natohq/official_texts_68828.htm (Erişim tarihi: 01.12.2020)
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zihniyetlerin, bu savaş tipiyle mücadele etmesi kolay olmayacak, buna uyum sağlanması da zaman
alacaktır. “Düşmanı iradeyi kabul ettirmeye zorlama” olarak yapılan tanım zorlama olmadan fiziki sert
çatışmalar yaşanmadan, çeşitli aparatlar kullanılarak iradeyi kabul ettirme, şekline evirilmiştir. Bu
bağlamda, çatışma hali yok sayılırsa, dünyada topyekûn bir savaş halinin olduğu, hatta gelişmelere
bakıldığında dünyanın savaş içerisinde olduğu, üçüncü dünya savaşının hibrit tehditler şeklinde düşük
yoğunlukta devam ettiğini söylemek bile mümkündür. Dikkat çekici tarafı hukukunun olmamasıdır.
Hibrit tehditlerin kazananı direnen ve dayanıklı olan taraftır. Değişime uyum sağlayarak dışarıdan gelen
tepkilere en uygun pozisyon almak, bu savaşa karşı gösterilebilecek en doğru reaksiyon olabilir.
1. Dünya savaşı sonrası bazı sömürgeci ülkeler isteklerini, yumuşak güç üzerinden dayatarak hedef
devletleri etkilemeye çalışmışlar, yöntemleri başarısız olunca sert ve yumuşak gücü aynı anda
kullanmaya başlamışlardır. Sosyal medya, ekonomik imkanlar, toplumsal ihtiyaçlar, lojistik, insan gücü
gibi her türlü yerel kaynaklardan yararlanma imkânı savaşın göze çarpan boyutlarıdır.
Psikolojik tehditler: 21. yy.’da iletişim materyallerinin çeşitlenerek sosyal medya platformlarının
yaygınlaşması, insanların düşünce ve tercihlerini etkileyerek değiştirilebilir hale getirmiştir. İnternet
ortamında yayılan birçok bilginin ilk etapta anlaşılamaması, sonra anlaşıldığında ise geç kalınmış
olması, durumu daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu durum psikolojik etkiler aracılığıyla güvenlik
tehditlerine sebep olmuştur. Rusya’nın Kırım’ı işgali ile başlayan süreç, Amerika ve Avrupa’da aşırıcı
söylemlerin çoğalması, orta doğuda Arap baharı vb. ayaklanmalar, devletlerin siyasi ve sosyal iradeleri
üzerine dış güçlerin müdahale ettiğinin göstergeleridir. Bu tür olayların arka planlarının ortaya çıkıp
deşifre olması hibrit tehdit kavramlarını psikolojik etkileri üzerinden yeniden gündeme getirmiştir.
Psikolojik etkiler, hedef bölge ya da gurupların özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. Taktikleri
ise üç şekilde cereyan eder. Savaş başlamadan önceki atak ve eylemler, savaş esnasındaki yöntemler ve
savaş sonrasındaki gelişmelere göre yapılacak olanlardır.33 Bu tür tehditlerin barış zamanında, fiziksel
olarak cereyan eden bir savaş olgusu görünmediği için, anlaşılması, anlaşılsa dahi kanıtlanması zor
olabilir.
Amacı fiziksel olarak hasara uğratıp etkisizleştirmek değil, zihinsel anlamda farklı algılar üzerinden
iradeyi kabule zorlamaktır. Barış ya da savaş zamanında olsun, düşman askerlerini ya da halkı
korkutarak zihinsel etkiler üzerinden yapılan psikolojik tehditler yüzyıllardan beri kullanılan bir
tekniktir.34
Hedefleri; Savaşa maruz kalan kitlenin kendisidir. Moralini bozarak, endişe, korku ve kaygı
yaratmak, hassasiyet arz eden (etnik, dini, kültürel vb.) farklılıkları kışkırtarak kaotik bir ortam

33 Emir Abbas Gürbüz, Barış Zamanı Psikolojik Savaş Faaliyetlerinin İç İşlerine Müdahale Etmeme İlkesi
Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Milli Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü
Silahlı Çatışma Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul, 2021, s.2.
34 Age, s.2.
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yaratmak, hedef ülke içerisindeki hükümet dışı oluşumların ortaya çıkışını sağlayacak imkanları
sağlamak gibi düşmanın hassasiyetlerine göre şekillenebilecek hususlar olabilir.
Amaçları; Hedef toplum ya da kitleyi psikolojik olarak etkilemek ya da istenen doğrultuda
yönlendirmektir. Amaçlarında bir sınırlama yoktur.
Araçları; Medya ve dijital araçlar gibi fiziksel olmayan yöntemlerle yapılan faaliyetlerdir. Bazen
hedefin içerisine dışardan hulul eden bazen de içeriden angaje edilen işbirlikçiler olabilir. Psikolojik
etkiye maruz bırakılacak eylem ve hareketler ile bu kapsamda yönetilebilecek faaliyetlerin tamamı
sayılabilir. Sivil toplum örgütleri, hükümet dışı organizasyonlar, terör örgütleri, feodal yapı, zayıf ve
güçlü yanları gibi bütün önemli hassasiyetler olabilir. Beyaz, gri ve kara, tüm propaganda yöntemleri
kullanılabilir. Tarafların kullandığı en önemli uygulamalardan bir tanesi de dezenformasyondur.35
- Sivil toplum örgütleri üzerinden tehditler
Hedef ülkenin siyasi partilerinden, sivil toplum örgütlerinden vakıf, dernek vb. oluşumlarından
yararlanılır. Bu oluşumlardan faydalanılacak seviyede yapılanma yoksa, dışardan desteklenmek
suretiyle oluşumları sağlanır. Misyonları şekillendirilerek kullanılabilecek seviyeye evirilir. Stratejik bir
plan dahilinde toplumsal destek alınarak kitlelere öncülük yapacak seviyede angaje edilir. Sivil toplum
örgütleri ve siyasi partiler de manipüle edilerek uzun vadeli kazanımlar doğrultusunda kullanılabilir.
-

Geleneksel medya üzerinden yapılan tehditler

Geleneksel medya tek yönlü iletişim araçlarının (TV., gazete, dergi vb.) tamamıdır. Medyanın
insanları etkilediği gerçeğinden hareketle toplumlar üzerinde bıraktığı izler üzerinden, birçok
sonuçlarının olduğu ortadadır. Bu yönü ile önemli tehdit araçlarından bir tanesidir.
Sputnik kanalının Rusya, Çin devlet basın yayın kurumlarının Çin lehine yaptığı, dezenformasyon
faaliyetleri ile, taraf gazetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere kamusal alanda, saf dışı
bırakmak istediği insanlara karşı yürüttüğü faaliyetler de geleneksel medya üzerinden örtülü operason
ve psikolojik etkilerin örnekleridir.36
-

Sosyal medya üzerinden tehditler

Çin’e Kovid-19 salgınına sebep olduğu için küresel tepki gösterilmesi üzerine, Çin’in karşı atak
başlatarak, virüsün Çin’den çıkmadığı, Amerika’daki askeri bölgelerde bulunan laboratuvarlarda
üretildiğine dair komplo teorileri servis etmesi, Çin’in çok sayıda Kovit-19 test kitini geçmiş dönemde
Atatürk’e olan bir şükran borcuna karşı, Türkiye’ye gönderdiği yönünde yayılan gerçek dışı haberler37
örnekleridir.

35 Age, s.2.
36 Gürbüz, Age, s.2.
37 Age, s.2.
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-

Beşinci kol faaliyetleri üzerinden tehditler

Beşinci kol faaliyetleri; çeşitli müdahale yöntemleri ile ele geçirilemeyen bir devleti, topluluğu, ya
da gurupları, terör, sabotaj, propaganda, casusluk ya da farklı legal olmayan usullerle, motivasyona
uygun etkilere maruz bırakarak, savaş öncesi savaşı kolay kazanmak için yürütülen maddi olmayan
yıkıcı faaliyetlerdir. İstihbarat şemsiyesi altında yürütülen, kitleleri harekete geçirebilecek, her türlü
sabotaj ve casusluk hareketleridir.
Nazi Almanya’sının İkinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya, Hollanda, Polonya, Norveç gibi
ülkelere o dönemki gizli polis yapılanması olan Gestapo’lar aracılığı ile sızarak halkı kendi iradeleri
doğrultusunda yönlendirmeleri, örneklerindendir. Günümüzde yasal olarak çalışan istihbarat örgütleri,
beşinci kol’un legal görünümüdür.38
Ekonomik tehditler: Savaş sadece taraflar arasında cereyan eden bir çatışma ortamı değil, devletin temel
değerlerin asimile edildiği, ekonomik ve sosyal bağlarının zayıflatıldığı geniş kapsamlı bir saldırı
yöntemidir.
Shermen Kent’in ekonomik savaş’ı, “Savaş her zaman konvansiyonel değildir; aslında savaşların
birçoğu konvansiyonel olmayan uzaktan veya yakından kumanda edilebilen silahlar ile yapılmıştır. Bu
silahları politik veya ekonomik silah olarak ve kullanıldıkları savaşı politik savaş veya ekonomik savaş
olarak adlandırmak istiyorum.”39 şeklinde ifadesi, bir ülkenin ulusal ekonomik politikasını yıpratacak
biçimde yapılacak stratejik girişimler olarak düşünülebilir. Tarihin her döneminde ekonomik
üstünlükler, askeri kaynakları etkisizleştirmek için şantaj, baskı unsuru olarak öne çıkmıştır. Politik
amaçların gerçekleştirilmesinde yardımcı rol oynamıştır. 40 Ekonomik tehditlerin önemli bir tarafı da
hem sıcak savaş esnasında hem de barış zamanında yapılabilmesidir. 41 Bu açıdan önemli bir tehdit
unsurudur.
Biyolojik tehditler: Bakteri ve virüslerin geçmişten günümüze tarihin her döneminde terör saldırılarında
silah olarak kullanılabileceği endişesi uluslararası nitelikte kaygılara neden olmuştur. Bu unsurların
süratle tespit edilmesi, tehdit niteliğinin ortaya çıkarılması doğru şekilde tanımlanması bir savaş
stratejisi olarak literatüre girmiştir.

38 Beşinci Kol Faaliyeti Nedir, https://www.haberturk.com/besinci-kol-faaliyeti-nedir-besinci-kol-nasil-calisir2602950 (Erişim: 10.12.2021)
39 Shermen Kent, Stratejik Istihbarat, (Çev.Yasemin Özbek, Nazlım Şüküroğlu), 2003, s.15.
40 Vusal Süleymanlı, Ulusal Güvenlik ve Stratejik İstihbarat Açısından Savaş Ekonomisi ve Ekonomik Savaş’ın
Önemi ve Özellikleri, Yüksek lisans Tezi, Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019, s.81,82.
41 Age, s.176-177.
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Bu silahlar güçlü devletler açısından etkili bir tehdit aracı, zayıf devletler açısından ise “kontrolsüz
bir güç” olarak görülmektedir. 42 Tarihin hemen hemen her döneminde bir saldırı yöntemi olarak
kullanıldığı bilinmektedir.
Rus birliklerinin Estonya’da İsveçlilere vebalı insan cesetler aracılığı ile hastalık yaymaya
çalışması, 43 yakın tarihte, ABD’nin Maryland kentindeki askeri bir üste gizli çalışmalar yürüttüğü
iddiaları, Irak’ta Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu tarafından 1986 yılında yapılan kontrolde;
üretildiğine yönelik bilgilere ulaşılmış olması,44 biyolojik ajanların üretildiğini göstermektedir. Resmi
olarak kullanıldığı yönünde, uluslararası hukukla tescillenmiş örnekleri olmasa da biyolojik ajanların
önemli bir savaş aparatı olarak hibrit tehdit kapsamında kullanılması mümkündür.
Siber tehditler: İnternetin yaygınlaşması, bilişim sistemlerinin hayatın her alanında yer alması, “eticaret” ve “e- devlet” vb. uygulamalar aracılığı ile elektronik ortam üzerinden birçok hizmetin
sağlanması, bu sistemler üzerinden meydana gelebilecek birçok tehlikeyi de beraberinde getirmiştir.
Ortaya çıkan bu tehlikeler tehdidin farklı bir boyutu olarak karşımıza çıkmıştır.
Bilgisayar sistemlerine izinsiz erişim suretiyle yapılır. Amacı; düşman sistemlerini zayıflatmak,
geriletmek ya da çalışamaz hale getirmektir. Düşmanı psikolojik olarak çökertmek faaliyetlerini
kısıtlamak, motivasyonunu kırmaktır.45
Siber tehditlerin en önemli özelliği düşman sistemlerinin alt yapısını yıkmaya yönelik yeni bir türdür.
Eski ABD başkanı B. Obama bilgisayar ağlarına yönelik günlük 1.800.000 adet saldırı yapıldığını bu
saldırıların siber bir savaş hali olduğunu iddia etmiştir. Daha sonrasında; “saldırı yapacak ülkeden önce
server’lerini kapatması istenecek, eğer reddederse fiziksel olarak müdahale edilecek”46 açıklaması siber
bir saldırının siber bir savaş haline evirildiğinin ifadesidir.
Vekiller üzerinden tehditler: Uluslararası homojen bir terör tanımı yapılamaması, büyük devletlerin
çıkarlarını korumak için küçük itaatsiz gurupları, ya da hükümet dışı oluşumları aparat olarak
kullanmaları savaşın boyutunu farklı bir yöne çevirmiştir. Kaynağını dışarıdan sağlayan, üçüncü ülkeler
tarafından maşa olarak kullanılan her ülkenin farklı bir yapıda anlamlandırdığı terörist oluşumlar bu
tehdidin ana unsurlarıdır.
Bu tehdidin teması güçlü bir devletin, kendi askerini riske atmadan kaynaklarını kendisi sağlayarak
güçsüz bir devleti kullanmasıdır. Buradaki önemli nokta şudur. Destek sağlayan arka planda duran, taraf

42 Selçuk Kılıç, “Biyolojik silahlar ve biyoterörizm”, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi NBC Özel Sayısı,
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1871162 (Erişim Tarihi: 04.01.2022)
43 Age, s.6.
44 Age, s.8.
45 Mahruze Kara, Siber Saldırılar-Siber Savaşlar ve Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2013, s.39,
46 Siber Savaş Al Cezire Belgesel, https://www.youtube.com/watch?v=vWlipzkWJPo&t=86s (Erişim: 21 Ekim
2021).
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ile onun adına sahada olan vekil arasındaki bağlantıdır. En basit manada vekil aracılığıyla tehdide
başvurmanın ana nedeni, destek veren devletin, hedef üzerinde, uzun vadeli stratejilerine erişmek için
zarar görmeden amacına ulaşmasıdır.
Vekilin asil tarafından desteklenmesi karakteristiğidir. Destek bileşenleri ekonomik yardım askeri
anlamda ekipman sağlama, eğitim hizmetleri, teşkilatlanma hizmetleri, kendi sınırları içerisinde legal
görünümlü örgütlenme ve bu kapsamda toplantı, gösteri yürüyüş vb. organizasyonları yapma imkânı,
güvenliklerinin sağlanması yönünde faaliyetler ve geleceğe yönelik vaatler olarak söylenebilir. Önemli
bir nokta mali yardımdır. Destekleyen ülke tarafından doğrudan yada dolaylı olarak fonlama şeklinde
yapılabilir. İran-Hizbullah örneği doğrudan, IRA’nın ABD’de, birçok ülke tarafından fonlanma suretiyle
desteklenmesi ise dolaylıdır.47
Soğuk savaş döneminde yapılan akademik çalışmalar, bu savaş çeşidini, “iki dış gücün, üçüncü bir
ülkede, bu ülkenin silahlı gücünü ve diğer kaynaklarını, kendi çıkarları, hedefleri ve stratejileri
doğrultusunda yürüttükleri uluslararası bir çatışma”48 şeklinde tanımlamıştır.
Devletlerin dolaylı olarak yayılmacılık yapmak suretiyle topraklarını genişletme isteği, etnik
gurupların korunması amacıyla yapılan girişimler, kaynakları kontrol ederek ekonomik çıkar gözetmek,
(Afrika’da Çin stratejileri örneği gibi,) siyasi ve askeri çıkar stratejileri, ideolojik saik, bölgesel olarak
denge unsuru olma isteği, meydana gelebilecek çatışmaların daha da artacağı kaygısı, 49 devletlerin
kendilerinde bulunmayan kaynakları başka ülkeler üzerinden elde etme arayışları, oluşması muhtemel
bölgesel boşlukları doldurup geleceğe yönelik hesap yapabilme stratejisi, etnik guruplardan kaynaklı,
gelecekteki muhtemel riskleri bastırma, gibi hususların tamamı bu tehdidin nedenleri olabilir.
2.

İstihbarat Çeşitleri ve Dönüşümü

İstihbarat kelimesi Türk Dil Kurumuna göre; haber alma, haber, yeni öğrenilen bilgi, duyum olarak
açıklanmıştır.50 Bir başka açıdan, ülkenin yaşanılan yerin toplumun sağlığını kontrol altında tutabilmek
için yapılan faaliyet ya da tedbirlerin bütünü ve geleceği doğru öngörmek51 olarak da tanımlanmıştır.
İnsanın yaratılışında var olan öğrenme sorgulama ve merak etme isteğinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. Homojen bir istihbarat tanımı yapılmamıştır. Çeşitlerine disiplinlerine alanlarına göre farklı
farklı tanımlar vardır. Günümüzde istihbarat; teknik, taktik, stratejik, siber, sinyal, meteoroloji, cari,

47 Selmin Seda Coşkun, Vekalet Savaşları ve Uluslararası Çözümü Zor Sorunlardakı̇ Yerı̇ , Doktora Tezi, İstanbul
Ünı̇ versı̇ tesı̇ Sosyal Bı̇ lı̇ mler Enstitüsü, İstanbul, 2019, s.50,51.
48 Age, s. 53
49 Melih Kazdal, Savaşın Dönüşümü ve Vekalet Savaşları: Tarihsel ve Olgusal Değerlendirme, Yüksek Lisans
Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2018, s.44.
50 TDK Sözlük, https://sozluk.gov.tr (Erişim:17.11.2021)
51 Aytunç Altındal, TRT Arşivi Büyük Takip Programı (Röportaj) https://www.youtube.com/ (Erişim 21.11.
2021)
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rekabet, biyolojik, diplomasi, uzay, coğrafya, siyasi, ekonomik, gibi birçok çeşit ve disiplin altında
tanımlanmış, yelpaze giderek de genişlemektedir.
Literatüre bakıldığında istihbarat çeşitleri; kaynakları, kullanım alanı, amacı, konusu ve kapsamı gibi
başlıklarda toplandığı görülmektedir. Konularına göre bakıldığında; sosyolojik, ekonomik, askeri,
ulaşım ve iletişim, biyografik, coğrafi, siyasi, bilimsel ve teknik istihbarat olarak, kullanım alanlarına
göre ise; araştırma, uyarı, siber, bilimsel ve teknik, coğrafi, operasyon el gibi tasnifi yapılabilir. Bir çok
tasnif ve sınıflandırma yapılmış olmasına rağmen en yaygın sınıflandırmanın konularına göre yapıldığı
görülmektedir.52
2.1. Askeri İstihbarat
En önemli istihbarat alanlarından bir tanesidir. Ümit Özdağ; “yabancı ordular ve hava, deniz ve
karalardaki harekât bölgeleri ile ilgili, arazi ve iklim koşullarını da kapsayıcı şekilde yapılan istihbarat
faaliyeti”53 şeklinde tanımlamıştır.
Taktik, operasyonel ve stratejik seviyede yapılan faaliyetler bütünüdür. Savunma ve milli güvenlik
istihbaratının alt katmanıdır. Ulusal güvenliğe karşı tehdit olabilecek unsurları belirlemek, olası
saldırılara karşı önceden haber almak, düşman faaliyetleri hakkında ilgili birimleri uyarmak, yapılacak
savunma planlarına ve operasyonlara destek olmak başlıca görev alanlarıdır. Bir ülkenin sadece savaş
meydanında yönelecek tehditleri bertaraf etmesi ya da ortaya çıkarması değil, bağımsızlık ve özgürlüğün
teminatı devletin yeteneklerinden birisidir. Sadece iki devlet arasındaki çatışmalarla alakalı değil, aynı
zamanda yönetime karşı ayaklanma, ya da terörizmle mücadelede de en önemli unsurdur. 54 Askeri
istihbaratta yapılacak olası hatalar, güvenliği etkileyecek zafiyetler olarak karşımıza çıkacaktır.
2.2.

Ekonomik İstihbarat

Ekonomik çıkar, geçmişten günümüze savaşların ve çatışmaların ana nedeni olmuştur. Ekonomik
istihbarat uluslararası arenada ekonomik çıkarların ve ulusal politikaların belirlenmesinde en önemli
etkendir. Ekonomik güç, milli gücün en önemli sütunudur. Geçmişte yaşanan ideolojik amaçlı savaşların
günümüzde, ekonomik ve ticari amaçlara evirildiği öne çıkan görüşlerdir. Dünyadaki bakir enerji
kaynaklarının uzak-yakın birçok ülkenin uluslararası ilişkilerinde ve dış politikasında önemli yer tuttuğu
görülmektedir.55
Son otuz yılda ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere gibi dünyanın büyük ekonomileri, ekonomik
istihbarat toplama ve ekonomik espiyonaja karşı mücadele kapsamında yeni ekonomik yasal
düzenlemeler yaparak bütçe arttırılmasına gitmeleri dikkat çekicidir. Ülkelerin enerji, iletişim, ulaşım,
52 Merve Seren, Stratejik İstihbaratın Güvenlik Stratejileri ve Politikaları Açısından Yeri ve Önemi, Doktora
Tezi, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı, Ankara, 2016, s.315.
53 Ümit, Özdağ, Milli Güvenlik Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2015, s.81.
54 Seren, Age, s.320.
55 Age, s.320.
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sağlık, finans, telekomünikasyon benzeri stratejik öneme haiz sektörlerinin yabancılara satışı, ticari mali
hareketlilikleri, yerli yabancı ortaklıkları, pay oranları ekonomik istihbarat açısından

56

hassas

hususlardır.
2.3.

Sosyal İstihbarat

İstihbarat çeşitleri arasında çok geniş kapsamı olan kendi içerisinde de çok sayıda alt konulara sahip
öteki istihbarat unsurlarını da doğrudan etkileyen bir alandır. Sosyal ve siyasal istihbarat alanındaki
gelişmeler birbirlerini etkilediğinden bazı noktalarda ayrımı zordur. Siyasi alandaki ve sosyal hayattaki
gelişmeler birbirleri ile alakalı olduğu için doğrudan etkileşim içerisindedirler. Sosyal alanda etkili bir
güç odağı olan sendika, dernek, sivil toplum örgütü gibi oluşumlar tarafından yürütülen eylemlerin
ortaya çıkaracağı siyasi sonuçlar örnek olarak verilebilir.57
Nüfus içerisinde; etnik guruplar, artış oranı, cinsiyet yapısı, yerleşim, askerlik çağındaki erkek nüfus,
iş gücü, ırk grupları ve yaş gibi unsurlar, sosyal karakteristikler içerisinde; aşiretçilik, resmi ve gayri
resmi yapılanmalar, etnikçilik, sosyal hareketlilik, sosyal skala gibi faktörler, dinin içerisinde ise; dini
guruplarla devlet arasındaki münasebet, dini gurupların karar alma süreçlerine tesiri, kendi aralarındaki
ilişkileri ve dinin yapısı gibi olgular irdelenmektedir. Sosyal istihbarat sınırsız bir alanı kapsayan 58
devasa bir alandır. Tehditlerin anlaşılması ve analizinde önemlidir. Sosyo-kültürel açıdan toplanan
veriler, bu konudaki bilimsel yaklaşımlar ve yapılan analizler geleceğe yönelik güvenliğin
şekillenmesinde ayrı bir öneme haizdir.
2.4.

Siyasi İstihbarat

Toplumlarda sanatçı, dini lider, edebiyatçı, kanaat önderi gibi kişiler siyasi etki yapacak potansiyele
sahiptirler. Bu doğrultuda ülkelerinin geleceğini belirleyen birçok figür vardır. Bunlar bir terör örgütü
lideri de olabilir sonradan da dönüşebilir. Böyle potansiyele sahip şahısların izlenmesi ve takibinin
yapılması siyasi istihbaratın alanıdır. Polonya’da Wałęsa, Güney Afrika’da Mandela, Çekoslovakya’da
Havel, ülkelerinde çok önemli siyasi figürlere dönüşerek ülkelerinin tarihinde etkili roller oynamışlardır.
Yüzyıl savaşları olarak bilinen savaşlarda Fransa’nın ünlü kahramanı Katolik Azizesi Jeanne’nin
Fransız halkını birleştirmede önemli bir aktör olarak öne çıkışını fark eden İngiliz istihbaratının etkisiz
hale getirmesi 59 siyasi istihbaratın sonucudur. Siyasi istihbaratın askeri başarılara katkısı Vietnam
savaşında tecrübe edilmiştir. Çeşitli otoriteler tarafından savaşın temel nedeni siyasi istihbarattaki
başarısızlık olarak görülmüştür.60 Columbia Üniversitesinden ünlü siyaset bilimci Robert Jervis siyasi

56 Seren, Age, s.326.
57 Kemal, Girgin, Uluslararası İlişkiler Modern İstihbarat ve Türkiye, Okumuş Adam Yayıncılık ve Eğitim
Hizmetleri, 2003, s.157.
58 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara, 2008, s.97,98.
59 Seren Age, s.318.
60 Seren, Age, s.319.
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istihbarata dikkat çekerken; Amerika Birleşik Devletleri’nin Saddam Hüseyin dönemindeki istihbarat
başarısızlıklarının en önemli sebebini, siyasi ve teknik istihbarat analizlerinin bütünleştirilememesine
bağlamıştır. 61 Ekonomik çekişmeler, asimetrik savaşların yeni boyutlarda ortaya çıkması, terörün
küresel boyuta taşınması, vekalet savaşları, bölgesel çatışmalar gibi, dünyadaki olağan dışı gelişmeler,
siyasi istihbarat gerçekliğini ortaya koyan hususlardır.
2.5. Coğrafi İstihbarat
Bütün savunma stratejileri, savaş ve her ölçekte yapılan operasyonlar coğrafi bir düzlemde
gerçekleşmektedir. Yapılacak her türlü askerî harekâtın ana unsuru coğrafya, faaliyetleri destekleyen
ana kaynak ise coğrafi istihbarattır. Coğrafi faktörlerin askeri ve siyasi stratejilerin belirlenmesindeki
önemi, elde edilecek detaylı, güvenilir, hatasız, bilgilerin elde edilmesi ile orantılıdır.62 Ülkenin arazi
yapısı, kara ve demir yolları, limanları, sahilleri, iç su yolları, iklim, hava sahası gibi lokal yerler ile
kritik hassas bölgeler gerek tehditlerin algılanması gerekse çıkarların belirlenmesi noktasında önemlidir.
2.6.

Biyografik İstihbarat

Bu istihbarat türü; “bir ülkenin politik, ekonomik, kültürel, askeri yönden toplumun yaşamında
mevcut veya potansiyel önem taşıyan kişilerle olduğu kadar, şüpheli ve gizli ilişkiler içinde olan
bireylerle ilgili olarak toplanan özel ve kamusal nitelik taşıyan bilgileri içerir.” 63
Biyografik istihbaratın, yönetimde bulunan ülke liderleri, gelecekte yönetime etki edecek ya da
muhtemel söz sahibi olabilecek şahsiyetler, istihbarat birimlerinde çalışan personeller, diplomatlar,
akademisyenler, stratejik birimlerde önemli pozisyonlarda bulunan kişiler, teröristler, eski hükümlü
sabıkalılar, yabancı casuslar, askeri personeller, göçmenler, medya mensupları, üst düzeydeki vakıf
dernek yöneticileri, kanaat önderleri, sanatçılar, aydınlar/entelektüeller, işadamları gibi geniş kapsamlı
bir ilgi alanı vardır.
Biyografik istihbarat; terörizm, örgütlü suçlarla mücadele, istihbarata karşı koyma espiyonaj ve karşı
espiyonaj faaliyetlerinde öne çıkmaktadır. Terör örgütü mensuplarına ait biyografik verileri kapsayan
(teröristin cinsiyeti, yaşı, eğitimi, mesleği, kişisel özellikleri, medeni hali, işi, iş yeri, çalışma aralıkları,
fiziksel özellikleri, sosyo ekonomik geçmişi gibi), birçok hususa ilişkin psikometrik analizler içerir. Terör
eylemine karışan bir teröristin analizleri ile psikometri değerlendirmeleri terörizmin psikolojik ve
sosyolojik nedenlerine ilişkin çalışmalarda referans kaynak olarak kullanılır. 64 Bu yönü ile bile
biyografik istihbarat, verilerin işlenmesi yönünde referans olacak stratejik bir faaliyettir.

61
62
63
64

Age, s.320.
Age, s.333
Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara, 2008, s.117.
Seren, Age, s.339.
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2.7. Ulaşım ve İletişim İstihbaratı
Geçmişten beri ticari alanda başarılı olan devletlerin yaptıkları en önemli faaliyet, uzak-yakın
mesafedeki bölgelere yönelik topladıkları ulaşım bilgileri olmuştur. Günümüzde ise küreselleşme ve
teknolojik avantajların sağladığı kolaylıkların çoğalması, çeşitli nedenlerle nüfus hareketlerinin artması,
güvenlik açısından ulaşım ağlarının kontrol altına alınmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle 11 Eylül
saldırıları sonrası bütün dünyada ulaşım güvenliği sorgulanır hale gelmiştir.65 Ulaşım istihbaratı belirli
coğrafi sınırlar içerisinde; karayolu, deniz yolu, iç su yolu, demir yolu, hava meydanları, boru hatları
(petrol, doğal gaz vb.) limanlar gibi her türlü ulaşım arterlerini kapsayan teknik bilgilerin derlenip analiz
edildiği istihbarat alanıdır.
İletişim istihbaratı ise; “radyo, televizyon, telefon, telgraf, denizaltı kablo ve ilgili iletişim medyası
da dâhil olmak üzere, sivil ve askeri iletişim merkezi ve sistemlerine yönelik olarak yapılan
istihbarattır.” 66 İletişim istihbaratı; sadece savaş alanında değil, barış zamanında da güvenliğe
yönelecek tehditlerin tespiti amacıyla yapılır. Teknik istihbarat yöntemleri ile ilişkili olduğu için,
çoğunlukla, “Sinyal İstihbaratı (SIGINT) ve bunun altında yer alan İletişim İstihbaratı (COMINT),
Elektronik İstihbarat (ELINT) ve Yabancı Cihaz Sinyal İstihbaratı (FISINT) tekniklerinin sekronize
çalışması ile icra edilir”. 67 Bu istihbarat çeşidi “kolluk istihbaratı” kapsamında adli (suçun tespiti
suçlunun yakalanması, suça ilişkin iz, emare ve delillerin elde edilmesi) ve önleme (suçun işlenmesinin
önlenmesi) maksadıyla genel kolluk kuvvetlerince kendi kanunlarının verdiği yetkiye dayanarak
yapılmaktadır.
Kolluk kuvvetleri, kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektro kimyasal, elektro
mekanik, iletim sistemleri üzerinden, iletişimi denetlemek için68 yetkilendirilmiştir. Teknolojinin hızla
gelişimi iletişim istihbaratının gelecekte nereye varacağı noktasında belirsizdir.
2.8. Bilimsel ve Teknolojik İstihbarat
İstihbarat; bilgi teknolojilerindeki yükselişten en fazla nasiplenen disiplinlerden birisi olmuştur.
Bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlardan faydalanarak istihbarat üretimine yönelim “bilimsel ve teknik
istihbarat” diye çok özel disiplinlerin doğuşuna neden olmuştur. İstihbarat örgütleri; insan kaynakları ve
altyapı başta olmak üzere bu özel alanlara her geçen gün yatırımlarını arttırmıştır.
Bilimsel ve Teknik İstihbarat düşmanın imkânlarını tespit edip buna karşı kapasite arttırma imkânı
sağlayan önemli bir istihbarat alanıdır.

65 Seren, Age, s.341.
66 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara, 2008, s.122.
67 Seren, Age, s.340.
68 14 Şubat 2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı
Yönetmeliği, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/02/20070214-11.htm (Erişim Tarihi:8.12.2021)
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2.9. Siber İstihbarat
Yeni bir muharebe sahası olarak önümüze gelen siber alan, doğası gereği, yapılacak saldırıların
boyutu ile asimetrik bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır. Bu savaşın en önemli yanı zayiat
vermeden karşı tarafa verdirme avantajıdır. Dünyada birçok ülkenin, siber alanda yapılmakta olan ve
yapılacak olan tehditlere hazırlık yaptığı bilinmektedir. Siber saldırıların tehdit alanları enerji nakil
hatları, kritik altyapı tesisleri, elektrik hatları, nükleer santraller, hava yolları, uydular, ekonomik öneme
haiz, borsa, şirket vb. üst düzey birimler gibi çokça sayabileceğimiz tesislerin tümüdür.
2.10.

Stratejik Uyarı İstihbaratı

Stratejik uyarı istihbaratı; Uluslararası ilişkilerin iyi okunarak olayların başlangıç parametreleri,
üzerinden ulaşabileceği noktalara yönelik analizlere ilişkin tahminlerde bulunmaktır. Siyasi, ekonomik
ve kültürel ilişkileri bulunmayan hatta coğrafi bağı dahi olmayan iki ülke arasında birdenbire sık sık
heyetler arası görüşmelerin yapılması, ileriye dönük stratejik iş birliği yapılacağının uyarısı olabilir. “A”
ülkesinin “B” ülkesi aleyhine faaliyet gösteren ayrılıkçı gruplar ya da hükümet dışı oluşumlar ile
ilişkilerini yoğunlaştırması veya “A’nın” “B” üzerindeki çıkarlarını ayrılıkçı oluşumlar üzerinden
konumlandırmaya çalışması gibi hususlarının analizidir. Başka ülkelerde yapılan kamuoyu araştırmaları
ve siyasi parti anketlerini takip etmek, sosyal medya analizlerini izlemek, dini, etnik ve sosyal yapıları
gözlemleyerek sonuçlar çıkarmak stratejik uyarı istihbarat verileridir. Bu istihbarat ürünleri askerlere,
politikacılara ve karar vericilere, geleceğe yönelik stratejilerde kolaylıklar sağlar. Bu istihbarat türünün
ilgi alanı, komşu, rakip, müttefik, dost, düşman, çıkarların kesiştiği ya da kesişmediği bütün ülkeler,
topluluklar, gruplar, ya da hükümet dışı oluşumlar olabilir.
Ülkelerdeki, siyasi, diplomatik, toplumsal, ekonomik bütün hareketlerin takip edilerek, elde edilen
sonuçlara göre, karşı tedbirlerin alınması ya da stratejik çıkarların şekillendirilmesidir. Bu durum
kişinin, kansere yakalanmadan önce bütün kontrollerinin periyodik yapılarak hastalığın müdahale
edilebilir boyutta teşhis edilip tedaviye başlanması gibidir. Stratejik uyarı ile olayların, önceden
anlamlandırılabilmesi, hastalık öncesi manyetik “MR” görüntülerin alınması gibidir. Uyarı
istihbaratının hedefi, başlangıç verilerinin neler olabileceği, parametreleri stratejik uyarı analizinin
yapılabilmesi için önemli değerlerdir. Bu istihbaratı türü, hibrit tehditlere karşı savaş eşiğinin altında
kalmamak, önleyici savunma mekanizmalarını işletebilmek, belirsizlikleri aşarak tehditlere karşı
hazırlıklı olmayı sağlar.
Dünyanın en iyi ordusu olarak gösterilen Amerikan ordusunun Kore, Vietnam, Afganistan ve Irak
savaşlarından tam anlamıyla başarı ile çıkamaması, 21.yy’da savaşın bir çözüm aracı olmadığını
göstermiş, asimetrik grupların küçük oluşumlara karşı başarı ile savaşabileceği gerçeğini ortaya
koymuştur. Stratejik uyarı istihbarat teknikleri, yeni nesil savaşlarla mücadelenin en etkili silahı, en
önemli enstrümanlarıdır. Hedef kitlenin en hassas noktalarına kadar, cerrahi hassasiyetle nüfuz ederek
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tanıyabilme yeteneğidir. Siyasi, ekonomik, sosyolojik, politik tüm etkiler üzerinden hedefi kontrol
edebilme sanatıdır.
3. Hibrit Tehditler ve İstihbarat
21.yy. güvenlik anlayışının ortaya çıkardığı karışıklık, istihbarat faaliyetlerinin nasıl yapılanıp
şekilleneceği noktasında da yeni gereklilikler ortaya çıkarmıştır. Yeni nesil savaş anlayışlarının
istihbarat birimlerine getirdiği yeni yükümlülükler kapsamında, güvenlik yapılanmalarının da ulusal
düzeyde yeniden ele alınıp istihbaratla ilişkilendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Bütün istihbarat türlerinin ilgi alanında güvenlik ve tehdit olduğu varsayımından hareketle,
belirsizliklerin giderilmesi iç ve dış güvenliğin sağlanması, geleceğin doğru okunup, güvenlik
politikalarının şekillenmesinde69 sistematik olarak istihbarat stratejilerinin belirlenmesi, en iyi kararların
alınması, savaşların kazanılması ve her alanda başarının elde edilmesinde 70 hibrit tehditlerin doğru
anlaşılarak analizinde bütün istihbarat disiplin ve çeşitleri savunma kalkanlarıdır.
Ülkenin milli menfaatlerini korumak ve ana hedeflerine ulaşmak maksadıyla, kullanabileceği,
ekonomik, siyasi, sosyal, bilimsel, coğrafi, teknolojik ve askeri güç gibi, milli güç unsurlarının
tamamında oluşacak zafiyetler devletlerin geleceğini tehlikeye atar. 71 Savaş tarzlarının değişiminin
istihbarat faaliyetlerini farklı yönlere evirmesi günümüzde önemini daha da arttırmıştır.72
Hibrit tehditlerin geleneksel savaşlarla mukayese edildiğinde, değişime uğradığı karakteristiği 73
üzerinden, istihbaratın ilgi alanına girecek boyutları şunlar olabilir:
-

Milli güç unsurlarının barış zamanlarında, savunma kalkanı oluşturan stratejik bir mekanizma
gibi görülmesi ve güçlendirilmesi,

-

Savaşın kendisi başta olmak üzere, taraflar, kullanılan silah ve araçlar, süresi ve savaş sahası gibi
unsurlarda meydana gelen değişim,

-

Savaşan tarafların, aynı anda farklı yönlerden gelen, anlamsız asimetrik saldırılara maruz
kalabilmesi,

-

Savaşın başlangıç ve bitiş zamanı, kimlerle ittifakların yapıldığı bunların boyutu ve sonuçları,

-

Güvenlik algısı, tehdidin türü, savaş teknikleri ve savunma yöntemleri,

-

Savaşın boyutu askeri ve sivil hedefler ile siber alana taşınabilme durumu,

69 Z. Gül, F. Mehmet Harmancı vd., İstihbarat Çeşitleri ve Stratejik İstihbarat, Nobel Yayınevi, 2005, s.98.
70 Ümit Özdağ, Milli Güvenlik Teorisi, Kripto Kitaplar, Ankara 2015, s.7,81.
71 Çetinkaya, 21. Yüzyıl Güvenlik Ortamının Gerektirdiği İstihbarat Yapılanması Nasıl Olmalıdır?
https://21yyte.org/tr/merkezler/islevsel-arastirma-merkezleri/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalarimerkezi/21yuzyil-guvenlik-ortaminin-gerektirdigi-istihbarat-yapilanmasi-nasil-olmalidir, (Erişim: 4 Kasım 2021).
72 Çetin Yoldaş, Yeni Savaşlarda İstihbarat Teşkilatlarının Rolü: Hibrit Savaş Örneği, Doktora Tezi, Sakarya
Üniversitesi, Sakarya, 2019, s.54.
73 Çıtak, Silahsız Savaş Sahası: Yeni Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri, s.202.
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-

Teknolojik kabiliyetlerin konvansiyonel askeri kabiliyetler ile mukayesesi,

-

Dost, düşman algısının değişip çıkar ve menfaatlerin tetiklediği anlık reaksiyonların neler
olabileceği,

-

Çatışmaların süreç içerisindeki değişimi ve yeni boyutlarının nerelere uzanabileceği,

-

Çatışmaya sebep olan etkenlerin yanında, demografik yapılar başta olmak üzere, ekonomik
siyasi, teknolojik birçok etkenin savaşın amacı olarak ortaya çıkabilme kapasitesi,

-

Çatışmalarda sınır veya ölçü kavramlarının kaybolması, güç’ün ifade ettiği anlamın değişerek,
askeri alandan, siber, ekonomik, teknolojik kapasitelerin belirleyici olduğu farklı yöne doğru
evirilmesi74 gibi hususlar çeşitli istihbarat disiplinlerinin ilgi alanı olmalıdır.

Savaş stratejileri geleneksel savaşlarda olduğu gibi askerler tarafından belirlenen bir taktik değil,
daha geniş kapsamlı bilimsel metotlara dayalı, karar vericilerin uzmanlar olduğu, politik konsensüsle
hazırlanır hale gelmiştir. Sinsice hasımların egemenlik haklarına müdahale edilerek yapılan hibrit
tehditlerde, taraflar, tehdidin başlama ve bitiş zamanı çoğu zaman belli değildir. Arap baharında 75
olduğu gibi toplumsal olayların yarattığı dalgalar bazen bir kelebek etkisi76 yaratarak sistemleri alt üst
ederler. Bundan dolayı hibrit tehditlere karşı koyacak istihbarat yöntemleri gerek iç güvenlik gerekse
ulusal güvenlik kapsamında çok önemli güvenlik kalkanlarıdır.
Hibrit tehditler kapsamında kolluk ve iç güvenlik istihbaratın rolü ise şu başlıklar altında
özetlenebilir. 77
-

Barış zamanında dost, düşman ve tehdit analizleri yaparak riskleri belirlemek,

-

Terör vb. hasım oluşumların teknolojik imkânlarını, sahip oldukları araç, gerek, silah ve her türlü
siyasi sosyal yeteneklerini öğrenerek analizler yapmak,

-

Siber suç ve siber korsanlık gibi tehditlerin tespitini yaparak, olası tedbirlerle beraber karar
vericileri uyarmak,

-

Toplumsal olay, gösteri yürüyüş, protesto ve benzeri hareketleri sıkı takip ederek, dışarıdan
müdahale ve temasa maruz kalınmasının önüne geçmek,

-

Örf, adet, gelenek, görenek, kültür gibi değerlerin yozlaştırılıp yıpratılması kapsamında
toplumun nabzını tutmak,

-

Sosyal medya hesaplarının kontrolünün sağlanarak kitleleri sürükleyecek provokasyonları tespit
etmek,

74 Çetinkaya, Age
75 Arap Baharı, 2010 yılında bir dizi hükümet karşıtı protesto ve ayaklanma şeklinde başlayan isyanlar sonucu
demokrasi, insan hakları ve özgürlük talepleri ile ortaya çıkmış, bölgesel, bir harekettir.
76 Edward N. Lorenz'in ortaya koyduğu, bir olayın başlangıç verilerinde yapılan küçük değişiklikler sonucu
büyük ve öngörülemez sonuçların ortaya çıkması halidir.
77 Çıtak, Silahsız Savaş Sahası: Yeni Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri, s.205.
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-

Terör örgütlerinin yapılanmalarını militan ve sempatizan kitleleri ile ilgili sürekli bilgi toplayarak
eylemlerinin önlenmesine ilişkin haber kaynak ve vasıtalarını canlı tutmak,

-

Ekonomik istihbaratı ve karşı casusluk faaliyetlerine yönelik tedbirlerin alınması, internet ve
sosyal medyanın kontrolünün sağlanarak dış müdahalelerin önüne geçilmesi,

-

Her türlü potansiyel tehditleri tespit ederek sürekli takibini yapmak,

-

Terör örgütlerinin, şehir, hücre ve uyuyan hücre yapılanmalarının sempatizan kitlelerle
iletişimlerinin izlenerek, gerektiğinde hızlı müdahale ve reaksiyon gösterebilmek için sürekli
bilgi toplanması, gibi istihbarat birimleri tarafından çalışılacak önleyici tedbirler bu kapsamda
önemlidir.

Bütün bunların yanında tüm kamu kurum ve kuruluşların da hibrit tehditlere karşı hassasiyet
göstermeleri önemlidir. Hibrit tehditler toplumun hassas noktalarının kaşınması, tehdit unsurlarının
kurulu saat gibi zamanı geldiğinde tetiklenerek harekete geçirilmesi şeklinde başladığı için sonrası
öngörülemeyebilir.
Sonuç
Güvenlik, sabit bir ihtiyaçtır ancak tehdit evrimsel yani dönüşümünü sürdüren dinamik bir
kavramdır. Tehdit anlamında en marjinal durum olan savaş kavramı da aynı şekilde evrimseldir. Savaşın
şekli, araçları, düzeni, niteliği ve içeriği değişimin en çok kendisini hissettirdiği alandır.
Tarihsel düzlemde geçmişten beri yaşanan büyük küresel savaşlar, insanlığı farklı yöntemlerle rakibe
üstünlüğünü kabul ettirmeyi sağlayacak, farklı savaş metotları arayışına sevk etmiştir. Bu değişim
geleneksel savaşı, yani bir yeni türün tek başına ya da bir arada kullanıldığı hibrit tehditlere, yeni bir
anlayışa dönüştürmüştür. Bu tür savaşlarda ortaya konan strateji çok boyutludur ve kökeninde, Sun
Tzu’nun “düşmanın mukavemetini savaşmadan kırmak” ile Clausewitz’in “kuvveti acımadan, kan
dökmeden, çekinmeden kullanmak” yaklaşımı hakimdir. Şiddeti ve yıkıcılığından hiçbir şey
kaybetmeyen, hatta gelişen ve değişen evrimsel sürecine rağmen etkileri geometrik olarak gittikçe artan
savaş; yeni yüzüyle insanlık tarihinin bir parçası olmaya devam edecektir.
Bu anlamda hibrit tehditlere karşı, milli güç unsurlarının topyekûn etkisini kapsamlı bir savunma
kalkanı olarak düşünebiliriz. Bu tehditlere karşı koymada, milli güç bileşenleri ile stratejik, siyasi,
askeri, ekonomik, sosyal, coğrafi, biyografik, siber, diplomatik, bilimsel ve teknolojik istihbarat gibi
istihbaratın bütün disiplin ve çeşitlerinin stratejik bir taktikle teyakkuzu, bu savaşa ya da tehditlere karşı
koymada manivela etkisi yapacağı söylenebilir. Hibrit tehditlere karşı nitelikli istihbarat üretimi,
önleyici anlamda olumlu sonuçlar vereceği gibi, istihbarat zafiyetleri, eksikleri ya da tüm istihbarat
bileşenlerinin senkronize uygulanamaması tehditlere karşı koymada olumsuzluklara ya da başarısızlığa
neden olabilir. Bu bağlamda tüm istihbarat teknik ve çeşitlerinin önemi büyüktür.
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Savunma olguları, bu savaş ya da tehditlerin, sadece karalarda değil, denizde, havada, uzayda ve
sanal alemde de ortaya çıkabilecek her türlü boyutlarına karşı hazırlıklı olmaları önemlidir. İstihbarat
teknik ve disiplinlerinin bu savaşın en önemli silahı, mücadele yöntemi, manivelası olduğu söylenebilir.
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Hibrit Savaş ve İstihbarat
Murat DİKKAŞ
Öz
Bugünkü güvenlik ortamı giderek karmaşık hale gelmiştir. Ülkelerarası ilişkilerde üç aşamalı barış,
gerginlik ve çatışma ortamları artık eskisi gibi belirgin değil. Çatışmalarda çoğunlukla askerȋ metotların
uygulandığı ve düşmanların gayet iyi bilindiği günler artık geride kaldı. İstikrar ve güvenliği hedef alan
tehditler, devlet veya devlet dışı aktörlerin yanlış bilgilendirme veya siber saldırılar gibi asimetrik
taktikler uyguladığı “gri bölge”de giderek daha fazla görülmektedir. Bu kapsamda, günümüz yeni tehdit
algılamalarından biri de Kimilerine göre 4ncü, kimilerine göre ise “Beşinci Nesil Savaş (Fifth
Generation Warfare)” olarak tanımlanan “Hibrit Savaş (Hybrid Warfare)” tır. Bazen de bu savaşın adı
‘kirli’ bir savaş olarak zikredilmektedir.
Hibrit savaş rakiplere savaş ilan etmeden ve resmi olarak savaştığını kabullenmeden askeri
kuvvetlerin dışındaki araçları da içeren, paralı askerlerden terör gruplarına kadar farklı unsurları da
devreye sokan, istihbarat operasyonlarına dayalı, siber saldırılar ve hatta medya manipülasyonu bile
içeren bir mücadele türüdür. Bu savaşın asıl amacı, politik, ekonomik ve enformatik yollarla hedef
ülkeyi dize getirmek, hükümetini devirmek, hedef alınan ülkede çıkarlara uygun olan yeni bir hükümetin
kurulmasını sağlamaktır.
Gerek şoklar ve sürprizlere karşı güçlendirilmiş dirençlilik gibi “pasif” unsurlar vasıtasıyla, gerek
hibrit tehditlerin hedefi olma olasılığı yüksek olan işlevler ve yapıları korumak için daha güçlü önlemler
de içeren daha “aktif” unsurlar vasıtasıyla hibrit tehditlere karşı önceden önlemler alınmalıdır. İşte
burada İstihbaratın rolü ortaya çıkmaktadır. Tehlikeyi bilmek ve önceden bulup ortaya çıkarmak için
İstihbarat gereklidir. Çünkü İstihbarat “önceden bilme sistemi”dir.
Hybrid Warfare and Intelligence
Abstract
The security environment today has become increasingly complex. The three-stage environment of
peace, tension, and conflict in international relations are no longer as evident as it used to be. Gone are
the days when mostly military methods were used in conflicts, and the enemies were well known.
Instead, threats targeting stability and security are increasingly seen in the "grey zone", where state or
non-state actors employ asymmetric tactics such as misinformation or cyberattacks.
In this context, one of today's new threat perceptions is; According to some, it is "Hybrid Warfare",
which is defined as the 4th and, according to others, "Fifth Generation Warfare". Sometimes the name
of this war is mentioned as a 'dirty' war.

 Murat DİKKAŞ, KHO Misafir Öğr.Elemanı, e-mail: mmdikkas85@gmail.com
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Hybrid warfare is a type of struggle based on intelligence operations, including cyber-attacks and
even media manipulation, which includes tools other than military forces without declaring war on the
opponents and accepting that they are fighting officially, and which includes different elements from
mercenaries to terrorist groups.
The main purpose of this war is to bring the target country to its knees, overthrow its government,
and ensure the establishment of a new government in the targeted country that is in line with its interests.
Advance measures should be taken against hybrid threats, either through "passive" elements such as
enhanced resilience to shocks and surprises, and more "active" elements, including stronger measures
to protect functions and structures that are more likely to be targets of hybrid threats. This is where the
role of Intelligence comes into play. Intelligence is required to know and anticipate danger. Because
Intelligence is a “precognition system”.
Giriş
Çinli komutan, filozof ve askeri bilge Sun TZU, “Savaşta ustalık, yenmek değil, kolaylıkla yenme
becerisini göstermektir.” ve “Bütün savaşları çarpışarak kazanmak ustalık değildir; ustalık düşmanın
direncini çarpışmadan kırmaktır.” diyor. Burada “Düşmanı kolaylıkla yenme becerisi ve onun direncini
çarpışmadan kırmak” sözü yeni nesil savaş tekniklerinden biri olarak “Hibrit Savaş”ın doktrin olarak
ortaya çıkmasının yolunu açmıştır denilebilir.
Aslında bu savaş modeli tamamen yeni bir savaş modeli değildir. Profesör Korhonen’in çalışmasında
vurgulandığı üzere, savaş hibrittir zira hem mağdur hem de saldırgan devlet belirli ölçüde hibrit bir
nitelik sergilemektedir. 1 Hibrit Savaş eskiden beri bizim “Topyekün Savaş” olarak dillendirdiğimiz
fakat doktrin haline getirilerek modern teknoloji yöntemleriyle beraber çok çeşitli asimetrik
uygulamaları ile ortaya çıkarılan bu yeni nesil savaş tekniği artık dünya devletlerinin başvurduğu yegane
mücadele tekniğidir. Bu tekniğin yine bildiğimiz yöntemlerinden biri de Psikolojik Harp (Bilgi Destek
Harbi) uygulamalarıdır.
21nci Yüzyılda eskisi gibi savaşlar patlak vermemekte, ancak alışık olmadığımız bir biçimde
yürütülmektedir. Bu yeni nesil savaş anlayışında; Politik ve stratejik hedeflere ulaşmada askeri olmayan
usullerin rolü artmış, silah gücü dikkate değer şekilde geride bırakılmış, nüfusun isyancı potansiyelinin
harekete geçirilmesi ile savaşta kullanılan yöntemlerin merkezi, büyük ölçüde siyasi, ekonomik,
haberleşme, insani ve diğer askeri olmayan yöntemlere kaymıştır.
Nitekim günümüzde bazı ülkelerde yaşanan örnekler, tamamen istikrarlı bir ülkenin sadece birkaç
ay ve hatta birkaç gün içinde kendisini şiddetli bir silahlı çatışmanın ortasında bulabileceğini, yabancı

1 Outi Korhonen, ''Deconstructing the Conflict in Ukraine: The Relevance of International Law to Hybrid States
and Wars'', German Law Journal, 2015, Volume: 16, Issue: 3: Special Issue-The Crisis in Ukraine, 452-478, s.
455.
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müdahalenin kurbanı olabileceğini, kaosun, insani felaketlerin ve iç çatışmaların derin sularına
gömülebileceğini teyit etmiştir.2
Devletler, sayıları giderek azalan askeri çarpışmaların yerine, siber, iç, vekâlet, asimetrik, ekonomik
gibi isimlerle yeni nesil savaşlara uyum sağlamak zorunda kalmışlardır. Yeni tür savaşlara; hibrit
savaşlar, düşük yoğunluklu savaşlar, sınırlı (küçük) savaşlar, post-modern savaşlar, yeni nesil savaşlar
vb. isimler de verilebilmektedir.
Hibrit Savaş (Hybrid Warfare); kimilerine göre 4ncü, kimilerine göre ise “Beşinci Nesil Savaş (Fifth
Generation Warfare)” tır. Bazı harp uzmanları da tanımdan yola çıkarak hibrit savaşı ‘'karma savaş’'
veya “birleşik savaş (compound warfare)” olarak nitelemektedir. Bazen de bu savaşın adı “Kirli savaş”
olarak zikredilmektedir.3
Hibrit savaş, uluslararası hukukun kabul ettiği klasik anlamdaki savaş ilanı yapılmadan bir ülkenin
diğerine politik, ekonomik ve enformatik yollarla siyasi iradesini dayatma arzu ve çabasıdır. Bu savaşta
düzenli ordular ile düzensiz unsurların (paramiliter güçler4, özel askeri unsurlar, terörist örgütler ile yasa
dışı diğer yapılanmalar vb.) eş zamanlı kullanımı hibrit savaşın diğer bir özelliği olarak ifade
edilmektedir. Ancak, Hibrit savaşın klasik savaştan farkı savaşın ilk aşamalarında askeri etkenin çok
düşük olması veya hiç olmamasıdır.
Hibrit savaşı klasik savaşın altında diğer etkenleri içeren dönüştürücü (transformatör) bir savaş
olarak tanımlanabilir. İçeriğinde bulunan ve askeri olarak tanımlanamayan faktörler klasik bir savaş
olarak adlandırılmasına izin vermez. Transformatör savaş (T-savaş) klasik savaş vasıtaları dışında
şunları içerir:
-

Bilgi propagandası,

-

Siyasi ve diplomatik ataklar,

-

Lobici bir yaklaşım ile ekonomik ve ticari faktörlerin kullanımı,

-

Hedef alınan ülkenin kuvvetli olduğu alanlarına (Enerji, Tarım, Turizm, Sanayii v.b.) taarruz,

2 Valery Gerasimov, “Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine”, (Translation: Coalson, Robert),
09/02/2014, VPK News, http://www.huffingtonpost.com/robert-coalson/valery-gerasimov putin ukraine
b_5748480.html (Erişim Tarihi: 18.01.2022), s. 1.
3Ahmet Akın, ''Hibrit savaş yöntemleri- Hibrit savaşın amacı, uygulanması ve özellikleri'', 2021, https://www.
stratejikanaliz.com/hibrit-savas- yontemleriamaci-uygulama-vasitalari-ve-temel-ozellikleri/
(Erişim
Tarihi: 16.01.2022), s. 1.
4 Paramiliter güçleri şöyle çeşitleyip tanımlayabiliriz: Çeşitli “yabancı savaşçı” tanımlaması yapılmış olmakla
birlikte genel anlamda “Taraflardan herhangi birinin vatandaşı olmayan, yurt dışından çatışma bölgesine giden,
maddi bir kazanım elde etmeden kendine göre bir davayı güderek bir iç çatışmada yer alan grup ya da orduya
katılan kişiler” olarak kabul görmüştür.
Kendi devletleri dışındaki bir devlete terörist eylemleri işlemek, planlamak, hazırlamak ya da katılmak için
giden bireyler veya silahlı çatışmayla bağlantılı olmak da dâhil, terörist eğitim alan ve veren bireyler” yabancı
terörist savaşçı olarak tanımlanmıştır. (BM 2178 nolu karar)
Maddi güdüye sahip yabancı savaşçılar “Paralı askerlerdir” (mercenary). Para kazanma güdüsüne sahip olan
bu unsurlar büyük oranda çatışan tarafların vatandaşı olmamalarına rağmen gönüllülük esasına göre hareket
etmedikleri için “yabancı savaşçı” statüsünde kabul edilmezler.
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-

Sabotajlar, ile bunlarla koordineli olarak düzenli askeri operasyonlar ve taktik ve nükleer
silahların sınırlı olarak kullanımıdır.5

Hibrit savaşın amacı, Düşmanla temas kurmadan ona uzaktan etki ederek hedef ülkeyi dize getirmek,
hükümetini devirmek, hedef alınan ülkede çıkarlara uygun yeni bir hükümetin kurulmasını sağlamaktır.
Dolayısıyla; Hibrit savaş’ta asıl hedef, bir bölge veya araziyi ele geçirmek veya kontrol etmek değildir.
Aksine, gri bölgedeki asimetrik faaliyetler ile hedef ülkenin MİLLİ GÜÇ unsurlarının hassasiyetlerini
istismar etmektir.
Bu ortamda, ülkemiz için potansiyel bir tehdit olarak karşımıza çıkan hibrit tehditlerle
mücadele kaçınılmaz bir durumdur.

GRİ
BÖLGE
TERÖRİZM

BARIŞ
BEYAZ
BÖLGE

SİBER
SALDIRI
EKONOMİK
BASKI

GRİ
BÖLGE

SAVAŞ
SİYAH
BÖLGE

Şekil:1

Konvansiyonel askeri gücün stratejik ihtiyat görevi üstlendiği, silahların çoğunlukla kullanılmadığı,
büyük oranda sessizliğin ve görünmezliğin var olduğu Hibrit savaş ortamında olayların üzerindeki sis
perdesinin aralanması için istihbarat faaliyetleri ve operasyonları temel başvuru yöntemi olarak
gündeme gelmektedir.
Risk, Potansiyel Tehdit ve Tehditler ile mücadele deyince aklıma Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
ve milli kahramanımız Atatürk’ün bir sözü aklımıza geliyor: “Felaket Başa Gelmeden Evvel Önleyici
ve Koruyucu Tedbirler Düşünmek Lazım. Felaket Geldikten Sonra Dövünmenin Yararı Yoktur.”
Atatürk’ün bu sözü istihbaratın temel görevlerinden biri olan “Erken haber alma ve ikaz”ı işaret

5 Hayrettin Güler, ''Hibrit Savaş Nedir?'', 2017,http://www.rusen.org/natonun-hibrit-savasa-karsi-mucadelesi/
(Erişim Tarihi: 17.01.2022), s. 5.
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etmektedir. “Tehlikeyi bilmek ve önceden bulup ortaya çıkarmak.” Çünkü İstihbarat “ÖNCEDEN
BİLME SİSTEMİ”dir.
Hibrit’in en büyük özelliği niyetin kamuoyu ve dünya gündeminden gizlenerek eylemlerin büyük bir
gizlilik içinde yürütülmesidir. Muğlak bir ortamda, yani kimsenin yürütülen ve ifşa olan faaliyetleri
üstlenmediği bir ortamda olaylar sinsice cereyan eder. Muğlaklık üç şekilde düşünülebilir. Birincisi
yürütülen faaliyetlerin arkasında kim olduğunun bilinmemesi, ikincisi bu faaliyetlerin arkasındakiler
bilinse dahi asıl amacın ve niyetin anlaşılamaması ve üçüncüsü de askeri güç kullanımı olup
olmayacağıdır.
İstihbarat ile tehditleri önceden bulup ortaya çıkarmak, İstihbarata Karşı Koyma (İKK)’nın, gerek
baskın ve sürprizlere karşı güçlendirilmiş dirençlilik gibi “pasif” unsurları vasıtasıyla, gerek hibrit
tehditlerin hedefi olma olasılığı yüksek olan işlevler ve yapıları korumak için daha güçlü önlemler de
içeren daha “aktif” unsurları vasıtasıyla karşı önlemler alınmalıdır. Hibrit tehditler nasıl farklı aktörler
ve faaliyetlerin sinerjisinden yararlanıyorsa hibrit savunmanın da aynı esaslarla yürütülmesi gerekir.
Hibrit savaşın eylem safhası uygulamaya konulduğunda düşmanın öncelikli istihbarat operasyonu,
ülkede yaşayan ve müzahir olduğu değerlendirilen bir kısım halkın örgütlenmesi ve eğitilmesidir. Bunu
sağlamak için önceden hedef ülkeye istihbarat elemanları ve gayri nizami harp unsurları sızdırılır. Etki
ajanı 6 aktif olarak devreye sokulur. Halkın örgütlenmesini teşvik etmek için hedef hükümetle ilgili
karalama kampanyaları başlatılır. Aynı zamanda Bilgi Destek Harekâtı elemanlarınca hangi kaynaktan
alındığı bilinmeyen gerçeğe aykırı haberlerle, hedef ülkede yaşayan müzahir halk kışkırtılır. Siber savaş
unsurlarınca hedef ülke bilişim sistemlerine saldırılar düzenlenir. Varsa hedef hükümetin gizli
faaliyetleri deşifre edilir.
Kısaca özetlemek gerekirse konvansiyonel askeri gücün stratejik ihtiyat görevi üstlendiği hibrit
savaşta konvansiyonel olmayan askeri güçler ise ilk etapta kullanılan fiziksel gücü oluşturmaktadırlar.
Genellikle istihbarat servisleri vasıtasıyla kontrol edilen paramiliter örgütler, terörist unsurlar, hedef
ülke içerisindeki organize suç örgütleri, hedef ülke hükümetine karşı ayaklanan yerel güvenlik güçleri
ve bunlara ilave olarak özel askeri/ güvenlik şirketleri 7 bu kapsamda gösterilebilir. Hizbullah,
6 Etki Ajanı: Fikri, kariyeri, pozisyonu ve kişiliği itibarıyla kişi ve toplumları etkileme, mevcut görüşlerinin
güçlendirilmesi veya değiştirilmesini sağlayabilecek, tetkik-tahkiki yapılarak psikolojik harekâtta kendisinden
yararlanmak amacıyla seçilen, angaje edilen, sevk ve idaresi servisçe yürütülen ajanlardır. Daha ayrıntılı bir ifade
ile etki ajanları bir ülkede o ülke vatandaşı olup ancak başka bir ülke tarafından yetiştirilip doktrine edilerek o ülke
hesabına bulunduğu ülke halkı üzerinde propaganda yapmak, kışkırtmak, psikolojik harekat yöntemleri ile halkın
düşünce ve duygularını yönetmek için seçilen politikacı, iş adamı, bürokrat, gazeteci ve asker kimliğine sahip
kişilerdir.
7 Devletler, genelde bu özel unsurları ulusal kapasitenin eksik olduğu durumlarda ya da resmi olarak karışmak
istemedikleri "kirli operasyonlarda" tıpkı kiralık katil mantığıyla kullanırlar. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ); Maddi
Güdüye Sahip Yabancı Savaşçılar “Paralı Askerlerdir”. ÖAŞ’ler, silahlı kuvvetlerin personel yetiştiremediği ya
da cazip kariyer fırsatları yaratamadığı durumlarda yüksek teknoloji destekli vasıflarını hizmete sunarlar. Ancak,
paralı askerlik ile özel askerî şirketlerin hizmetlerinin niteliği farklıdır. Şöyle ki, paralı askerler yabancı bir orduda
ücreti karşılığında hizmet sunarken, Askeri şirketler sözleşme karşılığında hizmetlerini kiralamaktadırlar. Paralı
askerlerden farklı olarak, özel askeri şirketler, yasal bir yapıya sahiptirler; müşterilerine sözleşme yoluyla
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DAEŞ/IŞİD, Haçlı Şabi, Kudüs Güçleri, HAMAS vb. birçok örgüt hibrit savaşın unsuru olarak
sayılabilir. Bu örgütler siyasi nedenlerden ötürü kimi devletler tarafından terör örgütü kimi devletler
tarafından gerilla savaşçısı veya özgürlük savaşçısı olarak adlandırılabilmektedir. Ancak her halde hibrit
savaşın konvansiyonel olmayan askeri unsurları tanımına uymaktadırlar. Ayrıca nükleer güçte
konvansiyonel olmayan askeri güç kapsamında sayılması gereken önemli bir unsurdur. Özellikle
ABD’nin Irak ve Afganistan’daki harekâtları ile gündeme gelen Özel Askeri / Güvenlik Şirketleri hibrit
savaşın doğasına tam anlamıyla uymaktadırlar.
Son olarak Kazakistan’daki protesto gösterilerini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. Başlangıçta
LPG'ye yapılan zamlar ve sosyo-ekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle sokağa çıkan halk, daha
sonra bu eylemlerini kısa bir sürede ülke geneline yayarak topyekûn hükümeti protesto ve yönetimi
devirme eylemine dönüştürmüştür.
Olayların başta sadece bir protesto eylemi olarak ortaya çıkması ve kısa zamanda yayılması, zamların
geri alınıp hükümetin istifa etmesine rağmen eylemlerin giderek tırmanması, göstericiler içinde başı
çeken ve Kazak olmayan kişilerin tespit edilmesi, protestolara en yüksek makamlardaki ve özellikle
kolluk kuvvetleri içindeki birtakım kişiler tarafından destek verilmesi, Tokayev’in: “Devlet neden
uyuyan terör hücrelerinin varlığı ve bunların komuta merkezlerinin faaliyetlerine karşı gözünü vaktinde
açmadı? Ülkemizde neden çok sayıda yasadışı silah ve özel teçhizat peyda oldu?'' sözleri eylemin,
önceden planlı ve bir istihbarat örgütü güdümünde olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Arap Baharı’ndaki halk hareketleri, protesto eylemleri, sosyal medyanın söz konusu olaylar
üzerindeki etkisi, Arap coğrafyasında çıkarları olan devlet ve örgütler tarafından organize edilmiş
olabileceği de hatırlardan çıkarılmamalıdır. Bu bağlamda aynı değerlendirmeyi Kazakistan için de
yapmanın yanlış olmayacağını değerlendiriyorum. Renkli devrimler ve Arap Baharı örneğinden yola
çıkıp, Kazakistan’daki olayları da bu senaryonun devamı olacağından hareket ederek, yakın gelecekte
emperyalizmin yeni projelerinden biri olarak “TÜRK BAHARI” hareketinin tezgâhlanmayacağı ne
malûmdur?
Başta dünya gücü devletler olmak üzere Devletler mevcut dönemdeki savaşlara yönelik yeni
politikalar ortaya koymaktadırlar. Bu kapsamda “Hibrit Savaş” kavramı özellikle Rusya ve onun
Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile beraber anılıyor. Fakat şuna dikkatinizi çekmek istiyorum, 2013
yılında Ruslar Hibrit Savaş doktrini belirlenmişse bu savaş tekniği bu yıldan başlamak üzere
uygulanıyor demek değildir. Ruslar bu savaş türünün vizyonunu ve konseptini çok çok seneler önce
belirleyip uygulamıştır.

bağlanırlar. Özel askeri şirketler, paralı asker ticaretinin “evrim geçirmiş, globalleşmiş ve şirketleşmiş” modelini
temsil ediyorlar.
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Çünkü Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov ülkesinin 2nci Dünya savaşından itibaren Hibrit Savaş
konusunda edindikleri tecrübeler ışığında 2013 yılında “Askeri Güç Kullanımında Belli Başlı Tarz ve
Şekil Değişikliği Eğilimleri” ve “Askeri Bilimlerin Mükemmelleştirilmesi Amaçlı Güncel Çalışmalar”
konulu bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiri Hibrit Savaşın doktrini olarak benimsenmiş ve adına
“Gerasimov Doktrini” denmiştir.
Aslında Rusya Hibrit Savaş yöntemini yıllardır tutarlı bir biçimde uygulamaktadır. Bu da sadece
çatışma bölgelerinde değil farklı versiyonlarıyla RF’nin nüfus alanları ve Avrupa’nın içinde bile
hissediliyor. Bu da sadece çatışma bölgelerinde değil farklı versiyonlarıyla RF’nin nüfus alanları ve
Avrupa’nın içinde bile hissediliyor.
Doktrin kapsamındaki temel vurgu;
-

Savaş ile barışı ayıran çizginin kaybolmasına,

-

Savaş ilanının gereksiz hale gelmesine,

-

Askeri olmayan yöntemlerin askeri olanlarla birlikte hatta daha etkili kullanılabilmelerine,

-

Hedef ülke içerisindeki grupların kullanılmasına,

-

Yumuşak güç 8 unsurlarının ve barışı koruma yardımlarının bile savaş bağlamında işe
koşulabilmesine yapılmıştır.9

Rusya’nın 2008 yılında giriştiği Gürcistan Savaşı, sonrasındaki süreç içerisinde bulunduğu Kırım
ilhakına kadar giden Ukrayna müdahalesi bu kapsamdaki önemli örneklerdir. Rusya bu olaylarda
geleneksel ordusunu işe koşmanın yanı sıra ülke içerisindeki karışıklıkları kendi lehine kullanmaya
çalışmış, ekonomik yaptırım ve nüfuz gücünü baskı aracı olarak uygulamış, toplumun algısına yönelik
psikolojik savaş taktikleri ileri sürmüş ve yoğun bir siber saldırı gerçekleştirmiştir. Savaşmadan
kazanmayı öngören bu yöntemlerle hedef ülkeler istikrarsızlaştırılmış ve dirençleri kırılarak boyun
eğmeye zorlanmıştır. Sonuçta, Rusya’nın hibrit savaşı, önceliği askeri güç kullanmaya değil hedef
ülkenin lider ve kamuoyunun psikolojisini, moral ve motivasyonunu etkileyecek araçlara vermeyi esas
almaktadır.
Öte yandan İran, Muhafız Ordularını tam anlamıyla hibrit bir güç olarak düzenleyerek hali hazırda
Orta Doğu’daki çatışma bölgelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye açısından İran’ın hibrit
kabiliyetleri dikkate alındığında en tehlikeli unsur olarak Kudüs Güçleri karşımıza çıkmaktadır.

8 Sert Güç: Karşıdaki aktörleri zorlamak, tehdit etmek, korkutmak ve onları aldıkları kararlardan caydırmak için
kullanılabilir.
Yumuşak Güç: Aktörleri ikna etmek ve kendi rızaları ile istenilen çizgiye gelmelerini sağlamak için kullanılır.
Yumuşak güç, başkalarının isteklerini kendi istekleri yönünde etkileyebilmektir. Yumuşak güç, iş birliği
sağlayarak ve çekicilik unsurlarını kullanarak istediğini yaptırmadır. Yumuşak güç her şeyden önce şu üç ana
kaynağa dayanır; Kültür, Siyasi değerler, Dış politika.
9 Emre Çıtak, ''Silahsız Savaş Sahası: Yeni Savaş Anlayışında İstihbaratın Yeri'', Güvenlik Bilimleri Dergisi, 2019,
Cilt:8, Sayı:2, 191-213, s. 201.
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Türkiye’ye yönelik bir müdürlüğü de bulunan Kudüs Güçlerinin Türkiye’de faaliyet göstermekte
olduğunu tahmin etmek çok güç değildir.10
Hibrit tehditlerin yurt içinden veya yurt dışından gelebileceğini gören ülkeler, bu konuda istihbarat
paylaşımı, eğitimi ve iş birliğinde daha istekli olmaya başladılar. Bu kapsamda, Finlandiya 2016 yılında
Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezini (Hybrid COE) kurmuştur.
Müttefiki olduğumuz NATO İttifakı içinde Hibrit Savaş ile Mücadele konusunda yürütülen
faaliyetlere gelince; NATO 2017’de Hibrit tehditleri izleyen ve analizini yapan bir birimi de barındıran
“Müşterek İstihbarat ve Güvenlik Bölümü”nü kurdu.
Son on yılda Rusya, NATO Müttefiklerinin ve başka ülkelerin enerji varlıkları, politikaları veya
ikmal maddelerine yönelik çok çeşitli hibrit tehditlerde bulunmuştur. NATO, özellikle hibrit saldırılara
karşı hassas durumda kalabilecek ulusal sivil altyapıların dayanıklılığını garanti altına almayı
NATO’nun askerȋ etkililiği için bir ön şart olarak kabul etmiştir.
Bu amaçla stratejik sektörlerde ülkelerin kendilerini değerlendirmekte ölçüt olarak alabilecekleri
yedi “temel şart” belirlemiştir. Bu şartların ortaya çıkmakta olan yeni sorunlara – 5G standartları ve en
son olarak korona virüs pandemisi gibi – paralel olarak devamlı olarak yenilenmesi kararlaştırılmıştır.
NATO siberi yeni bir operasyonel alan olarak ilan etmiştir ve siber faaliyetlere karşı stratejik
mukabele seçenekleri – siyasi, askerȋ, diplomatik ve ekonomik – içeren bir rehberi İttifak’ın kullanımına
sunmuştur. NATO camiasında diğer bir gelişme ise bir kriz durumunda veya hibrit tehditlerle mücadele
için ulusal yeteneklerini kurmakta desteğe ihtiyaç duyan müttefiklerine kısa bir uyarı ile
konuşlandırılabilecek “Hibrit Tehditlere Karşı Destek Timleri”nin oluşturulmasıdır. NATO uzmanları
havuzundan alınacak uzmanlar ve müttefiklikler tarafından önerilen uzmanlardan oluşan Hibrit
Tehditlere Karşı Destek Timleri ilk olarak 2019 Kasım ayında Karadağ (Montenegro)’da
konuşlandırılmıştır.11
NATO’nun

ülkemizde

bulunan

“Terörle

Mücadele

ve

Mükemmeliyet

Merkezi”

(Kirazlıdere/Ankara), Romanya’da bulunan “İnsan İstihbaratı Mükemmelliyet Merkezi” ve Estonya’da
bulunan Müşterek Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi (CCD COE)’nin imkan ve kabiliyetlerinden
azami istifade edilmeli, müttefik devletler ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.
Sonuç olarak; Her ne kadar savaşların ahlaki yönüne, süreçte işlenen suçlara ve acımasızlığa
yoğunlaşsa da Amerikalı siyaset teorisyeni Walzer’ın kaleme aldığı Haklı Savaş, Haksız Savaş kitabının
bir bölümünde; “Savaşların kazanılması için askerlerin canlarını vermesine ve düşmanın tamamen yok

10 Nihat Dumlupınar, ''Hibrit Savaş: İran Silahlı Kuvvetleri'', Ankasam: Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları
Dergisi, 2017, Hibrit Savaşları Özel Sayısı, Sayı: 1(2), 68-105, s. 97.
11 Michael Rühle and Clara Roberts, ''NATO’nun alet çantasını genişletmek'', 2021,
https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2021/03/19/natonun-alet-cantasini-genisletmek/index.html (Erişim
Tarihi:18.01.2022), s. 3.
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edilmesine gerek olmadığı” teorisi günümüzde çok kabul görmektedir. Artık, gelecekteki savaşların
geleneksel savaşları tamamen “demode” hale sokacağını öngörmek zor değildir.
Askeri teknolojide tecrübe edilen kapsamlı gelişmelerle birlikte günümüz ordularının savaş
sahasından çekileceği, sayıca daha az fakat hareketlilik ve vuruş gücü olarak daha gelişmiş özel
birliklerin ön plana çıkacağı, insansız savaş araçlarının ve savaşçı robotların mücadele edecekleri
yönünde tahminlerde bulunmak mümkündür.
Geleneksel savaşlarda İstihbarat faaliyetleri yüzyıllardır savaş meydanıyla ilgili araştırmalardan gizli
ittifak ilişkilerinin ortaya çıkarılmasına kadar pek çok alanda işe koşulmuştur. Günümüz Hibrit Savaş
ortamında ise bilinmezlerin ve görünmezlerin aydınlatılmasında kullanılmaktadır. Çünkü hibrit savaş
asimetriktir. Sinsice planlanır ve uygulanır. Gözle görülmesi zordur; Mevlana’nın Elif’i gibi her
yerdedir ama hiçbir yerde değildir.
Özellikle silahsız savaş sahasında “İstihbarat”, devletlerin elindeki en önemli “silahtır”.
Dolayısıyla, Ülkemizin bekasına, milletimize ve kimlik yapısına, ekonomiye, demografi özelliklerine,
siber alana, enerji güvenliğine, endüstriyel ve bilimsel çalışmalara yöneltilen silahsız tehditlerde
istihbarat faaliyetleri temel koruyucu görevini üstlenmektedir.

Şekil: 2
Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, asimetrik, karmaşık tehdit ortamını bütünüyle hesaba
katmalı ve hiçbir tehdidi göz ardı etmeden ve ciddi karşı tedbirler üreterek başarıya ulaşmalıdır. Bu
kapsamda yeni nesil Hibrit Savaş ortamında ortaya çıkan Hibrit tehditler ile mücadele konusunda
öncelikle yapılması gerekenleri özetlemek gerekirse:
1.

Öncelikle İç cephe önemlidir. İçte oluşturulacak birlik ve beraberlik duvarının karşısında hiçbir

güç duramaz ve hiçbir musibet içimize sızamaz. Müteakip olarak Hibrit tehditler konusunda halkın ve
devlet görevlilerinin bilinçlendirilmesi gereklidir. (BİLİNÇLENDİRME = Durum Farkındalığı
Yaratmak + Önemini Vurgulamak + Eğitimini Vermek.)
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2.

Doğru ve zamanında elde edilen istihbarat ile tehdit değerlendirme ve ANALİZ’leri yapılmalı,

var olan veya olası potansiyel tehdit, tehdit ve riskler ortaya çıkarılmalıdır. (Stratejik İstihbarat Analizi=
Analiz+Sentez+Geleceği Görme/Öngörü/Tahmin/Tahayyül+ Sinerji)

Şekil: 3

3.

Ülkemizdeki sivil veya asker bütün karar vericiler karşılaştıkları asimetrik, kaynağı belli

olmayan tehditlerin türüne ve birbiriyle ilişkisine odaklanmalı, devletin âli menfaatlerini
gerçekleştirmek için, sinerjik bir ortamda yardımlaşarak yeni tehdit ortamına uygun savunma stratejileri
geliştirmelidir.
4.

İstihbarat=Bilgi+Faaliyet+Teşkilattır. Bu doğrultuda Hibrit Savaşla ülke içinde topyekûn

mücadele bağlamında İstihbarat Gücümüz, belirlenecek yeni İstihbarat ve İKK konsept ve doktrinine
göre, karşılıklı iş birliği ve koordinasyon odaklı, merkezi yapı altında ayrı ellerden sevk ve idare temelli
teşkilatlanmalı ve teknolojik donanımlı olarak kesintisiz mücadele vermelidir.
5.

Düşman veya düşman potansiyelinde olan ülke ve yapıların, stratejik birimler (Bakanlıklar, MİT

ve Gnkur.) tarafından MÜŞTEREK OLARAK “Stratejik İstihbarat Etütlerinin” yapılarak bunların,
gerektiğinde istismar edilmek üzere, milli güç unsurlarına yönelik hassas ve zayıf yönleri ortaya
çıkarılmalıdır. (Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, onun güçleri ve silahlı çarpışma taktikleri, onları
uygulama biçimleri ne derece yetkin olursa olsun bunlarda daima bir zayıf taraf bulunur ve bu da denk
bir reaksiyon imkânının varlığına işaret eder.)
6.

Toplum güvenliğine yönelik olası tehditlerin aktif İstihbarata Karşı Koyma önlemleri ile

belirlenmesi ve erken ikaz istihbaratı ile saldırıların bertaraf edilmesine yönelik tedbirler alınmalıdır.
7.

Yıkıcı propaganda faaliyetlerinin ve psikolojik saldırıların engellenmesi için kitle haberleşme

ve iletişim araçlarının kontrol edilerek, siber saldırıların ve buna karşı savunmanın, siber casusluğun ve
siber karşı casusluğun aktif olarak yapılması için tedbirler alınmalıdır.
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8.

Hibrit tehditin en önemli silahı ve yöntemi olan Ekonomik savaşlar kapsamında ekonomik

casusluk ve ekonomik karşı casusluk örgütlenmesinin gerçekleştirilmesi, bu kapsamda Hazine ve
Maliye bakanlığı bünyesinde “Ekonomik İstihbarat Dairesi”nin kurulması adımları süratle atılmalıdır.
(Aslında bütün Bakanlıkların bünyelerinde bir İstihbarat Daireleri olmalıdır. Örnek: ABD)
9.

Siber Savunma, Yapay Zeka Destekli yazılımlar, Modern robotik yapıların askeri görevlerde

kullanılması ile bu mihverde İstihbarat Disiplinlerinin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojik
donanımla güçlendirilmesi için çalışmalara hız verilmelidir.
10. NATO, AB ve teknolojik üstünlüğü olan diğer ülkelerle Hibrit Savaş ile mücadele konusunda
yakın iş birliği ve koordinasyon sağlanmalı, asker ve sivil bilim adamları ile AR-GE faaliyetlerine önem
verilmelidir.
11. Gerek Hibrit gerekse diğer asimetrik savaş taktik ve yöntemlerinin uygulanması hususunda önde
gelen devletlere yetişmek için yabancı devletlerin tecrübelerini kopyalamak zorunda değiliz, biz zaten
bu taktik ve yöntemleri, asırlardır çok iyi uygulayan cihana hükmetmiş bir imparatorluğun nesilleriyiz.
Öncelikle yapılması gereken;
-

MSÜ Harp Okulları ve Enstitüleri bünyesinde Askeri Bilimler müfredatının yeni nesil savaş
uygulamalarına göre sürekli yenilenmesi,

-

Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarında sivil akademisyenlerle beraber ön şart
aranmaksızın tecrübeli askeri uzman ve bilim adamlarına da yer verilmesi olacaktır.
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