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ÖZET 

 Bu çalıĢmanın temel amacı; "güç", "istihbarat" ve "kültür" kavramları 

temelinde, "kültürel istihbarat" kavramının Uluslararası ĠliĢkiler literatürü 

dâhilinde tartıĢılmasıdır. ÇalıĢmada öne sürülen bu kavram, NATO bakıĢ 

açısıyla tartıĢılmıĢ ve Afgan kültürünün analizi ile desteklenmiĢtir.   

 ÇalıĢmanın hipotezi; “uluslararası arenada farklı kültürlerin var olduğu 

ortamlarda barıĢı korumadan savaĢa kadar değiĢebilen tüm askeri 

harekâtların baĢarısı için kültürel istihbaratın varlığına ihtiyaç duyulur” 

Ģeklindedir.  

 Bu hipotezi sınamak amacıyla öncelikle, kuramsal çerçeve içerisinde 

“güç”, “istihbarat” ve “kültür” kavramları açıklanmıĢ, daha sonra Uluslararası 

ĠliĢkiler literatüründe eksik olduğu değerlendirilen “kültürel istihbarat” kavramı 

ortaya konulmuĢtur. Bu kavram, NATO‟nun istihbarata kapsamlı yaklaĢımı ile 

Afgan kültürünün analizini içeren örnek uygulama ve toplam 45 kiĢiden 

oluĢan uzman grup ile yapılan görüĢmeden elde edilen veriler ile 

desteklenmiĢtir. 

 ÇalıĢma kapsamında, kültürel istihbaratın askeri harekâtlar içerisindeki 

rolünü ortaya koymak ve farklı kültürlerin yer aldığı harekât bölgelerine intikal 

edecek askerlerin kültürel farkındalık/eğitim seviyelerini belirlemek amacıyla, 

yapılandırılmıĢ görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. GörüĢmeler, iki farklı uzman 
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grubu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci grup; Afganistan harekâtına doğrudan 

veya dolaylı olarak katılım sağlamıĢ 30 NATO personeli, ikinci grup ise; 

Afganistan harekâtına katılım sağlamayan ancak kültürel farkındalıkla ilgili 

ihtiyaçları tespit etme kapasitesine sahip 15 NATO dıĢı personelden 

oluĢmuĢtur. NATO dıĢı personel, kontrol grubu olarak belirlenmiĢtir. 

GörüĢmeden elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilerek 

yorumlanmıĢtır.   

 ÇalıĢma sonucunda, literatür taraması ve uzman görüĢlerinden elde 

edilen bulgular ıĢığında farklı kültürlerin var olduğu ortamlarda 

gerçekleĢtirilen askeri harekâtların baĢarısı için kültürel istihbarata ihtiyaç 

olduğu tespiti yapılmıĢtır.  
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Ġstihbarat, Kültürel Ġstihbarat, Afganistan, Ġnsan Dokusunu Tanıma Sistemi 
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INTELLIGENCE IN THE NATO OPERATIONS: CULTURAL 

INTELLIGENCE IN AFGHANISTAN 

DISSERTATION  

Yusuf ÖZER 

ABSTRACT 

The main aim of this study is to discuss the cultural intelligence on the 

basis of "power", "intelligence" and "culture" within the International Relations 

literature.  The concept proposed in this study is examined from the view of 

NATO and supported by an analysis of the Afghan culture. 

The hypothesis of the study is that : cultural intelligence is required for 

the success of all military operations ranging from peacekeeping to war in 

environments where there are different cultures. 

In order to prove this hypothesis, first, the concepts of power, 

intelligence and culture are determined. Then, the concept of cultural 

intelligence, which is considered to be lacking in thea literature of 

International Relations, is discussed. In order to support this concept, a total 

of 45 people, who are experts about cultural factors, are interviewed. In 

addition, a case study about NATO's comprehensive approach to intelligence 

and the analysis of Afghan culture is performed. 

Within this study, structured interviews are utilized to discover the 

purpose of cultural intelligence in military operations and to find out the level 

of cultural education/awareness of soldiers who were deployed to the 

operation area. The first group consists of 30 NATO personnel who have 
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directly or indirectly taken part in the operation in Afghanistan. The second 

group consists of 15 non-NATO personnel who possess the capability to 

identify needs related to cultural awareness. Non-NATO people are identified 

to achieve control group. The data obtained from the interviews are analyzed 

by descriptive analysis methods. 

As a consequence, in the light of literature review and expert opinions, it 

is concluded that cultural intelligence is crucial for the success of military 

operations carried out in an environment where there are different cultures. 

Keywords      : NATO, Power, Hard Power, Soft Power, Smart Power, 

Intelligence, Cultural Intelligence, Afghanistan, Human Terrain System 

Advisor        : Assoc. Prof. Haldun YALÇINKAYA 
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ARGE  : AraĢtırma ve GeliĢtirme 

ASCOPE  : Area, Structure, Capabilities, Organization, People,   
    Events 

AYYOBO   : Alan, Yapı, Yetenekler, Organizasyon, Bireyler, Olaylar    

BG   : Bilgi GeliĢtirme 

BICES  : Battlefield Information Collection and Explotation  
    System (Harekât Alanı Bilgi Toplama ve Dağıtım  
    Sistemi) 

BĠDTS  : Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Sistemi 

BĠDTE  : Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Ekibi 

BĠOEM  : BarıĢ Ġçin Ortaklık Eğitim Merkezi 

BM   : BirleĢmiĢ Milletler 

C2   : Command and Control (Komuta Kontrol) 

CAOC  : Combined Air Operation Center (BirleĢtirilmiĢ Hava  
    Harekât Merkezi) 

CCIRM  : Collection, Coordination and Intelligence Requirements 
    Management (Toplama, Koordinasyon ve Ġstihbarat  
    Ġhtiyaçları  Yönetimi) 

CIA   : Central Intelligence Agency ( Merkezi Ġstihbarat   
    TeĢkilatı) 

CIMIC  : Civil-Military Co-operation (Sivil-Asker ĠĢbirliği) 
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CNAD  : Conference of National Armaments Directors (Ulusal  
    Silahlanma Direktörleri Konferansı) 

COMINT  : Communication Intelligence ( Muhabere Ġstihbaratı) 

CORDS  : Civilian Operations and Revolutionary Development  
    Support  (Sivil Operasyonlar ve Devrimci GeliĢtirme  
    Desteği) 

CSIS   : Center For Strategic and International Studies (Stratejik 
    ve Uluslararası ÇalıĢmalar Merkezi) 

DJHQ  : Deployed Joint Headquarters (Ġntikal Edilebilir MüĢterek 
    Karargâh) 

ELINT  : Electronic Intelligence ( Elektronik İstihbaratı) 

FATA  : The Federally Administered Tribal Area (Federal  
    Yönetim Kabile Bölgesi)  

FBI   : Federal Bureau Investigation (Federal SoruĢturma  
    Bürosu) 

FET   : Female Engagement Teams (Kadın ĠĢbirliği Ekipleri) 

FISINT  : Foreign Instrumentation Signals Intelligence (Yabancı 
    Cihaz Sinyal Ġstihbaratı) 

GÖRĠS  : Görüntü Ġstihbaratı 

GZFT  : Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler 

HTS   : Human Terrain System (Bölgesel Ġnsan Dokusunu  
    Tanıma Sistemi) 

ID   : Intelligence Division (Ġstihbarat Birimi) 

IFC   : Intelligence Fusion Center (Ġstihbarat Füzyon Merkezi) 

IFOR   : Implimentation Force (Uygulama Gücü) 

IMINT  : Imaginary Intelligence (Görüntü Ġstihbaratı) 

ĠNĠS   : Ġnsan Ġstihbaratı 

ISAF   : International Security Assistance Force (Uluslararası  
    Güvenlik ve Yardım Kuvveti) 

ISR   : Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance  
    (Ġstihbarat KeĢif ve Gözetleme) 

JFC   : Joint Force Command (MüĢterek Kuvvet Komutanlığı) 
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JP   : Joint Publication (MüĢterek Yayın) 

KFOR  : Kosova Force (Kosova Gücü) 

KD   : Knowledge Development (Bilgi GeliĢtirme) 

KĠE   : Kadın ĠĢbirliği Ekipleri 

KLET  : Key Leader Engagement Teams (Kilit Lider ĠĢbirliği  
    Ekipleri) 

KLĠE   : Kilit Lider ĠĢbirliği Ekipleri 

LANDCOM : Allied Land Command (Müttefik Kara Komutanlığı) 

LOCE  : Linked Operational Intelligence Center Europe (Avrupa 
    Bağlantılı Operasyonel Ġstihbarat Merkezi) 

MARCOM  : Allied Maritime Command (Müttefik Deniz Komutanlığı) 

MASINT  : Measurement and Signature Intelligence (Ölçüm ve Ġz 
    Ġstihbaratı) 

MNE   : Multinational Experiment (Çokuluslu Deneme) 

MĠT   : Milli Ġstihbarat TeĢkilatı 

MJO   : Major Joint Operations (Büyük MüĢterek Harekâtlar) 

NATO  : North Atlantic Treaty Organizations ( Kuzey Atlantik  
    AntlaĢması Örgütü) 

NGO   : Non-Governmantal Organization (Hükümet DıĢı  
    Organizasyonlar) 

NWFP  : North-West Frontier Province (Kuzeybatı Sınır Eyaleti) 

OSINT  : Open Source Intelligence (Açık Kaynak Ġstihbaratı)  

OUP   : Operation Unified Protector (BirleĢik Güvenlik Gücü) 

ÖLĠZĠS  : Ölçüm ve Ġz Ġstihbaratı 

PAESEA  : Politik, Askeri, Ekonomik, Sosyal, Enformasyon ve  
    Altyapı  

PMESII  : Political, Military, Economical, Social, Infrastructure and 
    Information (Politik, Askeri, Ekonomik, Sosyal,   
    Enformasyon ve Altyapı) 

PRT   : Provincial Reconstruction Team (Ġl Ġmar Ekibi)  
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SACEUR  : The Supreme Allied Commander Europe (Avrupa  
    Müttefik Yüksek Komutanlığı) 

SAĠB  : Sivil Asker ĠĢbirliği 

SFOR  : Stabilization Force (Ġstikrar Gücü) 

SHAPE  : Supreme Headquarters Allied Power Europe (Avrupa 
    Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı) 

SIGINT  : Signal Intelligence (Sinyal Ġstihbaratı) 

SĠNĠS  : Sinyal Ġstihbaratı 

SODGD  : Sivil Operasyonlar ve Devrimci GeliĢtirme Desteği 

SSCB  : Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

SWOT  : Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats  

TECHINT  : Technical Intelligence (Teknik Ġstihbarat) 

TEKĠS  : Teknik Ġstihbarat 

TMMM  : Terörizmle Mücadele Mükemmelliyet Merkezi 

UNDPKO  : The United Nations Department of Peacekeeping  
    Operations  (BirleĢmiĢ Milletler BarıĢı Koruma   
    Harekâtları Departmanı) 

UNODC  : United Nations Office on Drugs and Crime (BirleĢmiĢ 
    Milletler Suç ve UyuĢturucu Ofisi)  
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ÖN SÖZ 

 Kültürel istihbarat ile ilgili bir çalıĢma yapmaya, 2004 yılında görev için 

gittiğim Afganistan'da karar vermiĢtim. Görev öncesinde eğitim aldım ancak 

Afganistan harekât alanına vardığımda aslında birçok konuyu bilmediğimi 

fark ettim. Görev yapacağım bölgeyi tanımıyordum, bölge dilini 

konuĢamıyordum ve karĢılaĢacağım insanların nasıl bir davranıĢ tarzına 

sahip olduklarını bilmiyordum. Bana öğretilen, nereye gideceğim ve hangi 

görevi icra edeceğimdi. 

 Afganistan/Kabil'e ayak bastığımda ilk dikkatimi çeken, halkın farklı 

giyim tarzıydı. DeğiĢik etnik grupların olduğunu biliyordum ancak özellikle 

erkeklerin giyim kuĢamlarının bu denli ayırt edici olabileceğini 

düĢünmemiĢtim. Ġlerleyen zamanda, halkın kendilerini Afgan olarak değil ait 

oldukları etnik kökene göre tanımladıklarını fark ettim ve her birinin kendine 

özgü bir kültürü olduğunu gördüm. Bu noktada PeĢtun halka olan yaklaĢım ile 

Tacik halka olan yaklaĢımın aynı olmaması gerektiği anlayıĢını kazandım. Bu 

anlayıĢ bende, hem askeri hem de akademik alanda kültüre iliĢkin bir çalıĢma 

yapmanın önemli bir ihtiyaç olduğu düĢüncesini geliĢtirdi. Tez konusunu bu 

düĢünceler doğrultusunda önerdim ve bu çerçevede çalıĢmamı 

Ģekillendirmeyi hedefledim.  

 ÇalıĢmadaki baĢlangıç noktam, kültürel farkındalığı hangi faktörlerin 

sağlayabileceğini belirlemekti. Bu doğrultuda, "bilinmeyeni bilinir kılan" 

kavram olarak tanımlanan istihbaratın, kültürel faktörlerin anlaĢılması ve 

kültürel farkındalığın sağlanmasında faydalı olacağını öngördüm. Var olan 

sınırlı sayıdaki çalıĢmaların (ABD tarafından Afganistan harekâtı sonrası 

yazılmıĢ) kültürel istihbarat kavramını dolaylı olarak ortaya koyduğunu ancak 

doğrudan bir tanımlama yapmadıklarını, bu konuda bir eksikliğin var 

olduğunu ve bu eksikliğin giderilmesinin literatüre olumlu katkıda 

bulunacağını düĢündüm.   

 ÇalıĢmada; kültürel istihbarat kavramı, literatürde var olan "güç", 

"istihbarat" ve "kültür" kavramları temelinde tanımlanmıĢ, NATO bakıĢ açısı 

ve Afgan kültürünün analizi ile ilgili örnek uygulama çalıĢması 
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gerçekleĢtirilmiĢtir. Tanımı desteklemek maksadıyla toplam 45 kiĢiden oluĢan 

uzman grup ile görüĢmeler yapılmıĢ, elde edilen bulgular yorumlanmıĢtır. Bu 

çalıĢmalar sonunda temel olarak savaĢtan barıĢı korumaya kadar değiĢen 

harekât ortamlarında hedefe ulaĢmak için kültürel istihbarata ihtiyaç 

duyulduğu tespiti yapılmıĢtır. Bununla birlikte, kültürel istihbaratın, 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplinindeki güç çeĢitlerinden birisi olan yumuĢak güç 

altında bir alt baĢlık olarak ele alınmasının ve Ġstihbarat disiplini içerisinde 

sosyal istihbarattan farklı bir uzmanlık dalı olarak değerlendirilmesinin gerekli 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 ÇalıĢma aĢamalarında; kaynak taraması, uygulama çalıĢması ve nitel 

araĢtırma yöntemlerinden görüĢme metodu kullanılmıĢtır. Kaynak taraması 

esnasında baĢta Kara Harp Okulu olmak üzere diğer üniversitelerin 

kütüphanelerinden ve Ġnternet veri tabanlarından faydalanılmıĢtır. GörüĢme 

yapılan kiĢilerin seçiminde, kültürel farkındalıklarla ilgili ihtiyaçları tespit 

edebilme kapasitesine sahip uzman personelden oluĢmasına dikkat 

edilmiĢtir.  

 GerçekleĢtirilen bu araĢtırmanın Ġstihbarat ve Uluslararası ĠliĢkiler 

literatürüne önemli bir katkı sağlayacağını umuyorum. Ayrıca, benimsenen 

kuramsal yaklaĢım, örnek uygulama çalıĢması ve kullanılan yöntemden elde 

edilen sonuçların, alanda çalıĢacak diğer araĢtırmacılara rehberlik 

yapacağına inanıyorum.           

 

 

 

  

  



GĠRĠġ 

Yalnız ufku görmek kâfi değildir, ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir. 

(Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK) 

 Bir toplumun baĢka bir topluma, istediğini benimsetme amacıyla tüm 

olanakları ve güçleriyle yaptıkları düzenli saldırı Ģeklinde tanımlanan savaĢ 

halinde (UĢaklı ve Alper, 2010:33), istediğini benimsetme düĢüncesinin 

altında güç kullanımının yer aldığı ifade edilebilir.   

 GeçmiĢten günümüze savaĢ hali içerisinde bulunan devletlerin hayatta 

kalmalarının, sahip oldukları güç ile doğru orantılı olduğunu söylemek 

mümkündür. SavaĢan devletlerin güç kapasiteleri, hayatta kalma sürelerini 

belirleyebilmektedir. Bu nedenle devletler öncelikli olarak, askeri ve ekonomik 

güce özel önem vermiĢlerdir. Askeri açıdan iki devlet arasındaki güç 

mukayesesi, devletlerin silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunan silah, 

teçhizat, asker sayısı ve sahip olduğu teknolojik imkân ve kabiliyet ile 

ölçülmüĢtür. Bir baĢka ifadeyle güç mukayesesi, devletlerin sert güç 

kapasitelerini vurgulamaktadır. Askeri ve ekonomik güçten oluĢan (Nye, 

2011) sert güce sahip devletler, her türlü harekâtta askeri istihbarata sahip 

olabilmek için büyük çaba sarf etmiĢler ve bu yönde dikkate değer 

miktarlarda kaynak tahsis etmiĢlerdir. Bu durumun sadece devletler 

açısından değil aynı zamanda 28 üye ülkeden oluĢan Kuzey Atlantik 

AntlaĢması Örgütü (NATO) içinde geçerli olduğu söylenebilir. NATO‟nun 

“Ulusal Silahlanma Direktörleri Konferansı-Conference of National 

Armaments Directors (CNAD)” olarak adlandırılan kurulun altında yer alan 

silahlanma gruplarının (hava, kara ve deniz silahlanma grupları) faaliyetleri, 

sert güce verilen önemin belirgin bir göstergesi olarak görülebilir. Olası 

tehditlere karĢı hazır bulunmayı ve anında müdahale edebilmeyi hedefleyen 

tehdit algılaması, yerini risk algılamasına bırakmaya baĢlamıĢ, olayın 

gerçekleĢeceği anın değil olayın oluĢmaya baĢladığı andaki Ģartların tespiti 

ve müdahale etme isteği ön plana çıkmıĢtır. Bu durum, önceden bilmeyi 

gerekli kılmıĢtır.  

 21‟nci yüzyılın sonlarından itibaren savaĢlar, Prusyalı General Carl von 
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Clausewitz'in (2007) tanımıyla çok boyutlu hale gelmiĢ, askerler kadar 

toplumları da yakından etkilemiĢtir. Clausewitz, kin ve nefreti halkla, ihtimal 

hesapları ve tesadüfleri orduyla ve politik araç kimliğini hükümetle 

iliĢkilendirerek açıkladığı savaĢ halinde, zafere ulaĢmak için her üç boyutun 

dengeli bir Ģekilde dağılım göstermesinin gerekliliğini ön plana çıkartmıĢtır 

(Clausewitz, 2007:30-31). Diğer bir ifadeyle, ordunun sahip olduğu sert güç 

ile toplumun ve hükümetin sahip olduğu yumuĢak güç kapasitelerinin dengeli 

olmasını vurgulamıĢtır. Yalçınkaya (2010:15) tarafından da belirtildiği Ģekilde 

savaĢ, sadece askerlere, sadece halka veya sadece hükümetlere 

bırakılamayacak kadar önemli bir olgu olup bunların arasındaki denge 

bozulmamalıdır. 

 Geleneksel olarak devletler arasında gerçekleĢen savaĢlar zamanla 

yerini, devlet dıĢı aktörlerin yer aldığı savaĢ dıĢı harekâtlara bırakmaya 

baĢlamıĢtır. Özellikle Afganistan ve Irak savaĢları ile birlikte, savaĢın 

tanımında bir değiĢim yaĢanmıĢ, devletten devlete tehdit yerine asimetrik 

tehditlerin ortaya çıkması ile birlikte asimetrik savaĢ1 olgusu ön plana 

çıkmıĢtır (Basım ve ġeĢen, 2010:170). Bununla birlikte askerler; insani 

yardım, suni afet yardımı, güvenlik yardımı, uyuĢturucu ile mücadeleyi 

destekleme, silahların kontrolü, mahalli sivil otoriteye destek, muharebe dıĢı 

tahliye ve barıĢı destekleme harekâtları gibi savaĢ dıĢı askeri harekâtlar 

içerisinde gittikçe artan bir oranda yer almaya baĢlamıĢtır (Yalçınkaya, 

2010:27). Soğuk savaĢ sonrasında değiĢen tehdit algılamaları ile bu tür 

harekâtlar içerisinde aktif rol üstlenen önemli bir aktörün "NATO" olduğunu 

söylemek mümkündür. SavaĢ dıĢı harekâtlara yakın zaman içerisinde örnek 

olarak NATO‟nun icra ettiği Bosna Hersek (1995), Kosova (1999) ve 

Afganistan (2001) harekâtları verilebilir. 

 Devletler arasında gerçekleĢtirilen geleneksel savaĢların ötesinde 

toplumun yer aldığı savaĢ dıĢı harekât ortamlarında askerler, düĢmanın yanı 

sıra farklı kültür ve değerlerle karĢılaĢmaya baĢlamıĢlardır. Bunun 

neticesinde intikal edilen ülkenin kültür ve değerlerini tam anlamıyla 

kestiremeyen askerlerin, SoydaĢ'ın (2010:140) tanımıyla kültürel Ģok durumu 

                                            
1
 Asimetrik savaĢ, eĢ değer olmayan kuvvet unsurları arasında yaĢanan savaĢtır  (ToptaĢ, 

2009:69). 
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ile yüzyüze geldikleri söylenebilir. BaĢka bir ülkede, farklı sosyal iliĢki, iĢaret 

ve semboller ile karĢılaĢıldığında bireylerde ortaya çıkan endiĢe duygusu 

olarak tanımlanan kültürel Ģokun (SoydaĢ, 2010:140-141), icra edilen 

harekâtların baĢarısını olumsuz yönde etkilemesi muhtemeldir. Sadece bireyi 

değil aynı zamanda ait olduğu topluluğu da etkileme kapasitesine sahip 

kültürel Ģok hali, ülkede konuĢulan dili bilmeme ve daha önceki yaĢam 

tarzından farklı bir hayata alıĢamama gibi belirli bir süre devam edecek 

sorunlar meydana getirebilmektedir.  

 Harekât bölgesinde yaĢanması muhtemel bir kültürel Ģokla baĢ 

edilebilmek için, bölgede var olan kültürlerin analizi bir ihtiyaç olarak 

görülmektedir. Ġnsanı diğer canlılardan farklı kılan kültür kavramı, toplum 

içerisinde büyüyerek öğrenilir ve öğrenilen kültür nesilden nesile aktarılır 

(Haviland, Prins, Walrath ve Mcbride, 2008:113). Kültür öğrenilen bir 

kavramdır, toplumsaldır, simgelere dayanır, tarihidir ve değiĢkendir (Güvenç, 

2011:130-132; Haviland ve diğerleri, 2008:106-122). Dolayısıyla askeri 

harekâtlar için eğitilen her askerin farklı kültürlerin özelliklerini bilmesi, önemli 

bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Güvenç (2011:404) tarafından belirtildiği Ģekilde, Ġkinci Dünya SavaĢı 

esnasında sosyo/kültürel insan bilimi, askeri amaçlar için kullanılmıĢ, ülkeler 

bir diğer ülkenin kültürüne yönelik topladıkları bilgileri savaĢ içerisinde aktif 

bir biçimde kullanmıĢlardır. Amerikalı antropolog Ruth Benedict'in (1946) 

“Krizantem ve Kılıç” adlı Japon kültürü incelemesi, bunun güzel bir örneğidir 

(McFate, 2009:115; Güvenç, 2011:404). 

 ĠletiĢim ve ulaĢım teknolojilerindeki geliĢmeler, farklı kültürler arasındaki 

iletiĢimi oldukça hızlandırmıĢtır (SoydaĢ, 2010:9). Farklı kültürlerden 

insanların ortak değerler ürettiği sembolik bir süreç olarak tanımlanan 

kültürlerarası iletiĢim, küresel bir köy haline gelen dünyamızda savaĢtan 

barıĢa yaĢamın her alanında varlığını açıkça göstermiĢtir (SoydaĢ, 2010:12). 

 Briceno‟nun (2010) “eğer bir kimseyi tanımak istiyorsan, onun için 

önemli hususları bilmelisin, eğer bu kimse ile nasıl iletiĢim kuracağını bilmek 

istiyorsan, kendi değer ve kültürünü onunkilerle karĢılaĢtırmalısın” 
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söyleminin, günlük hayatta olduğu kadar, özellikle askeri harekâtlarda elde 

edilecek bir baĢarının anahtarı konumunda olduğu söylenebilir. KarĢı tarafın 

değer ve kültürünün bilinmesi, kültürlerarası iletiĢimin temelini 

oluĢturmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, sağlıklı ve etkin bir kültürlerarası iletiĢim 

kurabilmek için “kendimizi nasıl görüyoruz”, “diğerleri kendilerini nasıl 

görüyor” ve “diğerleri bizi nasıl görüyor” sorularının cevaplarının bilinmesi 

önemlidir (Briceno, 2010:5). Tüm bu soruların en doğru cevabının, 

zamanında elde edilen ve kullanılan bir kültürel istihbaratın içerisinde saklı 

olduğunu söylemek mümkündür. 

 Bu çalıĢmada, "güç", "istihbarat" ve "kültür" kavramları temelinde, 

"kültürel istihbarat" kavramının Uluslararası ĠliĢkiler literatürü dâhilinde 

tartıĢılması hedeflenmiĢtir. Kültürel istihbaratın konu olarak belirlenmesinin 

nedeni, özellikle Türkiye‟de bu konuda yapılmıĢ bir çalıĢmanın 

bulunmamasıdır. Tarihe göz gezdirildiğinde, kültürel istihbaratın kullanıldığı 

birçok örneğe rastlamak mümkündür. ÇalıĢma kapsamında hedeflenen, 

kültürel istihbaratın, hem Ġstihbarat hem de Uluslararası ĠliĢkiler litaratürüne 

bir kavram olarak kazandırılması ve savaĢtan barıĢı koruma harekâtlarına 

kadar geniĢ bir harekât alanında kültürel istihbarata olan ihtiyacın ortaya 

konulmasıdır.   

 GerçekleĢtirilen literatür taramasında, dünyada ve Türkiye‟de 

geleneksel Ġstihbarat disiplini ile ilgili çalıĢmalara sıkça rastlanırken, kültürel 

istihbarat ile ilgili bir çalıĢmaya rastlamak mümkün olmamıĢtır. Yapılan bu 

çalıĢmanın, Uluslararası ĠliĢkiler alanına ve Ġstihbarat disiplinine kayda değer 

bir katkı sağlama potansiyelinin olduğu değerlendirilmektedir.  

 ÇalıĢma, beĢ ana bölüm ve bu bölümlere bağlı alt konu baĢlıklarından 

oluĢmaktadır. ÇalıĢmada mümkün olduğu kadar birinci el kaynaklara yer 

verilmiĢtir. Ancak yararlanılan kaynaklar içinde ulaĢılması mümkün olmayan 

kaynaklara ikincil olarak atıf yapılmıĢtır. Bunun yanında süreli yayın ve 

Ġnternet kaynaklarından önemli ölçüde faydalanılmıĢtır.  

 ÇalıĢmanın birinci bölümünde; araĢtırmanın problemleri belirlenmiĢ, 

araĢtırmanın amacı, önemi ve sınırlılıkları tanımlanmıĢtır.  
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 Kuramsal çerçeveyi çizen ikinci bölümde; kültürel istihbarata temel 

altyapı oluĢturduğu değerlendirilen kavram ve kuramlara iliĢkin literatür 

araĢtırması yapılmıĢtır. Ġlk olarak güç kavramının farklı teoriler içerisindeki 

yeri ortaya konulmuĢ, devletlerin yıllar boyunca temel güç unsuru olan ve 

halen geçerliliğini koruyan sert güç, toplum merkezli harekâtların ortaya 

çıkmasıyla birlikte değer kazanan yumuĢak güç ve her iki gücün koordineli 

kullanımını öngören akıllı güç (Nye, 2011) kavramlarının Uluslararası ĠliĢkiler 

disiplini içerisindeki yeri tartıĢılmıĢtır. 

 Gücün üç unsurunu etkinlikle kullanmak isteyen devletler veya örgütler, 

zamanında ve doğru olarak elde edilmiĢ istihbarata ihtiyaç duymaktadırlar. 

Sun Tzu (2004:83) bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmektedir:  

“Bilge hükümdarla iyi bir komutanın, normal askerlere oranla kolaylıkla 

savaĢı kazanıp zafere ulaĢması, istihbarata bağlıdır. " 

Bu tespit doğrultusunda, son yıllarda dünyada meydana gelen kriz ve 

çatıĢma ortamlarına paralel olarak Uluslararası ĠliĢkiler alanında bir çalıĢma 

alanı olarak kendisine yer edinen Ġstihbarat disiplini ikinci bölüm içerisinde, 

süreç, sınıflandırma ve güç kavramı ile iliĢkisi bağlamında ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenmiĢtir.  

 Bölümün devamında güç ve istihbarat arasındaki karĢılıklı bağımlılık 

ortaya konulduktan sonra bu çalıĢmanın ana konusu olan kültürel istihbaratın 

temelini oluĢturan kültür kavramının kapsamlı bir tanımı yapılmıĢ, günümüz 

savaĢ dıĢı harekâtların baĢarısını olumlu yönde etkilediği değerlendirilen 

kültürlerarası iletiĢimden bahsedilmiĢtir. Briceno‟ya göre (2008) bireyin veya 

devletlerin kültürlerarası iletiĢim becerilerini geliĢtirebilmesi için her Ģeyden 

önce; “kendimizi nasıl gördüğümüz”, “baĢkalarının bizi nasıl gördüğü” ve 

“baĢkalarının kendilerini nasıl gördüğü” gibi hususların anlaĢılması 

gerekmektedir. Koester ve Olebe‟nin kültürlerarası iletiĢim becerilerine iliĢkin 

öne sürdüğü sekiz iletiĢim davranıĢı2 ile ilintili olarak Briceno‟nun belirttiği üç 

                                            
2
 Koester ve Olebe‟nin sekiz iletiĢim davranıĢı Ģunlardır: a) Saygı gösterme, b) Bilgiye 

yönelme, c) Empati, ç) Görev rol tavırları, d) ĠliĢkisel rol tavırları, e) EtkileĢim yönetimi,  
f) Belirsizlik toleransı, g) EtkileĢim duruĢu. 
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yaklaĢım, kültüre yönelik farkındalığın temelini oluĢturmaktadır (SoydaĢ, 

2010:144).  

 Bu bölüm içerisinde ayrıca, Edward T. Hall ve Geert Hofstede‟nin 

kültürel iletiĢim kuramları, üçüncü bölümde incelenen Afgan kültürünün 

analizine temel teĢkil etmesi açısından, ayrıntılı bir Ģekilde irdelenmiĢtir. 

 Tezin ana konusunu oluĢturan “kültürel istihbarat” kavramı, bu bölüm 

içerisinde incelenmiĢ ve kavrama iliĢkin özgün bir tanımlama yapılmıĢtır. 

Yabancı literatürde genel olarak “kültürel zekâ-cultural intelligence” olarak yer 

bulan bu kavramın, kültürel ve sosyal yapıyı tüm ayrıntıları ile ortaya koyan 

ve bunun sonucunda taktik veya stratejik seviyede karar vericilere yön 

gösteren analiz edilmiĢ bilgiden oluĢtuğu söylenebilir. Kültürel istihbarat, 

kültüre iliĢkin farkındalığın sağlanması yönünde, sahip olunması gereken bir 

araç olarak görülebilir. YumuĢak gücün merkezinde yer alan "kalpleri ve 

zihinleri kazanma" becerisinin, kültürün farkındalığı ile mümkün olabildiği 

ifade edilebilir (Duyvesteyn, 2011b:450). Bu durum ABD'nin Irak harekâtına 

katılım sağlamıĢ bir komutanı tarafından Ģu Ģekilde ifade edilmektedir: 

“Mükemmel bir durumsal farkındalığa sahibiz. Eksik olan kültürel farkındalık. 

Talil/Irak'ta düĢman tanklarının nerede konuĢlandığını biliyordum. Tek problem, 

askerlerimin, yürüyerek veya araç üzerinde AK-47 ve RPG (rocket-propelled 

grenades) kullanan fanatiklerle savaĢmıĢ olmalarıydı. Teknik istihbarat 

mükemmel, düĢman farklı" (Wunderle, 2007; Scales, 2004). 

 Elde edilen deneyimler sonucu belirtilen bu söylemi, asimetrik ve toplum 

merkezli gerçekleĢen günümüz harekâtlarında klasik istihbaratın tek baĢına 

yeterli olmadığının, bununla birlikte kültürel istihbarat ihtiyacının ortaya 

çıkıĢının bir kanıtı olarak göstermek mümkündür. 

 Üçüncü bölümde; NATO'nun istihbarat yaklaĢımı çerçevesinde Afgan 

kültürüne yönelik örnek uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda ilk 

olarak, NATO hakkında bilgilendirme yapılmıĢ, NATO harekâtları bağlamında 

kapsamlı yaklaĢım stratejisi ortaya konulmuĢtur. Ġkinci olarak, NATO'nun 

kapsamlı yaklaĢım stratejisini uyguladığı Afganistan harekât alanı genel 

hatlarıyla tanıtılmıĢ ve bu harekât alanındaki kültürel istihbarat faaliyetleri 

değerlendirilmiĢtir. Üçüncü ve son olarak Afgan kültürü, Geert Hofstede‟nin 
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“Kültürel Boyutlar Kuramı”nda yer alan “Güç Mesafesi, Belirsizlikten 

Kaçınma, Bireycilik-Toplulukçuluk ve Erillik-DiĢilik” alt kuramları temelinde 

örnek bir uygulama olarak analiz edilmiĢtir.    

 Dördüncü bölümde; araĢtırmanın yöntemi anlatılmıĢtır. ÇalıĢmanın 

araĢtırma modeli betimsel nitel araĢtırmadır. ÇalıĢmada mümkün olduğu 

kadar birinci el kaynaklara yer verilmiĢ, süreli yayın ve Ġnternet 

kaynaklarından önemli ölçüde faydalanılmıĢtır. ÇalıĢma içerisinde, stratejik 

ve taktik seviyede kültürel farkındalık/eğitim seviyesinin belirlenmesi ve 

kültürel istihbarata yaklaĢımı değerlendirmek maksadıyla, açık ve kapalı uçlu 

soruların yer aldığı (Silverman ve Marvasti, 2008:195) yarı yapılandırılmıĢ 

görüĢme yöntemi (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 

2011:163) kullanılmıĢtır.  

 GörüĢmeler, iki farklı uzman grubu ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci grup; 

Afganistan harekâtına doğrudan veya dolaylı olarak katılım sağlamıĢ 30 

NATO personeli, ikinci grup ise; Afganistan harekâtına katılım sağlamayan 

ancak kültürel farkındalıkla ilgili ihtiyaçları tespit etme kapasitesine sahip 15 

NATO dıĢı personelden oluĢmuĢtur.  

 BeĢinci bölümde; görüĢmelerden toplanılan veriler betimsel analiz 

yöntemi kullanılarak analiz edilmiĢ, analizin sonunda ulaĢılan bulgular 

yorumlanmıĢtır. Son olarak, araĢtırmadan elde edilen sonuçlar yazılarak 

gelecekteki araĢtırmacılara önerilerde bulunulmuĢtur.  

 Gelecekte savaĢ ve çatıĢmaların bir daha yaĢanmaması temenni 

edilmekle birlikte, gücü ele geçirmek için mücadele eden devlet ve devlet dıĢı 

aktörlerin var olduğu bir dünyada, bunun pek mümkün olması muhtemel 

değildir. Bu kapsamda istenen, Ģiddetin ve ölümlerin soğuk yüzünü gösterdiği 

savaĢın ve çatıĢmaların ötesinde, huzur ve istikrarın sıcak yüzünü gösterdiği 

barıĢın kazanılması olmalıdır. 



BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ARAġTIRMANIN TANIMI 

     Hiçbir problem kendisini ortaya çıkaran bakış açısı ile çözülemez; 

dünyayı yeni bir şekilde görmeyi öğrenmemiz gerekir (Albert Einstein). 

1. GĠRĠġ 

 Birinci bölümün amacı, tez çalıĢması kapsamında yapılan araĢtırmanın 

tanımlanmasıdır. Bu kapsamda, bölüm içerisinde beĢ ana baĢlık 

oluĢturulmuĢtur. Birinci baĢlık altında bölüme giriĢ yapılmıĢ, ikincisinde 

araĢtırmanın ana problemi ile alt problemleri ortaya konulmuĢtur. 

Üçüncüsünde, araĢtırmanın amacı belirlenmiĢ ve "neden" gerçekleĢtirildiği 

anlatılmıĢtır. Dördüncüsünde araĢtırmanın önemi vurgulanmıĢtır. BeĢinci ve 

son baĢlık altında ise araĢtırmanın sınırlılıkları belirlenmiĢtir. 

2. ARAġTIRMA PROBLEMĠ 

 Geleneksel savaĢlardan barıĢı koruma harekâtlarına kadar değiĢebilen 

harekât ortamlarında farklı kültürlere sahip insanların bulunma ihtimali 

oldukça yüksektir. Çünkü bir savaĢın veya barıĢı koruma gibi savaĢ dıĢı 

harekâtların icra edilebilmesi için farklı iki devlete mensup insanların bu 

harekât alanında yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla özellikle barıĢı 

koruma harekâtlarında dıĢarıdan gelen askerler için intikal edilen bölgenin 

sosyo-kültürel yapısının bilinmesi, olası bir baĢarısızlığın önüne geçilmesi 

açısından önemlidir. Bu tür harekâtlarda bölgenin sosyo-kültürel yapısının 

bilinmesi, muhtemel bir kültürel Ģokun önleyicisi olabilmektedir. 

  Harekât bölgesinin sosyo-kültürel yapısı nasıl ortaya çıkarılabilir? 

DüĢmanın konuĢ kuruluĢu, askeri yapısı ve muhtemel hareket tarzları gibi 

önemli analizleri yapan askeri istihbarat, kültürel yapının analizi için yeterli 

midir? Yoksa farklı bir istihbarat alanına ihtiyaç var mıdır? Muhtemel 

harekâtların öncesinde özellikle karar vericiler ve planlayıcılar için bu tür 

soruları çoğaltmak mümkündür.  

 Bu çalıĢmada çözüm aranan temel problem, askeri harekâtların 

gerçekleĢtirildiği bölgenin sosyo-kültürel yapısının anlaĢılmasını öngören 
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amaç doğrultusunda ortaya çıkmıĢtır. Dolayısıyla çalıĢmanın temel problemi, 

“savaĢtan barıĢı korumaya kadar değiĢen harekât ortamlarında hedefe 

ulaĢmak için kültürel istihbarata ihtiyaç duyulmakta mıdır?” Ģeklinde 

belirlenmiĢtir.    

 AraĢtırmanın temel problemine bağlı olarak geliĢtirilen alt problemler 

aĢağıda sıralanmıĢtır.   

 a. Ġcra edilen bir harekât kapsamında sert, yumuĢak ve akıllı güç, 

nasıl ve hangi seviyede uygulanmaktadır? 

 b. Güç elde etmede istihbaratın rolü nedir? 

 c. Kültürlerarası iletiĢimde yaĢanan yanlıĢlıklar askeri harekâtları 

nasıl etkilemektedir? 

 ç. Harekât alanına intikal öncesinde kültürel farkındalık neden 

gereklidir?  

 d. Harekât alanında karĢılaĢılan kültürel Ģok nasıl atlatılabilir?  

 e. NATO‟nun, geçmiĢ harekâtlardan çıkartılan dersler doğrultusunda, 

kültürel istihbarata iliĢkin uygulamaları nelerdir? 

 AraĢtırmada temel ve alt problemlerinin çözümü maksadıyla öncelikle 

güç kavramı incelenmiĢ, gücün uygulanabilmesi için gerekli olduğu 

değerlendirilen istihbarat kavramı tüm yönleriyle ortaya konularak kültürel 

istihbarata ulaĢımı vurgulanmıĢtır. Ayrıca kültürel istihbaratın askeri 

harekâtlardaki rolünün anlaĢılabilmesi amacıyla kültürel farkındalıklarla ilgili 

ihtiyaçları tespit edebilme kapasitesine sahip 45 kiĢilik uzmanlar grubu ile 

görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmanın problemi, literatürde yer alan ve 

görüĢmelerden elde edilen verilerin betimsel analizi ile çözüme ulaĢtırılmıĢtır. 

3. ARAġTIRMANIN AMACI 

 Bu çalıĢmanın temel amacı; askeri harekâtların gerçekleĢtirildiği 

bölgenin sosyo-kültürel yapısının anlaĢılmasını sağlayan “kültürel istihbarat” 

kavramının Uluslararası ĠliĢkiler literatürü dâhilinde tartıĢılmasıdır. ÇalıĢmada 

öne sürülen bu kavram, çok uluslu bir güvenlik örgütü olan NATO bakıĢ 

açısıyla tartıĢılmıĢ ve Afgan kültürünün analizi ile desteklenmiĢtir.   
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 ÇalıĢmanın hipotezi; “uluslararası arenada farklı kültürlerin var olduğu 

ortamlarda barıĢı korumadan savaĢa kadar değiĢebilen tüm askeri 

harekâtların baĢarısı için kültürel istihbaratın varlığına ihtiyaç duyulur” 

Ģeklindedir.  

 ÇalıĢmada kültürel istihbarat konusunun seçilmesinin ana nedeni, 

Uluslararası ĠliĢkiler literatüründe bu kavramın eksikliğinin tespitidir. Bu 

eksikliği gidermek maksadıyla kültürel istihbarata uzanan güç unsurları (sert, 

yumuĢak ve akıllı güç), istihbarat ve kültür kavramları mevcut literatür 

içerisinde incelenmiĢtir. Elde edilen verilerden yola çıkılarak kültürel istihbarat 

kuramına ulaĢılmıĢtır. Bu kuramı desteklemek için NATO‟nun Afganistan 

harekâtı ve Afgan kültürünü inceleyen örnek bir uygulama çalıĢması 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 ÇalıĢmada neden NATO ve Afganistan harekâtı seçilmiĢtir? Örnek 

uygulama çalıĢması neden Afgan kültürü ile sınırlandırılmıĢtır? Birinci 

sorunun cevabı Ģu Ģekilde verilebilir. 1949 yılında kurulan NATO‟nun 1952 

yılındaki Kore savaĢından yıllar sonra ilk kez Avrupa dıĢında (Birsel, 

2012:115) icra ettiği ve tarihinde ilk kez Washington AntlaĢmasının 5‟inci 

maddesini uygulamaya koyduğu harekât (Yalçınkaya ve Açar, 2009; Yaman, 

2006), Afganistan harekâtıdır. Bir baĢka ifadeyle Afganistan, NATO 

açısından ilklerin yaĢandığı bir harekât alanı olarak görülebilir. Bununla 

birlikte, yakın tarihte baĢlayan ve halen devam eden bir harekât olması, 

bilgiye kolaylıkla ulaĢılabilmesi ve Uluslararası ĠliĢkiler alanında birçok 

tartıĢmanın burada çıkması, çalıĢmayı gerekli kılan hususlar arasında 

gösterilebilir. Ġkinci sorunun cevabı ise, tarihi boyunca iĢgalcilerle yaĢamak 

zorunda kalan, birçok etnik kökenden oluĢan ve hala ortak bir kimlik 

oluĢturamamıĢ Afgan toplumunun sosyo-kültürel özelliklerinin incelenmesi ve 

analiz edilmesinin önemli olduğu düĢüncesinde yatmaktadır. 

4. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

 Günümüzde geleneksel savaĢların ötesinde radikal dini gruplar, ulus 

ötesi tehditler ve devlet dıĢı aktörlerin yarattığı tehdit ortamının, devletlerin ve 

NATO gibi çok uluslu güvenlik örgütlerinin istihbarata olan ihtiyacını bir kat 
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daha arttırdığı söylenebilir. Devletlerin bugün, geçmiĢtekinden çok daha 

geniĢ kapsamlı güvenlik sorunları ile karĢı karĢıya bulunduğunu ifade etmek 

mümkündür. Kitle imha silahlarının yayılması, balistik füze teknolojilerinin 

geliĢmesi, siber saldırılar ve terörizm, devletleri karmaĢık bir harekât 

ortamına sokmuĢtur (Schnaubelt, 2010:5). Devletler açısından bu karmaĢık 

ortamda hayatta kalabilme Ģartlarından birisinin güce sahiplik olduğu 

söylenebilir. Buna paralel olarak gücün etkili kullanımı, doğru ve zamanında 

sağlanmıĢ istihbarat ile mümkündür. Bir baĢka ifadeyle, güç ve istihbarat 

kavramları arasında doğru orantının ve karĢılıklı bağımlığın olduğunu 

söylemek mümkündür. Askeri ve ekonomik güç olarak tanımlanan (Nye, 

2011) sert gücün kullanımı için arka planda etkin bir istihbaratın olması 

önemli bir etkendir. 

 Askeri istihbaratın kullanıldığı sert gücün, özellikle yakın tarihte 

gerçekleĢen Afganistan ve Irak harekâtlarında kesin bir baĢarıyı 

getirebildiğini söylemek güçtür. Bununla birlikte baĢarısızlığın muhtemel 

nedenleri arasında, yumuĢak gücün yeterince kullanılamaması sayılabilir. 

Ancak kabul edilmesi gereken önemli bir nokta, silahlı kuvvetlerin özellikle 

barıĢı koruma harekâtları ile birlikte taktik seviyede halkın arasına karıĢmaya 

baĢladığı gerçeğidir. Bir baĢka ifadeyle mücadele, halkın içinde ve halkın 

katılımıyla verilmeye baĢlanmıĢtır. Bu durum, sert gücün yok sayılabileceğini 

göstermemekle birlikte yumuĢak gücün önemini ortaya koyması açısından 

dikkat çekicidir. 

 Silahlı kuvvetler, savaĢ dıĢı harekâtlarda, bir baĢka ifadeyle, barıĢı 

koruma ve istikrarı sağlama harekâtlarında farklı kültürler ile karĢılaĢmıĢtır. 

Afganistan özelinde yapılan literatür taraması ve görüĢmelerden elde edilen 

veriler, askerlerin daha önce bilmedikleri bir kültür ile tanıĢtıklarında bilgisizlik 

ve farkındalık eksikliği nedeniyle kültürel Ģoka maruz kaldıkları bulgularını 

ortaya koymuĢtur.  

 Bununla birlikte harekât öncesi veya harekât esnasında elde edilen 

askeri istihbaratın, karĢılaĢılan bu kültürel Ģokun atlatılmasında kısmi bir 

fayda sağladığını söylemek mümkündür. Özellikle taktik seviyede kültürün 

göz ardı edilmesi, harekâta katılım sağlayan askerlerle birlikte yerel halkın da 
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tehdit altında kalmasına neden olduğu söylenebilir. Bu durum, olası bir 

harekâta katılım sağlayacak askerler açısından askeri istihbaratın yanı sıra 

kültürel istihbarat olarak tanımlanan bir baĢka istihbarat alanına duyulan 

ihtiyacı açıkça ortaya koymuĢtur. 

 Diğer taraftan, yumuĢak gücün sert güçten ayrı olarak tek baĢına etkili 

olmayacağı değerlendirmesi ıĢığında, sert ve yumuĢak gücün koordineli bir 

Ģekilde birlikte kullanımını öngören, güçlü bir askeri yapıya olan ihtiyacın 

önemini vurgulayan, aynı zamanda da kalpleri kazanmayı hedefleyen bir 

yaklaĢım olarak tanımlanan “akıllı güç” kavramı (Nye, 2009) uluslararası 

iliĢkilerde ön plana çıkmıĢtır. Buna paralel olarak, askeri ve kültürel 

istihbaratın birlikte kullanımını öne çıkaran “akıllı istihbarat” kavramının da 

akıllı güç uygulamalarının baĢarısında kilit bir rol oynayabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 Kültürel istihbarat kavramının konu olarak seçilmesinin nedeni, dünyada 

bu konuda tamamlanmıĢ bir tez çalıĢmasının olmamasıdır. Akademik olarak 

istihbarata iliĢkin birçok çalıĢma yapılmıĢ ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Özelikle devletlerin istihbarat birimleri ile bireysel olarak Sherman Kent baĢta 

olmak üzere David Khan, Jeefrey Richelson ve Mark Lowenthal gibi istihbarat 

uzmanlarının yaptığı çalıĢmalar dikkat çekici bulunmuĢtur. Türkiye özelinde, 

Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Ġnternet sitesinde baĢlığında "istihbarat" 

kavramının geçtiği tezler tarandığında, ilk çalıĢmanın 1988 tarihli bir yüksek 

lisans tezi olduğu görülmektedir. Türkiye'de 1988-2014 yılları arasında 

yapılan toplam tez sayısı 342.806'dır. Toplam sayının sadece 75'i istihbarat 

ile ilgilidir. 75 tezin 7'si doktora geri kalan kısmı ise yüksek lisans tezlerinden 

oluĢmaktadır.3 Belirtilen bu tezler içerisinde "kültürel istihbarat" baĢlığı altında 

bir çalıĢmanın olmadığı tespit edilmiĢtir.   

  ÇalıĢmada araĢtırılan “kültürel istihbarat” kavramının, hem askeri hem 

de akademik alanda göz ardı edildiği değerlendirilmektedir. Yapılan literatür 

araĢtırmasında, bu kavram ile ilgili dünyada sınırlı sayıda çalıĢmanın var 

olduğu tespit edilmiĢ ve genel kabul görmüĢ bir literatüre ulaĢılamamıĢtır. 

                                            
3
 Ayrıntılı bilgi için bkz: <https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp>, 

eriĢim tarihi: 16.04.2014.  
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Özellikle ABD kaynaklı çalıĢmaların, Vietnam, Afganistan ve Irak 

harekâtlarında elde edilen “öğrenilmiĢ dersler”den oluĢtuğu görülmüĢtür. 

Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Ekipleri (Human Terrain Teams-HTS), Kilit 

Lider ĠĢbirliği Ekipleri (Key Leader Engagement Teams-KLET) ve Kadın 

ĠĢbirliği Ekipleri (Female Engagement Teams-FET) bu tür çalıĢmaların 

sonucunda oluĢturulmuĢ yapılardır. Bu ekipler vasıtasıyla elde edilen kültüre 

ait taktik bilgiler, stratejik ve taktik seviyede kullanılmak üzere karar vericilerin 

kullanımına sunulmuĢtur.  

 Tespit edilen bir diğer husus, kültürel faktörlerin harekât alanına iliĢkin 

etkisini araĢtıran çalıĢmaların, NATO tarafından da sınırlı sayıda 

gerçekleĢtirilmiĢ olmasıdır. Hâlbuki NATO askerleri, 20 Aralık 2001‟de 

BirleĢmiĢ Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1386 sayılı kararı gereği kurulan 

Uluslararası Yardım ve Güvenlik Gücü (ISAF) (NATO [Web], 2013a) 

vasıtasıyla halkın arasına karıĢarak kültürlerarası iletiĢim kurma imkânını 

elde etmiĢtir. NATO‟nun önümüzdeki dönem içerisinde de bu tür harekât 

bölgelerinde yer alması muhtemeldir.  

 Bu değerlendirmeler ıĢığında çalıĢmanın, Uluslararası ĠliĢkiler ve 

Ġstihbarat alanlarına önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip olduğu 

düĢünülmektedir. Aynı zamanda bu çalıĢmanın, Ġstihbarat disiplinine yönelik 

araĢtırma yapacaklar için detaylı bir kaynak olması beklenmektedir. 

5. SINIRLILIKLAR 

 ÇalıĢmada belirlenen temel amaç, "kültürel istihbarat" kavramının 

Uluslararası ĠliĢkiler literatürü dâhilinde tartıĢılmasıdır. Bu amaç 

doğrultusunda tanımlanan "kültürel istihbarat" kavramı, örnek uygulama 

çalıĢması ve yarı yapılandırılmıĢ görüĢme tekniğinden elde edilen veriler ile 

desteklenmiĢtir. 

 Literatür çalıĢması için süreli yayınlar ve Ġnternet kaynakları 

kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmalar esnasında öncelikle ilk el kaynaklara atıf 

verilmeye dikkat edilmiĢ, mümkün olmaması durumunda ikinci el kaynaklara 

atıf yapılmaktan kaçınılmamıĢtır. Literatür araĢtırması esnasında NATO 

arĢivinden faydalanmak üzere yetkili makamlara müracaat edilmiĢtir. Ancak 
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NATO makamları tarafından öne sürülen zaman kısıtlaması ve tezin 

bitiminde üye devletlerin onayına sunulması gibi yaptırımlar nedeniyle 

arĢivden yararlanılamamıĢtır. ÇalıĢmada sunulan bilgiler tamamıyla açık 

kaynaklardan elde edilmiĢ bilgilerdir ve herhangi bir gizlilik derecesi 

taĢımamaktadır.   

 ÇalıĢmanın ikinci bölümünü oluĢturan kuramsal çerçeve içerisinde güç 

kavramı; "sert,  yumuĢak ve akıllı güç" kavramları temel alınarak tartıĢılmıĢtır. 

YumuĢak ve akıllı güç kavramlarını Uluslararası ĠliĢkiler literatürüne 

kazandıran Joseph Nye'a göre (2005:20) bir ülkenin yumuĢak gücü; siyasi 

değerler, dıĢ politika ve kültür olmak üç kaynağa dayanmaktadır. Her üç 

kaynağın uluslararası iliĢkiler açısından önem arz ettiği değerlendirilmiĢ 

olmakla birlikte çalıĢma, sadece kültürün incelenmesi ile sınırlandırılmıĢtır. 

Bununla birlikte, yumuĢak güç kavramı, özgürlük ve iĢbirliğini savunan 

Liberalizm ile kimlik, norm ve kültüre yaptığı vurgular ile Konstrüktivizm 

teorileri kapsamında incelenmiĢtir.  

 Üçüncü bölümde yer alan örnek uygulama çalıĢması, NATO, Afganistan 

harekâtı ve Afgan kültürü ile sınırlandırılmıĢtır. Bunun birkaç nedeni 

bulunmaktadır. Bu nedenlerin en baĢında, NATO'nun çok uluslu bir örgüt 

olması ve yakın tarih içerisinde toplum merkezli harekâtlar içerisinde yer 

almasıdır. Ayrıca NATO'nun kültürel istihbarata olan ihtiyacının bu tür 

harekâtlar nedeniyle artıĢ gösterdiği değerlendirilmektedir. Bir diğer neden, 

Afganistan harekâtının yakın bir tarihte baĢlaması ve 2014 yılı itibariyle hala 

devam etmesidir. Bu yüzden alanda yapılan birçok tartıĢmanın bu harekât 

üzerine yoğunlaĢtığı görülmüĢtür. Bu nedenle bilgiye ulaĢım kolaylaĢmıĢtır. 

Diğer taraftan, Afgan kültürünün analizini içeren çalıĢma, Geert Hofstede'nin 

kültürel iletiĢim kuramları temelinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 Dördüncü bölümde yer alan araĢtırmada, Neuman'ın (2013:320) "nitel 

araĢtırmalarda genellikle görüĢme yapılacak bireylerin seçiminde evreni 

temsil etme güçlerinden çok araĢtırma konusuyla ilgili olmasının önemli 

olduğu" görüĢü doğrultusunda görüĢülen 45 kiĢinin, kültürel farkındalıklarla 

ilgili ihtiyaçları tespit edebilme kapasitesine sahip uzman personelden 

oluĢmasına dikkat edilmiĢtir. GörüĢmeler, NATO üyesi ülke personeli ve 
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NATO dıĢı ülke personeli olmak üzere iki grup halinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Birinci grup; Afganistan harekâtına doğrudan veya dolaylı olarak katılım 

sağlamıĢ 30 NATO personeli, ikinci grup ise; Afganistan harekâtına katılım 

sağlamayan ancak kültürel farkındalıkla ilgili ihtiyaçları tespit etme 

kapasitesine sahip 15 NATO dıĢı personelden oluĢmuĢtur. NATO dıĢı 

personel, kontrol grubu olarak belirlenmiĢtir. 

 NATO dıĢı görüĢme grubu ile yapılan görüĢmelerin tamamı yüzyüze 

gerçekleĢtirilmiĢtir. NATO görüĢme grubu ile yapılan görüĢmelerde ise 

yüzyüze görüĢmelerin yanı sıra elektronik posta da kullanılmıĢtır. 

Afganistan‟da devam eden güvenlik sorunları nedeniyle yerel halk ile mülakat 

yapmak mümkün olmamıĢtır. GörüĢmelerden elde edilen veriler, betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilmiĢ ve yorumlanmıĢtır.   



ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanların çoğu duvar, çok azı da aralarında köprü kurarlar (Dominique PIRE)
4
 

1. GĠRĠġ 

 Ġkinci bölümde, araĢtırmanın kuramsal altyapısının oluĢturulması 

hedeflenmiĢtir. Bu maksatla "kültürel istihbarat"a temel altyapı oluĢturduğu 

değerlendirilen kavram ve kuramlara iliĢkin literatür araĢtırması yapılmıĢtır. 

Bölüm; "GiriĢ", "Güç Kavramı", "Ġstihbarat Kavramı", "Kültür Kavramı", 

"Kültürel Ġstihbarat Kavramı" ve "Kültürel Ġstihbarat Uygulama Örnekleri" 

olmak üzere altı ana baĢlıktan oluĢmaktadır.  

 Birinci baĢlık altında bölüme genel bir giriĢ yapılmıĢtır. Ġkinci baĢlık 

altında; "güç" kavramı çeĢitli yönleriyle ele alınmıĢtır. Öncelikli olarak "güç" 

kavramı tanımlanmıĢ, uluslararası iliĢkilerde sert ve yumuĢak güç kavramları 

incelenmiĢ, "ikna ve cezbetme kabiliyeti" olarak değerlendirilen yumuĢak güç 

kavramının Uluslararası ĠliĢkiler teorileri içerisindeki yeri vurgulanmıĢ, her iki 

güç arasındaki temel farklılıklar ortaya konulmuĢtur. Daha sonra, sert ve 

yumuĢak gücün koordineli kullanımını öngören "akıllı güç" kavramı 

tanımlanmıĢtır. Gücü ortaya koyan bu bölüm, genel bir değerlendirme ile 

sonlandırılmıĢtır. 

 Üçüncü baĢlık altında; stratejik, operatif ve taktik seviyelerde "istihbarat" 

kavramı ele alınmıĢtır. Öncelikli olarak istihbaratın tanımı yapılmıĢ takiben 

"istihbarata duyulan ihtiyacın nedeni" ortaya konulmuĢtur. Daha sonra 

istihbarat faaliyetlerinin belirli bir süreç doğrultusunda iĢletilmesini öngören 

istihbarat çarkı ile istihbarat sınıflandırmaları irdelenmiĢtir. Bu sınıflandırma 

içerisinde sosyo kültürel konuların anlaĢılması üzerine odaklanan "sosyal 

istihbarat" alanına özel önem verilmiĢtir. Ġstihbarat kavramını genel hatlarıyla 

ortaya koyan bu bölüm, "kültürel istihbaratın", Ġstihbarat disiplini içerisinde 

"sosyal istihbarat"tan farklı bir uzmanlık dalı olarak dâhil edilmesinin uygun 

olacağı görüĢünü içeren genel değerlendirme ile sonlandırılmıĢtır. 

                                            
4
 TAYFUN, Recep. Etkili ĠletiĢim ve Beden Dili, Ankara, Nobel Yayın, 2009. 
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 Dördüncü baĢlık altında; kültürel faktörlerin uluslararası iliĢkiler 

içerisindeki önemini ortaya koymak ve kültürel istihbarata temel oluĢturmak 

maksadıyla yumuĢak gücün bir unsuru olarak "kültür" kavramı tanımlanmıĢ, 

genel özellikleri ve askeri alandaki önemi vurgulanmıĢtır. Daha sonra, kültürel 

istihbarat temelli oluĢtuğu değerlendirilen kültürlerarası iletiĢim kavramı, 

Edward T. Hall ve Geert Hofstede'nin geliĢtirdiği kuramlar çerçevesinde 

incelenmiĢtir.  Kültür ve kültürlerarası iletiĢimi ortaya koyan bu bölüm 

değerlendirme ile sonlandırılmıĢtır. 

 BeĢinci baĢlık altında; çalıĢmanın ana amacını oluĢturan "kültürel 

istihbarat" kavramı tanımlanmıĢtır. Yabancı literatürde genel olarak “kültürel 

zekâ-cultural intelligence” olarak yer bulan bu kavramın, kültürel ve sosyal 

yapıyı tüm ayrıntıları ile ortaya koyan ve bunun sonucunda taktik veya 

stratejik seviyede karar vericilere yön gösteren analiz edilmiĢ bilgiden 

oluĢtuğunu söylemek mümkündür. Bu düĢünce ıĢığında, kültürel istihbarat 

sürecini ortaya koyan "kültürel istihbarat çarkı" anlatılmıĢtır. Altıncı ve son 

baĢlık altında; tarihsel süreç içerisinde kültürel istihbarata iliĢkin uygulama 

örnekleri ortaya konulmuĢtur. 

2.  GÜÇ KAVRAMI 

a. GiriĢ 

  Güç, Uluslararası ĠliĢkiler disiplininde farklı boyutlarda tartıĢılan 

ancak tanımlama açısından üzerinde tam uzlaĢı sağlanamamıĢ bir 

kavramdır. Uluslararası ĠliĢkiler literatüründe var olan bu kavram, geçmiĢte 

olduğu gibi günümüzde de, özellikle devletlerin analiz düzeyinde özel bir yer 

tutmaktadır. Genel olarak realist yaklaĢımla özdeĢleĢtirilen güç kavramı, 

diğer teorilerin açıklanmasında da önemli bir rol oynamaktadır (Özdemir, 

2008:114). Uluslararası ĠliĢkiler teorilerinin hemen hemen tamamı, gücün 

önemini kabul etmekle birlikte, farklı güç mücadelelerinden 

bahsetmektedirler. Örneğin Realizm, gücü zorlama ve kandırmalara dayalı 

sert güç olarak tanımlar (Nye, 2010). Bunun yanı sıra baĢta Liberalizm olmak 

üzere EleĢtirel ve Feminizm gibi eleĢtirel yaklaĢım sergileyen teoriler, gücü 
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kendi analiz düzeylerine göre tanımlamakta, sert güce alternatif olarak içinde 

fikir, ideoloji ve kültür gibi kavramların yer aldığı farklı yaklaĢımların olduğunu 

ileri sürmektedirler (Aydın,1996). 

 Merkezi bir otoritenin olmadığı anarĢi ortamında devletler, kendi 

bağımsızlıklarını sürdürebilmek için sahip oldukları güce güvenmek 

durumundadırlar. Realizme göre bu gücün temel aracı askeri güçtür. Bu 

yüzden savaĢ, yüzyıllar boyunca uluslararası iliĢkilerin değiĢmez bir unsuru 

olarak görülmüĢtür (Nye, 2011:19). 17‟nci yüzyılda, Thomas Hobbes‟un 

(2012) doğal hal olarak vurguladığı uluslararası politika, ortak bir hükümdarın 

yokluğunda yapılan politika ve kendi baĢına ayakta kalma sistemidir. Bu 

doğal halde hayat; kötü, vahĢi ve acımasızdır (Nye ve Welch, 2011:5). 

Hobbes (2012:99-100), doğal hal durumunu Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır:                   

a) Ġnsanlar doğuĢtan eĢittir, b) EĢitlikten güvensizlik doğar, c) Güvensizlikten 

savaĢ doğar. Hobbes'e göre (2012:101) insan doğasında, rekabet, 

güvensizlik ve Ģan/Ģeref olmak üzere üç temel kavga nedeni vardır. Bu 

nedenlerden birincisi insanları kazanç için, ikincisi güvenlik için, üçüncüsü de 

Ģöhret için mücadele etmeye iter. Bu durumdan ortaya çıkan, korku altında 

tutacak genel bir güç olmadan, insanların devamlı savaĢ durumu içerisinde 

olacakları gerçeğidir. Bir baĢka ifadeyle, devlet olmadıkça herkes herkese 

karĢı daima savaĢ halindedir (Hobbes, 2012:101). Devletin amacı, bireylerin 

güvenliklerinin sağlanmasıdır (Hobbes, 2012:133). AnarĢi ortamında 

güvenliğin sağlanmasının en garanti yolu, devletlerin yeterince güçlü 

olmalarıdır (Donnelly, 2005).   

 Güç kavramı, Nye (2005) tarafından, baĢlangıçta sert ve yumuĢak 

olmak üzere iki kategoride incelenmiĢtir. Daha sonra bu kategori içerisine 

akıllı güç eklenmiĢtir (Nye, 2011). Sert güç; kuvvet ve para gibi somut 

unsurları, yumuĢak güç ise; fikirler, kurumlar, değerler ve kültür gibi soyut 

unsurları içermektedir. Diğer taraftan sert güç; itmek, yumuĢak güç ise; 

çekmek Ģeklinde değerlendirilebilir. Bu durumda akıllı gücü de etkili bir 

strateji içerisinde sert ve yumuĢak güç kaynaklarını birleĢtirme kabiliyeti 

olarak tanımlamak mümkündür (Nye, 2011:21-23). 
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 Sert gücün hâkimiyeti, anarĢik düzenin devam ettiği uluslararası 

politikada hala devam etmektedir. Devletler bir yandan sahip oldukları soyut 

kapasiteler ile iç ve dıĢ politikada yumuĢak güçlerini artırırlarken, diğer 

taraftan silahlanma gibi somut kapasitelere sahip olma çabası 

içerisindedirler. Özellikle simetrik savaĢların yerini asimetrik savaĢların aldığı 

günümüzde, devletler kadar terör örgütü gibi illegal grupların da geliĢen 

teknolojiyi yakından takip ederek silahlanma ve savunma faaliyetlerine hız 

kazandırdıkları görülmektedir. Devletlerin savunma sanayilerine yaptıkları 

yatırımlar, sert gücün uzun bir müddet daha uluslararası iliĢkilerin temel 

aktörü olmaya devam edeceğini göstermektedir. Ancak, 21‟nci yüzyılda sert 

gücün politik bir araç olarak geçmiĢ yıllara nazaran daha az etkinliğe sahip 

olduğu söylenebilir. Ġç ve dıĢ politikada yumuĢak güç unsurlarının daha 

görünür hale geldiğini, iĢbirliği ve cazibe yoluyla etkileme kabiliyetinin, 

devletlerin ve hükümet dıĢı organizasyonların gündeminde yer almaya 

baĢladığını söylemek mümkündür.  

 Ġkinci bölümün "güç kavramı" baĢlığı altında; Uluslararası ĠliĢkiler 

literatüründe var olan güç tanımları ortaya konulmuĢtur. Bu tanımlar 

doğrultusunda uluslararası iliĢkilerde sert ve yumuĢak güç kavramları 

incelenmiĢtir. Nye'a göre (2005:20) kültürün kaynak olarak içerisinde yer 

aldığı yumuĢak güç kavramının, Uluslararası ĠliĢkiler teorileri içerisindeki yeri 

vurgulanmıĢ, her iki güç arasındaki temel farklılıklar ortaya konulmuĢtur. 

Daha sonra, sert ve yumuĢak gücün koordineli kullanımını öngören ve güce 

kapsamlı bir yaklaĢım sergilediği değerlendirilen "akıllı güç" kavramı 

tanımlanmıĢtır. Gücün anlatıldığı bu kısım, genel bir değerlendirme ile 

sonlandırılmıĢtır. 

b. Gücün Tanımı 

  Devletlerin tarihi, karĢılıklı çatıĢma ve mücadeleler ile doludur. Bu 

mücadelelerin Ģekli, sahip olunan güç ile belirlenmekte, uluslararası sistemin 

iĢleyiĢi buna göre Ģekillenmektedir. Devletler, küresel sistemde varlıklarını 

sürdürmek amacıyla güç ve güvenlik arayıĢı içerisine girmektedirler 

(Aydoğan ve Aydın [web], 2011:10). 
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 Uluslararası ĠliĢkiler disiplini, cevaplanması bazen oldukça zor olan 

birçok sorunun cevabını bulmaya çalıĢan disiplinler arası bir bilim dalı olarak 

görülebilir. Aydın'ın (1996:75) belirttiği gibi, “SavaĢlar neden çıkar? Bu 

nedenler milliyetçilik veya ideolojik midir? Veya bir diğer neden bir dünya 

hükümetinin olmaması mıdır? Ġnsanlar genetik olarak saldırgan mıdırlar?” 

Ģeklindeki soruların cevapları, Uluslararası ĠliĢkiler disiplininde var olan çeĢitli 

teorilerle açığa kavuĢturulmaktadır. Örneğin; realizme göre anarĢi ortamında 

ayakta kalabilmek için birbirlerine karĢı güç mücadelesi veren, liberalizme 

göre ise karĢılıklı bağımlı halde bulunan devletlerin davranıĢlarının nedeni, 

yukarıda belirtilen soruların cevaplarında saklıdır.  

 Güç kavramının Uluslararası ĠliĢkiler teorilerinin temelinde yer alması, 

bu kavrama yönelik ilgiyi artırmıĢ ve birçok kiĢi tarafından farklı güç tanımları 

geliĢtirilmiĢtir. Ancak henüz ortak bir tanım üzerinde uzlaĢıldığını söylemek 

pek mümkün değildir. Ġkinci dünya savaĢı sonrası dönemde güç kavramı, 

Hans J. Morgenthau tarafından "Uluslararası Politika" adlı eseriyle sisteme 

kazandırılmıĢtır (Yalçınkaya, 2004:15). Morgenthau'ya göre (1948:80-108) 

güç, sekiz unsuru5 ile devletin kendi amaçlarına uygun olarak diğerlerinin 

davranıĢlarını etkileme, kontrol etme ve uyuĢmazlıkları çözme yeteneğidir.   

 Joseph Nye tarafından (2005; 2008b; Nye ve Welch, 2011:55) hava 

durumuna benzetilen ve herkesin üzerinde çok fazla konuĢup çok az kiĢinin 

nasıl iĢlediğini bildiği güç kavramı; hedeflere ya da amaçlara ulaĢmak için, bir 

baĢka ifadeyle, arzulanan sonuçları elde etmek maksadıyla baĢkalarının 

davranıĢlarını; a) tehditle, b) para ödeyerek veya c) cezbetme, hayranlık 

uyandırma ve iĢbirliği yaparak etkileme kabiliyeti, Arı (2008:136) tarafından 

ise; kapasite, etki, politikanın amacı, karĢılaĢtırıldığında bir anlam ifade eden 

göreli bir kavram veya amaca ulaĢmada bir araç olarak tanımlanmıĢtır. Nye 

ve Welch (2011:56), devletlerin güce sahip olma durumunu, poker oyununda 

yüksek kartlara sahip olmaya benzetmiĢlerdir. Bu durumda elinde yüksek 

kartları, bir baĢka ifadeyle, gücü bulunduran oyuncular, kendilerini her zaman 

daha güvenlikli bir ortamda hissedecekler ve hamlelerini ona göre yaparak 

oyunu yönlendireceklerdir.     

                                            
5
 1. Coğrafya, 2. Doğal Kaynaklar, 3. Endüstriyel Kapasite, 4. Askeri Hazırlık Derecesi,  

5. Nüfus, 6. Ulusal Karakter, 7. Ulusal Moral, 8. Diplomasinin Niteliği. 
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Ahmet Davutoğlu (2011), güç kavramının Thucydides‟ten Ġbni Haldun‟a, 

Clausewitz‟den Morgenthau‟ya kadar birçok düĢünür tarafından değiĢik 

Ģekillerde tanımlandığını belirterek, gücün Sabit Veriler (SV), Potansiyel 

Veriler (PV), Stratejik Zihniyet (SZ), Stratejik Planlama (SP) ve Siyasi Ġrade 

(SĠ) gibi temel kavramlardan oluĢtuğunu ifade etmiĢtir.6 

Robert Dahl (1957:202–203) ile Nye ve Welch'e göre (2011:55) güç; 

aksi takdirde yapamayacakları Ģeyleri baĢkalarına yaptırma kabiliyetidir. 

Daha açık bir ifadeyle, “A” aktörünün yapamayacağı Ģeyi “B” aktörüne 

yaptırabilme kapasitesidir. Arı‟ya (2008:137) göre ise güç; benzer bir 

yaklaĢımla, “A” devletinin “B” devletine karĢı uyguladığı ve normal Ģartlarda 

yapmak istemeyeceği bir Ģeyi yapmasını sağlamaya dönük etkidir ve gücün 

istenilen etkiyi sağlayabilmesi için kullanılması veya kullanılma olasılığının 

yüksek olması gerekmektedir. 

  John Mearsheimer (2001:55) açısından güç; devletlerin askeri gücünü 

tanımlayan maddi değerler, Robert Gilpin (1981:13) açısından; devletlerin 

sahip olduğu askeri, ekonomik ve teknolojik kapasiteler, Kenneth Waltz 

(1979:113) açısından ise; devletlerin sahip olduğu arazi ve toplumun boyutu, 

kaynakların bolluğu, ekonomik ve askeri kapasitesi ile politik istikrarı 

oluĢturan kapasitelerdir.  

 Uluslararası ĠliĢkiler disiplininde güç meseleleri ele alındığında temel 

analiz seviyesi olarak, aynen savaĢ durumunda olduğu gibi (Yalçınkaya ve 

TürkeĢ, 2008), devlet ele alınmaktadır. Realist bakıĢ açısını yansıtan bu 

anlayıĢ, devletlerin anarĢik bir ortamda mücadele eden uluslararası sistemin 

temel aktörleri olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Thucydides ve 

Machiavelli gibi klasik realistlere göre güç, dünya politikasının en temel 

özelliğidir ve gücün kullanımında maddesel kaynaklar gereklidir (Nye, 

2011:19). 

                                            
6
 Formülün açılımı Ģu Ģekildedir: SV ; Tarih (t)  + Coğrafya (c) + Nüfus (n) + Kültür (k) 

PV; Ekonomik Kapasite (ek) + Teknolojik Kapasite (tk) + Askeri Kapasite (ak) 
Bu çerçevede Güç; G = (SV + PV) X (SZ x SP x SĠ) olarak formüle edilmiĢtir. Burada Sabit 
Veriler; ülkelerin mevcut parametreler içinde kısa ve orta vadede kendi iradeleriyle 
değiĢtirmelerinin mümkün olmadığı unsurlardır. 
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Uluslararası politikanın merkezinde gücün olduğunu ileri süren 

Morgenthau‟ya göre, anarĢi ortamındaki devletlerin izlediği politikanın temel 

amacı, güç elde etmek ve bu gücü ulusal çıkarları çerçevesinde kullanmaktır 

(Barnett ve Duvall, 2005:40; Bilgin ve EliĢ [Web], 2008; Galloretti, 2011:27). 

Bu ortamda devletler, her an bir baĢka devletin güce baĢvurma ihtimaline 

karĢı güvenliklerini sağlamak maksadıyla askeri güce özel önem 

vermektedirler (Nye ve Welch, 2011:5-6). 

 Nye'a (2003; 2008a; 2010) göre güç, üç katmanlı bir satranç oyununa 

benzemektedir. Birinci katman, askeri güçtür ve tek kutupludur; ABD bir 

baĢka ülkenin eriĢemeyeceği kadar büyük bir askeri güce sahiptir. Ġkinci 

katmanda ekonomik güç yer almaktadır ve çok kutupludur. Avrupa, Japonya 

ve Çin gibi ülkeler ana oyuncu, diğer ülkeler ise önem arz eden oyunculardır. 

ABD, hegemonya sahibi değildir ve diğer ülkeler ile ekonomik düzeyde iliĢki 

içerisindedir. Bahse konu bu iki katman “sert gücü” oluĢturmaktadır. Üçüncü 

katmanda ise, uluslar ötesi (transnational) iliĢkiler (iklim değiĢiklikleri, 

uyuĢturucu ticareti ve terörizm vb.) ile hükümetlerin kontrolü dıĢında oluĢan 

iliĢkiler yer almaktadır. Hükümet DıĢı Organizasyonlar, terörizm, iklim 

değiĢiklikleri, teknolojideki yaĢanan devrimler, biliĢim teknolojilerindeki 

geliĢmeler, siber ortam ve kültür gibi kavramlar bu katmanın ana aktörleridir. 

Bu katmanda güç, dağıtık bir yapıdadır ve askeri güç oldukça az bir role 

sahiptir. Üçüncü katman “yumuĢak gücü” oluĢturmaktadır; devletler veya 

uluslararası kurumlar arasında iĢbirliği yapmak bir zorunluluk haline gelmiĢtir 

(Nye, 2003: 46–49; Nye, 2008a; Nye, 2010:2). 

c. Güç ÇeĢitleri 

  Uluslararası sistemde yaĢanan değiĢimlerle birlikte, aktör olarak 

devletlerin yanı sıra devlet dıĢı organizasyonların da ortaya çıkması, küresel 

medyanın geliĢimi, bilgi ve savunma teknolojilerindeki geliĢmeler, 

günümüzde “sert güç”,” yumuĢak güç” ve en nihayetinde “akıllı güç” 

tartıĢmalarını gündeme getirmiĢtir (Aydoğan ve Aydın [web], 2011:3).  
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(1) Sert Güç Kavramı 

   Sert güç, Uluslararası ĠliĢkiler teorileri içerisinde realist görüĢ 

ile özdeĢleĢmiĢ bir kavram olup bir devletin;  a) zorlama, b) tehdit c) askeri 

güç kullanarak politik amaçlarına ulaĢma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. 

Bir diğer ifadeyle sert gücün hedefi, bir baĢka devletin tercihlerini askeri ve 

ekonomik yöntemler vasıtasıyla zorlama ve tehdit yoluyla değiĢtirmektir (Nye 

ve Welch, 2011:57). 

 Uluslararası ĠliĢkiler disiplini içerisinde sert güç kavramına iliĢkin ilk 

çalıĢmalar, Thucydides‟in (Ġ.Ö. 460-400) Atina ile Sparta arasında geçen 

Pelopenez SavaĢını anlatan eseri ile baĢlamıĢ, müteakiben birçok realist 

yazarın çalıĢmaları ile devam etmiĢtir7. Bu yazarlardan Machivelli‟ye göre 

(2009), devletler açısından, iyi iliĢkiler kurmak yerine rakibini korkutmak çok 

daha önemlidir. Machiavelli (2009:21-27) ünlü eseri Prens‟te Ģöyle 

demektedir: 

“Güçlü bir yabancı, bir eyalete girdiğinde, yerli halktan güçlü kiĢilerin yerlerinden 

ettiği  güçsüz olanların ona katılmaları eĢyanın tabiatı gereğidir; bundan dolayı 

bu güçsüz hükümdarlara baktığımızda, iĢgalcinin onları ikna etmekte güçlük 

çekmeyeceği görülür; çünkü onların hepsi, iĢgalcinin ülkesiyle tek bir gövdede 

birleĢmeye hemen  hevesli olurlar.”  

“BaĢkasının güçlenmesine neden olan kaybeder; çünkü güçlenmekte olan, bu 

gücü ya hünerle ya da kuvvet yoluyla yaratır ve bunların her ikisi de güçlenmiĢ 

olanı korkutucu hale getirir.” 

Ancak Machiavelli (2009:21) bu gücün orantılı olması gerektiğini 

belirterek Ģöyle devam etmektedir: 

“ĠĢgalci yalnızca haddinden fazla kuvvet ve nüfuz kullanmamaya dikkat 

etmelidir; kendi kuvvetleriyle ve onların yardımıyla oradaki güçlü hükümdarları 

kolayca alaĢağı edebilir; böylelikle de o eyaletin tümüyle efendisi olur.” 

                                            
7
 Bu yazarlar arasında; Nicholo Machivelli, Thomas Hobbes, E. H. Carr, Hans Morgenthau, 

Reinhold Niebuhr, Gottfried-Karl Kindermann, Kenneth Thompson, George Kennan, Henry 
Kissinger, Thomas Schelling, Kenneth Waltz, Hedley Bull, Charles Jones, Richard Little, 
John Mearsheimer, John Lewis Gaddis, Charles L. Glaser ve Joseph Grieco öne çıkan 
realist yazarlar olarak sayılabilir. 
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 Machivelli‟nin realist bakıĢı öne çıkaran güç analizi, insan üzerine 

odaklanmıĢtır. Ona göre insanlar; taklitçi, ikiyüzlü, nankör ve açgözlüdür, 

tehlike anında kaçarlar. Bu yüzden bir prens için sevilmekten çok korkulur 

olmak daha güvenlidir (Machiavelli, 2009:93). Prensler, varlıklarını devam 

ettirmek için güçlü olmak zorundadırlar. Machiavelli‟ye (2009:82) göre 

prensler, silahlardan çok, lüks yaĢamla ilgilendikleri an, kendi konumlarını 

kaybederler. Machiavelli‟nin prenslikler olarak tanımladığı devletler, kendi 

varlıklarını devam ettirmek için tehditlere dayalı sert gücün peĢinde 

koĢmaktadırlar. Bu görüĢün, geçmiĢ dönemlerdeki kadar olmasa da 

günümüzde de geçerliliğini devam ettirdiği söylenebilir. 

 Sert güç zorlayıcı bir güçtür ve askeri müdahaleyi, baskı ve dayatmayı 

içermektedir (Aydoğan ve Aydın [web], 2011:3).  Bir baĢka ifadeyle sert güç, 

Nye‟in (2008b:29) söylemiyle, tehditlere (sopa) veya teĢviklere (havuç) 

dayanmakta olup çoğunlukla baĢkalarının pozisyonunu değiĢtirebilecek 

kapasiteye sahiptir. Sert gücün niteliği hakkında kesin tanımlamalar yapmak 

mümkündür. Sert güç uygulamalarına dair örnekler, gazete, televizyon ve 

Ġnternet gibi yazılı ve görsel medyada sıklıkla yer almaktadır. Diğer bir 

ifadeyle sert güç kaynakları; silah, uçak, tank ve gemi gibi somut özelliklere 

sahiptir. Devletler, güvenliklerini sağlamak ve varlıklarını sürdürebilmek için 

sert güce önemli miktarlarda kaynak tahsis etmektedirler. BaĢta ABD olmak 

üzere birçok ülkenin savunma harcamaları, yıllara sari bir yükselme 

göstermektedir. Bu durum, söz konusu ülkelerin sert güce olan yatırımlarının 

belirgin bir göstergesidir (Tablo-1).  
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Tablo-1 : Ülkelerin Savunma Bütçeleri (Comparative Defence Statistics,  
  2011 ve 2012) 

 
S/N 

 
Ülkeler 

Savunma Bütçesi (Milyar $) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 ABD 696.3 693.6 692.8 739.3 

2 Çin 60.1 70.4 76.4 89.8 

3 Ġngiltere 71.4 60.5 56.5 62.7 

4 Japonya 46 50.3 52.8 58.4 

5 Fransa 44.6 46 42.6 58.8 

6 Almanya 43.3 43.5 41.2 44.2 

7 S.Arabistan 38.2 41.3 45.2 46.2 

8 Rusya 40.5 38.3 41.4 52.7 

9 Hindistan 28.4 34.4 38.4 37.3 

10 Brezilya 23.3 28.0 34.7 36.6 

 Sert gücün temel uygulayıcısı konumundaki askeri gücün kaynakları, 

Nye‟a göre (2011:41) dört amaca hizmet etmektedir. Bunları; a) savaĢmak ve 

yok etmek, b) tehdit ve zorlayıcı diplomasiyi desteklemek, c) barıĢı korumayı 

içerecek Ģekilde korumayı taahhüt etmek, d) diğer yardım unsurlarını 

sağlamak Ģeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu amaçlar doğrultusunda 

askeri gücün etkili kullanımı, hedefte istenilen değiĢikliklerin 

gerçekleĢtirilmesine olanak sağlayabilecektir. Askeri gücü; davranıĢ biçimi, 

uygulama tarzı ve kaynaklar olmak üzere üç temel baĢlık altında incelemek 

mümkündür. Buna göre askeri güç içerisinde, fiziksel zorlamadan yardıma 

kadar uzanan bir davranıĢ biçimi görülebilir. Bu davranıĢ biçimleri, savaĢarak 

elde edilebileceği gibi zorlayıcı diplomasi, ittifaklar ve yardımlarla 

kazanılabilir. Askeri gücün kaynakları arasında, insan gücü, silah, diplomasi 

ve bütçe gibi somut unsurlar gösterilebilir (Tablo-2). 

  Tablo-2 : Askeri Gücün Boyutları (Nye, 2011:42) 

 Emir                                                                                  Yanına Çekme 

DavranıĢ 
Biçimi 

Fiziksel Zorlama 
Zorlama 
Tehdit 

Koruma Yardım 

Uygulama 
Tarzı 

SavaĢmak ve yok 
etmek 

Zorlayıcı 
diplomasi 

Ġttifak kurmak 
ve barıĢı 
koruma 

Yardım etmek ve 
eğitim vermek 

Kaynaklar 
Ġnsan gücü, silah 

ve taktikler 
Çevik 

diplomasi 
Birlikler ve 
diplomasi 

Organizyon ve 
bütçe 
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 Devletler, bir diğer devlete karĢı zorlayıcı tedbirler alabilmek ve ulusal 

güvenliklerini sağlayabilmek için sert güce baĢvururlar. Realist bakıĢ açısına 

göre anarĢi ve güvensizlik ortamında güvenliği sağlamanın tek yolu, güç ve 

kapasite artırımından geçmektedir (Sandıklı ve Emeklier, 2012:6). 

Bismarck‟ın "politika, konuĢmak ve Ģarkı söylemekle kazanılmaz, politika 

sadece askeri güç kullanmakla kazanılır" ifadesinin, Mao Zedong‟un "gücün 

silahın namlusundan geldiği" görüĢünün ve Usame Bin Ladin‟in "zayıf ve 

güçlü at arasında seçim yapmak zorunda kalan halkın güçlü atı seçeceği 

yönündeki" iddiasının, sert gücün önemini açıkça ortaya koyduğunu 

söylemek mümkündür (Cooper, 2004:168).  

 Devletler arasındaki iliĢkilerde, sadece sert gücün varlığını kabul etmek 

doğru bir yaklaĢım olmayabilir. Bununla birlikte yumuĢak güç adı verilen bir 

baĢka güç unsurunun varlığı ön plana çıkmaktadır. Özellikle iletiĢim 

teknolojilerinin geliĢmesiyle birlikte, savaĢı kimin kazandığının yanı sıra kimin 

hikayesinin de kazandığının önemli hale geldiği söylenebilir (Nye, 2011:19). 

(2) YumuĢak Güç Kavramı 

   Güç, uluslararası sistemde, her zaman eĢit bir Ģekilde 

dağılmıĢ değildir. Güç dağılımı, uluslararası düzenin yapısını yakından 

ilgilendirmektedir. Uluslararası sistemin temel aktörü kabul edilen devletlerin 

temel arzusu, sistemin bütünü üzerinde politik hâkimiyet kurmak ve bu 

hâkimiyeti korumaktır. Devletlerin bu arzusu, Aydın (1996:100) tarafından, 

hegemonya olarak adlandırılmıĢtır. Hegemonya kavramı, eleĢtirel teorinin 

temel bir kavramıdır. Hegemonya ortamında devletler, güç odaklarını 

zorlama sonucu değil kendi rızaları ile kabullenirler (Çiftçi, 2009; Oktay, 

2012). Rıza kavramı, hegemonyanın ön Ģartıdır. Joseph Nye (2011) 

tarafından Uluslararası ĠliĢkiler literatürüne kazandırılan yumuĢak gücün 

temelinin "rıza"ya dayandığını söylemek mümkündür.  
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 YumuĢak güç kavram olarak ilk kez, Joseph Nye‟ın “Bound to Lead: 

The Changing Nature of American Power (1990)”8 isimli kitabında yer almıĢtır 

(Nye, 2005). Nye tarafından yazılan birçok makale ve kitapta (2002, 2003b, 

2004, 2005, 2008a, 2008b, 2008c, 2009, 2011) bu kavram geliĢtirilerek 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin kullanımına sunulmuĢtur. YumuĢak güç 

kavramı, iĢbirliği ve cazibe gücü olarak, uluslararası iliĢkilerin popüler 

konularından birisi olmuĢtur.  

 Soyut bir kavram olması nedeniyle güç tanımlamasında yaĢanan 

sorunların, yumuĢak güç için de geçerli olduğu söylenebilir (Tang, 2012). 

Nye‟a göre yumuĢak güç; ikna ve cazibe/kendine çekme kabiliyetidir. Bir 

baĢka deyiĢle yumuĢak güç, iĢbirliği ve ikna yöntemlerini içermektedir (Nye, 

2005; Fan, 2008; Tang, 2012). YumuĢak güç, zorlayıcı bir güç değildir. 

Örneğin; Çin gibi komünizm yönetim anlayıĢına dayalı bir ülke baĢta olmak 

üzere, hemen hemen tüm ülkelerde faaliyet gösteren Mc Donalds, Burger 

King ve KFC gibi restorantlar9 ve Hollywood filmleri, ABD‟nin yumuĢak 

gücünü oluĢturmaktadır. Bir diğer örnek, Hindistan'ın, 2001 yılında 

Afganistan‟a gıda ve silah yerine Bollywood film ve müzikleri göndermesidir 

(Nye, 2005:19). YumuĢak güç kaynakları, sert güce göre insanlara daha 

çekici görünmektedir. Bu durumun, yumuĢak gücü etkin bir Ģekilde kullanan 

ülkelerin, diğer ülkeleri zor kullanmadan kültür ve politika vasıtasıyla ele 

geçirmesi anlamına geldiği söylenebilir. 

 YumuĢak güç; bir devletin dünya siyasetinde istediği sonuçlara, onun 

değerlerine hayran olan, onu örnek alan, refah seviyesine ve fırsatlarına 

özenen ülkelerin kendisini izlemesiyle ulaĢacağı güçtür (Aydoğan ve Aydın 

[web], 2011:3). Devletlerin veya bireylerin, bir baĢka devleti veya bireyi 

izlemesinin temel nedenleri Nye (2008b:37) tarafından; a) geleneksel otorite 

                                            
8
 Joseph S Nye tarafından 1990 yılında yazılan bu kitabın hâlihazırda Türkçe çevirisi 

bulunmamaktadır. 
9
 2012 yılında araĢtırmacı tarafından Çin‟e gerçekleĢtirilen ziyarette; Pekin baĢta olmak 

üzere büyük Ģehirlerde KFC ve Burger King‟in yaygın olarak hizmet verdiği görülmüĢtür. 
Özellikle genç nesil, ABD patentli baĢta “Ipad ve Iphone” olmak üzere Apple‟ın ürünlerini 
kullanmakta, batı tarzı müzikler dinlemektedirler. Çin hükümeti tarafından Facebook ve 
Twitter tarzı sosyal paylaĢım siteleri ile Yahoo ve Hotmail tarzı e-posta servis sağlayacılarına 
eriĢimin yasaklandığı öğrenilmiĢtir. Çin Hükümeti, kendi sosyal paylaĢım siteleri ve e-posta 
servis sağlayıcıları kurdurarak halkın eriĢimine açmıĢtır. Ancak bilgi teknolojilerine eriĢim 
yönünden oldukça kabiliyetli olan gençlerin, yasak yollarla ABD sosyal paylaĢım sitelerine 
eriĢim sağladıkları gözlemlenmiĢtir. 
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altında izlenen ve kurallarına uyulan (kabile ağası, padiĢah, kral veya 

imparator), b) yasal otorite altında izlenen ve kurallarına uyulan (seçilen veya 

atanan baĢkan veya yönetici) ve c) karizmatik otorite altında izlenen ve 

kurallarına uyulan (kendisine has karizmaya sahip bir baĢka devlet veya 

insan) olmak üzere üç yöntemle açıklanmıĢtır. Ġlk iki yöntemde kurallara 

uyma, karĢı tarafın sahip olduğu pozisyondan kaynaklanmaktadır. 

 Uluslararası ĠliĢkiler teorilerinin genelinde yumuĢak güce yer verildiği 

görülmektedir. Sert gücün temelini oluĢturduğu değerlendirilen realizmin 

içerisinde bile yumuĢak güç tanımlamalarına rastlamak mümkündür. Örneğin; 

realist düĢünür Machiavelli Prens'te (2009), fethedilen bölgelerin yönetimi ile 

ilgili olarak Ģöyle demektedir: 

“Romalılar, fethettikleri bölgelerde bulunan durumları iyi idare ettiler; koloniler 

gönderdikleri için, oradaki çok güçlü olmayanların gücünü artırmadan onlara 

güler yüz gösterdiler, yardımda bulundular; güçlü olanların kibrini kırdılar ve 

güçlü yabancıların orada etkili olmasına izin vermediler.” (2009:22), 

“Akıllı bir prens halkın teveccühünü birçok yoldan kazanır; halkın dostluğu bir 

prens için esastır. Aksi halde kötü zamanlarda çaresiz kalır.” (2002:59), 

 “Akıllı prensler nefret getirecek iĢleri baĢkalarına bırakırlar ama teĢekkür 

getirecek olanları kendi üzerine alırlar." (2009:105), 

 “Bir prensin en iyi kalesi, tebaalarının ondan nefret etmemesidir." (2009:118). 

 Machievelli‟nin söylemlerinde açıkça ifade edilmese de, devletin 

güvenliğinin sağlanması ve varlığının devamı için, sadece askeri güce 

baĢvurmak, ekonomik yaptırımlar sergilemek bir baĢka ifadeyle sert güç 

kullanmak yeterli değildir. Bununla birlikte devleti oluĢturan toplumun 

fikirlerine ve kalplerine hitap etmek ve onları kazanmak gerekmektedir. Bir 

devletin diğer devletler tarafından değerlerine duyulan saygı ve hayranlık 

dolayısıyla izlenebilmesi, uluslararası politikada istediği çıktıları elde 

etmesine imkân sağlayabilmektedir. Bu kapsamda devletler, bir diğer devlete 

istediğini yaptırabilme kapasitesine sahip olmak için askeri ve ekonomik 

gücün yanı sıra cezbetme ve hayranlık oluĢturma yollarına da 

baĢvurabilmelidirler (Nye, 2008c:94-95). 
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 Sert güç tarafından “zorlama ve tehdit” ile elde edilmesi hedeflenen 

kabiliyet, yumuĢak güç tarafından “ikna” ve “kendi gibi düĢünmeye yöneltme” 

yöntemleriyle sağlanılmaktadır. Sert gücün temel aracı olan askeri güç, 

gerektiği durumlarda yumuĢak güç aracı olarak kullanılabilmiĢtir (Yılmaz, 

2008:42). Örneğin; Afganistan‟da NATO ve Koalisyon Güçlerine ait askeri 

unsurlar, bir yandan Taliban ve El Kaide‟ye karĢı sert güç uygularken, diğer 

taraftan insani yardım maksatlı kullanılmıĢtır. Koalisyon güçlerinin eski 

komutanı General Stanley McChrystal, Afganistan savaĢında dikkate 

alınması gereken hususun, "kaç insan öldürüldüğü, kaç bina ve köprü imha 

edildiği değil, algıların kazanılması ve yönetilmesi" olduğunu belirtmiĢ, bu 

savaĢta verilmesi gereken en önemli mücadelenin Afgan halkının ikna 

edilmesi olduğunu ileri sürmüĢtür (Nye, 2011:43).  

 YumuĢak gücün en birincil hedefi, insanları dinlemeye, anlamaya ve 

desteklemeye yönelik ikna kabiliyetidir (Saydam, 2007:15). YumuĢak güç 

kullanımında, ne yapıldığından ziyade yapılanın “nasıl” algılandığı önemlidir 

(Saydam, 2007:39). YumuĢak gücün nihai hedefinin algıları yönetmek olduğu 

söylenebilir. Nathan Gardels‟in ABD özelinde söylediği sözler, yumuĢak 

gücün anlaĢılması adına oldukça dikkat çekicidir. Gardels (1998:1-3) Ģöyle 

demektedir:  

“Amerika‟nın dünya çapında varlığını bir zamanlar, esas olarak komünizmin 

kuĢatılması tanımlardı; Ģimdi ise eğlendirme tanımlıyor. MTV, CIA‟in asla nüfuz 

edemeyeceği yerlere ulaĢtı. Bir zamanların yeĢil berelileri ile çirkin 

Amerikalıların yerini, Ģimdi bir Dreamworks yapımı olan küçük askerler ve göz 

alıcı yıldızlar aldı. Jeopolitiğin çetin cevizi Henry Kissinger bile yumuĢak süper 

güç Disney için çalıĢıyor."  

 MeĢruluk ve inanılır olmanın Ģart görüldüğü yumuĢak güç (Oğuzlu, 

2007:83), sadece devletler tarafından değil aynı zamanda kurumlar, hükümet 

dıĢı organizasyonlar ve bireyler tarafından da kullanılabilmektedir. 2007 

yılında, Çin Pekin Olimpiyatları esnasında, ABD‟li film yönetmeni Steven 

Spielberg‟in Çin Devlet BaĢkanı Hu Jintao‟ya göndermiĢ olduğu mektup, 

yumuĢak gücün etkisinin belirgin bir örneği olarak gösterilebilir. Spielberg 

tarafından gönderilen mektupta; BM BarıĢı Koruma gücünün Darfur‟a kabulü 

yönünde Çin tarafından Sudan‟a baskı yapılması talep edilmiĢtir. Uzun 
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süredir diplomasi yoluyla çözülemeyen konu, Spielberg‟in gönderdiği mektup 

sayesinde, Çin hükümetinin harekete geçmesiyle çözüme ulaĢmıĢtır (Nye, 

2011:83). Çözümün gerçekleĢmesinde, Spielberg‟in ünü sayesinde elde ettiği 

yumuĢak gücünün rolünün büyük olduğunu söylemek mümkündür.  

 Soğuk savaĢ esnasında uluslararası iliĢkilerde en etkin güç kaynağı 

olarak askeri ve ekonomik güç görülürken, günümüzde iletiĢim ve bilgi 

teknolojilerindeki geliĢmelere paralel olarak bu etkinlik; kamuoyunu 

yönlendirme, kalpleri ve zihinleri kazanma, ikna ve pazarlık yeteneğine doğru 

yön bulmuĢtur. Bunun sonucunda zorbalığı reddeden ve yerine iĢbirliğini 

öneren yumuĢak güç ön plana çıkmıĢtır (Aydoğan ve Aydın [web], 2011:6). 

Günümüzde yumuĢak gücün hayatın her aĢamasında yer aldığını söylemek 

mümkündür (Kearn, 2011:65). ABD Savunma eski Bakanı Robert M. Gates 

tarafından 2007 yılında ABD hükümetine yapılan; “Amerikan çıkarlarının tek 

baĢına ordu tarafından korunmasının mümkün olmadığı, diplomasi, ekonomik 

yardım ve iletiĢim gibi yumuĢak güç araçlarına daha fazla kaynak ayrılması 

gerektiği” yönündeki çağrı, yumuĢak gücün önemini açıkça ortaya 

koymaktadır (Nye ve Welch, 2011:411). 

 Zbigniew Brzezinski (2005:64), ulusal zayıflığın gücü olarak tanımladığı 

asimetrik savaĢ ile bir nevi yumuĢak gücün önemine dikkati çekmektedir. 

Brzezinski‟ye göre 11 Eylül 2001 saldırıları, Amerikan dıĢ politikasını 

askerileĢtirirken, fiziki olarak güçsüz ancak motive olmuĢ düĢmana karĢı 

ABD‟nin nasıl mücadele edeceğine yönelik karĢılaĢtığı ikileme dikkat 

çekmiĢtir. Brzezinski, saldırıları gerçekleĢtirenleri harekete geçiren güdülerin 

ortadan kaldırılmadığı sürece bu tür saldırıların engellenemeyeceği ve yok 

edilmeyeceğini, nefretin her zaman yeni saldırıları beraberinde getireceğini 

ileri sürmüĢtür. Ona göre; ayakta durma gücünü inanç ve fikirlerinden alan bu 

tür düĢmanlara karĢı mücadele edebilmek için ABD, hegemonyasını sadece 

askeri güç ile devam ettirmemelidir; zira zor kullanma politikası daha çok 

düĢman yaratabilecektir. Bu kapsamda, ülke dıĢındaki etkinliğinin 

meĢruluğunu korumak zorundadır; bu ise müttefiklerle samimi bir iĢbirliği ile 

mümkün olabilmektedir (Brzezinski, 2005:65-69). Brzezinski‟nin-ABD 

perspektifinden- bu yaklaĢımının, küresel güvenliğin sağlanmasında sadece 
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askeri gücün değil aynı zamanda yumuĢak gücün de gerekliliğini ortaya 

koyduğu söylenebilir. 

 Brzezinski (2005:218-221), ABD‟yi dünyanın kültürel baĢtan çıkarıcısı 

olarak nitelerken, küresel kültürel devrim kapsamında dünyadaki genç 

nesillerin neredeyse tamamının törelerini, kültürel değerlerini, cinsel 

yaĢamlarını, kiĢisel zevklerini ve beklentilerini yeniden tanımladığını ifade 

etmiĢ, ABD‟yi bir kültürel ayartma aracı olarak tanımlamıĢtır. Ona göre, soğuk 

savaĢ sırasında Sovyet Ġstihbarat TeĢkilatı KGB, Sovyet entellektüellerini 

yabancı doktrinlerin etkisinden korumaya çalıĢsa da Komünist Gençlik 

Örgütü‟nün üyelerini kot pantolon giymekten ve gizlice caz müzik 

dinlemekten alıkoyamamıĢtır. Sovyet kontrolünün gevĢemesiyle birlikte ABD 

taklitçiliği ve yasak olan herĢey içselleĢtirilmiĢtir. Brzezinski (2005), ABD‟nin; 

film, müzik, internet, markaların bilinirliliği, dil ve mutfak vb. konularda 

dünyanın her yerinde egemen olduğunu ileri sürmüĢ ve buna “ABD‟nin 

acıtmayan gücü” olarak nitelemiĢtir. Brzezinski‟nin bu tanımını, yumuĢak 

gücün bir baĢka Ģekilde ifadesi olarak görmek mümkündür. 

 Nye ve Welch‟e göre (2011:58) yumuĢak güç, sert güçten daha etkin 

veya daha etik değildir. Cazibe yaratarak akıl çelmek, zor kullanmaktan daha 

iyidir önermesi doğru bir yaklaĢım olarak görülmeyebilir. Zaman içerisinde dıĢ 

politika tartıĢmalarının merkezine oturan yumuĢak güç, her ülkeye aynı 

Ģekilde uygulanamayacağı açısından eleĢtiriye açık bir kavram olarak 

görülmektedir (Wilson, 2008:114). 

 YumuĢak güç, avantajlara sahip olduğu kadar dezavantajları da 

bünyesinde barındırmaktadır. YumuĢak güç ile elde edilecek baĢarı, daha 

çok karĢı tarafın bir baĢka ifadeyle hedefin kontrolündedir. Ġkinci olarak, 

yumuĢak güçte baĢarı uzun zaman alabilmektedir. Sonuçları, sert güç gibi 

kısa vadede anlık olarak görülmeyebilir. Bu durum özellikle politikacılar ve 

karar vericiler açısından sancılı bir süreç yaratmaktadır. Üçüncü olarak, 

yumuĢak güç araçları, tam anlamıyla hükümetin kontrolü altında olmayabilir. 

Hükümetler her ne kadar politikayı kontrol edebilse de, kültür ve değerler, 

toplumlar tarafından kontrol edilmektedir. Dördüncü olarak ise, yumuĢak güç 

her ne kadar ekonomik ve askeri güç kadar risk içermese de, kullanımı daha 
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zordur ve kaybedilmesi daha kolaydır. YumuĢak gücün en önemli çıktısı 

güvenilirliktir. Devletlerin güvenilirliklerini kaybetmeleri, yumuĢak gücünde 

etkisini kaybetmesine neden olabilecektir (Nye,2011:83-84).   

 Soyut kaynaklara sahip olmasına rağmen yumuĢak gücü ölçmek 

mümkündür. 2008 yılından beri devletlerin yumuĢak güç kapasitelerini ölçen 

Ġngiltere merkezli Monocle dergisinin 2012 yılı araĢtırmasında, yumuĢak güç 

sıralamasında; Ġngiltere birinci, ABD ikinci, Almanya üçüncü sırada yer 

alırken Türkiye ise bu sıralamada 20‟nci sırada yer almıĢtır10. Türk Hava 

Yolları, bu araĢtırmada Türkiye‟nin öne çıkan yumuĢak gücü olmuĢtur 

(Monocle, 2012). 

 Devletlerin yumuĢak güçlerinin ölçümünü yapan bir baĢka çalıĢma ise 

Ernst&Young tarafından gerçekleĢtirilen “Hızlı GeliĢen Pazar YumuĢak Güç 

Ġndeksi–2012” dir. Bu indekse göre; devletlerin yumuĢak gücünü etkileyen, 

küresel imaj, küresel bütünlük ve küresel entegrasyon olmak üzere üç 

kategoride sınıflandırılan 13 alan11 tanımlanmıĢtır. Bu alanlarda yapılan 

araĢtırmalar sonunda ülkelerin yumuĢak güç potansiyelleri ortaya çıkarılmıĢtır 

(Soft Power Index, 2012).  

d. Gücün Üç Boyutu 

  Gücü üç boyutlu olarak kabul etmek mümkündür. Robert Dahl 

(1957) tarafından tanımlanan ilk boyutu zorlayıcıdır, ikinci ve üçüncü boyutu 

ise ikna ve etkileme kabiliyetine sahiptir (Nye, 2011:11). Dahl'a (1957:203) 

göre gücün birinci boyutu, aktörlerin davranıĢlarını neden-sonuç iliĢkisi 

içerisinde incelemektedir. Birinci boyutta Dahl'ın varsayımı Ģu Ģekildedir: “A” 

devleti, “B” devletinin normalde yapmayacağı bir Ģeyi yapmasını sağlıyorsa, 

“A” devleti güçlüdür. Bu çerçevede “A” devleti, “B”nin davranıĢlarını 

                                            
10

 Monocle dergisinin yumuĢak güç araĢtırmasında ülkelerin; diplomatik altyapısı, kültür 
alanında ortaya koyduğu ürünler, eğitim kapasitesi, iĢ dünyasındaki etkileyiciliği, düĢünce 
kuruluĢlarının sayısı, Ġnternet kullanıcılarının sayısı, havayollarının kalitesi, son 
olimpiyatlarda kazanılan ödüller ve medyanın gücü alanları incelenmiĢ ve sıralama bu 
parametrelere göre yapılmıĢtır. 
11 

Değerlendirmeye tabi tutulan 13 alan Ģunlardır: 1) Özgürlük Ġndeksi, 2) Seçime Katılım 
Oranı, 3) Hukuk Kuralları, 4) Karbondioksit Yayılımı, 5) Göç Oranı, 6) Turizm, 7) Ġngilizce 
Bilme Seviyesi, 8) Üniversite Sıralaması, 9) TIME 100 Oranı, 10) Medya Ġhraçları, 11) En 
Çok Beğenilen ġirketler Oranı, 12) Olimpiyatlar, 13) Dil Ġçin Kayıt Oranı. Değerlendirme her 
bir alan için yüzdelik dilimlerde yapılmıĢtır.  
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değiĢtirmek için tehdit veya ödül yöntemini kullanır. “A” devleti aksi takdirde 

yapamayacağı Ģeyleri “B” devletine yaptırmaktadır. “B” devleti bu durumun 

farkındadır ve “A” devletinin sahip olduğu gücü önemsemektedir. Tanımlanan 

bu güç boyutuna Nye (2011:16), “komuta gücü”, bir baĢka ifadeyle “sert güç” 

olarak adlandırmaktadır. 

 Gücün ikinci boyutu, 1960 yılında Peter Bachrach ve Morton Baratz 

tarafından ortaya konulmuĢtur. Bachrach ve Baratz'ın (1962) varsayımları Ģu 

Ģekildedir: “A” devleti, “B” devletinin belirli bir davranıĢtan vazgeçmesini 

sağlayabilecek tarzda seçimlerini sınırlandırabiliyorsa “A” devleti güçlüdür. 

Ancak “B” devleti “A” devletinin gücünden haberdar olmayabilir (Bachrach ve 

Baratz, 1962; Lukes, 2005:20-21; Nye, 2011:12). Gücün ikinci boyutunda; 

aktörler üzerinde kolaylıkla gözlemlenemeyen yöntemlere vurgu yapılmakta, 

gündemin kontrolü, belirlenmesi, tartıĢılacak sorun ve konuların kısıtlanması, 

bir tarafa avantaj sağlayan ayrıcalıkların varlığı gibi kolayca izlenemeyen 

uygulamalar yer almaktadır (Özdemir, 2008:121).  

 Gücün üçüncü boyutu Sosyolog Steven Lukes tarafından 

tanımlanmıĢtır. Lukes'in (2005) varsayımı Ģu Ģekildedir: Dahl, Bachrach ve 

Baratz tarafından tanımlanan güç boyutları, sadece neden-sonuç iliĢkisi 

içerisinde incelenmesinden dolayı güç kavramını tanımlamada yetersiz 

kalmaktadır. Gücün tanımında fikir ve inançlar gibi soyut kavramlara da yer 

verilmelidir. Bu tür kavramlar sadece gündemi değil diğerlerinin tercihlerini de 

Ģekillendirmektedir. Nye (2011:13) gücün üçüncü boyutunu Ģu örnekle 

açıklamaktadır: "Ġnsanlar karĢı cinsini etkileyebilmek için o anda moda olan 

bir tiĢörtü seçme konusunda oldukça dikkatli davranırlar. Ancak bu tiĢörtü 

moda haline getiren reklamcının farkında değillerdir. Ġnsanların tercihleri 

bilinmeyen bir güç tarafından Ģekillendirilmektedir". Bir baĢka ifadeyle 

insanların algıları, baĢkaları tarafından farkında olmadan yönetilmektedir.  

 Gücün üç boyutunda birinci boyutun sert gücü, ikinci ve üçüncü boyutun 

ise yumuĢak gücü temsil ettiğini söylemek mümkündür (Tablo-3). Görüldüğü 

üzere Dahl‟ın tanımladığı birinci boyutta davranıĢların değiĢtirilmesi söz 

konusudur ve görünür bir özellik taĢımaktadır. Bachrach ve Baratz ile Lukes 
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tarafından tanımlanan ikinci ve üçüncü boyutta ise gücün zorlayıcı yüzü daha 

az görülmektedir ve daha az görünür durumdadır (Nye, 2011:14). 

Tablo-3 : Gücün Üç Boyutu (Nye, 2011:14) 

Gücün 
Boyutları 

Birinci Boyut Ġkinci Boyut Üçüncü Boyut 

Bilim 
Adamları 

Robert Dahl 
Peter Bachrach ve 
Morton Baratz 

Steven Lukes 

Konsepti 

“A”; “B”‟nin 
baĢlangıç 
tercihlerini ve 
stratejilerine karĢı 
“B”nin 
davranıĢlarını 
değiĢtirmek için 
tehdit veya ödül 
kullanır. 

“A”; “B”‟nin belirli bir 
davranıĢtan 
vazgeçmesini 
sağlayabilecek tarzda 
seçimlerini 
sınırlandırabilir. “B”; “A” 
nın gücünden 
haberdar olmayabilir. 

 
“A”; “B”‟nin temel 
inanç, algı ve 
tercihlerinin oluĢması 
ve Ģekillenmesi için 
yardımcı olur. “B” 
muhtemelen bunun 
farkındadır veya 
“A”nın gücünün 
etkisinin farkındadır. 
 
 

 Özelliği Zorlayıcı Ġkna ve etkileme 
 
Ġkna ve etkileme 
 

 
Güç 
ÇeĢidi 
Temeli 
 

Sert Güç  YumuĢak Güç YumuĢak Güç 

 Dahl, Bachrach ve Baratz ile Lukes tarafından tanımlanan gücün üç 

boyutuna günlük hayatın her safhasında rastlamak mümkündür. Örneğin bir 

bireyi sahip olduğu kötü alıĢkanlıklardan vazgeçirebilmek için gücün üç 

boyutu kullanılabilir. Gücün hangi boyutunun kullanılacağı ise gücü 

kullananın kararına bağlıdır (Tablo-4).   
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Tablo-4 : Gücün Üç Boyutuna Yönelik Örnek Bir Uygulama12  

Örnek Olay: NATO istihbarat birimleri, Kabil/Afganistan‟da NATO askerlerine 

yönelik intihar saldırısı düzenleneceği istihbaratını elde etmiĢlerdir. Bu istihbarata 

göre intihar saldırısını gerçekleĢtirecek Ģahsın Kasım isimli bir Afganlı olduğu, iki ay 

önce NATO güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında eĢi ve çocuklarının 

öldürüldüğü öğrenilmiĢtir. Kasım‟ın amacı NATO güçlerinden intikam almaktır. Sorun 

gücün üç boyutu çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 Sert Güç YumuĢak Güç 

Gücün Birinci Boyutu 

(Dahl) 

NATO birimleri, Kasım‟ın bu 

saldırısını engellemek için güç 

kullanırlar ve onu 

cezalandırırlar.  

NATO birimleri, saldırıyı 

engellemek ve Kasım‟ın 

topluma yeniden 

kazandırılabilmesi için ikna 

yöntemini kullanırlar. 

 

Gücün Ġkinci Boyutu 

(Bachrach ve Baratz) 

NATO birimleri, Kabil‟deki 

patlayıcı malzeme satıĢını 

engellemeye çalıĢır. (Kasım 

bundan hoĢlanır veya 

hoĢlanmaz) 

NATO birimleri, intihar 

saldırılarının önüne 

geçebilmek için bir takım 

önleme çalıĢmaları 

yaparlar. Örneğin, halka 

açık yerlerde tehdit unsuru 

olabilecek konularla ilgili 

konferanslar düzenlerler, 

bildiriler dağıtırlar. 

Gücün Üçüncü 

Boyutu 

(Steven Lukes) 

NATO birimleri, Kasım‟ın 

intikam alma yönündeki 

tercihini Ģekillendirmeye 

çalıĢırlar. Bunun için ona karĢı 

güç kullanırlar.   

NATO birimleri, Afgan 

hükümeti ile intihar 

saldırılarının önlenmesi 

konusunda iĢbirliği 

yaparlar. Aynı Ģekilde 

Afgan hükümeti de sivil 

ölümlere karĢı NATO ile 

anlaĢma yapar.  

Temel Amaç 

Saldırıların önlenmesi için 

tehdit, cezalandırma ve 

yaptırım gibi sert güç 

unsurlarını uygulamak 

Saldırıların önlenmesi için 

toplumsal düzenlemeler 

yapmak, topluma karĢı 

güven tesis etmek. 

                                            
12

 Joseph Nye‟ın “The Future of Power” isimli kitabında yer alan örnekten uyarlanmıĢtır (Nye, 
2011:90). 
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 Gücün üç boyutunda aynı fiile karĢı uygulanan yaptırımlar, gücün 

Ģekline göre farklılık göstermektedir. Her iki gücün temel amacı, örnek olay 

çerçevesinde öğrencileri, genel olarak ise yapının aktörleri üzerinde davranıĢ 

değiĢikliği yaratabilmektir. 0 

e. YumuĢak Güce Teorik YaklaĢımlar 

  YumuĢak güç kavramı, Uluslararası ĠliĢkiler teorilerinin tamamında 

kendisine yer edinmiĢ olsa da bu çalıĢmada liberalizm ve konstrüktivizm 

teorileri kapsamında incelenmiĢtir. Özgürlük ve iĢbirliğini savunan liberalizm 

ile kimlik, norm ve kültüre yaptığı vurgular ile konstrüktivizm teorisinin 

yumuĢak güç için önemli bir teorik altyapı sağladığını söylemek mümkündür.  

(1) Liberal YaklaĢım  

   Devletler arası politikada iĢbirliği ve ticari iliĢkileri savunan 

liberal yaklaĢım, yumuĢak güç analizinde önemli bir yer tutmaktadır. 14‟ncü 

yüzyıldan beri kullanılan ve son zamanlarda sanayileĢmiĢ Batının ideolojisi 

olarak ortaya çıkan (Heywood, 2011:43, Burchill, 2005:55) liberalizm; bireyin 

hak ve özgürlüklerini ön plana çıkarmaktadır. Temelinde iĢbirliği ve cazibe 

yaratmayı hedefleyen yumuĢak gücün arka planında yatanın da bu anlayıĢ 

olduğu söylenebilir. Bireyden baĢlayıp devlet düzeyinde analizler yapan 

liberalizm, devleti, realistlerin aksine uluslararası iliĢkilerin tek aktörü olarak 

kabul etmemekle birlikte, hala en önemli aktörü olarak görmektedir. 

Devletlerin dıĢ politikalarını sadece güvenlik konuları değil aynı zamanda 

ticaret, para, göç, sağlık vb. konular oluĢturmaktadır. Uluslararası iliĢkilerde 

sert gücün önemini ön plana çıkaran realizmin aksine, liberalizm için önemli 

olan bireylerin özgürlüğü, devletler arası serbest ticaret ve iĢbirliğidir (Burchill, 

2005:63-66).  

 Ġki dünya savaĢı boyunca ve iki savaĢ arası dönemde, ortak güvenliğin 

çökmesi ve barıĢ çalıĢmalarının azalması ile birlikte liberal kuramlar, dikkate 

değer bir biçimde uluslararası iliĢkilerdeki önemini yitirmeye baĢlamıĢtır. 

Ancak 1960‟lı yılların sonrasında, devletlerarası karĢılıklı ekonomik 

bağımlılıkların artması ve ticari iliĢkilerin önem kazanması, liberal kuramın 
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yeniden canlanmasına neden olmuĢtur. Nye ve Welch (2011:85) liberalizmi, 

ekonomik, siyasi ve sosyal olmak üzere üç bölümde incelemiĢlerdir.  

 Liberalizme göre uluslararası iliĢkilerde devlet, tek aktör değil ancak 

hala en önemli aktördür. Bununla birlikte devletlerin yanı sıra bireyler ve sivil 

toplum örgütleri de uluslararası iliĢkilerde aktör olarak yer almaktadır. 

Liberaller için uluslararası çatıĢma yerine barıĢ ve iĢbirliğini sağlamak, 

devletlerin varlıklarının sürdürülmesi adına önemlidir. Liberalizmde tek 

gündem güvenlik meselesi değildir. Ancak eğer güvenlik söz konusu ise 

devletlerin karĢılıklı iĢbirliğinin güvenliği artırdığı ileri sürülmektedir (Burchill, 

2005). Liberalizm‟e göre uluslararası iliĢkilerde barıĢ ve iĢbirliği önemlidir. 

Bahsedilen bu barıĢ ve iĢbirliği, devletlerin uyguladıkları yumuĢak güç 

vasıtasıyla gerçekleĢtirilebilmektedir. 

 Realist kuramın güç elde etme hedefi olarak gördüğü savaĢ kuramı, 

liberaller için vücutta bir kanser gibidir. Burchill‟e göre (2005:59) bu hastalık, 

serbest ticaret ve demokrasi yoluyla tedavi edilebilmektedir. Devletler, ticaret 

vasıtasıyla savaĢı önemsizleĢtirme gayreti içerisine girmiĢlerdir. 

 Robert Keohane ve Joseph Nye tarafından geliĢtirilen karĢılıklı 

bağımlılık teorisinde, askeri gücün uluslararası iliĢkilerdeki göreli önemini 

yitirdiği vurgulanmaktadır (Aydın, 1996:98). Bu çerçevede liberal kurama 

göre devletler, sert güçten yumuĢak güce bir geçiĢ süreci yaĢamaktadır. 

Kurumsal bir yapı, demokrat bir yönetim ve serbestçe yapılan ticaret, sert 

gücün kullanımını zamanla kısıtlar hale gelmiĢ, ancak devletleri farklı bir güç 

kullanımı olan yumuĢak gücün etkisi altına sokmuĢtur. Doyle‟ın “demokratik 

devletler birbirleri ile savaĢmazlar” teorisi, yumuĢak güç uygulaması ile daha 

belirgin bir hale gelirken, diğer taraftan psikolojik bir savaĢın baĢlangıcı 

olarak görülmektedir (Burchill, 2005). 

(2) Konstrüktivist YaklaĢım  

   Konstrüktivizm, realizme alternatif bir teori olarak ortaya 

çıkmıĢtır. Aktörün, uluslararası sistemi belirlediği yargısını eksik bulan bu 

yaklaĢım, sistemin de aktörü etkilediğini ileri sürmekte, güç ve çıkar 

kavramlarını birlikte ele almaktadır. Genel olarak kimlik, norm, kültür, ulusal 
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çıkarlar ve uluslararası yönetim üzerine odaklanmıĢtır. Konstrüktivizm'e göre 

devletlerin davranıĢlarını sadece güç ve anarĢi değil aynı zamanda baĢka 

faktörlerde yönlendirmektedir. Realistler, askeri güç dengesinin maddi 

yapısına vurgu yaparken, konstrüktivistler ise, ortak fikir, değer ve inançlar 

sisteminin yapısal karakteristiklere sahip olduğunu ve bu karakteristiklerin 

politik ve sosyal hareketler üzerinde kuvvetli bir etki yaptığını kabul 

etmektedirler (Reus-Smit, 2005). 

 Realizm ve liberalizm gibi hâkim teoriler, aktörlerin kimliklerini ve 

çıkarlarını dıĢsal birer veri olarak ele alırken, konstrüktivizm kimlik ve çıkarları 

değiĢmez bir bütün olarak ele almaktadır (Kaya, 2008:103). Wendt‟e göre 

(1999:92) çıkarların temelini kimlik oluĢturmaktadır. Kaya (2008:103), her 

kimliğin bir farklılığa iĢaret ettiğini belirterek, kimliklerin “ötekinin” rolünü 

keĢfetmede öncü bir etmen olduğunu ileri sürmektedir. Konstrüktivizm, güç 

ve ticari iliĢkileri konu alan realizm ve liberalizmden farklı olarak, fikirler 

üzerine yoğunlaĢmıĢ ve fikirlerin uluslararası politikadaki rolünü ortaya 

koymuĢtur (Wendt, 1999:2; Kaya, 2008:100). Bu noktada konstrüktivizmi, 

fikir, ideoloji ve kültürü ön planda tutan yumuĢak gücün altyapısını oluĢturan 

temel teori olarak görmek mümkündür. Nye‟ın (2005) vurguladığı Ģekilde, 

kültür, politik değerler ve dıĢ politikadan oluĢan yumuĢak güç değiĢkenleri, 

konstrüktivizmin analiz düzeyinde yer almaktadır. Konstrüktivizme göre 

insanlar tarafından oluĢturulan yapılar, maddi olmaktan çok kültüre 

dayanmaktadır. 

 Wendt‟e göre (1999:1) konstrüktivizm, iki temel prensipten 

oluĢmaktadır. Birincisi, beĢeri yapılar maddi olmaktan çok sosyaldir ve ortak 

düĢüncelerden oluĢmaktadır. Ġkincisi, aktörlerin çıkarları ve kimliklerinin doğa 

tarafından verilmemiĢ olduğu, ortak düĢünce ve fikirler tarafından inĢa 

edildiğidir. Konstrüktivizm, insanların kimliklerinin, değerlerinin, amaçlarının 

neye göre ve nasıl Ģekillendiğini açıklamayı hedeflemekte, kimlik ile ulusal 

çıkar arasındaki iliĢkileri ortaya koymaktadır. Bu kuramın temel özelliği, 

sosyalliğe yaptığı vurgudur. Konstrüktivizme göre insan, çevresi ve doğa ile 

iletiĢim içerisinde olan sosyal bir varlıktır. Bu iletiĢim, belirli kurallar 

çerçevesinde çeĢitli kurumlar tarafından gerçekleĢtirilmektedir (Kaya, 
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2008:95). Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin hâkim teorileri tarafından gözardı 

edilen kimlik, fikirler, kültür ve söylem gibi birçok etken, konstrüktivizm 

sayesinde Uluslararası ĠliĢkiler literatürüne dâhil edilmiĢtir (Kaya, 2008:100). 

 Reus-Smit‟e göre (2005:196-198) modernist ve postmodernist olarak 

ikiye ayrılan konstrüktivistler, sosyal yaĢam konusunda açıklama yaparken üç 

temel ontolojik savı göz önünde tutmuĢlardır. Bunlardan ilki, yapının sosyal 

ve politik aktörlerin davranıĢlarını Ģekillendirdiğidir. Ayrıca normatif ve 

düĢünsel yapıların da maddi yapılar kadar önemli olduğunu 

savunmaktadırlar. Realistler askeri güç dengesinin, marksistler ise kapitalist 

dünya ekonomisinin maddi yapısını vurgularlarken, konstrüktivistler, 

paylaĢılan fikir, inanç ve değerler sisteminin yapısal özellikleri olduğunu ve 

bunların sosyal ve siyasi faaliyetler üzerinde etkili olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. Yapıya bu kadar önem vermelerinin nedeni, kimliğe iliĢkin 

bilgilerin, devletlerin çatıĢmacı veya iĢbirlikçi olmalarının belirlenmesinde 

önemli bir rol oynamasıdır. Devletlerin birbirleri hakkındaki düĢünceleri 

yapının doğasını belirlemektedir (Reus-Smit, 2005:196-198).  

 Ġkinci olarak konstrüktivistler, maddi olmayan yapının aktörlerin kimliğini 

düzenlemede önemli olduğunu, çünkü kimliğin çıkarlar ve eylemler hakkında 

bilgi verdiğini savunmaktadırlar. Konstrüktivistlere göre aktörlerin çıkarlarının 

nasıl gerçekleĢeceğinin anlaĢılması, uluslararası politika olgularını açıklama 

açısından önemlidir (Reus-Smit, 2005:196-198). Üçüncü olarak ise 

konstrüktivistler, aktör ve yapıların birbirlerini karĢılıklı olarak yarattıklarını 

savunmaktadırlar. Konstrüktivistlere göre, ulus-devletlerin tarihlerine dayalı 

olarak Ģekillenen kimlikleri, ülke çıkarlarını etkilemektedir. Bir baĢka ifadeyle 

devletlerin kimlikleri, çıkarlarını ve bunun sonucunda da eylemlerini 

yönlendirmektedir (Reus-Smit, 2005:197-198). 

 Konstrüktivizm, Kaya‟nın (2008:100) belirttiği Ģekilde klasik Uluslararası 

ĠliĢkiler teorilerindeki güç ve çıkar iliĢkilerini gözardı etmemekle birlikte 

temelde fikir ve kimliklerin nasıl oluĢtuğu ve bunların devletlerin davranıĢlarını 

nasıl etkiledikleri gibi konular üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Bir baĢka ifadeyle, çıkar 

ve kimlik arasında bir bağ kurmaktadır. Wendt‟e göre (1999:92) 

konstrüktivizm, uluslararası politikayı kimlik, ideoloji, söylem, kültür ve fikirler 
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bağlamında ele almakta, güç ve çıkar iliĢkisini bu kavramlar yardımıyla 

açıklamaktadır.  

 Konstrüktivist yaklaĢıma göre fikirler ve çıkarlar, devletlerin 

davranıĢlarını belirler ve Ģekillendirir. Burada sözü edilen çıkarlar, maddi 

olmaktan daha çok fikirler ve ideolojilerle iliĢkilendirilmektedir. 

Konstrüktivistlere göre güç, çıkar dağılımı vasıtasıyla anlaĢılabilmektedir. 

Devletler, çıkarları ve sahip oldukları kimlikleri dolayısıyla bazı devletleri dost, 

bazılarını da düĢman olarak algılamaktadırlar. Devletlerin bu algısı, savaĢ ve 

barıĢın temelini oluĢturmaktadır (Özdemir, 2008:134). 

 Kearn‟a (2011:68) göre yumuĢak güç, Uluslararası ĠliĢkiler teorileri 

arasında en çok konstrüktivizmden etkilenmiĢtir. YumuĢak gücün temelini 

oluĢturan tercihleri belirleme yetisi, konstrüktivizmin vurguladığı kültür, 

ideoloji ve kurumlar gibi soyut güç kaynaklarıyla yakın iliĢkilidir. Sosyal 

yapılar, insanların kimliklerini ve çıkarlarını Ģekillendirmektedir. Farklı iki 

coğrafyada yaĢayan bireylerin fikir, ideoloji ve hedeflerinde farklılıkların 

olması normal kabul edilmektedir (Nye ve Welch, 2011:58).  

 Devletlerin kimlikleri ile kapasiteye önem vermeleri, güvenlikle 

iliĢkilendirilmektedir. Örneğin; ABD‟ye sınırı olan Kanada ve Küba‟ya yönelik 

ABD yaklaĢımının, basit askeri güç dengesi ile açıklanması zor görülebilir. 

Küba‟nın düĢman, Kanada‟nın ise dost olarak algılanması, devletlerin 

kimlikleri, paylaĢtıkları değerler ve sistemin yapısı ile açıklanabilmektedir. 

Konstrüktivizme göre bu ülkeler arasındaki maddi güç dengesi, kimlik, 

ideoloji, dostluk ve düĢmanlık üzerine kuruludur (Reus-Smit, 2005:196).  

 Konstrüktivizm, yumuĢak gücün kimlik ve fikirlere dayalı anlayıĢını 

destekleyici bir bakıĢı vurgulamaktadır. YumuĢak gücün düĢüncelere, kültüre, 

öğrenme ve diplomasiye verdiği önem, onu konstrüktivizm teorisine yakın 

kılmaktadır (Froh, 2010:35). Askeri, ekonomik ve coğrafi güçleri birbirine 

yakın iki devlete uygulanabilecek sert güç, paralel bir özellik taĢırken, 

yumuĢak gücün uygulanması bağlamında aynı düĢünceleri taĢımanın 

mümkün olmadığı söylenebilir. Çünkü askeri, ekonomik ve coğrafi gibi somut 

özelliklere yönelik sert güç, her iki ülke açısından benzer nitelikler 
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taĢıyabilmektedir. Örneğin; her iki ülke kara harekâtı ile iĢgal edilebilir, hava 

harekâtı ile bozguna uğratılabilir. Her iki ülkeye uygulanacak harekâtların 

nitelikleri benzer Ģekildedir. Ancak aynı iki ülkeye uygulanacak yumuĢak güç, 

farklı özelliklere sahip olabilir. Afganistan gibi, coğrafi olarak tek parça olan 

bir ülkede bile farklı kimliklere sahip etnik grupların olduğu düĢünüldüğünde, 

uygulanacak yumuĢak gücün farklılıklar içermesi mümkündür.  

 Sonuç olarak konstrüktivistler, kimlik ve çıkar kavramlarının Uluslararası 

ĠliĢkiler disiplininin merkezinde yer almasını sağlamıĢlar, dünya toplumu ve 

uluslararası iliĢkiler analizlerine yeni bir teorik bakıĢ getirmiĢlerdir. Bununla 

birlikte değerler, normlar, fikirler ve kültür gibi düĢünsel faktörlerin 

devletlerarası iliĢkiler bağlamındaki önemine yaptıkları vurgu ile yumuĢak 

güce teorik bir altyapı kazandırmıĢlardır (Reus-Smit, 2005:205-211). 

f. Sert Güç ve YumuĢak Güç Arasındaki Farklılıklar  

  Güç, her iki tarafı keskin olan çift yönlü bir kılıca benzetilebilir. Ġster 

yumuĢak isterse sert olsun, kendisine karĢı güç kullanılan hiçbir ülke bu 

durumdan memnuniyet duymaz. Her iki güç çeĢidinde ortak amaç; insanların 

pozisyonlarında veya davranıĢlarında değiĢiklik yaratmaktır. Dolayısıyla 

özellikle yumuĢak güç kullanımında halkın nabzının iyi tutulması ve kültürel 

hassasiyetlerinin iyi bilinmesi önemlidir.  

Bir askeri harekât öncesinde düĢman veya düĢman olması muhtemel 

devletin sert güç imkân ve kabiliyetlerine yönelik stratejik/taktik/askeri 

istihbarat üretmek, harekâtın devamı açısından oldukça önemlidir. Bununla 

birlikte aynı harekât bölgesinde yumuĢak gücün etkin kullanımının, düĢman 

veya düĢman olması muhtemel devletin sosyo-kültürel faktörlerini ortaya 

koyan bir istihbarata bağlı olduğunu söylemek mümkündür. 

 Sert ve yumuĢak güç arasında ayırt edici bazı temel farklılıkların olduğu 

söylenebilir (Tablo-5). Öncelikle daha önce yapılan tanımlara paralel olarak 

sert güç, hedefin pozisyonunu kuvvet ve kandırma ile değiĢtirebilirken, 

yumuĢak güçte bu durum cazibe, çekicilik ve iĢbirliği ile yapılmaktadır. 

Kullanım araçları açısından bakıldığında sert gücün, askeri ve ekonomik, 
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yumuĢak gücün ise kültürel ve politik gücü kullanma eğiliminde olduğu 

görülmektedir (Fan, 2008:151).  

Tablo-5 : Sert ve YumuĢak Güç Arasındaki Farklılıklar (Fan, 2008:151) 

Sert Güç YumuĢak Güç 

BaĢkalarının pozisyonlarını kuvvet veya 
kandırma ile değiĢtirme kabiliyeti 

BaĢkalarının tercihlerini çekicililik ve 
iĢbirliği ile Ģekillendirme kabiliyeti 

Askeri ve ekonomik güç Kültürel ve politik güç 

Zorlama, kaba güç kullanma ĠĢbirliği, etkileme 

Somut, kolaylıkla ölçülebilir, sonuçlarını 
tahmin etmek kolay 

Soyut, ölçümü zor, sonuçlarını tahmin 
etmek zor 

Devlet veya organizasyonlar tarafından 
kontrol edilebilen 

Genellikle hükümet dıĢı organizasyonlar, 
kontrol edilmesi zor 

Doğrudan, kısa dönem, anlık etkiye 
sahip 

Dolaylı, uzun dönem ve ertelenmiĢ 
etkiye sahip 

 Bir baĢka ayırt edici özellik ise davranıĢ Ģekillerindeki farklılıklardır 

(Tablo-6). Sert güç, emir ve zorlama olarak kabul edilebilir. Sert güçten 

yumuĢak güce doğru yaklaĢtıkça ikna yöntemleri devreye girer (Nye, 

2005:17). 

Tablo-6 : Sert ve YumuĢak Güç Kıyaslaması (Nye, 2005:17) 

 Sert Güç YumuĢak Güç 

 
DavranıĢ ġekilleri 

 
Emir       Zorlama     Ġkna 

 
Gündemi   Cazibe Yanına 
Yaratma                 Çekme 
 
 

En Uygun Kaynaklar 
Baskı                Ödemeler 
Yaptırımlar        RüĢvet 

                       Değerler 
Kurumlar        Kültür 
                       Politikalar 

Nye‟a (2005:37) göre her iki gücün iliĢkisini, davranıĢlar, temel araçlar 

ve politikalar ortaya koymaktadır (Tablo-7). Askeri ve ekonomik gücü temsil 

eden sert gücün temel amacı zor kullanmadır. Bunu tehdit ve kaba kuvvetle 

yapar. Buna karĢın yumuĢak güç, cazibe yaratarak karĢıdakini kendine 

hayran bırakmayı hedeflemektedir. Sert güçte uygulanan politika, zorlayıcı 

diplomasi, savaĢ veya yaptırım gibi zorlayıcı tedbirlerdir. YumuĢak güçte ise 

kamu diplomasisi, ikili veya çok taraflı görüĢmeler ön plana çıkmaktadır (Nye, 

2005:37).  

 



 

43 
 

Tablo- 7 : Güç Unsurları (Nye, 2005: 37) 

  DavranıĢlar Temel Araçlar 
Hükümet 

Politikaları 

Sert 
Güç 

Askeri Güç 
Zorlama 

Caydırma 
Koruma 

Tehdit   
Kuvvet 

Zorlayıcı Diplomasi  
SavaĢ         
Ġttifak 

Ekonomik 
Güç 

TeĢvik 
Zorlama 

Para verme  
Yatırım 

Yardım  
RüĢvet 

YumuĢak Güç 
Hayranlık Uyandırma 

Gündem Yaratma 

Değerler,     
Kültür    

Politikalar 
Kurumlar 

Kamu Diplomasisi 
Ġki ve çok taraflı 

diplomasi 

 Sert ve yumuĢak güç arasında ortaya çıkan farklılıklardan birisi de her 

iki gücün uygulanmasında kullanılan araçların somut veya soyut özelliklere 

sahip olma durumudur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, sert gücün 

araçlarının tank, top, uçak gibi gözle görülür somut, yumuĢak gücün ise 

kimlik, kültür ve fikirler gibi soyut olduğunu söylemek mümkündür. Ancak iki 

gücün, her zaman hedefin davranıĢlarını istenilen yönde değiĢtirebildiğini 

söylemek mümkün olmayabilir. Örneğin, modern silah teknolojileri ile 

donatılmıĢ orduların her zaman savaĢı kazanamadığı gibi film ve müzik 

sektörünün oluĢturduğu popüler kültürün de her ülke açısından aynı 

algılanmadığı söylenebilir (Cooper, 2004:170). Bu açıdan bakıldığında 

Brzezinski'nin (2005:228) ifade ettiği Ģekilde ABD'nin her iki gücün uygulanıĢı 

açısından hem hayranlık duyulan hem de nefret edilen bir ülke olduğunu 

belirtmek mümkündür. 

 Sert ve yumuĢak güç ayrımı, 1980‟ler sonrası Uluslararası ĠliĢkiler 

disiplininde askeri-stratejik ve jeopolitik meselelerin yanında ekonomik, ticari, 

mali, kültürel, çevresel, teknolojik ve bilimsel konuların önem kazanmasıyla 

dile getirilmeye baĢlanmıĢtır. Askeri, siyasi ve ekonomik gücü simgeleyen 

sert gücün yanı sıra, yaĢam tarzı, evrensel ve kültürel değerler, siyasal-

demokratik normlar, liberal kurum ve kuralları niteleyen yumuĢak güç, 

devletlerin güvenliklerinin sağlanmasında nitelik kazanmaya baĢlamıĢtır 

(Sandıklı ve Emeklier, 2012:20).  

 Armitage ve Nye'a göre (2007) sert güç savaĢın, yumuĢak güç ise 

barıĢın kazanılmasına hizmet etmektedir. Her iki gücün uygulama süreci zor 
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olmakla birlikte insanları demokrasiye çekmenin bir baĢka ifadeyle yumuĢak 

güç uygulamanın, onları zorla diğer bir deyiĢle sert güç kullanarak demokratik 

yapmaktan daha kolay olduğunu söylemek mümkündür. (Armitage ve Nye, 

2007). YumuĢak gücü oluĢturmak için kültür, siyasi değerler ve kurumlar ile 

ahlak temelli ve meĢrutiyete dayalı politikalar üzerinde bir cazibe merkezinin 

oluĢturulması ve bu merkezin baĢkalarının tercihlerini ikna yoluyla 

belirleyebilme yetisine ulaĢması, Nye'a göre (2005, 2008a, 2008b, 2008c) 

temel bir ihtiyaçtır. Bu temel ihtiyacın karĢılanmasında algılama yönetimi ve 

kamu diplomasisinin yumuĢak güç açısından önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (Çetin, 2011).  

 Ġki güç unsuru arasındaki temel farklılıklardan bir diğeri, ölçümlerinin 

yapılabilme kapasitesidir. Somut ve maddi kaynaklardan oluĢan sert güç, 

nicel olarak kolaylıkla ölçülebilirken göreceli ve soyut olan yumuĢak gücün 

aynı kolaylıkla ölçülebildiğini söylemek zordur (Fan, 2008:150), Trevertan ve 

Jones'a göre (2005:17) nicel bir sonuç ortaya koymamakla birlikte yumuĢak 

gücün ölçümünün “kendi ülkenizin dıĢında hangi ülkede yaĢamak isterdiniz” 

sorusuna verilecek cevaplar ile mümkün olabileceği belirtilmektedir. 

 Bir baĢka farklılık, her iki gücün uygulama sonuçlarının ortaya çıkma 

zamanıdır. Sert gücün sonuçları kısa vadede doğrudan gözlemlenebilirken 

yumuĢak gücün sonuçları ise daha uzun vadeli ve dolaylı olabilmektedir 

(Fan, 2008). Bununla birlikte güce sahip olma, kaybedilme ve yeniden 

kazanılma kapasitesi ve süreci önemli farklardan birisidir. Sert güce sahip 

olmak elde bulunan maddi kaynaklar ile doğru orantılıdır. Devletler maddi 

imkânları doğrultusunda özellikle askeri güce kolaylıkla sahip olabilirler. 

Sahip olunan bu gücün kaybı da zaman alabilmektedir. Bununla birlikte 

kaybedildiğinde maddi imkânlar doğrultusunda kısa vadede yeniden 

kazanılması mümkün olmaktadır. Ancak yumuĢak güç için durum farklıdır. 

YumuĢak gücün tesisi oldukça uzun soluklu bir uğraĢıdır. Ancak yumuĢak 

güç açısından yapılan taktik bir hata stratejik sonuçlar doğurabilmektedir. 

Özellikle toplumlar üzerinde güven sağlama ve ikna etme konularında 

yapılan hataların düzeltilmesi uzun zaman almaktadır (Trevertan ve Jones, 

2005:13). 
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g. Yeni Bir Güç YaklaĢımı: Akıllı Güç  

  21‟nci yüzyılda devletler ve düzenli ordular, silahlı çatıĢmalardaki 

rollerinin azalması neticesinde, baskı ve güç uygulayan tek aktör olmaktan 

uzaklaĢmıĢlardır. ÇatıĢma çözümünün sadece askeri güç uygulayarak 

gerçekleĢmeyeceği anlaĢılmıĢ, geleneksel savaĢlar yerini, barıĢı koruma, 

demokrasinin tesisi, doğal afetlerde yardım vb. savaĢ dıĢı uygulamalara 

bırakmaya baĢlamıĢtır (Salmoni ve Holmes-Eber, 2008:1). Yeni dünya 

düzeninde tehdit algısı, düzenli ordulardan çok uluslararası faaliyet gösteren 

teröristler, ayaklananlar ve savaĢ ağaları üzerine yoğunlaĢmıĢtır. 

 SavaĢların geçirdiği evrim, savaĢın uygulama Ģeklini de değiĢtirmiĢtir.  

DüĢman merkezli savaĢlar yerini, toplum merkezli savaĢ dıĢı harekâtlara 

bırakmaya baĢlamıĢtır. Bununla birlikte silahların yer aldığı askeri güçten, 

fikirlerin ve ideolojilerin yer aldığı yumuĢak güce doğru bir dönüĢüm 

gerçekleĢmiĢtir. Ancak bu dönüĢümün, sert gücün varlığını ortadan 

kaldırmadığını söylemek mümkündür. Nye'a göre (2011:33) savaĢ dıĢı 

harekâtlarda, ağırlık merkezi o bölgede var olan toplum olmuĢtur. ToptaĢ 

(2009:285) bu görüĢü “halkın desteği olmadan hangi mücadele kazanılmıĢtır 

ki?” sorusu ile pekiĢtirmektedir. O‟na göre savaĢların ağırlık merkezi 

ordulardan halkın orduyu destekleme kapasitesine kaymıĢtır (ToptaĢ, 

2009:285). Halk desteği, sadece savaĢan yapının kendi halkını değil aynı 

zamanda mücadele eden düĢman veya rakip halkları da kapsamaktadır. 

Kendi halkınının desteğini korurken karĢı tarafın desteğini veya sempatisini 

kazanmak kolay bir süreç değildir (ToptaĢ, 2009:287). Bu durum, fikirlerin ve 

algıların kazanılmasına yönelik mücadeleleri baĢlatmıĢ, temel aktör olarak 

geleneksel ordular yerine düzensiz ve anlaĢılması zor toplulukları ön plana 

çıkarmıĢtır. Bir baĢka ifadeyle savaĢlar, ordular arasında değil “toplumların 

içerisinde“ icra edilmeye baĢlanmıĢtır. SavaĢ alanında geleneksel silahların, 

düzensiz taktiklerin, terörizmin ve yasa dıĢı birçok hareketin görüldüğü bu tür 

savaĢlar "hibrid savaĢ“ olarak tanımlanmıĢtır (Salmoni ve Holmes-Eber, 

2008).  

 Hibrid savaĢın belirgin bir örneği olarak, 2006 yılında Ġsrail ile Hizbullah 

arasında yaĢanan savaĢı vermek mümkündür. Bu savaĢta Hizbullah, halkın 
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arasına karıĢarak silahlı güç kullanmakla birlikte uluslararası alanda yoğun 

propaganda faaliyetlerinde bulunmuĢtur. Bir baĢka örnek ise, 2008 yılında 

Ġsrail ile HAMAS arasında yaĢanan hava ve kara destekli savaĢtır. Her iki 

savaĢın ortak noktası, halkın yoğun olarak bulunduğu ortamlarda 

gerçekleĢmiĢ olmasıdır. Hibrid savaĢlar; geleneksel ve düzensiz birliklerin 

ayırt edilemediği, savaĢanlar ile normal halkın birbirine karıĢtığı ve bilgi 

harbinin yoğun olduğu karmaĢık bir ortamdır. Dolayısıyla hibrid savaĢlar da 

baĢarı, ne sadece askeri güç ne de sadece yumuĢak güç ile elde 

edilebilmektedir (Nye, 2011:31-33).    

 Klasik, düĢman merkezli savaĢlarda izlenen strateji, düĢmanın aranıp, 

bulunması ve yok edilmesidir. Bu stratejinin temeli, askeri istihbarata dayalı 

silahlı gücün kullanımıdır. Ancak, hibrid savaĢların yaĢandığı bir ortamda, 

düĢmanın tespit edilmesinin oldukça zor olduğu söylenebilir. Çünkü düĢman, 

arazide karĢılaĢılan değil, halkın arasında yaĢayan ve tanınması güç bir 

topluluktur. Dolayısıyla düĢmanın tespitinin, toplum ile düĢman arasındaki 

bağın koparılması ile mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Bu tür 

savaĢlarda temel hedefin, düĢmanın imhası ile birlikte toplumun desteğinin 

kazanılması olduğu belirtilebilir. Bu çerçevede düĢünüldüğünde, sert güç 

düĢmanın imhasını, yumuĢak güç ise toplumun desteğinin kazanılmasını 

hedeflemektedir. Örneğin; sert güç ile harekât bölgesinin terörist unsurlardan 

temizlenmesiyle birlikte bu bölgede, yumuĢak güç unsuru olarak, okul, ibadet 

alanı, yol ve hastane gibi yaĢam alanları inĢa edilmektedir. Tüm bu 

uygulamalar esnasında sert ve yumuĢak gücün koordineli kullanımındaki 

sorunlar, akıllı gücün ortaya çıkıĢını gerekli kılmıĢtır. Bu doğrultuda öne 

çıkarılan akıllı güç kavramı, her iki gücün senkronize bir Ģekilde kullanımını 

öngörmüĢtür (Nye, 2011:36-37). 

 Akıllı güç kavramı ilk kez, ABD‟nin önde gelen düĢünce kuruluĢu 

Stratejik ve Uluslararası ÇalıĢmalar Merkezi (Center for Strategic and 

International Studies-CSIS) bünyesinde yer alan “Akıllı Güç Komisyonu” 

tarafından 2007 yılında yayımlanan “Daha Akıllı, Daha Güvenli Amerika-A 

smarter More Secure America” baĢlıklı raporda, sert güç ile yumuĢak gücün 

birlikte kullanımını öngören konsept olarak ortaya çıkmıĢtır (Armitage ve Nye, 
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2007:7; Aydoğan ve Aydın [web], 2011:4). Raporu hazırlayan Armitage ve 

Nye'a göre (2007:7) akıllı güç, sert ve yumuĢak gücün ustaca birleĢimidir. Bir 

baĢka ifadeyle akıllı güç, sert ve yumuĢak gücün birlikte kullanımı ile hedefe 

ulaĢmak için müĢterek stratejiler geliĢtirmektir. Akıllı güç, etkin bir askeri 

yapının varlığının gerekliliğini vurgularken aynı zamanda her düzeyde güçlü 

ittifaklar, ortaklıklar ve kurumların varlığına ihtiyaç duymaktadır (Armitage ve 

Nye, 2007:7). Armitage ve Nye'ın bu yaklaĢımları, ABD'nin yakın dönem 

politik stratejisini oluĢturmuĢtur. Akıllı güç kavramı her ne kadar Armitage ve 

Nye tarafından kurgulanmıĢ olsa da Theodore Roosevelt'in "yumuĢak konuĢ, 

büyük sopa taĢı" söyleminin, 20'nci yüzyıl içerisinde adı konmayan bir akıllı 

güç sentezinin varlığını gösterdiği söylenebilir (Akçay ve Akbal, 2013:17).   

 Robert Couper (2004:167-180), sert güç ve yumuĢak gücü, madeni bir 

paranın iki yüzü olarak tanımlamıĢtır. Couper'a (2004) göre yumuĢak güç, 

eğer arkasında demir yumruk varsa iĢe yarayan kadife bir eldivendir. Bir 

baĢka ifadeyle Couper, her iki gücün birlikte kullanımını öngörmektedir. Akıllı 

güç uygulamasında denge, sert ve yumuĢak güç araçları ve kaynaklarının 

sadece eĢit bir Ģekilde kullanılması anlamına gelmemektedir. Bunun yanı sıra 

her çatıĢma durumunda hem sert hem de yumuĢak gücün birlikte 

kullanılması da söz konusu değildir. Bir baĢka deyiĢle dengeli akıllı güç, hem 

sert hem de yumuĢak gücün koordineli kullanımıdır (CACI Symposium, 

2009). 

h. Değerlendirme 

  Gücün nerede, ne Ģekilde ve hangi durumlarda kullanılacağı 

sürekli üzerinde tartıĢılan bir konudur. Machiavelli'nin (2009)  korkutmanın 

sevilmekten daha etkin olduğu söylemi ile Nye'ın (2005; 2011) cazibe ve 

hayranlık uyandırarak kalpleri ve zihinleri kazanmanın önemini vurgulayan 

söylemi, gücün değiĢen doğasını ortaya koymaktadır. 

 Güç kavramı ilk olarak sert ve yumuĢak olarak sınıflandırılmıĢ olsa da 

dünyadaki hızlı geliĢmeler, her iki gücün koordineli kullanımını öngören akıllı 

gücün bir kavram olarak ortaya çıkıĢını hızlandırmıĢtır. Askeri ve ekonomik 

gücü içeren sert güç ile çekici olmayı ve cazibe yaratmayı vurgulayan 
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yumuĢak gücün birlikte nasıl kullanılacağını açıklayan kavram akıllı güç 

olarak tanımlanmıĢtır (Nye, 2005:39).  

 Aslında tanımlanan her üç gücün temel hedefi, karĢıdakini tehdit 

oluĢturmayacak Ģekilde kontrol altına alabilmektir. Sert güç bunu "zor 

kullanarak", yumuĢak güç ise "ikna ve cazibe" yöntemleriyle 

gerçekleĢtirmektedir. Akıllı güç ise bir yandan döverken diğer taraftan 

sevmeyi temsil etmektedir.  

 Nye'a göre (2005:11) güç bilgiden gelmektedir. Bir baĢka ifadeyle bilgi 

güçtür ve bilmek gücü elinde bulundurmaktır. Dolayısıyla uluslararası veya 

ulusal politikalarda devletler, savaĢ alanında ise ordular baĢarı sağlayabilmek 

için bilgiye sahip olmak durumundadırlar. Basım ve ġeĢen'in (2010:168) ifade 

ettikleri gibi küreselleĢme ve bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler, devletleri 

birbirlerine eskisinden daha bağımlı kılmıĢ, bununla birlikte sert güç kabiliyeti 

yerini yumuĢak güce bırakmıĢtır. Dolayısıyla devletler, bilgiye sahip olan ve 

öğrenen birer organizasyon olmak zorunda kalmıĢlardır (Basım ve ġeĢen, 

2010). 

 Uluslararası politikada devletler, içte ve dıĢta geliĢebilecek her türlü 

tehdide karĢı ülke güvenliğini sağlayabilmek için hazırlıklı olmak 

durumundadırlar. Bu yüzden tehdit analizini yapabilmek ve bu tehditlere karĢı 

hareket tarzları geliĢtirebilmek maksadıyla, öncelikle doğru ve zamanında 

elde edilmiĢ istihbarata ihtiyaç duyulmaktadır (Taylor, 2007:249). Milattan 

önce 500'lü yıllarda Sun Tzu'nun, istihbaratın devletlerin güvenliğine yönelik 

katkısını ele alan söylemlerinin bugün de hala geçerliliğini koruduğu 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bilginin güç olduğunu ifade eden 

Nye'ın (2005) bu söyleminin bir adım daha ötesine gidilerek analiz edilmiĢ 

bilginin, bir baĢka ifadeyle istihbaratın, uluslararası politikada bir güç haline 

dönüĢtüğünü söylemek mümkündür. 

 ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında, tezin temel amacına uygun 

olarak "kültürel istihbarat"a temel oluĢturması amacıyla, gücün nerede, ne 

Ģekilde ve hangi durumlarda kullanılacağını belirleme yetisine sahip olduğu 

değerlendirilen "istihbarat" kavramı incelenmiĢtir. Bu çerçevede, geleneksel 
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istihbaratı tanımlayan bir süreçten yola çıkılarak yenilikçi kültürel istihbarata 

ulaĢmak hedeflenmiĢtir. 

3. ĠSTĠHBARAT KAVRAMI 

a. GiriĢ 

  UlaĢım ve iletiĢim teknolojilerindeki hızlı geliĢmelerin, terör 

örgütleri gibi yasal olmayan unsurlarca yakından takip edilmesinin ve bu 

unsurların yüksek savaĢ teknolojilerini kolaylıkla öğrenerek uygulama 

sürecine geçmelerinin, dünyanın daha istikrarlı hale gelmesi yönündeki 

beklentiyi azalttığını söylemek mümkündür. Bu durumun, uluslararası 

güvenlik alanında büyük endiĢelere yol açarak dünyayı potansiyel olarak 

daha tehlikeli bir hale soktuğu söylenebilir. Çizilen bu karamsar tablo 

içerisinde karĢı devletlerin veya devlet dıĢı aktörlerin imkân kabiliyetleri ile 

niyetlerinin önceden anlaĢılması ve öğrenilmesi güvenlik adına büyük önem 

taĢımaktadır (U.S.Army Strategic Planning Guidance, 2012). Bu doğrultuda 

her türlü iç ve dıĢ tehdidin imkân ve kabiliyetleri ile niyetlerinin bilinmesi, 

doğru ve zamanında elde edilen istihbarat ile mümkündür.  

 Ġkinci bölümün "istihbarat kavramı" baĢlığı altında ilk olarak, istihbaratın 

tanımı yapılmıĢtır. Daha sonra istihbarata neden ihtiyaç duyulduğu sorusuna 

cevap aranmıĢ, istihbarat faaliyetlerinin tüm sürecini ortaya koyan "istihbarat 

çarkı" incelenmiĢtir. Bu süreç içerisinde istihbaratı; seviyelerine, toplama 

yöntemlerine ve alanlarına göre sınıflandırmak mümkündür. Ġstihbarat 

çarkından sonraki kısımda bu sınıflandırmalar detaylı bir Ģekilde 

açıklanmıĢtır. Özellikle çalıĢmanın nihai hedefi olan "kültürel istihbarat" 

kavramının ortaya konulmasında, alanlarına göre sınıflandırma içerisinde yer 

alan "sosyal istihbaratın" anlaĢılmasının önemli olduğu değerlendirilmiĢtir. 

Son olarak değerlendirme ile bu kısım sonlandırılmıĢtır.  

b. Ġstihbaratın Tanımı 

  Literatürde yer alan istihbarat tanımları incelendiğinde, terör ve 

terörizmin tanımlarına benzer Ģekilde üzerinde derin tartıĢmaların olduğu 

görülmektedir. Ġstihbarat alanında öncü çalıĢmaların yapıldığı Ġngiltere ve 
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ABD‟de farklı tanımlara rastlamak mümkündür. ABD‟de, süreçlerin sonunda 

elde edilen son ürün olarak tanımlanan istihbarat, Ġngiltere‟de analiz 

sürecinde kullanılan spesifik bilgi olarak görülmektedir (Duyvesteyn, 2011a). 

 Kelime olarak Arapça‟dan gelen "istihbarat"; Türk Dil Kurumu 

sözlüğünde "yeni öğrenilen bilgiler, haberler, duyumlar" ve " bilgi toplama, 

haber alma" olarak açıklanmıĢtır (TDK [Web], 2014a). Ġstihbarat, istihbar, 

haber ve bilgi alma kelimelerinin çoğuludur (Özdağ, 2011:17). Ġngilizcede ise 

“intelligence“ kelimesi ile eĢdeğer olup akıl, anlayıĢ ve zekâ gibi anlamlar 

ifade etmektedir. Her iki dilin anlamları birleĢtirildiğinde istihbaratı, akıl 

kullanılarak, yorumlanan ve analiz edilen haberler bütünü olarak görmek 

mümkündür.  

 Diğer taraftan istihbaratı, haber ve bilgi almanın ötesinde, elde edilen 

verinin iĢleme tabi tutularak yorumlanması sonucu ortaya çıkan ürün olarak 

gören tanımlar da mevcuttur (Joint Publication 2–0, 2007). Ġstihbarat, daha 

önce toplanan veri ve haberlerin iĢleme tabi tutulup analiz ve üretim 

safhalarından geçirilmesiyle elde edilmektedir (ġekil-1). NATO'nun Ġstihbarat 

Doktrini daha kapsamlı bir yaklaĢımla istihbaratı, yabancı devletler, düĢman 

veya muhtemel düĢman kuvvetleri, harekât alanları veya muhtemel harekât 

alanları hakkında elde edilen bilginin iĢlenmesi ile elde edilen ürün olarak 

tanımlamıĢtır (NATO AJP-2, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 ġekil-1 : Veri, Haber ve Ġstihbarat (Joint Publication 2-0, 2007:I-2) 
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 Mark Lowenthal (2012:1) istihbaratı tanımlamadan önce, pek çok 

insana göre aynı anlama gelen bilgi ve ilstihbarat arasındaki farka dikkat 

çekmektedir. Lowenthal tarafından istihbarat, karar vericiler için elde edilen 

bilgi ve bunun iĢlenmesinden daha fazla bir anlama sahip ürün, politika 

yapıcıların ihtiyaçları için tanımlanmıĢ, toplanmıĢ ve analiz edilmiĢ bilgi olarak 

tanımlanmıĢtır. Lowenthal'a (2012:1) göre elde edilen istihbaratın içeriği 

bilgiden oluĢmaktadır, ancak sahip olunan her bilgiyi istihbarat olarak 

algılamak yanlıĢtır. Burada önemli olan, elde edilen bilginin iĢleme tabi 

tutularak analiz edilmesidir. Analiz edilmemiĢ bilginin istihbarat değeri 

taĢımadığını söylemek mümkündür.  

 Milli Ġstihbarat TeĢkilatı‟nın (MĠT) resmi Ġnternet sitesinde istihbarat, 

“devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karĢılık olarak çeĢitli kaynaklardan 

derlenen haber, bilgi ve dokümanların iĢlenmesi sonucu elde edilen ürün 

olarak” tanımlanmıĢtır (MĠT [web], 2013). Daha geniĢ bir ifadeyle, MĠT‟e 

(2013) göre teknik olarak kullanılan istihbarat; "haberlerin (ham bilgilerin) 

iĢlenmesi (tasnif, kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bir ürün veya bilgi" 

olarak tanımlanırken devlet çapında kullanılan istihbarat ise; "devletin 

bütünlüğünü, rejimin emniyetini sağlamak için, milli politika tespit edilen milli 

hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının yaptığı istihbaratın tümü, bir 

baĢka ifadeyle, milli güvenlik politikalarının oluĢturulması ile gerekli bilgileri 

sağlayan ve ilgili bütün devlet istihbarat kuruluĢlarının iĢbirliği ve 

koordinasyonu ile üretilen istihbarat" olarak ifade edilmektedir.  

 ABD Merkezi Ġstihbarat TeĢkilatı‟na (CIA) göre istihbarat, politika 

yapıcıların karar verme sürecini kolaylaĢtıracak bilgi ve ön bilgidir. CIA 

tarafından ortaya konulan farklı bir tanıma göre ise istihbarat, yabancı 

devletlerin niyetlerini anlamaya yarayan gizli devlet faaliyetleridir (Warner, 

2006:2). Bu tanımların, iĢ dünyasından baĢlayıp spor, güvenlik ve politikacılar 

gibi çok geniĢ bir alana hitap etttiğini söylemek mümkündür. 
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 ABD Federal SoruĢturma Bürosu‟na (FBI) göre istihbarat, politika 

yapıcılara karar verme sürecinde yardımcı olmak maksadıyla toplanan analiz 

edilmiĢ bilgilerdir (FBI [Web], 2014). FBI ve CIA gibi ABD‟de faaliyet gösteren 

istihbarat birimlerine göre istihbarat üç baĢlık altında incelenmektedir:  

 * Ġstihbarat, karar vericilerin ihtiyaçlarını karĢılamak üzere elde 

edilen bilgilerden oluĢan üründür. 

 * Ġstihbarat, bilgilerin tanımlanıp, toplandığı ve analiz edildiği bir 

süreçtir. 

 * Ġstihbarat, karar verme sürecinde ham bilgileri, analiz edilmiĢ 

istihbarata dönüĢtüren bireysel organizasyonlara ve bu organizasyonların 

daha geniĢ topluluklarına hitap etmektedir (FBI  [Web], 2014). 

 Loch K. Johnson (2006:1) istihbaratı, stratejik ve taktik olmak üzere iki 

Ģekilde tasnif ederek tanımlamıĢtır. Ona göre stratejik istihbarat, hükümetin 

karar verebilme ve harekete geçebilmesi için çevremizde olup biten hakkında 

sahip olunan analiz edilmiĢ bilgidir. Taktik seviyedeki istihbarat ise, belirli bir 

harekât alanındaki durumsal farkındalığı tesis etmek maksadıyla toplanan 

analiz edilmiĢ bilgidir. 

 Ġstihbaratı dıĢ ve iç istihbarat Ģeklinde tasnifleyerek tanımlayan bir 

baĢka yazar ise Richelson'dır. Richelson'a (2012:2) göre dıĢ istihbarat, 

yabancı hükümetleri, grupları (terörist gruplar dâhil) veya bölgeleri içeren 

yabancı unsurlara yönelik kullanılabilir bilgilerin toplanması, iĢlenmesi, 

entegrasyonu, değerlendirilmesi ve yorumlanmasından elde edilen üründür. 

Ġç istihbarat ise benzer Ģekilde, yabancı unsurlar yerine iç tehditlere yönelik 

yukarıda belirtilen süreçler sonunda sahip olunan üründür. ABD Ġstihbarat 

Talimnamesi (FM 2.0) benzer bir yaklaĢımla istihbaratı, yabancı devletlere, 

düĢmana, potansiyel düĢman kuvvetlerine ve muhtemel harekât alanlarına 

yönelik bilgilerin toplanması, iĢlenmesi, entegrasyonu, değerlendirilmesi, 

analizi ve yorumlanmasından elde edilen ürün olarak görmektedir (Field 

Manual 2.0, 2010:1-3). Talimnamenin, Richelson‟ın aksine, tanım içerisinde 

analize yer verdiği görülmektedir. 
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 Ġstihbarat, tarih boyunca toplumların varlığının devamı açısından önemli 

bir rol üstlenirken, günümüzde bu rolün öneminin daha çok arttığını söylemek 

mümkündür. 21‟inci yüzyılın baĢlarından itibaren istihbarat, ulusal ve 

uluslararası güvenliğin sağlanması adına üzerinde en fazla tartıĢılan 

disiplinlerden birisi olmuĢtur. Özellikle, 11 Eylül saldırılarından sonra, 

uluslararası politikada bir yandan istihbaratın önemi artarken, diğer yandan 

istihbarat paylaĢımı konusunda yaĢanan zafiyetler, bu disiplinin 

sorgulanmasına yol açmıĢtır (Scott ve Hughes, 2009: 6). Cavelty ve Mauer'e 

(2009:123) göre istihbarat dünyasında hiçbir Ģey, beklenmedik bir baskını 

önlemekten çok daha önemli değildir. Bir baĢka ifadeyle istihbaratın özellikle 

askeri alandaki en temel görevinin, düĢman baskınını önlemeye yönelik 

olduğunu söylemek mümkündür. Aksi takdirde istihbarat zafiyeti olması 

halinde, olası bir baskını önleyebilmek pek mümkün görünmemektedir. Bu 

zafiyetlerin, genellikle istihbarat paylaĢımı safhasında ortaya çıktığı 

söylenebilir (Cavelty ve Mauer, 2009: 124).  

 Sonuç olarak, yukarıda yapılan tanımlardan da anlaĢıldığı üzere, ham 

bilgilerin analiz edilmeden tek baĢına istihbarat olarak değerlendirilmesi 

doğru bir yaklaĢım değildir. Ġstihbaratı, çeĢitli toplama vasıtaları kullanılarak 

elde edilen ham bilgilerin, belirli bir süreç içerisinde analiz edilmesiyle elde 

edilen ve karar verme sürecinde kullanılan bir ürün olarak görmek 

mümkündür (Cox, 2009).  

c. Ġstihbarata Neden Ġhtiyaç Duyulur? 

  Ġstihbarat tanımlarından yola çıkarak elde edilen sonuçlar 

değerlendirildiğinde, istihbaratın temel amacının, mevcut veya potansiyel 

rakiplerin kısa veya uzun vadeli niyetlerinin anlaĢılması, bu niyetlerini 

gerçekleĢtirebilecek imkân ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması olduğu 

söylenebilir. Bu kapsamda istihbarat, özellikle baĢta devletler olmak üzere 

özel Ģirketler, kurumlar, gruplar ve politika yapıcılar/karar vericilerin stratejik 

bir sürprizle karĢılaĢmalarının önlenmesine ve uzun vadeli bir öngörü ile 

politika oluĢturma sürecine katkıda bulunmaktadır (Özdağ, 2011).  
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 Devletlerin barıĢ ve güvenliği sağlama yönündeki tercihlerindeki öncelik, 

savaĢlara engel olmak, mümkün olmaması durumunda ise savaĢa hazır hale 

gelmektir. Bu maksatla, politika yapıcılar ile komutanlar, savaĢta veya 

barıĢta, en doğru istihbaratı en kısa sürede elde etmek durumundadırlar. 

Politik karar vericiler ve komutanlar, barıĢ zamanından itibaren istihbarat 

ihtiyacını tanımlamaktan sorumludurlar (Taylor, 2007:249).  

 Çinli askeri filozof Sun Tzu tarafından yaklaĢık iki bin yıl önce yazılan 

“SavaĢ Sanatı” isimli eserde, istihbarata iliĢkin söylemler dikkat çekicidir. Sun 

Tzu öncelikle, zeki bir hükümetin ve akıllı bir komutanın rakiplerini yenmesi 

ve baĢarı sağlamasının temel Ģartının ön bilgi sağlamak olduğunu belirtmiĢtir. 

Sun Tzu'ya (2004:83) göre bu ön bilginin sağlayıcısı, düĢman saflarında yer 

alan veya düĢmanın her Ģeyini bilen insandır. Ona göre düĢmanın durumu 

ancak baĢka insanlardan öğrenilebilir.   

 Sun Tzu (2004:51), askeri harekâtın baĢarısı için istihbarata duyulan 

ihtiyacı Ģu sözlerle vurgulamıĢtır:  

"Sonuçta, düĢmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız yüzlerce bile savaĢa girseniz 

sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düĢmanı bilmiyorsanız, 

kazanacağınız her zafere karĢın yenilgiyle de tanıĢabilirsiniz. Ne kendinizi ne de 

düĢmanı biliyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaĢta yenilgi kaçınılmazdır."  

 Sun Tzu‟nun öğretilerine aynı eser içerisinde yorum yapan Zhang Yu, 

“düĢmanı tanırsan ona saldırabilirsin, kendini iyi tanıyorsan kendini iyi 

koruyabilirsin” diyerek istihbaratın önemi konusunda Sun Tzu'yu 

desteklemiĢtir (Tzu, 2004:136). Zhang Yu‟nun bu yaklaĢımı, düĢmana ait 

bilginin analizi sonucunda elde edilen istihbaratın ne denli önemli olduğunu 

açıkça ortaya koymaktadır. YaklaĢık ikibin yıl önce söylenen bu sözlerin 

günümüzün modern istihbaratının temelini oluĢturduğunu ifade etmek 

mümkündür. 

 Etkin, doğru ve zamanında elde edilen istihbarata, savaĢın her 

safhasında ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ġstihbarat ve harekât birbirini 

tamamlayan iki önemli bileĢendir. Ġstihbaratsız bir harekât, boĢ bir gayret sarfı 

olup kuvvet israfı ve yıpranmaya yol açmaktadır (ToptaĢ, 2009:316). BaĢarılı 
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harekâtların tümü istihbarat bileĢeni barındırır, harekât alanındaki askerlerin 

tamamı istihbarat elemanıdır ve toplumla iliĢkide bulundukları müddetçe 

istihbarat toplamakla yükümlüdür (Field Manuel 3-24, 2006:3-1).  

 Geleneksel savaĢların bitmeye yüz tuttuğu günümüzde, özellikle 

terörizm gibi düĢük yoğunluklu çatıĢmalarda13 toplum hayatını olumsuz 

etkileyen olayların önlenmesi ve teröristlerin niyetlerinin anlaĢılmasına 

yönelik gerçekleĢtirilen çabalar, istihbaratı bir disiplin haline getirmiĢtir. 

Nitekim istihbarat, hem politik hem de akademik alanda kendisine dikkate 

değer bir yer edinmeye baĢlamıĢtır. BaĢta 11 Eylül saldırıları olmak üzere 

dünyanın çeĢitli yerlerinde gerçekleĢtirilen terörist saldırılar sonunda, 

akademik alanda yapılan değerlendirmelerde, özellikle istihbarat eksikliğinin 

altı çizilmiĢ ve bu eksikliklerin giderilmesi yönünde alınacak tedbirler 

tartıĢılmıĢtır. Terörizmin yanı sıra nükleer silahların yayılmasına yönelik 

oluĢan endiĢeler de istihbaratın geliĢimine katkıda bulunmuĢtur (Scott ve 

Hughes, 2009: 654). 

 Geleneksel savaĢlarda olduğu kadar asimetrik tehditlere yönelik 

mücadelenin baĢarısı, doğru bir istihbarat ve bu istihbaratın kullanıcılara 

zamanında ulaĢtırılması ile mümkündür. Doğru bilgiye dayalı istihbaratın 

tehditteki belirsizlikleri giderici etki yaptığı ve geleceği Ģekillendirdiği 

söylenebilir (ToptaĢ, 2009:305). Bu yüzden, karar vericilerin istihbarat 

ihtiyaçlarını doğru tanımlaması mücadelenin baĢarısını doğrudan 

etkileyebilecektir (Flynn, Pottinger ve Batchelor, 2010: 23).  

 Ġstihbaratın üretilmesi kadar, üretilen bu istihbaratın kullanılması da 

oldukça önemlidir. Ġstihbarat, öncelikle karar verici ve politika yapıcılara yol 

gösterici olmalıdır. Ġstihbarat birimlerinin rolü, ulusal ve uluslararası 

güvenliğin tesisi maksadıyla karar vericilere doğru ve zamanında bir 

istihbarat sağlamaktır. Karar vericiler için gerekli istihbaratın niteliğini zaman 

aralığı parametresi belirlemektedir; taktik istihbarat daha ivedi ve belirgin bir 

hedefe yönelik iken, stratejik istihbarat zaman içerisindeki politik ve ekonomik 

                                            
13

 DüĢük yoğunluklu çatıĢma, siyasal, toplumsal, ekonomik veya psikolojik hedeflere 
ulaĢmak için sınırlı bir politik askeri mücadeledir (ToptaĢ, 2009:85). Soğuk savaĢ sonrası 
ortaya çıkan düĢük yoğunluklu çatıĢmaların en temel özelliği sınırlı olmasıdır (Yalçınkaya, 
2004:135).   
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faktörleri içeren daha uzun bir istihbarat yöntemini ifade etmektedir (Gookins, 

2008: 64). 

 Günümüzde devlet dıĢı aktörler geçmiĢte olduğundan çok daha etkin ve 

yoğun bir biçimde istihbarat faaliyetleri içerisinde yer almaya baĢlamıĢlardır. 

Terör örgütleri, tespit edilmeden eylem yapabilmek, devletin istihbarat 

birimleri ise, bu eylemleri önceden tahmin ve tespit edebilmek maksadıyla 

istihbarata ihtiyaç duyarlar (Gookins, 2008: 68). 

d. Ġstihbarat Çarkı 

  Ġstihbarat çarkı, karar vericilerin diğer devletler veya küresel 

aktörler hakkında bilinmesine ihtiyaç duydukları konuların tanımlanması ile 

baĢlar. Empirik ve gözlemlenebilir bilgilerin yanı sıra düĢman veya düĢman 

olması muhtemel tehditlerin niyetlerini de içeren bu konular, devletin 

istihbarat birimleri tarafından önceliklendirilir. Ġstihbaratın sahip olduğu temel 

prensiplerin (Tablo-8) çarkın iĢleyiĢinde önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

Belirtilen bu prensipler doğrultusunda elde edilen istihbaratın, güvenilirlik 

derecesinin daha yüksek olacağını değerlendirmek mümkündür (Özdağ, 

2011; Joint Publication 2-01, 2012) .    

Tablo-8: Ġstihbaratın Temel Prensipleri (Özdağ, 2011; Joint Publication  
  2-01, 2012)  

Ġstihbaratın Temel Prensipleri 

Sürat Kesinlik Doğruluk Uygunluk Esneklik 

Uzmanlık Süreklilik Objektiflik Tarafsızlık Kullanılabilirlik 

UlaĢılabilirlik Gizlilik 
Hazır 

BulunuĢluk 
Elastikiyet Yenilikçilik 

 Ġstihbarat çarkı, bilginin veya haberin istihbarata dönüĢtürülmesi ve 

kullanıcıların ihtiyacını gidermeye yönelik faaliyetleri tanımlayan bir süreç 

olarak tanımlanabilir (Richelson, 2012:4). Klasik bir istihbarat çarkı, FBI‟ya 

göre; planlama ve yönlendirme, toplama, iĢleme, analiz ve üretim ile dağıtım 

olmak üzere beĢ safhadan oluĢmaktadır (FBI [web], 2013). MĠT'e göre ise bu 

çark dört safhadan oluĢmaktadır. Bunlar; istihbarat ihtiyaçların tespiti ve 
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yönlendirilmesi, haberlerin toplanması, haberlerin iĢlenmesi 

(değerlendirilmesi) ve istihbaratın yayımı ve kullanılması safhalarıdır (MĠT 

[web], 2013).  

 ÇalıĢma içerisinde açıklanan çark, "Planlama ve Yönlendirme, 

Toplama, ĠĢleme, Analiz ve Üretim ile Dağıtım" olmak üzere beĢ safhadan 

oluĢmaktadır (ġekil-2). Taylor (2007) istihbaratı, çarkın iĢleyiĢi kapsamında 

değerlendirerek potansiyel düĢman devletler, gruplar, bireyler ve faaliyetler 

hakkındaki bilgilerin toplanması, analizi, üretimi ve kullanılması olarak 

tanımlamıĢtır. Bu tanım, istihbarat çarkının safhalarına yakın bir iĢleyiĢi ifade 

etmektedir. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ġekil-2 : Ġstihbarat Çarkı (Joint Publication 2-01, 2012) 

 Planlama ve yönlendirme safhasında; istihbarat ihtiyaçları belirlenmekte 

ve Ģu anki/geleceğe yönelik istihbarat harekâtı kapsamında bir yönlendirme 

yapılmaktadır. Ġhtiyaçlar önceliklendirilmekte ve göreve iliĢkin istihbarata 

odaklanılmaktadır (Joint Publication 2-01, 2012). 

 Toplama safhası; istihbarat sürecinin temel taĢı konumundadır. 

Ġstihbarat, en uygun toplama vasıtası/kaynağı kullanılarak elde edilmektedir. 

Bu toplama vasıtalarını; Teknik Ġstihbarat, Görüntü Ġstihbaratı, Açık Kaynak 

Ġstihbaratı, Coğrafi Ġstihbarat, Ġnsan Ġstihbaratı, Sinyal Ġstihbaratı ve Ölçüm/Ġz 

Ġstihbaratı olarak sınıflandırmak mümkündür (Lowenthal, 2012; Joint 

Publication 2-01, 2012). Ġstihbarat toplama vasıtaları, kapalı ve açık olmak 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Açık kaynak istihbaratı dıĢında kalan diğer toplama 
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vasıtaları, kapalı istihbarat toplama vasıtası olarak tanımlanabilmektedir (MĠT 

[web], 2013).  

 ĠĢleme safhasında toplanan bilgiler tasnif edilerek analiz edilebilir hale 

getirilmektedir. Sahip olunan haber, kriptoların çözümü, yabancı kaynakların 

tercümesi ve veri hazırlama Ģeklinde iĢlenmektedir. Diğer bir ifadeyle, elde 

edilen ham bilgiler, analiz sürecinde kullanılmak üzere veritabanına uygun 

hale getirilmektedir (Joint Publication 2-01,2012; Richelson, 2012).  

 Üretim ve analiz safhasında haberin istihbarat değeri, haberin alındığı 

kaynağın güvenilirliği ve haberin doğruluk derecesi ile belirlenmektedir. 

Değerlendirilme; elde edilen haberin doğruluğunun ve bu haberi sağlayan 

kaynağın güvenilirliğinin belirlenmesini ifade etmektedir (Özdağ, 2011). 

Kaynağın güvenilirliği ve haberin doğruluğu, birbirlerinden bağımsız olarak 

değerlendirilir (Tablo-9). Alfanumerik tanımlama, kaynağın güvenilirlik 

derecesini göstermekte olup en güvenilir kaynağın dahi yanlıĢ bilgi 

verebileceği unutulmamalıdır. Kaynağın uzmanlığı, motivasyonu ve 

ulaĢılabilirliği, güvenilirliğini ve doğruluğunu artıracaktır (Joint Doctrine 

Publication 2-0, 2011: 3-20 ve 3-21).  

Tablo-9:  Ġstihbarat Değerlendirme Kriterleri (Joint Doctrine Publication 2-0, 

  2011: 3-20 ve 3-21).  

Derece Kaynağın Güvenilirliği Derece Bilginin Doğruluğu 

A Tamamıyla Güvenilir 1 
Tamamıyla doğru, doğruluğu 

diğer kaynaklardan teyit edilmiĢ 

B Genellikle güvenilir 2 
Doğru olması kuvvetle 

muhtemel 

C Güvenilir 3 Doğru olması mümkün 

D Genellikle güvenilmez 4 Doğruluğu Ģüpheli 

E Güvenilmez 5 Kuvvetle muhtemel doğru değil 

F 
Güvenilirliği hakkında 

hüküm verilemez 
6 

Doğruluğu hakkında hüküm 

verilemez 

 Değerlendirmeyi takip eden süreçte, elde edilen bilgiler yorumlanarak 

mevcut bilgiler ıĢığında geleceğe dair bir öngörü oluĢturulur ve politika 
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yapıcılar ile komutanların kullanımına sunulur. Analiz, istihbarat sürecinin en 

önemli aynı zamanda en zor safhasıdır. Analizcilerin önüne gönderilen bilgi, 

bitirilmemiĢ veya ham bilgidir. Ham bilginin analiz sürecinden geçirilmesi ile 

istihbarat oluĢturulmaktadır. Analizci tarafından, bir sonraki safha olan üretim 

safhasına, analiz edilmiĢ bilgi gönderilmektedir. Özellikle zaman hassasiyetli 

ve kritik bilgilerin karar vericilere hemen ulaĢtırılması, terörizmle mücadele 

veya diğer yasadıĢı faaliyetlerin sona ermesinin temel etkeni sayılabilir 

(Taylor, 2007; MĠT [web], 2013; CIA [web], 2013; FBI [web], 2013; Richelson, 

2012). Çarkın son safhası olan istihbaratın yayımı ve kullanılması, iĢlenmiĢ 

bilgilerin ihtiyaç makamlarına belirli bir formatta ulaĢtırılması iĢlemidir 

(Richelson, 2012). 

 Ġstihbarat süreci anlık kararların verilebilmesi açısından oldukça 

önemlidir. Bu sürecin etkin iĢletilebilmesi için çarkın kesintisiz çalıĢması 

gerekmektedir. Bu yüzden istihbarat çarkı, devamlı iĢleyen bir süreç olarak 

düĢünülmeli, yeni bir ihtiyacın ortaya çıkması ile birlikte çarkın tüm safhaları 

tekrar edilerek kullanılabilir bir istihbarat elde edilmelidir. Ancak istihbaratın 

elde edilmesi için çarkın tüm bu safhalarının belirli bir sıraya göre iĢletilmesi 

beklenmemelidir. 

e. Ġstihbaratın Sınıflandırılması  

  Ġstihbaratın konuları, bir baĢka ifadeyle istihbarata konu olan 

alanlar oldukça çeĢitlidir (Çınar, 1997:115).  Bu alanlardan birisi, istihbaratın 

askeri ve sivil maksatlarla kullanımıdır. Askeri istihbarat, seviyelerine göre 

taktik, operatif ve stratejik istihbarat olmak üzere üç kategoride 

incelenmektedir (NATO AJP-2, 2003; Joint Publication 2-0, 2007). Schreier 

(2005), bir baĢka sınıflandırma yaparak askeri istihbaratı; stratejik, taktik ve 

psikolojik istihbarat olarak üç bölüm halinde incelemiĢtir. Schreier‟e göre 

(2005) stratejik istihbarat; düĢman veya düĢman olması muhtemel tarafın 

yapılanması, liderlik yapısı, niyetleri, amaçları, hareket tarzları, finans 

kaynakları, silahları, yabancı istihbarat ajansları gibi dıĢ güçlerle olan 

irtibatlarını ortaya çıkarmak amacıyla elde edilen istihbarat, taktik istihbarat; 

alanda faaliyet gösteren düĢman veya muhtemel düĢmanın belirli planlarına 

yönelik elde edilen önleyici istihbarat, psikolojik istihbarat ise; düĢman veya 
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muhtemel düĢmanın psikolojik durumu veya bunlar tarafından gerçekleĢtirilen 

psikolojik savaĢa yönelik elde edilen istihbarattır (Schreier, 2005).  

 David Kahn (2002:6-8) istihbaratı, fiziksel ve sözel istihbarat olarak ikiye 

ayırmaktadır. Kahn'a göre (2002:6-8) fiziksel istihbarat maddi unsurlardan, 

sözel istihbarat ise yazılı veya sözlü kaynaklardan elde edilen bilgiyi 

içermektedir. Çalınan gizli evraklar, birliklerin psikolojik durumları, harekâta 

dair planlar, verilen emirler ve siber güçler, sözel istihbaratın kaynakları 

arasında gösterilebilir. Kahn (2002), Birinci Dünya SavaĢına kadar geçen 

sürede, bilginin daha çok fiziksel istihbarat vasıtasıyla elde edildiğini 

belirtirken, sözel istihbaratın yokluğu nedeniyle bu dönemde savaĢların 

kazanılmasında istihbaratın etkisiz bir bileĢen olduğunu vurgulamaktadır. 

Birinci Dünya SavaĢının baĢlaması ile birlikte kriptolu veya açıktan çekilen 

mesajların elde edilmesi ve telsiz konuĢmaların tespiti ile baĢlayan sözel 

istihbarat faaliyetleri giderek geliĢmiĢ, günümüzün siber savunma 

teknolojilerinin ortaya çıkmasına öncülük etmiĢtir (Kahn, 2002:6-8). Asimetrik 

savaĢların yoğun yaĢandığı 21‟nci yüzyılda, sözel istihbaratın oldukça etkin 

bir rol üstlendiğini söylemek olasıdır.  

 Ġstihbarata konu olan alanların çeĢitliliğine rağmen, genel olarak bu 

disiplini; seviyelerine, toplama yöntemlerine ve alanlarına göre olmak üzere 

üç Ģekilde sınıflandırmak mümkündür (Tablo-10) (Joint Publication 2-0, 2007; 

Sarı, 2003; Özdağ, 2011).  

Tablo-10: Ġstihbaratın Sınıflandırılması (Joint Publication 2-0, 2007; Sarı,  

  2003; Özdağ, 2011) 

Seviyelerine Göre Ġstihbarat 

- Stratejik Ġstihbarat 

- Operatif Ġstihbarat  

- Taktik Ġstihbarat 

Toplama Yöntemlerine Göre 

Ġstihbarat 

- Görüntü Ġstihbaratı 

- Sinyal Ġstihbaratı  

- Ġnsan Ġstihbaratı 

- Açık Kaynak Ġstihbaratı 

- Teknik Ġstihbarat 

- Ölçüm ve Ġz Ġstihbaratı 
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Alanlarına Göre Ġstihbarat 

- Askeri Ġstihbaratı 

- Ekonomik Ġstihbarat 

- Coğrafi Ġstihbarat 

- UlaĢtırma ve ĠletiĢim Ġstihbaratı 

- Politik Ġstihbarat 

- Bilimsel ve Teknik Ġstihbaratı 

- Biyografik Ġstihbarat  

- Sosyal Ġstihbarat 

 

(1) Seviyelerine Göre Ġstihbarat 

   Ġstihbaratı, kullanım seviyelerine göre stratejik, operatif ve 

taktik olarak üç boyutta incelemek mümkündür. Stratejik boyutta istihbaratın 

ilgi alanı artarken elde edilen detaylar azalmaktadır. Bununla birlikte 

istihbaratın seviyesi taktik alana doğru yaklaĢtıkça ilgi alanı azalırken elde 

edilen detaylar artmaktadır. Bu durumda, stratejik istihbaratı, etki alanı geniĢ, 

taktik istihbaratı ise detaycı istihbarat olarak tanımlamak doğru bir 

yaklaĢımdır (NATO AJP-2, 2003; Joint Publication 2-0, 2007; Sarı, 2003). 

   (a) Stratejik Ġstihbarat  

     Stratejik istihbarat, ulusal güvenlik tedbirleri 

kapsamında ulusal veya uluslararası düzeyde, diğer devletlere yönelik elde 

edilen istihbarattır. Bir baĢka ifadeyle, bir ülkenin ulusal hedeflerinin en 

yüksek seviyede elde edilmesi için gerekli bilgilerin toplanması ve milli güç 

unsurlarının en iyi Ģekilde kullanılması sonucu elde edilen istihbaratın 

üretilmesi ve analiz edilmesidir (Çınar, 1997:118). Stratejik istihbarat, 

hükümet, bakanlıklar ve silahlı kuvvetler seviyesinde, uluslararası durumu 

gözlemlemek, askeri planlar hazırlamak, kuvvet yapısını belirlemek, stratejik 

harekâtlar düzenlemek, ulusal strateji ve politika üretmek maksadıyla 

üretilmektedir (NATO AJP-2, 2003; Joint Publication 2-0, 2007).  

 Stratejik istihbarat, bir devlet için gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları 

ve tehditleri araĢtırıp tespit ederek ve öngörerek, karar alıcıların siyaset 

üretme sürecini daha doğru bir zemine çekmek için yapılan istihbarat olarak 

tanımlamıĢtır (Özdağ, 2011). Köseli'ye (2011) göre ise stratejik istihbarat, 

sivil ve askeri makamlarca devletin yüksek karar organlarının sevk ve 
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yönetiminde kullanılmak üzere hasmın imkân ve kabiliyetleri ile muhtemel 

hareket tarzlarını ortaya çıkarmak maksadıyla elde edilen analiz edilmiĢ bilgi 

bütünüdür. Diğer taraftan Loch K. Johnson (2006:1) stratejik istihbaratı, 

hükümetin karar verebilme ve harekete geçebilmesi için çevremizde olup 

biten hakkında elde edilen bilgi olarak görmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 

29 Ekim 1933 yılında yaptığı bir konuĢmasında yer alan Ģu söylemi, stratejik 

istihbarat analizi adına verilebilecek en güzel örneklerden birisidir.  

“Bugün Sovyetler Birliği, dostumuzdur; komĢumuzdur, müttefikimizdir. Bu 

dostluğa ihtiyacımız vardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bu günden 

kestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya-Macaristan gibi parçalanabilir, 

ufalabilir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya 

yeni bir dengeye ulaĢabilir. ĠĢte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir...." 

(T.B.M.M. [Web], 1999). 

 Ġngiltere Savunma Bakanlığına ait müĢterek doktrinde stratejik 

istihbarat; ulusal ve uluslararası seviyede, askeri planlama ve politikanın 

oluĢturulması ile ikaz ve emare sağlanması maksadıyla ihtiyaç duyulan 

istihbarat olarak tanımlanmaktadır. Doktrine göre stratejik istihbaratın 

sağladığı temel kazanımlar Ģunlardır (JDP 2-0, 2011) : 

 -  Ulusal politika ve stratejilerin geliĢtirilmesine yardımcı olur, 

 - Uluslararası durumların gözlemlenmesini sağlar ve küresel bir bakıĢ 

açısı sunar, 

 -  Durumsal farkındalık sağlar, 

 -  Muhtemel düĢmanları tanımlar, 

 -  Çok uluslu ittifak ve stratejik ortaklığın sürdürülmesine yardımcı olur, 

 -  Ulusal planlamalara destekleyici askeri planların hazırlanmasını 

sağlar, 

 - DüĢman veya muhtemel düĢmanın askeri kabiliyetlerinin ortaya 

konulmasını sağlar,  

 -   Stratejik harekâtların gerçekleĢtirilmesine yardımcı olur. 

Yukarıda belirtilen tanımlamalardan da anlaĢıldığı üzere stratejik 

istihbaratın, karar alıcıların ve komutanların ulusal hedefleri gerçekleĢtirmek 

maksadıyla sahip olmayı hedefledikleri ve devletin en üst seviyelerinde 

gerçekleĢtirilen istihbarat faaliyeti olduğunu söylemek mümkündür.  
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   (b) Operatif Ġstihbarat 

    Operatif istihbarat, stratejik istihbarata benzer Ģekilde 

genel olarak düĢmanın askeri imkân ve kabiliyeti ile niyetlerine odaklanır. 

Karar alıcı ile komutanların, ilgi alanlarında ortaya çıkan geliĢmeler hakkında 

haberdar olmalarını sağlarken aynı zamanda düĢmanın faaliyetlerinin ne 

zaman, nerede ve nasıl icra edileceğine iliĢkin öngörüleri ortaya koyar. 

Özellikle terörizm ile mücadelede operatif istihbarat, barıĢı koruma ve istikrarı 

sağlama harekâtlarında kullanılırken politik, ekonomik ve sosyal faktörlere 

odaklanmaktadır (Joint Publication 2-0, 2007). Operatif istihbarat, içiçe 

geçmiĢ uyumlu taktik istihbarat eylemlerinden oluĢmaktadır (Özdağ, 

2011:153). NATO tanımına göre operatif istihbarat, müĢterek karargâhlar 

seviyesinde üretilen ve müĢterek harekâtları destekleyen bir istihbarat 

alanıdır (NATO AJP-2, 2003; Joint Intelligence Doctrine, 2003) . 

 Ġngiltere Savunma Bakanlığına ait müĢterek doktrinde operatif 

istihbarat; operatif seviyede planlama ve uygulamada ihtiyaç duyulan 

istihbarat olarak tanımlanmaktadır. Temel kullanıcıları, belirli bir sorumluluk 

sahasıyla ilgilenen komutan ve karar vericilerdir. Doktrine göre operatif 

istihbaratın sağladığı temel kazanımlar Ģunlardır (JDP 2-0, 2011) : 

 - MüĢterek harekât bölgesindeki düĢman veya düĢman olması 

muhtemel tehditlerin niyet ve askeri kapasitelerine odaklanır, 

 -   Komutanın ilgi alanındaki olayların gözlemlenmesini sağlar, 

 -   MüĢterek harekâtların planlaması ve uygulanmasını sağlar, 

 -   DüĢman veya düĢman olması muhtemel tehditlerin ağırlık merkezinin 

bilinmesini sağlar, 

 -   Operasyonel güvenlik ve kuvvet korumayı destekler. 

 Yukarıda verilen tanımlar ıĢığında operatif istihbaratı, stratejik 

istihbarattan taktik istihbarata geçiĢi sağlayan bir ara kademe olarak görmek 

mümkündür. 
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   (c) Taktik Istihbarat 

    Taktik istihbarat, karargâh ve daha alt seviyelerde 

planlanan ve kullanılan, ilgi alanı düĢük ancak detaylı bir istihbarat alanıdır. 

Harekât alanındaki düĢmanın tertiplenmesi, imkân ve kabiliyetleri hakkında 

harekâtı icra eden komutan ve karar vericilere yön gösterir (NATO AJP-2, 

2003;  Joint Intelligence Doctrine, 2003). Taktik istihbaratın hedefi, düĢmanın 

fiziksel durumunun yanı sıra imkân ve kabiliyetleri, niyetleri ve kırılgan 

yönlerini de tanımlamaktır (Joint Publication 2-0, 2007).  

 Ġngiltere Savunma Bakanlığına ait müĢterek doktrinde taktik istihbarat, 

taktik seviyedeki harekâtların planlanması ve uygulanması için ihtiyaç 

duyulan istihbarat olarak tanımlanmaktadır. Temel kullanıcıları, harekât 

alanındaki komutan ve karar vericilerdir. Doktrine göre taktik istihbaratın 

sağladığı temel kazanımlar Ģunlardır (JDP 2-0, 2011) : 

 -  Harekâtların planlanması ve uygulanmasına destek sağlar, 

 - Komutanlara harekât alanındaki tehditlere iliĢkin istihbarat desteği 

sağlar. 

 -  Harekât bölgesindeki toplumsal yapının anlaĢılmasını sağlar.   

 Taktik istihbarat, Köseli'nin (2009:60) söylemiyle önleyici istihbarattır. 

Özellikle terörizmle mücadelede taktik istihbaratın rolünün oldukça fazla 

olduğunu söylemek mümkündür.  

(2) Toplama Yöntemlerine Göre Ġstihbarat 

   Ġstihbarat, çeĢitli vasıtalarla toplanan veri, haber ve bilginin 

analiz edilmiĢ halidir (Richelson, 2012:4). GeliĢen teknolojiye paralel olarak 

birçok toplama tekniğinden bahsetmek mümkündür (Özdağ, 2011:129). 

ÇalıĢma kapsamında, toplama yöntemlerinden; görüntü istihbaratı, sinyal 

istihbaratı, insan istihbaratı, açık kaynak istihbaratı, teknik istihbarat ve 

ölçüm/iz istihbaratı incelenmiĢtir.  
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   (a) Görüntü Ġstihbaratı (GÖRĠS)/(Imagery Inteligence-

IMINT) 

    Görüntü istihbaratı, kara, deniz, hava ve uzay 

platformlarında konuĢlu keĢif sensörlerinden elde edilen istihbarattır. Görüntü 

istihbaratı ile düĢmanın imkan ve kabiliyetleri, konuĢ ve kuruluĢ bilgileri ve 

hareket tarzları belirlenir, düĢman faaliyetleri gözlemlenir (Richelson, 

2012:169-202). Ġstihbarat literatüründe yer alan “bir görüntü binlerce kelimeye 

bedeldir” sözü, görüntü istihbaratın önemini ortaya koymaktadır. Görüntü 

istihbaratı, uydu, uçak ve insansız hava araçları gibi hava platformlarından 

elde edilebilmektedir (Joint Intelligence Doctrine, 2003). Görüntü istihbaratı 

vasıtasıyla keĢif ve gözetleme imkan kabiliyeti kazanılmaktadır. Ġnsansız 

hava araçları, uçaklar ve uydular, görüntü istihbaratının elde edilmesinde 

etkin bir Ģekilde kullanılan platformlar arasında gösterilebilir. 

   (b) Sinyal Ġstihbaratı (SĠNĠS)/(Signal Intelligence-SIGINT) 

    Sinyal istihbaratı, düĢman veya düĢman olması 

muhtemel devletlerin veya terör örgütlerinin elektronik muharebe düzenlerinin 

ortaya konulması maksadıyla muhabere ve elektronik sistemlerinden yayılan 

sinyallerin tespiti, kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile 

üretilen istihbarattır (Özdağ, 2011:135). Sinyal istihbaratını, en hassas ve en 

etkili toplama yöntemlerinden birisi olarak görmek mümkündür. Yabancı 

hükümetlerin ve kurumların sinyallerinin kestirilmesi ile diplomatik, askeri, 

bilimsel ve ekonomik kabiliyetler, ülkelerin planları ve kabiliyetleri ile terör 

gruplarının imkân ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir 

(Richelson, 2012:203-239).  

 Sinyal istihbaratı; Muhabere Ġstihbaratı (Communication Intelligence 

/COMINT), Elektronik Ġstihbarat (Electronic Intelligence/ELINT) ve Yabancı 

Cihaz Sinyal Ġstihbaratı (Foreign Instumentation Signal Intelligence-FISINT) 

olmak üzere üç Ģekilde incelenmektedir (Joint Intelligence Doctrine, 2003). 

    I. Muhabere Ġstihbaratı (COMINT): KarĢı tarafın 

telsiz, telefon, mors, telem, datalink vb. muhabere kaynaklarının dinlenmesi, 

kestirilmesinden elde edilen bilginin analiz edilmesiyle üretilen istihbarattır. 



 

66 
 

Muhabere istihbaratının hedefleri değiĢken olmakla birlikte en bilindik 

hedefleri arasında diplomatik konuĢmalar gösterilebilir. Dinlemeyi yapacak 

olan personelin hedef ülke veya terör örgütünün kullandığı lisana hakim 

olması önemlidir (Richelson, 2012:203). 

    II. Elektronik Ġstihbarat (ELINT) : Muhabere dıĢındaki 

elektromanyetik ve radar yayılımının kestirilmesi ve analizi ile elde edilen 

istihbarattır. Hava, kara ve deniz platformlarında bulunan radar ve füze 

güdüm sistemleri elektronik istihbaratın temel kaynaklarıdır (Richelson, 

2012:205).  

    III. Yabancı Cihaz Sinyal Ġstihbaratı (FISINT) : Askeri 

ve sivil uygulamalar kapsamında telemetrik, elektronik sorgulayıcılar, komuta 

kontrol sistemlerinin takip/güdümü ve video data linklerinden elde edilen 

istihbarattır  (Richelson, 2012:203-209). 

   (c) Ġnsan Ġstihbaratı (ĠNĠS)/(Human Intelligence-HUMINT) 

    Ġstihbarat toplama yöntemleri içerisinde en eski ve en 

etkin kullanılan yöntemlerden birisidir. Çok gizli bilgilerin yer aldığı birçok 

dokümana ulaĢım ve bu tür dokümanlarda yer alan gizli bilgilere eriĢimin tek 

kaynağının insan olduğu söylenebilir (Richelson, 2012:292). ĠNĠS'in temel 

amacı düĢmanın gizli bilgilerinin dost veya karĢı tarafa ait bir insanın 

kullanılmasıyla elde edilmesidir. Ġnsan istihbaratında kullanılan kaynağın, 

nüfuz edilecek hedefin dilini ve kültürünü bilmesi ve iyi analiz etmesi, elde 

edilecek istihbaratın doğruluğu ve güvenilirliği açısından önemlidir (Taylor, 

2007). DüĢman, dost veya tarafsız olsun, tüm insanları potansiyel birer 

istihbarat toplayıcısı olarak görmek mümkündür.  

 Ġnsan istihbaratı, hem açık hem de kapalı bilgileri toplamayı amaçlar. 

Yabancı ülkelerdeki diplomatların veya diğer devlet görevlilerinin elde ettikleri 

istihbarat, açık istihbarattır. Casusluk faaliyetleri gerçekleĢtirilerek hedef ülke 

veya terör örgütlerine yönelik elde edilen gizli bilgiler ise kapalı istihbarat 

olarak değerlendirilir (Özdağ, 2011:207; Richelson, 2007:293). Casusluk 

yapılarak elde edilen gizli insan istihbaratını, karar vericilerin veya komutanın 

taktik alanda kullanabilecekleri en etkin istihbarat çeĢidi olarak görmek 
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mümkündür. Sun Tzu'nun (2004:83) casusluk ve istihbarat üzerine 

söylemlerinde insan istihbaratının önemi fazlasıyla vurgulanmıĢtır. Ona göre 

düĢmanın durumu ancak baĢka insanlardan öğrenilebilir ve her iĢ için casus 

kullanılmalıdır (Tzu, 2004:83-84).  

 Ġnsan istihbaratının taktik alanda hedefe yönelik olması nedeniyle diğer 

toplama yöntemlerine göre daha etkin olduğunu söylemek mümkündür. 

Yapılan bir araĢtırmaya göre, terörizmle mücadele kapsamında kullanılan 

istihbaratın yaklaĢık %75‟inin, uyuĢturucu ile mücadelede %50‟sinin ve 

ekonomik alanda elde edilen istihbaratın ise %33‟ünün insan istihbaratı 

vasıtasıyla elde edildiği tespit edilmiĢtir (Richelson, 2012: 293). 

   (d) Açık Kaynak Ġstihbaratı (AKĠS)/(Open Source 

Intelligence- OSINT)  

    Açık kaynak istihbaratı, televizyon, radyo ve gazeteler 

gibi medya araçları, internet, hükümet raporları, akademik çalıĢmalar, 

sempozyum, konferans, ticari değerlendirmeler vb. toplumun kullanımına 

açık her türlü kaynaktan elde edilen istihbarattır (Richelson, 2012:322-330). 

Açık kaynak istihbaratının temel kaynakları, iĢ adamları, diplomatik 

kaynaklar, medya çalıĢanları, basılmıĢ dokümanlar, grafikler, turistler ve 

halktır. Açık kaynak istihbaratını, kaynaklarına kolay ulaĢılabilmesi ve ucuz 

bir yöntem olması (Özdağ, 2011:338) nedeniyle etkin olarak kullanılan bir 

istihbarat çeĢidi olarak görmek mümkündür (Joint Intelligence Doctrine, 

2003).  

 Açık kaynak istihbaratı sayesinde; ülke ve terör örgütü liderleri ile kilit 

personelin biyoğrafik özellikleri ve muhtemel krizler, hedef ülkeye iliĢkin 

altyapı, demoğrafik ve coğrafi bilgi, iç ve dıĢ politik değiĢimler, bilgi 

harekâtına yönelik yaklaĢımlar, hedef ülkelerin askeri yapısı, teknolojik 

kazanımları ve imkan kabiliyetleri ile terör örgütlerinin imkan ve kabiliyetlerine 

yönelik bilgiler elde edilebilmektedir (Richelson, 2012:322-330).  
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   (e) Teknik Ġstihbarat (TEKĠS)/(Technical Intelligence-

TECHINT) 

    Dünyada mevcut ve/veya geliĢmekte olan teknolojiye 

iliĢkin elde edilen istihbarattır. Ġkinci Dünya savaĢına kadar teknik istihbarat, 

düĢmanın silah sistemlerine yönelik toplanan istihbarat olarak tanımlanırken 

günümüzde teknik anlamda elde edilen tüm istihbarat gayretlerini ifade 

etmektedir. Kablolu ve kablosuz elektronik iletiĢim ile havacılık alanındaki 

geliĢmeler elektronik istihbaratın ilgi alanları içerisinde yer almaktadır (Taylor, 

2007). Kapsamı oldukça geniĢtir. Teknolojinin hâkim olduğu tüm alanlarda 

teknik istihbarat yapmak mümkündür. 

   (f) Ölçüm ve Ġz Ġstihbaratı (ÖLĠZĠS) (Measurement and 

Signature Intelligence-MASINT)  

    Sinyal istihbaratı ve görüntü istihbaratının dıĢında kalan 

tüm teknik toplama konularını içermektedir. Üst seviyeli ve uzmanlık 

gerektiren bir istihbarat toplama vasıtasıdır. Emisyon kaynakları ve 

cihazlarının tanınması için belirli teknik sensörlerden toplanan nitel ve nicel 

verilerin (metrik, uzaysal, dalga boyu, zamana bağımlı, modülasyon, plazma 

ve hidro manyetik analizlerinden sağlanan bilimsel ve teknik istihbarat 

bilgileridir (Joint Intelligence Doctrine, 2003). Radar (görüĢ hattı, bistatik), 

radyo frekansı (geniĢ band elektromanyetik titreĢim), jeofizik (akustik, sismik 

ve manyetik), nükleer yayılma, multispektral, hiperspektral ve ultraspektral 

görüntüleri içermektedir (Richelson, 2012 :240).  

(3) Alanlarına Göre Ġstihbarat  

   Ġstihbaratın seviyesine ve toplama yöntemlerine göre 

sınıflandırılmasının ardından üçüncü bir sınıflandırmanın toplama 

faaliyetlerinin gerçekleĢtiği alanlara yönelik olmasının uygun olduğu 

değerlendirilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu kısmında askeri, ekonomik, coğrafi, 

ulaĢtırma ve iletiĢim, politik, bilimsel ve teknolojik, biyografik ve sosyal 

istihbarat (Özdağ, 2011:66-67) alanları incelenmiĢtir.  
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 (a) Askeri Ġstihbarat 

    Askeri istihbarat, ABD müĢterek istihbarat doktrinine 

göre, bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin muharebe düzeni, komuta ve kontrolü, 

silah sistemleri, eğitim, personel, doktrin, strateji ve taktikleri, lojistik, 

savunma sanayi ve savunma harcamaları vb. konuları inceleyen istihbarat 

çeĢididir (Joint Intelligence Doctrine, 2003: 2-17). Askeri istihbarat, bir ülkenin 

askeri kapasitelerini, savaĢ yeteneklerini, çarpıĢma gücünü ve yeteneklerini 

anlamak maksadıyla yapılan ve istihbarat faaliyetlerinin ağırlık merkezini 

oluĢturan bir istihbarat alanıdır (Özdağ, 2011:81). Bu yaklaĢım günümüzde 

de geçerliliğini sürdürmektedir. Bunun yanı sıra asimetrik tehditlerin ulusal ve 

uluslararası güvenliği tehdit etmeye baĢlaması ile birlikte, askeri istihbarat bu 

tehditlerin sahip oldukları silah sistemlerinin tespiti ve muharebe düzenlerinin 

anlaĢılmasına yönelik kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde bilgi 

teknolojilerindeki geliĢim, siber alanın da askeri istihbaratın ilgi alanına 

girmesine neden olmuĢtur. Geleneksel savaĢların yanı sıra asimetrik 

tehditlere karĢı verilen mücadele ve siber savaĢlar, istihbarat uzmanlarının bu 

alanlara yönelik çalıĢma yapmalarını gerekli kılmıĢtır. 

 (b) Ekonomik Ġstihbarat 

    Bir ülkenin; ekonomik durumunun, kaynaklarının, 

politikalarının, üretim ve tüketim mallarının, tarım, sanayi, ticaret vb. 

ekonomik faktörlerinin incelendiği istihbarat çeĢididir. Diğer bir ifadeyle, 

ekonomik istihbarat vasıtasıyla hedef ülkenin genel ekonomik yapısı analiz 

edilmektedir. Ekonomik istihbarat, düĢmanın savunma kabiliyetlerinin 

geliĢtirilmesi maksadıyla yaptığı ekonomik geliĢimlerin ve yatırımların 

analizinde önemli bir yer tutmaktadır (Özdağ, 2011: 93; Joint Intelligence 

Doctrine, 2003 : 2-17). 

 (c) Coğrafi Ġstihbarat 

    Bir ülkenin askeri harekâtı etkileyebilecek, coğrafi 

durum, sınır, arazi yapısı, iklim ve hava Ģartları, bitki örtüsü, nehir ve gölleri, 

ovalar ve dağları vb. her türlü fiziksel koĢulların tespit ve analizine yönelik 

gerçekleĢtirilen çalıĢmalardır (Özdağ, 2011; Sarı, 2003). Bir ülkeye yönelik 
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gerçekleĢtirilen askeri harekâtlarda veya ülke içerisinde yapılan terörle 

mücadele harekâtlarında ilk karĢılaĢılabilecek engel, harekât düzenlenecek 

ülkenin coğrafyası veya teröristin kendisine güvenli bölge olarak gördüğü 

coğrafi alandır. Dolayısıyla hem geleneksel savaĢlarda hem de terörle 

mücadele kapsamında hazırlanacak harekât planlarında ve harekât alanı 

istihbarat hazırlığı çalıĢmalarında, coğrafi istihbarata ihtiyaç duyulduğunu 

söylemek mümkündür.  

 (ç) UlaĢtırma ve ĠletiĢim Ġstihbaratı 

    UlaĢtırma istihbaratı; bir ülkenin kara, deniz ve hava 

yolları gibi genel ulaĢtırma sistemi ve politikası hakkında elde edilen 

istihbarat, iletiĢim istihbaratı ise; radyo, televizyon, telefon ve internet gibi 

genel medya ve iletiĢim sistemlerine yönelik toplanan istihbarattır (Özdağ, 

2011:110-116). Her iki istihbarat çeĢidinin ortak amacı, düĢmanın sahip 

olduğu ulaĢım ve iletiĢim sistemlerinin güçlü ve zayıf taraflarını analiz edip 

kendi sistemlerimizle karĢılaĢtırmamıza imkân tanımaktır. 

 (d) Politik Ġstihbarat 

    Yabancı bir ülkenin iç ve dıĢ politik hedefleri, devlet 

yapısı, siyasi partileri ve seçim sistemi gibi siyasi yapısının incelendiği 

istihbarat çeĢididir. Aynı zamanda politik istihbarat; bölgesel gruplaĢmalar, 

çok taraflı anlaĢmalar ve organizasyonlar, mevcut hükümet ve otoriteye karĢı 

dıĢ politik müdahaleler ile ilgili hususları da içermektedir (Joint Intelligence 

Doctrine, 2003: 2-17). Politik istihbarat, stratejik istihbaratın kalbi durumunda 

olup (Özdağ, 2011:68) bir ülkenin tarihi, anayasal yapısı, hükümetin etkinliği, 

dıĢ politika, politik kültür ve politik partiler, seçim süreci, baskı grupları ile 

yıkıcı ve bölücü faaliyetleri hakkında analiz edilmiĢ bilgileri kapsamaktadır 

(Joint Intelligence Doctrine, 2003: 2-17). 

 (e) Bilimsel ve Teknolojik Ġstihbarat 

    Bir ülkenin, mühendislik, üretim teknikleri, yeni 

teknolojiler ve silah sistemleri ve bu sistemlerin imkân ve kabiliyetlerini içeren 

uygulamalı bilimsel ve teknik araĢtırmaları ile bilimsel ve teknolojik altyapısını 
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konu alan istihbarattır (Joint Intelligence Doctrine, 2003: 2-17). Bilimsel ve 

teknolojik istihbarat vasıtasıyla düĢmanın bilim ve teknoloji alanındaki imkan 

ve kabiliyetleri tespit edilerek ulusal güvenliğin sağlanması açısından gerekli 

tedbirlerin alınması mümkün olmaktadır (Özdağ, 2011:123). 

 (f) Biyografik Ġstihbarat 

    Stratejik istihbaratın önemli alanlarından birisi olan 

biyografik istihbarat ile, hedef ülkenin önemli Ģahsiyetlerinin kimlik bilgileri, 

davranıĢları, becerileri, iliĢkileri, sağlık durumları, sosyal becerileri, halk 

üzerindeki etkileri vb. bilgiler elde edilmektedir (Joint Intelligence Doctrine, 

2003:2-17). Romalı Polybius‟un “Bir gemiyi baĢ dümencisinden mahrum 

bırakırsanız bu gemi bütün mürettabatıyla birlikte düĢmanın eline geçer. 

Bunun gibi savaĢta da bir ordunun komutanını zeka veya manevra alanında 

alt ederseniz çok kere bütün düĢman ordusunu elinize geçirmiĢ olursunuz”  

sözü (Özdağ, 2011:117), biyografik istihbaratın lider kadroya yönelik toplanan 

istihbarat olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Lider kadronun zafiyetleri, ailevi yapısı, kiĢisel sorunları, güçlü ve zayıf 

yönlerinin tespiti biyografik istihbaratın ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla bir 

hârekat öncesinde veya hârekat içerisinde karar vericilere yönelik sahip 

olunan bu tür bir istihbaratın, hârekatın baĢarısı adına önemli olduğunu 

söylemek mümkündür. Nitekim Sun Tzu'nun (2004:84); "amaç ister bir 

orduyu vurmak, ister bir Ģehri zaptetmek isterse bir kiĢiye suikast düzenlemek 

olsun, komutanların, komutan yardımcılarını, kapı muhafızlarının, nöbetçilerin 

isimlerini öğrenmek özel öneme sahiptir. Casuslarımızın amacı bu bilgilere 

sahip olmalıdır" söylemi, bu görüĢü destekler niteliktedir.  

 (g) Sosyal Ġstihbarat 

    Ġstihbarat alanlarının üzerinde en çok çalıĢılması 

gereken ancak bir o kadar da göz ardı edildiği değerlendirilen bir istihbarat 

alanıdır. Etkileri, askeri istihbarat kadar kısa sürede görülmese de, uzun 

vadeli süreçte ortaya çıkmaktadır.  
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 Sosyal istihbarat, hedef ülkenin sosyal yapısı ve kültürel alanlarına 

odaklanmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, sosyal istihbaratın amacı, ülkelerin 

sosyolojik yapılarının çözümlenmesi için ihtiyaç duyulan veri toplama ve 

analiz sürecini ifade etmektedir (Özdağ, 2011:97). Kanada Silahlı Kuvvetleri 

MüĢterek Ġstihbarat Doktrini sosyal istihbaratı; toplumun parametrelerini, etnik 

kökenleri, sosyal çatıĢmaları, toplumun düĢüncelerini, eğitimi, din, sağlık, 

tarih, dil, değerler, algılar ve davranıĢlar gibi genel kültürel özellikleri içeren 

bir istihbarat alanı olarak tanımlamaktadır (Joint Intelligence Doctrine, 2003 : 

2-17). 

 ABD Meskun Mahal Harekâtlarında Ġstihbarat Desteği Talimnamesinde 

(FM 2-91.4, 2008:1-18), meskun mahallerde icra edilen harekâtların ağırlık 

merkezinin "insan" olduğu vurgulanmıĢtır. Talimname'ye göre harekât 

ortamında toplumun desteği, elde edilecek baĢarının temelini 

oluĢturmaktadır. Bu durumda, halkın arasında icra edilen bir harekâtın 

etkinliği, toplumsal yapı ile değerleri, ihtiyaçları, tarihi, dini, gelenek ve 

görenekleri içeren toplumsal kültürün anlaĢılmasıyla doğru orantılıdır (FM 2-

91.4,2008:1-18).    

 Sosyal istihbarata geleneksel savaĢların yanı sıra savaĢ dıĢı 

harekâtlarda da yoğun olarak ihtiyaç duyulmaktadır (Taylor, 2007:250-267). 

Bu görüĢ, Jeffrey R. Cooper (2005) tarafından da desteklenmektedir. Cooper 

(2005:5), özellikle soğuk savaĢ zamanında geleneksel simetrik tehditlere 

yönelik gerçekleĢtirilen istihbarat toplama gayretlerinin, yeni ortaya çıkan 

asimetrik tehditler nedeniyle, grupların sosyal ve kültürel yapılarına 

odaklandığını belirtirerek, baĢarı için ihtiyaç duyulan toplumsal desteğin, 

sosyal istihbarat ile sağlanabileceğinin altını çizmektedir. 

 Harekât alanına yönelik istihbarat hazırlığının, askeri harekâtların 

etkinliği ve baĢarısı adına ihtiyaç duyulan bir çalıĢma olduğunu ifade etmek 

mümkündür. Bu çalıĢmaların temelini, önceden yazılan doktrinlerin 

oluĢturduğu söylenebilir. Begert ve Lindsay'a göre (2008) istihbarat doktrinleri 

genel olarak, arazi, hava ve düĢmanın askeri imkân ve kabiliyetleri üzerine 

odaklanırken modern istihbarat doktrinlerinde toplumsal yapıların analizine 

de yer verilmeye baĢlanmıĢtır (Begert and Lindsay, 2008:133-143).  
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f. Değerlendirme  

  Devletler, ulusal ve uluslararası politikada varlıklarını 

sürdürebilmeleri için dünyada meydana gelen geliĢmeleri yakından takip 

etmek zorundadırlar. Bu doğrultuda, güvenliklerini sağlamak maksadıyla 

askeri, politik, diplomatik, ekonomik ve kültürel konulara yönelik kapsamlı 

bilgilere ihtiyaç duyarlar. Devletlerin varlıklarının devamlılığı, ihtiyaç duyulan 

bu bilgilerin önceden toplanması, değerlendirilmesi ve analiz edilerek iç ve 

dıĢ politikasında kullanılmasıyla mümkündür. Devletlerin politika üretmek 

maksadıyla sahip oldukları ve kullandıkları analiz edilmiĢ bu bilgiyi istihbarat 

olarak tanımlayabiliriz. 

 Ġstihbaratı, insan yaĢamının baĢladığı andan itibaren hem taktik hem de 

stratejik seviyede ihtiyaç duyulan bir kavram olarak görmek mümkündür. 

Ġstihbarat kavramının ilgi alanı oldukça geniĢtir ve birçok konuyu bünyesinde 

toplamıĢtır. Stratejik seviyede devletlerin, taktik seviyede ise orduların ilgi 

alanını oluĢturan istihbarat faaliyetleri, akademik çalıĢmalar içerisinde de 

doğrudan veya dolaylı olarak yer almaya baĢlamıĢtır.  

 Ġstihbaratı seviyelerine, toplama yöntemlerine ve alanlarına göre üç ana 

baĢlık altında sınıflandırmak mümkündür. Stratejik, operatif ve taktik 

seviyelerde baĢta askeri olmak üzere, ekonomik, coğrafi, ulaĢtırma, iletiĢim, 

politik, bilimsel, biyografik ve sosyal alanların anlaĢılması adına ihtiyaç 

duyulan istihbarat, çeĢitli yöntemler vasıtasıyla toplanmakta ve karar 

vericilerin kullanımına sunulmaktadır.  

 Ġstihbaratın stratejik, operatif ve taktik seviyede odaklandığı önemli 

konulardan birisi, devletlerin sosyal ve toplumsal yapısının anlaĢılmasıdır. Bu 

yapının anlaĢılması maksadıyla, istihbaratın konuları arasında sosyal 

istihbarat bulunmaktadır. Bu tez çalıĢmasının temel araĢtırma konusunu 

oluĢturan kültürel faktörlere yönelik istihbaratın, genel olarak sosyal istihbarat 

altında incelendiğini söylemek mümkündür. Ancak kültürel faktörlerin baĢlı 

baĢına bir araĢtırma alanı olmasının uygun olacağı değerlendirilmiĢtir.  

Kültürel faktörler sosyal istihbarat altında genel olarak incelenmekle birlikte 
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kültürel istihbaratın ayrı bir uzmanlık alanı olarak ele alınmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır (Özdağ, 2011:107).  

 Sonuç olarak, çalıĢmanın ana amacını oluĢturan kültürel istihbaratın, 

Ġstihbarat disiplini içerisinde sosyal istihbarattan farklı bir uzmanlık dalı olarak 

yer almasının uygun olacağı, bu sayede mevcut Ġstihbarat disiplinine önemli 

bir katkı sağlanabileceği değerlendirilmiĢtir. Bu değerlendirme ıĢığında, 

çalıĢmanın bundan sonraki kısmında, kültürel istihbarata temel oluĢturan 

"kültür" kavramı incelenmiĢtir. 

4. KÜLTÜR KAVRAMI 

a. GiriĢ 

  Canlı doğanın bir parçası olan insanoğluna iliĢkin verilere göre 

insanlık iki döneme ayrılmaktadır: tarih öncesi dönem (biyolojik) ve tarih 

sonrası dönem (kültürel). Tarih öncesi dönem de kendi içerisinde; taĢ devri, 

tunç devri ve maden devri olarak sınıflandırılmaktadır. Bu dönemlerde 

insanoğlu, oldukça zor Ģartlar altında hayatını sürdürmüĢ, belli çevre ve 

koĢullarda yaĢamaya ĢartlanmamıĢ, kutuptan ekvatora hemen her türlü iklim 

ve coğrafyada yaĢayabilme kabiliyeti kazanmıĢtır. Aynı Ģartlarda yaĢayan 

diğer canlıların yeteneklerine sahip olmayan insanoğlu, ağır tüm iklim ve 

coğrafi Ģartlar altında yaĢamayı nasıl baĢarabilmiĢtir? (Güvenç, 2013:9).   

 Güvenç (2013:10) bu soruyu yine kendisi Ģu Ģekilde cevaplamıĢtır: 

"Ġnsanoğlu kültürel bir varlıktır, diğer bir ifadeyle, hayatta yaĢayarak 

öğrendiklerini kültüründe saklayarak bir sonraki nesillere aktarma yeteneği ve 

becerisine sahiptir. Bu yüzden sahip olduğu kültür ile dünyaya hâkim olmuĢ 

ve diğer canlılar gibi yaĢamını sürdürebilmiĢtir". 

 Kültür, yüzyıllar boyunca yapılan savaĢ ve çatıĢmaların temelinde yer 

almakla birlikte, askeri alanda gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda kendisine çok 

fazla yer bulamamıĢ bir kavramdır. Özellikle soğuk savaĢ öncesinde 

uygulanan askeri planlamalarda, kültür ve kültürel faktörlerin genellikle göz 

ardı edildiği söylenebilir. Bununla birlikte iletiĢim ve ulaĢım teknolojilerindeki 

hızlı değiĢimler, değiĢik bölgelerdeki kültürlerin keĢfedilmesine olanak 
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sağlamıĢ, çeĢitli kültürleri keĢfetme isteği, dünyayı iletiĢim ve ulaĢım 

açısından ulaĢılabilir bir Ģekilde küçültmüĢtür. Örneğin; hava yolu ulaĢımı ile 

uzun mesafelere kısa bir süre içerisinde eriĢebilme kabiliyeti kazanılmıĢ, 

balistik füzelerin okyanusları aĢma süresi dakikalarla ölçülmeye baĢlamıĢtır. 

UlaĢım ve iletiĢimdeki hızın artıĢına paralel olarak maliyetler de bir o kadar 

azalmıĢtır (Nye ve Welch, 2011). Bahsedilen bu geliĢmeler, dünyanın dört bir 

yanında varlığı bilinmeyen kültürlere ulaĢımı sağlamıĢtır. 

 Yukarıda belirtilen bu değerlendirmeler ıĢığında, bölüm içerisinde yer 

alan "kültür kavramı" baĢlığı; "kültür nedir?", "kültürün özellikleri", "yumuĢak 

güç unsuru olarak kültür", "askeri harekâtlarda kültür", "kültürlerarası iletiĢim 

kuramları" ve "değerlendirme" olmak üzere altı ana baĢlık altında 

incelenmiĢtir. Bu doğrultuda ilk olarak kültürün tanımı yapılmıĢ, özellikleri 

ortaya konulmuĢtur. Daha sonra yumuĢak güç kaynağı (Nye, 2005) olarak 

görülen kültür, yumuĢak güç ve askeri alandaki uygulamaları çerçevesinde 

incelenmiĢtir. Takiben, kültürel istihbarat temelli oluĢtuğu değerlendirilen 

kültürlerarası iletiĢim kavramı, Edward T. Hall ve Geert Hofstede'nin 

geliĢtirdiği kuramlar çerçevesinde irdelenmiĢtir.  Kültür ve kültürlerarası 

iletiĢimi ortaya koyan bu kısım genel bir değerlendirme ile sonlandırılmıĢtır. 

b. Kültür Nedir? 

  Kültürü, Uluslararası ĠliĢkiler literatüründe yer alan güç, istihbarat 

ve güvenlik gibi kavramlara benzer Ģekilde farklı tanımlara sahip bir kavram 

olarak görmek mümkündür. Bir yandan belirli bir insan grubu tarafından 

paylaĢılan inançlar, değerler, davranıĢlar ve maddi objeler olarak 

tanımlanırken diğer taraftan bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve 

kuĢaktan kuĢağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özellikler olarak 

görülmektedir. Toplumların kimliklerini oluĢturan kültür kavramı, bir toplumu 

diğer toplumdan farklı kılan özellikler içerir ve toplumların yaĢam biçimi ile 

düĢünce tarzlarını oluĢturur (Macionis, 1989). 

 Kültürün tek bir tanımı olmadığı gerçeği bugüne dek yapılan 

çalıĢmalardan açıkça görülmektedir. Amerikalı antropologlar Alfred Kroeber 

ve Clyde Kluckhohn tarafından 1952 yılında yapılan çalıĢmada, kültüre iliĢkin 
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164 farklı tanımın olduğu belirtilmiĢtir (Güvenç, 2011:121; Journet, 2009:15). 

Kültüre iliĢkin çok sayıda tanımın bulunmasının nedenlerinden birisi 

Erkenekli'ye göre (2013:148); kültürün maddi-manevi, maddi-moral, açık-

kapalı, görünen-görünmeyen, öznel-nesnel, soyut-somut Ģeklinde ikili 

ayrımlara sahip olmasıdır.  

Kültür sözcüğü Latince “colere” kelimesinden türetilmiĢtir ve “sürmek”, 

“ekip, biçmek” anlamında kullanılmaktadır (Erkenekli, 2013:148). Ġlk kez 

Voltaire tarafından insan zekâsının oluĢumu, geliĢimi, geliĢtirilmesi ve 

yüceltilmesi anlamında kullanılan (Güvenç, 2011:122; Demirkan, 2007:5) 

kültürün ilk bilimsel tanımı, 1871 yılında Ġngiliz antropolog Sir Edward Burnett 

Taylor tarafından "Ġlkel Kültür, Primitive Culture (1871)" adlı eserinde 

verilmiĢtir. Taylor‟a (1871) göre kültür veya medeniyet; toplumun bir üyesi 

olarak insanoğlunun kazandığı bilgi, sanat, moral, kanun, gelenek-görenek 

ve benzeri yetenek ve becerileri içeren karmaĢık bir bütündür (Taylor, 

1871:1). Türkiye'de kültür konularını ilk defa ciddi ve akademik olarak ele 

alan Ziya Gökalp‟e (1995:11) göre insan toplumlarının bütün fertlerini 

birbirine bağlayan, yani kiĢiler arasındaki uyumu sağlayan kurumlar "hars" bir 

baĢka ifadeyle "kültür" kurumlarıdır. Kültür kavramı, SoydaĢ (2010:34) 

tarafından; yaygınlık, fonksiyonel, öğrenme zamanı, yerleĢim yeri ve refah 

seviyelerine göre beĢ temel baĢlık altında altında14 (Tablo-11), Erkenekli 

(2013:149) tarafından ise betimleyici, tarihsel, normatif, yapısal, psikolojik ve 

genetik tanımlamalar Ģeklinde altı baĢlık altında sınıflandırılmıĢtır. 

             Tablo-11 : Kültürel Sınıflandırma (SoydaĢ, 2010:34) 

Yaygınlık derecesine göre 
Genel kültür 

Alt kültür 

Fonksiyonuna göre 
Maddi kültür 

Manevi kültür 

Öğrenme zamanına göre 

Sonradan oluĢan kültür 

Birlikte oluĢan kültür 

Önceden oluĢan kültür 

YerleĢim yerlerine göre 
Köy kültürü 

ġehir kültürü 

Refah seviyesine göre Fakirlik, Zenginlik 

                                            
14

 SoydaĢ (2010), beĢ temel sınıflandırmanın yanı sıra genel olarak kültürün;  Açık Kültür, 
Hayat Kültürü, Bireysel Kültür, Ulusal Kültür, Egemen Kültür, Seçkinler Kültürü, Utanç 
Kültürü, Kapalı Kültür, Ölüm Kültürü, Ortak Kültür, Evrensel Kültür, KarĢıt Kültür, Popüler 
Kültür, Kitle Kültürü ve Suç Kültürü baĢlıkları altında da incelenebileceğini belirtmektedir. 
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Güvenç‟e (2011:121) göre kültür soyut bir kavramdır ve bir toplumun ya 

da bütününün birikimli uygarlığıdır. Marx‟ın “kültür, doğa‟nın yarattıklarına 

karĢılık insanoğlunun yarattığı her Ģeydir” Ģeklindeki kısa ancak oldukça 

kapsamlı bir tanımını veren Güvenç (2011:123), kültür sözcüğünün dört ayrı 

anlamda kullanıldığını belirtmektedir. Buna göre bilim alanındaki kültür; 

uygarlık, beĢeri alandaki kültür; eğitim sürecinin ürünü, estetik alanındaki 

kültür; güzel sanatlar, maddi (teknolojik) ve biyolojik alandaki kültür ise 

üretme, tarım, ekin, çoğalma ve yetiĢtirmedir (Güvenç, 2011:125). Güvenç'e 

(2011:130-132) göre kültürün öne çıkan özellikleri arasında, "öğrenilen, 

toplumsal, tarihi ve değiĢken" bir kavram olması sayılabilir. 

 Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından verilen tanıma göre kültür; “toplumsal 

geliĢme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 

çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”dür. TDK‟nın 

farklı bir tanımına göre kültür; “bir topluma veya halk topluluğuna özgü 

düĢünce ve sanat eserlerinin bütünü" ve "muhakeme, zevk ve eleĢtirme 

yeteneklerinin, öğrenim ve yaĢantılar yoluyla geliĢtirilmiĢ biçimidir" (TDK 

[web], 2014b). 

 Macionis (1989:61) kültürü; "inançlar, değerler, davranıĢlar ve belirli 

insanlar tarafından paylaĢılan maddi nesneler" olarak tanımlamaktadır. 

Macionis‟in tanımında kültürün maddi bir unsur olması öne çıkarılmıĢtır. Koca 

(2010:88) daha geniĢ bir yaklaĢımla kültürü; toplumun bireyleri tarafından 

kazanılan alıĢkanlıklar, değerler, idealler, gelenek, görenek, sosyal kurallar, 

ahlak kuralları, sanat, inanç ve inanıĢ gibi kabiliyetler olarak tanımlarken 

ülkelerin sosyal genetiği/mirası olarak betimlemektedir.   

 Kültür, toplumların ortak davranıĢlarını, değerlerini ve davranıĢ 

Ģekillerini ön plana çıkaran, bir baĢka ifadeyle, günlük hayatın içinde var olan 

davranıĢ, görgü kuralları, kutlamalar, vücut dili, jest ve algılar gibi soyut, kılık 

kıyafet, folklör, genel görünüĢ gibi somut nesneleri içeren bir kavramdır 

(Macionis,1989). 
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 Gavriel'e göre (2010:72) kültür, toplumun bireyleri tarafından paylaĢılan 

değerler, beklentiler ve fikirler sistemidir. Gavriel tarafından insan bir 

bilgisayara, kültür ise o bilgisayarı çalıĢtıran bir yazılıma benzetilmiĢtir. 

Bilgisayarları çalıĢtıran farklı iĢletim sistemlerinin farklı iĢlemcilere sahip 

olması gibi kültürün de farklı coğrafyalarda farklı toplumların sahip olduğu 

değerler bütünü olduğunu söylemek mümkündür. Kültür, doğuĢtan kazanılan 

bir yetenek değildir, bir baĢka ifadeyle, sonradan öğrenilen ve toplumun 

bireyleri tarafından paylaĢılan bir kabiliyettir. (Gavriel, 2010:72-73). 

 Haviland ve arkadaĢlarına (2008:103) göre kültür, bir toplumun 

paylaĢtığı ve üyelerine yaydığı görüĢler, değerler ve algılardır, bunlar insan 

davranıĢlarını yorumlamada kullanılır. Eagleton (2011:11) farklı bir 

yaklaĢımla kültür kavramının, özgürlük ve determinizm, eylemlilik ve 

dayanıklık ile değiĢim ve kimlik gibi kavramların açıklanmasında kullanıldığını 

vurgulamaktadır. Haviland ve arkadaĢlarının (2008:102) belirttiği gibi her 

kültür, insanların karĢılaĢtıkları sorunları çözmeye yardımcı olacak düĢünce 

ve eylemler için bir kılavuz niteliğindedir.  

 Milli ve kurumsal kültürler arası etkileĢimler üzerine eserleri bulunan 

Geert Hofstede ve arkadaĢları (2010:5), Gavriel'in (2010) iĢletim sistemi 

benzetmesine yakın bir Ģekilde kültürü, bir grup insanı diğerlerinden ayıran 

“zihinsel yazılım” olarak görmektedir (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010:5). 

Bunun yanı sıra Hofstede ve arkadaĢları (2010:7) kültür baĢlığı altında 

toplanabilecek faktörleri; semboller (ev, cami, araba, kitap, sakal, Boğaz 

Köprüsü vb), kahramanlar, önderler (Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Nasrettin 

Hoca vb.), gelenekler, adetler (sünnet, evlenme, kına gecesi vb.) ve değerler 

(namus, aile, çocuk, anne vb) Ģeklinde sınıflandırmıĢtır. Hofstede, 

sınıflandırdığı kültürel faktörleri soğan diyagramı adını verdiği bir model ile 

açıklamıĢtır (ġekil-3). 
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Dil ve sözlü semboller 
Sözlü olmayan semboller 
 
 
 

DavranıĢlar, 
BeĢ Duyu Organı ile tespit 

edilebilenler 
 

(Müzik, mimari, spor, dil,  
edebiyat, para, yiyecek, giyim, 
silah, jest, toplum, kutlamalar, 

sanat vb.) 

Fikirler, GörüĢler, BakıĢ açısı, DavranıĢlar, 
Felsefe, Değerler 

 
(Liderlerin görüşleri, ailenin rolü, risk, 

insanların motivasyonları, iş ve çalışma 
ortamının önemi, insan doğası hakkında 

inançlar, erkek veya kadınların davranışları, 
geçmiş, gelecek ve şimdiki odak konular vb.)  

Değerler 

Gelenekler 

Semboller 

Kahramanlar 

Eylemler 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ġekil-3 : Soğan Diyagramı (Hofstede ve diğerleri, 2010:8) 

 Modele göre değerler, diyagramın çekirdek kısmında yer almaktadır. 

Semboller, kahramanlar, gelenekler gibi diğer faktörler ise soğanın kabuk 

kısmını oluĢturmaktadır. Kültürün temelini teĢkil eden değerlere ulaĢabilmek 

için etrafını çevreleyen tabakaların analizine ihtiyaç duyulmaktadır (Hofstede 

ve diğerleri, 2010:7). Değer temelli bir baĢka çalıĢma Erkenekli (2013) 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Erkenekli'ye (2013:153) göre kültür alanında 

değerden bağımsız bir nesne yoktur ve kültür, değerlere yüklenilen aracılar 

yoluyla anlaĢılan bir gerçekliktir.  

 Kültür kavramı, Brooks Peterson (2004:21-22) tarafından bir buzdağı 

modeli ile açıklanmıĢtır (ġekil-4).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil-4 : Kültür Buzdağı Modeli (Peterson,2004) 
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 Buzdağı‟nın görünen kısmının altında bulunan görünmeyenler gibi, 

kültür de görünenlerin ötesinde birçok görünmeyen bileĢene sahiptir. 

Buzdağının görünen kısmı, her türlü araç-gereç, giysi, para, silah, eĢya, 

moda, edebiyat, müzik vb. gibi kültürün sembolik ve maddi yönünü 

göstermektedir. Görünmeyen kısmı ise, topluma ait inançlar, gelenekler, 

normlar, düĢünce biçimleri, fikirler ve değerler gibi soyut bileĢenleri 

içermektedir. Bütün kültür ögeleri, güvenlik, emniyet, ait olma, saygı görme, 

yaratıcılık, iletiĢim vb. evrensel insan ihtiyaçları üzerine kuruludur. Bir üst 

katman, kültürel olarak paylaĢılan gelenekler, inançlar, değerler, normlar ve 

sembolleri içermektedir. Anlamlı Ģeyleri ifade eden iĢaret, eser, kelime, jest 

veya davranıĢ olarak tanımlanan sembolleri, somut veya soyut semboller 

Ģeklinde tasniflemek mümkündür (Ting-Toomey,1999:10; Peterson, 2004:21-

22; Demirkan, 2007:8). 

 Kültür, bir toplumun yaĢama, yeme içme ve giyinme biçimi, bir baĢka 

ifadeyle, günlük hayatın kendisidir (SoydaĢ, 2010:29-31). Ġnsan geliĢimi, 

kültürün içinde gerçekleĢmekte olup kültürden bağımsız hareket 

edilememektedir (Erkenekli, 2013:155). Kültürün öğrenilen bir davranıĢ 

olması, onun içgüdüsel bir davranıĢ olarak görülmesine engel olmaktadır. 

Kültür, paylaĢılan görüĢ, değer ve davranıĢlar olsa da içindeki herĢeyi 

aynılaĢtırmak mümkün değildir. Müslüman ve Museviler için yasak olan 

domuz etinin diğer dinlere mensup insanlarca yararlı bulunması, kültürün 

değiĢkenliğini ortaya koyan güzel bir örnektir (SoydaĢ, 2011:31).  

c. Kültürün Özellikleri 

 Dünya üzerinde yaĢayan her toplumun kendine ait bir kültürü 

vardır. Mekândan mekâna ve zamandan zamana değiĢiklik gösteren kültür, 

toplum içerisindeki gruplar veya belirli bir topluluktaki bireyler tarafından 

paylaĢılan değerler zinciri olarak görülmektedir (Erkenekli,2013). Dünyada 

var olan kültürlerin aĢağıda açıklanan ortak özelliklere sahip olduğu 

söylenebilir.  
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  (1) Kültür Öğrenilir 

   Kültür, toplumdaki bireyler tarafından öğrenilerek kuĢaktan 

kuĢağa aktarılabilmektedir (SoydaĢ, 2010:36). Antropolog Ralp Linton‟un 

ifadesiyle kültür, biyolojik olarak kalıtım yoluyla aktarılmaz, öğrenilir. Bireyler, 

kültürü içinde yaĢayarak öğrenirler ve kültürün nesilden nesile aktarılmasına 

“kültürlenme“ denir (Haviland ve diğerleri, 2008:113). Kültür, kiĢinin yer aldığı 

çevreye ve ortama göre değiĢiklik göstermektedir. DeğiĢik çevrelerde 

yaĢayan insanların değiĢik kültürlere sahip olma ihtimali hayli fazladır. Bir 

grubun üyeleri tarafından paylaĢılan ve öğrenilen kültür, gelecek nesillere 

sosyal miras olarak sunulmaktadır (Macionis,1989). 

 (2) Kültür Süreklidir 

  Tüm canlılar öğrenme yetisine sahiptir ve sürekli olarak 

öğrenme süreci yaĢarlar. Ancak bu öğrendiklerini kendisinden sonrakine 

aktarabilen tek canlı Ġnsan'dır (Güvenç, 2011:130). Kültür, gelenek ve 

görenekler vasıtasıyla kuĢaktan kuĢağa aktarılabilmektedir (SoydaĢ, 

2011:37; USA Field Manuel 3-24, 2006). 

 (3) Kültür Toplumsaldır 

  Kültür, toplum içerisindeki insanlar tarafından yaratılır ve 

ortaklaĢa paylaĢılır (Güvenç, 2011:130-131). Bir toplumun üyeleri tarafından 

paylaĢılan alıĢkanlıklar, kabul edilen davranıĢlar, değer ve tutumlar o 

toplumun kültürünü oluĢturmaktadır (SoydaĢ, 2011:37). 

 (4) Kültür Sembollere Dayanır 

  Koca‟ya göre (2010:87) insanlar belirli zaman, mekan ve 

Ģartlara göre kendi kültürlerini üretirler ve bunları çeĢitli vasıtalarla diğer 

insanlara aktarırlar. Bu vasıtalardan birisi de sembollerdir. Ġnsan 

davranıĢlarının birçoğu, iĢaret, ses, amblem ve diğer Ģeyleri anlamlı kılan 

sembollerle ifade edilmektedir (Haviland ve diğerleri, 2008: 115). Örneğin; 

inançların, barıĢın, özgürlüğün vb. birçok davranıĢın kendine özgü sembolü 

bulunmaktadır.  
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Kültürel semboller, ortak kültüre sahip insanlar tarafından tanımlanan ve 

belirgin anlamlar taĢıyan herĢeydir (Macionis, 1989:64). Sesler, görüntüler, 

objeler ve insan hareketleri sembol olarak nitelendirilebilir. Örneğin; bir kâğıt 

üzerine yazılan harfler basit anlamda mürekkep olarak görünse de içerik 

olarak birçok Ģeyi ifade etmesinden dolayı sembol olarak tanımlanır. 

Semboller, kültürden kültüre farklılıklar gösterebilir ve her sembol kültürler 

arasında farklı anlamlar taĢımaktadır. Bununla birlikte aynı toplum içerisinde 

bile sembollerin farklı anlamlar ifade ettiğini söylemek mümkündür. Semboller 

bir kültürün en küçük ve en basit birimleridir, zaman içerisinde değiĢiklik 

gösterebilir ve farklı anlamlar ifade edebilirler (Macionis,1989). Örneğin; 

ABD‟de Blue Jean ilk üretildiğinde iĢçiler tarafından giyilen sıradan bir ürün 

iken, günümüzde her kesimin rağbet gösterdiği bir moda ikonu haline 

dönüĢmüĢtür. 

Dünya üzerindeki kültürler, sahip oldukları sembolleri dil ile ifade 

etmiĢlerdir. Dil, kültürler arasında iletiĢimi sağlayan önemli unsurlardan 

birisidir. Ortak inançlar, düĢünceler ve hisler, kültürün temeli sayılmakla 

birlikte, bunların tümü dil sayesinde bir anlam kazanmaktadır. Toplumlar 

arasında veya toplum içerisinde kültürlerin geçiĢleri, dil sayesinde kurulan 

iletiĢim ile olmuĢtur (Macionis,1989:66-67). Ortak bir dile sahip olmayan 

devletlerin, ortak bir kültüre de sahip olamadığı, bü tür devletlerde farklı 

kültürler arasındaki iletiĢim eksikliğinden kaynaklanan sorunların çözüme 

ulaĢtırılamaması nedeniyle ülke içerisinde istikrarın sağlanamadığını 

söylemek mümkündür. Bu durumun belirgin bir örneği olarak Afganistan 

gösterilebilir. Birçok etnik gruptan oluĢan Afganistan, farklı dillerin 

konuĢulduğu, aynı ülkede yaĢayan insanların birbirlerini anlamada güçlük 

çektiği ve dolayısıyla iç istikrarsızlığın eksik olmadığı bir ülke haline 

dönüĢmüĢtür. Bu nedenle ortak bir kültür de oluĢturulamamıĢtır. Sonuç 

olarak ortak bir dilin ülke içerisinde yaĢanan istikrarsızlıkları önleyebilme 

kapasitesine sahip bir sembol olduğunu söylemek mümkündür. 

 (5) Kültür PaylaĢılır 

  Kültür, paylaĢılan görüĢler, değerler ve davranıĢları simgeler, 

bireylerin grup içerisindeki davranıĢlarının anlamlı hale gelmesini sağlar. 
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Ortak bir kültürün oluĢumu, insanların belirli koĢullarda birbirlerine nasıl 

karĢılık verebileceklerini belirlemektedir. Ġnsanlar ortak çıkarlar için bir arada 

toplanmakta ve kendi kültürlerini paylaĢarak ortak bir kültür 

oluĢturabilmektedirler (Haviland ve diğerleri, 2008:104). Kültür, toplum, örgüt 

ve küme gibi yapılanmalar içerisinde yer alan insanlar tarafından yaratılmakta 

ve paylaĢılmaktadır (Güvenç, 2011:130). 

  (6) Kültür DeğiĢkendir  

  Kültür zaman geçtikte, yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar göz 

önünde bulundurularak değiĢime uğrayabilmektedir (SoydaĢ, 2011:37). 

Örneğin, 1990‟lı yıllarda kültürün birer parçası olan birçok sembol, 2000‟li 

yıllarda değiĢime uğramıĢ, popülerliğini ve önemini yitirmiĢtir. Ġnsanların sahip 

olduğu değerler, inançlar, semboller vb. kültürel faktörler, zamanla değiĢime 

uğramıĢ veya unutulmuĢlardır. Son zamanlarda Türkiye‟nin geçmiĢ yıllarına 

yönelik çekilen televizyon dizilerinin (80‟ler, 90‟lar vb), unutulmaya yüz tutmuĢ 

kültürün yeni nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını söylemek 

mümkündür.  

 (7) Kültür ĠnĢa Edicidir 

  Evlilik, iktisat, hukuk, dil gibi sosyal kurumları kültür inĢa 

etmekte ve yaĢatmaktadır. Aynı zamanda kültür emredicidir, insanları, 

sahiplenme yoluyla kurallara saygı ve kabullenmeye yöneltir (Journet, 2009: 

21). 

 (8) Kültür, dinamik ve değiĢken bir yapıya sahiptir. Ġnsanların 

ayırt edici bir özelliğidir (Multinational Experiment  6.0, 2010). 

 Antropolojik açıdan kültürü fiziksel, sosyal ve inanç sistemleri olmak 

üzere üç boyutta incelemek mümkündür (Multinational Experiment 6.0, 

2010). Fiziksel boyut kapsamında; insanoğlu, avlanma, yiyecek arama, 

yerleĢik düzene geçme vb. faaliyetlerini hayata geçirebilmek için fiziksel 

çevre ile sürekli etkileĢim halindedir. Kültürün anlaĢılabilmesi için fiziksel 

çevreyi tanımak oldukça önemlidir. Kültürün geliĢimi üzerinde fiziksel arazi 

özelliklerinin etkili olduğu bilinmektedir. Sosyal boyutlar kapsamında 
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incelendiğinde, insanlar arasındaki hiyerarĢi ve etkileĢim, kültürün geliĢimini 

yakından ilgilendirmektedir. Örneğin, kadın-erkek iliĢkileri, Afganistan ile 

Avrupa ülkelerinde oldukça farklıdır (Multinational Experiment  6.0, 2010).  

 Ġnanç sistemleri boyutuyla değerlendirildiğinde, farklı kültür gruplarının 

farklı inanç sistemine sahip oldukları görülmektedir. Ġnanç sistemleri, 

insanların dünyayı nasıl algılamaları gerektiği konusunda etkilidirler. Aynı 

zamanda insanların davranıĢları grupların inançlarını etkilemektedir. 

GeçmiĢten günümüze kadar geçen sürede inanç sisteminin kültür üzerindeki 

etkisi oldukça fazla olmuĢ, değiĢen inanç sistemleri insanların sahip oldukları 

kültürlerin de değiĢmesine öncülük etmiĢtir (Multinational Experiment  6.0, 

2010). 

 Kültürü anlamaya yönelik yapılan çalıĢmaların, betimsel, psikososyal, 

tarihsel, yapısal ve kuralcı olmak üzere beĢ farklı alanda gerçekleĢtirildiğini 

söylemek mümkündür. Betimsel alanda; insanoğlunun bilgi, sanat, dil, 

politika, ekonomi vb. konuları içeren yaĢamsal konuları, psikososyal alanda; 

sosyalleĢme süreci ve bireysel öğrenme, tarihsel alanda; değerler, gelenek, 

görenek ve sosyal miras konular yer almaktadır. Yapısal alanda ise kültürün 

nasıl oluĢtuğu veya oluĢturulduğu ile ilgili soruların cevapları aranmakta, 

ortak değerler, sosyo ekonomik konular, tarihsel, genetik ve çevresel 

durumlar ele alınmaktadır. Son olarak kuralcı (normative) alanda; kurallar, 

sosyal rol modelleri ve değerler incelenmektedir (Multinational Experiment  

6.0, 2010:37). 

d. YumuĢak Güç Unsuru Olarak Kültür 

  Uluslararası ĠliĢkiler literatürüne yumuĢak gücü kazandıran Nye‟a 

(2005:20) göre bir ülkenin yumuĢak gücü; siyasi değerler, dıĢ politika ve 

kültür olmak üç kaynağa dayanmaktadır. Her üç kaynağın uluslararası iliĢkiler 

açısından önemli olduğu değerlendirilmiĢ olsa da çalıĢma, sadece kültürün 

incelenmesi ile sınırlandırılmıĢtır. Edebiyat, sanat ve eğitimi içeren üst kültür 

ve eğlenceye dayalı popüler kültür olarak ikiye ayrılan kültür kavramı, bir 

ülkenin yumuĢak güç yaratma açısından en etkin kaynaklarından birisi olarak 

görülmektedir (Nye, 2005).  
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 Kültürü ABD perspektifinden değerlendiren Nye (2005), her ne kadar 

popüler kültürün her zaman yumuĢak güç yaratma potansiyelinin olmadığını 

vurgulasa da, genel anlamda popüler kültür, ABD değerlerini “heyecanlı, 

egzotik, zengin, güçlü, moda yaratan yani modernliğin en uç noktası” olarak 

görünmesini sağlamaktadır. Birçok ülkede gösterilen ABD yapımı filmler, 

hayranlık yaratarak ABD‟nin yumuĢak gücünün etkisini pekiĢtirmektedir. 

Ancak popüler kültürün yarattığı etki, ülkeden ülkeye değiĢmektedir. Her ikisi 

de müslüman ülke olmasına rağmen ABD filmleri Suudi Arabistan‟da 

hayranlık uyandırırken Pakistan‟da nefretle karĢılanabilmektedir (Nye, 

2005:21). Bu ikilem, aynı ülke içerisinde bile farklılık yaĢanabilmektedir. Çin 

örneğinde olduğu gibi ülke yönetimine ters düĢen ABD popüler kültürü, 

özellikle genç nesillere çekici gelmektedir.15
 

 Popüler kültür, ülkelerin dıĢ siyasetlerindeki baĢarılarının, bir baĢka 

ifadeyle, yumuĢak güçlerinin temel etki noktalarından birisidir. ABD‟nin 

popüler kültürü, dıĢ politika analizlerinde oldukça fazla kullanılmıĢtır. Hatta 

Nye'ın (2005:55) iddiasına göre ABD, soğuk savaĢı popüler kültürü 

sayesinde kazanmıĢtır. ABD'nin popüler kültüre dayanan yumuĢak gücü 

Sovyet yönetiminin tüm engellerine rağmen halk üzerinde derin etkiler 

bırakmıĢ, Sovyet sistemini içeriden yıpratmıĢ, bir baĢka ifadeyle kaleyi içten 

fethetmiĢtir. 

 Çin‟de ise durum çok farklı değildir. Çin hükümetinin tüm sansür 

uygulamalarına rağmen, özellikle Ġnternet ortamında, sosyal ağların 

kullanımına engel olunamamıĢtır.16
 2012 yılında yaĢanan “Arap Baharı” 

hareketinin itici gücü olarak ABD kaynaklı sosyal medya araçlarını görmek 

mümkündür.17
 Bu araçlar, bir taraftan ABD kültürünü yaymaya yönelik etkiler 

yaratırken diğer taraftan ülkelerin mevcut düzenlerinin sorgulanmasına yol 

                                            
15

 AraĢtırmacı tarafından 2012 yılında Çin‟e gerçekleĢtirilen ziyaret esnasında bu durum 
açıkça gözlemlenmiĢtir. 
16

 Çin hükümetinin facebook, twitter ve youtube tarzı sosyal medya araçlarına yönelik 
koymuĢ olduğu sansür basında sıkça yer almıĢtır. Ayrıntılı bilgi için bkz :  
< http://www.cfr.org/china/media-censorship-china/p11515>, 05.04.2014. 
17

 Bu yönde yapılan açıklamalardan en dikkat çekici olanı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı‟nın yaptığı açıklamadır. Yazıcı, “Bugün herkes hemfikirdir ki; Facebook, Twitter ve 
elektronik yazıĢmalar olmasaydı Arap Baharı olmazdı”  sözleri ile sosyal medya araçlarının 
etkisini vurgulamaktadır. Söz konusu açıklamanın detayları için bkz : 
<http://www.posta.com.tr/ekonomi/HaberDetay/Bakan-Yazici--Twitter-olmasaydi--Arap-
Bahari-olmazdi.htm?ArticleID=140412 > , 05.04.2014. 
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açmıĢ, halkların meĢru yönetimlere karĢı ayaklanması yolunda öncü kuvvet 

olmuĢtur. Çin yönetiminin özellikle Ġnternete yönelik koymuĢ olduğu sansür 

bu korkunun bir yansıması olarak görülebilir. 

 Bir diğer kültür çeĢidi olan üst kültür, yumuĢak gücün uygulanmasında 

daha etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Eğitim bu yöntemlerin en baĢında 

gelen, kültürün öğrenilmesi ve benimsenmesi açısından en etkili olanıdır. 

Bilimsel faaliyetleri, ülkelerin yumuĢak gücünün artıĢına imkân sağlayan 

faaliyetler olarak görmek mümkündür. Örneğin, Erasmus tarzı ülkeler arası 

değiĢim programları, gidilen ülkenin kültürünün öğrenilmesi adına etkili bir 

yöntem olmaktadır. 1995 yılında BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü 

tarafından kurulan ve kar amacı gütmeyen resmi bir kurum olan "Uluslararası 

Kültürel DeğiĢim Programları Burs Vakfı", Türkiye‟nin yumuĢak gücüne örnek 

gösterilebilir. Vakfın amacı resmi Ġnternet sitesinde Ģu Ģekilde özetlenmiĢtir: 

"Türkiye'yi, Türk toplumunu, tarihini ve kültürünü tanıtmak, Türkiye hakkında 

yabancı ülkelerde olumlu bir kamuoyu oluĢturmak amacıyla yabancı orta ve 

yüksek öğrenim gençliğini Türkiye'ye davet etmek, Yüksek öğrenim Türk 

gençlerinin, kendi tarihi ve kültürel mirasını daha iyi tanımalarını sağlamak, 

onları öğrenimlerinde baĢarıya teĢvik etmek, kendi aralarında sosyal iliĢkilerini 

kuvvetlendirmek, birleĢme ve kaynaĢmalarını sağlamak, yurtdıĢında eğitim 

almak isteyen, yurtdıĢında tatil yapmak isteyen, yabancı dilini geliĢtirmek 

isteyen Türk gençlerine Vakıf senedinde belirtilen yardımlarda bulunmaktır."
18  

 Diğer taraftan son zamanlarda Türkiye'de gündemde olan diziler, 

özellikle Arap dünyası baĢta olmak üzere birçok ülke için oldukça popüler 

olmuĢtur. Hemen hemen tüm Arap ülkelerinde Türk dizileri uydu vasıtasıyla 

izlenmekte ve beğenilmektedir.19 Tüm bu dizilerin, Türkiye‟nin yumuĢak 

gücünü oluĢturduğunu söylemek mümkündür.  

e. Askeri Harekâtlarda Kültür 

  Kültürün askeri harekâtlarda kullanılmasının, son zamanların 

önemli konularından birisi haline geldiği söylenebilir. Literatür araĢtırması 

                                            
18

 Ayrıntılı bilgi için bkz : <http://www.icep.org.tr/turkish/amaclar.asp>, 25.04.2014 
19

 75 ülkede 400 milyon izleyiciye ulaĢan diziler, Kuzey Afrika'dan Çin'e kadar geniĢ bir 
coğrafyada beğeniyle izlenmektedir. <http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/turk-
dizilerinin-rekoru>, 21.02.2014. 
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esnasında kültürel faktörlerin askeri harekâtlarda kullanımına iliĢkin 

Türkiye‟de bir çalıĢmaya rastlanmamakla beraber özellikle Afganistan ve Irak 

harekâtları, ABD perspektifinden konuyu ön plana çıkarmıĢ, askeri ve 

akademik alanda birçok çalıĢmanın öncüsü olmuĢtur. Bu noktada kültürü, 

düĢman veya düĢman olması muhtemel tehditler ile tarafsız halkın dünyaya 

bakıĢ açısını ortaya koyan bir mercek olarak düĢünmek doğru bir yaklaĢım 

olabilir. Bir baĢka ifadeyle kültürü, savaĢın üzerindeki sis perdesini 

kaldırmaya yarayan ve istihbarat tahminlerini artırıcı etki yapan bir yaĢam 

biçimi olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte din, dil, sembol, kural, gelenek 

ve görenekler ile değerleri içeren kültürel faktörleri, askeri harekâtların baĢarı 

veya baĢarısızlıklarını yakından etkileyen faktörler olarak görmek 

mümkündür (Gavriel, 2010).  

 Kültür, insanoğlunun kalbinde ve zihninde yer alan ortak bir anlayıĢtır ve 

problemlerin değiĢik açılardan çözülmesini ifade etmektedir. Kültürün 

anlaĢılabilmesi için öncelikle insanların “kalpleri ve zihinlerini” anlamak ve 

küresel düĢünüp yerel hareket etmek (Saydam, 2007:297) önemlidir. 

Ulusların karmaĢık bir yapıda olması ve bünyelerinde farklı etnik grupların yer 

alması, o ülkenin kültürünü karmaĢık bir hale getirmektedir (Danielsen, 

2011). Ülke içerisinde var olan tüm değerler, kültürün birer parçasıdır ve 

dinamik bir yapıya sahiptir. Özellikle devleti oluĢturan toplum, birbirlerini 

tanımasalar da ortak bir kültür etrafında birleĢebilmektedir. Ortak bir kültür 

anlayıĢı etrafında toplanan ve hareket eden topluluğa verilebilecek en güzel 

örneklerden birisi olarak ülkelerin silahlı kuvvetleri gösterilebilir (Danielsen, 

2011). 

 Silahlı kuvvetlerin yer aldığı simetrik harekâtlarda her iki taraf aynı veya 

benzer teknolojileri kullanmaktadır. Bununla birlikte teknolojik imkânların 

kullanıldığı günümüz savaĢlarında karĢı tarafın kültürü genel olarak göz ardı 

edilmektedir. Ġki büyük devlet arasında yaĢanan soğuk savaĢ süreci, bu 

durumun bariz bir örneğidir. Bu süreçte ABD ve Sovyetler Birliği, sahip 

oldukları teknoloji doğrultusunda birbirlerini tehdit olarak kabul etmiĢlerdir. 

Ancak soğuk savaĢ sonrası ortaya çıkan terörizm gibi tehditlerle mücadele 
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kapsamında kültürel faktörlerin ön plana çıktığını söylemek mümkündür 

(Field Manuel 3-24, 2006). 

 Harekât alanında var olan kültürel faktörlerin tanınmasına yönelik elde 

edilen bilgi, üç seviyeden oluĢmaktadır (Tablo-12). Birinci seviyede; ne tür bir 

kültürün olduğuna dair kültürel farkındalığın yaratılması hedeflenmektedir. 

Ġkinci seviyede; algılar, davranıĢlar, inançlar gibi kültürel faktörlerin neden 

önemli olduğuna dair cevapları içeren kültürel anlayıĢ yer almaktadır. Üçüncü 

seviyede ise kültürel faktörlerin harekâtın planlamasını ve harekât alanını 

nasıl etkilediğine iliĢkin analiz edilmiĢ bilgileri sunan kültürel istihbarat 

bulunmaktadır. Belirtilen bu üç seviye ile harekât alanında kültüre iliĢkin 

bilinmezlerin açığa çıkartılması hedeflenmektedir (Gavriel, 2010). 

Tablo-12 : Kültürel Bilginin Seviyeleri (Gavriel, 2010:78) 

Kültürel Bilgi 

Kültürel Ġstihbarat 

Peki sonra? Nasıl? 
- Harekât alanını, 
- Planlamayı, 
- Harekâtları nasıl etkiler? 

Kültürel AnlayıĢ 

Neden? 
- Algılar, 
- DavranıĢlar, 
- Ġnançlar. 

Kültürel Farkındalık  

Ne? 
- Din, 
- Dil, 
- Yapılması ve yapılmaması 
gerekenler 

  

Askeri harekâtlarda kültürel faktörlerin analizi ve kültürel farkındalığın 

yaratılmasına dair bilimsel çalıĢmaların varlığı kabul edilmekle birlikte 

yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Genel olarak literatürde yer alan 

çalıĢmaların ortak hedefinin, harekât alanına yönelik kültürün tanınması ve 

askerlerin bölge kültürüne iliĢkin alması gereken eğitimler üzerine olduğu 

söylenebilir. ABD Silahlı Kuvvetlerinden emekli Albay Maxie McFarland‟ın 

yaptığı çalıĢma, kültürün askeri harekâtlardaki önemini açıklaması açısından 

güzel bir örnektir. McFarland'a (2005) göre ABD Silahlı Kuvvetlerinin deniz 

aĢırı bölgelere yönelik yapacağı/yaptığı harekâtlarda baĢarı 

sağlayabilmesinin temeli, bölge halkı ile nasıl iletiĢim kurulacağını 
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öğrenmesine dayanmaktadır. McFarland (2005), kültürel bilgiye sahip ve iyi 

eğitilmiĢ bir askerin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 

- Kültürün, kendi ve diğerlerinin davranıĢ ve inançlarını nasıl 

etkilediğini anlar, 

- Diğerlerinin düĢüncelerini ve davranıĢlarını etkileyebilecek belirgin 

kültürel inanç, değer ve kırılganlıkların farkındadır, 

- Kültürel farklılıkların ne olduğunu bilir, 

- Sosyal, politik ve tarihsel güçler tarafından ĢekillendirilmiĢ tarihsel 

bilginin farkındadır, 

- Diğer ülkelerin tarihinde önemli yer tutmuĢ olayları bilir ve bu 

olayların toplumun davranıĢlarını, inançlarını ve değerlerini nasıl etkilediğini 

analiz eder, 

- DeğiĢik kültüre sahip bireylerin benzerliklerinden ve 

farklılıklarından haberdar olur, davranıĢlarını bu benzerlik ve farklılıklara göre 

Ģekillendirir, 

- Basmakalıp bilgilerin, önyargı ve etnik çatıĢma nedenlerinin 

farkındadır ve bu konuda oluĢan hassasiyetlere göre davranıĢ gösterir, 

- Harekât alanında konuĢulan dilleri bilir, anlar ve konuĢur,  

- Diğer kültüre sahip insanlarla iyi iletiĢim kurar ve pozitif bir 

yaklaĢım gösterir, 

- Bölgedeki kültürel farklılıkları bilir ve bunların askeri harekâtlar 

üzerindeki etkisini iyi analiz eder. 

McFarland‟ın çalıĢmasını destekler Ģekilde Wunderle (2005), kültürel 

faktörlerin, etki tabanlı harekâtlarda karar verme sürecinde oldukça önemli bir 

yere sahip olduğunu vurgulamaktadır (ġekil-5). Wunderle'nin (2005) 

önermesine göre, askeri harekâtlarda kültürel faktörler, kültürel istihbarat ve 

kültürel farkındalık ile birlikte komutana kültürel destek sağlayarak karar 

verme sürecini olumlu yönde etkilemektedir.  

 

 

 

 



 

90 
 

Ġstihbarat Hazırlığında Kültürel Faktörler 

Kültürel Bilgi Toplama 

Kültürel Analiz 

Birlik Eğitimleri 

Planlamada Kullanım 

Harekât Alanı Kültür ÇalıĢmaları 

Komutana Kültürel Destek 

Kültür Üzerine ÇalıĢma Eğitimleri 

Ġstihbarat Eğitimlerine Odaklanma 

Kültürel Farkındalık Kültürel Ġstihbarat 

Askeri Harekâtlarda Kültürel Nitelikler 

Etki Tabanlı Askeri Harekâtlarda Karar Verme Sürecinde Kültürel Faktörler  

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
ġekil-5 : Askeri Harekâtlarda Kültürel Nitelikler (Wunderle, 2005;  
      Wunderle, 2007) 
 
 Din, dil, sembol, etnik kimlik, değerler, gelenek ve göreneklerden oluĢan 

kültürel faktörler, bir bölgenin kültürel çevresini tanımlamaktadır. Kültürel 

çevrenin tanınmasının temelinde kültür tabanlı eğitim yatmaktadır. Özellikle 

stratejik-taktik seviye planlamalar açısından oldukça önem arz eden kültürel 

bilginin aĢağıda belirtilen konulardan oluĢtuğunu söylemek mümkündür (Kok 

Yee ve diğerleri,2005). 

- Yerel bölgenin tarihi ve çatıĢmaların temelinde yatan nedenler, 

- Kültürün, değerlerin, gelenek ve görenekler ile inançların 

bileĢenleri, 

- Dil eğitimi, 

- Fiziksel coğrafya, iklim, topoğrafya ve ekonomik konular, 

- Aile yapısı, etik konular ve değerleri içeren kültürel faktörler, 

- Diğer ülkelerin insan bilimi (antropoloji) çalıĢmaları, 

- Kültürel farklılıkların anlaĢılması (birinin sahip olduğu kültürün 

diğer kültürü nasıl etkilediğinin anlaĢılması), 

- Ġntikal öncesi ve sonrası harekât alanında yer alan kültürlere 

yönelik askerlerin ve komutanların/karar vericilerin, kültürel normlar ve 
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değerler ile kültürel farklılıkların anlaĢılmasına iliĢkin eğitilmesi (Kok Yee ve 

diğerleri, 2005). 

Toplum merkezli harekâtların baĢarısının, hem asker hem de sivil 

kayıplarının en az seviyede gerçekleĢmesi ile ölçülebildiğini söylemek 

mümkündür. Bu kapsamda, yukarıda belirtilen konuların harekâta katılacak 

askerler tarafından ayrıntılı bilinmesi, kendi hayatlarının devamı kadar içinde 

bulundukları sivil halkın kayıplarının önlenmesi adına büyük önem 

taĢımaktadır. Zira farklı bir bölgeye/ülkeye gerçekleĢtirilen harekâtta yaĢanan 

bilinmezlerin, askerler üzerinde kültürel Ģok olarak tanımlanan etkiyi yarattığı 

söylenebilir.  

ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında kültüre iliĢkin; "kültürel Ģok, 

kültürel farkındalık, kültürel anlayıĢ ve kültürel yetkinlik" kavramları 

tartıĢılarak kültürel istihbarata giden süreç tanımlanmıĢtır.   

  (1) Kültürel ġok 

   Bir insanın farklı bir ülkeye gittiğinde karĢılaĢtığı farklı sosyal 

iliĢkiler, iĢaretler, semboller vb. kültürel faktörler karĢısında duyduğu endiĢe 

duygusu, “kültürel Ģok” olarak tanımlanmaktadır (SoydaĢ, 2010:140-141). 

Kültürel Ģok, hem günlük hayatta hem de askeri alanda görülen bir davranıĢ 

Ģeklidir. Uzun bir süre için alıĢılmıĢın dıĢında bir kültür ile karĢılaĢan bireyler, 

büyük oranda kültürel Ģoku yaĢamaktadırlar. Özellikle ilk günlerde, 

alıĢamama, geri dönme isteği, her Ģeyden duyulan rahatsızlık, karĢı kültüre 

karĢı yaĢanan soğukluk, küçük görme, aĢağılama duygusu veya tam tersi 

olarak, karĢı kültürü ulaĢılmaz görme, çekingenlik, aĢağılık duygusu vb. tüm 

duygular kültürel Ģokun temel belirtileridir (SoydaĢ, 2010). 

 Kültürel Ģok iki yönlü olarak tanımlanabilir. Birincisi insanların bir baĢka 

ülkeye gittiklerinde, ikincisi ise kendi ülkelerine döndükleri zaman yaĢanan 

durumdur. Ġkinci yaĢanan Ģok, ters kültür Ģoku olarak adlandırılmaktadır. Bu 

durum, özellikle ülkesinden farklı nedenlerle ayrılmıĢ, uzun süre diğer ülkede 

yaĢamıĢ ve sonunda yeniden kendi ülkesine dönüĢ yapanlar için geçerlidir 

(SoydaĢ, 2010:140-141). Türkiye‟den çalıĢmak maksadıyla Almanya‟ya giden 
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ve yıllar sonra yeniden Türkiye‟ye dönen insanların yaĢadığı durum, ters 

kültür Ģokunun belirgin bir örneği olarak gösterilebilir. 

 Kültürel Ģokun silahlı kuvvetlerin icra edeceği harekâtların baĢarısı 

açısından önemli bir konu olduğunu söylemek mümkündür. Günümüz 

harekâtları, genellikle bir baĢka ülkede, halkın içerisinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Bir baĢka ifadeyle, farklı kültürler ile karĢılaĢılmaktadır. 

Özellikle terörizm ile mücadele için bir ülkeye intikal edildiğinde, kültürel Ģok 

durumunun en çok terör örgütlerinin iĢine yarayacağı söylenebilir. Zira 

kültürün anlaĢılamaması ve kültüre karĢı saygısızlık, halkın terör örgütüne 

yaklaĢmasını mümkün kılmaktadır. Bu durumun en belirgin örneği, 

Afganistan harekâtında gözlemlenmiĢtir. Afgan kültürü hakkında bilgisi 

olmayan NATO veya Koalisyon gücü askerleri, kendi kültürel davranıĢlarını 

uygulamak istemeleri nedeniyle halk arasında "yabancı asker düĢmandır" 

algısı yaratmıĢlardır.    

 Kültürel Ģoku kısa sürede atlatmak veya hiç yaĢamamak için alınacak 

en birincil önlem, o bölgeye iliĢkin detaylı bilgi edinmek ve kültürel farkındalık 

sağlamaktır. Bunun en kolay ve ulaĢılabilir yolunun, kültüre iliĢkin alınacak 

detaylı bir eğitimden geçtiğini söylemek mümkündür.  

  (2) Kültürel Farkındalık20 

   Farkındalık, insanoğlunun çevresinde olup biten hakkında 

bilgi sahibi olma kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, insanoğlunun 

dıĢ dünya ile ilgili algılarını yöneten fiziksel ve zihinsel faaliyetler olarak da 

düĢünülebilir. Kültürel farkındalık; kültürel değerler, inançlar ve algıların 

farkında olunması, kültürel konularda bilgi sahibi olunması, kültürün etkisinin 

ve öneminin kavranmasıdır (Multinational Experiment 6.0, 2010:18). Kültürel 

farkındalığı, kültürler arası iletiĢimde yanlıĢ anlaĢılmanın önüne geçmek için 

gereken ilk adım olarak görmek mümkündür (Gaub, 2010:94).   

 Kalpleri ve zihinleri kazanma becerisi, yerel kültürün anlaĢılması ve 

farkındalığı ile mümkün olmaktadır (Duyvesteyn, 2011b:450). ABD‟nin Irak‟ta 

                                            
20

 Yabancı literatürde “Cultural Awareness” olarak geçen kavram, “Kültürel Farkındalık” 
Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır. 
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konuĢlu 3‟ncü Piyade Tümeni eski komutanı tarafından, karĢılaĢtıkları 

durumu açıklamak için söylenen “teknik istihbaratımız sayesinde mükemmel 

bir durumsal farkındalığa sahibiz. Ancak eksik olan kültürel farkındalık” 

(Scales, 2004; Wunderle, 2007) söylemi, kültüre iliĢkin farkındalığın önemini 

açıkça ortaya koymaktadır. Her türlü teknolojik imkâna ve anlık istihbarata 

sahip silahlı kuvvetlerin, Afganistan harekât alanında karĢılaĢtığı sorun 

sahalarından birisinin, o bölgenin kültürü ve değerleri hakkında farkındalık 

eksikliği olduğu söylenebilir.  

 Kültürel farkındalık, diğerlerinin kültürünü kendi kültürümüzden farklı 

kılan nedir sorusunun cevabını ortaya koymaktadır. Kültürel farkındalık ile 

toplumun din, dil, tarih, ekonomi ve kültüre yönelik yapılması/yapılmaması 

gereken hususlar açığa kavuĢmaktadır. Her seviyede verilecek eğitimler, 

kültürel farkındalığı artırmaktadır. Öncelikle en alt seviyede bulunan 

personele bu düĢünce kazandırılarak komutanların doğru kararlar almaları 

sağlanabilmektedir (ġekil-6). 

 

 

 

  

  

 

 

ġekil- 6 : Kültürel Farkındalık Süreci (Eldridge, 2008:20; Wunderle, 2007) 

 Kültürel farkındalığın daha iyi anlaĢılabilmesi için karĢı tarafın olduğu 

kadar kendi kültürümüzün de tanınması önemlidir. Bu kapsamda, 

değerlerimiz, inançlarımız ve algılarımızın neler olduğu, bu değerlere, 

inançlara ve algılara sahip olma nedenimiz, kendi kültürümüzün önemi ve 

ayrıcalığının farkındalığı ve kendi kültürümüzün diğerlerinden ayrılan 
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yönlerinin bilinmesi, kültürel farkındalık için öne çıkan konulardır 

(Multinational Experiment 6.0, 2010:18).  

 Kültürel farkındalık sağlayarak, toplumların kabile yapısı, din, dil, sosyal 

gelenek, görenekleri hakkında bilgi sahibi olmak ve toplumla sağlıklı bir 

iletiĢim kurmak mümkündür. Bu noktada kültürel farkındalığı terörizm ile 

mücadele için bir kuvvet çarpanı21 olarak görmek mümkündür (Lister [Web], 

2011). Kültürel farkındalık, dini ve kültürel tansiyonların yükseldiği, milliyetçilik 

akımlarının arttığı bir dünyada daha önemli bir hal almıĢtır. Arthur 

Cebrowski‟den aktaran Montgomery‟e (2005:24) göre düĢmanın kültürü 

hakkındaki bilgi, onun savaĢ düzeninden daha önemli hale gelmiĢtir. 

 Afganistan harekât alanı, kültürel farkındalık eksikliği açısından güzel 

bir örnektir. Afganistan'da askerlerin kültürel farkındalık eksiklikleri, birçok 

Afganlı açısından düĢman algısının pekiĢtirilmesine neden olmuĢtur. 

Örneğin; Taliban militanlarının diz üstü çökertilerek secde vaziyeti 

aldırılmaları, ölü Taliban militanlarının üzerine tuvalet yapılması, kutsal 

kitabın yakılması ve bu olayların sosyal medyada paylaĢılması22
  yaratılan bu 

algıyı pekiĢtirici hareketler olarak görülebilir. Bu hareketlerin, ABD‟nin yıllar 

boyunca uyguladığı yumuĢak gücünün etkisini azaltıcı sonuçlar doğurduğunu 

söylemek mümkündür.    

 Tarihte kültürel farkındalığın önemini ortaya koyan örneklerden birisi 

olarak Hindistan-Kuzey Batı Sınırı‟nda görev yapan Ġngilizlerin faaliyetleri 

gösterilebilir. Ġngiliz askerleri bu bölgede yaĢayan PeĢtun asıllı halk ile birlikte 

yaĢayarak yıllarca bu halkın kültürünü ve davranıĢlarını gözlemlemiĢlerdir. Bu 

gözlemlerini dokümanlaĢtıran Ġngilizler, daha sonra PeĢtunlara karĢı kültürel 

harekât düzenlemiĢlerdir. 1808 yılında Kabil‟e diplomatik görevli olarak 

atanan ve Afganlıları, Fransızlara karĢı örgütlemekle görevlendirilen Ġngiliz 

Mounstuart Elphinstone, Afgan kabile kültürü ve kuralları hakkındaki 

                                            
21 

Kuvvet çarpanı, ilave edildiğinde, muharip güçlerin muharebe edebilme potansiyelini 
artıran ve görevin baĢarısını daha mümkün kılan yeteneklerdir (Joint Publication 3-05.1, 
2007). 
22

 Ayrıntılı bilgi için bkz : <http://www.youtube.com/watch?v=Jwmt0_oM8t8>; <http://www. 
guardian.co.uk/world/2012/mar/03/us-troops-disciplinary-quran-burning>, 25.10.2013.  
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mükemmel bilgisi ve farkındalığı ile görevini baĢarılı bir Ģekilde icra etmiĢtir 

(Randall, 2010:92). 

 Sonuç olarak kültürel farkındalık, dost kuvvetlerin hayatta kalması, 

asker ve komutanların görevlerini daha etkin yapabilmesi, uzun dönemli 

iliĢkilerin geliĢtirilmesi, sosyal bariyerlerin azaltılması, harekât maliyetlerinin 

düĢürülmesi ve kayıpların minimum seviyede tutulması açısından ihtiyaç 

duyulan bir davranıĢ biçimidir (Bonvillain, 2007). 

  (3) Kültürel AnlayıĢ 23  

   Kültürel bilginin bir üst seviyesidir. Kültürel farkındalık ile 

karĢılaĢtırıldığında kültürel anlayıĢ, kültür hakkında daha derin ve daha 

yüksek bir bilgi elde edilmesine imkân sağlamaktadır. Harekât ortamına 

intikal esnasında kilit roldeki personele ileri eğitimler verilerek sağlanmaktadır 

(Wunderle, 2007:62). Toplum kültürüne yönelik “neden” sorusunun cevabı 

kültürel anlayıĢ ile verilebilmektedir (Multinational Experiment 6.0,2010:19).  

Kültürel anlayıĢ, grubun davranıĢları ve değerlerinden oluĢan algıları, 

davranıĢları, düĢünce biçimleri ve inançlarına yönelik elde edilen bilgileri 

içermektedir (Gavriel, 2010:78). 

 Harekât alanının karmaĢık olması nedeniyle, bazen kültürel faktörlerin 

boyutları birbirinden kolaylıkla ayırt edilememektedir. Kültürel farkındalık ile 

her bir faktör hakkında “ne, nasıl, nerede ve ne zaman” sorularının cevapları 

bulunurken kültürel anlayıĢ ile değiĢimlerin “neden” olduğuna cevap 

aranmaktadır. Bu yüzden harekât alanındaki kültürel dinamiklerin anlaĢılması 

ve sebep-sonuç iliĢkisinin anlaĢılmasına yönelik olarak kültürel anlayıĢ 

kabiliyetinin kazanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır (Multinational Experiment 

6.0, 2010:20). 

 

 

 

                                            
23

 Yabancı literatürde “Cultural Understanding” olarak geçen kavram, “Kültürel AnlayıĢ” 
Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır. 



 

96 
 

  (4) Kültürel Yetkinlik 24 

   Kültürel yetkinlik, kültürü tanıma yeteneği olup kültürel 

bilginin en üst seviyesidir. Bir baĢka ifadeyle, kültürel bilgi hakkında elde 

edilen teorinin pratiğe dönüĢtürülmüĢ halidir. Askeri ve sivil unsurların 

harekât alanına intikal etmeden önce kültürel konulara yönelik kazanmaları 

gereken kabiliyet olarak tanımlanabilir. Kültürel yetkinlik, karĢı tarafın 

motivasyonu, niyeti, isteği ve taktik metodlarından elde edilen bilginin 

sonucudur. Kültürel yetkinlik kazanmak, intikalden çok önce baĢlamalıdır 

(Wunderle, 2007). Harekât alanında bulunan askerlerin harekâtı 

destekleyebilmek için kültürel yetkinliğe ihtiyaç duydukları söylenebilir. Bu 

sayede intikal edilen bölge hakkında, düĢmandan daha önce düĢünme ve 

hareket etme yeteneği kazanılmaktadır. Bununla birlikte karar verme 

sürecinde kültürel yetkinliğin önemli bir payının olduğu değerlendirilmektedir. 

Kültürel yetkinliği harekât alanında bulunan karar vericilerin sahip olması 

gereken önemli bir faktör olarak görmek mümkündür (Wunderle, 2007:62). 

 Kültürel yetkinlik iyi bir eğitim ile kazanılan bir kabiliyettir. Bu da yerel 

dilin bilinmesi ve bölgede görev yapmak ile mümkün olabilmektedir. Kültürel 

yetkinlik, sadece kültürel farkındalığın en üst seviyesi olmayıp aynı zamanda 

harekâta etki eden ve harekâta iliĢkin kültürün değiĢik bakıĢ açılarını anlama, 

kendi ve karĢı tarafın kültürü üzerine etkisini tahmin etme kabiliyeti olarak 

görülebilir (Multinational Experiment 6.0, 2010:20). ÇalıĢmanın konusunu 

oluĢturan kültürel istihbaratı, kültürel yetkinlik kazanmanın temel aktörü 

olarak değerlendirmek mümkündür (Wunderle, 2007:62).    

f. Kültürlerarası ĠletiĢim Kuramları 

  ĠletiĢim, günlük hayatımızın vazgeçilmez kavramlarından birisidir. 

Hemen hemen her canlı, kendi arasında farklı Ģekillerde iletiĢim kurmaktadır. 

Ġnsanlar arasındaki iletiĢim; sözlü, yazılı ve davranıĢsal özellikler 

göstermektedir. SoydaĢ (2010:21) iletiĢimi, kiĢiler arası bilgi, veri ve anlayıĢ 

aktarımı olarak tanımlamaktadır. Samovar, Porter ve MacDaniel'e (2009:12) 

göre kültürlerarası iletiĢim, sembol ve kültürel algıları farklı olan insanlar 

                                            
24

 Yabancı literatürde “Cultural Competence” olarak geçen kavram, “Kültürel Yetkinlik” 
Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır. 
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arasındaki etkileĢimdir. Samovar ve arkadaĢlarına (2009:16) göre iletiĢimin 

temel prensipleri Ģunlardır: a) iletiĢim dinamik bir süreçtir, b) iletiĢim 

semboliktir, c) iletiĢim bağlamsaldır, d) iletiĢim kendini yansıtır, e) iletiĢim 

öğrenilir, f) iletiĢim sonuçsaldır.    

 Günümüzde iletiĢim teknolojilerindeki geliĢmeler, dünya üzerindeki 

insanları birbirlerine yakınlaĢtırmıĢ, birbirlerinden her an haberdar olma 

kabiliyetini kazandırmıĢtır. 20‟nci yüzyıl ve öncesi değerlendirildiğinde, 

kültürlerarası iletiĢim sürecinin uzun olduğu bilinmektedir. Devletler 

arasındaki iletiĢimin elçiler vasıtasıyla kurulduğu zamanlarda, toplumlar arası 

iletiĢimden bahsetmek pek mümkün değildir. Ancak 21‟nci yüzyıla 

gelindiğinde, özellikle Ġnternetin yaygınlaĢması kültürlerarası iletiĢimi 

hızlandırmıĢtır. Bununla birlikte küresel ekonomi, göç dalgası, teknoloji, 

ulaĢım ve iletiĢimdeki geliĢmelerin, dünyayı küresel bir köy haline getirdiğini 

söylemek mümkündür (Ting-Toomey, 1999:3).  

 Haviland ve arkadaĢlarına (2008:794) göre insan toplulukları, her 

zaman hareket halinde olmuĢtur. Günümüzde bu hareketlilik, geliĢen 

teknolojiler sayesinde daha da hızlanmıĢtır. 1900‟lü yıllarda, gelecekte 

homojen bir kültür inancının ortaya çıkacağı öngörüsü, iletiĢim, ulaĢım ve 

ticaretteki geliĢmelere bağlı olarak gittikçe gerçeğe dönüĢmektedir. Hatta 

bazı antropologlar, 23‟ncü yüzyılda dünyanın siyasi açıdan bir bütün olacağı 

tezini ileri sürmektedirler (Haviland ve diğerleri, 2008:796). Teknolojideki bu 

geliĢmeler ile birlikte küreselleĢme süreci içerisinde, dünyanın kültürel açıdan 

bir bütün olması mümkün görünmektedir. Ancak bu yayılmanın, kültürel 

direniĢi de artırabilme ihtimali göz ardı edilmemektedir (Haviland ve diğerleri, 

2008).    

 Kültürlerarası iletiĢim terimi, Edward Hall‟un 1959 yılında yayımlanan 

“Sessiz Dil-The Silent Language“ isimli kitabında kullanılmıĢ ve bu alanda 

yapılan ilk çalıĢma olarak kabul edilmiĢtir (Hall, 1959:19; Sarı, 2004). Hall bu 

çalıĢmasında (1959:119) kültürü, öğrenilebilir ve aynı zamanda öğretilebilir 

bir iletiĢim kaynağı olarak görmektedir.  
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 SoydaĢ'a (2010:12) göre kültürlerarası iletiĢimin diğer iletiĢim 

süreçlerinden farkı, farklı kültürler arasında gerçekleĢmesidir. Kültürlerarası 

iletiĢimin en güncel örneği olarak NATO ve Koalisyon güçlerinin Afgan halkı 

ile kurduğu iletiĢim gösterilebilir. ISAF bünyesinde görev yapan 48 ülkeden 

yaklaĢık 49.902 askerin (1 Haziran 2014 itibariyle) (NATO [Web], 2014) 

Afgan halkı ile kurduğu iletiĢimin kültürlerarası iletiĢim problemlerini de 

beraberinde getirdiği tezi ileri sürülebilir. 

  Kültürlerarası iletiĢim sürecinde, birçok engel ile karĢılaĢmak 

mümkündür. Bu engellerden birisi, kendi kültürünü yüceltme, kendini 

önemseme ve diğerlerini küçük görme davranıĢıdır (Güvenç, 2011:27). Bu 

davranıĢ biçimi, bir baĢka kültüre karĢı önyargılı davranmaya itmekte ve 

kültürlerarası çatıĢmanın temelini oluĢturmaktadır.  

 Kültürlerarası iletiĢim alanında yapılan birçok araĢtırma, çeĢitli 

kuramların ortaya çıkmasına öncülük etmiĢtir. Bu kuramlar, kültürlerarası 

iletiĢim alanında çalıĢanlar için önemli birer altyapı oluĢturmuĢtur. Bununla 

birlikte kültürlerarası iletiĢimde ortaya çıkan engeller, bu kuramlar vasıtasıyla 

aĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu alanda ortaya konulan birçok kuram olmasına 

rağmen tez çalıĢmasında, Edward T. Hall tarafından geliĢtirilen 

“Enformasyon Sistemleri Kuramı” ile Geert Hofstede tarafından geliĢtirilen 

“Kültürel Boyutlar Kuramı" incelenmiĢtir.  

(1) Hall'un Enformasyon Sistemleri Kuramı 

   ÇalıĢma içerisinde Edward T. Hall‟a yer verilmesinin temel 

nedeni, kültürlerarası iletiĢim kuramının ilk kez Hall tarafından yazılan “Sessiz 

Dil-The Silent Language“ isimli kitapta yer almasıdır. Bu kapsamda, Hall'un 

"Temel Mesaj Sistemleri" ile "Yüksek ve DüĢük Bağlamlı Kültürler" kuramları 

açıklanmıĢtır.  

   (a) Temel Mesaj Sistemleri (Primary Message Systems)  

     Edward T. Hall (1959:62), temel mesaj sistemleri olarak 

adlandırdığı insan davranıĢlarının tüm insanlarda ortak olduğu tezini ileri 

sürmüĢtür. Bu davranıĢlardan ilki olan “etkileĢim“, dilin kullanımını 
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gerektirmektedir. Diğer tüm davranıĢlar ise, iletiĢim kuramlarının sözsüz 

davranıĢ biçimleridir. Hall tarafından tanımlanan temel mesaj sistemleri 

arasında, etkileĢim, toplumsal yaĢam, yaĢamını sağlama, cinsiyet farklılığı, 

mekanı ve zamanı kullanma konuları yer almaktadır (Hall, 1959:61; Kartarı, 

2013:47).   

 - EtkileĢim: Hall, tüm canlıların çevresi ile etkileĢimin birinci kuralı 

olarak uyarılmayı göstermektedir. Her canlının uyarılma biçimi ve verdiği 

tepkiler farklıdır. Bununla birlikte Hall, etkileĢim olmadan diğer tüm davranıĢ 

biçimlerinin ortaya çıkmayacağını öne sürmektedir (Hall, 1959:62, Kartarı, 

2013:47). EtkileĢimin temel aracı, “ses“ ve “jest-mimiklerin“ yer aldığı sözlü 

iletiĢimdir. Diğer bir etkileĢim aracı ise, sembolleri içeren yazıdır. Zaman ve 

mekân, etkileĢimi oluĢturan boyutlar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan 

etkileĢim, kültürün merkezinde yer alarak diğer davranıĢ türlerinin 

gerçekleĢmesinin ön koĢulu sayılmaktadır.  

 - Toplumsal yaĢam: Ġnsanların ortak davranıĢlarından birisidir. 

Topluluklar halinde yaĢayan insanların toplumsal yaĢam kuralları, kültürden 

kültüre değiĢim göstermektedir (Kartarı, 2013:48). Farklı bir ülkede, 

alıĢılmıĢın dıĢında bir toplumsal yaĢam ile karĢılaĢan bireylerin kültürel Ģok 

yaĢamaları mümkündür. NATO ve koalisyon güçlerinin, Afganistan‟a 

intikalleri sonrasında yaĢadıkları durum, kültürel Ģokun anlaĢılması adına 

güncel bir örnektir.  

 - YaĢamını sağlama: Ġnsanların yaĢam mücadelesi, var olduğu 

günden beri devam eden bir davranıĢ biçimidir. YaĢam mücadelesinin 

temelinde beslenme gelmektedir. Bunun yanı sıra barınma, örtünme vb. 

davranıĢlar, diğer fonksiyonlar arasında sayılabilir. YaĢamını sağlama 

fonksiyonları, her ne kadar ortak bir davranıĢ Ģekli olarak görülse de, 

kültürden kültüre farklılıklar göstermektedir (Hall, 1959:64-65; Kartarı, 

2013:49). Örneğin; Müslüman ve Yahudiler için dini yasak sayılan domuz eti, 

hıristiyanlar için lezzetli bir besin kaynağı olarak görülmektedir. 

 - Cinsiyet farklılığı: Tüm kültürlerde erkek ve kadının rolü ve kültür 

tarafından uygun görülen davranıĢ Ģekilleri, küçük yaĢlardan itibaren 
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öğretilmektedir. Her iki cinsin davranıĢları, kültürler tarafından belirlenmiĢ 

durumdadır. Genel olarak toplumsal roller belirlenmiĢ olsa da, cinsiyetlerin 

önemi, toplum içindeki yeri ve rolleri kültürden kültüre değiĢmektedir (Hall, 

1959:66-67; Kartarı, 2013:49-50). Örneğin; Afganistan‟da erkek baskın bir 

kültürden söz edilirken, ABD‟de eĢitlik ilkesi söz konusudur. Bununla birlikte, 

toplumlarda cinsiyete bağlı iĢbölümü, gruptan gruba farklılıklar 

göstermektedir. Toplumsal iĢler, belirli bir cinsiyete uygun olacak Ģekilde 

sınıflandırılmaktadır. Örneğin; ev ile ilgili ve fiziki güç gerektirmeyen iĢler 

kadınların iĢi olarak görülürken, fiziki güç, hız ve hareket gerektiren ve evden 

uzak mesafelerde yapılan iĢler erkeklerin iĢi olarak değerlendirilmektedir. Bu 

durum toplumdan topluma farklılık gösterebilmektedir (Haviland ve diğerleri, 

2008:367).  

 - Mekanı Kullanma: ĠletiĢimde kiĢilerarası mekan duygusunu, 

görsel, iĢitsel, devinimsel, kokusal ve ısısal gibi birçok duyumsal verilerin bir 

sentezi olarak gören Hall (1959:68-69), bunların ilgili kültürün etkilerine bağlı 

olarak Ģekillenen karmaĢık sistemler olduğunu ileri sürmektedir (Oksaar, 

2008:62).  

 ĠletiĢim esnasında bireyler arası mesafe ile ilgili olarak kültürlere özgü 

davranıĢ kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar otomatik olarak 

uygulanmaktadır. Hall (1990), mekânı kullanma ile ilgili ayrımı, kiĢisel ve 

egemenlik mekânı olarak sınıflandırmıĢtır. KiĢisel mekân, bireyin kendinden 

baĢka kimsenin izin vermediği mekân olup kültürden kültüre değiĢmektedir. 

KiĢisel mekan mesafesi, bazı kültürler için birkaç santimetrelik, bazı kültürler 

içinse 50-60 santimetrelik bir alan olarak belirlenmiĢtir. Örneğin; Asya ve 

Arap ülkeleri için kiĢisel mekân mesafesi kısa iken, Avrupa ve ABD için daha 

uzak olduğu söylenebilir. Avrupa ülkeleri için kiĢisel mekana saygı 

göstermemek nezaketsizlik sayılmaktadır (Hall and Hall, 1990:11; Oksaar, 

2008:64; Kartarı, 2013:50). Bununla birlikte egemenlik mesafesinin geniĢliği 

de kültürden kültüre değiĢmektedir. Bireylerin toplum içerisindeki yeri ve 

hiyerarĢik durumları egemenlik mesafesinin geniĢliğini belirleyen önemli 

etkenler olarak görülmektedir (Kartarı, 2013:50). 
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- Zamanı Kullanma: Hall'a göre zamanı kullanma; tek zamanlılık 

(monochronic) ve çok zamanlılık (polychronic) olmak üzere iki Ģekilde 

incelenmiĢtir. KiĢinin, zamanı kültürel kalıplara uygun biçimde algılaması ve 

kullanmasını ifade etmektedir. Tek zamanlı algılama, eylemleri belirli bir 

zaman dilimi içerisinde ve birbiri ardına gerçekleĢtirme, çok zamanlı algılama 

ise birçok eylemi verilen toplam zaman içerisinde gerçekleĢtirme anlamında 

kullanılmaktadır (Hall ve Hall, 1990:12-13; Demirkan, 2007: 22; Kartarı, 

2013:51-52; SoydaĢ, 2010:53-54).  

Hall‟a (1990:13) göre tek zamanlılık, zaman ve para gibi harcanabilir, 

tasarruf edilebilir, kaybedilebilir ve boĢa kullanılabilir bir maddi varlıktır. Çok 

zamanlı kültürlerde ise insan iliĢkileri çok daha önemlidir (Tablo-13). 

Tablo-13 : Tek ve Çok Zamanlı Kültür Özellikleri (Hall, 1990:15; SoydaĢ,      
     2010:54) 

Tek Zamanlı  Çok Zamanlı  

Sabırlı Sabırsız 

Tek zamanda tek iĢ Tek zamanda çok iĢ 

ĠĢe bağlı Ġnsanlara ve insan iliĢkilerine bağlı 

ĠĢe odaklı KiĢi odaklı 

Planlara uyan Planları değiĢtiren 

DüĢük bağlamlı ve bilgiye ihtiyaç duyan Yüksek bağlamlı ve bilgiye sahip 

BaĢkalarını rahatsız etmemek, kiĢisel 
kurallara riayet 

KiĢiselden ziyade yakın iliĢkilere 
(aile, arkadaĢ vb) yatkın 

KiĢisel haklara saygı, nadiren borç alır 
ve verir 

Sık sık borç alır ve verir 

Dakiklik Dakik olmayan 

Kısa dönem iliĢkilere odaklı YaĢam boyu süren iliĢkilere odaklı 

 

 Belirtilen bu özellikler kültürden kültüre farklılık gösterse de dünya 

üzerindeki tek ve çok zamanlı kültürlerin ortak özellikler gösterdiğini 

söylemek mümkündür. 

   (b) Yüksek ve DüĢük Bağlamlı Kültürler  

    Hall‟a (1990:6) göre bağlam, olayları çevreleyen ve 

anlam kazandıran bir bilgi ağıdır. Ġnsanlar, hangi kültür çevresi içerisinde yer 
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alırlarsa alsınlar iletiĢimi belirli bir bağlamda gerçekleĢtirirler. 

Kaldırabileceklerinden daha fazla bilgi yüküne maruz kaldıklarında insanlar, 

sahip oldukları bilgiyi önem sırasına göre önceliklendirirler.  

 Yüksek bağlamlı kültürlerde bilgi, halihâzırda insanlarda mevcuttur. Bu 

kültürlerde elde edilen bilgi sınıflandırılır ve gerektiğinde kullanılmak üzere 

belleklerde saklanır. Bu nedenle, yüksek bağlamlı kültürlerde çok miktarda 

tamamlanmamıĢ bilgi mevcuttur (Kartarı, 2013:56). Bu tür kültürlerde 

bilgilerin çok azı kodlanmıĢ olarak gönderilmektedir (Hall,1990:6). “Leb 

demeden leblebiyi anlamak“ deyimi yüksek bağlamlı kültürler için 

söylenebilecek güzel bir örnektir (Kartarı, 2013:56). Yüksek bağlamlı 

kültürlerde yüksek düzeyde bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır, bilgi yalnız 

kelimelerle değil aynı zamanda ses tonu, beden dili ve göz teması ile 

aktarılır.  

 DüĢük bağlamlı kültürlerde ise sınırlı sayıda bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. ĠĢler genel olarak kiĢisel iliĢki gerektirmez, iletiĢim kelimeler 

ile kurulmaktadır (SoydaĢ, 2010:52). DüĢük bağlamlı kültürlerin üyeleri, 

detaylara inmekten hoĢlanırlar, çok soru sorarak derinlemesine bilgi 

edinmeye çalıĢırlar (Kartarı, 2013:56). Yüksek bağlamlı kültürlere örnek 

olarak Japon, Çin, Arap ve Türk kültürü, düĢük bağlamlı kültürlere ise Ġtalya, 

Fransa, Ġngiltere ve ABD gösterilebilir (Demirkan, 2007:19; SoydaĢ, 2010:52). 

      Yüksek bağlamlı kültürlerin genel özellikleri arasında, insan odaklı ve 

gruba yönelik olmaları ile dolaylı iletiĢim kurmaları gösterilebilir. Diğer taraftan 

düĢük bağlamlı kültürler ise iĢ odaklıdır, bireye yöneliktir ve doğrudan iletiĢim 

kurarlar (Hall,1990;  SoydaĢ,2010).  

(2) Hofstede‟nin Kültürel Boyutlar Kuramı 

   Kültürel boyutlar kuramı, ulusal kültür ile örgütsel kültür 

arasındaki etkileĢimleri inceleyen Hollandalı sosyal psikolog Geert Hofstede 

tarafından geliĢtirilmiĢtir (Erkenekli, 2011:2; Preda,2012:62; Kartarı,2013:57). 

Hofstede‟nin kültürel boyutlar kuramı araĢtırması ve sonuçları, kültür 

konusunda çalıĢan birçok bilim adamı tarafından kullanılan bir rehber haline 



 

103 
 

gelmiĢtir (SoydaĢ, 2010:55). Erkenekli‟ye (2011:2) göre Hofstede, son otuz 

yılda bilimsel atıf sayısı bakımından en önemli 10 yazar arasında yer almıĢtır.  

 Hofstede, alan çalıĢmasını farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren çok 

uluslu bir Ģirkette (IBM) yürütmüĢtür. IBM‟in ortak bir iĢ değerlendirme 

sisteminin oluĢturulması amacıyla baĢlatılan araĢtırma, 70 ülkede, yüz 

binden fazla denek üzerinde uygulanmıĢtır (Soares, Farhangmehr ve 

Shoham, 2007:280; Erkenekli, 2011:2). AraĢtırma sonucunda, iĢle ilgili değer 

ve tutum farklılığının, meslek, yaĢ ve cinsiyetten değil ulusal kültür 

farklılıklarından kaynaklandığı tespit edilmiĢtir (Erkenekli, 2011:2).   

 Hofstede ve arkadaĢlarına göre kültürün önemli bir bölümü, öğrenme ve 

uyum sağlama açısından en uygun dönem olarak görülen çocukluk çağında 

ve aile ortamında kazanılmaktadır (Hofstede, Hofstede ve Minkov,2010:5). 

Hofstede ve arkadaĢları kültür kavramını, “zihinsel yazılım-mental software“ 

adını verdiği bir yazılım yaklaĢımıyla tanımlamıĢtır (ġekil-7). Onlara göre 

belirli düĢünme, hissetme ve eylem modelleri, bilgisayar programlamaya 

benzer Ģekilde insan zihnine yazılım Ģeklinde iĢlenmektedir. Zihni yazılım, 

ailede baĢlamakta, okul, iĢyeri ve evlilik gibi sosyal kurumlarda devam 

etmektedir. 

 

 

 

 

 

ġekil-7 : Hofstede‟nin Zihni Yazılım Boyutları (Hofstede ve diğerleri, 2010:6) 

 Hofstede ve arkadaĢlarına (2010) göre bütün insanlar, insan doğası 

olarak adlandırılan ve bilgisayarların iĢletim sistemine benzetilen ortak 

niteliklere sahiptir. Ġnsan doğası insanın genlerinde yaĢamakta; korkmak, 

sinirlenmek, âĢık olmak, sevinmek, ĢakalaĢmak, üzüntü duymak ve utanmak 

KiĢilik 

Kültür 

Ġnsan Doğası 

Bireye özel 

Grup veya 
kategoriye özel 

Evrensel 

Kalıtımsal ve öğrenilir 

Öğrenilir 

Kalıtımsal 
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gibi ortak duygulardan oluĢan fiziksel ve temel psikolojik fonksiyonları 

tanımlamaktadır. Tüm bu duyguların ifade biçimi, kültürler tarafından 

Ģekillendirilmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010:6-7). 

 Diğer taraftan kiĢilik, diğer insanlarla paylaĢılmasına gerek duyulmayan 

bireyin kendine özgü duygu, tutum ve davranıĢlardır. Bireyin kiĢiliği, 

katılımsal olarak sahip olduğu nitelikleri ile sonradan edindiği niteliklere dayalı 

olarak geliĢmektedir (Hofstede ve diğerleri, 2010:6-7). Hofstede tarafından 

ortaya konulan kültürel boyutlar ilk baĢta; “Güç Mesafesi, Bireycilik-

Toplulukçuluk, Erillik-DiĢilik ve Belirsizlikten Kaçınma” baĢlıkları altında 

sınıflandırılmıĢtır. Daha sonra yapılan çalıĢmalar sonucunda kuram 

içerisinde, Zaman Yönelimi (Uzun-Kısa) ile HoĢgörü ve Baskı Boyutları yer 

almıĢtır (Ting-Toomey, 1999:66; Gaub, 2010:87; Erkenekli, 2011:6).  

     (a) Güç Mesafesi 

    Toplumu oluĢturan insanlar arasında eĢitsizlikler 

bulunmaktadır. Bazı insanlar daha büyük, bazıları daha güçlü, bazıları daha 

akıllı, bazıları ise daha zengindir. Bazı insanlar, toplumda daha fazla itibar 

görmekte iken bazıları daha iyi bir yaĢam sürmektedir. Belirtilen bu “daha“ 

kavramı eĢitsizliği ortaya koymaktadır. Hofstede‟ye göre “insanlar eĢittir 

ancak bazıları diğerlerine göre daha fazla eĢittir“ (Hofstede ve diğerleri, 

2010:54).  

 Güç mesafesi,  örgütlerde ve kurumlarda daha az güç sahibi olan 

üyelerin, eĢit olmayan güç dağılımını kabullenme düzeylerini ifade 

etmektedir. Gücün neden olduğu farklılıkların en az olduğu toplumlar, düĢük 

güç mesafeli kültürü; gücün benimsendiği ve kurumsallaĢtırıldığı toplumlar 

ise yüksek güç mesafeli kültürü tanımlamaktadır (Hofstede ve diğerleri, 

2010:61). Hofstede‟ye göre güç mesafesi, toplumun temel yapıtaĢını 

oluĢturan aile içinde erken yaĢlarda öğrenilmektedir. Güç mesafesi, otorite ile 

ilgili olup bir ülke içerisindeki bağımlı iliĢkiler hakkında değerlendirme 

yapılmasına imkân sağlamaktadır. Sığrı ve Topçu'ya (2012:127) göre güç 

mesafesi değiĢken bir yapıya sahiptir. 
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    I. Güç Mesafesinin Yüksek Olduğu Kültürler 

     Güç mesafesinin yüksek olduğu kültürlerde, üst ile 

ast arasında sınırlı bir iliĢki bulunmaktadır. Eğer güç mesafesi büyükse, astlar 

statü değiĢimini kolayca kabul etmektedir. Bu toplumlarda otoriter 

davranıĢların görülmesi kaçınılmazdır. Ayrıca bu tür kültürlerde özel Ģirketler, 

örgütler ve kamu kurumlarında merkezi yönetim biçimi görülmektedir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010).  

 Aile içerisinde hiyerarĢi belirgindir, çocuklar büyüklerine karĢı saygılıdır 

ve aile içi kurallara uygun hareket etmektedir. Bu kültürlerde güç tek elde 

toplanmaktadır. Bununla birlikte yüksek güç mesafesine sahip kültürlerin 

temelini; “haddini bilmek, yerini bilmek veya rütbesini bilmek” düĢüncesi 

oluĢturmaktadır. Özellikle Arap ve Asya kültüründe, aile içerisindeki en son 

kararlar, otorite olan baba tarafından verilmektedir. Bu kültürlerde her makam 

ve statü için ayrı iletiĢim davranıĢları bulunmaktadır. Toplum içindeki 

saygınlığı yitirmek, bu tür kültürler için en büyük ceza olarak görülmektedir 

(Kartarı, 2013:63). 

  Hofstede ve arkadaĢlarına (2010) göre bu kültürlerde özgürlük sınırlıdır 

ve insanlar birbirlerine bağımlıdırlar. Sosyal sınıflar arasında eĢitsizlik vardır, 

birbirlerini farklı kategorilerde görürler. Gücü elinde bulunduranlar ayrıcalıklı 

olarak görülmekte, güçsüzler ise kınanmaktadır. Sosyal bir sistemi 

değiĢtirmenin yolu, güç sahiplerini değiĢtirmektir. Güçlü ve güçsüzler 

arasında gizli bir çatıĢma bulunmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010).  

     II. Güç Mesafesinin DüĢük Olduğu Kültürler 

     Güç mesafesinin düĢük olduğu kültürlerde, 

örgütsel yapıda merkezileĢme azdır, alt kademelere danıĢılmakta ve yetki 

devri yapılmaktadır. Toplum, aile ve kurum içi iliĢkilerde bireyler arasındaki 

hak ve yetkilerde çok büyük bir fark yoktur. Aile içerisinde kararlar ortak 

alınmaktadır. Eğitim alanında, eğiten ile eğitilen arasındaki fark yok denecek 

kadar azdır. Örgüt ve kurumlarda, ast ve üst arasındaki iletiĢim daha 

yakındır, astlar fikirlerini rahatça ifade edebilmektedir. Bu tür kültürlerde 

bireyler arasındaki eĢitsizlikler en az seviyededir. Güç merkezi değildir, 
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dağıtık bir özellik taĢımaktadır. Otoriter bir davranıĢ biçimi görülmez. DüĢük 

güç mesafesine sahip kültürlerde, iç politikada iletiĢim daha fazla, iç çatıĢma 

daha azdır (Hofstede ve diğerleri, 2010; Kartarı, 2013). 

 Her iki güç mesafesi arasında temel farklılıklar mevcuttur (Hofstede ve 

diğerleri, 2010:67-83). Örneğin, yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde 

insanlar arasındaki eĢitsizlikler fazladır ve bu durum kabul edilebilir 

görülmektedir. Bununla birlikte düĢük güç mesafesine sahip kültürlerde ise 

eĢitsizlikler az seviyededir, eĢitsizlik kabul edilebilir bir durum değildir. Diğer 

taraftan yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde güç tek elde toplanırken, 

düĢük güç mesafesine sahip kültürlerde ise dağıtık yapıdadır. Ġki güç 

mesafesindeki farklılıkları ortaya koyan örnekleri çoğaltmak mümkündür 

(Tablo-14).    

Tablo-14 : Yüksek ve DüĢük Güç Mesafesine Sahip Kültürler Arasındaki  

  Temel Farklılıklar (Hofstede ve diğerleri, 2010:67-83) 

Yüksek Güç Mesafesi DüĢük Güç Mesafesi 

Ġnsanlar arasındaki eĢitsizlikler beklenen bir 
durumdur 

EĢitsizlikler en az durumdadır 

Güç tek elde toplanmıĢtır Güç dağıtık bir yapıdadır 

Bireyler arasındaki iliĢkiler bağımlıdır Bireyler arasındaki iliĢkiler bağımsızdır 

Otoriter yaklaĢım vardır Daha az otorite vardır 

Ast-üst iliĢkileri hiyerarĢik ve bağımlıdır Ast-üst iliĢkileri daha düĢük seviyededir 

En üst ile en alt arasında maaĢ farkı fazladır 
En üst ile en alt arasında maaĢ farkı çok 
yoktur 

Yetenek, refah, güç ve statü bir aradadır 
Yetenek, refah, güç ve statünün bir arada 
olma Ģartı yoktur 

Orta sınıfın az olduğu çoğunlukla fakir 
ülkeler 

Orta sınıfın çoğunlukta olduğu çoğunlukla 
zengin ülkeler 

Güçlü olanlar ayrıcalıklara sahiptir Herkes eĢit haklara sahip olmalıdır 

Güç, aileye, arkadaĢlara, karizma ve güç 
kullanabilme yeteneğine sahiptir 

Güç, resmi pozisyona, uzmanlığa ve 
yeteneğe bağlıdır 
 

Politik sistemi değiĢtirmenin yolu, tepedeki 
insanları değiĢtirmektir 

Politik sistemi değiĢtirmenin yolu kuralları 
değiĢtirmektir 
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Ġç politikada daha az iletiĢim, daha çok 
çatıĢma vardır 

Ġç politikada daha az Ģiddet, daha çok 
iletiĢim vardır 

Otokratik ve oligarĢik hükümetler vardır 
Çoğulcu hükümetler çoğunluğun oyuyla 
belirlenir 

 Hofstede‟nin güç mesafesi indeksinde, yüksek güç mesafesinde 

Malezya, 76 ülke içerisinde 104 puanla ilk sırada yer alırken 11 puanla 

Avusturya son sırada yer almıĢtır. Türkiye, bu sıralamada 66 puanla 32-

33‟üncü sırada yüksek güç mesafesi sergileyen bir kültür olarak belirlenmiĢtir 

(Hofstede ve diğerleri, 2010:57-59). 

 Gaub (2010:87) tarafından NATO ülkelerine iliĢkin yapılan güç mesafesi 

çalıĢmasında, Türkiye, Yunanistan, Fransa ve Belçika yüksek güç 

mesafesine, ABD, Ġngiltere, Almanya, Norveç ve Danimarka ise düĢük güç 

mesafesine sahip ülkeler arasında gösterilmiĢtir. Gaub‟a göre bu durum, 

NATO içerisinde kültürel sorunların yaĢanmasına neden olabilecek kadar 

önemli bir sorundur.  

   (b)  Bireycilik - Toplulukçuluk  

    Hofstede tarafından, “ben, siz ve onlar” olarak 

tanımlanan bireyci ve toplulukçu kültürlerde, bireyin rolü ile toplumun 

rollerinin farklılıkları ortaya konulmuĢtur (Hofstede ve diğerleri, 2010: 89). 

Sığrı ve Topçu'ya (2012:218) göre bireycilik, Ģahısların kendilerini ön planda 

tuttuğu, toplulukçuluk ise sosyal iliĢkilerin daha yoğun görüldüğü, kiĢilerin ait 

oldukları grupları (akrabalık, etnik köken, aĢiret vb.) diğer gruplardan farklı 

görmesiyle ortaya çıkan davranıĢ Ģekli olarak tanımlanmaktadır.  

 Hofstede ve arkadaĢlarına göre (2010) göre bazı kültürlerde grubun 

veya toplumun çıkarları, bireylerin çıkarlarından daha ön plandadır. Bu tür 

kültürlerde, kiĢiler arası bağlar oldukça sıkıdır. Bireyci kültürlerde ise bu 

bağların gevĢek olduğunu söylemek mümkündür. 

    I. Bireyci Kültürler  

     Bireyci kültürlerde, birey ön plandadır. Bireyciler, 

görevi birinci öncelikli, insan iliĢkilerini ise ikinci öncelikli olarak görmektedir. 

Bireyci kültür içerisindeki insanlar, sosyal çevreden uzaktır ve sadece 
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kendilerini düĢünürler. Her bireyin kendine özgü bir yaĢam biçimi vardır ve 

bireyin çıkarları, toplumun çıkarlarından daha önce gelmektedir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010; Kartarı, 2013:65, Gürbüz ve Bingöl, 2007:73)  

 Güç, bireyin kendisindedir. Bireyci kültürlerde “biz” kavramı yerine “ben” 

kavramı geliĢmiĢtir. Bireyci kültürlerde genellikle çocuklar belirli bir yaĢa 

gelince aileden ayrılıklar ve kendi baĢlarına bir yaĢam sürerler. Bireyci 

kültürlerde iletiĢim, konuĢma üzerine yoğunlaĢmıĢtır ve insanlar, konuĢarak 

iletiĢim kurmak isterler (Hofstede ve diğerleri, 2010:107–109). 

    II. Toplulukçu Kültürler  

     Toplulukçu kültürlerde, insan iliĢkileri ve toplumun 

çıkarları ön planda tutulmaktadır. Bu tür toplumlarda, aile, örgüt ve kurum 

bağları oldukça sıkıdır, toplumun ihtiyaçları ve istekleri birincil önceliklidir. 

Toplulukçu kültürlerde, insanların kimlikleri ait oldukları gruba dayanmaktadır. 

Ortak çıkarlar, bireysel çıkarların önündedir, kiĢilerin özel hayatları grup 

tarafından kontrol altındadır. Aileler, toplumun temel taĢı olarak kabul 

edilmektedir. Toplulukçu kültürler, çoğulcu bir aile yapısına, bir baĢka 

ifadeyle, çekirdek aile yapısından ziyade, büyükbaba, babaanne, amca, hala 

gibi aile büyüklerinin de yaĢadığı kalabalık aile yapısına sahiptir. Bu tür 

kültürlerin temelini “biz” anlayıĢı oluĢturmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 

2010:91). Toplulukçu kültürlerde insan iliĢkileri, görevden öncelikli 

tutulmaktadır. Bu kültürlerde bireyler arasındaki iliĢki, doğumdan ölüme kadar 

süren bir bağlılıkla devam etmektedir.  

 Toplulukçu kültürlerde toplumsal baskı ön plandadır. Bu baskının temel 

dayanağı, utanma duygusunun yaratılmasıdır. Bu tip kültürlerde birey, 

toplumun kararlarına uyar ve sıkı bir toplumsal örüntü içerisindedir. Ġnsanlar 

kendi grupları ile diğerlerini ayrı tutma eğilimi içerisindedir ve kendi grupları 

içerisindeki bireyler korunup kollanmaktadır. Ayrıca bireylerin davranıĢları 

toplumsal baskı yoluyla denetlenmektedir (Korkmaz, 2009:41).   

   Bireyci ve toplulukçu kültürler arasında temel farklılıklar mevcuttur 

(Tablo-15). Örneğin; bireyci kültürlerde "ben" duygusu ön planda iken, 

toplulukçu kültürlerde "biz" duygusunun daha önemli olduğu söylenebilir. 
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Diğer taraftan, bireylerin yaĢam tarzı, iletiĢim teknikleri ve davranıĢ biçimleri 

gibi temel standartları bağlamında her iki kültür arasında belirgin farkların 

olduğunu söylemek mümkündür.  (Hofstede ve diğerleri, 2010: 113; Kartarı, 

2013:65). Bireyci ve toplulukçu kültür özelliklerinin, içerisinde bulunduğu 

ülkenin zenginliği ve coğrafi durumuyla yakından ilgili olduğu ifade edilebilir. 

Hofstede‟ye göre zaman içerisinde zenginleĢmedikçe, fakir ülkelerin bireyci 

ülke özelliği taĢımaları oldukça zordur. Zenginlik, toplulukçu kültürden bireyci 

kültüre geçiĢi hızlandırmaktadır. Ülkeler zenginleĢtikçe bireyci-toplulukçu 

özellikler arasındaki farkların arttığı değerlendirilmektedir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010:134).    

Tablo-15 : Bireyci ve Toplulukçu Kültürler Arasındaki Temel Farklılıklar  

  (Hofstede ve diğerleri, 2010: 113, Kartarı; 2013:65) 

 
Bireyci Kültürler 

 
Toplulukçu Kültürler 

Bireyler, çekirdek ailede yaĢarlar ve 
hayatlarını kendi kendilerine idame 
ettirebilirler 

Bireyler, kendilerini sürekli koruyan bir grup 
ve aile içerisinde yaĢarlar 

“Ben” duygusu ön plandadır. Özgüven 
önemlidir 

“Biz” duygusu ön plandadır. Bireyler arası 
güven duygusu önemlidir 

Değerler standarttır ve herkese 
uygulanabilir Ģekilde evrenseldir 

Değer standartları grup içinde ve dıĢında 
değiĢir 

Bireyler sahip olduklarını kendilerine 
saklarlar ve çocuklarıyla bile paylaĢmazlar 

Sahip olunanlar, aile ve akrabalarla 
paylaĢılmalıdır 

YetiĢkinler ayrı evde yaĢarlar 
Büyük bir aile yapısı vardır, tüm aile fertleri 
birlikte yaĢarlar 

DüĢük bağlamlı iletiĢim vardır Yüksek bağlamlı iletiĢim vardır 

Evlilikler önceden yapılandırılmıĢ özellik 
taĢımazlar 

Evliliklerde gelinin yaĢı küçük olmalıdır 

Kızların rol modelleri üzerinde erkek 
arkadaĢlarının etkisi vardır 

Kızların rol modelleri üzerinde kız 
arkadaĢlarının etkisi vardır 

Bireyler dıĢa dönük ve bağımsız davranıĢ 
gösterirler 

Bireyler içe dönük ve bağımlı davranıĢ 
gösterirler 

YarıĢma, büyük pay elde etme DayanıĢma, paylaĢma 

Bireysel yarıĢa dayalı oyun Takım oyunu 

Bireyler meslek seçiminde bağımsızdırlar 
Oğullar, babalarının mesleğini devam 
ettirirler 
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Bireyci Kültürler 

 
Toplulukçu Kültürler 

Herkesin kendine özgü düĢüncesi vardır 
DüĢünceler grup üyeleri tarafından 
önceden tanımlanmıĢtır 

Bireysel çıkarlar önemlidir Toplumun ortak çıkarları önemlidir 

Devlet ekonomik sistemde sınırlı rol oynar Devlet ekonomik sistemde baskın rol oynar 

Herkesin kendine özgü bir özel hayatı 
vardır 

Özel hayat, gruplarca belirlenir ve 
sınırlandırılmıĢtır 

Kanun ve haklar herkes için aynıdır Kanun ve haklar gruptan gruba değiĢir 

Özerklik ideal düĢüncedir Vatanseverlik ideal düĢüncedir 

 Hofstede tarafından yapılan çalıĢmada, bireycilikten toplulukçuluğa 

doğru sıralamada; ABD 76 ülke içerisinde 91 puanla ilk sırada yer alırken, 

Guatemala 6 puanla son sırada yer almıĢtır. Bu durum, ABD'de var olan 

kültürlerin bireyci, Guatemala'nın ise toplulukçu özellikler taĢıdığını 

göstermektedir. Türkiye, bu sıralamada 37 puanla 43‟üncü sırada 

bulunmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010:95-97).  

 NATO'yu, hem bireyci hem de toplulukçu kültürleri barındıran bir kurum 

olarak görmek mümkündür. Gaub'un çalıĢmasına göre (2010:91) Arap 

ülkeleri ve Afganistan toplulukçu kültüre sahip ülkeler olarak tanımlanırken 

NATO üyesi ülkelerden ABD, Ġngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Kanada 

ve Ġtalya gibi ülkeler bireyci kültüre sahip ülkeler arasında gösterilmiĢtir. 

Gaub'a göre toplulukçu kültüre sahip toplumlar arasındaki iliĢki, bireyci 

kültürlere göre daha sıkıdır. Bu yüzden özellikle NATO içerisindeki bireyci 

kültürler tarafından, hem stratejik hem de taktik seviyede, bu tür toplulukçu 

kültürlerin özelliklerinin bilinmesi özel bir önem taĢımaktadır (Gaub, 2010:91).   

   (c) Erillik – DiĢilik  

    Erillik ve diĢilik boyutunda, cinsiyetlere yüklenmiĢ roller 

söz konusudur. Tüm dünyada erkek ve kadınların biyolojik ve fiziksel 

farklılıkları, hemen hemen aynı iken, sosyal roller kültürden kültüre 

değiĢmektedir. Sosyal kültürler, kadın ve erkeğe farklı roller yüklemiĢtir. 

Erkekler; baskın, yarıĢmacı, korumacı ve egemen, kadınlar ise; eve bağlı ve 
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korunmasızdırlar. Çocukların eğitimi ve ev iĢleri kadının sorumluluğundadır. 

Hofstede ve arkadaĢlarına (2010:140) göre eril kültür; cinsiyete dayalı rollerin 

belirgin olarak birbirinden ayrıldığı, erkeklerin kararlı, sert mizaçlı, egemen, 

maddesel konulara odaklı ve baskıcı olduğu, kadınların ise sade, 

alçakgönüllü, duyarlı ve yaĢam kalitesi ile ilgilendiği kültürdür. DiĢil kültür ise; 

cinsiyete bağlı rollerin örtüĢtüğü, kadın ve erkeğin sade, alçak gönüllü, 

uyumlu ve Ģefkatli olduğu kültürdür (Hofstede ve diğerleri, 2010:140). Eril 

kültürlerde bireyler, hırslı ve yarıĢ halindedir. DiĢil kültürlerin ise daha çok 

alçak gönüllü olmayı tercih ettiklerini söylemek mümkündür (Tablo-16). 

 Hofstede ve arkadaĢlarına göre (2010:156) diĢil kültür ile feminizm 

birbiriyle karıĢtırılmamalıdır. Feminizm, toplum içinde kadının rolünü 

değiĢtirmeyi hedefleyen bir ideoloji olarak görülürken, eril-diĢil boyutu, bu 

ideoloji ile iliĢkili bir kültür boyutu olarak algılanmaktadır. AraĢtırma yapılan 

ülkelerde, feminizmin eril ve diĢil formlarına rastlanmıĢtır. Eril formda, 

kadınların erkekler ile aynı Ģart, hak ve özgürlüğe sahip olmaları 

hedeflenirken, diĢil formda erkeklerin de yer aldığı toplumun değiĢimi 

öngörülmekte, sadece kadınların özgürlüğü değil erkeklerin de 

özgürlüklerinin sağlanması düĢüncesi ileri sürülmektedir (Hofstede ve 

diğerleri, 2010).  

Tablo-16 : Eril ve DiĢil Kültürler Arasındaki Temel Farklılıklar (Hofstede ve 

    diğerleri, 2010: 113; Kartarı, 2013: 66–67) 

Eril Kültürler DiĢil Kültürler 

Rekabet, yarıĢma, kazanma, tanınma ve 
yükselme önemlidir 

ĠliĢki ve hayat kalitesi önemlidir 

Erkekler iddialı, gösteriĢli, hırslı ve sert 
olmalıdır 

Erkek ve kadınlar alçakgönüllü olmalıdır 

Kadınların Ģefkatli olması, iliĢki ve iletiĢime 
önem vermesi beklenir 

Erkek ve kadınlar Ģefkatlidir, iliĢki ve 
iletiĢime odaklanırlar 

Ailede, babalar olaylar, anneler ise 
duygularla ilgilenir 

Ailede, hem anne hem de baba, olaylar ve 
duygularla ilgilenir 

Kızların rol modelleri, medya ve Ģöhretli 
insanlardır 

Kızların rol modelleri, anne ve babadır 
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Eril Kültürler DiĢil Kültürler 

Kız çocuklar ağlar, erkek çocuklar 
ağlamaz, erkekler kavga eder, kızlar etmez 

Hem erkek hem de kız çocuklar ağlayabilir 
ancak kavga etmezler 

Gelin iffetli ve hamarat olmalıdır, damat için 
böyle bir beklenti yoktur 

Toplumda hem gelin hem de damat için 
aynı standartlar geçerlidir 

Adalet önemlidir EĢitlik önemlidir 

Kadının özgürlüğünün sınırları, erkekler 
tarafından belirlenir 

Erkek ve kadın, hem evde hem de iĢte, eĢit 
haklara sahiptir 

Ailede anne, çocukların ödevlerinde ve 
derslerinde yardımcı olur 

Ailede, anne ve baba, çocukların 
ödevlerinde ve derslerinde yardımcı olur 

Ġnsanlar çalıĢmak için yaĢarlar Ġnsanlar yaĢamak için çalıĢırlar 

Profesyonel iĢlerde kadınların katılımı azdır 
Profesyonel iĢlerde kadınların katılımı 
fazladır 

Ġdeal olan performans toplumudur. Güçlü 
desteklenir 

Ġdeal olan refah toplumudur. Yoksullara 
yardım edilir  

Düzeltici toplum HoĢgörülü toplum 

Uluslararası çatıĢmalar, güç ve gövde 
gösterisiyle çözüme ulaĢtırılır 

Uluslararası çatıĢmalar, görüĢme ve 
uzlaĢma yoluyla çözüme ulaĢtırılır 

Kadınlar politikada nadiren yer alırlar Kadınlar politikada sıklıkla yer alırlar 

 Hofstede tarafından yapılan çalıĢmada, en diĢil kültür özelliği gösteren 

ilk beĢ ülke sırasıyla; Ġsveç, Norveç, Letonya, Hollanda ve Danimarka'dır. En 

eril kültür özelliği gösteren ilk beĢ ülke ise sırasıyla; Slovakya, Japonya, 

Macaristan, Avusturya ve Venezüela'dır. Türkiye, bu sıralamada 45 puanla 

43-45‟inci sırada yer almıĢtır (Hofstede ve diğerleri, 2010:141-143). 

    (d) Belirsizlikten Kaçınma 

    Belirsizliklerle dolu olan gelecek, insanlar için her 

zaman bir endiĢe kaynağı olmuĢtur. Toplumlar veya bireyler, geleceğe iliĢkin 

bu belirsizliklerle mücadele edebilmek ve belirsizliklerden kaçınmak için, 

teknoloji, din, kanun ve kurallar gibi birçok farklı yola baĢvurmuĢlardır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010:189). Kartarı'ya (2010:68) göre belirsizliklerin 
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ana kaynağı, bilgi eksikliğidir. Ġnsanlar, belirsizliklerden kaçınmak için bilgi 

üretimi yoluna baĢvurmuĢlardır. 

 Belirsizliklerden kaçınmayı, bir topluluktaki bireylerin belirsiz durumlarda 

duyduğu tedirginliğin derecesi ile bu tür durumlardan çeĢitli Ģekillerde uzak 

kalma çabası olarak tanımlayan Sığrı ve Topçu (2012:216), Hofstede ve 

arkadaĢlarının (2010) daha sonra bu terimi değiĢik olanın tehlikeli olarak 

görülmesi olarak özetlediğini belirtmiĢtir. Hofstede ve arkadaĢlarına 

(2010:191) göre belirsizlikten kaçınma, bir kültüre ait insanların bilinmeyen 

veya belirsizliklere karĢı duydukları korkunun derecesidir. 

 Triandis'e (2004:92) göre kültürler arasındaki farklılıklar, bu kültürlerin 

“sıkı” veya “gevĢek” olmaları ile yakından ilgilidir. Sıkı olarak tanımlanan 

kültürlerde, doğru davranıĢın belirlenmesi ve uygulanması maksadıyla birçok 

kural, norm ve standart bulunmaktadır. Örneğin; toplum içerisinde nasıl 

davranılacağı, gülmek ve selamlamak gibi davranıĢların ne zaman ve nasıl 

yapılacağına iliĢkin belirli kurallar bulunmaktadır. Bu kültür çeĢidinde, 

kurallara uymayanlar, toplum tarafından uyarılmakta veya 

cezalandırılmaktadır. GevĢek kültürlerde ise kural, standart ve normlar daha 

azdır (Triandis, 2004:92). 

 Kültürlerin sıkı bir özellik göstermesi, homojen bir yapı ile doğru 

orantılıdır. Belirsizlikten kaçınma boyutu, kültürlerin sıkı bir yapı göstermesi 

ile yakından ilgilidir. Güçlü belirsizlikten kaçınma özelliği gösteren kültürler, 

yapıya sahip olmayı, gelecekte neler olacağını ve bunlara karĢı nasıl 

davranacaklarını bilmeyi isterler (Triandis, 2004:92). Belirsizliklerden 

kaçınma derecesi yüksek olan kültürler, açıkça yazılmıĢ talimat ve direktifler 

ile grup içerisinde iĢbirliğini tercih etmekte, belirsizlik yaratacak durumlara 

meydan vermemek için yaĢamın bütün alanlarında kurallar belirlemektedir. 

Bu tip kültürlerin üyeleri, huzursuz, heyecanlı, aktif ve bazen de saldırgan 

davranıĢlar gösterirler (Kartarı, 2010:69). Belirsizliklerden kaçınma derecesi 

düĢük olan toplumlarda ise, daha sakin ve kontrollü bir yaĢam görülmektedir. 

Bu tür kültürlerde, yaĢamın her alanında detaylı kurallar bulunmamaktadır. 

Örneğin, Ġngiltere‟de günlük yaĢam anayasa olmadan yürütülebiliyorken, 
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dünyanın birçok ülkesinde anayasa olmadan hiçbir iĢin düzgün yürümeyeceği 

anlayıĢı hâkimdir (Kartarı, 2010:69). 

 SoydaĢ (2010), belirsizlik ile risk arasında fark olduğunu belirtererek, 

yüksek belirsizlikten kaçınan toplumlarda insanların, sadece alıĢılmamıĢ 

riskler karĢısında rahatsız olduğunu ileri sürmüĢtür. DüĢük belirsizliklikten 

kaçınan kültürlerde, bireylerin belirsizlik toleransı yüksektir ve bireyler bunu 

tehdit olarak algılamazlar. Belirsizlik, günlük yaĢamın bir parçasıdır. Bu tür 

toplumlarda endiĢe düzeyi oldukça düĢüktür (Hofstede ve diğerleri, 

2010:196). Yüksek belirsizliklik toleransına sahip kültürler, farklı düĢünmeyi 

ve çatıĢmayı doğal ve yararlı bulurlar (Gaub, 2010:88). 

 Her iki kültür arasında temel farklılıklar mevcuttur. Örneğin; belirsizlikten 

kaçınma derecesi düĢük olan kültürlerde belirsizlik gayet normaldir ve bu 

durum insanlar tarafından kanıksanmıĢtır. Bununla birlikte belirsizlikten 

kaçınma derecesi yüksek olan kültürlerde belirsizlik yüksek stres kayanağıdır 

ve mücadele edilmesi gereken bir durumdur.  Ġki kültür farklılıklarını ortaya 

koyan örnekleri çoğaltmak mümkündür (Tablo-17).  

Tablo-17 : Belirsizlikten Kaçınma Derecesi DüĢük ve Yüksek Kültürler  

  Arasındaki Temel Farklılıklar (Hofstede ve diğerleri, 2010:203– 

  223) 

Belirsizlikten Kaçınma (DüĢük) Belirsizlikten Kaçınma (Yüksek) 

Belirsizlik, hayatın normal bir özelliğidir 
Belirsizlik durumu, mücadele edilmesi 
gereken bir tehdit olarak kabul edilir 

DüĢük stres, düĢük endiĢe Yüksek stres, yüksek endiĢe 

Belirsizlik ve risk karĢısında rahatlık 
Bilindik risklere karĢı rahat, bilinmeyen risk 
ve durumlara karĢı korku ve endiĢe 

Farklı olana merak duyulur Farklı olan tehlikelidir 

Aile ve iĢ yaĢamında rahatlık tercih edilir Aile ve iĢ yaĢamı stres doludur 

Ġnsanlar genel olarak mutludur, çok az kiĢi 
mutsuz hisseder 

Çok fazla kiĢi mutsuzdur 
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Belirsizlikten Kaçınma (DüĢük) Belirsizlikten Kaçınma (Yüksek) 

Ġnsanlar, sağlık ve para konusunda endiĢe 
yaĢamazlar 

Ġnsanlar, sağlık ve para konusunda endiĢe 
yaĢarlar 

Kaos ve belirsizliğe karĢı tolerans Kesinlik ve resmiyete ihtiyaç duyulur 

Üst düzey yöneticiler strateji ile ilgilenir Üst düzey yöneticiler cari iĢlerle ilgilenir 

Karar verme süreci ile ilgilenilir Karar verme içeriği ile ilgilenilir 

KeĢifte baĢarılı, uygulamada baĢarısız KeĢifte baĢarısız, uygulamada baĢarılı 

Az sayıda genel kanun ve yazılı olmayan 
kurallar 

Çok sayıda genel kanun ve yazılı olmayan 
kurallar 

Kanunlara uyulmuyorsa değiĢtirilebilir Kanunlara, uyulmuyorsa bile ihtiyaç duyulur 

Hızlı yargılama süreci YavaĢ yargılama süreci 

VatandaĢların protestosu kabul edilebilir VatandaĢların protestosu kabul edilemez 

VatandaĢlar politikacılara, kurumlara ve 
yasalara güvenirler 

VatandaĢlar politikacılara, kurumlara ve 
yasalara güvenmezler 

VatandaĢlar politika ile ilgilidir VatandaĢlar politika ile ilgili değildir 

DıĢ gözlemciler, yozlaĢmanın az olduğu 
algısına sahip olurlar 

DıĢ gözlemciler, yozlaĢmanın fazla olduğu 
algısına sahip olurlar 

AĢırı fikir bile olsa yüksek tolerans AĢırılığa karĢı aĢırı bastırıcı tutum 

Gençlere karĢı pozitif tutum ve davranıĢ Gençlere karĢı negatif tutum ve davranıĢ 

Etnik kökene karĢı tolerans Etnik kökene karĢı bastırıcı tutum 

Yabancılara karĢı pozitif veya tarafsız 
tutum 

Yabancı düĢmanlığı 

Gruplararası çatıĢmalarda Ģiddet riski 
düĢük 

Gruplararası çatıĢmalarda Ģiddet riski 
yüksek 

Bir dinin doğrularını diğerlerine kabul 
ettirme baskısı yok 

Dini konularda tek bir doğru vardır ve herkes 
bunu kabul etmek zorundadır 

Kimse inançlarından dolayı yargılanamaz 
Dini, politik ve ideolojik konularda tolerans 
seviyesi düĢük, aĢırı tutuculuk 
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 Hofstede tarafından yapılan çalıĢmada, belirsizlikten kaçınma derecesi 

yüksek olan ilk beĢ ülke sırasıyla; Yunanistan, Portekiz, Guatemala, Uruguay 

ve Belçika‟dır. Belirsizlikten kaçınma derecesi en düĢük olan beĢ ülke ise 

sırasıyla; Singapur, Jamaika, Danimarka, Ġsveç ve Hong Kong‟tur. Türkiye, 

bu sıralamada 85 puanla 23-25‟inci sırada yer almıĢtır (Hofstede ve diğerleri, 

2010:192–195). Hofstede‟nin çalıĢmasında yer almayan Afganistan, Gaub'a 

(2010:89) göre belirsizlikten kaçınma derecesi yüksek bir toplum olarak 

tanımlanmıĢtır. 

    (e) Uzun ve Kısa Vadeye Uyumlu Kültürler (Konfüçyan 

Dinamizmi Boyutu) 

    Hofstede tarafından yapılan ilk çalıĢmada tanımlanan 

dört boyuta sonradan eklenen zaman yönelimi boyutu, Kartarı‟nın (2010:70) 

belirttiği Ģekliyle, kültürlerin zaman algılamaları arasındaki farklılıklara 

dayanmaktadır. Konfüçyan dinamizmi olarak adlandırılan bu boyut, filozof 

Konfüçyus‟un öğretilerine dayanmaktadır. Konfüçyan dinamizmi; hizmet 

etmek, tutumluluk, beslenme, çok çalıĢma, liderlik, bireyin aileye adanması 

vb. birçok konuda temel kuralları içermektedir (Demirkan, 2007:29) 

 Hofstede ve arkadaĢları (2010:239) tarafından beĢinci boyut, uzun ve 

kısa vadeye uyum olmak üzere iki bölümde incelenmiĢtir. Uzun vadeye uyum 

sağlayan kültürler, geleceğe iliĢkin öğretici erdemleri, süreklilik, tutumluluk ve 

değiĢen koĢullara alıĢmaya teĢvik ederler. Kısa vadeye uyum sağlayan 

kültürler ise, milli gurur, geleneğe saygı ve sosyal yükümlülükleri karĢılama 

gibi geçmiĢ ve bugünle ilgili erdemleri teĢvik etmektedir. Kısa vadeye uyumlu 

kültürler, geçmiĢ ve bugüne odaklı statik bir özelliğe sahipken, uzun vadeye 

uyumlu kültürler gelecekle ilgilenirler (Hofstede ve diğerleri, 2010:133).  

 Kısa ve uzun vadeye uyumlu kültürler arasında temel farklılıklar 

mevcuttur. Örneğin; kısa vadeye uyumlu kültürlerde bireylerin çabası dikkate 

değerdir ve hızlı çözümler üretilmesi beklenir. BoĢ zamanlar oldukça 

önemlidir. Bununla birlikte uzun vadeye uyumlu kültürlerde ise bireyler azim 

ve sebat duygusuna sahiptir, yavaĢ çözümlere odaklanılır. BoĢ zamanlar bu 
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kültür için önemli değildir. Her iki kültür arasındaki farklılıkları ortaya koyan 

örnekleri çoğaltmak mümkündür (Tablo-18) (Hofstede ve diğerleri, 2010:243).  

Tablo-18 : Kısa ve Uzun Vadeye Uyum Arasındaki Temel Farklılıklar  

   (Hofstede ve diğerleri, 2010:243) 

Kısa Vadeye Uyum Uzun Vadeye Uyum 

Harcamaya iliĢkin toplumsal baskı Azla yetinme, kaynakları idareli kullanma 

Çabalar hızlı sonuçlar üretmeli 
Azim, sebat, yavaĢ sonuçlara yönelik sürekli 
çaba 

Geleneklere saygı ġartlara saygı 

Akrabalar ile yaĢamak çatıĢma konusu Akrabalar ile yaĢamak normal bir davranıĢ 

Alçakgönüllülük, sadece kadınlar için 
geçerli 

Alçakgönüllülük, erkek ve kadın için geçerli 

Temel iĢ hayatı; özgürlük, insan hakları, 
baĢarı ve bireyin kendisini düĢünmesi 
değerlerinden oluĢur 

Temel iĢ hayatı; öğrenme, dürüstlük, uyum, 
sorumluluk ve bireysel disiplin değerlerinden 
oluĢur 

BoĢ zamanlar önemlidir BoĢ zamanlar önemli değildir 

Yönetici ve çalıĢanlar, psikolojik olarak 
farklı kutuplarda yer alırlar 

Yönetici ve çalıĢanlar, aynı duyguları 
paylaĢırlar 

Yeteneğe göre mevki, kabiliyete ödül 
GeniĢ sosyal ve ekonomik farklılıklar 
istenmeyen durumdur 

Eğer “A” doğruysa, karĢıtı olan “B” yanlıĢ 
olmalıdır 

Eğer “A” doğruysa, “B” de doğru olabilir 

Kendi ülkesiyle gurur duyma Diğer ülkelerden öğrenme 

Fakir ülkelerde yavaĢ ve hiç olmayan 
ekonomik geliĢme 

Fakir ülkelerde hızlı ekonomik geliĢim 

 Hofstede tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada, Porto Riko, Gana, Mısır, 

Trinidad ve Nijerya kısa vadeye uyumlu ilk beĢ ülke olurken Güney Kore, 

Tayvan, Japonya, Çin ve Ukrayna ise uzun vadeye uyumlu ülkelerin baĢında 

gelmektedir. Türkiye, bu sıralamada 47 puanla 47‟nci sırada yer almıĢtır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010:255-257).  
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   (f) HoĢgörü ve Baskı Boyutu 

    HoĢgörülü kültürler; hayattan zevk alma ve eğlenmek ile 

ilgili doğal ve temel insan dürtülerinin göreceli memnuniyetine izin veren 

kültürleri, baskı gösteren kültürler ise, katı toplumsal kurallar tarafından 

ihtiyaçların tatminini bastıran ve onları düzenleyen kültürleri tanımlamaktadır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010). 

 Her iki kültür arasında temel farklılıklar mevcuttur. Örneğin; hoĢgörülü 

kültürlerde insanlar mutludur, boĢ zamanlar değerlidir, arkadaĢlık önemlidir 

ve bireyler dıĢa dönük davranıĢ gösterir. Bununla birlikte, baskıcı kültürlerde 

mutsuz insan sayısı fazladır. BoĢ zamanların bir önemi yoktur, arkadaĢlık 

azdır, bireyler nevrotik kiĢilik özelliği gösterir. Ġki kültür arasındaki temel 

farklılıkları çoğaltmak mümkündür (Tablo-19). 

Tablo-19 : HoĢgörülü ve Baskıcı Kültürlerin Temel Farklılıkları (Hofstede ve 

    diğerleri, 2010:243-2) 

HoĢgörülü Kültürler Baskıcı Kültürler 

Büyük oranda mutlu insanlar Büyük oranda mutsuz insanlar 

Bireysel yaĢam kontrolü algısı 
Acizlik algısı, "bir Ģey yapmazsam bana ne 
olur" düĢüncesi 

BoĢ zamanlar değerli BoĢ zamanlar değersiz 

ArkadaĢa sahip olmak önemli ArkadaĢa sahip olmak önemli değil 

Tutumlu olmak önemli değil Tutumlu olmak önemli 

Daha fazla dıĢa dönük kiĢilik Daha fazla nevrotik kiĢilik 

Ġyimserlik seviyesi yüksek Kötümserlik seviyesi yüksek 

Aile fertleri arasında ev iĢlerinin eĢit 
paylaĢımı 

Ev iĢlerinde eĢit paylaĢım önemli değil 

KonuĢma özgürlüğü önemli KonuĢma özgürlüğü birincil öncelikli değil 

Düzeni sürdürmek yüksek öncelikli bir konu 
değil 

Düzeni sürdürmek birinci öncelikli konu 
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 Hofstede tarafından yapılan çalıĢmada; hoĢgörülü ve baskıcı kültürler 

sıralamasında Venezuela, Meksika, Porte Riko, El Salvador ve Nijerya en 

hoĢgörülü ülkeler olarak ilk beĢ sırayı paylaĢırken baskıcı ülkeler 

sıralamasında ilk beĢ sırada Pakistan, Mısır, Letonya, Ukrayna ve Arnavutluk 

yer almaktadır. Türkiye, 49 puanla hoĢgörüden baskıcıya doğru yapılan 

sıralamada 37‟inci sırada yer almıĢtır (Hofstede ve diğerleri, 2010:282–285).  

g. Değerlendirme 

  Üzerinde fikir birliğine varılmıĢ ortak bir tanım olmamakla birlikte 

kültürü, insanoğlunun varoluĢundan itibaren sahip olduğu herĢey olarak 

görmek mümkündür. Bir baĢka ifadeyle kültür, insanların veya grupların sahip 

olduğu maddi ve manevi kazanımlardır.  Ġnsanoğlu kültürel bir varlıktır, 

hayatta yaĢayarak öğrendiklerini kültüründe saklayarak bir sonraki nesillere 

aktarma becerisine sahiptir. Ġlk baĢlangıçtan itibaren insanoğlu, sahip olduğu 

kültür vasıtasıyla dünyaya hâkim olmuĢ ve varlığını sürdürebilmiĢtir (Güvenç, 

2013). 

 Kültür çeĢitli kategoriler altında sınıflandırılabilmektedir. Ġngiltere 

Savunma Bakanlığı'nın "Kültür ve Ġnsan Dokusunu Tanıma (Culture and 

Human Terrain)"  baĢlıklı müĢterek doktrininde bu sınıflandırma; sosyal yapı, 

politik yapı, ekonomik yapı, inançlar ve değerler ile etkileĢimler olmak üzere 

beĢ ana baĢlık altında toplanmıĢtır. Sosyal yapı; toplumun temel yapı taĢı 

olarak görülmektedir. Grup içerisindeki sosyal yapının analizi, bireylerin 

davranıĢ Ģekillerinin anlaĢılmasını sağlamaktadır. Akrabalık iliĢkisi, etnik 

gruplar, ırk, milliyetçilik ve cinsiyet ayrımı gibi konular sosyal yapının analiz 

alanları arasında sayılabilir. Politik yapı; otoritenin tanımı, merkezi yönetim 

sistemi, liderlik sistemi, etnik ve kabile yapısı ve gücün kullanımı 

konularından oluĢmaktadır. Ekonomik yapı ise; devletin resmi ekonomik 

yapısını ve bankacılık sistemini tarif etmektedir. Ancak her devletin kendine 

özgü farklı alternatif ekonomik sistemlerinin de bulunduğunu söylemek 

mümkündür. Değerler ve inançlar; din, yerel dini uygulamalar, ritüeller ve 

sembolleri içerir. Son olarak etkileĢim, farklı kültürlerin veya grupların 

diğerleri ile kurdukları iletiĢim ve etkileĢimi tanımlamaktadır. Fiziksel ve 

beden dili, etkileĢimin temel unsurları arasında sayılabilir. Bununla birlikte 
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misafirperverlik, heyecan, his, duygu ve dürüstlük gibi kavramlar etkileĢimin 

seyrini belirleyen konular arasında yer almaktadır (JDN, 2013). Kendi 

kültürümüzden farklı bir kültürü öğrenebilmek için, belirtilen bu beĢ alanın 

analiz edilmesine ihtiyaç duyulur. 

 Kültürü bir buzdağına benzetmek mümkündür (Peterson, 2004). BeĢ 

duyu organımızla hissedebileceğimiz ve görebileceğimiz somut kültürel 

faktörler buzdağının üst kısmında yer alırken, fikirler, görüĢler, bakıĢ açıları, 

davranıĢlar ve felsefe gibi soyut faktörler buzdağının görünmeyen 

bölümündedir. Dolayısıyla kültürün görünen yüzünün yanı sıra görünmeyen 

yüzünün de analizi, kültürlerin anlaĢılması adına önemlidir.  

 Kültür, öğrenilen, paylaĢılan, sürekli, toplumsal, sembollere dayalı, 

değiĢken ve inĢa edici özelliklere sahip bir kavramdır. Bu özellikleri sayesinde 

nesilden nesile aktarılarak toplumsal hayatın anlaĢılması adına değer 

taĢıdığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan, 16'ncı yüzyılda Osmanlı Devletinin 

uyguladığı istimalet politikası (Ġnalcık, 2012:3), 20 ve 21'nci yüzyılda ise 

baĢta ABD olmak üzere birçok devletin baĢvurduğu yumuĢak güç 

uygulamasında temel kaynak, kültür ve kültürün tanınması olmuĢtur. Kültürel 

faktörlerin analizi ile hedeflenen kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisi, hem 

istimalet siyaseti hem de yumuĢak güç uygulamalarının merkezinde yer 

almıĢtır. Dolayısıyla stratejik, operatif ve taktik alanda, kültüre iliĢkin 

farkındalık kazanılması veya kültürün göz ardı edilmesinin, devletlerin 

varlıklarının devamını olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini söylemek 

mümkündür.  

 Kültür, simetrik ve asimetrik savaĢların içiçe geçtiği, bir baĢka ifadeyle 

hibrid savaĢların yaĢandığı bir ortamda, önemli bir analiz konusu haline 

gelmiĢtir (Mccuen, 2009). SavaĢın değiĢen yüzü, uluslararası iliĢkiler ve dıĢ 

politikada kültürün anlaĢılmasını, tanınmasını ve uygulamaya yönelik hareket 

tarzları geliĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır. Bozeman'a (2009:64) göre dünyada 

çok kültürlü yapının varlığı, farklı düĢünme sistemi, değerler sistemi ve politik 

organizasyonların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Dolayısıyla 21'nci 

yüzyılın çok kültürlü ortamında karar vericiler ve politika yapıcıların, bu 

farklılıkları analiz ederek anlamaya ihtiyaçları olduğunu söylemek 
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mümkündür (Bozeman, 2009:64). Aksi takdirde hem stratejik hem de taktik 

seviyede endiĢe duygusunu tanımlayan kültürel Ģok durumu ile 

karĢılaĢmaları muhtemeldir (SoydaĢ, 2010).  

 Kültür hakkında elde edilen farkındalık, devletler, toplumlar ve bireyler 

arasındaki iletiĢimin sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. 

Kültürler arasında oluĢturulan iletiĢim, sembol ve kültürel algıları farklı olan 

insanlar arasındaki etkileĢim olarak tanımlanabilir (Samovar, Porter ve 

MacDaniel, 2009:12). Teknolojide yaĢanan geliĢmeler, kültürler arasındaki 

iletiĢimi hızlandırmıĢ ve farklı kültürleri birbirine yakın kılmıĢtır. Ticari iliĢkiler 

ve turizm gibi sivil maksatlı iletiĢimin yanı sıra askeri harekâtların meydana 

getirdiği iletiĢim ortamı, farklı kültürlerden insanları karĢı karĢıya getirmiĢtir. 

Bu iletiĢim ortamında insanlar, kendi kültürleri ile diğer kültürlerin özelliklerini 

karĢılaĢtırma imkânı bulmuĢlar, kültürel bilgiden yoksun olmaları halinde 

zaman zaman kültürel Ģok yaĢamıĢlardır. Dolayısıyla kültürel Ģoktan 

kurtulabilmek ve sağlıklı bir iletiĢim kurabilmek maksadıyla kültürel bilgiye her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmuĢtur.  

 Sonuç olarak, stratejik seviyede devletlerin, taktik seviyede ise orduların 

kültürel farkındalık sağlayabilmelerinin temelinde, kültüre yönelik bilgilerin 

elde edilmesi ve bu bilgilerin analiz edilerek uygulamaya geçirilmesinin yer 

aldığı söylenebilir. Kültürel faktörlerin derinlemesine analiz edilerek 

uygulamaya dönüĢtürülmesi iĢleminin, doğru toplama vasıtaları ile sağlanan 

ve karar vericilere zamanında ulaĢtırılan kültürel istihbarat ile mümkün 

olacağını değerlendirmek mümkündür.  

 Bu değerlendirme ıĢığında çalıĢmanın bundan sonraki kısmında, yeni 

bir istihbarat alanı olmamakla birlikte, akademik literatürde pek fazla yer 

almadığı yönünde bulgulara sahip olduğumuz ve devletler, gruplar veya 

bireylerin kültürel yapılarındaki bilinmeyenleri bilinir kılmayı hedefleyen 

kültürel istihbarat kavramı tanımlanmıĢ, süreci ortaya konulmuĢ ve bu 

kavrama iliĢkin tarihsel örnek uygulamalara yer verilmiĢtir. 
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5. KÜLTÜREL ĠSTĠHBARAT KAVRAMI 

a. GiriĢ 

  Geleneksel istihbarat tanımlarından da anlaĢılacağı üzere 

(Johnson, 2006; Cox, 2009; Lowenthal, 2012; Field Manuel, 2010;  

Richelson, 2012) istihbaratı, çeĢitli toplama vasıtaları kullanılarak elde edilen 

ham bilgilerin belirli süreçlerden geçirilmesi ve analiz edilmesiyle ortaya çıkan 

ürün olarak görmek mümkündür. Çınar (1997:105), bir istihbarat tanımında; 

tehdit, devlet, gizlilik, toplama, analiz ve amaç kavramlarının bulunmasının 

önemli olduğunu belirtmiĢtir. Çınar'a (1997:105) göre bu kavramların en 

önemlisi tehdittir, tehdit olmadan istihbarata gerek yoktur. Alan Breakspear 

(2013) farklı bir yaklaĢımla istihbarat kavramına yeni bir tanım kazandırmayı 

hedeflemiĢtir. Breakspear'a göre (2013) istihbarat, zaman içindeki değiĢimleri 

tahmin edebilme yeteneğidir. Bu yetenek, öngörü ve içgörüyü içerir, fırsatı 

temsil eden olumlu ve tehdidi temsil eden olumsuz değiĢimleri tanımlamayı 

amaçlamaktadır (Breakspear, 2013:688). Bir baĢka ifadeyle istihbaratı, GZFT 

(SWOT)25 analizi yapabilmek amacıyla yürütülen kollektif ve profesyonelce 

yapılan bir faaliyet olarak tanımlamak mümkündür.  

    Breakspear tarafından yapılan bu tanım, devletler bağlamında yeni 

istihbari yeteneklerin kazanılması ve farklı alanlara odaklanılmasına yönelik 

ihtiyacı ortaya koymaktadır. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi olarak, 

fırsatları ve tehditleri oluĢturabilme kabiliyetine sahip kültürel faktörleri 

göstermek mümkündür (Duyvesteyn, 2011a). Breakspear'ın (2013) söylemini 

destekler Ģekilde Hamilton Bean (2013:496), karar vericilerin belirsizliğini 

azalttığı öngörüsüyle, istihbaratın temel rolünün kültürlerin anlaĢılması adına 

yeni bir pencere açmak olduğunu belirtmiĢtir.   

 Kültür, son zamanlarda sosyal bilimlerin birçok dalı içerisinde kendisine 

yer bulan bir kavram haline gelmiĢtir. Sosyal bilimlerin önemli bir konusu 

haline gelen kültürün rolünün ortaya konulması, Duyvesteyn'a göre 

(2011b:524) dikkatli bir istihbarat süreci ile mümkündür. Diğer taraftan Erik 

Nemeth (2011) farklı bir yaklaĢımla, kültürel değerlerin ve sembollerin 
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korunması adına kültürel istihbarata ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. 

Ġstihbarat ile ilgili tartıĢmalarda kültür ve istihbarat üzerine odaklanmak 

önemlidir. Bu konuda yapılan çalıĢmaların azlığı dikkat çekicidir (Duyvesteyn, 

2011a:524).  

 Kültürel faktörlere iliĢkin istihbarat çalıĢmalarına iki farklı açından 

yaklaĢıldığını söylemek mümkündür. Bunlardan birincisi; Nemeth'in (2011) 

belirttiği Ģekilde, kültürel değer ve sembollerin korunmasına yönelik 

çalıĢmalardır. Taliban tarafından 1998 yılından beri ifade edilen, buna yönelik 

bir önlem alınmayan ve ġubat 2001'de yıkılan Budha heykelleri ile 11 Eylül 

2001‟de ABD'de gerçekleĢtirilen saldırılarda yıkılan Dünya Ticaret Merkezi, 

kültürel istihbarat çalıĢmalarına verilen dikkat çekici örneklerdir (Nemeth, 

2011:217). Ġkincisi ise kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisine 

dayanmaktadır. Kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisi, toplumun 

kazanılmasına odaklanan bir stratejidir (Duyvesteyn, 2011b:447). Bir baĢka 

ifadeyle kalpleri ve zihinleri kazanma stratejisi, yerel kültürün anlaĢılması ve 

farkında olmayı öngörmektedir (Duyvesteyn, 2011b: 450). Bu tez çalıĢması, 

birinci konu göz ardı edilerek ikinci konu ile sınırlandırılmıĢtır.   

 Smith Rupert'e göre (2005) günümüzdeki savaĢlar, istihbarat ve bilgi 

savaĢları olarak gerçekleĢmektedir. Özellikle toplumun kazanılmasının 

hedeflendiği harekâtlarda, en iyi istihbarat kaynağı toplumun kendisidir. 

Ancak, toplum kendisini güvende hissetmedikçe konuĢmaz ve ihtiyaç 

duyulan istihbaratın elde edilmesi oldukça zordur. Nafiz Tok (2003) bu 

durumu, kültürün temel özelliklerinin bilinmesi ile iliĢkilendirmiĢtir. Toplumun 

temel kültürel özelliklerinin bilinmesi ve bu yönde hareket tarzlarının 

geliĢtirilmesi, topluma kazandırılacak güvenin ön koĢulu olarak görülebilir. 

 ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında, Breakspear'ın (2013) istihbarat 

tanımı ıĢığında, kalpleri ve zihinleri kazanmayı öngören ve kültürel farkındalık 

sağlamanın temelini oluĢturan "kültürel istihbarat" kavramı tartıĢılmıĢtır. 

Öncelikle çalıĢma kapsamında "kültürel istihbarat nedir" sorusuna cevap 

aranmıĢ ve mevcut literatürden yola çıkılarak özgün bir tanımın ortaya 

konulması hedeflenmiĢtir.   
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b. Kültürel Ġstihbarat Nedir? 

  Dünya üzerinde günümüzde ortaya çıkan savaĢ ve çatıĢmalar, bir 

önceki yüzyıla oranla daha karmaĢık ve daha değiĢken bir hal almıĢtır 

(Danilsen, 2013). Ulusal ve uluslararası güvenlik algıları, geleneksel olmayan 

devlet dıĢı aktörlerin ve asimetrik tehditlerin ortaya çıkıĢıyla beraber karmaĢık 

iliĢkiler yumağına dönüĢmüĢtür. Özellikle soğuk savaĢın sona ermesiyle 

birlikte savaĢlar Ģekil değiĢtirmeye baĢlamıĢ, devletler, “barıĢa destek” ve 

“insani yardım” gibi harekâtların içerisinde daha fazla, geleneksel savaĢların 

içerisinde ise daha az yer almaya baĢlamıĢtır (Kok Yee ve diğerleri, 2005). 

Bununla birlikte yeni ortaya çıkan bu tehditlere karĢı mücadele yöntemleri de 

değiĢim göstermiĢtir. Klasik tehdit algısı doğrultusunda devletlerin gayretleri, 

modern teknolojiye sahip orduların geliĢimi üzerine odaklanırken yeni 

tehditlere karĢı mücadele "insan doğasının karmaĢıklığının" çözümü üzerine 

odaklanmayı gerekli kılmıĢtır (Spencer, 2011). Farklı kültürleri kapsayan bu 

karmaĢıklığın çözümü, Spencer'a göre (2011), kültürel istihbaratın varlığına 

dayanmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, insanlara ait paylaĢılmıĢ inançların, 

değerlerin, tutum ve davranıĢların anlaĢılması kabiliyeti olarak tanımlanabilen 

bu bilginin insanın anlaĢılmasına yönelik kullanımı oldukça önemlidir 

(Spencer, 2011:15).  

 Harekât ortamındaki değiĢimlere paralel olarak devletlerin istihbarat 

anlayıĢında yaĢanan değiĢimler, bu disiplinin askeri alanın yanı sıra 

akademik alanda da önem kazanmasına öncülük etmiĢtir. Özellikle soğuk 

savaĢ öncesi ve sonrası karĢılaĢtırıldığında bu değiĢimi belirgin bir Ģekilde 

görmek mümkündür. Soğuk savaĢ boyunca ABD ve Sovyetler Birliğinin 

istihbarat anlayıĢı, birbirlerinin askeri kapasitelerini elde etmeye 

odaklanmıĢtır (Schreier, 2005). Her iki ülkenin ortak hedefi, olası bir 

çatıĢmada birbirlerini karĢılıklı olarak yok etmekti. Bu zaman içerisinde 

karĢılıklı istihbarat gayretlerinin, kültürel faktörlerin anlaĢılmasını içerdiğini 

söylemek pek mümkün değildir. Ancak soğuk savaĢ sonrası yeni ve farklı 

tehditlerin ortaya çıkması ve barıĢı destekleme harekâtları gibi savaĢ dıĢı 

harekâtlar içerisinde daha çok yer alınması, istihbarat anlayıĢının da 

değiĢmesine neden olmuĢtur. Daha önce düĢmanın askeri kapasitesine 
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yönelik gerçekleĢtirilen istihbarat anlayıĢının, kültürel faktörlerin de 

anlaĢılması yönünde bir dönüĢüme girdiğini söylemek mümkündür (Franz, 

2005).  

 Soğuk savaĢ öncesi devletlerin stratejik, operatif ve taktik seviyede 

kullandıkları klasik istihbarat yöntemleri, geleneksel savaĢların baĢarısında 

önemli bir yer tutmuĢtur. Bununla birlikte “toplum-merkezli” çatıĢmaların 

yoğunlaĢması ile birlikte kültürel faktörlerin varlığı ön plana çıkmaya 

baĢlamıĢtır (ġekil-8). Devlet yönetiminde ve/veya askeri harekâtlarda karar 

vericiler/komutanlar, askeri istihbaratın hedefini oluĢturan oluĢumlara önem 

verirlerken, bölgenin kültürel yapısını çoğunlukla göz ardı ettikleri söylenebilir. 

Hâlbuki, özellikle asimetrik tehditlere karĢı verilen mücadelenin baĢarısının, 

harekât alanında bulunan tarafsız kamuoyu desteğinin elde edilmesi, bir 

baĢka ifadeyle kalplerin ve zihinlerin kazanılmasıyla yakından bağlantılı 

olduğunu söylemek mümkündür.  

 

ġekil-8 : Klasik SavaĢ ile SavaĢ DıĢı Harekât Ortamı Arasındaki Fark 

(Multinational Experiment 6.0, 2010:5) 

 Spencer (2011:16), toplumun kalpleri ve zihinlerini kazanmak için, 

toplumu ve onun kültürünü anlamanın önemine dikkati çekerken, toplumun 

inançlarını, değerlerini, tutumlarını ve dünya görüĢlerini anlama yönünde 

yapılacak hataların, görevin baĢarısını olumsuz etkilediğini ileri sürmektedir. 

Spencer (2011:16), bu tür hataların önüne geçebilmek için kültürel istihbarata 
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olan ihtiyacı vurgularken, kültürel istihbarat olmadan gerçekleĢtirilen 

harekâtların, baĢparmak kullanmadan bir evi inĢa etmek kadar zor olduğunu 

ileri sürmektedir. Spencer'ın bu yaklaĢımı, kültürel istihbaratın ayrı bir 

uzmanlaĢma dalı olarak çalıĢılması yönündeki görüĢü destekleyici niteliktedir.   

 Devletlerin yer aldığı geleneksel savaĢlarda, düĢmanın moral, 

motivasyon, savaĢma azim ve iradesi sert güç ile kırılırken devlet dıĢı 

aktörlerin yer aldığı asimetrik savaĢlarda yumuĢak güç ile tarafsız 

kamuoyunun ikna edilmesi hedeflenmektedir. Asimetrik savaĢların baĢarısı 

adına ikna metodlarının doğru bir Ģekilde kullanımı için kültürel 

hassasiyetlerin bilinmesi ve bu yönde davranıĢ modellerinin geliĢtirilmesi 

önemlidir. Spencer ve Balasevicius'e (2009:44) göre, eğer bölgede yaĢayan 

halkın dili, korkuları, istekleri ve motivasyonları tam olarak bilinmiyorsa o 

halkın ikna edilebilmesi oldukça zordur. Ġkna, yüksek derece güvene dayanır 

ve güvenin seviyesine göre ikna seviyesi artar veya azalır. Bu kapsamda 

kültürel istihbarat vasıtasıyla sağlanan kültürel farkındalığın, düĢmanın 

davranıĢ tarzlarının anlaĢılması ve tarafsız halk ile iletiĢim kurulmasına imkân 

sağladığını söylemek mümkündür (Lister [Web], 2011). Briceno'nun 

(2010:31) deyimiyle, devletlerin stratejik bir hata yapmasının engellenmesi, 

harekât bölgesine yönelik kültür harekâtının gerçekleĢtirilmesiyle doğru 

orantılıdır. Yerel halkın dininin, dilinin, politik ve sosyal yapısının bilinmesi, 

anlaĢılması ve saygı duyulmasıyla, bölgede düĢmanca bir çevre 

yaratılmasının önlenebileceği değerlendirilebilir (Clausewitz, 2007; Briceno, 

2010:33).  

 Wunderle'ye göre (2007) intikalden baĢlayıp harekât sonuna kadar 

devam eden süreçte kurulacak iletiĢim ortamında, askerlerin beklentilerinin 

yönetilebilmesi için doğru ve zamanında elde edilen kültürel bilgiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. ABD Silahlı Kuvvetlerinin çeĢitli kademelerinde görev yapan 

Wunderle (2007:58), kültürel eğitim almamıĢ ve harekât alanı ile ilgili 

belirsizlik yaĢayan bir askerin, intikal öncesinde idealistlik duygusuyla coĢku 

içerisinde olduğunu ve kendisini gerçeğinden daha güçlü hissettiğini 

belirtmektedir. Harekât alanına intikali sonucunda, farklı kültürler ile 

karĢılaĢan ve kültürel Ģok yaĢayan asker, bir müddet sonra ne yapacağını ve 
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nasıl davranacağını bilememenin etkisiyle hayal kırıklığı yaĢamakta ve 

karmaĢık duygular içerisine girmektedir. KarĢı taraf hakkında kültürel 

farkındalık eksikliği yaĢayan askerler, öncelikle bu karmaĢadan kurtulabilmek 

için, karĢı tarafın kültürünü kendi kültürleri ile karĢılaĢtırıp, davranıĢlarına 

kültürleri doğrultusunda Ģekil vermektedirler. Bu noktanın, hataların ortaya 

çıktığı ve çatıĢmaların baĢladığı yer olduğu söylenebilir. Asker, bilmemenin 

ve zor durumda olmanın verdiği bir duyguyla içinde bulunduğu duruma ve 

bölge halkına karĢı öfke duymaktadır. Bir müddet sonra beklentilerini 

yönetmeye ve karĢılaĢtıkları durumla baĢa çıkmaya alıĢan asker, yavaĢ 

yavaĢ kültürel faktörlere yönelik bilgi edinmeye baĢlamakta ve görevinin 

sonuna doğru, karĢı tarafın kültürünü, davranıĢ biçimlerini ve yaĢam tarzlarını 

kavramaya ve ortama alıĢmaya baĢlamaktadır. Ancak bu süre içerisinde hem 

iĢ gücü hem de fiziksel kayıpların yaĢanması muhtemeldir. Bununla birlikte, 

baĢlangıçta kazanılmayan kültürel farkındalık, görevin baĢarısız olmasına da 

yol açabilmektedir (ġekil-9). Gerçek bir harekât ortamında yaĢanacak bu tür 

bir olayın önüne geçilebilmesi için, kültürel eğitimin verilmesi ve görev öncesi 

kültüre iliĢkin zamanında, doğru ve yeterli bir istihbaratın sağlanması önemli 

birer faktördür (Wunderle, 2007).         

 

  ġekil-9 : Kültürel Farkındalık ve Beklenti Yönetimi (Wunderle, 2007) 
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 Belirtilen bu bilgiler doğrultusunda, kapsamlı bir istihbarat yaklaĢımını 

içeren kültürel istihbaratın önemi ve gerekliliği açıkça kendini göstermektedir. 

Kültürel faktörler, stratejik istihbarat altında genel özellikleriyle 

incelenmektedir (Özdağ, 2011:107). Ancak, kültürel istihbaratın önemi gereği, 

ayrı bir uzmanlık alanı olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun 

temel nedeni, kültürel faktörlerin yeterli derecede stratejik bir değer olarak 

algılanmamasıdır. Kültür konusu, stratejik planlamalara yüzeysel olarak dahil 

edilmektedir (Özdağ, 2011:107). Bu değerlendirme ıĢığında kültürel 

istihbaratın, Ġstihbarat disiplini altında ayrı bir uzmanlık alanı olarak 

incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiĢtir.   

Kültürel istihbarata iliĢkin üzerinde fikir birliğine varılmıĢ bir tanım 

bulunmamaktadır. Bu yönde yapılan tanımlardan birisinin Erik Nemeth'e 

(2011) ait olduğunu söylemek mümkündür. Nemeth (2011:218) kültürel 

istihbaratı; Ģiddete karĢı kültürel değerlerin/sembollerin korunması, 

güvenliklerinin sağlanması ve sömürülmesinin önüne geçilmesi maksadıyla 

kullanılan istihbarat olarak tanımlamaktadır. Bu tez çalıĢması içerisinde yer 

alan kültürel istihbarat kavramı, Nemeth'in tanımlamasından farklı bir 

çerçevede tartıĢılmıĢtır.  

Ġstihbarat ve kültür kavramlarının etkileĢimi doğrultusunda kültürel 

istihbaratı; kültürel bilginin, düĢman veya düĢman olması muhtemel tehditler 

ile harekât çevresini nasıl etkilediğini ve harekât planlarını nasıl 

yönlendirdiğini analiz etmeyi hedefleyen bir istihbarat alanı olarak 

tanımlamak mümkündür (Cultural Intelligence [Web], 2013). Bir baĢka 

ifadeyle kültürel istihbarat, muhtemel bir harekât bölgesine gerçekleĢtirilecek 

harekât öncesinde veya harekât esnasında, o bölgede bulunan kültürün 

tanınması ve anlaĢılması maksadıyla toplanan kültürel bilginin tasnif 

edilmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi neticesinde elde edilen bir ürün 

olarak tanımlanabilir (Wunderle, 2007; Gavriel, 2010). Askeri perspektiften 

değerlendirildiğinde, kültürel istihbaratın istikrar ve destek harekâtlarında, 

askeri olmayan unsurlar hakkında bilgi elde etmeyi hedeflediğini söylemek 

mümkündür. Diğer taraftan kültürel istihbarat, istihbarat çarkı içerisinde yer 

alan süreç vasıtasıyla kültürel faktörlere yönelik elde edilen ve komutanın 
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karar verme sürecine destek sağlayan bir ürün olarak değerlendirilebilir. 

Kültürel istihbarat, kültüre yönelik elde edilen ham bilginin iĢlenerek pratiğe 

dönüĢtürülmüĢ hali olarak görülebilir. Ancak kültürel istihbaratın elde edilme 

ve uygulanma süreci, kapsamlı bir yaklaĢımı ve tüm kaynakların kullanımını 

gerekli kılmaktadır (Wunderle, 2007:59).  

   Kültürel istihbarat, büyük askeri harekâtların, ulus inĢası sürecinin ve 

diğer savaĢ dıĢı harekât süreçlerinin tüm safhalarını yakından destekleyici bir 

özelliğe sahiptir. Kültürel istihbarat ile desteklenmiĢ harekâtlarda, kaynakların 

daha etkin kullanılacağı ve zayiatların daha az olacağı değerlendirilmektedir. 

SavaĢ ve çatıĢmaların asimetrik bir hal aldığı günümüz tehdit ortamında 

istihbaratın hedefi “coğrafi harita”dan ziyade “insan haritası”nın ortaya 

çıkarılması olarak belirlenmiĢtir (JDN, 2013).  

 Gavriel'in (2010:77-78) söylemiyle kültürel istihbarata giden ilk yol, 

bilginin toplanması aĢamasıdır. Bu noktada kültürel farkındalık 

yaratılmaktadır. Hem stratejik hem de taktik seviyede bu safha oldukça 

önemlidir. Daha sonra elde edilen ham bilgilerin anlaĢılması ve 

uygulanmasına yönelik olarak kültürel anlayıĢ kabiliyeti kazanılmaktadır. 

Kültürel farkındalık ve kültürel anlayıĢ aĢamalarında temel kültürel fikirleri 

tanıyabilme kabiliyeti elde edilmektedir. Her iki aĢamada kültür, henüz 

iĢlevsel hale getirilmemiĢtir, bir baĢka ifadeyle henüz harekât alanına yönelik 

hazırlanmıĢ değildir. Bir sonraki aĢama, analiz safhasıdır. Kültüre yönelik 

elde edilen bilgiler tasnif edilerek analize tabi tutulmakta, analiz edilip 

değerlendirilen bilgi, ham bilgi olmaktan çıkarak harekât alanında kullanılabilir 

ve karar vericilerin/komutanların kararlarını etkileyen bir istihbarata 

dönüĢtürülmektedir. Bu safha, kültürel yetkinliğin kazanıldığı aĢamadır. Bu 

aĢamada kültüre yönelik analiz edilen bilgiler iĢlevselleĢtirilmiĢtir, bir baĢka 

ifadeyle harekât alanında kullanılabilir hale getirilmiĢtir. Bu safhada, kültürün 

nasıl kullanılabileceği bilinir hale gelmektedir (Gavriel, 2010:77-78). 

 Yukarıda belirtilen süreç, 2001 yılında baĢlayıp 2014'te de sürdürülen 

Afganistan harekât alanı için uygulanabilir durumdadır. Afganistan harekât 

alanında çatıĢmalar, askeri çevrenin alıĢkın olmadığı bir ortamda 

gerçekleĢmektedir. Ġstihbarat birimleri bu ortamda, eylemlerin nerede ve nasıl 
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gerçekleĢeceğini önceden bilmelerine rağmen, bu eylemi gerçekleĢtirenlerin 

psikolojik ve sosyolojik durumlarını anlamada güçlük çekmiĢlerdir. Bir insanın 

hangi motivasyonla ölüme gittiğini tahmin etmek ve anlamak konusunda 

klasik istihbaratın yetersiz kaldığını söylemek mümkündür.  Harekât alanında 

karĢılaĢılan yeni kültürler, klasik istihbarat anlayıĢı ve tekniklerinde de 

dönüĢüme yol açmıĢtır. Bu dönüĢümlerden birisi ve belki de en önemlisi, 

yerel halkın kültürünü ve değerlerini tanımayı ve analizi öngören kültürel 

istihbaratın üretilmesidir. KarĢı tarafın kültürünün anlaĢılması ve analiz 

edilmesi istihbaratın yeni alanlarından birisi haline dönüĢmüĢtür. Kültürün 

askeri harekâtlardaki öneminin artması klasik istihbarat süreci ve 

sistemlerinde değiĢimleri gerekli kılmıĢtır (Gavriel, 2010). 

 Gavriel'e (2010:74) göre kültürel istihbarat sürecinde dikkat edilmesi 

gereken önemli bir nokta, kültürel bilginin nasıl ve ne Ģekilde kullanılacağı ve 

bu yönde gerçekleĢtirilen analiz iĢlemidir. Bu iĢleyiĢin iĢ yaĢamındaki güzel 

bir örneği, Mc Donalds‟ın değiĢik kültürlere göre uyguladığı ödül sistemidir. 

Doğu kültürünü iyi analiz eden Mc Donalds yetkilileri, batıda uyguladıkları 

takdir ve ödül sistemini, doğu bölgelerde farklı bir formatta uygulayarak bu 

bölgelere yönelik etkin bir yumuĢak güç sağlamaktadır. Pakistan‟da kendini 

güçlükle kabul ettiren Mc Donalds, analiz ettiği doğu kültüründe aile reisinin 

ve aile bireylerinin önemini kavramıĢtır. Bu bağlamda, Mc Donalds yetkilileri, 

ayın personeli seçilen çalıĢanının evini ziyaret ederek özellikle aile reisi olan 

babaya teĢekkür ederek ihtiyacı doğrultusunda hediyeler vermektedir. 

Burada dikkati çeken husus, Mc Donalds‟ın Pakistan‟da baba figürünün 

önemini ve rolünü kavramasıdır.26 Mc Donalds tarafından elde edilen ham 

kültürel bilgi, süreç içerisinde analiz edilerek kültürel istihbarata 

dönüĢtürülmekte ve gerçek yaĢamda baĢarıyla uygulanmaktadır. 

 Tamamlayıcı özelliğe sahip yeni bir kavram olarak değerlendirilen 

kültürel istihbaratın, stratejik seviyede devletlerarası iliĢkiler ve ticari alandan 

baĢlayıp, taktik seviyede askeri alana kadar geniĢ bir perspektifte 

kullanılabildiğini söylemek mümkündür. Kültürel istihbarat, insanların bir 

                                            
26

 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz : Inter-Culturally Intelligent Reward Systems for 
McDonald's in Pakistan, <http://www.knowledgeworkx.com/blogs/knowledgeworkx/item/162-
culturally-intelligent-reward-systems-for-mcdonalds-in-pakistan> , 27.04.2014. 
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baĢka kültür ile karĢılaĢtıkları zaman, bu kültürlere karĢı nasıl bir yaklaĢım 

sergileyeceği konusunda yol göstericidir (Brislin, 2006:40). Kültürel 

istihbaratın ilgi alanı, insanların davranıĢlarını analiz etmek ve davranıĢ 

nedenlerini anlamaya çalıĢmaktır. Bir baĢka ifadeyle kültürel istihbarat, 

sosyal gruplara ait kültürün harekât çevresini nasıl etkilediği üzerine 

odaklanmıĢ durumdadır. 

SavaĢ alanında yer alan toplumun kalpleri ve zihinlerini kazanmak 

adına geliĢtirilen politikaların baĢarısı, doğru ve zamanında bir istihbarat ile 

mümkündür. Özellikle terörizmle mücadelede insan istihbaratının önemi 

oldukça fazladır. Duyvesteyn‟e göre (2011b:453) kültüre yönelik istihbarat, en 

doğru ve en süratli Ģekilde insan istihbaratı vasıtasıyla elde edilebilmektedir. 

Bu görüĢ, Wunderle (2007:59) tarafından da desteklenmektedir. Ġnsan 

istihbaratı ile sağlanan bilgiler, uzman istihbarat yetkilileri tarafından analiz 

edildikten sonra kullanıma sunulmaktadır. Bununla birlikte kültürel 

istihbaratın, sinyal istihbaratı ve açık kaynak istihbaratı yöntemleri ile 

toplanması da mümkündür (Wunderle, 2007:59).   

 David Kilcullen (2006), bir kültürü tanımadan önce o kültürün yaĢadığı 

coğrafyayı tanımanın önemine dikkati çekmektedir. Bu kapsamda, bölgenin 

tüm köylerini, toprak alanlarını, toplumda yer alan grupları, dini ve kabile 

liderlerini tanımak, o kültürün tanınması açısından bir ihtiyaçtır. Sorumlu 

olunan bölgenin uzmanı olmak, etkin ve kullanılabilir bir kültürel istihbaratın 

elde edilme Ģartlarından birisidir. 

 Kültürel istihbarat, harekât alanına yönelik istihbarat hazırlığı içerisinde 

önemli bir yere sahiptir. Klasik istihbarat sürecinde, karĢı tarafın arazi yapısı, 

silah gücü, personel miktarı, zayıf ve güçlü tarafları ve altyapısı gibi bir çok 

konuda detaylı bir Ģekilde istihbarat elde etmek mümkündür (Gavriel, 

2010:71; Wunderle, 2007:77). Elde edilen bilgiler, analiz ve değerlendirme 

sürecinden geçirilerek ürüne dönüĢtürülmektedir. Kültürel istihbarat 

faktörlerinin sürece eklenmesiyle birlikte, düĢmanın yanı sıra dost ve tarafsız 

unsurlar hakkında daha kapsamlı bir analize ulaĢmanın mümkün olduğu 

söylenebilir. 
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 Kültürel istihbarat, bireylerin ve organizasyonların etkinliklerini artırmaya 

yarayan kritik bir kabiliyettir, bireylerin kendi kültürlerinin farkında olmasını 

sağlar. Bireylerin çok kültürlü durumlar ile baĢa çıkabilmeleri, kültürel 

etkileĢim kurabilmeleri ve gruplar arasındaki kültürel farklılıklarını 

anlayabilmeleri adına farklı bakıĢ açısı sunmaktadır. Kültürel istihbarat süreci 

dinamik bir süreçtir. Belirli bir kültüre yönelik değildir ve belirli bir bölgeye 

yönelik odaklanılmaz. Onun yerine bu bölgelerde kültürel farklılıklar 

kapsamında daha genel kapasitelere odaklanır (Macionis,1989). 

 Kültürel istihbarat, bir kültür içerisinde yer alan davranıĢsal farklılıkları 

anlamayı ve bu farklılıklar hakkında farkında olmayı sağlar. Kültür veya 

kültürlere yönelik elde edilen bilginin değerlendirilmesi, yorumlanması ve 

bunun askeri harekâtlara uygulanması sürecidir. Bunun yanı sıra, kültürel 

istihbarat vasıtasıyla elde edilen bu bilginin davranıĢlara neden uygulandığı 

ve bu davranıĢların algılar, inanıĢlar, değerler, gelenek ve görenekler ve dini 

etkiler tarafından nasıl harekete geçirildiğinin anlaĢılması hedeflenmektedir 

(Sorrentino, 2011).  

 Ġnsanlar arasında kurulacak sağlıklı bir iletiĢim, karĢılıklı değerlerin, 

fikirlerin ve ideolojilerinin bilinmesinin yanı sıra duygu ve düĢüncelere 

duyulan saygı ile sağlanabilir. Belirtilen bu hassasiyetler devletler için de 

geçerlidir. Her kültür, kendi değerine sahiptir. Bu değerler sayesinde insanlar 

ve devletler, kendilerini tanımlarlar, hareketlerini yönlendirirler ve önceliklerini 

belirlerler (Briceno, 2010). Kültürler arasındaki iletiĢimi etkileyen faktörler 

arasında; din, aĢiret iliĢkileri ve milliyetçilik duyguları sayılabilir. Her üç faktör, 

kültürün analiz edilmesi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel 

istihbarat, bahsedilen bu üç faktörün analizini gerçekleĢtirmeye çalıĢan bir 

araçtır.  

 DüĢmanın ve yerel halkın kültürünün tanınması baĢlı baĢına bir 

Ġstihbarat disiplini veya tek boyutlu bir yaklaĢım olmamakla birlikte, hedef 

bölgenin tüm imkân ve kabiliyetlerinin anlaĢılmasına yönelik büyük resmi 

ortaya koyan sürecin bir elemanıdır. Kültürün, davranıĢları nasıl etkilediğini 

anlamak için, öncelikle dünyanın nasıl algılandığı, eylemlerin yapılma amacı 

ve Ģeklinin anlaĢılması gerekmektedir. Örneğin, Japonların ünlü 
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kamikazelerini ölüme götüren motivasyon ile Ġslamiyetteki Ģehitlik 

mertebesine ulaĢma isteğinin altında yatan mantığı klasik bir yaklaĢımla 

anlamak oldukça zordur. Kültürel istihbaratı, normal düĢünce tarzı ile 

anlaĢılamayan bu tür davranıĢlara neden olan unsurların ortaya çıkarılması 

açısından önemli bir faktör olarak görmek mümkündür. Kültürel istihbarat ile; 

 - Toplumdaki temel grupların yapısı, 

 - Gruplar arasındaki iliĢki, 

 - Grupların hikâyeleri ve ideolojileri, 

 - Grupların motivasyonları, ilgi alanları, çıkarları ve değerleri, 

 - Toplumdaki liderlik sistemi, 

 - ÇatıĢmanın temel doğası ve farklılıkları, 

 - Harekât alanındaki aktörlerin rolleri hakkında bilgilere ulaĢmak 

mümkündür (Afghan Culture, 2010). 

 Kültürel istihbaratın rolü ve önemi, ABD tarafından Afganistan'a 

gerçekleĢtirilen harekât içerisinde açıkça görülmüĢtür. Kültüre değer 

verilmeden gerçekleĢtirilen Afganistan harekâtı, Amerikan karĢıtlığını o 

derece ileri bir seviyeye ulaĢmıĢtır ki, Arap American News‟in yayıncısının 

belirttiği gibi "ABD, halkla iliĢkiler görevini Hz.Muhammed‟e verse bile yakın 

gelecekte bir sonuç alamayacak" duruma düĢmüĢtür (Yılmaz, 2012:7). 

Afganistan‟da Taliban tarafından yapılan “ABD‟nin Ģeytan ordusu olduğu ve 

eninde sonunda yenileceği“ yönündeki propaganda, bununla birlikte ABD‟li 

askerlerin bu propagandayı pekiĢtirici davranıĢları, ABD ve NATO güçlerinin 

Afganistan‟da “yardım için buradayız” söylemini geçersiz kılan etkiler 

yaratmıĢtır. Tüm bunların temel nedeni olarak, ABD ve NATO askerlerinin 

Afganistan‟da kültürel, sosyal ve dini faktörleri dikkate almadan hareket 

etmeleri gösterilebilir (Yılmaz, 2012:86). RAND Cooperation tarafından 

yapılan “2001-2010, Afganistan‟da Askeri Bilgi Harekâtının Değerlendirilmesi” 

isimli çalıĢmada; harekâtın baĢarıya ulaĢabilmesi için Afgan halkının 

desteğinin kazanılmasının önemi vurgulanırken, psikolojik harekâtların 

özellikle 2010 yılından sonra tanım, doktrin ve organizasyonel olarak 

değiĢime uğradığı belirtilmiĢtir (Munoz, 2012). Psikolojik harekâtlar ile bir 

yandan yerel halk ile yüzyüze temaslar kurularak halkın kazanılması 

sağlanırken, diğer yandan eğitimsiz ABD ve NATO askerlerinin bilinçsizce 

yaptıkları hareketlerin yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması hedeflenmiĢtir.  
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 DüĢmanı bilmek, savaĢın birincil hedeflerinden birisi olmasına rağmen 

(Clausewitz, 2007; Machiavelli, 2009), yabancı kültürlere ait bilgi eksikliği 

nedeniyle askeri harekâtların istenilen etkiyi yaratamadığını söylemek 

mümkündür (Mcfate, 2009:107). Kültüre iliĢkin stratejik seviyede yapılan 

hatalar terörizmi Ģiddetlendiren politikalar yaratabilir. Örneğin; 11 Eylül 

saldırılarından hemen sonra ABD eski baĢkanı George Bush'un "haçlı seferi" 

ilan etmesi, stratejik seviyede yapılan bir yanlıĢ olarak görülebilir. ABD 

kültürünün bakıĢ açısıyla herhangi bir yanlıĢ anlamaya neden olmayan bu 

söylem, baĢta Afgan halkı olmak üzere dünyadaki tüm Müslüman kültürler 

üzerinde olumsuz bir algı yaratmıĢtır (JDN 2-0, 2013:2-2). Diğer taraftan 

taktik seviyede yapılan hatalar, kamuoyunda olumsuz algılara neden olmakta 

ve harekât alanındaki askerlerin hayatlarına mal olabilmektedir. Örneğin,  

Afganistan'da düğünlerde kutlama maksatlı gerçekleĢtirilen silah atıĢları, bu 

kültürel ritüeli bilmeyen ABD ve NATO askerlerince tehdit olarak 

algılanmaktadır. Afganlılar için kültürel gelenek olan bu uygulama, yabancı 

askerlerin müdahalesiyle silahlı çatıĢmaya dönüĢebilmektedir (KaraĢahan, 

2003:44). Bir diğer örnek, Afgan kadınının toplum içerisindeki yerini bilmeyen 

ISAF komutanının iyi niyetle gerçekleĢtirdiği uygulamanın kötü Ģekilde 

algılanmasıdır. Afganistan'ın bir köyünde içme suyu, köyden uzak bir 

kaynaktan taĢınarak evlere getirilmektedir. Söz konusu kaynak, kadınların 

sosyalleĢtiği ve birbirleri ile iletiĢim kurduğu tek yerdir. Bölgede ISAF emrinde 

görev yapan birimin komutanı, bu kaynağı köyün içerisine taĢıyarak 

kadınların yaĢam kalitesini yükseltmeyi hedeflerken aslında 

sosyalleĢmelerinin önüne geçmiĢtir. Çünkü batı kültürünün aksine Afgan 

yerel kültüründe kadının dıĢarıda dolaĢması pek mümkün değildir (JDN 2-0, 

2013:2-6). Bu tür kültürel hatalara iliĢkin örnekler farklı kültürlerin karĢılaĢtığı 

tüm bölgelerde görülebilmektedir. Sonuç olarak, her seviyede 

gerçekleĢebilecek kültürel hataların, daha önceden üretilecek kültürel 

istihbarat ve bu doğrultuda gerçekleĢtirilecek kültüre yönelik eğitimler ile 

önlenebileceğini söylemek mümkündür.             
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c. Kültürel Ġstihbarat Çarkı 

  Mevcut istihbarat yapılanmaları, genel olarak düzenli bir düĢmana 

ve savaĢa karĢı odaklanmıĢ durumdadır. Ancak hibrid tehditler nedeniyle 

hibrid savaĢların yaĢandığı günümüz Ģartlarında, istihbarat süreçlerinin etkin 

olarak iĢletilebildiğini söylemek pek mümkün değildir. Mevcut istihbarat 

süreçlerinin terörizm ve/veya ayaklanma gibi gayri nizami harekâtlara karĢı 

yeniden düzenlenmesi önemlidir. Bu durumda yapılması önerilen ilk aĢama, 

mevcut istihbarat çarkının kültürel faktörleri de içerecek Ģekilde yeniden 

Ģekillendirilmesidir (Multinational Experiment 6.0, 2010:63). 

Klasik istihbarat çarkı; planlama ve yönlendirme, toplama, iĢleme, analiz 

ve üretim ile dağıtım safhalarından oluĢmaktadır. Kültürel faktörlerin çarka 

dâhil edilmesiyle, çarkın iĢleyiĢini değiĢtirmemekle birlikte, çıktılarının 

etkisinin oldukça önemli olacağını söylemek mümkündür. Kültürel istihbarat 

çarkının iĢleyiĢi takip eden maddelerde açıklanmıĢtır (ġekil-10).  

 - Planlama ve Yönlendirme Safhası: Ġstihbarat ihtiyaçları ile toplama 

planının tanımlandığı ve önceliklendirdiği ilk aĢamadır. Planlama ve 

yönlendirme, kritik bilgi ihtiyaçları formunun doldurulması ile baĢlar (JDP 2-0, 

2011). Kültürel faktörler, stratejik seviyede karar vericilerin, taktik seviyede 

ise komutanın kritik bilgi ihtiyaçları formunda yer almalıdır. Bu sayede 

düĢman, muhtemel düĢman, dost kuvvetler ve tarafsız halka yönelik kültürel 

bilginin elde edilmesi sağlanabilecektir. Karar vericiler ve istihbarat 

uzmanları, kültüre iliĢkin ihtiyaçları belirleyerek, hangi konulara iliĢkin ve 

hangi vasıtalarla toplama faaliyetine ihtiyaç duyulduğunu belirleyeceklerdir. 

Bu safhada önemli olan, hangi tür kültürel bilgiye ihtiyaç duyulduğunun 

belirlenmesidir (Multinational Experiment 6.0, 2010).   

 - Toplama Safhası: Kültürel istihbaratın üretilmesi için en uygun 

toplama yöntemlerinin; insan istihbaratı, sinyal istihbaratı ve açık kaynak 

istihbaratı olduğu değerlendirilmektedir (Wunderle, 2007; Multinational 

Experiment 6.0, 2010). Ġnsan istihbaratının, kültürel istihbaratın elde 

edilmesinde en etkili yöntem olduğunu söylemek mümkündür. Ġnsan 

istihbaratında “insana güven” ön plandadır. Ġstihbarat uzmanları kaynağına 
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güven duymak zorundadır ve bu kaynakların doğru kullanılması önemlidir. 

Ġnsan istihbaratında yerel haber elemanlarına saygı gösterilmesi, güven tesisi 

açısından önemli görülmektedir. Aksi takdirde elde edilen bilginin yanlıĢ ve 

yanlı olma ihtimalinin oldukça yüksek olabileceği söylenebilir (Wunderle, 

2007). 

 - ĠĢleme Safhası: Ġstihbarat çarkının üçüncü safhasıdır. ĠĢleme 

safhasında toplanan bilgiler tasnif edilerek analiz edilebilir bir hale 

getirilmektedir. Sahip olunan haber, kriptoların çözümü, yabancı kaynakların 

tercümesi ve veri hazırlama Ģeklinde iĢlenmektedir. Diğer bir ifadeyle elde 

edilen kültüre iliĢkin ham bilgiler, analiz sürecinde kullanılmak üzere 

veritabanına uygun hale getirilmektedir.   

 - Analiz ve üretim:  Bu safha, toplanan ve tasnif edilerek iĢlenen 

kültürel ham bilgilerin analiz edilmesi sürecidir. Bu safha sonunda stratejik 

seviyeden taktik seviyeye kadar uzanan alanlarda karar vericilerin 

kullanabileceği bir ürün ortaya çıkartılmaktadır. Üretim ve analiz safhasında 

elde edilen istihbaratın değeri, haberin alındığı kaynağın güvenilirliği ve 

haberin doğruluk derecesi ile belirlenmektedir. Bu safhada analizciler, odak 

noktalarını askeri kabiliyetlerden daha çok kültürel konulara, sosyal ağlara ve 

insan iliĢkileri üzerine yoğunlaĢtırmalıdırlar. Ġstihbarat süreçlerine kültürel 

faktörlerin dâhil edilmesinin en etkin yolu, sistem yaklaĢımı içerisinde hareket 

etmektir. Sistem analizinin, AYYOBO (Alan, Yapı, Yetenekler, Organizasyon, 

Bireyler, Olaylar-ASCOPE) yaklaĢımı ile PAESEA (Politik, Askeri, Ekonomik, 

Sosyal, Enformasyon ve Altyapı-PMESII) yaklaĢımından oluĢturulacak matris 

ile yapılmasının doğru bir yaklaĢım olacağı değerlendirilmektedir. Bu analizin, 

kilit iliĢkilerin, bağımlılıkların, kırılgan noktaların tanımlanmasını, etki 

alanlarının, algıların, kapasitelerin, karar verme süreçlerinin ve davranıĢların 

belirlenmesini sağlayabileceğini ifade etmek mümkündür (Multinational 

Experiment 6.0, 2010:64-68). 

 - Dağıtım: ĠĢlenmiĢ ve analiz edilmiĢ bilgilerin, ihtiyaç makamlarına 

belirli bir formatta ulaĢtırılması iĢlemidir. Bu aĢamada analiz edilmiĢ kültürel 

bilgiler, stratejik seviyede karar vericilerin, taktik seviyede ise harekât 

alanında bulunan komutanların kullanımına sunulmak üzere çeĢitli vasıtalarla 
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iletilir. Bu süreç sonunda elde edilen kültürel istihbaratın, kullanıma hazır bir 

ürün olduğu söylenebilir.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ġekil-10 : Kültürel Ġstihbarat Çarkı 

 Klasik istihbarat çarkına benzer iĢleyiĢe sahip kültürel istihbarat çarkı 

içerisinde belirlenen beĢ aĢamanın, aynı anda paralel bir süreçte 

iĢletilebilmesi mümkündür. Bir baĢka ifadeyle, bir sonraki aĢamanın 

baĢlaması için bir öncekinin sona ermesini beklemeye ihtiyaç duyulmayabilir. 

Örneğin, bir yandan planlama ve yönlendirme iĢleminin hazırlığı yapılırken 

diğer yandan hangi toplama vasıtasının kullanılacağı belirlenebilir. Bununla 

birlikte toplama vasıtalarından elde edilen bilgilerin aynı anda analize tabi 

tutulması da mümkündür. Her ne kadar çark, doğası gereği art arda devam 

eden bir süreç gibi değerlendirilmiĢ olsa da, istihbarat elde etme faaliyetinin 

sistem yaklaĢımı içerisinde dinamik ve paralel bir süreç izleyebileceği göz 

ardı edilmemelidir.  

d. Değerlendirme 

  Dünyada mevcut istihbarat sistem ve organizasyonlarının, 

stratejik, operatif ve taktik seviyelerde, halen geleneksel istihbarat elde etme 

yöntemlerini kullandıklarını ve bu doğrultuda yapılanmalarını sürdürdüklerini 
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söylemek mümkündür. Ancak savaĢın değiĢen niteliği, devletlerin ve devlet 

dıĢı aktörlerin barıĢı destekleme harekâtları gibi savaĢ dıĢı oluĢumlar 

içerisinde daha fazla yer alması ve toplum merkezli yaklaĢımının ön plana 

çıkması, geleneksel Ġstihbarat disiplininde de değiĢim ve dönüĢüm 

yaĢanmasının önünü açmıĢtır. Ġstihbarat gayretleri, geleneksel harekâtlarda 

birliklerin muharebe düzeni, silah sistemleri ve düĢmanın niyetleri üzerine 

odaklanırken, barıĢı destekleme harekâtı gibi savaĢ dıĢı harekâtlarda 

çatıĢmaların nedeni, liderlerin kiĢilikleri, tarafların kültürel özellikleri, örf, adet 

ve değerleri üzerine odaklanmıĢtır (JDP 2-0, 2011; JDN, 2013). Bu değiĢim 

ve dönüĢümün, kültürün ayrı bir uzmanlık alanı olarak disiplin içerisinde yer 

almaya baĢlamasından kaynaklandığı söylenebilir.   

 Kültüre yönelik istihbarat gayretlerinin, bir baĢka ifadeyle kültürel 

istihbaratın, dünyada var olan kültürlerin görünen ve görünmeyen yüzlerinin 

ortaya çıkarılması ve toplum merkezli uygulamaların karar verme sürecinin 

yönlendirilmesi açısından önemli bir girdi olduğunu söylemek mümkündür. 

Dünyada birçok kültürün bir baĢka ifadeyle farklı birçok düĢünme ve davranıĢ 

Ģekli ile değerler sisteminin varlığı kültürel istihbarata duyulan ihtiyacı bir kat 

daha artırmaktadır. Bozeman'a (2009:65) göre uluslararası iliĢkilerin 

yürütülmesindeki baĢarının iki temel özelliği bulunmaktadır: birincisi toplumun 

iç düzenini sağlayan kanun, kural ve değerlere güven, ikincisi ise ulusal 

çıkarların yer aldığı dünyanın doğru algılanmasıdır.  Bu yüzden karar 

vericilerin çok kültürlü bir dünyada, politik hassasiyetler kadar kültürel 

hassasiyetleri de tanıması ve analizi oldukça önemlidir (Bozeman, 2009:65). 

 Kültürel istihbarata duyulan ihtiyacı stratejik ve taktik olarak iki seviyede 

tasnifleyebiliriz. Aslında her iki seviyede yapılan hataların stratejik etkiler 

yaratabildiğini söylemek mümkündür. Devletler, hem sert hem de yumuĢak 

güç bir baĢka ifadeyle akıllı güç uygulamalarında hata yapmamak için kültürel 

istihbarata sahip olmak durumundadırlar. Bu durumun güç uygulayabilme 

kapasitesine sahip NATO için de geçerli olduğu söylenebilir.  

 Stratejik seviyede sahip olunan kültürel istihbaratın ve bu sayede 

kurulan kültürlerarası iletiĢimin güzel bir örneği, olarak ABD BaĢkanı Barack 

Obama'nın 2009 yılında Kahire Üniversitesinde yaptığı konuĢma 
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gösterilebilir. Obama konuĢmasına, Mısır halkının konukseverliğini överek ve 

"Esselamün aleyküm" diyerek baĢlamıĢ ve Ġslamiyetin önemini belirterek 

devam etmiĢtir. KonuĢmada, Kur'andan alıntılar yapmıĢ, kendisinin Hıristiyan 

olmasına rağmen ailesinin Müslüman olduğu gerçeğini ön plana çıkarmıĢ, 

Amerika'nın Ġslamla değil radikal dini gruplar ile savaĢtığını vurgulamıĢ ve 

konuĢmasını yine selam vererek bitirmiĢtir (Whitehouse [Web], 2009). 

Obama tarafından kültürel hassasiyetler gözetilerek yapılan bu konuĢma, tek 

bir noktadan tüm dünya Müslümanlarına verilmiĢ bir mesaj niteliğindedir. Bir 

baĢka ifadeyle bilinçli bir Ģekilde hazırlanan bu konuĢmayı, önceden elde 

edilen kültürel istihbarat sayesinde kurulan kültürlerarası iletiĢimin ve ABD'nin 

yumuĢak gücünün belirgin bir örneği olarak görmek mümkündür.   

 Taktik seviyede kültürel istihbarat sayesinde kurulan kültürlerarası 

iletiĢimin örneği olarak, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'daki 

uygulamaları gösterilebilir. Afganistan'a intikal etmeden önce eğitim almayan 

veya aldığı eğitimi dikkate almayan askerler, Afgan kültürünün hassasiyetleri 

arasında yer alan din, dil ve aile yapısı konularında yaptıkları hataları, zaman 

zaman canlarıyla ödeyebilmektedirler. Özellikle çatıĢma dıĢı kayıpların, 

kültürel hassasiyetler ile ilgili farkındalık eksikliğinden ve toplumun 

değerlerine saygı gösterilmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. Farklı bir 

kültür ile karĢılaĢıldığında yaĢanan kültürel Ģok, askerlerin savaĢma azim ve 

iradesini kırmakla birlikte motivasyonlarının da yok olmasına neden 

olabilmektedir. Çünkü kültürü bilmeyen asker, yiyemiyor, konuĢamıyor ve 

kendi içerisinde belirsizlikler yaĢamaya baĢlıyor. Bilgi eksikliği nedeniyle bu 

belirsizlikleri kendi baĢına çözemiyor. Askerlerin içinde bulunduğu bu durum 

nedeniyle yaptıkları taktik hatalar, dünya çapında stratejik hatalara neden 

olabiliyor. Örneğin, ABD‟li bir kaç askerin eğlenmek maksadıyla, yakalanan 

Taliban mensuplarını diz üstü çöktürmeleri, ölülerine kötü muameleleri ve bu 

davranıĢların sosyal medyada görüntülenmesi, ABD BaĢkanı Obama'nın 

oluĢturduğu olumlu algının aksine, dünyadaki Müslüman kültürler üzerinde 

olumsuz algılar yaratabilmektedir. Kültürel istihbarat ile donatılan bir liderin 

aynı kültürler üzerinde yarattığı olumlu algı, aynı anlayıĢa sahip olmayan 

birkaç asker tarafından bir anda yok edilebilmektedir.  
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        Sonuç olarak, stratejik ve taktik seviyede gerçekleĢtirilen yumuĢak güç 

uygulamalarının ve farklı kültürler arasında kurulan iletiĢimin temel 

unsurunun kültürel istihbarat olduğunu söylemek mümkündür. Sistem analizi 

yaklaĢımıyla elde edilebilecek olan kültürel istihbaratın, ayrı bir uzmanlık 

alanı olarak Ġstihbarat disiplini içerisinde yer almasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

6. KÜLTÜREL ĠSTĠHBARAT UYGULAMA ÖRNEKLERĠ  

a. GiriĢ 

  YumuĢak güç uygulamasının üç temel kaynağından birisi olan 

kültürün, geçmiĢten günümüze kadar uzanan bir süreçte, stratejik seviyede 

devletlerin, taktik seviyede ise orduların davranıĢlarını nasıl etkilediğini ortaya 

koyan örnekleri gözlemlemek mümkündür. Örneğin, askeri stratejist Niccolo 

Machiavelli, 1513 yılında yazdığı ancak 1532 yılında basılabilen ünlü eseri 

Prens‟te, halk desteğinden sıkça bahsetmiĢ, bir prensin baĢarılı olabilmesi 

için tüm gayretlerini halkın üzerine inĢa etmenin gerekliliğini vurgulamıĢtır 

(Machievelli, 2009:60). Ona göre güçlü bir prens, öncelikle halka ve sadakate 

güvenmelidir. Machievelli‟nin bu söylemi, yumuĢak güç yaklaĢımının ilk 

örneği sayılabilir. 

  Kültürün savaĢın merkezinde yer aldığına iliĢkin görüĢler, Karl Von 

Clausewitz‟in çalıĢmalarında da vurgulanmaktadır. Prusya ordusunda görev 

yapan ve 1812-13 yıllarında Fransızlara karĢı düzensiz bir savaĢ için Prusya 

ordusunu hazırlayan Clausewitz, Napolyon komutasındaki Fransızların savaĢ 

stratejileri üzerine önemli araĢtırmalar yapmıĢtır. Almanlar kadar iyi teçhiz 

edilmemiĢ ve eğitimli orduya sahip olmayan Fransızların en önemli geliĢme 

sahasının Fransız toplumu ve kültürü olduğunu tespit eden Clausewitz, 

Fransızların temel motive kaynağının milliyetçilik duygusu olduğunu 

gözlemlemiĢtir. Clausewitz„e göre bir düĢmanı tanımak için, klasik askeri 

faktörlerin ötesinde, onun davranıĢını yönlendiren faktörleri de bilmek 

önemlidir. Bu faktörler, tarih, inançlar, ideolojiler, sosyal yapıdaki demografik 

değiĢimler ile çevresel ve fiziksel kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. 

Clausewitz eserlerinde kültür kavramına açıkça yer vermese de, toplum, ordu 
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ve hükümet odaklı çalıĢmaların baĢarının sağlanması adına önemli olduğunu 

ileri sürmüĢtür (Salmoni ve Holmes-Eber, 2008:5-6). Bir baĢka ifadeyle 

Clausewitz‟in bu söylemlerinden akıllı güç kullanımını öngördüğü 

değerlendirilebilir.  

 Kültürün öğrenilmesi ve bunun uygulamaya geçirilmesine iliĢkin, 1‟nci 

Dünya savaĢında Ġngiliz Albay T.E. Lawrence‟in uygulamaları bir diğer örnek 

olarak gösterilebilir. Lawrence'in Arap kültürünü en ince ayrıntısına kadar 

analiz ederek zafiyet noktalarını tespit ettiği ve bu sayede Arapları 

Osmanlı‟ya karĢı kıĢkırtma becerisini gösterdiği ifade edilebilir. Lawrence 

tarafından gösterilen bu çabanın, Osmanlı Devleti açısından stratejik etkiler 

yarattığı söylenebilir. Lawrence, Arapların coğrafi, kabile yapısı, din, sosyal 

gelenekler, dil ve yaĢam standartları hakkında istihbarat elde etmiĢ ve bu 

istihbaratı Osmanlı‟ya karĢı kullanmıĢtır (McFate, 2009:107). 

 Günümüzde kültürel istihbarat uygulamaları genel olarak ABD temelli 

çalıĢmalara dayanmaktadır. Soğuk savaĢ zamanında iki süper güç, 

birbirlerini askeri ve politik olarak tanımaya çalıĢmıĢ, tehdit algılamalarını bu 

yönde düzenlemiĢlerdir. ABD Ulusal Ġstihbarat Ajansı eski BaĢkanı 

Tümgeneral (E) Keith Alexander, ordu içerisindeki vizyon darlığına dikkat 

çekerek, askeri tedbirleri, düĢman olarak gördükleri Sovyetler Birliğine göre 

geliĢtirdiklerini, düĢmanı ve bu düĢmana karĢı nasıl savaĢılması gerektiğini 

bildiklerini ifade etmiĢtir. Bununla birlikte kültürel istihbarata olan ihtiyacı 

dikkate almayarak önemli bir hata yaptıklarını belirtmiĢtir (Anderson, 2004).  

 Kültürel istihbaratın elde edilmesi aĢamasında özel kuvvetlerin rolünün 

önemli olduğunu söylemek mümkündür. Özel kuvvetler, küçük gruplar 

halinde kültürel farkındalık konusunda eğitilerek Gayri Nizami harp içerisinde 

bu görevi baĢarıyla yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete sahip birliklerdir. 

Afganistan‟a düzenlenen Sürekli Özgürlük Harekâtında özel kuvvetlerin 

kültürel istihbaratı kullanarak ilk baĢarıyı elde ettikleri söylenebilir (Spencer 

ve Balasevicius, 2009:41). Ancak ilk baĢarının ardından meydana gelen 

geliĢmeler, bu konudaki eksikliği ortaya çıkarmıĢtır. ABD özel kuvvetlerine ait 

birlikler, El Kaide ve Taliban‟a karĢı direnen güçlerle yakın iĢbirliği içerisinde 

Kabil ve Kandahar‟ı ele geçirmiĢlerdir. Bu baĢarıyı elde edebilmek için askeri 
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istihbaratın yanı sıra yerel halkı ve direniĢçilerin özelliklerini anlamaya yönelik 

etkin bir kültürel istihbarata da ihtiyaç duymuĢlardır. Askeri operasyonların 

“kalpleri ve zihinleri kazanmak“ stratejisine odaklanması ile birlikte kültürel 

istihbaratın daha fazla önem taĢıdığını söylemek mümkündür (Briceno, 

2010:44).  

 ABD‟den önce 1979 yılında Afganistan‟ı iĢgal eden Sovyet ordusunun, 

Afgan kültürünü tanımadan gerçekleĢtirdiği harekâtın ardından, Sovyet 

Tümgenerali Ruslan S. Aushev‟in Ģu sözleri kültürel faktörlere yönelik 

farkındalığın önemini açıkça ortaya koymaktadır:  

“Afganistan‟a ilk girdiğimizde insanlar bizi büyük bir sevinçle karĢılamıĢlardı. Bir 

yıl sonra % 40‟ı, beĢ yıl sonra % 60‟ı, çekilmeye baĢladığımızda ise % 90‟ı 

bizden nefret ediyordu. Ve sonunda anladık ki biz insanlarla savaĢıyorduk“ 

(Hoffman, 2010:82).   

 Kültürel istihbarat üretmeye yönelik çalıĢmalar ve bu yönde geliĢtirilen 

oluĢumlar, asimetrik savaĢların içerisinde sıklıkla yer alan ABD merkezli 

olmuĢtur. Belirtilen çalıĢmalar, daha çok ABD‟nin içerisinde yer aldığı 

Vietnam, Afganistan ve Irak gibi büyük çaplı harekâtlardan elde edilen geri 

beslemeler ve öğrenilmiĢ dersler dikkate alınarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Kültürel 

istihbaratın üretilmesine iliĢkin ABD tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar 

takip eden maddelerde açıklanmıĢtır. 

b. Sivil Operasyonlar ve Devrimci GeliĢtirme Desteği (Civilian 

Operations and Revolutionary Development Support (CORDS) 27 

  ABD, Vietnam'da geleneksel ve gayri nizami olmak üzere savaĢın 

iki yüzü ile karĢılaĢmıĢtır. Geleneksel askeri güce karĢı sağlanan baĢarı, 

ayaklananlara karĢı aynı oranda elde edilememiĢtir. ABD tarafından hem 

taktik hem de stratejik seviyede kültürel faktörlerin dikkate alınmaması, 

toplumu yönetme inisiyatifinin Viet Cong‟lara geçmesine neden olmuĢtur. Bu 

durumun anlaĢılması üzerine Vietnam Askeri Yardım Komutanlığı (Military 

Assistance Command-Vietnam (MAC-V)) bünyesinde “Sivil Operasyonlar ve 

                                            
27

 Yabancı literatürde CORDS (Civilian Operations and Revolutionary Development Support) 
olarak geçen kavram,  SODGD (Sivil Operasyonlar ve Devrimci GeliĢtirme Desteği) Ģeklinde 
tercüme edilerek kullanılmıĢtır.  
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Devrimci GeliĢtirme Desteği- SODGD (Civilian Operations and Revolutionary 

Development Support (CORDS) birimi oluĢturulmuĢtur. 1966 yılında ABD 

devlet baĢkanı Johnson tarafından kurulan bu birimin temel amacı; askeri ve 

sivil harekâtlarda kültüre iliĢkin istihbarat elde etmek olarak belirlenmiĢtir 

(Eldridge, 2008:9; Fawcett, 2009:19; Kipp, Grau, Prinslow ve Smith, 

2009:145).  

 SODGD ile ekonomik ve sosyal programların geliĢmesine öncülük 

edilmekle birlikte, kültürel istihbarat toplama faaliyetlerine de hız 

kazandırılmıĢtır. Söz konusu programın mimarlarından William Colby, 

ABD‟nin Vietnam‟da baĢarısız olmasının temel nedeninin SODGD 

programının tam anlamıyla uygulanamaması olduğunu belirtmiĢtir. Bununla 

birlikte halkın arasına karıĢarak gayri nizami harp taktikleri uygulayan 

düĢmana karĢı, ABD Silahlı Kuvvetlerinin klasik askeri strateji ile sert güç 

uygulama ısrarı bir diğer baĢarısızlık nedeni olarak gösterilmiĢtir (Kipp ve 

diğerleri, 2009:145). Bu noktada dikkat çekici olan, baĢarısızlıkta yumuĢak 

gücün göz ardı edildiği gerçeğinin ortaya konulmasıdır. SODGD‟a yönelik 

getirilen en önemli eleĢtiri, programın çok geç baĢlayıp erkenden bitirilmiĢ 

olmasıdır. Bununla birlikte söz konusu birim, kültürel istihbaratın elde 

edilmesi ve kullanılması açısından günümüz taktik ve operasyonel 

uygulamalarına yönelik önemli dersler çıkarılmasına imkân vermiĢtir 

(Eldridge, 2008; Fawcett, 2009; Kipp ve diğerleri, 2009).  

c. Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Sistemi (Human Terrain 

System-HTS) 28   

   ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2005 yılında geliĢtirilen 

ve 2007 yılında uygulamaya konulan bir programdır. Bu programın amacı, 

askeri harekâtları desteklemek maksadıyla çevrenin kültürel hazırlığının 

yapılmasıdır. Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Sistemi (BĠDTS), ABD Silahlı 

Kuvvetlerinin harekât icra edeceği bölgelere yönelik sosyo-kültürel bilginin 

elde edilmesi için gerekli askeri ihtiyaçların karĢılanması maksadıyla 

baĢlatılmıĢ ve uygulamaya konulmuĢtur (Finney, 2008). Kipp ve arkadaĢları 

                                            
28

 Yabancı literatürde Human Terrain System ve Human Terrain Teams olarak geçen 
kavram, Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Sistemi ve Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma 
Ekipleri Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır.  
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(2009:142) ise BĠDTS'nin, taktik ve operasyonel seviyede, karar vericilerin 

sosyal, etnografik, kültürel, ekonomik ve politik konularda farkındalıklarının 

sağlanması maksadıyla oluĢturulduğunu belirtmektedir.   

 Söz konusu program, özellikle kırsal kesimde harekât icra eden 

komutan ve askerlerin kültürel ve sosyal konulardaki farkındalıklarını artırmak 

maksadıyla uygulamaya konulmuĢtur. 2006 yılında Afganistan'da görev 

yapmıĢ Tümgeneral (E) Benjamin C. Freakley'in belirttiği gibi kültürel 

farkındalık, düĢmanın ne yapacağının bilinmesinin yanı sıra onları nelerin 

motive ettiğinin, bölge halkı için nelerin önemli olduğunun, halkın desteğinin 

nasıl kazanılacağının veya en azından halkın düĢmana olan desteğinin nasıl 

azaltılabileceğinin daha iyi anlaĢılmasını sağlar (Kipp ve diğerleri, 2009:143). 

Bu kapsamda BĠDTS'nin belirtilen bu farkındalığın oluĢturulması adına 

önemli katkılar sağladığını söylemek mümkündür. BĠDTS'nin odak noktası 

bölge halkı olmuĢtur. Afganistan ABD Kuvvetleri ve ISAF eski Komutanı 

Orgeneral (E) Stanley McChrystal, harekât alanındaki halkın anlaĢılmasının 

önemine dikkat çekerek; uygulanacak stratejinin, araziyi ele geçirip direniĢçi 

güçleri yok etmekle birlikte halkın desteğinin sağlanması ve onların 

ihtiyaçlarının en iyi Ģekilde anlaĢılması üzerine odaklanması gerektiğini 

belirtmiĢtir (HTS Report, 2009:7). McChrystal‟in bu tespitleri, BĠDTS'nin temel 

görev alanını ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. 

  BĠDTS programının temel yapı taĢı, harekât alanındaki birliklerin içine 

gömülü olan Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Ekipleridir (BĠDTE). Bu 

ekipler, beĢ ile dokuz arasında değiĢen sivil ve askeri personelden 

oluĢmaktadır.  Her ekipte; bir tim lideri, bir sosyal bilimci, bir araĢtırma 

personeli ve iki analizci bulunmaktadır. Bu personelden en az birinin kadın 

olmasına dikkat edilmektedir. Bunun yanı sıra, personelden en az birinin 

yerel dili bilmesi ve alan uzmanı olması Ģartı bulunmaktadır (Finney, 

2008:11). Ekiplerin ana görev alanı, bölgedeki karar verici ve komutanlara 

kültürel istihbarat sağlamak, askerleri kültürel konularda eğitmektir (Kipp ve 

diğerleri, 2009:142). 

 Bu uygulama ilk kez 2005 yılında Afganistan‟da 10‟uncu Dağ Tümeni 

tarafından hayata geçirilmiĢtir. Daha sonra 2006 yılında terörist ve 
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ayaklananlara karĢı uygulanan harekâtlar kapsamında kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. ABD Savunma Bakanlığı takip eden dönemlerde BĠDTS için 

önemli miktarlarda kaynak tahsis ederek programa destek sağlamıĢtır. 

BĠDTS programı, toplam 726 milyon dolarlık29 bütçesi ile sosyal bilimler için 

gerçekleĢtirilen en pahalı proje olarak görülmektedir (Gonzalez, 2010:112).  

BĠDTS, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Afganistan‟da NATO ve ISAF‟e 14 

tim ile destek vermektedir (HTS [web], 2014). BĠDTS‟nin komutanı Kara 

Kuvvetlerine bağlı Albay rütbesinde bir subaydır. Tüm alt birimler öncelikle 

kendi yöneticilerine, daha sonra BĠDTS komutanına karĢı sorumludur (HTS 

Report, 2009:13-14). BĠDTS programı, etik yönden birçok eleĢtiriye maruz 

kalmasına rağmen Afganistan ve Irak'ta faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 Bölgesel Ġnsan Dokusunu Tanıma Ekiplerinin araĢtırma hedefleri 

arasında; mevcut kurumlar, tarihi kurumlar, etki alanları, harekât alanını 

etkileyen dıĢ faktörler, demografik faktörler, sosyal yapılar, altyapı, dini 

faktörler, kimlikler, kültürel farklar, sosyal normlar ve davranıĢlar yer 

almaktadır. Ekipler tarafından belirtilen bu alanlara iliĢkin toplanan veriler 

analiz edilerek kullanıcılara sunulmaktadır. Söz konusu veriler, alan 

araĢtırması, yerel halk ile temas, raporlar (insan istihbaratı raporu, durumsal 

rapor vb), toplantılar ve açık kaynaklardan elde edilmektedir (Finney, 

2008:41-42).  

 Gonzalez'e göre (2010:111) BĠDTS programının temel iki hedefi vardır. 

Bunlardan birincisi, istenmeyen bir savaĢ için kamu desteğinin 

oluĢturulmasına yardımcı olmak, diğeri ise kültürel istihbarat toplamaktır. 

Program kapsamında elde edilen bilgiler, "Ġnsan Dokusunu Haritalama-

Mapping Human Terrain" yazılımı vasıtasıyla analiz edilmektedir (Gonzalez, 

2010:118). Analiz edilen bu bilgilerin harekât alanında kullanılmak üzere 

istihbarata dönüĢtürüldüğünü söylemek mümkündür.  

                                            
29

 BĠDTS programı için harcanan toplam para, 2007-2014 yılları arasını kapsamaktadır. 
<http://www.usatoday.com/story/nation/2014/01/02/human-terrain-system-waste-fraud-
abuse-sexual-racial-harassment/4290977/>, 07.05.2014.   
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d. Kadın ĠĢbirliği Ekipleri (Female Engagement Teams-FET) 30 

  2006 yılında ABD ve Koalisyon Güçleri tarafından baĢlatılan 

toplum-merkezli terörizm ile mücadele programı kapsamında ileri sürülen 

görüĢ, zaferin kazanılabilmesi için yerel toplumun aktif desteğinin sağlanması 

olmuĢtur. Bu doğrultuda toplum-merkezli stratejiyi yürütebilmek maksadıyla 

yerel toplum ile doğrudan iletiĢim kurabilecek özel timlerin oluĢturulmasına 

karar verilmiĢtir (Coll, 2012:2). Kadın ĠĢbirliği Ekipleri (KĠE) bu kapsamda 

2009 yılında oluĢturulan yapılardan birisidir. Bu ekiplerin temel görevi, Afgan 

kültürü açısından önemli bir yere sahip olduğu değerlendirilen Afgan kadını 

ile iletiĢim sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra söz konusu ekiplerin görevleri 

arasında kültürel bilgi toplama, sağlık yardımı, eğitim, sivil-asker iĢbirliğini 

geliĢtirme ve güvenliğin tesisi gibi faaliyetler de yer almaktadır (Coll, 2012; 

Bedell, 2011; McCullough [Web], 2012). KĠE‟ler, tabur seviyesindeki bir 

birliğin bünyesinde görev yapan çeĢitli rütbelerdeki iki veya üç gönüllü kadın 

askerden oluĢmaktadır (McCullough [Web], 2012). 

 Afganistan‟da erkek ve kadın nüfusunun yaklaĢık olarak eĢit olmasına 

rağmen liderliğin erkeklerin hâkimiyetinde olduğunu söylemek mümkündür. 

Afganistan‟da düĢük orana sahip olsa da hükümet, iĢ dünyası ve eğitim 

alanlarında kadına yer verildiği görülmektedir. Afganistan‟da KĠE bünyesinde 

görev yapmıĢ olan Heather Ray‟e göre Afgan kadınları toplumda ön planda 

yer almasalar da, aile içerisinde eĢleri ve çocukları üzerindeki hâkimiyetleri 

oldukça fazladır. McCullough'a göre Afgan kadını ile güvene dayalı bir 

iletiĢim kurulması halinde terörizm/ayaklanan ile mücadelenin daha baĢarılı 

olacağı değerlendirilmiĢtir. Bu durumda Afganistan‟da yardım için 

bulunulduğu gerçeğinin Afgan kadınına inandırılması baĢarı adına oldukça 

önemlidir (McCullough  [Web], 2012).    

 Ġlk KĠE, 2009 yılında Afganistan‟ın Farah eyaletinde gerçekleĢtirilen 

operasyonda kullanılmak üzere geçici olarak oluĢturulmuĢtur.  Bombalama 

eylemine karıĢan iki kiĢinin aranması esnasında bölgenin ileri gelenlerinin 

izniyle ABD Deniz Piyadesi mensubu kadın askerler evlerde arama 

                                            
30

 Yabancı literatürde FET (Female Engagement Teams) olarak geçen kavram, KĠT (Kadın 
ĠĢbirliği Ekipleri) Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır.  
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yapmıĢlardır. Ġlk olarak Afgan kadını ile bu vasıtayla kurulan iletiĢim, 

beraberinde olumlu geliĢmeler sağlamıĢtır. Evlere tıbbi yardımlar yapılarak ve 

Afgan kadınının her türlü sorunu ile yakından ilgilenilerek bu iletiĢim bağı 

güçlendirilmiĢtir. 2009 yılından sonra bu ekipler, yeniden yapılandırılarak 

terörizm/ayaklanma ile mücadele için etkin olarak kullanılan birimlerden birisi 

haline getirilmiĢtir. Mart 2010‟da ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde görev 

yapan tüm kadın subay, astsubay ve askerler, KĠE bünyesinde görev 

yapabilecek Ģekilde eğitilmiĢlerdir (Coll, 2012:8-10).  

 Yapılan literatür araĢtırmasında, ABD dıĢında diğer ülke Silahlı 

Kuvvetleri ve NATO bünyesinde resmi olarak oluĢturulmuĢ bu tür bir yapıya 

rastlanmamıĢtır. 2013 yılında NATO bünyesinde Helené Lackenbauer and 

Richard Langlais (2013) tarafından hazırlanan raporda, Afgan kadınına 

yönelik bir çalıĢma yapılmasının önemi ortaya konulmuĢ ve toplum merkezli 

harekâtlarda kadının rolünün göz ardı edildiği vurgulanmıĢtır. Bununla birlikte 

cinsiyetin ISAF harekâtına etkisini ortaya koyan çalıĢmaların oldukça az 

olduğu, ISAF teĢkilat yapısında bulunan cinsiyet danıĢmanlığı kadrolarının 

henüz tam olarak doldurulamadığı belirtilmiĢtir (Lackenbauer ve Langlais, 

213:32-37). NATO bünyesinde cinsiyetlerin rolünün anlaĢılması maksadıyla 

"akıllı savunma" yaklaĢımı içerisinde Bulgaristan'ın lider ülke olduğu 

"Savunma ve Güvenlik Ġçerisinde Kadın Liderler" baĢlığı altında bir proje 

baĢlatılmıĢtır. Bu doğrultuda "beyaz kâğıt" dokümanı hazırlanmıĢ ve NATO 

içerisinde yapılanma modeli önerilmiĢtir. ÇalıĢmalar, NATO üyesi ülkelerin 

katılımıyla devam etmektedir. Türkiye bu çalıĢma içerisinde katılımcı ülke 

olarak yer almaktadır (FLSD [Web], 2014). 

e. Kilit Lider ĠĢbirliği Ekipleri (Key Leader Engagement Teams-

KLET) 31  

  Kilit Lider (AĢiret/Kabile Lideri, Ata) ĠĢbirliği Ekipleri, ABD 

tarafından Afganistan ve Irak‟ta harekât alanındaki halkı yönlendirebilecek 

olan yaĢlı ve kilit roldeki insanlar ile iletiĢim kurmak maksadıyla oluĢturulan 

bir yapıdır. Harekât alanında toplum üzerinde etkili olduğu varsayılan yaĢlı 

                                            
31

 Yabancı literatürde KLE (Key Leader Engagement) olarak geçen kavram, KLĠ (Kilit Lider 
ĠĢbirliği) Ģeklinde tercüme edilerek kullanılmıĢtır. 
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insanlar ile kurulacak bir iletiĢimin, özellikle gençlerin terör örgütüne katılımını 

önleyici bir etki yapabileceği öngörülmektedir (NATO Bi-SC IO-Reference, 

2010). Bu bağlamda, bölgede bulunan kilit lider konumundaki yaĢlı insanların 

tespiti ve bu insanların kültürel özelliklerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 

istihbarat faaliyetlerinin, harekâtın seyri açısından olumlu etkiler 

yaratabileceğine dair değerlendirme yapmak mümkündür.  



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KÜLTÜREL ĠSTĠHBARATA ÖRNEK UYGULAMA: ĠSTĠHBARATA 

KAPSAMLI NATO YAKLAġIMI VE AFGAN KÜLTÜRÜNÜN ANALĠZĠ 

1. GĠRĠġ 

 ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde; ikinci bölümde ayrıntılı bir Ģekilde 

incelenen kültürel istihbarat kavramını desteklemek maksadıyla, NATO'nun 

istihbarata kapsamlı yaklaĢımı çerçevesinde Afgan kültürünün analizine 

yönelik örnek uygulama gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen uygulama 

çalıĢmasının temel amacı, kuramsal çerçeve içerisinde teorik olarak 

incelenen kültürel istihbaratın, NATO ve Afganistan örnekleri çerçevesinde 

pratiğe dönüĢtürülmesidir.  

 Örnek uygulama çalıĢması dört kısımdan oluĢmaktadır. Birinci kısımda 

bölüme genel bir giriĢ yapılmıĢtır. Ġkinci kısımda; NATO'nun genel yapısı 

tanıtılmıĢ, soğuk savaĢ sonrası katılım sağladığı harekâtlar incelenmiĢ ve 

güncel bir harekât alanı olan Afganistan'daki rolü tartıĢılmıĢtır. Daha sonra 

toplum merkezli harekâtların icrasına iliĢkin NATO'nun istihbarata kapsamlı 

yaklaĢımı, bir baĢka ifadeyle, "akıllı istihbarat anlayıĢı" ortaya konulmuĢtur. 

Bu kısım içerisinde ayrıca, NATO bünyesinde gerçekleĢtirilen kültürel 

eğitimlere yer verilmiĢtir. 

  Üçüncü kısımda; kültürel istihbarat çalıĢmalarına örnek teĢkil etmesi 

düĢüncesi ıĢığında, alanda yapılan birçok tartıĢmanın üzerinde yoğunlaĢtığı 

Afganistan harekât alanında yer alan kültürler, Geert Hofstede'nin kültürel 

boyutlar kuramı temelinde örnek bir uygulama olarak analiz edilmiĢtir. Bu 

kısım içerisinde öncelikle Afganistan genel olarak tanıtılmıĢ, Afganistan'da 

kültürel istihbarat uygulamaları vurgulanmıĢ ve son olarak Afgan Kültürü 

Hofstede‟nin kültürel boyutlar kuramı kapsamında analiz edilmiĢtir. Dördüncü 

ve son kısımda bölümün genel bir değerlendirmesi yapılmıĢtır.  
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2. ĠSTĠHBARATA KAPSAMLI NATO YAKLAġIMI 

a. GiriĢ 

  ÇalıĢmanın bu aĢamasında, NATO'nun geleneksel istihbarat 

yaklaĢımı dıĢında, kapsamlı yaklaĢımı öngörülen "bilgi geliĢtirme" süreci 

incelenmiĢ, kültürel istihbarat ile bilgi geliĢtirme arasındaki bağlantı ortaya 

konulmuĢtur. NATO‟nun kültürel istihbarat yaklaĢımı çerçevesinde 

incelenmesinin nedeni, yakın tarih içerisinde toplum merkezli harekâtlar icra 

eden ve bu harekâtlarda farklı kültürlerle iletiĢim kuran çok kültürlü bir örgüt 

olmasıdır. 

 Bu doğrultuda ilk olarak, NATO'nun genel yapısı tanıtılmıĢ, soğuk savaĢ 

sonrası katılım sağladığı harekâtlar incelenmiĢ ve güncel bir harekât alanı 

olan Afganistan'daki rolü tartıĢılmıĢtır. Daha sonra toplum merkezli 

harekâtların icrasına iliĢkin NATO'nun istihbarata kapsamlı yaklaĢımı, bir 

baĢka ifadeyle, "akıllı istihbarat anlayıĢı" ortaya konulmuĢtur. Son olarak 

NATO bünyesinde gerçekleĢtirilen kültürel eğitimlere yer verilmiĢtir.  

b. Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü (NATO) 

 Sovyetler Birliği‟nin 1945–1949 yılları arasındaki geniĢlemeci 

politikalarını endiĢe ile izleyen Batı Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerikalı 

müttefikler, Ġkinci Dünya SavaĢı sonunda savunma tesislerini azaltmak ve 

kuvvetlerini lağv etmek konusundaki taahhütlerini yerine getirmiĢken, 

Sovyetler Birliği‟nin askeri gücünü aynı seviyede tutma ısrarı karĢısında 

önemli bir tehdit ile karĢı karĢıya kaldıklarını anlamıĢlardır. Bunun yanı sıra, 

1947–1949 yılları arasında Norveç, Türkiye ve Yunanistan ile diğer Batı 

devletlerinin egemenliklerine yönelmiĢ Sovyet tehdidi, Batılı devletlerin bir 

araya gelmelerini sağlamıĢtır. Bu doğrultuda, 17 Mart 1948‟de beĢ devlet 

tarafından Brüksel anlaĢması32 imzalanmıĢtır (NATO Handbook, 2006:17).   

                                            
32

 NATO‟nun kuruluĢuna uzanan sürecin baĢlangıcını oluĢturan Brüksel anlaĢmasının 
tarafları; Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve BirleĢik Krallık‟tır. AnlaĢmanın amacı; 
Batı Avrupa devletleri arasında ortak bir savunma sistemini geliĢtirmek ve çeĢitli tehditlere 
karĢı güvenliklerini sağlamaktır. 
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Brüksel anlaĢması ile kısmen de olsa güvenliklerini sağlayan Batı 

Avrupa devletleri, Kuzey Amerika ve Avrupa arasında güvenlik garantilerinin 

sağlanmasına iliĢkin bir ittifakın kurulması maksadıyla, Amerika BirleĢik 

Devletleri (ABD) ve Kanada ile görüĢmelere baĢlamıĢlar, Danimarka, Ġzlanda, 

Ġtalya, Norveç ve Portekiz‟i bu sürece katılmaya davet etmiĢlerdir. Tüm bu 

görüĢmeler sonunda, 4 Nisan 1949‟da, Washington‟da Kuzey Atlantik 

AntlaĢması imzalanmıĢtır. 12 ülke tarafından imzalanan anlaĢma ile kurulan 

Kuzey Atlantik AntlaĢması Örgütü'ne (North Atlantic Treaty Organization-

NATO) 1952 yılında Türkiye ve Yunanistan, 1955‟te Federal Almanya 

Cumhuriyeti, 1982„de ise Ġspanya katılım sağlamıĢtır. 1990 yılında 

Demokratik Almanya, Federal Almanya Cumhuriyeti ile birleĢerek Almanya 

Federal Cumhuriyeti adı altında NATO içerisindeki yerini almıĢtır. 1999 

yılında Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya, 2004 yılında, Bulgaristan, 

Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009 yılında 

ise Arnavutluk ve Hırvatistan‟ın üyeliğiyle NATO bugünkü sınırlarına 

ulaĢmıĢtır. NATO‟nun kuruluĢundan bu yana geçen sürede, üye ülkelerin 

güvenliklerinin sağlanması temel görev Ģeklinde kalırken, karĢılaĢılan yeni 

tehditlere iliĢkin düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢtir (NATO Handbook, 2006:17; 

NATO [Web], 2013a). 

Soğuk savaĢ sonunda, Sovyetler Birliği tehdidinin önemini yitirmesine 

rağmen, NATO sürekli bir değiĢim ve dönüĢümle varlığını devam ettirmiĢ, 

ortaya çıkan yeni tehditlere göre yeni görev alanları oluĢturmuĢtur. NATO 

eski Genel Sekreteri Javier Solana‟nın belirttiği gibi, soğuk savaĢın sona 

ermesiyle birlikte NATO, tek bir tehditle değil, çok sayıda yeni risk ve 

sorunlarla karĢı karĢıya kalmıĢtır (NATO [Web], 2013a). Ortaya çıkan yeni 

risk ve tehditlere karĢı bir yandan görev niteliklerini yeniden tanımlarken, 

diğer taraftan coğrafi olarak geniĢleme sürecine hız kazandırmıĢtır. Özellikle 

Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi eski VarĢova Paktı üyelerine 

yönelik geniĢleme giriĢimleri baĢarıya ulaĢmıĢ, Sovyetler Birliği‟ne yakın 

ülkeler NATO bünyesinde yerlerini almıĢlardır. Sovyetler Birliği‟nin dağılması 

ile varlığı sorgulanan NATO, son yirmi yılda geçirdiği değiĢim ve 

dönüĢümlerle, hem müttefik sayısını artırmıĢ hem de operasyon alanını 
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geniĢleterek 28 üyeli güçlü bir güvenlik ve savunma örgütüne dönüĢmüĢtür 

(Oğuzlu, 2012:9-10; Oktay, 2012).  

NATO, öncelikli olarak üyelerinin toplu savunmalarını ve Kuzey Atlantik 

bölgesinde demokratik barıĢın korunmasını amaçlayan siyasi ve askeri ittifak 

olarak tanımlanabilir. 28 üyeden oluĢmaktadır ve hepsi eĢit söz hakkına 

sahiptir. Kararlar oy birliği ile alınır ve fikir birliğine dayanır. NATO 

bünyesindeki kuvvet ve varlıklarının çok azı kendisine aittir (NATO [Web], 

2013a). NATO‟nun üç temel görevi bulunmaktadır. Bunlar; toplu savunma, 

kriz yönetimi ve ortaklıklar vasıtasıyla iĢbirliğine dayalı güvenliktir. NATO, 

Washington antlaĢmasında belirtildiği üzere, askeri ve politik yollarla üye 

devletlerin özgürlük ve güvenliklerini sağlamayı taahhüt etmektedir (NATO 

[Web], 2013a). Politik olarak; çatıĢmaların önlenmesi ve güven tesis etme 

sürecinde savunma ve güvenlik konularının demokratik yollardan çözümü için 

politik giriĢimlerde bulunulması, askeri olarak ise; bürokrasinin yetersiz 

kaldığı durumlarda kriz yönetim harekâtlarını düzenlemek maksadıyla askeri 

kapasitenin kullanılması amaçlanmaktadır. Askeri harekâtlar, Washington 

antlaĢmasının 5‟inci maddesi33 çerçevesinde gerçekleĢtirilmektedir 

(BĠLGESAM [Web], 2013; NATO [Web],2013b).  

Oğuzlu (2012:9) tarafından yapılan çalıĢmada, farklı bir yaklaĢımla, 

NATO‟nun kurulduğu andan itibaren üç temel görevinin bulunduğu ifade 

edilmektedir. Bu görevlerden birincisi; Sovyetler Birliği‟ni Avrupa kıtasının 

dıĢında tutarak Avrupa‟nın güvenliğini sağlamaktır. Ġkincisi; Almanya‟nın 

AvrupalılaĢmasına katkıda bulunmak, diğer ülkelerin Almanya‟ya karĢı 

güvenlik endiĢesi yaĢamalarına son vermektir. Bir baĢka ifadeyle, Almanya‟yı 

kontrol altında tutmaktır. Üçüncüsü ise; ABD‟nin Avrupa kıtasındaki 

hâkimiyetini meĢrulaĢtırmak ve Avrupa kıtası üzerindeki güvenliği sağlama 

yönündeki garantörlük konumunu sürdürmesini kolaylaĢtırmaktır. NATO‟nun 

ilk iki görevinin baĢarı ile gerçekleĢtirilerek sona erdiğini söylemek 

mümkündür.  

                                            
33

 Washington antlaĢmasının 5‟inci maddesine göre üye ülkelerden birine yapılan saldırı, 
tamamına yapılmıĢ kabul edilmektedir.  
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NATO‟nun temel görevleri, değiĢen tehditlere göre yeniden 

düzenlenerek stratejik konseptlerde tanımlanmıĢtır. 1949‟dan itibaren 

günümüze dek geçen sürede hazırlanan stratejik konseptlerin dört aĢamadan 

geçtiği vurgulanmaktadır. Bunlar; soğuk savaĢ dönemi (1949-1991), soğuk 

savaĢtan hemen sonraki dönem (1991-2001), 11 Eylül 2001 sonrası güvenlik 

ortamı (2001-2010) ve NATO‟nun Lizbon Zirve deklarasyonu olarak 

sıralanabilir (BĠLGESAM [Web], 2013; NATO [Web], 2013b; NATO El Kitabı, 

2001:43-46).      

NATO‟nun 1949–1991 yıllarını içeren dönemdeki stratejisi, “savunma” 

ve “caydırıcılık” üzerine kurulmuĢtur. Aynı zamanda bu dönem içerisinde, bir 

yandan soğuk savaĢ devam ederken diğer yandan Sovyetler Birliği ve 

VarĢova Paktı üyeleriyle olumlu iliĢkiler geliĢtirmenin yolları aranmıĢtır. Soğuk 

savaĢın sona ermesiyle birlikte 1991 yılında, çatıĢma yerine iĢbirliğini 

öngören stratejik konsept kabul edilmiĢtir. Temel yaklaĢımı iĢbirliği ve 

güvenlik olarak belirlenen bu konseptin, ilk kez gizlilik derecesi olmadan açık 

bir Ģekilde yayımlanmasıyla, kendisinden önceki konseptlerden farklı 

olduğunu söylemek mümkündür (BĠLGESAM [Web], 2013; NATO [Web], 

2013b; NATO Handbook, 2006).  

NATO‟nun 50‟nci kuruluĢ yıldönümü olan 1999 yılında onaylanan ikinci 

stratejik konseptte; NATO‟nun temel görevinin üye devletlerin güvenlik ve 

özgürlüklerini askeri yollarla korumak olduğu vurgulanırken, savunma 

boyutuna ilave olarak siyasi, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerin önemini 

kabul eden geniĢ bir güvenlik tanımı yapılmıĢtır. Bu geniĢ kapsamlı stratejik 

konsept; Atlantik ötesi bağın korunması, etkili askeri yeteneklerin devamlılığı, 

ittifak içerisinde bir Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği‟nin oluĢturulması, 

çatıĢma önleme ve kriz yönetimi, ortaklık, iĢbirliği ve diyalog, geniĢleme, 

silahların kontrolü, silahsızlandırma ve nükleer silahların yayılmasını önleme 

gibi temel hususları içermektedir (BĠLGESAM [Web], 2013; NATO [Web], 

2013b; NATO El Kitabı, 2001:43-46).   

NATO‟nun güvenlik ve tehdit algılaması açısından 11 Eylül 2001 

saldırılarının önemli bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Söz konusu bu 

saldırılar ile NATO, ilk kez Washington anlaĢmasının 5‟inci maddesini 
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iĢleterek, hem kendi bölgesinde hem de alan dıĢında harekât düzenleme 

yeteneği kazanmıĢtır (Yalçınkaya ve Açar, 2009). Bu nedenle, ittifak üyesi 

devletlerin, klasik alıĢagelmiĢ görevleri haricinde, terörizmle mücadele gibi 

görevlere yönelik askeri ve politik yapılanma ve dönüĢümlere gitmeleri 

kaçınılmaz olmuĢtur. Askeri yapı ve yeteneklerin bu görevlere uyumlu hale 

getirilmesi amacıyla önemli yapılanmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu değiĢim ve 

dönüĢüm NATO‟nun yeni stratejik konseptinin temelini oluĢturmuĢtur 

(BĠLGESAM [Web], 2013; NATO [Web], 2013b). 

2010 Lizbon zirvesinde kabul edilen yeni stratejik konseptte ilk olarak, 

üye devletlerin güvenlik ve özgürlüklerini politik ve askeri yollarla korunması 

yönündeki temel görev vurgulanmıĢtır. Bu konseptte özellikle, 11 Eylül 

2001‟den itibaren karĢılaĢılan güvenlik sorunlarına dikkat çekilmiĢ, NATO‟nun 

kollektif savunma, kriz yönetimi ve güvenlik iĢbirliği alanlarında görevlerini 

sürdüreceği ifade edilmiĢtir (Strategic Concept, [NATO Web], 2010). Ayrıca 

konseptte NATO‟nun yumuĢak gücü ön plana çıkarılmıĢtır. Özellikle, 

terörizme karĢı baĢlatılan mücadelenin sadece askeri güç ile mümkün 

olmayacağı değerlendirmesi ıĢığında, Oktay‟ın (2012:126) belirttiği gibi, 

NATO ve ABD iĢbirliğiyle, terörizme karĢı sadece askeri güç ile değil aynı 

zamanda yumuĢak gücün birlikte kullanımı vurgulanmıĢ, bu durum yeni 

stratejik konsepte yansıtılmıĢtır. Bir baĢka ifadeyle akıllı güç, yeni konsept 

sayesinde NATO‟nun askeri ve politik stratejilerinde yerini almıĢtır. 

Söz konusu konseptte, 1991 ve 1999 yıllarındakinden farklı olarak, aktif 

angajman ve modern savunma anlayıĢına yer verilmiĢtir. Aktif angajman 

tanımlamasının, NATO‟nun görev alanı dıĢında gerçekleĢtirilecek kriz 

yönetimi ve uluslararası terörizmle mücadeleyi, modern savunmanın ise 

tehditler göz önüne alınarak konvansiyonel-nükleer savunma anlayıĢını ifade 

ettiği değerlendirilmektedir (BÜSAM [Web], 2011). Konseptte, Avrupa-Atlantik 

bölgesinin barıĢ içerisinde ve klasik savaĢ tehdidinden uzak olduğu, buna 

rağmen klasik savaĢ tehdidinin göz ardı edilemeyeceği belirtilirken, terörizm 

ve nükleer silahların NATO‟ya doğrudan tehdit oluĢturduğu vurgulanmıĢtır. 

Kriz Yönetimi bölümünde, özellikle Afganistan harekâtından elde edilen 

dersler neticesinde, çatıĢma ortamlarında etkin bir kriz yönetimi 
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uygulayabilmek için kapsamlı politik, askeri ve sivil yaklaĢımlar sergilemenin 

önemi vurgulanmıĢtır. Diğer bir ifadeyle, etkin bir kriz yönetimi için sivil-asker 

iĢbirliği ön plana çıkarılmıĢtır (Strategic Concept [NATO Web], 2010).  

c. NATO Harekâtları 

 NATO'nun 11 Eylül saldırılarıyla birlikte yeni bir harekât ortamı ile 

tanıĢtığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte, Sovyet tehdidinin ortadan 

kalkması, NATO‟nun rolünün sorgulanmasına yol açmıĢtır (Yalçınkaya ve 

Açar, 2009). Soğuk SavaĢın sona ermesi NATO‟nun amaçsız kaldığı 

düĢüncesini ortaya koysa da, yeni tehditlerin ortaya çıkıĢı NATO'nun yeniden 

oyuna dâhil olmasını sağlamıĢtır (Shea, 2010; Çeliker, 2013).  

NATO, 2014 yılı itibariyle yedi harekât ve misyon yürütmektedir. Bunlar; 

Afganistan, Balkanlar ve Libya‟da kriz yönetimi ve barıĢı koruma harekâtları, 

Akdeniz‟de terörle mücadele harekâtı (Active Endeavour), Aden Körfezinde 

korsanlarla mücadele harekâtı, Irak‟ta eğitim destek misyonu ve Afrika Birliği 

için destek misyonudur (NATO [Web], 2013a; Yalçınkaya ve Açar, 2009). 

Sovyet tehdidine karĢı politik bir birliktelik maksadıyla kurulan 

NATO'nun, Balkanlarda yaĢanan olaylara müdahalesiyle, klasik bir savunma 

ittifakı olmaktan uzaklaĢtığı söylenebilir. 1995 yılında Yugoslavya‟da yaĢanan 

çatıĢmalar nedeniyle Bosna‟ya düzenlenen harekât, NATO‟nun ilk barıĢı 

koruma harekâtı olmuĢtur (Kaiser, 2003). Bosna harekâtı kapsamında, 

öncelikle BM gözetiminde IFOR (Uygulama Gücü/Implimentation Force), bir 

yıl sonra da barıĢ gücü olarak SFOR (Ġstikrar Gücü/Stabilization Force)  

oluĢturulmuĢtur. IFOR, NATO‟nun ilk krize müdahale gücü olmuĢtur (NATO 

[Web], 2013c). NATO, Bosna‟daki SFOR'un görevini 2004 yılında 

gerçekleĢtirilen Ġstanbul Zirvesinde sonlandırmıĢ ve barıĢı koruma görevini        

2 Aralık 2004‟de Avrupa Birliği‟ne (AB) devretmiĢtir (Çeliker, 2013). Bununla 

birlikte NATO, AB tarafından yürütülen Althea Harekâtına yönelik planlama, 

lojistik ve komuta desteğini halen devam ettirmektedir (NATO [Web], 2013c). 

  NATO‟nun ikinci barıĢ harekâtı, Sırp güçlerinin Kosova‟dan çekilmesi 

için oluĢturulan Kosova Gücü (KFOR) vasıtasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. NATO, 

12 Haziran 1999‟dan beri Kosova‟da barıĢı koruma harekâtı içerisinde yer 
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almaktadır.  KFOR, 78 gün süren hava harekâtından sonra Kosova‟ya intikal 

ettirilmiĢ ve Kosova‟da istikrar ve güvenliğin sağlanması adına oldukça 

önemli katkılar sağlamıĢtır (NATO [Web], 2013d). 

  NATO askeri güçleri, Kosova harekâtı ile ilk kez bir egemen devletin 

sınırlarında kullanılmıĢtır. Bosna müdahalesi, BM‟nin verdiği yetkiyle 

gerçekleĢtirilirken, Kosova müdahalesi herhangi bir yetkilendirme olmadan 

NATO‟nun kendi inisiyatifinde geliĢmiĢtir. Kosova harekâtı, sadece barıĢın 

sağlanması değil aynı zamanda güç kullanarak durumun değiĢmesinin 

hedeflenmesi sebebiyle NATO içerisinde tartıĢmalara neden olmuĢtur 

(Hoehn and Harting, 2010).  Kosova‟da güvenlik durumunun düzelmesi ile 

birlikte KFOR, askeri kuvvetten ziyade esneklik ve istihbarata dayalı daha 

küçük bir kuvvete dönüĢtürülmüĢtür (NATO [Web], 2013a).   

  2011 yılında Libya‟da çıkan halk ayaklanmasının ardından, sivillere 

karĢı gerçekleĢtirilen saldırıların önlenmesi maksadıyla NATO, BM‟nin 1970 

ve 1973 sayılı kararları gereği, 31 Mart 2011 tarihinde BirleĢik Koruyucu 

Harekâtını (Operation Unified Protector) düzenlemiĢtir. Harekât kapsamında, 

silah ambargosu ve uçuĢa yasak bölge uygulamaları yürürlüğe konulmuĢ, 

deniz ve hava unsurları ile devriye görevleri icra edilmiĢ ve keĢif, gözetleme 

ve istihbarat faaliyetleri yürüterek Libya halkı için tehdit oluĢturacak kuvvetler 

tespit edilmiĢtir. Silah ambargosu, uçuĢa yasak bölge, sivil halkın 

saldırılardan korunması olmak üzere üç aĢamadan oluĢan harekât, 31 Ekim 

2011 tarihinde sonlandırılmıĢtır (Çeliker, 2013; NATO [Web], 2013a).   

d. NATO'nun Askeri Yapısı 

  NATO‟nun askeri yapısı incelendiğinde, hâlihazırda stratejik, 

operasyonel ve taktik olmak üzere üç seviyeli bir komuta yapısının bulunduğu 

görülmektedir (ġekil-11). Bu komuta yapısı, coğrafi özelliklerden ziyade 

fonksiyonel özelliklerine göre yapılandırılmıĢtır (NATO ACO [Web], 2013).  

Stratejik Seviye: Belçika Mons‟ta konuĢlu Müttefik Harekâtlar 

Komutanlığı‟dır (Allied Command Operations-ACO). Müttefik Harekâtlar 

Komutanlığı‟nın karargâhı, Mons‟ta konuĢlu Avrupa Müttefik Kuvvetleri 

Yüksek Karargâhı‟dır (Supreme Headquarters Allied Powers Europe-
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SHAPE).34 SHAPE, NATO‟nun tüm operasyonlarının kontrol edildiği 

operasyonel bir karargâhtır (NATO ACO [Web], 2013).  

Operasyonel Seviye: ACO içerisinde operasyonel seviye komuta yapısı, 

Brunssum/Hollanda ve Napoli/Ġtalya‟da konuĢlu MüĢterek Kuvvet 

Komutanlıkları‟ndan (Joint Force Command- JFCs) oluĢmaktadır. Her iki 

Komutanlık, Ġntikal Edebilir MüĢterek Karargâh (Deployed Joint HQ-DJHQ) 

olarak yapılandırılmıĢtır. Afganistan'da konuĢlu ISAF‟ın karargâh hizmetleri 

JFC Brunssum‟dan verilmektedir. Napoli JFC ise, Kosova harekâtı, 

Akdenizde terörizmle mücadele kapsamında oluĢturulan Aktif Çaba (Active 

Endeavour) harekâtı ve deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında 

Somali‟deki Afrika Birliği Destek harekâtından sorumlu makamdır (NATO 

ACO [Web], 2013). 

 Taktik Seviye: Operasyonel seviyeye destek veren, kara, deniz ve hava 

karargâhlarından oluĢan komutanlıklar taktik seviye komutanlıklardır. Müttefik 

Kara Komutanlığı Karargâhı (Headquarters Allied Land Command-HQ 

LANDCOM), Ġzmir‟de konuĢlandırılmıĢtır. Bu komutanlık NATO‟nun 

gerçekleĢtireceği kara harekâtlarından sorumludur. Müttefik Deniz 

Komutanlığı Karargâhı (Headquarters Allied Maritime Command-HQ 

MARCOM), Northwood/Ġngiltere‟de bulunmaktadır. MARCOM, NATO‟nun 

deniz harekâtlarından sorumlu komutanlıktır. Müttefik Hava Komutanlığı 

(AIRCOM) Karargâhı ise Ramstein/Almanya‟dadır. Daha önce Ġzmir‟de yer 

alan bu komutanlığın görevi, NATO‟nun Hava ve Füze Savunma 

harekâtlarını komuta ve kontrol etmektir (NATO ACO [Web], 2013). 

Taktik seviyede, Komuta Kontrol (Command and Control-C2) birimleri 

yer almaktadır. Ġki adet BirleĢtirilmiĢ Hava Harekât Merkezi‟nden (Combined 

Air Operational Center-CAOC birisi Uedem/Almanya, diğer ise 

Torrejon/Ġspanya‟da konuĢlandırılmıĢtır. CAOC‟lar Sabit Hava Savunma 

Merkezi (Static Air Defence Center) ile intikal edebilir Hava Harekât 

Merkezi‟nden (Deployable Air Operation Centre) oluĢmaktadır. Ġntikal edebilir 

Hava Harekât Merkezi Poggio Renatico/Ġtalya‟da konuĢludur. Bünyesinde 

                                            
34

 Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı‟nın komutanı Avrupa Yüksek Müttefik 
Komutanı (The Supreme Allied Commander Europe-SACEUR) olarak adlandırılmaktadır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz: < http://www.aco.nato.int/page13433011.aspx>, 25.10.2013. 

http://www.aco.nato.int/page13433011.aspx
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Ġntikal Edebilir Hava Kontrol Merkezi (Deployable Air Control Centre), 

TanımlanmıĢ Hava Resmi Üretim Merkezi (Recognized Air Picture 

Production Centre) ve Sensör Füzyon Merkezi (Sensor Fusion Centre) 

bulunmaktadır (NATO ACO, [Web], 2013).  

Yeni operasyonel komuta yapısı içerisinde ayrıca NATO‟nun komuta 

yapısına muhabere ve bilgi hizmeti veren Muhabere ve Bilgi Sistemleri Grubu 

(Communication and Information Systems Group-CIS GP)  ile NATO‟nun 

Deniz harekâtını planlayan, komuta ve kontrol faaliyetlerini yürüten 

Oeiras/Portekiz‟de konuĢlu Vurucu Gücü (Strike for NATO) yer almaktadır 

(STRIKFORNATO [Web], 2013).  

NATO‟nun bir diğer stratejik komutanlığı, Norfolk/ABD'de konuĢlu 

Müttefik DönüĢüm Komutanlığı‟dır (Allied Command Transformation-ACT). 

Bu komutanlık operasyonel olmaktan daha çok NATO‟nun doktrinlerinin 

hazırlanması ve dönüĢümünün gerçekleĢtirilmesinden sorumludur. Stratejik 

hedefleri arasında; NATO‟nun misyon ve harekâtlarına destek sağlamak ve 

askeri dönüĢümüne liderlik etmek hususları yer almaktadır (NATO ACT 

[Web], 2013) Bir baĢka ifadeyle, ACT‟yi NATO‟nun akademik yüzü olarak 

adlandırmak mümkündür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil-11 : NATO Yeni Operasyonel Askeri Komuta Yapısı 
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e. NATO’nun Yeni Rolü: NATO Neden Afganistan’da? 

 11 Eylül 2001 saldırılarının uluslararası güvenlik problemlerine 

yeni bir yaklaĢım getirdiği, bununla birlikte NATO‟nun rolünün yeniden 

tanımlanmasına neden olduğu söylenebilir (Yalçınkaya ve Açar, 2009). Bu 

saldırılar neticesinde Afganistan'ın, ABD baĢta olmak üzere NATO'nun diğer 

ülkelerinin terörizmle mücadelede tecrübe kazanmalarını sağlayacak bir 

deneme tahtası haline geldiği değerlendirilmektedir.  

Afganistan‟da savaĢ, 7 Ekim 2001 tarihinde ABD‟nin Sürekli Özgürlük 

Harekâtı (Operation Enduring Freedom) ile baĢlamıĢtır. Daha sonra, Kabil ve 

çevresinin güvenliğini sağlamak ve Afganistan GeçiĢ Hükümeti‟ne destek 

vermek maksadıyla, 42 ülkenin katılımıyla Uluslararası Güvenlik Yardım 

Kuvveti (International Security Assistance Force-ISAF) oluĢturulmuĢtur. 

2001–2003 yılları arasında Ġngiltere, Türkiye ve Almanya/Hollanda 

ortaklığının kontrolünde olan ISAF, 11 Ağustos 2003‟ten sonra NATO‟nun 

komutası altına girmiĢtir. NATO kontrolündeki ISAF‟ın ilk komutası, Kanada 

tarafından üstlenilmiĢtir (NATO [Web], 2013e). BaĢlangıçta sadece Kabil ve 

çevresinin güvenliğinin sağlanması adına Afgan hükümetine destek sağlayan 

ISAF‟in görev alanı, 2003‟ten itibaren tüm ülkeyi kapsayacak Ģekilde 

geniĢletilmiĢtir (NATO [Web], 2013a). ISAF hâlihazırda (1 Haziran 2014 

itibariyle), bünyesinde 48 ülkeden toplam 49.902 personel ile faaliyetini 

sürdürmektedir. Türkiye, 457 askeri personel ile ISAF‟a destek sağlamaktadır 

(NATO [Web], 2014). 

 NATO'nun neden Afganistan'da olduğunun cevabı, ISAF‟ın resmi 

Ġnternet sitesinde; “Afgan Ġslam Cumhuriyeti hükümetini desteklemek 

maksadıyla, ayaklanma ile mücadele etmek, Afgan Ulusal Ordusunun 

kapasite ve yeteneklerinin geliĢtirilmesine destek vermek, hükümetin 

otoritesinin sağlanmasına katkı sağlamak ve sürekli bir istikrar için güvenli bir 

ortamın yaratılması adına sosyo-ekonomik geliĢimleri desteklemek” Ģeklinde 

ifade edilmiĢtir (ISAF  [Web], 2013).  

 NATO'nun Afganistan‟a intikali ile birlikte kendisini çok farklı bir çatıĢma 

ortamı içerisinde bulduğunu söylemek mümkündür. Daha önceki Balkan 
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tecrübelerinden farklı olarak, Afganistan‟da bir yandan aktif olarak çatıĢma 

içerisinde yer alırken diğer yandan barıĢı koruma harekâtı icra etmiĢtir. 

BaĢlangıçta barıĢı koruma maksatlı olarak intikal ettirilen NATO güçleri, 

Taliban‟ın etkisini artırması ile birlikte ABD‟nin talebiyle, 2006 yılından 

itibaren aktif olarak çatıĢmaya dâhil olmuĢtur. NATO‟nun yeni harekât planı 

doğrultusunda, ABD liderliğindeki Sürekli Özgürlük Harekâtı ile NATO ISAF 

misyonu birleĢtirilerek tek bir komuta altında toplanmıĢtır. Ancak her iki 

misyonun farklı görevleri bulunmaktadır. Sürekli Özgürlük Harekâtının görev 

tanımı; ayaklanma ve terörizm ile mücadele; ISAF‟ın ise, istikrar ve geliĢim 

için Afganistan‟da güvenliğin sağlanması adına Afgan Hükümetine yardım 

etmektir. Balkan harekâtları ile karĢılaĢtırıldığında, Afganistan'ın NATO için 

farklı bir anlam taĢıdığı ifade edilebilir. Balkanlarda icra edilen harekâtlara 

NATO‟nun belirli üyeleri katılım sağlarken, Afganistan harekâtına tüm üye 

ülkelerin katılımı söz konusudur (Yalçınkaya ve Açar, 2009: 74). 

 Afganistan harekâtının baĢlangıcından günümüze kadar geçen sürede 

NATO'nun kendi içerisinde stratejik ikilemler yaĢadığı söylenebilir. Bunlardan 

ilki, uygulanacak harekâtlar öncesinde üye ülkelerin karar verme sürecindeki 

yaĢanan sorunlardır. Özellikle kriz zamanlarında bu tür sorunların, NATO‟nun 

hareketsiz kalmasına neden olduğu ifade edilebilir (Kay, 2005). NATO üyesi 

ülkeler tarafından harekâtlara iliĢkin konulan Ģerh ve çekincelerin, 

terörist/ayaklananlara serbest hareket imkânı sağladığı değerlendirilmektedir 

(Auerswald ve Saideman, 2009). Bir diğer ikilem, üye ülkelerin terörizmle 

mücadelede bireysel tecrübesizlikleri veya sahip oldukları tecrübelerin NATO 

bünyesinde uygulamaya aktarılamamasından kaynaklanmaktadır. Kay ve 

Khan (2007:165) tarafından, özellikle Fransa, Ġngiltere ve ABD gibi ülkelerin 

geçmiĢten gelen tecrübelerinin, Afganistan harekâtına etkin bir Ģekilde 

yansıtılamadığı ifade edilmektedir. 

 2014 yılı sonunda Afgan Ulusal Ordusunun, ülke çapında kontrolü ele 

alması, güvenliği ve istikrarı tek baĢına sağlama yönünde imkân ve kabiliyete 

kavuĢması beklenmektedir. Bu beklentiyle ISAF‟ın, Afganistan'daki görevinin 

2014 yılı sonunda sona erdirilmesi planlanmaktadır. ISAF güçlerinin 

çekilmesine rağmen NATO'nun Afganistan‟da varlığını devam ettirmesi 
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öngörülmektedir (NATO [Web], 2014). 2012 yılında gerçekleĢtirilen ġikago 

zirvesinde NATO'nun Afgan güçlerinin eğitimi ve yardım görevlerini 

sürdürmesine karar verilmiĢtir. Bununla birlikte Afgan hükümeti ve NATO 

arasındaki iĢbirliğinin, 2010 Lizbon zirvesinde imzalanan "askeri eğitim 

programları, Afgan havacılık sektörünün geliĢtirilmesi, yozlaĢmaya karĢı 

mücadele kursları, sivil afet/acil durum hazırlığı ve kamu diplomasisi 

faaliyetlerini" içeren sürekli ortaklık adı altında sürdürüleceği 

değerlendirilmektedir (NATO [Web], 2003e).  

f.  Ġstihbarata Kapsamlı NATO YaklaĢımı 

  NATO, soğuk savaĢ süresince askeri tehditlerin niteliği, yapısı, 

zamanı ve nasıl gerçekleĢeceği hakkındaki bilgileri klasik istihbarat 

yöntemleriyle elde etmiĢtir. Soğuk savaĢın sona ermesiyle birlikte farklı 

tehditlerin ortaya çıkıĢı, istihbarat yöntemlerinde dönüĢümler yaĢanmasının 

önünü açmıĢtır (Oğuzlu, 2012:11). Bu duruma paralel olarak NATO'nun 

görev tanımlarının da değiĢtiğini söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle, 

özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra NATO'nun durağanlıktan aktif hale 

geçtiği ifade edilebilir. Afganistan harekâtı bu durumun güzel bir örneğidir. Bu 

süreç içerisinde NATO'nun birçok sorunla karĢılaĢtığı söylenebilir. Bu 

sorunlardan birisi, harekât düzenlediği bölgenin kültürüne iliĢkin farkındalık 

eksikliğidir. Bu durum, klasik istihbarat yöntemlerine ilave olarak sosyo 

kültürel faktörlerinde içerisinde bulunduğu çok yönlü analiz sürecine olan 

ihtiyacı ortaya çıkarmıĢtır. Coğrafi olarak sürekli bir dönüĢüm geçiren NATO, 

klasik askeri istihbaratın yanı sıra “kapsamlı yaklaĢım” ile, harekât çevresini, 

“politik, askeri, ekonomik, sosyal, altyapı ve bilgi” olmak üzere altı ilgi alanı 

çerçevesinde çok yönlü bir bakıĢ açısı ile değerlendirmeye baĢlamıĢtır (AJP-

01 (D), 2010). 

(1) Kapsamlı YaklaĢım Stratejisi (Comprehensive Approach 

Strategy) 

   Uluslararası politikada güvenlik anlayıĢının, önce Sovyetler 

Birliği‟nin dağılması ve sonrasında 11 Eylül 2001 saldırıları ile dikkate değer 

dönüĢümler geçirdiği ileri sürülebilir. GerçekleĢtirilen bu saldırıların, terörizmi 
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güvenlik çalıĢmalarının merkezine yerleĢtirdiğini söylemek mümkündür. Bu 

doğrultuda, NATO'nun özellikle askeri alanda yeni yapılanmalara yöneldiği ve 

soğuk savaĢ sonrasında kendine yeni görev alanları edindiği 

değerlendirilmektedir. KuruluĢ amacı üye ülkelere, baĢka ülkelerden gelecek 

silahlı saldırılara karĢı korumak olan NATO, bu görevini 5‟inci madde (Article 

5)  çerçevesinde yapmayı planlarken, soğuk savaĢ süresince herhangi bir 

askeri güç kullanmak durumunda kalmamıĢtır (NATO [Web], 2013a). 11 Eylül 

2001 saldırıları, sadece kâğıt üzerinde var olduğu değerlendirilen 5‟inci 

maddeyi hayata geçirmiĢtir.  

 Soğuk savaĢ sonrasında varlık nedeni sorgulanan NATO, baĢta 

terörizmle mücadele olmak üzere kitle imha silahlarının yayılmasının 

önlenmesi ve enerji güvenliği gibi çeĢitli alanlara yönelerek varlığını, 

geniĢleme politikaları ile sürdürmeye çalıĢmıĢtır. NATO, yeni dönemde görev 

alanlarını; çatıĢmaların önlenmesi ile Avrupa ve sınırlarının ötesinde kriz 

yönetimi konularıyla geniĢletmiĢtir (Dönmez, 2010). NATO, Avrupa-Atlantik 

bölgesinde güvenlik ve istikrara katkı sağlamak maksadıyla, 1990‟ların 

ortasından itibaren, NATO dıĢı ülkelerle çeĢitli isimler altında35
  muhtelif 

ortaklık ve iĢ birliği giriĢimleri geliĢtirmiĢtir (Dönmez, 2010; Lindley ve 

Macfarlane, 2007). 

 Nisan 1999 yılında onaylanan stratejik konseptte, NATO‟ya, üye 

ülkelerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barıĢı ve 

istikrarı sağlama görevi tanımlanmıĢtır. Bu kapsamda, NATO için "5‟nci 

Madde Kollektif Savunma (Article 5 Collective Defence) " ve "5‟inci Madde 

DıĢı Krize Müdahale (Non-Article 5 Crises Response)" olmak üzere iki tip 

askeri harekât alanı tanımlanmıĢtır. BarıĢı koruma harekâtları, "5‟inci Madde 

DıĢı Krize Müdahale (Non-Article 5 Crises Response)" içerisinde icra 

edilmeye devam edilmiĢtir. Bu harekâtlar, baĢarısız ve aciz devletlerde 

geliĢen olaylara müdahale etmek ve bu devletlerde bozulan istikrarı ve düzen 

tesis etmek maksadıyla gerçekleĢtirilmektedir. BarıĢı koruma harekâtları, BM 

                                            
35

 Bu giriĢimler; BarıĢ Ġçin Ortaklık (22 ülke), Akdeniz Diyaloğu (Akdeniz havzasındaki Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin bir kısmıyla; Cezayir, Mısır, Ġsrail, Ürdün, Fas, Moritanya ve 
Tunus ), Ġstanbul ĠĢbirliği GiriĢimi (Kuveyt, Bahreyn, Katar, BirleĢik Arap Emirlikleri) ve 
Temas Ülkeleri (dünya çapındaki bazı ülkelerle; Afganistan, Avustralya, Irak, Japonya, 
Pakistan, Kore Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Mongolya) olarak adlandırılmaktadır.  
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ile AGĠT desteğiyle sürdürülmektedir (NATO AJP 3.4.1 [Web], 2001). Tüm bu 

harekâtların ortak amacının, bölgesel ve küresel barıĢın tesisi, çatıĢmaların 

önlenmesi ve istikrarın sağlanması olduğu ifade edilebilir.  

NATO, kuruluĢundan itibaren herhangi bir saldırıya karĢı üye devletleri 

koruyabilmek maksadıyla, yeterli askeri yetenekleri sağlayan ve savunma 

yönü ağırlıklı bir örgüt olarak kendisini göstermiĢtir. Uyguladığı caydırıcılık 

konsepti ile soğuk savaĢ yıllarında savaĢı önleyebilecek kabiliyete sahip 

olmuĢtur. Yeni bir güvenlik ortamının ortaya çıkıĢı, farklı tehdit algılamaları, 

belirsizlik ve riskler, teknolojide meydana gelen geliĢmeler, değiĢen kamuoyu 

algıları ve harekâtlardan alınan dersler gibi faktörlerin etkisiyle, kollektif 

savunma örgütü kimliğinden, küresel bir güvenlik örgütü kimliğine doğru 

dönüĢümünü sürdürmüĢtür (Dönmez, 2010). Bu çerçevede NATO'nun, sert 

gücün yanında yumuĢak gücün de birlikte kullanılabileceği, bir baĢka 

ifadeyle, akıllı gücü ifade eden kapsamlı yaklaĢım stratejisini (comprehensive 

approach strategy) uygulamaya koyduğunu söylemek mümkündür.  

NATO‟nun bugüne dek icra ettiği harekâtlardan elde ettiği önemli bir 

geri besleme, askeri ve sivil enstrümanların birlikte çalıĢmasına duyulan 

ihtiyaçtır (Petersen ve diğerleri, 2010:75). Bu gereklilik, kapsamlı yaklaĢım 

stratejisinin temelini oluĢturmuĢtur. Kapsamlı yaklaĢım stratejisi, NATO‟nun 

yıllardır hayata geçirmek istediği ancak çeĢitli nedenlerle baĢlatamadığı bir 

yaklaĢım olarak görülebilir. 2008 yılında BükreĢ‟te yapılan NATO zirvesinde; 

“günümüzün güvenlik sorunları NATO‟nun tek taraflı çabaları ile çözülemez“ 

yaklaĢımı benimsenmiĢ, ulusal ve uluslararası sivil topluluklarla iĢbirliği kararı 

alınmıĢtır. Kapsamlı yaklaĢım, NATO 2010 Lizbon zirvesinin de gündemini 

oluĢturmuĢtur. Günümüzde krizlerin çözümünde üzerinde uzlaĢılan konu; 

çatıĢma alanlarında baĢarılı olmanın sadece askeri güce dayalı olmadığı 

gerçeğidir. Bu kapsamda, sivil aktörler ile iĢbirliği bir gereklilik olarak 

değerlendirilmiĢtir (Petersen ve diğerleri, 2010:80-81). GeçmiĢte yaĢanan 

tecrübeler, krizin sadece askeri güç ile yönetilemediğini aynı zamanda 

"politik, ticari, ekonomik, bilgi, diplomatik ve sosyal" alanlarda ulusal ve 

uluslararası gücün de varlığına ihtiyaç duyulduğunu göstermiĢtir.  
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Kapsamlı yaklaĢım düĢüncesi, NATO içerisinde ilk kez Danimarka 

tarafından ortaya atılmıĢ, uygulama süreci ise aynı ülke tarafından 

baĢlatılmıĢtır. Kapsamlı yaklaĢım, 2008 BükreĢ zirvesi ile birlikte, Afganistan, 

Kosova ve diğer kritik barıĢ operasyonlarındaki uygulamalar dikkate alınarak, 

NATO‟nun krize müdahale stratejisinin bir parçası haline dönüĢmüĢtür 

(Petersen ve diğerleri, 2010). Bu çerçevede, BükreĢ zirvesinde kapsamlı 

yaklaĢıma dair bir harekât planı hazırlanmasının gerekliliği ortaya 

konulmuĢtur. Anılan planda üzerinde çalıĢılmak üzere dört ana alan 

belirlenmiĢtir (NATO COPD [Web], 2010). Bunları, "harekâtların planlanması 

ve uygulanması, öğrenilen dersler, eğitim, öğretim ve tatbikat,  dıĢ aktörler ile 

iĢbirliğini güçlendirmek ve topluma verilecek mesajların belirlenmesi" olarak 

sınıflandırmak mümkündür. 

Yukarıda belirtilen alanlara yönelik çalıĢmalar, politik, operasyonel ve 

taktik olmak üzere üç seviyede baĢlatılmıĢtır. Politik seviyede; NATO'nun 

kendi içerisinde ve uluslararası aktörler arasında karĢılıklı anlayıĢın ve 

güvenin geliĢtirilmesine odaklanılmıĢ, operasyonel seviyede; sivil ve asker 

iĢbirliğinin gerektirdiği harekâtlar için diğer organizasyonlar ile iĢbirliği arayıĢı 

içerisine girilmiĢ, taktik seviyede ise; harekâtın düzenleneceği bölgede yer 

alan kurum/kuruluĢ ve yerel liderler ile iĢbirliğinin kurulması hedeflenmiĢtir 

(NATO COPD [Web], 2010).  

Kapsamlı yaklaĢım çerçevesinde NATO, güvenliğin askeri boyutunun 

yanı sıra harekât alanında etki sağlayabilmek maksadıyla stratejik seviyede 

altı ilgi alanı tanımlamıĢtır. Bunlar; "Politik, Askeri, Ekonomik, Sosyal, Altyapı 

ve Bilgi (PMESII-Political, Military, Economical, Social, Infrastructure and 

Information)" olarak sınıflandırılmaktadır. Bu doğrultuda, salt askeri yaklaĢım 

ile çatıĢma ve krizlerin önlenmesinin mümkün olmadığı tespitiyle harekât 

bölgeleri, belirtilen ilgi alanları vasıtasıyla derinlemesine analiz edilmekte, 

analiz edilmiĢ bilgiler istihbarata dönüĢtürülerek harekât planlarına dâhil 

edilmektedirler (NATO COPD [Web], 2010). 

- Politik Alan: Belirli bir coğrafi sınır içerisinde kural veya otorite 

oluĢturan resmi veya resmi olmayan sivil aktör, organizasyon ve kurumlardır. 
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Bu kurumlar, o bölgenin politik aktörleri ile sistemini içermektedir. Kısaca, 

harekât düzenlenecek olan bölgenin politik yapısı incelenmektedir. 

- Askeri Alan: Ulusal veya kurumsal güvenliği sağlamak maksadıyla 

oluĢturulan silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri ve özel güvenlik teĢkilatlarını 

tanımlamaktadır. GerçekleĢtirilen analizde özellikle silahlı kuvvetlerin imkân 

ve kabiliyetleri, personel sayısı, eğitimleri ve kullandığı teknolojiler gibi 

konular analiz edilmektedir. 

- Ekonomik Alan: Ülkenin veya bölgenin ekonomik seviyesi, imkân 

ve kabiliyetleri tanımlanmaktadır. Yalnızca ülkenin ekonomik olarak geliĢimi 

değil aynı zamanda toplumdaki zenginliğin dağılımını da kapsamaktadır. Sert 

güç unsuru olarak görülen ekonomik güç seviyesinin anlaĢılması ile o ülkenin 

savaĢma azim ve iradesi analiz edilebilmektedir. 

 - Sosyal Alan: Ülkedeki sosyal yapıyı tanımlamaktadır. Bu yapının 

içerisinde; din, toplumun yapısı, yasal ve yargı sistemi ile kültür gibi unsurlar 

yer almaktadır. Kültür, sosyal alan içerisinde tanımlanması gereken en 

önemli girdilerden birisi olarak kabul edilmektedir.  

- Altyapısal YaklaĢım: Toplum veya organizasyonun varlığını 

sürdürebilmesi adına gerekli kurum, kuruluĢlar, servisler ve temel tesislerdir. 

Lojistik, muhabere ve ulaĢım altyapısı, okullar, hastaneler, su ve güç birimleri 

vb. kurumlardan oluĢur.  

- Bilgi YaklaĢımı: Bilgiyi toplayan, depolayan, iĢleyen ve dağıtan tüm 

altyapı, organizasyon ve personel anlaĢılmaktadır. Bilgi ve medyayı 

içermektedir (NATO COPD [Web], 2010). 

 GeçmiĢte yaĢanan çatıĢma ortamına iliĢkin planlamalarda, NATO 

yaklaĢımının klasik askeri tedbirler almak olduğu söylenirken asimetrik 

tehditlerin varlığıyla kapsamlı yaklaĢım stratejisinin daha önemli hale geldiği 

ifade edilebilir. Kapsamlı yaklaĢımda, askeri hazırlık göz ardı edilmemekle 

birlikte, "diplomatik, ekonomik ve bilgiye dayalı öldürücü olmayan" 

yaklaĢımların sergilendiği kabul edilmektedir. 
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 Kapsamlı yaklaĢım, hâlihazırda NATO tarafından uygulanma süreci 

devam eden bir stratejidir. NATO personeli ile gerçekleĢtirilen görüĢmelerde, 

NATO‟nun gelecekte icra edeceği harekâtlarda, askeri güç ile birlikte 

kapsamlı yaklaĢımın birlikte uygulanacağı, bir baĢka ifadeyle, akıllı güç 

uygulamasının hayata geçirileceği tespiti yapılmıĢtır.36 Kapsamlı yaklaĢım 

stratejisi incelendiğinde, her ne kadar açıkça ifade edilmese de,sert güç ile 

yumuĢak gücün koordineli olarak kullanımını öngördüğü 

değerlendirilmektedir. NATO'nun, "barıĢı koruma, barıĢa zorlama, çatıĢma 

çözümü, barıĢı yapma, barıĢı tesis etme ve insani yardım harekâtları"nda 

akıllı güç uygulamasını hayata geçirdiği söylenebilir (Tardy, 2004). 

 NATO‟nun akıllı güç uygulamalarının en belirgin örneği olarak, 

Afganistan'ın çeĢitli bölgelerinde oluĢturulan Ġl Ġmar Ekipleri (Provincial 

Reconstruction Teams-PRT) gösterilebilir. Genellikle 60–100 personelden 

oluĢan, çok katılımlı, Afgan bakanlık yetkilileri ve BirleĢmiĢ Milletler Yardım 

Görev Kuvveti (UNAMA) ile sürekli irtibat içerisinde olan Ġl Ġmar Ekipleri, 

ülkenin yeniden yapılandırılması açısından önemli bir rol üstlenmektedirler. 

NATO tarafından 2003 yılında oluĢturulmaya baĢlanan PRT‟lerin, Afgan 

hükümetinin otoritesinin arttırılması, tanımlanmıĢ harekât bölgesinde güvenlik 

ve istikrarın sağlanması ve yeniden yapılandırma konularında görev 

yaptıkları ifade edilebilir. Bu ekipler, bir yandan yerel halk ve örgütlerle birlikte 

hareket ederek altyapı çalıĢmalarını sürdürken, diğer yandan Afgan güvenlik 

güçlerine danıĢmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamaktadırlar (Oktay, 2012).37 

Türkiye‟nin PRT‟leri, 2006 yılında Vardak ve 2010 yılında Cevizcan 

eyaletlerinde konuĢlandırılmıĢtır. Vardak PRT'nin faaliyetleri 2013 yılında son 

bulmuĢtur  (Yalçınkaya, 2014:239).  

 NATO'nun 2006 Riga ve 2008 BükreĢ zirvelerinde gerekliliği tartıĢılan 

“kapsamlı yaklaĢım (compherensive approach)”, 2010 Lizbon zirvesinden 

sonra uygulamaya geçirilmiĢtir. Ancak bu yaklaĢımın önünde önemli engeller 

bulunduğu ifade edilebilir. Özellikle üye ülkeler arasında oluĢan kurumsal ve 

kültürel bariyerlerin, bu yaklaĢımın baĢarılı bir Ģekilde uygulanmasını zora 

                                            
36

 Söz konusu mülakat, NATO MüĢterek Kuvvet Komutanlığı-Napoli bünyesinde görev yapan 
personel ile Libya harekâtı esnasında gerçekleĢtirilmiĢtir.  
37

 2014 yılı itibarıyla toplam 27 Ġl Ġmar Ekibi mevcuttur.  
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soktuğunu belirtmek mümkündür. Bununla birlikte, bürokratik engellerin 

kaldırılmasının bu yolda atılacak ilk çözüm olabileceği değerlendirilmiĢtir 

(Petersen ve diğerleri, 2010).    

(2) NATO‟nun Geleneksel Ġstihbarat Yapısı 

   NATO, kurulduğu tarihten beri istihbarat anlayıĢı üzerinde 

önemle durmuĢ ve teĢkilat yapısını ülkelerin istihbarat yapılanmaları 

çerçevesinde oluĢturmuĢtur. ÇeĢitli harekât ve çatıĢma alanlarında, 

geleneksel istihbarat toplama yöntemlerini kullanarak etkin, doğru ve 

paylaĢılabilir bir istihbaratı hedeflemiĢtir. Stratejik, operatif ve taktik alandaki 

askeri istihbarat ihtiyacı, özellikle soğuk savaĢ süresince çeĢitli kaynaklar 

vasıtasıyla sağlanmıĢtır. Bu aĢamada önemli olanın, düĢman veya potansiyel 

düĢmanların askeri imkân ve kabiliyetleri ile konuĢ ve kuruluĢuna ait 

istihbaratın elde edilmesi olduğunu söylemek mümkündür. Bir baĢka ifadeyle, 

sadece askeri istihbarata yoğunlaĢılmıĢ, sosyal ve psikolojik olgular göz ardı 

edilmiĢtir. Ancak NATO‟nun terörizmle mücadelede aktif olarak yer alması ve 

harekât alanında halkın arasına karıĢmasıyla birlikte geleneksel istihbarat 

yöntemlerinin yetersiz kaldığı tespiti yapılmıĢtır. Bir baĢka ifadeyle, toplum-

merkezli yeni harekât tiplerine yönelik baĢarılı olabilmek için askeri 

istihbarata ilave yeni yöntemlerin varlığı anlaĢılmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

maksatla, NATO'nun kendi içerisinde yeniden yapılanarak çeĢitli yöntemler 

geliĢtirdiği söylenebilir. Hâlihazırda kullanılan ve geliĢtirilmeye çalıĢılan “bilgi 

geliĢtirme” süreci, bu yöntemlerden birisi olarak görülebilir. 

 NATO‟nun istihbarat yapısı hakkında yazılmıĢ akademik çalıĢmaların 

azlığına dair bulgular mevcuttur. NATO‟nun kuruluĢundan soğuk savaĢın 

bitimine kadar geçen sürede, NATO‟nun stratejik istihbarat ihtiyaçları 

genellikle üye ülkelerin milli kaynakları vasıtasıyla karĢılanmıĢtır. VarĢova 

Paktı ülkelerine iliĢkin elde edilen istihbaratın, her NATO üyesi ülkenin kendi 

gayretleri neticesinde üretildiği söylenebilir. Korkisch'e (2010:8) göre soğuk 

savaĢ sonrası bu durum düzeltilmiĢ olsa da NATO‟nun istihbarat 

ihtiyaçlarının karĢılanması yönünde ABD‟ye bağımlı kalındığı ifade edilebilir. 

Taktik seviyede istihbarat ihtiyaçları ise, NATO‟nun harekât alanında aktif 

olarak yer almasıyla karĢılanmıĢtır. Balkan harekâtlarının genel olarak hava 
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harekâtı Ģeklinde gerçekleĢtiği değerlendirildiğinde, NATO'nun taktik sahada 

aktif olarak yer aldığı en önemli harekâtın Afganistan harekâtı olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu doğrultuda, NATO'nun istihbarat gayretlerinin, 

askeri alanın yanı sıra politik, sosyal ve kültürel alanlara yöneldiği tespitini 

yapmak doğru bir yaklaĢım olarak görülebilir. Korkisch‟e göre (2010:9) bu 

durum, NATO'nun kültürel istihbarata geçiĢini hızlandırmıĢtır.  

 NATO‟nun stratejik, operasyonel ve taktik olmak üzere üç seviyeden 

oluĢan geleneksel istihbarat yapısı, Korkisch (2010:14) tarafından “kapsamlı 

istihbarat” yaklaĢımı eklenerek dört seviyeli tanımlanmıĢtır. Kapsamlı 

istihbarat yaklaĢımı; sivil-asker iĢbirliği, sivil-asker yeniden yapılandırma 

ekipleri ve yerel halkı tanımaya yönelik faaliyet gösteren bölgesel insan 

dokusunu tanıma ekiplerine destek sağlamak maksadıyla toplanan istihbarat 

olarak tanımlanabilir (Korkisch, 2010:14).       

 NATO‟nun komuta yapısı içerisinde her birimin ayrı istihbarat 

teĢkilatlanması mevcuttur. Stratejik seviyede, NATO Askeri Komite (Military 

Committee) altında yer alan Uluslararası Askeri Kurum (International Military 

Staff) içerisinde Ġstihbarat Birimi (Intelligence Division-ID) bulunmaktadır. Bu 

birim, NATO‟nun stratejik istihbaratından sorumlu makamdır. Askeri Komite 

ve Uluslararası Askeri Kuruma stratejik istihbarat sağlarken Müttefik 

Harekâtlar Komutanlığı‟na da destek sağlamaktadır (Korkisch, 2010:32).  

NATO üyesi ülkelerden elde ettiği istihbaratın değerlendirilmesi ve 

analizinden sorumlu olup aynı zamanda temel istihbarat politikası, doktrin ve 

dokümantasyon hazırlama görevi de bulunmaktadır (NATO [Web], 2013f).  

 Belçika'nın Mons Ģehrinde konuĢlu ACO ve SHAPE‟te, stratejik ve 

operasyonel istihbarat elde edilmekte ve yayımlanmaktadır. SHAPE 

içerisinde yer alan MüĢterek Görev BaĢkanlıklarından (Joint Staff Branches) 

birisi, Harekât ve Ġstihbarat (J2) BaĢkanlığıdır (NATO ACO [Web], 2013). 

NATO‟nun katılım sağladığı tüm harekâtlara iliĢkin “stratejik” ve 

“operasyonel” istihbarat, bu baĢkanlık tarafından sağlanmakta ve 

yayımlanmaktadır. Aynı zamanda NATO Komutanlığı içerisindeki personelin 

korunması için gerçekleĢtirilen Ġstihbarata KarĢı Koyma (ĠKK) faaliyetleri de 

görevleri arasında yer almaktadır. Tüm bu istihbarat faaliyetleri, bilgisayar 
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üzerinden, Harekât Alanı Bilgi ve Toplama Dağıtım Sistemi (Battlefield 

Information and Collection Exploitation System- BICES) ve Avrupa Bağlantılı 

Operasyonel Ġstihbarat Merkezi (Linked Operational Intelligence Centers 

Europe-LOCE) sistemi vasıtasıyla kullanıcılara ulaĢtırılmaktadır. SHAPE J2, 

aynı zamanda, birçok çalıĢma grubu vasıtasıyla teknolojik geliĢmeler 

hakkında istihbarat elde ederken, iletiĢim güvenliği, ikaz ve emare ile tüm 

kuvvetler (kara, deniz, hava) için özel istihbarat bilgileri sağlamaktadır 

(Korkisch, 2010:33-34).  

 Operasyonel seviyede istihbarat, her MüĢterek Kuvvet Komutanlığının 

teĢkilat yapısı içerisinde yer alan Ġstihbarat BaĢkanlıkları (J2) vasıtasıyla elde 

edilmekte ve kullanılmaktadır. Ayrıca MüĢterek Kuvvet Komutanlıkları 

içerisinde üye ülkelerin sorumluluk alanlarına yönelik kendi Milli Ġstihbarat 

Merkezleri (National Intelligence Center/NIC) bulunmaktadır. Merkez 

bulunduran ülkeler, MüĢterek Kuvvet Komutanlığının sorumlu olduğu 

bölgelere iliĢkin hem kendi ülkesine hem de NATO‟ya bilgi akıĢı 

sağlamaktadır (Korkisch, 2010:33-34).  

 Taktik seviyede NATO‟nun istihbarat ihtiyaçları, harekât alanındaki 

birlikler tarafından sağlanmaktadır. Kosova, Afganistan ve Irak gibi taktik 

harekât alanlarındaki istihbarat, genel olarak Ġnsan Ġstihbaratı (Human 

Intelligence-HUMINT) ekipleri tarafından toplanmakta, bu vasıtayla hem 

taktik hem de operatif seviyede paylaĢımlar yapılmaktadır. Örneğin; 

Afganistan‟da taktik seviyede istihbarat, ISAF bünyesindeki HUMINT ekipleri 

tarafından elde edilmekte, ISAF J2 vasıtasıyla NATO ve koalisyon üyesi 

ülkelerin kullanımına sunulmaktadır. Harekât alanına yönelik en etkin 

istihbarat toplama vasıtasının HUMINT olduğu kuvvetli bir değerlendirmedir. 

Bunun yanı sıra, sinyal istihbaratı ve açık kaynak istihbaratı, taktik seviyede 

etkili bir Ģekilde kullanılabilen diğer istihbarat toplama vasıtalarıdır (Korkisch, 

2010).  

 Operatif/taktik seviyedeki askeri istihbaratın analiz edildiği en önemli 

NATO birimi, Ġngiltere‟de bulunan Ġstihbarat Füzyon Merkezi‟dir (Intelligence 

Fusion Center). Bu merkez, 2006 yılında ilk harekât kapasitesine ulaĢarak 

çeĢitli bölgelerde yer alan tüm NATO unsurlarına istihbarat sağlar hale 
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gelmiĢtir (Korkisch, 2010:21).  Resmi Ġnternet sitesinde ifade edildiği Ģekilde 

bu merkez, NATO harekâtları için yüksek etki istihbaratı üreterek çok uluslu 

istihbarat iĢbirliği için NATO‟nun ağırlık merkezini oluĢturmaktadır (NATO 

NIFC [Web], 2013).  Merkezin ana görev alanı; Avrupa Müttefik Yüksek 

Komutanı (Supreme Allied Commander Europe-SACEUR) ve ACO‟ya 

istihbarat desteği sağlamaktır. NATO, istihbarat görevlerini, Ġstihbarat 

Müttefik MüĢterek Yayınları (Allied Joint Publications-2, AJP2) serisi 

doktrinlere göre icra etmektedir (NATO NIFC [Web], 2013; Korkisch, 2010).  

(3) Kapsamlı Ġstihbarat Yapısına GeçiĢ 

   1990‟lı yıllardan sonra teknolojik geliĢmeler ve küreselleĢme 

bağlamında değiĢim gösteren güvenlik algısı, ülkelerin birbirlerine olan 

karĢılıklı bağımlılıklarını artırmıĢ, dünyanın herhangi bir yerinde meydana 

gelen bir kriz tüm ülkeleri etkiler hale gelmiĢtir. Özellikle simetrik savaĢtan 

asimetrik savaĢa doğru baĢlayan geçiĢ sürecinde devletler ile NATO, AB ve 

BM gibi örgütler, ortaya çıkan krizlere karĢı farklı yaklaĢımlar geliĢtirmeye 

baĢlamıĢlardır. Bununla birlikte devletler kriz yönetimini, askeri gücün yanı 

sıra sahip oldukları milli güç unsurları (politik, ekonomik, sosyo-kültürel vb) 

vasıtasıyla yönetmeye baĢlamıĢlardır. Bu çerçevede, sayıca üstünlükten 

daha ziyade “etki odaklı harekât”38 icra etme yolunda kapsamlı çalıĢma 

içerisine girmiĢlerdir (NATO KD Handbook [Web],2010). 

 NATO özellikle değiĢen tehdit algısı neticesinde bir yandan askeri 

alanda “etki odaklı” bir yaklaĢım sergilerken diğer yandan çatıĢma bölgelerine 

yönelik sivil-asker iĢ birliğine iliĢkin çeĢitli hareket tarzları geliĢtirmeye 

baĢlamıĢtır. KarmaĢık bir güvenlik ortamının tehdidi altına giren NATO, kriz 

yönetim sürecinde uluslararası kuruluĢlar ile yakın bir iĢbirliği gerçekleĢtirmek 

ve kriz bölgelerindeki unsurlar ile yakın koordinasyon sağlamak maksadıyla 

"kapsamlı yaklaĢım stratejisi” geliĢtirmiĢtir. 2010 yılında gerçekleĢtirilen 

Lizbon Zirvesi‟nde kabul edilen stratejik konseptte; ittifaka yönelebilecek her 

türlü risk ve tehdide karĢı mücadelenin sadece askeri güç ile verilemeyeceği 

                                            
38

 Etki odaklı harekât; politik hedeflere ulaĢmak maksadıyla milli güç unsurlarını müĢterek 
olarak kullanarak sistem davranıĢlarını veya yeteneklerini etkilemek veya değiĢtirmek için 
harekât ortamını bir bütün olarak algılamaya dayanarak planlanan ve icra edilen harekâttır 
(ToptaĢ, 2009:107)  
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bunun yanı sıra politik ve sivil unsurların da bu mücadele içerisinde yer 

alması gerektiği vurgulanmıĢtır (Strategic Concept, 2010).  

 Belirtilen bu bilgiler ıĢığında NATO, kuruluĢundan itibaren uyguladığı 

klasik istihbarat uygulamalarından farklı olarak kapsamlı yaklaĢımın 

ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde, “politik, askeri, ekonomik, sosyal, 

enformasyon ve altyapı-PAESEA/political, military, economical, social, 

ınformation and ınfrastructure-PMESII)” alanlarında “bilgi geliĢtirme-

knowledge development” sürecini geliĢtirmiĢtir. Özellikle Afganistan‟da 

gerçekleĢtirilen uygulamalar, “bilgi geliĢtirme” sürecinin hem stratejik hem de 

operatif seviyedeki planlamalara temel fonksiyon olarak dâhil edilmesini 

gerekli kılmıĢtır (NATO KD Handbook [Web], 2010). 

   (a) Bilgi GeliĢtirme (BG) Nedir? 

    Bilgi geliĢtirme, harekât alanının anlaĢılmasına yönelik 

katkı sağlayan bilginin, "toplanması, analiz edilmesi ve dağıtımı" süreci olarak 

tanımlanabilir (ġekil-12). Bir baĢka ifadeyle, bilgiyi toplayan ve analiz eden, 

bağımsız verileri sistem anlayıĢıyla kullanılabilir bir bilgi formuna sokan ve 

bunu paylaĢılmaya uygun kılan bir süreç olarak görülebilir. Bu tanımda geçen 

sistem, bağımsız veya birbiriyle sürekli etkileĢim içinde olan unsurların 

oluĢturduğu bir bütündür (NATO KD Handbook [Web], 2010). 

 

 

 

 

 ġekil-12 : NATO Bilgi Merkezleri (NATO KD Handbook [Web], 2010) 

 Bilgi geliĢtirme süreci, planlama, icra ve değerlendirme fonksiyonları 

vasıtasıyla her aĢamada istenilen sonuçları elde etmeye odaklanmıĢtır. 

NATO‟nun kriz yönetim sürecinde, "planlama, icra ve değerlendirme" 

Toplama 

 

- Klasik  

istihbarat kaynakları 

- Medya 

- Ġnternet 

- Kitap, Dergi 

- Ġnsan 

- NGO 

Analiz 

 
Politik 
Ekonomik 
Askeri 
Sosyal 
Altyapı 
Enformasyon 

     + 
Kültür 

 

Dağıtım 
 
 

Bilginin 
Depolanması ve  

dağıtımı 

 
Bilgi  

Transferi 
BaĢlangıç 
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Ģeklinde tanımlanan üç kritik fonksiyonunun, bilgi geliĢtirme yaklaĢımı 

sayesinde hayata geçirildiği söylenebilir (NATO KD Handbook [Web], 2010). 

 Bilgi geliĢtirme ile komutanlara ve karar vericilere, harekât alanında 

sistemler ile aktörler arasındaki iliĢki ve etkileĢimi içerecek Ģekilde karmaĢık 

ortama yönelik kapsamlı bir anlayıĢ sağlanmakta olduğu sonucuna varılabilir. 

Bu yaklaĢım, komutanların ve karar vericilerin harekât alanındaki aktörler ile 

sistemler arasındaki “askeri, politik, ekonomik ve sivil hareketlerin” daha 

anlaĢılır olmasına imkân tanımaktadır. Bilgi geliĢtirme yaklaĢımı, komuta 

sürecinin taktik, operatif ve stratejik boyutlarında icra edilen devamlı bir süreç 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yaklaĢımın özellikle karar 

vericilere/komutanlara karmaĢık problemlerin çözümüne, bir baĢka ifadeyle, 

durumsal farkındalığın yaratılmasına iliĢkin kapsamlı çözümler sunduğu 

söylenebilir (NATO KD Handbook [Web], 2010).  

 Müttefik Harekât Komutanlığı (ACO) bilgi geliĢtirme süreci, NATO kriz 

yönetim sürecinin her aĢamasında karar vermeye destek sağlamaktadır. 

Stratejik seviyede bilgi geliĢtirme süreci, Avrupa Müttefik Kuvvetler 

Komutanı‟nın NATO için ilgi ve etki alanlarını belirlemesi ve izlenme görevini 

vermesiyle baĢlamaktadır. Bu çerçevede, potansiyel NATO operasyonları için 

MüĢterek Kuvvet Komutanlıklarından birisi görevlendirilmektedir. Muhtemel 

veya mevcut bir kriz bölgesine yönelik bilgi istekleri belirlenmekte, BG süreci 

boyunca derinlemesine elde edilen bilgi analiz edilerek modelleme 

simülasyon uygulamasından geçirilmektedir (NATO KD Handbook [Web], 

2010:2-2). 

 Klasik istihbarat sürecinde olduğu gibi bilgi geliĢtirmede de analiz 

safhasının oldukça önemli olduğunu söylemek mümkündür. Analizin amacı, 

tasnif edilmiĢ bilgilerin kullanılabilir hale getirilmesidir. Bilgi geliĢtirme 

sürecinde karar vericilerin ihtiyaç duyduğu bilgi desteğinin sağlanması 

maksadıyla analitik bir süreç olan sistem analizi yöntemi kullanılmaktadır 

(ġekil-13). Sistem analizi, harekât ortamını birbiriyle iliĢkili karmaĢık sistemler 

düzeni olarak ele almakta, PAESEA alanlarında icra edilen analizler ile ana 

aktörlerin kabiliyetleri, davranıĢları, etkileri ve birbiriyle etkileĢimleri hakkında 

bilgi sağlamaktadır (NATO KD Handbook [Web], 2010:2-9). 
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 ġekil-13 : NATO Sistem Analiz Süreci (NATO KD Handbook   

   [Web], 2010:2-9) 

 Sistem analizi; politik, stratejik, operasyonel ve taktik seviyede 

değerlendirme, icra ve planlama süreçlerine katkı sağlamaktadır.  

   (b) Askeri Ġstihbarat AnlayıĢı Ġle Bilgi GeliĢtirme YaklaĢımı 

Arasındaki Farklılıklar 

    NATO ve milli istihbarat disiplinleri, bilgi geliĢtirme için 

önemlidir ve ittifaka yönelik potansiyel risk ve tehditlere yönelik bilgi 

toplamaya devam etmektedir. Askeri istihbarat ile bilgi geliĢtirme arasında 

birçok yönden benzerlikler bulunmasına rağmen her iki alan arasında üç 

belirgin farklılığın bulunduğu söylenebilir (Tablo-20) (NATO COPD [Web], 

2010).  

Tablo-20: Askeri Ġstihbarat ile Bilgi GeliĢtirme Arasındaki Farklılıklar 

 Askeri Ġstihbarat Bilgi GeliĢtirme 

Odak 
Konular 

* Belirli bir bölge/ülkedeki 
düĢman kuvvetleri 
* Askeri konular 

* Politik, askeri, ekonomik, sosyal, 
enformansyon ve altyapı konuları 

Kaynaklar 

* Ġnsan Ġstihbaratı 
* Sinyal Ġstihbaratı 
* Görüntü Ġstihbaratı 
(Ġnsansız Hava Araçları, 
KeĢif Podları vb) 
* Açık Kaynak Ġstihbaratı 
(Ġnternet, Medya vb) 

* Askeri Ġstihbarat Kaynakları 
+ 

* NGO‟lar 
* Özel ve Ticari Kaynaklar 
* Uluslararası Kurumlar 

Etki alanı 
Operatif ve Taktik seviye 
ağırlıklı 

Stratejik seviye ağırlıklı 
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 Birinci farklılık; askeri istihbarat faaliyetlerinin öncelikli olarak belirli bir 

bölge veya ülkede mevcut veya potansiyel düĢmana odaklanmıĢ olmasıdır. 

Odaklanılan konular arasında; düĢmanın kuvvet yapısı, sahip olduğu 

teknolojik imkânlar, silah sistemleri, kullanabileceği muharip birliklerinin 

sayısı, komuta-kontrol yetenekleri, muharebe sahasındaki konuĢlanması ve 

komuta yapısı yer almaktadır. Diğer taraftan kapsamlı yaklaĢım içerisinde 

NATO yetenekleri, daha geniĢ bir harekât çevresinde tüm kilit aktörlerin 

etkileri, etkileĢim ve kabiliyetleri hakkında bilgi ve haberlere ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle bilgi geliĢtirme yaklaĢımı; harekât çevresinin politik, 

askeri, ekonomik ve sosyal açından daha kapsamlı analizini yapmaktadır. Bu 

sayede, harekât çevresindeki askeri yeteneklere ilave olarak, etkili politik 

aktörler, ekonomik yapının güçlü veya zayıf tarafları, mevcut sosyal dokunun 

(dini, etnik, sosyal vb. yapılar) yarattığı avantajlar/dezavantajlar gibi alanlarda 

kapsamlı analizlerin yapılması mümkün olmaktadır (NATO COPD [Web], 

2010). 

 Ġkinci farklılık; askeri istihbaratın genel olarak insan istihbaratı, sinyal 

istihbaratı, görüntü istihbaratı ve açık kaynak istihbaratı tarafından elde 

edilmesidir. Diğer taraftan, bilgi geliĢtirme sürecinde elde edilen bilgi ve 

haberler, askeri istihbarat yöntemlerine ilave olarak, özel ve ticari kurumlar, 

hükümet dıĢı organizasyonlar ve uluslararası kurumlar gibi kaynaklardan da 

sağlanabilmektedir. 

 Üçüncü farklılık ise; askeri istihbaratın etki alanının operatif ve taktik 

seviyede, bilgi geliĢtirme yaklaĢımında elde edilen istihbaratın ise stratejik 

seviyede etkiler gösterebilmesidir (NATO COPD [Web], 2010).  

   (c) Bilgi GeliĢtirme TeĢkilat Yapısı 

    NATO bünyesinde üç seviyede bilgi geliĢtirme teĢkilat 

yapısı bulunmaktadır. Bunlar; "Bilgi Yönetim Merkezi, Bilgi GeliĢtirme 

Merkezi ve Bilgi Merkezi"dir.  
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    I. Bilgi Yönetim Merkezi 

      NATO operasyonları ve NATO‟ya tehdit olabilecek 

unsurlara yönelik bilgileri içeren merkez, bilgi üssü olarak tanımlanmaktadır. 

Elde edilen bilgilere iliĢkin, hangi habere ihtiyaç olduğu, haberin kaynağı, 

hangi formatta kullanılacağı, elde edilen haberin kim tarafından güncel 

tutulacağı ve haberin nasıl değiĢim yapılacağı gibi konuların bilinmesi 

gereklidir. Bilgi Yönetim Merkezi, sistem analizi baĢta olmak üzere bilgi 

geliĢtirme sürecinin tamamına hâkim olacak Ģekilde çalıĢmalarını 

sürdürmekte ve bu yönde teĢkilatlanmaktadır. Merkez, ACO bilgi geliĢtirme 

merkezi ile MüĢterek Kuvvet Komutanlığı bilgi merkezleri ile yakın iĢbirliği 

içerisindedir (NATO KD Handbook [Web], 2010; NATO COPD [Web], 2010). 

 Bilgi Yönetim Merkezi, mevcut veya gelecekteki harekâtlara iliĢkin 

olarak son kullanıcının veya karar vericilerin ihtiyaç duyduğu bilginin 

koordinesi, önceliklendirilmesi ve yönetiminden sorumludur. Ayrıca bu 

merkez, ilgi alanındaki aktörler ve harici bilgi kaynakları arasında bilgi ağları 

kurup yönetmekten sorumludur (NATO KD Handbook [Web], 2010; NATO 

COPD [Web], 2010).  

    II. Bilgi GeliĢtirme Merkezi  

     DeğiĢik kaynaklardan gelen ham bilgilerin 

operasyonel seviyede kullanımını sağlayan birimdir. Müttefik Harekât 

Komutanlığı Bilgi GeliĢtirme Merkezinin, stratejik seviyeyi destekleyecek 

Ģekilde faaliyet icra etmesi ve operatif seviyedeki karargâhlar ile harekât 

sahasında konuĢlandırılmıĢ karargâhları desteklemesi öngörülmektedir  

(NATO COPD [Web], 2010:2-4).  

    III. Bilgi Merkezleri   

     NATO komuta yapısı içerisinde stratejik 

seviyedeki bilgi geliĢtirme merkezlerinin yanında, operasyonel seviyede 

görev yapan Bilgi Merkezleri, MüĢterek Kuvvet Komutanlıkları (Napoli ve 

Brunssum) bünyesinde oluĢturulmuĢtur. Operasyonel bilgi merkezleri, belirli 

bir bölgedeki belirli konulara odaklanmıĢ durumdadır. Her bir merkez, sistem 
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analiz ekiplerine sahiptir. Özellikle sorumlu oldukları alanlarda elde edilen 

bilgi, bilgi merkezleri vasıtasıyla NATO güçlerinin kullanımına sunulmaktadır. 

Örneğin; Napoli MüĢterek Kuvvet Komutanlığı, hâlihazırda devam eden ve 

NATO‟da küçük çaplı harekât olarak tanımlanan Etkin Çaba (Operation 

Active Endeavour) ve KFOR Harekâtı ile Irak‟taki NATO Eğitim Misyonu‟na  

(NTM-I) yönelik olarak politik, askeri ve ekonomik analizler yapmaktadır 

(NATO COPD  [Web], 2010:2-5). 

g. NATO'da Kültürel Eğitim 

  Stratejik seviye yapılanması içerisinde yer alan, Belçika Mons‟ta 

konuĢlu Müttefik Harekâtlar Komutanlığı'nı (Allied Command Operations-

ACO) vurucu güç olması nedeniyle (NATO ACO [Web], 2013) NATO'nun 

"sert güç" unsuru, Müttefik DönüĢüm Komutanlığı'nı (Allied Command 

Transformation-ACT) ise doktrinlerinin hazırlanması, dönüĢümünün 

gerçekleĢtirilmesi ve akademik konularla ilgilenmesi nedeniyle (NATO ACT 

[Web], 2013), "yumuĢak güç" unsuru olarak değerlendirmek mümkündür. 

NATO'nun eğitimler ile ilgili birimleri genel olarak ACT altında 

konuĢlandırılmıĢtır. Bu kapsamda stratejik, operatif ve taktik alanda kültüre 

iliĢkin eğitimlerin, aĢağıda ayrıntıları yer alan merkezler tarafından verildiği 

söylenebilir.     

(1) NATO Okulu (NATO School) 

   NATO Okulu, Oberammergau/Almanya'da konuĢludur. 

Okulda; mevcut ve geliĢmekte olan NATO operasyonları, strateji, politika ve 

doktrinleri desteklemek maksadıyla eğitim ve öğretim verilmektedir. Öncelikle 

bireysel eğitim odaklı olmakla birlikte, toplu eğitimler, tatbikatlar ve harekâtları 

da desteklemektedir. Eğitim ve öğretim, okulda gerçekleĢtirilen kursların yanı 

sıra mobil ekipler vasıtasıyla veya internet tabanlı uzaktan eğitim Ģeklinde de 

gerçekleĢtirilebilmektedir.  Eğitimler, altı ana disiplin altında verilmekte ve 

yaklaĢık bir veya iki hafta sürmektedir. Bu disiplinler; Ġstihbarat, ĠĢbirliğine 

Dayalı Güvenlik, MüĢterek Harekâtlar, MüĢterek Planlar, Koruma ve 

Astsubay programlarıdır (NATO School [Web], 2014).  
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Ġstihbarat eğitimleri, devam eden Afganistan harekâtı ve NATO'yu 

ilgilendiren istihbarat ve harekât konularında verilmektedir. Kültürel konular 

bu eğitimler kapsamında yer almaktadır. Afganistan ve Afrika'ya uyum 

kursları, intikal öncesi bu bölgelere gidecek personelin sosyal ve kültürel 

konularda hazırlanmasını hedeflemektedir. Ġstihbarat programı altında altı 

konuda eğitim verilmektedir. Bunlar; NATO Ġstihbarat Kursu (NATO 

Intelligence Course), NATO Ġstihbarat Oryantasyon Kursu (NATO Intelligence 

Orientation Course), NATO Ġstihbarat Ġkaz Sistemi Kursu (NATO Intelligence 

Warning System Course), NATO Ġstihbarat Analiz Kursu (NATO Intelligence 

Analyst Course), ISAF Ayaklananlarla Mücadele Ġstihbaratı Kursu (ISAF 

Counter Insurgency/COIN Intelligence Course) ve ISAF Komutanın Ġstihbarat 

Operasyonları Kursudur (ISAF Commander’s Intelligence Operations 

Course) (NATO School [Web], 2014). Kültürel faktörlere iliĢkin eğitimler, 

istihbarat programının yanı sıra diğer programlar altında yer alan Sivil-Asker 

ĠĢbirliği Oryantasyon Kursu ve ISAF Taktik Dil ve Kültür Kursu (Darice) 

kapsamında gerçekleĢtirilmektedir.  

ISAF COIN Ġstihbarat kursunda katılımcıların; COIN stratejisi, COIN 

kapsamında taktik istihbarat teknikleri, taktik hedeflere karĢı istihbarat desteği 

ve taktik seviyede kültürel konulara iliĢkin farkındalıklarının geliĢtirilmesi 

hedeflenmektedir. Bunun yanında, Sivil-Asker ĠĢbirliği Oryantasyon kursu ile 

özellikle Afganistan ve Irak harekât alanlarında sivil ve asker iĢbirliğinin 

geliĢtirilmesi, ISAF Taktik Dil ve Kültür Kursu (Darice) ile de Afganistan'da dil 

ve kültüre iliĢkin farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır (NATO School 

[Web], 2014).    

(2) MüĢterek Harp Merkezi (Joint Warfare Center) 

  2003 yılında kurulan NATO MüĢterek Harp Merkezi 

Stavanger/Norveç'te konuĢludur. Resmi Ġnternet sitesinde merkezin temel 

görevleri; devam eden harekâtlara yönelik operasyonel seviyede eğitimler 

vermek, müĢterek harekât harp doktrinleri ve standartlarının hazırlanmasına 

destek sağlamak ve müĢterek analizler yapmak olarak belirtilmektedir (NATO 

Joint Warfare Centre [Web], 2014). Bu merkezde sivil ve asker olmak 

yaklaĢık 250 personel çalıĢmaktadır. Merkez, 15 NATO üyesi ülke ile BarıĢ 
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Ġçin Ortaklık ülkesi olan Avusturya tarafından askeri personel ile 

desteklenmektedir.39  

MüĢterek Harp Merkezi tarafından gerçekleĢtirilen eğitim ve tatbikatlar 

incelendiğinde, kültüre iliĢkin eğitimlerin Afganistan ISAF harekâtı 

kapsamında verildiği görülmektedir. Uzman personel tarafından verilen bu 

eğitimlere, harekât alanından katılımların olduğu ifade edilmiĢtir. Eğitimler, 

gerçek senaryolara dayalı, temel kültürel farkındalık yaratmak maksadıyla, 

sunum ve seminer Ģeklinde gerçekleĢtirilmektedir. Eğitimlerde, intikal 

edilecek ülke halkı ile her koĢulda nasıl iletiĢim kurulacağı yönünde temel 

bilgiler sunulmaktadır (NATO Joint Warfare Centre [Web], 2014). Söz konusu 

merkezde gerçekleĢtirilen eğitimler incelendiğinde, kültürel farkındalığı 

yaratıcı temel eğitimlerin sunulduğu tespit edilmiĢ olsa da, derinlemesine bir 

kültürel eğitimin olmadığı gözlemlenmiĢtir. MüĢterek Harp Merkezi tarafından 

yılda üç kez, "Üç Kılıç-The Three Swords" dergisi yayımlanmaktadır. Bu dergi 

içerisinde özellikle Afganistan harekât alanında kültürel konulara yer verildiği 

görülmüĢtür.40 

(3) Ġnsan Ġstihbaratı Mükemmelliyet Merkezi-ĠNĠS (HUMINT 

Centre of Excellence) 

   NATO Ġnsan Ġstihbaratı (ĠNĠS) Mükemmelliyet Merkezi, 

Oredea/Romanya'da konuĢlandırılmıĢtır. Merkezin amacı, NATO üyesi ülke 

personeli ile NATO ile iĢbirliği yapan ülkelerin personeline ĠNĠS konusunda 

eğitimler vermektir. Romanya bu merkezin lider ülkesi olarak görev 

yapmaktadır. Merkezdeki çalıĢmalara sekiz NATO ülkesi destek 

sağlamaktadır (NATO HUMINT COE, [Web], 2014).41       

 ĠNĠS merkezinde kültüre iliĢkin verilen eğitimler kapsamında, 2011-2013 

yılları arasında, "Harekat Çevresinin Ġnsan Yönü- Human Aspects of the 

Operational Environment" baĢlıklı dört adet çalıĢtay düzenlendiği 

                                            
39

 MüĢterek Harp Merkezini destekleyen ülkeler Ģunlardır: Kanada, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Ġtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, 
Ġspanya, Türkiye, Ġngiltere ve ABD. 
40

 Örneğin, 17'nci sayıda Afganistan'da Stratejik ĠletiĢim, 22'nci sayıda Afganistan'da Özel 
Kuvvetler, 24'üncü sayıda Dini Liderler Ġle EtkileĢim üzerine makaleler yer almıĢtır.  
41

 Bu ülkeler Ģunlardır: Yunanistan, Macaristan, Türkiye, Polonya, Slovakya, Çek 
Cumhuriyeti ve ABD. 
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görülmektedir. ÇalıĢtayların sonunda konu ile ilgili bir rapor ve "Afganistan'da 

Ġnsan Yönü El Kitabı- Human Aspects in Afghanistan Handbook"  

hazırlanmıĢtır.  

ÇalıĢtaylar sonunda hazırlanan taslak rapor, 2013 yılında nihai hale 

getirilmiĢ ve yayımlanmıĢtır. Raporda; gelecekte güvenlik çevresinin temel 

eğitimleri açıklanmıĢ, NATO harekâtlarının karakteristikleri ortaya konulmuĢ 

ve harekât alanındaki Ġnsan boyutunun önemi vurgulanmıĢtır. Raporda 

ayrıca, kültürlerarası iletiĢimin karmaĢıklığı, insan çevresini anlamanın önemi 

ve insan hareketlerinin temel itici güçleri incelenmiĢtir. Rapora göre, 

NATO'nun gelecekte hibrid tehditlere karĢı karmaĢık harekât alanında 

müĢterek harekâtlar icra edebileceği öngörülmekte ve büyük oranda meskûn 

mahallerde gerçekleĢeceği düĢünülen harekâtlarda ağırlık merkezinin toplum 

olacağı vurgulanmaktadır (NATO HUMINT COE Final Report [Web], 2014). 

Bu bağlamda raporda, geleceğin toplum merkezli harekâtlarında baĢarı için 

kapsamlı bir yaklaĢım ile sosyo-kültürel istihbarata ihtiyaç duyulduğu 

sonucuna varılmıĢtır (NATO HUMINT COE Final Report [Web], 2014:32).  

  ÇalıĢtaylar sonunda yayımlanan dokümanlardan ikincisi olan  

"Afganistan'da Ġnsan Yönü El Kitabı" ise, NATO personelinin Afganistan ile 

ilgili farkındalığının sağlanması maksadıyla hazırlanmıĢ ve 2013 yılında 

yayımlanmıĢtır. El kitabı içerisinde Afganistan, çeĢitli yönleriyle incelenmiĢtir. 

Bu inceleme konularından birisi, Afganistan'ın kültürel yönüdür. "Kültürel 

BakıĢ Açısı- Cultural Aspects" baĢlığı altında incelenen bölümde, Afgan 

kültürü tanıtılmıĢ ve kültürel farkındalığın önemi vurgulanmıĢtır (NATO 

HUMINT COE Handbook [Web], 2014:32). ĠNĠS merkezi tarafından 

hazırlanan rapor ve el kitabının, kültürel farkındalığın yaratılması adına temel 

girdiler sağladığı değerlendirilmektedir. Bu dokümanlarda yer alan hususların 

harekât alanında uygulamaya dönüĢtürülmesinin, harekâtın baĢarısı 

açısından önemli olduğunu söylemek mümkündür.     

http://www.natohcoe.org/user_files/s2pic/Human_Aspects_in_Afghanistan_Handbook.pdf
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(4) Sivil-Asker ĠĢbirliği Mükemmelliyet Merkezi-SAĠB (CIMIC 

Centre of Excellence) 

   Sivil Asker ĠĢbirliği (SAĠB) Mükemmelliyet Merkezi, 

Enschede/Hollanda'da konuĢlandırılmıĢtır. Lider ülkesi Hollanda olup altı 

NATO ülkesi tarafından destek sağlanmaktadır.42 Merkezin amacı, 

NATO'nun SAĠB doktrin ve konseplerini hazırlamak, aynı zamanda sivil ve 

askeri personele eğitimler vermektir. Merkezin hazırlamıĢ olduğu, 2013 tarihli 

NATO SAĠB Doktrini (NATO CIMIC Doctrine-AJP-3.4.9 (A)) ve 2012 tarihli 

NATO SAĠB Alan El Kitabı (NATO CIMIC Field Handboook) bulunmaktadır 

(NATO CCOE [Web], 2014).    

 NATO SAĠB doktrininde, NATO'nun kriz yönetiminde kapsamlı 

yaklaĢımının üç seviyede gerçekleĢtirildiği belirtilmektedir. Politik ve stratejik 

seviyede NATO, uluslararası aktörler arasında karĢılıklı güven ve anlayıĢın 

tesis edilmesine odaklanmaktadır. Operatif seviyede, karmaĢık harekât 

ortamında diğer uluslararası aktörler ile iĢbirliği hedeflenmektedir. Taktik 

seviyede ise, harekât alanında görev yapan NATO güçlerinin yerel otorite ile 

iletiĢimlerinin geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Doktrinde, baĢarının 

kazanılması için her üç seviyenin birbirinin tamamlayıcısı olarak görülmesinin 

önemi vurgulanmaktadır. Doktrinde SAĠB; "ulusal, uluslararası ve hükümet 

dıĢı organizasyonların yanı sıra yerel toplumu ve otoriteyi kapsayan sivil 

aktörler ile NATO komutanları arasındaki iĢbirliği ve koordinasyon" olarak 

tanımlanmaktadır (NATO CIMIC Doctrine [Web], 2013:2-1). SAĠB'in 

prensipleri incelendiğinde, çevresel farkındalığın anlaĢılması kapsamında ilk 

sırada kültürel faktörlerin anlaĢılmasının geldiği görülmektedir. Buna göre 

askeri harekâtlar, eskisine nazaran daha geniĢ bir politik ve sivil bağlamda 

gerçekleĢmektedir. Bu çerçevede komutanlar ve karar vericiler planlama ve 

uygulamada; sosyal, kültürel, ekonomik, dini, çevresel ve insani faktörlerin 

analizine daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden kültürel istihbarat, SAĠB 

faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır (NATO CIMIC Doctrine [Web], 

2013:1-4).   

                                            
42

 Bu ülkeler; Danimarka, Almanya, Macaristan, Letonya, Polonya ve Slovenya'dır. 
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 SAĠB doktrinine göre daha uygulamaya dönük hazırlanan SAĠB el 

kitabında, harekât alanına iliĢkin kültürel farkındalık modeli ortaya 

konulmuĢtur. "Kültürel Farkındalık ve Ġleri Kültürel Yetkinlik Modeli" baĢlığı 

altında hazırlanan bölümde dikkat çekilen ilk husus, kültürel olarak farkında 

ve hassas olmanın önemidir. SAĠB uygulayıcısı olarak öncelikle, bölgenin 

tüm kültürünün farkında olunması ve hassasiyetlerin bilinmesi zorunludur 

(NATO CIMIC Handbook [Web], 2013: III-5-1). Bununla birlikte kültürel 

yanlıĢlardan kaçınılmalıdır. Bunun için geliĢtirilen "Ġleri Kültürel Yetkinlik 

Modeli"nde (Advanced Cultural Competence Model) "fiziksel, ekonomik, 

sosyal, politik ve sembolojik" boyutlarının incelenmesi ön plana çıkarılmıĢtır. 

Tüm bu boyutların analizinin, etkili bir iletiĢim kurabilme adına önemli olduğu 

vurgusu yapılmıĢtır. Bununla birlikte cinsiyet faktörlerinin de önemi ortaya 

koyularak SAĠB faaliyetlerinde bu konuların dikkate alınmasının gerekliliği 

vurgulanmıĢtır (NATO CIMIC Handbook [Web], 2013: III-5-4/III-5-5).       

 SAĠB'e göre kültürel konular, askeri harekâtlar açısından oldukça 

önemlidir. Bu bağlamda kültür, akademik olarak beĢ boyutta incelenmiĢtir. 

Bunlar; fiziksel (kara, deniz, su,  çevre vb), ekonomik, sosyal, politik ve 

sembolik (inançlar, tarih vb) boyutlardır. SAĠB mükemmelliyet merkezi, bu 

konularda yenilikçi bir yaklaĢım olarak belirttiği  "Ġleri Kültürel Yetkinlik 

Modeli" (Advanced Cultural Competence Model) oluĢturmuĢ ve modelin 

geliĢtirilmesi üzerine odaklanmıĢtır. Bu bağlamda model içerisinde, 

savaĢların sadece teknoloji ile kazanılamayacağı öngörüsü doğrultusunda, 

ittifaklar oluĢturmanın, niyetleri okumanın, güven sağlamanın, fikirleri 

dönüĢtürmenin, algıları yönetmenin, insanları ve kültürü anlamanın baĢarı 

açısından önemli olduğu vurgusu yapılmıĢtır. Model, geliĢtirme sürecinde 

olup üye ülkelerden modelin geliĢtirilmesi ile katkı talep edilmektedir (NATO 

CCOE [Web], 2014).      

(5) Terörizmle Mücadele Mükemmelliyet Merkezi (Centre of 

Excellence Defence Against Terrorism) 

   Terörizmle Mücadele Mükemmelliyet Merkezi (TMMM), 

Ankara'da konuĢlandırılmıĢtır. Türkiye'nin 2003 yılındaki niyet beyanı ile 

kuruluĢ çalıĢmaları baĢlayan TMMM, 2005 yılında resmi olarak faaliyete 
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geçmiĢtir. Türkiye'nin lider ülke olarak görev yaptığı merkeze yedi NATO 

ülkesi katılım sağlamıĢtır.43 Merkezin vazifesi; "terörizmle mücadele alanında 

yaptığı akademik çalıĢmalarla NATO birimlerine bilimsel destek ve uzmanlık 

sağlamak, stratejik ve operatif seviyede eğitim ve öğretim faaliyetleri icra 

etmek ve terörizmle ilgili NATO konseptlerinin test edilmesinde Müttefik 

DönüĢüm Komutanlığına destek olmak" olarak belirlenmiĢtir (NATO TMMM 

[Web], 2014).  

 TMMM'de verilen 2014 yılı kurs planı incelendiğinde, genel olarak 

terörizme karĢı mücadele kapsamında eğitimler verildiği görülmektedir. 

Verilen kursların, terörizmle mücadelenin farklı perspektiflerden analizi 

açısından oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede 2014 

kurs planı içerisinde yer alan "Terörizmle Mücadelede Diplomasi ve YumuĢak 

Güç" ve "NATO Stratejik ĠletiĢim" kurslarının, terörizmle mücadeleyi kültürel 

faktörler ıĢığında değerlendirdiğini söylemek mümkündür.  Bu kurslara, 

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra "BarıĢ Ġçin Ortaklık" ve "Akdeniz Diyaloğu" 

ülkeleri ile farklı ülkelerden personel katılım sağlamaktadır (NATO TMMM 

[Web], 2014). TMMM bünyesinde yılda iki kez yayımlanan "Defense Against 

Terrorism Review-DATR" isimli dergi çıkarılmaktadır. Bu dergide, terörizmle 

mücadelede farklı yaklaĢımları içeren makaleler yer almaktadır.      

(6) BarıĢ Ġçin Ortaklık Merkezi Komutanlığı-BĠOEM (Partnership 

For Peace Training Center)  

   BarıĢ Ġçin Ortaklık Merkezi (BĠOEM), Ankara'da 

konuĢlandırılmıĢtır. BĠOEM'in vazifesi resmi Ġnternet sitesinde; "NATO ve 

ortaklık ülkeleri personelinin müĢterek çalıĢabilirlik hedeflerine ulaĢmalarına 

katkı sağlamak ve askeri iĢbirliğini geliĢtirmek maksadıyla eğitim ve öğretim 

icra etmek" olarak belirlenmiĢtir (NATO BĠOEM [Web], 2014). BĠOEM K.lığı 

30 Mayıs 1997‟de Sintra/Portekiz‟deki Avrupa Atlantik Ortaklık Konseyi 

toplantısında ilan edilmiĢ, kuruluĢundan 13 ay sonra, 29 Haziran 1998‟de 

uluslararası bir törenle açılmıĢ ve 12 ġubat 1999‟da NATO tarafından 

tanınmıĢtır. BĠOEM Komutanlığı, NATO tarafından tanınan ilk BĠO Eğitim 

                                            
43

 Bu ülkeler Ģunlardır: Bulgaristan, Romanya, Ġngiltere, ABD, Almanya, Hollanda ve 
Macaristan 
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Merkezi olarak, 1998 yılından bu yana kurslar, mobil eğitim, seminerler vb. 

eğitim faaliyetleri icra etmek suretiyle NATO ve NATO Ortaklık GiriĢimlerine 

(BarıĢ Ġçin Ortaklık, Akdeniz Diyaloğu, Ġstanbul ĠĢbirliği GiriĢimi ve Küresel 

Ortaklar) katkı sağlamaktadır (NATO BĠOEM [Web], 2014). 

 BĠOEM Komutanlığında verilen eğitimler incelendiğinde; 2014 yılı 

içerisinde kültürel konulara iliĢkin olduğu değerlendirilen "taktik sivil-asker 

iĢbirliği" ve "stratejik iletiĢim oryantasyon" kurslarının verildiği görülmektedir. 

Bununla birlikte geçmiĢ yıllarda verilen "kültürel farkındalık" eğitiminin, 

katılımcılara kültürel konular ile önemli kazanımlar sağladığı 

değerlendirilmektedir.     

 Kültürel faktörlerin harekât alanına iliĢkin etkisinin değerlendirilmesi 

maksadıyla BĠOEM K.lığında eğitici personel ile gerçekleĢtirilen 

görüĢmede44; NATO açısından "kültürel danıĢmanlık" faaliyetinin önemli 

olduğu, bu yönde kadroların oluĢturulması ve iĢ tanımlarının belirlenmesi 

gerektiği yönünde görüĢler ileri sürülmüĢtür. Bununla birlikte görüĢme yapılan 

emekli bir askeri personelin "kültürü bilmeden algıları yönetemezsiniz" 

düĢüncesi, kültürün önemini belirgin bir Ģekilde ortaya koymaktadır. Söz 

konusu personel, ABD'lilerin Afganistan'da yaptığı kültürel yanlıĢlığı Ģu 

örnekle pekiĢtirmiĢtir: 

"Afganistan'a intikal etmeden önce Müslüman bir ülkeye gidilmesi nedeniyle 

verilen eğitimler arasında Kur'an'ın öğretilmesi de yer almıĢtır. Kur'anı 

öğrenmekle Afgan halkının dini öğretilerini anlayabileceğini zanneden 

ABD'lilerin göz ardı ettikleri önemli bir husus bulunmaktadır. Afganlılar, 

Müslümanlığı Kur'an'dan ziyade yaĢlı insanlardan ve imamlardan 

öğrenmektedirler. Dolayısıyla Kur'anı öğrenmekle birlikte bölgenin dini 

liderlerinin öğretilerinin de bilinmesi önemliydi" 

 Bu yaklaĢımın NATO personeli için de geçerli olduğunu söylemek 

mümkündür. Üye ülkeler özelinde veya NATO içerisinde verilen kurslarla 

kültürel yanlıĢlıkların önüne geçebilmek mümkündür. Bunun için stratejik ve 

operatif seviyede kültürel danıĢmanların, taktik seviyede ise kültürel 

                                            
44

 Söz konusu görüĢme, kültürel konulara yönelik verilen eğitimlerin ve kültürün harekât 
alanına etkisinin araĢtırılması maksadıyla gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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konularda uzman personelin yetiĢtirilmesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

h. Değerlendirme 

  GeliĢen teknoloji ve iletiĢim ağı sayesinde en küçük birim/birlik 

kullanılarak stratejik bir etki yaratılmasının mümkün hale geldiği söylenebilir. 

Hacimli orduların sağladığı baĢarıların daha küçük ve donanımlı birimler 

tarafından sağlanabildiği sonucuna varmak mümkündür. Ġstihbaratın da bu 

çerçevede değerlendirilmesinin doğru bir yaklaĢım tarzı olacağı kabul 

edilebilir. Küçük bir birliğin analiz ettiği bir istihbarat ile önemli bir 

politikacı/komutan gibi karar vericinin hayatı kurtarılabilir ve bu sayede 

stratejik bir etki yaratılmasının önüne geçilmiĢ olabilir. Taktik seviyede bir 

insansız hava aracı ile tespit edilen görüntülerin analizi sayesinde ileride 

gerçekleĢtirilebilecek eylem veya saldırıların önüne geçilerek kayıp vermeden 

operatif veya stratejik bir etki/üstünlük sağlanabilir. Bu değerlendirmeler 

ıĢığında, etki odaklı bir istihbarat yaklaĢımına ihtiyaç duyulduğu sonucuna 

varmak mümkündür.  

 Etki odaklı yaklaĢımda kilit aktörlerin birbirlerini nasıl etkilediği oldukça 

önemlidir. Etki diyagramı ile (ġekil-14) kritik ihtiyaçların, yeteneklerin ve 

kırılgan noktaların belirlenmesi, aktörlerin birbirlerini nasıl ve nerede 

etkilediklerinin ortaya çıkarılması mümkün olmaktadır. Her bir düğüm 

noktasının, bir diğeri üzerinde olumlu veya olumsuz etki bıraktığı kabul 

edilebilir (NATO KD Handbook, (Web], 2010). Bu kapsamda 

değerlendirildiğinde, toplumun çeĢitli aktörler tarafından etkilenmeye 

çalıĢıldığı ve çatıĢma potansiyelini yaratan bir etmen olduğu açıkça 

görülmektedir. Etki altında kalan toplumun en kırılgan özelliklerinden birisinin 

“kültür” olduğu ifade edilebilir. NATO‟nun kapsamlı yaklaĢım stratejisi ile 

ulaĢmak istediği noktanın burası olduğunu söylemek mümkündür. 
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 ġekil-14 : Etki Diyagramı (NATO KD Handbook, (Web], 2010) 

 Terörizmle mücadele kapsamında değerlendirildiğinde, etki 

diyagramından da anlaĢıldığı üzere, toplum hem terörizmin hem de ticari 

sendikalar gibi toplumsal kurumların yoğun etkisi altındadır. NATO güçleri, bir 

yandan terörizmle mücadele ederken diğer yandan toplumu kendi yönünde 

etkilemeye çalıĢmalıdır. Aksi takdirde, halkı kazananın mücadeleyi de 

kazanacağını söylemek mümkündür. Bu maksatla NATO güçlerinin, kırılgan 

noktalara karĢı eğitilmesi ve toplumu olumlu yönde etkileyici davranıĢlar 

sergilemesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.  

 Kırılgan noktaların baĢında kültürel faktörlerin geldiğini kabul etmek 

mümkündür. Diyagramda gösterilen etki noktalarının, geleneksel istihbarat 

gayretlerinin yanı sıra, NATO tarafından geliĢtirilen “bilgi geliĢtirme” süreci ile 

tespit edilmesinin mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Bu bağlamda temel 

hedefin, tek bir noktaya değil, bağlantı noktalarının tamamını etki altına 

alabilecek kapsamlı bir yaklaĢım olması gerektiği söylenebilir. Sonuç olarak, 

stratejik, operatif ve taktik alandaki sosyo-kültürel faktörlerin derinlemesine 

analizinin, kapsamlı yaklaĢım stratejisi çerçevesinde, kültürel istihbarat ile 

yapılabileceği sonucuna varmak mümkündür. Bu yüzden, kültürel 

istihbaratın, NATO'nun sistem analizi süreci ve gelecek planlamaları 

içerisinde özellikle yer almasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.   
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3. AFGAN KÜLTÜRÜNÜN ANALĠZĠ  

a. GiriĢ 

  1990‟lı yıllarda gerçekleĢtirilen harekâtlarda kültürel faktörlerin 

genel olarak dikkate alınmadığı değerlendirilirken, 2000‟li yıllarda bu 

durumun değiĢtiği söylenebilir. Afganistan harekâtı, kültürün göz ardı edilerek 

istikrar ve barıĢın sağlanamayacağını gösteren güzel bir örnek olarak 

görülebilir. Ancak bu durumun, NATO ve diğer barıĢı koruma harekâtı 

içerisinde yer alan organizasyonlar tarafından ne derece anlaĢıldığı tartıĢmalı 

bir konudur. Yerel halk ile gerçekleĢtirilen “bir bardak çay içme” seanslarının 

(Mortenson ve Relin, 2006), "kalpleri ve zihinleri kazanmak" adına etkili bir 

iletiĢim sağladığı değerlendirilmiĢtir. Bu noktada öne çıkan önemli bir 

hususun, NATO bünyesinde yer alan ülkeler arasında oluĢan kültürel 

farkılıklar olduğu söylenebilir. “Bir bardak çay” seansı, Türk kültürü açısından 

normal bir davranıĢ olarak değerlendirilirken, ABD, Ġngiltere ve diğer Avrupa 

ülkeleri için eğitimi verilmesi gereken bir konu olarak görülebilir. 

 Afganistan‟da NATO üyesi ve koalisyon güçlerinin karĢılaĢtığı temel 

sorunlardan birisi, Afgan kültürüne iliĢkin “kültürel bilgisizlik” sendromu 

olmuĢtur. Bu yönde baĢta ABD olmak üzere birçok ülkenin, askerlerini 

eğitmeye yönelik eğitim programları geliĢtirdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, 

mevcut harekât planları kültürel faktörleri de içerecek Ģekilde revize edilmiĢtir. 

ABD tarafından, Afganistan‟da oluĢturulan bölgesel insan dokusunu tanıma 

ekipleri vasıtasıyla, Afgan kültürünün tanınması yolunda oldukça fazla çaba 

harcanmıĢ, bu yolda bazı çalıĢanları hayatlarını kaybetmiĢtir (Kipp ve 

diğerleri, 2009). Afganistan‟da tam olarak uygulanmamasına rağmen, Irak 

harekâtında “kültüre iliĢkin akıllı kartlar” geliĢtirilmiĢ ve intikal edecek tüm 

askerlerin kullanımına sunulmuĢtur (Tomforde, 2010:531). 

 Bu değerlendirme temelinde çalıĢmanın bu kısmında, Afganistan 

harekât alanında yer alan kültürler, Geert Hofstede'nin kültürel boyutlar 

kuramı temelinde örnek bir uygulama olarak analiz edilmiĢtir. Bu kısım 

içerisinde ilk olarak Afganistan tanıtılmıĢ, daha sonra Afganistan'da kültürel 

istihbarat uygulamaları vurgulanmıĢ, Afgan kültürü, Hofstede‟nin "kültürel 

boyutlar kuramı" kapsamında analiz edilmiĢtir. Son olarak, yine Hofstede'nin 
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çalıĢması çerçevesinde, Türkiye, Afganistan ve ABD'nin kültürel özellikleri 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

b. Afganistan'a Genel BakıĢ 

  Güney Asya‟da yer alan ve 34 eyaletten oluĢan Afganistan, 

652.230 km2 yüzölçüme sahip büyük bir ülkedir. Ülkenin komĢuları; Pakistan, 

Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin, Pakistan ve Ġran‟dır. Eylül 2013 

verilerine göre ülke nüfusu 31.108.077‟dir (CIA  [Web], 2013). Afganistan‟da 

resmi dil olarak, Afgan Farsçası (Darice, % 50) ile PeĢtunca (% 35) 

kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra Özbek ve Türkmenlerin kullandığı Türkçe 

kökenli dil (%11) ile % 4 oranında yaklaĢık 30 küçük dil bulunmaktadır 

(Karaca, 2011:48). Afganistan genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun yaklaĢık  

% 42.6‟sı, 0-14 yaĢ arasında yer almaktadır. ÇalıĢan kesim olan 25-54 yaĢ 

oranı ise yaklaĢık % 29.1‟dir. YaĢ ortalaması yaklaĢık 17.9‟dur (Erkeklerde 

17.8, kadınlarda ise 17.9). Halkın yaklaĢık % 23‟ü Ģehirlerde yaĢamaktadır. 

Afganistan‟da okuma yazma oranı, erkeklerde % 43.1, kadınlarda ise 

%12.6‟dır (CIA [Web], 2013). Yıllarca süregelen savaĢ ve iç çatıĢmalar ile 

Taliban yönetimi, halkın eğitim seviyesinin düĢük oranlarda kalmasının en 

önemli nedenleri olarak gösterilebilir.  

 Afganistan‟da bulunan çeĢitli etnik gruplar, tarih boyunca iç 

çatıĢmalarının en büyük aktörü olarak görülmektedir.45 ÇeĢitli etnik grupların 

varlığı, ülkenin tek bir ulus haline dönüĢememesinin en temel nedeni olarak 

gösterilebilir. Taliban öncesi ve sonrası dönemlerde yaĢanan iç savaĢların, 

Afganistan‟ın etnik mozaiğini karmaĢık hale getirdiğini ifade etmek 

mümkündür. Yavuz Selim'e (2003:25) göre Afganistan'ın en temel sorunu, bir 

siyasi sisteme sahip olup olmaması değil, bütünlüğünü muhafaza edip 

etmemesidir. Diğer taraftan, farklı etnik gruplardan kaynaklanan dil çeĢitliliği, 

bir baĢka sorun olarak görülebilir. Tarım toplumu olmasından dolayı kırsal 

alanda yoğunlaĢan halkın, farklı etnik gruplardan oluĢması ve aralarında dil 

birliği olmaması, iletiĢimde sorunlara neden olmuĢtur. Dolayısıyla dil 

                                            
45

 Ülkenin en baskın etnik grubu % 42 ile PeĢtunlardır. PeĢtunları sırası ile Tacikler (% 27), 
Hazaralar (% 9), Özbekler (%9), Aymaklar (% 4), Türkmenler (% 3) ve Beluciler (% 2) 
izlemektedir. Geri kalan % 4‟ü ise diğer gruplardan oluĢmaktadır. Ülkenin % 80‟i Sünni, % 
19‟u ġii Müslüman olup % 1‟i ise gayri müslimdir (CIA [Web], 2013). 
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farklılıkları neticesinde oluĢan iletiĢimsizliğin, çatıĢmaları da beraberinde 

getirdiği sonucuna varılmaktadır.    

c. Afganistan’da Kültürel Ġstihbarat 

  NATO askerleri Afganistan‟da kendilerini, Tomforde‟nin (2010:526) 

ifadesiyle “kültürlerarası ikilem” içerisinde bulmuĢlardır. Buna rağmen NATO 

için, taktik seviyede kültürel farkındalık sağlanması hususunun öncelikli bir 

konu olarak görülmediğini söylemek mümkündür. Kültürel çalıĢmaların eksik 

olduğu planlamalar, intikal edilen ülkede savaĢ dıĢı zayiatların verilmesine 

neden olabilecek kadar önemlidir. Özellikle Afganistan gibi, farklı etnik 

grupların ve kültürlerin yer aldığı bir ülkede, kültürel farkındalığın göz ardı 

edilmesi ve yanlıĢ algıların oluĢturulmasının, harekâta katılan askerler kadar 

hükümet dıĢı organizasyonlar adına çalıĢan sivillerinde güvenliklerini 

olumsuz etkilediği söylenebilir. Bu noktada, NATO üst yönetiminin, 

komutanların ve askerlerin, Afganistan‟da yerel halk ile iletiĢimleri konusunda 

istekli olup olmadıkları ve bu iletiĢimi harekât planlarına dâhil edip 

etmedikleri, cevap aranan sorular arasında yer almaktadır (Tomforde, 

2010:526). Ġngiliz General (E) James Shaw‟un “kültürel anlayıĢtan yoksun bir 

harekât, kör ve sağır bir Ģekilde gerçekleĢtirilen harekâta benzer” Ģeklindeki 

ifadesi, kültürün askeri harekâtların merkezinde yer alması gerektiğini ve 

harekâtların yalnızca salt askeri imkân ve kabiliyetler ile kazanılmayacağını 

göstermektedir (Tomforde, 2010:527). Bir ülkede kültüre yönelik mikro 

seviyede/bireysel yapılan bir hareketin (örneğin, kutsal kitabın yakılması 

hadisesi), makro seviyede/ülkeler çapında etkilere neden olduğunu söylemek 

mümkündür.  

 Afganistan harekâtının baĢlangıcından günümüze kadar geçen sürede, 

Afganistan‟da özellikle ABD‟nin psikolojik harekât faaliyetleri hız kesmeden 

devam etmiĢ, özellikle "ulus inĢası" faaliyetlerinin baĢlangıç safhasında yerel 

halkın kazanılması ve Afganistan‟ın demokratik bir yapıya kavuĢturulması 

adına kısmen baĢarı sağlandığı gözlemlenmiĢtir (Munoz, 2012:1). Zaman 

içerisinde, hükümetin uyguladığı yanlıĢ politikalar, NATO ve Koalisyon 

güçlerindeki kültürel bilgi eksikliği, harekâtın ilk safhasında elde edilen 

baĢarının hızla düĢmesine neden olmuĢtur.  
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 2009 yılında ISAF‟ın komutanlığını üstlenen ABD‟li Orgeneral (E) 

Stanley A. McChrystal‟in, Afganistan harekâtına iliĢkin durum tespiti oldukça 

ilginçtir. McChrystal (Munoz, 2012:3; Schawbel, 2013), Taliban‟ın ülkenin 

kontrolünü ele almaya baĢladığını ve halkın desteğinin kaybedildiğini Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢtir:  

“Biz insanları anlamalı ve olaylara onların gözüyle bakmalıyız. Üzerinde 

durmamız gereken konular, onların korkuları, çekinceleri ve beklentilerinin 

tespitidir. Biz savaĢı sadece ayaklananları öldürmekle kazanamayacağız. Afgan 

halkının güvenliğini sağlamalı, onları Ģiddet ve çatıĢmalardan korumalı ve 

kültürlerine ve dinlerine saygı göstermeliyiz. Bu demektir ki, bizler düĢünce, 

hareket ve harekât tarzımızı değiĢtirmeliyiz.”  

 Bunun yanı sıra ABD‟li Amiral (E) Michael Mullen tarafından yapılan 

tespit, içinde bulunulan duruma farklı bir bakıĢ açısı getirmektedir. Mullen 

(Munoz, 2012:4); Taliban ve El-Kaide‟nin, mağaralardan çok halkın arasında 

yaĢadığını vurgularken, bu unsurların halkı yönlendirmeleri ve kullanmaları 

hususlarına dikkat çekmiĢ, karĢılaĢtıkları en önemli sorunun, yabancı güçlerin 

halk arasındaki güvenilirliklerinin azalması olduğunu belirtmiĢtir. General 

McChrystal ve Amiral Mullen‟in toplum-merkezli harekâtın önemine yönelik 

tespitlerini, Afganistan‟da istikrarın sağlanması adına önemli adımlar olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

  Afganistan, kültürel istihbaratın hayata geçirilmeye çalıĢıldığı önemli bir 

harekât alanı olarak görülebilir. Afganistan‟ın değerler sistemi, birçok temel 

kültürel koda dayanmaktadır. Bu kodlardan birisi, PeĢtun geleneği anlamına 

gelen “Peştunvali” dir. Afganlar arasındaki iliĢkiler, büyük ölçüde milli bir 

miras olan “Peştunvali” kuralları tarafından yönetilmektedir. Bu kurallar 

PeĢtunlara özgü olmakla birlikte, diğer etnik gruplar birçok kuralı kendilerine 

uyarlamıĢlardır. Peştunvali kuralları yazılı olmayan ancak toplumun tamamı 

tarafından bilinen ve uygulanan kurallar bütünüdür. Peştunvali; öz-saygı, 

bağımsızlık, adalet, misafirperverlik, sevgi, bağıĢlama, intikam ve herkese 

karĢı (özellikle yabancı ve misafirler) toleransı öngörmektedir (Human 

Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:76). 
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 Peştunvali kurallarının temelinde, Afgan erkeğinin sahip olduğu üç 

değere (altın-zar, toprak-zamin ve kadın-zan) bağlı olan namus kavramı yer 

almaktadır. Namuslu bir yaĢam,  misafirperverlik (melmastia), barınak veya 

sığınak (nanavati) ile adalet veya öç (badal) ilkelerinin üzerinde kurulmuĢtur 

(Rubin [Web], 2010). PeĢtunvali, dokuz temel prensip içermektedir  (Human 

Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:76-77). 

 -  Misafirperverlik (Hospitality/Melmastia) : Dil, din, ırk ve ekonomik 

durumu gözetilmeksizin misafire azami hürmet gösterilmelidir.  

 -  Barınak veya Sığınak (Asylum/Nanavati) : Kendilerine sığınan bir 

kiĢi, her türlü tehlikeye karĢı korunmalıdır. Durum netleĢene kadar kanun 

kaçakları için bile sığınma hakkı verilmektedir.      

 - Adalet veya Öç (Justice/Badal) : ĠĢlenen bir suç için adalet aramak 

veya öç almayı içermektedir. Bu suç yıllar önce iĢlenmiĢ olsa da öç almak bir 

kuraldır. Öç alma, aileden bir erkeğin görevidir. Nesiller boyu kan davası 

sürebilmektedir.  

 - Cesaret (Bravery/Tureh) :  Arazi, altın, aile ve kadın, her ne 

pahasına olursa olsun korunmalıdır. Bu değerlere saldırının sonu ölümdür. 

 - Sadakat (Loyalty/Sabat) : Aile üyeleri, arkadaĢlar ve kabile üyelerine 

sadakat zorunluluktur. 

 - Doğruluk (Righteousness/Imamdari) : Her zaman ve her türlü 

konuda doğruluk ve dürüstlük Ģarttır. Ġnsan, hayvan ve çevreye karĢı duyarlı 

olunmalıdır. Çevre kirliliğine neden olmak Peştunvali'ye aykırı bir davranıĢtır. 

 - Ġstikamet (Persistence/Istegamat) : Tek bir yaratıcıya inanmayı ve 

güvenmeyi içerir. Bütün davranıĢlarda doğruluğu öngörür.    

 - Onur (Self honour/Ghayrat) : Ġnsan onuru korunmalıdır. Onur, 

toplumda büyük bir öneme sahiptir. Onurlu bir yaĢam sürmek herĢeyden 

önce gelmektedir. 
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 - Namus (Honour of women/Namus) :  Sözlü veya fiziksel olarak her 

türlü saldırıya karĢı kadınların namusu korunmalıdır.  

 Yazılı olmayan bu kurallara uymak tüm PeĢtunlar için bir zorunluluktur, 

uymayanlar cezalandırılmaktadır (Bozatay ve Meriç, 2013:156). Merkezi bir 

devlet otoritesinin yokluğunda PeĢtun gelenekleri (Peştunvali) istikrar kaynağı 

olarak görülmektedir (Kuloğlu ve Doğan, [Web], 2011:29). Ülkenin en nüfus 

yoğun etnik grubu olan PeĢtunların sahip olduğu genel ideolojik çerçeve, 

Afganlılar arasında sosyal davranıĢ olarak kabul görmektedir (Gov.UK  

[Web], 2007).    

 Kültürel istihbarat sonucu oluĢturulan farkındalık, iletiĢim kurmanın kilit 

bileĢeni olup eğitim, öğrenim, iletiĢim ve yerel halkın izlenmesi ile 

kazanılacak bir özelliktir. ABD, kültürel farkındalığı çeĢitli ekipler oluĢturarak 

kazanmaya çalıĢmıĢtır. Bununla birlikte gerçekleĢtirilen literatür 

çalıĢmasında, NATO bünyesinde benzer yapılanmalara rastlanılmamıĢtır. Bu 

çerçevede, öncelikli olarak NATO tarafından bu tür ekiplerin oluĢturulması ve 

yerel halk ile iletiĢimin sağlanmasına yönelik çalıĢmalar yapılmasının önemli 

olduğu değerlendirilmektedir.  

d. Afgan Kültürü’nün Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramı 

Kapsamında Analizi 

  Bu kısımda, kültürel istihbaratın tanımı çerçevesinde Afgan 

kültürünün analizine iliĢkin örnek uygulama çalıĢması yapılmıĢtır. Bu 

doğrultuda Afgan kültürü, Geert Hofstede‟nin; "Güç Mesafesi, Belirsizlikten 

Kaçınma, Bireycilik-Toplulukçuluk ve Eril-DiĢil" boyutları temelinde 

incelenmiĢtir. Hosftede‟nin yapmıĢ olduğu çalıĢmada Afganistan yer 

almamıĢtır. Ancak çalıĢma içerisinde yer alan Pakistan ve Ġran için geçerli 

olan değerlendirmelerin kısmen de olsa Afganistan içinde geçerli olabileceği 

değerlendirilmiĢtir (Entezar, 2008:29). 

 Rarick, Winter, Falk, Nickerson ve Barczky (2013), Afgan kültürünün 

Hofstede‟nin kültürel boyutlar kuramına göre değerlendirilmesi maksadıyla, 

46 Afgan öğrencisine yönelik bir anket çalıĢması gerçekleĢtirmiĢlerdir. 

ÇalıĢma kapsamında Hofstede‟nin; "güç mesafesi, diĢil-eril, bireycilik-
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toplulukçuluk, belirsizlikten kaçınma ve uzun dönem uyum" boyutları 

değerlendirilmiĢtir.  

 Rarick ve arkadaĢlarına (2013) göre Afgan kültürü; düĢük güç mesafesi 

ve eril özelliğe sahip, bireyci ve belirsizlikten kaçınma seviyesi yüksek olan 

bir kültürdür. Uzun vadeye uyum konusunda ise kesin bir yargıya 

varılmamakla birlikte Hofstede'nin çalıĢması içerisinde yer alan BangladeĢ ve 

Hindistan ile karĢılaĢtırıldığında, Afganistan‟ın her iki ülkeye göre kısa vade 

uyum özelliği taĢıdığı belirtilmiĢtir.  

(1) Güç Mesafesi  

   Yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde sosyal güç, 

zorlayıcı, düĢük güç mesafesine sahip kültürlerde ise ikna edici özellik 

taĢımaktadır (Entezar, 2008:30). Entezar‟ın bu yaklaĢımı, sosyal gücün; 

yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde sert, düĢük güç mesafesine sahip 

kültürlerde ise yumuĢak güç kullanılarak elde edilebileceğini ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla Hofstede‟nin güç mesafesi yaklaĢımının, gücün 

farklı boyutları ile yakından ilgisi olduğunu söylemek mümkündür.  

 Rarick ve arkadaĢları (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, Afgan 

kültürünün düĢük güç mesafesine sahip olduğu sonucuna eriĢilmiĢ olmasına 

rağmen, Entezar'a (2008) göre Afganistan‟da yönetici-çalıĢan, öğretmen-

öğrenci ve komutan-asker vb. güç odaklarının arasında gözle görülür bir güç 

mesafesi vardır. Afganistan, Hofstede tarafından tanımlanan yüksek güç 

mesafesinin özellikleri ile paralel bir yaklaĢım göstermektedir (Entezar, 

2008:29). Bu noktada, Entezar ve Rarick‟in farklı görüĢler ortaya koyduğu 

görülmektedir. Ancak Entezar‟ın yaklaĢımının Afgan kültürüne daha yakın 

olduğu değerlendirilmektedir.46
     

 Tarihsel açıdan bakıldığında Afganistan, sürekli iĢgal edilerek 

emperyalist güçlerin hâkimiyeti altında kalmıĢtır (Özlü, 2012:32). Bu ülkede 

sosyal ve siyasi kurallar genellikle sert güç kullanılarak oluĢturulmuĢtur. 

                                            
46

 Bu tespit, 2004 yılında Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat 
gözlemlenmiĢtir. 
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Afganistan‟ın dağlık bir ülke olması (Esmail, 2004), özellikle Ġnternet baĢta 

olmak üzere teknolojik alandaki yetersizlikler ve ulaĢım sorunları, ülke 

içerisinde yer alan birçok etnik grubun birbirleri ile iletiĢim kurmalarının 

önündeki en önemli engeller olarak görülmektedir. Dolayısıyla iletiĢim 

içerisinde olmayan birçok etnik grubun ortak bir Afgan kimliğini oluĢturması 

pek mümkün olmamıĢtır. Afganistan‟da NATO‟nun karĢılaĢtığı kültürlerarası 

iletiĢim problemlerine benzer Ģekilde, Afgan halkı arasında da kültür içi 

iletiĢim problemleri yaĢanmaktadır. 

 Kültürlerarası ve kültür içi yaĢanan iletiĢim problemlerinin, Hofstede‟nin 

tanımladığı yüksek güç mesafesinin oluĢmasına neden olduğu ifade edilebilir. 

Bunun temel nedenlerinden birisi olarak Afganistan‟da var olan dil farklılıkları 

gösterilebilir. Dil, bir toplumun milli kimliğinin yanında uluslararası ortamda 

gerçekleĢtirilen iletiĢiminin temel araçlarından birisidir (Aysultan, 2010). 

Yapılan bu değerlendirmenin Afganistan için geçerli olduğunu söylemek 

zordur. Afganistan‟da yaĢayan farklı etnik grupların farklı diller konuĢarak 

iletiĢim sorunları yaĢadığı görülmektedir. Bu durum, ortak bir Afgan kimliğinin 

oluĢmasının önünde önemli bir engeldir. Farklı etnik grupların varlığı ve ortak 

bir dil oluĢturulamaması, Afganistan'daki istikrarsız ortamın temel nedenleri 

olarak değerlendirilmektedir. 

 Afganistan, tarih boyunca PeĢtunların hâkimiyetinde kalmıĢ ve büyük 

oranda PeĢtunlar tarafından yönetilmiĢtir. Bu sayede, PeĢtu dilinin ülke 

çapında yayılması için büyük çaba sarfedilmiĢtir. Diğer etnik grupların, 

PeĢtunlar tarafından asimile edilmeye çalıĢıldığını söylemek mümkündür. 

Mevcut Afgan Anayasasına göre resmi dil olarak belirlenen Darice ve 

PeĢtunca (Karaca, 2011:48), Afganistan‟ın tamamı için geçerli değildir. Farklı 

dillerin konuĢulmasından kaynaklanan iletiĢim eksikliğinin, hem hükümeti 

oluĢturan farklı etnik gruplar hem de halk arasında yüksek bir güç mesafesi 

yarattığı sonucuna varılmaktadır. 

 Güç mesafesi, Afganistan‟da sadece devlet kurumlarında değil aynı 

zamanda aile içerisinde de varlığını göstermektedir. Afganistan‟da geniĢ aile 

yapısı bulunmaktadır. Aile içerisinde “yaĢ'a” saygı oldukça fazladır. Evlilik ve 

boĢanma konularında, aile büyüklerinin mutlak baskısı bulunmaktadır. Ailede 
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baba, otoritenin kesin sahibidir, vereceği kararlar diğer aile fertleri tarafından 

değiĢtirilemez ve uyulmak zorundadır. Özellikle kız çocuklarının evliliği, 

eğitimi ve yaĢamın tüm alanlarındaki kararlar, aile içerisinde bulunan en yaĢlı 

erkek tarafından verilmektedir. Aile içerisinde bu kurallara uymak zorunludur, 

uymayanlar cezalandırılmaktadır. Söz konusu bu kültür, Afgan eğitim 

sistemindeki sorunlar nedeniyle, küçük yaĢlardan itibaren aile içerisinde 

dayatılmaktadır (Blood, 2004).  

 Afganlılar için güç, saygı duyma nedenlerinden birisidir. Otoriter 

olmayan bir yönetici, komutan veya aile reisine saygı duyulmaz. Usame Bin 

Ladin‟in, "zayıf ve güçlü at arasındaki seçimde, Afgan halkının her zaman 

güçlü atı seçeceği" yönündeki söylemi (Cooper, 2004:168), Afganlıların 

otorite ve güce ne denli önem verdiklerini göstermektedir. Hiçbir yönetici veya 

savaĢ ağası, halkın üzerinde kurduğu otoriteyi ve gücü kaybetmek 

istememiĢtir. Nitekim ABD müdahalesinden sonra uygulamaya koyulan 

“silahsızlanma, terhis etme ve topluma kazandırma” sürecinin mutlak 

baĢarıya kavuĢamamasının temel nedenlerinden birisinin, savaĢ ağaları ve 

yerel komutanların sahip oldukları gücü kaybetmek istememeleri, bir baĢka 

ifadeyle yüksek güç mesafesinin sürekli hayatta tutulması yönündeki irade 

olduğu söylenebilir (Thruelsen, 2006). 

 Devlet kurumları, güç mesafesinin yüksek olduğu diğer bir alandır. 

Yöneticiler ile çalıĢanlar arasındaki maaĢ farkı oldukça fazladır. Afganistan‟da 

zenginin güçlü olmasından dolayı, özellikle devlet kurumlarında güce sahip 

olmak maksadıyla yozlaĢmanın yaygın olduğu söylenebilir (Entezar, 2008). 

Devlet kurumlarındaki yöneticiler, bölgesel liderler ve yerel komutanlar, 

gücün maddi varlıkla elde edildiğinin farkındadırlar. Entezar'a (2008:33) göre 

önemli bir mevkiye gelen birisinin öncelikli hedefi, maddi açıdan Ģahsi 

çıkarları doğrultusunda çalıĢmaktır. Bu yüzden, özellikle devlet 

kurumlarındaki yozlaĢma, istikrarın sağlanmasının önündeki engellerden 

birisi olarak nitelendirilmektedir (Entezar, 2008:33). BirleĢmiĢ Milletler 

UyuĢturucu ve Suç Ofisi (United Nations Office on Drug and Crime/UNODC) 

tarafından hazırlanan raporda, 2012 yılı içerisinde Afgan halkının yaklaĢık 

%50‟sinin kamu sektöründe iĢ yaptırabilmek için rüĢvet verdiği, bu rüĢvet 
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miktarının ise yaklaĢık 3,9 milyar dolar olduğu belirtilmektedir (UNODC 

[Web], 2012:3). Yönetim kademesinde yozlaĢma nedeniyle, refah seviyesi 

kapsamında, halk ile hükümet yetkilileri arasında gözle görülür bir uçurum 

bulunmaktadır. Entezar'a (2008:36) göre sahip olunan makam, mevki ve 

maddi varlıklar; eğitim, uzmanlık veya diğer entellektüel varlıklardan çok 

daha önemlidir. Çünkü sahip olunan bu özellikler, güç elde ederek diğerleri 

üzerinde hâkimiyet kurmanın temel aracı olarak değerlendirilmektedir.   

 Güç mesafesinin bir diğer parametresi olan karar verme süreci, 

Afganistan‟da kesin çizgilerle belirlenmiĢtir. Her ne kadar meĢru bir hükümet 

olsa da, toplumsal kararlar genellikle “Ģura”larda alınmaktadır. Her etnik 

grubun kendi Ģurasında verilen kararlar, merkezi hükümetten ayrı 

uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkede yasama yetkisi, tüm etnik grupların 

temsil edildiği “Büyük Kurul-Loya Jirga” olarak adlandırılan meclis tarafından 

kullanılmaktadır (BüyükbaĢ, 2006:138).  

  Afgan toplumu için liderlik, karizma ve yaĢ faktörleri, güç mesafesi 

açısından önemli görülmektedir. Yüksek güç mesafesine sahip 

Afganistan‟da, toplum tarafından saygı duyulan, değer verilen ve kararlarına 

uyulan insanlar, genellikle toplumun ileri gelen yaĢlı insanları, bir baĢka 

ifadeyle atalarıdır. YaĢ, Afgan toplumu için saygı duyulması gerekilen bir 

özelliktir. Birçok doğu kültüründe olduğu gibi Afganistan‟da yaĢlılara hürmet 

ön planda yer almaktadır (Entezar, 2008:41). ABD tarafından bu husus 

dikkate alınmıĢ ve yaĢlı insanlar ile iletiĢimi hedefleyen “Kilit Lider ĠĢbirliği 

Ekipleri/Key Leader Engagement Teams” oluĢturulmuĢtur. Bu insanlara nüfuz 

edilerek toplumsal istikrarın sağlanması ve terör örgütlerine katılımların 

önlenmesi amaçlanmıĢtır (NATO Bi-SC IO-Reference, 2010).  

 Genellikle etnik grup liderleri, karizmatik ve orta yaĢlı/yaĢlı insanlardan 

oluĢmaktadır. Tacik lider Ahmet ġah Mesud ile Özbek lider General RaĢid 

Dostum, karizmatik ve etkili liderlere verilebilecek güzel örneklerdir. Bu tip 

liderlerin yarattığı otoriter duruĢun, halk üzerinde meĢru hükümet tarafından 
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uygulamaya geçirilen kanun ve kurallardan çok daha etkili olduğunu ifade 

etmek mümkündür. 47  

 Sonuç olarak, Afganistan'ın yüksek güç mesafesine sahip bir toplum 

olduğu söylenebilir (Tablo-21). Afgan kültürünün, yüksek güç mesafesine 

sahip kültürlerin genel özellikleri dikkate alınarak analiz edilmesi ve 

uygulanacak kültürel iletiĢimin bu yönde tesis edilmesi, hem yabancı 

düĢmanlığına sıcak bakan (Collins, 2011:10) Afgan halkı, hem de ülkede 

bulunan yabancı kültürler açısından olumlu bir adım olacaktır.  

Tablo-21 : Afganistan‟da Yüksek Güç Mesafesi Özellikleri 
 

Afganistan’da Yüksek Güç Mesafesi 

-  Afgan halkı arasında (etnik gruplar, kadın-erkek eĢitsizliği vb) eĢitsizlikler mevcuttur. 

-  Güç aĢiret liderlerinde toplanmıĢtır. Toplumda ise güç erkeklerin hâkimiyetindendir. 

-  Bireyler arasındaki iliĢkiler bağımlıdır. 

- Otoriter yaklaĢım vardır. Erkeklerin otoriter yapısı, kadınların herhangi bir hak sahibi 
olmasını engellemektedir. 

-  Aile ve iĢ ortamında ast-üst iliĢkileri hiyerarĢik bir yapı sergilemektedir. 

- En üst ile en alt arasında büyük maaĢ farkı vardır. Örneğin 2004 yılı itibarıyla Emniyet 
teĢkilatında, Ġl Emniyet Müdürü 150 ABD Doları maaĢ alırken, bir polis memuru 20 ABD 
Doları maaĢ almaktaydı.

48
 

-  Orta sınıf azdır, halkın çoğunluğu fakir bir yaĢam sürmektedir. 

- Sert gücü (askeri ve ekonomik) elinde bulunduranlar, toplum içerisinde ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir. 

- Politik sistemi değiĢtirmenin yolu tepedeki insanları değiĢtirmektir. Özellikle etnik grupların 
liderleri, bölgesel savaĢ ağaları ve bölgesel komutanlar, yaĢanan istikrarsızlığın temel 
nedenleri arasında gösterilebilir. Gücü elinde bulundurma ve kullanma dürtüsü, birlik ve 
beraberliğin sağlanamamasına neden olmaktadır. 

-  Ġç politikada daha az iletiĢim, daha çok çatıĢma vardır. Etnik grupların kendi aralarında 
ayrıĢması, politik alanda bir araya gelememesi, güçlü olma dürtüsünün sürekli ön planda 
tutulması, iç politikada çatıĢma yaĢanmasına neden olmaktadır. 

- Politik yelpaze, zayıf merkezi güç, güçlü gruplardan oluĢmaktadır. Bu durum, zayıf bir 
merkezi hükümet, güçlü etnik gruplar olarak ortaya çıkmıĢtır. Merkezi hükümetin etkisi ve 
yetkisi Kabil ile sınırlıdır. Diğer bölgelerin, etnik grupların ve Taliban‟ın etkisi altında 
olduğunu söylemek mümkündür. 

                                            
47

 Bu tespit, 2004 yılında Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat 
gözlemlenmiĢtir. 
48

 Bu veri, 2004 yılında Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat elde 
edilmiĢtir. 



 

197 
 

(2) Belirsizlikten Kaçınma 

   Afganistan, Entezar'a (2008) göre belirsizlikten kaçınma 

derecesi yüksek, bir baĢka ifadeyle belirsizliklere karĢı düĢük toleranslı, 

Rarick ve arkadaĢlarına (2013) göre ise belirsizlikten kaçınma derecesi 

düĢük, bir baĢka ifadeyle belirsizliklere karĢı yüksek toleranslı bir kültüre 

sahiptir.  

 Afganistan, tarih boyunca birçok devletin istilasına uğramıĢ, Afgan halkı 

sürekli olarak istilacı devletler ile mücadele etmek zorunda kalmıĢtır. Bu 

durumun, halkın geleceğe iliĢkin büyük belirsizlikler içerisinde olmasına 

neden olduğunu belirtmek mümkündür (Entezar, 2008). Belirsizlik hali, 

geçmiĢte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Ülke içerisindeki 

istikrarsız durumun, halkın tedirginliğini artırmakla birlikte devletler arasındaki 

iliĢkileri de olumsuz etkilediği söylenebilir. 

 Afganistan‟daki yüksek belirsizlikten kaçınma durumunun bir diğer 

nedeni, ülkede bulunan yabancılar olarak görülmektedir. NATO ve Koalisyon 

Ülkelerinin varlığının, Afgan halkı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 

söylenebilir. Collins'in (2011:10) belirttiği gibi “yabancı düĢmanlığı“, 

Afganistan‟da belirsizliğe karĢı düĢük toleransa sahip olmanın temel 

nedenlerinden birisi olarak görülmektedir.  

 Aralık 2001‟de kurulan Afgan GeçiĢ Hükümeti, Afganistan‟da yeni bir 

çağın baĢlayacağı, barıĢ ve güvenliğin sağlanacağı beklentisi oluĢtursa da, 

daha sonra geliĢen olaylar bu beklentilerin yerini, endiĢe ve korkuya 

bırakmıĢtır. Yıllardır yaĢanan bu karmaĢık ortamda Afgan halkı, kime 

güveneceği konusunda belirsizlikler yaĢamıĢtır. Taliban rejiminin devrilmesi, 

ülkede beklenen istikrar ve barıĢı getirmemiĢ, sorunlar tam anlamıyla 

çözülememiĢtir (Nojumi, Mazurana ve Stites, 2009:1). Afganistan‟da tarih 

boyunca yaĢanan yoksulluk, eğitim eksikliği, iletiĢim ve ulaĢımdaki 

problemler, doğal afetler ve çatıĢmalar, belirsizliği ortaya çıkaran temel 

aktörler olmuĢtur. Bunun yanı sıra, etnik gruplar Ģeklinde ayrıĢtırılan 

Afganistan‟da, zayıf bir merkezi hükümetin varlığı, sosyal statüdeki uçurumlar 
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ve maddi imkânların yetersizliği, halkın belirsizliğe karĢı toleransını daha 

fazla düĢürmüĢtür (Ember ve Ember, 2001:5). 

 Afganistan, Hofstede‟nin araĢtırması içerisinde yer almamakla birlikte, 

belirsizlikten kaçınma durumuna iliĢkin olarak araĢtırmada yer alan Pakistan 

ve Ġran ile benzer özellikler gösterdiği söylenebilir (Entezar, 2008:49). 

Belirsizlikten kaçınmanın ilk kriteri Entezar'a (2008:49) göre toleranstır. 

Tolerans, stres ve endiĢe durumunu içermektedir. Stres, Afgan halkı için 

alıĢılmıĢ bir durumdur ve yaĢanan birçok olay stresi beraberinde 

getirmektedir. Stratejik seviyede yaĢanan strese benzer Ģekilde, taktik 

seviyede stres, ailede babanın hâkimiyeti altında yaĢanmaktadır. Aile 

içerisinde babanın mutlak hâkimiyeti, kadınlar ve çocuklar üzerinde bir stres 

kaynağı olarak görülmektedir. Klaits ve Gülmamadova-Klaits (2006) 

tarafından gerçekleĢtirilen mülakatlarda, Afgan halkının stres kaynaklarının 

kadınlar için; babalarının zoruyla evlendirilmeleri, eĢ baskısı ve kuma olarak 

yaĢama dürtüsü, erkekler için; iĢgalci güçler, etnik gruplar ve Taliban ile 

mücadele olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Hofstede ve arkadaĢlarına (2010) göre teknoloji, kanun ve din faktörleri, 

belirsizliği ve korkuyu azaltmanın temel araçları olarak görülmektedir. 

Teknoloji ve kanunlar çok geçerli olmasa da, dinin Afgan kültürünün üzerinde 

kayda değer bir önemi bulunmaktadır. Ġslami kurallara uymak ve bu kurallara 

göre yaĢamak, hükümetin koyduğu kurallardan çok daha önemlidir. Ayrıca 

dini liderler tarafından belirlenen sözlü kurallar, halkın belirsizliğe karĢı 

toleransının düĢmesi bakımından etkili bir yöntemdir. Dini kurallar, Afgan 

kadını için de büyük önem taĢımaktadır. Taliban rejimi altında, yanında erkek 

olmadan evinden dıĢarı çıkamayan Afgan kadınının tek istisnası, hacca 

gitmiĢ olma Ģartıdır. Yalnız baĢına dıĢarı çıkma Ģartı, sadece hacı olan 

kadınlar için bozulmaktadır (Ember ve Ember, 2001:9). Bu belirsizlik, 

günümüzde kısmen de olsa yerini daha yumuĢak ve anlaĢılabilir bir 

davranıĢa bırakmıĢtır. Ancak kadının kısmi serbestliğinin genel olarak 

Kabil‟de geçerli olduğu belirtilebilir. Dinin Afganlıların korku ve endiĢelerini 

gidermesi, hayır ve Ģerrin yaratıcıdan geldiği inancına dayanmakta ve 
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islamiyetin getirdiği kurallara bağlılıklarından kaynaklanmaktadır (Entezar, 

2008).  

 Afganistan'da farklı olan tehlikelidir. Bu durum özellikle yabancı 

düĢmanlığı olarak kendini göstermektedir. Halkın en önemli stres 

kaynaklarından birisi sağlık ve yaĢam kaygısıdır. Aile baĢta olmak üzere 

toplumun her kesiminde otorite bulunmaktadır. Politik alandaki yozlaĢma 

nedeniyle halkın politikacılara karĢı güveni azdır. Bu yüzden merkezi 

hükümetin etkisi, Afganistan'ın büyük bir kesiminde yok denecek kadar azdır. 

Ülkede bulunan çeĢitli etnik gruplar arası çatıĢmalarda Ģiddet riski yüksektir. 

Bu gruplar arasında her zaman çatıĢma riski bulunmaktadır (Tablo-22) 

(Entezar, 2008).  

Tablo-22 : Afganistan‟da Yüksek Belirsizlikten Kaçınma Durumu 
 

Belirsizlikten Kaçınma (Yüksek) 

-  ÇeĢitli nedenlerden kaynaklanan yüksek endiĢe, korku ve stres hali vardır 

- Farklı olan tehlikelidir. Bu durum özellikle yabancı düĢmanlığı olarak kendini 
göstermektedir. 

- Aile yaĢamı stres doludur. Özellikle yoksulluk ve eğitimsizlik, stres seviyesini 
yükseltmektedir. 

-  Ġnsanlar, sağlık ve para konusunda endiĢe yaĢarlar. MaaĢların düĢüklüğü, adaletsiz 
ücret dağılımı, rüĢvet ve iĢsizlik, endiĢe içerisinde yaĢanmasına neden olmaktadır. 

-  Otorite her zaman mevcuttur ve saygı gösterilmesi gereken bir konumdadır. Özellikle 
etnik grup liderlerinin halk üzerindeki otoritesi oldukça sert ve uygulayıcıdır. 

-  VatandaĢlar politikacılara, kurumlara ve yasalara güvenmezler. Merkezi bir hükümetin 
varlığını sadece Kabil‟de hissettirmesi, ülke çapında istikrar ve barıĢın tam anlamıyla 
tesis edilememesi durumu, politikacılara ve yasalara duyulan güvensizlikten 
kaynaklanmaktadır. 

-  Politikada, devlet kurum ve kuruluĢlarında yozlaĢma fazladır. 

-  Gençlere karĢı negatif tutum ve davranıĢ mevcuttur. Otorite her zaman aile ve 
toplumun yaĢlı üyelerine aittir. Genç devlet adamlarına güven duyulmaz. 

- Gruplar arası çatıĢmalarda Ģiddet riski yüksektir. Kendisini “Afgan” olarak 
nitelendirmeyen etnik gruplar arasında her zaman çatıĢma riski bulunmaktadır. 

 Sonuç olarak, Afgan kültürünün analizi aĢamasında belirtilen bu 

özelliklerin dikkate alınmasının oldukça önemli olduğu değerlendirilmektedir. 
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(3) Bireycilik-Toplulukçuluk: Etnik Gruplar  

   Bireycilik ve toplulukçuluk boyutu, insanların toplum 

içerisinde veya özel alanlarda bireysel veya topluluk adına hareket etme 

derecelerini ifade etmektedir. Bireyler arasındaki bağ, bireyci kültürlerde 

gevĢek iken, toplulukçu kültürlerde sıkıdır (Hofstede ve diğerleri, 2010). Bu 

çerçevede, Afganistan‟ı toplulukçu bir kültür olarak tanımlamak mümkündür.  

 DıĢ müdahaleler ve savaĢlar dıĢında, Afganistan'ın en önemli çatıĢma 

kaynağı, ülke içerisinde yer alan çeĢitli etnik grupların kendi aralarındaki 

mücadeleleridir. Ülkede tek bir ulus olmanın önündeki temel neden olarak, 

etnik ve kültürel birlikteliğin olmaması gösterilebilir. Afgan halkı kendisini, 

“Afgan” olarak değil, ait olduğu etnik grup veya aĢiretin adıyla 

tanımlamaktadır (Kuloğlu ve Doğan [Web], 2011:23). Afganlılar için, ulusal 

kimlik yerine etnik gruba bağlılık çok daha önemlidir (Gunderson, 2004:28). 

 Irksal ve kültürel olarak ayrıĢtırılabilen etnik gruplar incelendiğinde, çok 

fazla değiĢik etnik grubun varlığına rastlanmaktadır. Bu gruplar; PeĢtunlar, 

Tacikler, Türkler (Özbek, Türkmen, KızılbaĢ, Kazak, Kırgız, Karakalpak), 

Hazaralar, Aymaklar, Beluciler, Brahuiler, Beluçlar, Nuristaniler, 

Rajasthaniler, Araplar, Hindular, Pamiriler, Sihler, Yatlar, Pencabiler, 

Darvaziler ve PaĢhailerdir (Kuloğlu ve Doğan [Web], 2011:27). Ülkenin 

nüfusunun yaklaĢık yarısından fazlası, PeĢtun ve Taciklerden oluĢmaktadır 

(Gunderson, 2004:28).  

Ülke geneline bakıldığında (ġekil-15), ülkenin en baskın etnik grubunun 

% 42 ile PeĢtunlar olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra Tacikler, Hazaralar, 

Özbekler, Aymaklar, Türkmenler ve Beluciler, diğer etnik grupları temsil 

etmektedir (CIA  [Web], 2013). Gruplar arasında dil ve kültür farklılıkları 

mevcuttur. Bütün gruplar, yer aldıkları bölge itibariyla, çevrelerinde bulunan 

ülkelerin etkisi altında kalmıĢlardır. Örneğin; ġii Hazaraların Ġran, Sünni 

PeĢtunların Pakistan, Taciklerin Tacikistan, Türkmen ve Özbeklerin ise 

Türkmenistan ve Özbekistan‟dan etkilendikleri söylenebilir (Gunderson, 2004; 

Barfield, 2010).  
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 ġekil-15 : Afganistan Etnik Grup Haritası (Human Aspects in   

   Afghanistan Handbook, 2013) 

 Haritada yer alan dağılım incelendiğinde, bölgelere göre baskın etnik 

gruplar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Bununla birlikte, ülkenin her 

bölümünde tüm etnik gruplara ait insanların yaĢadığı da görülmektedir.  

   (a) PeĢtunlar  

    PeĢtunlar ülkenin en güçlü ve kalabalık etnik grubudur. 

Afgan kimliği, güney kesimlerde yaĢayan PeĢtunlarla özdeĢlemiĢtir (Yıldırım, 

2011:84; Köçer, 2004:5). Afganistan‟da iktidar, genellikle PeĢtunların 

hâkimiyetinde olmuĢ, bu durum PeĢtunları merkeziyetçi bir devlet anlayıĢına 

yöneltmiĢtir (Gunderson, 2004:28). Diğer gruplar ise, merkezi hükümetin 

yıpranması ve zayıflamasıyla güç kazanan topluluklar olarak görülmüĢtür. 

Afganistan'da yaĢanan iç çatıĢmaların temel nedenlerinden birisinin iktidar 

kavgaları olduğunu söylemek mümkündür. Afganistan‟da tarihsel bağlamda 

tüm krallar PeĢtun kökenli olmuĢtur. Bunun yanı sıra, üst yönetim kademesi 

genellikle PeĢtunlardan oluĢmuĢtur. PeĢtunlar, genel olarak ülkenin güney ve 

güneydoğu kesimlerinde yaĢamaktadır. Diğer taraftan, Pakistan‟da yaklaĢık 

14 milyon PeĢtun‟un yaĢadığı bilinmektedir (Kuloğlu ve Doğan [Web], 
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2011:28). PeĢtunlar, kendilerini gerçek Afgan olarak görmektedirler 

(Gunderson, 2004:28). 

 PeĢtunlar, kendi aralarında beĢ büyük gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 

Kandahar ve Helmand eyaletlerinde yoğun bulunan Durrani‟ler, Uruzgan, 

Zabul, Gazni ve Dai Kundi eyaletlerinde yaĢayan Gilzai‟ler, Kuzey Pakistan‟ın 

Belucistan bölgesinde yaĢayan Ghurghusht‟lar, Federal Yönetim Kabile 

Bölgesinde (Federally Administered Tribal Areas-FATA) yaĢayan Karlanri ve 

Afganistan‟ın güneyindeki Kuzeybatı Sınır Eyaletinde (North-West Frontier 

Province-NWFP) yaĢayan Sarbanilerdir (CAOCL  [Web], 2013). 

 Afganistan‟da önemli kararlar, toplumun yaĢlıları ile kabile Ģeflerinden 

oluĢan Büyük Kurul (Loya Jirga) tarafından alınmaktadır. Tarihte bilinen en 

ünlü Büyük Kurul, 1747 yılında Kandahar Ģehrinde toplanmıĢtır. Dokuz gün 

süren toplantılardan sonra Ahmet ġah Durrani, Afganistan Devletinin kralı 

seçilmiĢtir (Bozatay ve Meriç, 2013:157). Büyük Kurul, ülkenin tüm 

bölgelerinden katılım sağlayan 1500 delegeden oluĢmaktadır (Human 

Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:106). PeĢtunlar Büyük Kurul‟un 

daimi ve güçlü üyelerden birisidir (Kuloğlu ve Doğan [Web], 2011:28; 

Gunderson, 2004:28).  

 Afganistan‟da birçok bölgede farklı diller konuĢulmakla birlikte PeĢtunca 

ve Darice ülkenin resmi dilleridir. Bunun yanı sıra, 2004 Anayasasının 16‟ncı 

maddesinde belirtildiği Ģekilde; bir bölgede insanlar tarafından Özbekçe, 

Türkmence, Belucice, PuĢhace, Nuristanice ve Pamirice dillerinden birisinin 

çoğunluk olarak kullanılması durumunda, o dil PeĢtunca ve Darice‟ye ilave 

olarak üçüncü resmi dil olarak kabul edilmektedir (The Constitution of 

Afghanistan [Web], 2004). PeĢtunca, sadece PeĢtunlar tarafından kullanılan 

bir dil olmakla birlikte Darice, daha çok elit kesim tarafından Ģehirlerde 

kullanılan bir dildir. Dariceyi daha çok Tacikler, Hazaralar ve Aymaklar 

kullanmaktadır (Kuloğlu ve Doğan [Web], 2011:22-23). Tüm bu 

açıklamalardan da görüldüğü üzere, Afganistan‟da özellikle dilsel anlamda bir 

birlik, beraberlik ve bütünlüğün bulunmadığını söylemek mümkündür. 
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 PeĢtunların temel değerleri arasında; misafirperverlik, koruma, adalet, 

cesaret, sadakat, doğruluk,  Ģeref, onur ve namus unsurları yer almaktadır 

(Gunderson, 2004:29; Human Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:76-

77). PeĢtunlar genel olarak, çok yüksek hayat standardına sahip değillerdir. 

PeĢtun topluluğunun büyük bir bölümü, Afganistan-Pakistan sınırı boyunca 

göçebe hayatı yaĢamaktadır. PeĢtun ailesinde otorite, en yaĢlı erkek 

tarafından sağlanmakta olup erkek hâkimiyeti oldukça fazladır, ekonomik 

anlamda hayatın idamesi erkekler tarafından sağlanmaktadır (Everyculture 

[Web], 2013). PeĢtunlarda en katı geleneklerden birisi kan davasıdır. Kanı 

kanla temizlemek, PeĢtunların arasında yazısız bir kanundur (Oğuz, 

1999:37). 

 Afganistan‟daki tüm etnik gruplarda olduğu gibi PeĢtunlarda da evlilik 

kutsaldır. Evlilik, sadece erkek ve kadının birlikteliği olarak değil, aynı 

zamanda sosyal ve ekonomik statünün göstergesidir. Ailenin dağılmaması 

maksadıyla akraba evlilikleri sıklıkla görülmektedir. PeĢtun ailesi, genellikle 

ata erkil bir yapıya sahiptir ve ailenin en yaĢlı ferdi otorite sahibidir. Çok 

eĢliliğe izin verilmekle birlikte çok yaygın değildir.  Evliliklerde baĢlık parası 

yaygın bir gelenektir. PeĢtunlar için Eylül ayı, evlilik adına en uygun aydır. 

Düğünler, genel olarak üç gün sürmektedir ve düğünlerde erkekler tarafından 

havaya silah atıĢları yapılır (Everyculture [Web], 2013; Human Aspects in 

Afghanistan Handbook, 2013). Kültürün öğrenilmesi bu noktada önemlidir. 

ABD ve NATO askerlerinin bu tür gelenekleri bilmemesi nedeniyle, yapılan 

bu atıĢlar saldırı olarak algılanmakta ve hatta silahlı çatıĢmaya 

dönüĢmektedir. Hâlbuki bu tür davranıĢlar, Afganistan‟da düğünlerin en 

vazgeçilmez ritüelleridir. 2002 yılında ABD tarafından gerçekleĢtirilen hava 

saldırısı, kültürel farkındalık eksikliği adına belirgin bir örnektir. Düğün 

kutlamaları esnasında havaya doğru yapılan atıĢları bir tür saldırı olarak 

değerlendiren ABD hava unsurları tarafından yapılan saldırıda, en az 40 sivil 

hayatını kaybetmiĢ, 100 den fazla sivil yaralanmıĢtır.49 

 

                                            
49

 Olayın ayrıntıları için bkz. <http://www.telegraph.co.uk/news/1399133/Bride-and-groom-
killed-in-Afghan-bombing.html>, 27.10. 2013. Bu tür olaylar, Afganistan‟a gerçekleĢtirilen 
harekâtın ilk zamanlarında gerçekleĢmekle birlikte, “kültürel istihbarat” ve “kültürel 
farkındalık” eğitimleri sayesinde azalma eğilimi göstermiĢtir. 
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   (b) Tacikler 

  Tacikler, Ġran kökenli olup (Gunderson, 2004:29), 

Afganistan‟ın ikinci kalabalık etnik grubudur (Köçer, 2004:6; Human Aspects 

in Afghanistan Handbook, 2013:43). Ülkenin kuzey, kuzeydoğu ve batı 

bölgelerinde yaĢayan Tacikler, Dağ Tacikleri ve Farsivanlar olarak ikiye 

ayrılırlar. Farsivanlar, Farsça konuĢan ve genellikle Ģehirlerde ve köylerde 

yaĢayan Taciklerdir. Dağ Tacikleri ise, Afganistan‟ın Tacikistan ve Pakistan 

sınırının kesiĢtiği yerde bulunan BedahĢan ve Vahan koridoru bölgesinde 

yaĢarlar (Kuloğlu ve Doğan [Web], 2011:29). Taciklerin en yoğun olduğu 

bölge, PenĢir Vadisidir. Tacikler, PeĢtunların aksine diğer bir resmi dil olan 

Darice‟yi konuĢurlar. Tacik kültürü, Afganistan‟da oldukça yaygın ve etkilidir 

(Köçer, 2004:7). Taciklerin büyük bir bölümü Sünni olmakla birlikte Dağ 

Tacikleri olarak bilinenler ġii, kuzeydoğuda yaĢayan küçük bir Tacik grubu ise 

Ġsmaili‟dir (Oğuz, 2004).  

Tacikler genel olarak dağ köylerinde ve Ģehirlerde yaĢarlar. Tacikler 

Afganistan'ın göçebe olmayan tek etnik grubudur (Oğuz, 1999:39). 

ġehirlerde yaĢayan Tacikler, iyi eğitimli ve modern olup (Gunderson, 

2004:29) devlet kurumlarında etkin bir yere sahiptirler. Bunun yanı sıra, dağ 

köylerinde yaĢayan Tacikler ise, oldukça fakir durumda olup genellikle çiftçilik 

ve çobanlıkla uğraĢmaktadırlar. PenĢir vadisi Afgan Tacikleri için kutsal bir 

yer konumundadır (Lamer ve Foster, 2011). 

Taciklerin ülkede ikinci büyük etnik grup olması, beraberinde bir takım 

sorunların ortaya çıkmasına neden olmuĢtur. Bunlardan en belirgin olanı, 

PeĢtunlar ile olan güç ve iktidar mücadelesidir. 1929 yılında ülkenin 

yönetimini ele geçiren Tacik lider Habibullah Hanın iktidarı çok uzun 

sürmemiĢ, 9 ay gibi kısa bir süre sonra yine PeĢtunlar tarafından iktidar ele 

geçirilmiĢtir. Tarih boyunca Afganistan‟ın yönetiminin büyük oranda 

PeĢtunların kontrolünde olduğu söylenebilir. Tacikler, 1992 yılına dek 

iktidardan uzak kalmıĢlardır. Tacik asıllı Hukuk Profesörü Burhaneddin 

Rabbani, 1992 yılında mücahidler tarafından Ġslam Konseyi BaĢkanı seçilmiĢ, 

Taliban‟ın 1996 yılındaki iktidarına kadar Kabil‟in kontrolü kendisinde 

kalmıĢtır. Taliban zamanında ise (1996–2001) Rabbani, uluslararası toplum 



 

205 
 

tarafından tanınan devlet baĢkanı olarak görevine devam etmiĢtir. Rabbani 

ayrıca, Taliban‟a karĢı sürdürülen askeri mücadelenin sembol isimlerinden 

birisi olmuĢtur. Taciklerin bir baĢka lideri, “PenĢir Aslanı” olarak bilinen 

General Ahmet ġah Mesut‟tur (Rashid, 2008:208). 9 Eylül 2001‟de 

düzenlenen bir suikast ile öldürülen Ahmet ġah Mesut, Sovyet iĢgalinin ve 

sonrasında Taliban‟a karĢı sürdürülen mücadelenin en etkili komutanlarından 

birisi olarak bilinmektedir (CACIMO, [Web], 2013; Human Aspects in 

Afghanistan Handbook, 2013:43) 

  Taciklerin kültürel özellikleri, PeĢtun ve diğer gruplar ile benzerlik 

taĢımaktadır. Erkeklerde el sıkıĢmak ve kucaklaĢmak genel özelliklerden 

birisidir. PeĢtunlara benzer Ģekilde Tacikler için, sağ elin temiz, sol elin kirli 

olduğu anlayıĢı hâkimdir. Bu yüzden, özellikle yemeklerin sağ el ile yenmesi 

mecburi bir davranıĢ Ģeklidir. Tüm bu davranıĢlar, Taciklere özgü olduğu 

kadar diğer etnik gruplar için de geçerlidir. Tacikleri PeĢtunlardan ayıran en 

temel özelliğin, aĢiretler yerine coğrafi olarak tanımlanabilmeleri olduğu 

söylenebilir (TRADOC Culture Center [Web], 2011). 

   (c) Hazaralar  

    Hazaralar, Afganistan‟da önemli bir etnik grup olup 

toplam nüfusun yaklaĢık %15‟ini oluĢtururlar (Barfield, 2010:26). 

Afganistan‟ın merkezinde bulunan Hazaracat bölgesinde yaĢayan 

Hazaraların çoğu ġii'dir ve Farsça konuĢmaktadırlar (Oğuz, 1999:44). 

Hazaracat bölgesinin merkezi Bamyan eyaleti olup Ghowr, Uruzgan, Wardak 

ve Gazni eyaletleri ile çevrelenmiĢtir.  

 Hazaraların kökeni hakkında çeĢitli tartıĢmalar mevcuttur. Yazıcı'ya 

(2011) göre, Hazaraların kökeni hakkında dört görüĢ ileri sürülmüĢtür.50
 

Çınarlı'ya (2009) göre en çok kabul gören teori, Hazaraların Cengiz Han'ın 

ordusunun torunları olduğu yönündedir. Gunderson (2004:29) ve Köçer 

(2004:9) bu görüĢü destekler Ģekilde, Cengiz Han‟ın 13‟üncü yüzyıl 

baĢlarında Afganistan‟ı iĢgalinden sonra geride bıraktığı askerlerin, bugünkü 

                                            
50

 Ġleri sürülen dört görüĢ Ģunlardır: a) Afganistan‟ın yerli ahalisi olduklarına dair görüĢ, b) 
Moğolların bakiyeleri olduklarına dair görüĢ, c) Moğol ve Türklerin terkibi olduklarına dair 
görüĢ ve ç) Muhtelif kabilelerin terkibi olduklarına dair görüĢ. 
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Hazaraların ataları olduğunu ileri sürmektedir. Hazaraların genel olarak yüz 

yapıları, Afganistan'da bulunan diğer etnik gruplara göre farklıdır. Bu yüzden 

toplum içerisinde kolaylıkla ayırt edilebilmekte ve Orta Asya kökenli oldukları 

anlaĢılabilmektedir (Çınarlı, 2009:78).  

 Hazaralar, Mir ve Seyyid olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Mir adıyla 

bilinen grup, arazi iĢleriyle uğraĢırken, Seyyid adıyla anılan grup ise dini 

konularda etkindir (Çınarlı, 2009:78). Ortaya çıkan çatıĢmalar, genellikle 

Seyyidler tarafından çözüme ulaĢtırılmaktadır Hazaralar genel olarak, 

hamallık, çobanlık, lağımcılık gibi ağır iĢ olarak tanımlanan meslek 

gruplarında çalıĢmaktadırlar. Hazaralar arasında okuma-yazma oranı 

oldukça düĢüktür (Gunderson, 2004:29).  

 Hazaralar onbir farklı aĢirete ayrılmaktadır. Bunlar; Dai Kundi, Dai 

Zangi, Behsud, Dai Mirdad, Gazni Hazara, Jaghui, Polada, Uruzgani, ġey Ali, 

Walang ve Kala Nau Hazara‟dır. Diğer etnik gruplara göre daha katı bir aĢiret 

yapısına sahip olmalarına rağmen, temel tanınma parametreleri aĢiret yapısı 

değildir (Human Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:46). Hazaralar 

kendilerini “Afgan” olarak tanımlamazlar. Afganistan‟ın meĢru hükümetini 

tanımakla birlikte tam olarak yönetimle bütünleĢmiĢ olduklarını söylemek 

zordur (CACIMO [Web], 2013).   

 Kültürel davranıĢ Ģekilleri, diğer etnik gruplar ile benzerlik 

göstermektedir. Örneğin; sağ eli kullanmak zorunludur. Özellikle yemek 

yerken ve herhangi bir kiĢi ile el sıkıĢma anında, kesinlikle sağ eli kullanırlar. 

Hazaralar için sol el kirlidir. Hazara kadınları ile yabancı bir erkeğin 

konuĢması yanlıĢ bir davranıĢ olarak algılanır. Kendi aralarında hitap tarzları, 

sahip oldukları statüye dayanmaktadır (örneğin; Hacca gidenlere ismi yerine 

Hacı olarak seslenilir). Yemek esnasında veya diğer zamanlarda, genellikle 

bağdaĢ kurarak otururlar, ayakların uzatılması nezaket dıĢı davranıĢ olarak 

tanımlanır. Afganların genel özellikleri kapsamında, Hazaralar için misafirin 

önemi büyüktür (CACIMO  [Web], 2013).  

 Hazara kadınları için, erkekler ile eĢit haklara sahip olduklarını 

söylemek zordur. Yakın geçmiĢte özellikle Taliban‟a karĢı Hazara kadınları 
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güvenliklerini sağlamak maksadıyla silahlanarak mücadele içerisinde yer 

almıĢlardır. Taliban tarafından yıkılan Budha heykellerinin yer aldığı Bamyan 

eyaleti sınırları içerisinde yaĢayan Hazaralar, söz konusu heykelleri 

kültürlerinin bir parçası olarak görmüĢlerdir. Yıkılan heykellerin aynı zamanda 

Hazaraların turizmden sağladıkları geliri yok etttiğini söylemek mümkündür 

(CACIMO [Web], 2013).    

 Hazaralar arasında iç savaĢa dek güçlü bir birliktelik olmamakla birlikte, 

Ġran tarafından sağlanan destek ve PeĢtun kaynaklı Taliban‟a karĢı 

mücadele, Hazaraları güçlü bir etnik grup haline dönüĢtürmüĢtür. Özellikle iç 

savaĢ esnasında Birlik Partisi (Hizb-i Vahdet) etrafından toplanan 

Hazaraların, Taliban ve diğer aĢiretlere karĢı güvenliklerini sağlama yönünde 

sıkı bir iĢbirliği sağladıklarını ifade etmek mümkündür (Çınarlı, 2009:62). 

   (d) Türk Kökenli Gruplar  

   Özbek ve Türkmenler baĢta olmak üzere KızılbaĢ, 

Kazak, Kırgız ve Karakalpak‟lardan oluĢan Türk kökenli gruplar, Afganistan‟ın 

önemli bir bölümünü oluĢturmaktadırlar. Sovyetlere ve Taliban‟a karĢı verilen 

mücadelenin önemli aktörlerinden birisi Türk kökenli gruplardır. Genel olarak, 

Afganistan‟ın kuzeyinde Güney Türkistan diye bilinen bölgede yaĢarlar 

(Çınarlı, 2009:58). Özbek ve Türkmenler, Afganistan nüfusunun yaklaĢık 

%10‟unu oluĢturmaktadırlar. Sünni müslüman olan Özbek ve Türkmenler, 

Özbek Türkçesi konuĢurlar. 

   (aa) Özbekler 

   Afganistan‟daki en büyük Türk grubu olan (Çınarlı, 

2009:59) ve nüfusun yaklaĢık % 6-10‟nu teĢkil eden (CACIMO [Web], 2013) 

Özbeklerin, Özbekistan ile yakın iliĢki içerisinde oldukları söylenebilir 

(Barfield, 2010:27). Çoğunlukla; Samangan, Balleh, Jowzjan, Faryab, 

Bamyan, Bahlan, Kunduz ve Takhar eyaletlerinde yaĢarlar. Özbeklerin 

kültürel ve politik merkezi, Balk eyaletinin baĢkenti olan Mezar-ı ġerif kentidir. 

Özbeklerin temel geçim kaynağı tarımdır. Bununla birlikte, Özbek 

kadınlarının dokumuĢ olduğu halı ve kilimler oldukça kaliteli ve tüm dünya 
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çapında ünlüdür. Özbekler, yerleĢik ve göçebe olarak ikiye ayrılırlar. YerleĢik 

Özbekler, köylerde yaĢarlar ve genel olarak tarım ile uğraĢırlar. YerleĢik 

Özbekler arasında aĢiret yapısı belirgin bir özellik değildir. Göçebe Özbekler 

ise aĢiret yapısını devam ettirmektedirler (CACIMO [Web], 2013).    

 Özbek kültürel kimliği, genel olarak coğrafi olarak tanımlanmaktadır. 

Özbeklerin kendi kültürel değerleri, dini değerlerden daha öncelikli 

gelmektedir. Kültürel kimlik konusunda geleneksel bir özellik taĢıyan 

Özbekler, kültürel değerlerine oldukça sıkı bir Ģekilde bağlıdırlar. Afgan 

merkezi hükümeti konusunda Ģüpheci bir yaklaĢım sergileyen Özbekler, 

General Abdül RaĢid Dostum‟un liderliğini yaptığı Cümbüş-ü Milli  

İslami Partisi etrafında toplanmıĢlardır. Kuzey Ġttifakı'nın üç ana silahlı 

grubundan birisi olan Cümbüş-ü Milli  İslami, Taliban‟a karĢı örgütlenmiĢ 

önemli bir yapılanmadır. Diğer etnik grupların PeĢtunlar hakkında taĢımıĢ 

oldukları olumsuz yaklaĢımlar ve görüĢlerin Özbekler içinde geçerli olduğunu 

söylemek mümkündür (CACIMO [Web], 2013).  

Özgürlüklerine oldukça düĢkün olan Özbekler, tarih boyunca 

bağımsızlıkları için mücadele vermiĢlerdir. Kültürel özellikler olarak 

incelendiğinde; Özbekler "goşipta" adı verilen kalın kahverengi bir gömlek ve 

çok uzun yuvarlak bir sarıktan oluĢan geleneksel bir kıyafet giyerler. El 

sıkıĢma, sağ el kullanımı ve kucaklaĢma diğer etnik gruplarda olduğu üzere 

Özbek erkekler için de temel bir davranıĢ özelliğidir. Özbek askerlerin 

selamlama konusunda oldukça hassas olduğunu söylemek mümkündür. 

Yabancı bir askerin baĢında kep veya Ģapka olmadan elini baĢına götürerek 

selamlaması, Özbekler açısından kötü bir davranıĢ olarak görülmektedir.51 

Özbek kadınları diğer etnik grupların kadınlarına nazaran daha demokratik ve 

özgürdür. Afganistan‟ın milli oyunu olan “Buzkaşi”nin Özbekler tarafından 

baĢlatıldığı ve yayıldığı ileri sürülmektedir. At üzerinde oynanan Buzkaşi, 

birçok Afgan için sadece bir oyun olarak değil, aynı zamanda iletiĢim ve 

takım çalıĢması gerektirmesi nedeniyle bir yaĢam biçimi olarak görülmektedir 

(Barfield, 2010; CACIMO [Web], 2013).  

                                            
51

 Söz konusu davranıĢ biçimi, literatürde yer almamaktadır. Bu tespit, 2004 yılında 
Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat gözlemlenmiĢtir. 
. 
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   (ab) Türkmenler  

   Türkmenler, Afganistan‟daki ikinci kalabalık Türk 

grubudur. Türkmenistan ve Ġran sınırı boyunca uzanan kuzeybatı 

Afganistan‟da yaĢamaktadırlar. Afganistan Türkmenlerinin, Türkmenistan ve 

Ġran ile iletiĢim içerisinde oldukları söylenebilir. Göçebe sığırtmaçlar olarak 

yüzyıllarca yaĢamlarını devam ettiren bir topluluktur. Bununla birlikte son 

zamanlarda birçoğu, çadırlarının yanı sıra kendi evlerinde yaĢayan yarı-

göçebe bir hayat tarzına geçiĢ yapmıĢlardır. Afganistan Türkmenlerinin, deri, 

yün ve yün halı üreterek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıkları 

söylenebilir (Barfield, 2010:27; Çınarlı, 2009:60).  

Türkmen toplumunun, Afganistan‟da politik olarak etkili olduğunu ifade 

etmek zordur. Tarih boyunca, güçlü politik liderler ya da kabile Ģeflerinin etkisi 

altında kalmamıĢlardır. Topluma, önemli yetkileri ellerinde tutan ailenin yaĢlı 

insanları ile erkekler hâkimdir. Türkmenlerin çoğunluğu, Sünni Müslümandır 

ve konuĢtukları dil Türkmence'dir. Türkmenler, hükümetten öte kendi 

aĢiretlerine bağlı bir yaĢam sürdürürler. Afganistan‟da yaklaĢık 12 Türkmen 

aĢiretinin var olduğu bilinmektedir (CACIMO [Web], 2013). 

 Türkmenler için misafir oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Türkmen 

atasözüne göre; "misafir atadan daha onurludur". Türkmenlerin yaĢlılara 

karĢı davranıĢlarına iliĢkin birçok kural vardır. Bu kurallara uymak her 

Türkmenin görevidir. Örneğin; yemeğe ilk önce yaĢlılar baĢlar, 

karĢılaĢmalarda öncelikle yaĢlılar hal ve hatır sorar, genç olanın ilk önce 

sorması kabalık olarak görülür. YaĢlıların yanında Ģaka yapmak, sigara 

içmek ve Ģarkı söylemek, Türkmenler açısından uygun bir davranıĢ değildir. 

GeniĢ aile yapısı Türkmenlerin genel özelliklerinden birisidir (CACIMO [Web], 

2013).  

 Türkmen kadınlarının, diğer etnik gruplara nazaran daha özgür 

olduğunu söylemek mümkündür. Türkmen ekonomisine halı ve kilim 

dokuyarak önemli katkılar sağlarlar. BaĢlık parası, Türkmenler için evliliğin 

temel Ģartlarından birisidir. Türkmenler, diğer etnik gruplara göre daha özgür 

kültürel özelliklere sahiptir (Barfield, 2010:27; CACIMO [Web], 2013).  
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   (e) Diğer Etnik Gruplar 

    Afganistan‟da diğer etnik grupların sayıları ve politik 

etkileri yok denecek kadar azdır. Bu gruplar arasında; Aymaklar, Beluciler, 

Brahuiler, Beluçlar, Nuristaniler, Rajasthaniler, Araplar, Hindular, Pamiriler, 

Sihler, Yatlar, Pencabiler, Darvaziler ve PaĢhailer yer almaktadır (CACIMO 

[Web], 2013; Human Aspects in Afghanistan Handbook, 2013) 

  (f) Etnik Gruplar Arasındaki ĠliĢkiler 

    Afganlılar için önceliğin kendi etnik grupları olduğu 

söylenebilir. Etnik gruba sadakatın, ulusal kimlikten önce geldiğini ifade 

etmek mümkündür (Gunderson, 2004:28). Etnik gruplar arasındaki iliĢkinin 

belirgin bir sınırı bulunmamaktadır. Birçok etnik grup, yaĢadıkları bölgelerde 

birbiri içine karıĢmıĢ ve aralarındaki kültürel iletiĢim artmıĢtır. Ancak bu 

karıĢımın, zaman zaman çatıĢmaları beraberinde getirdiği söylenebilir. 

Merkezi hükümetin izlediği politikalar, etnik ayrımı yok etmemiĢ, bilhassa 

husumetlerin artmasına neden olmuĢtur. Afganistan‟daki istikrarsızlığın temel 

nedenlerinden birisinin, etnik gruplar arasındaki çatıĢmalar olduğu sonucuna 

varmak mümkündür. Etnik gruplar öncelikle aĢiret yapısına önem vermekte, 

Afgan kimliğini kabullenmekte zorluk çekmektedirler. Bunun yanı sıra, tek bir 

millet olmayı kabullenmeyen etnik grupların, farklı dilleri kullanarak iletiĢimi 

zora soktukları ileri sürülebilir. Özellikle PeĢtunlara karĢı duyulan güvensizlik, 

etnik gruplar arasındaki ayrımı daha ileri düzeye taĢımaktadır (Human 

Aspects in Afghanistan Handbook, 2013:43). 

Afganistan‟daki etnik gruplar arasındaki çatıĢmaların, basit davalardan 

baĢlayıp kan davalarına kadar uzanan çeĢitli nedenlere dayandığını belirtmek 

mümkündür. Pek çok Afganlıya göre mevcut karıĢıklık; etnik, dini veya 

bölgesel problemlerden daha çok politik hırs ve dıĢ müdahalelerden 

kaynaklanmaktadır. Tüm etnik grupların belirgin kültürel davranıĢları 

mevcuttur. En çok göze çarpan, erkek ve kadınların kıyafetleridir. Burka, 

PeĢtun kadınlarının karakteristik bir özelliğidir. ġapkaların Ģekli, yuvarlak, 

konik veya ponponludur. Kullanılan materyal ve süslemeler, gruplar arasında 
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veya kendi içlerinde belirgin bir ayırt edici özelliktir (TRADOC Culture Center, 

2011).  

Afganistan‟da tüm etnik gruplarda aile içinde yaĢlıya saygı, anneye 

hürmet, özellikle erkek çocuklarına düĢkünlük vardır. BoĢanma çok nadir 

görülen bir durumdur. Aile içinde güçlü bağlar kurulmaktadır. GeniĢ aileler, 

toplumun belli baĢlı ekonomik ve sosyal birimi olup, ülke çapında yeterli 

hizmet altyapısı olmadığından devletin yerini alırlar. Kadın ve erkek iliĢkisi, 

kırsal ve kentsel alanda farklılıklar göstermektedir. Kırsal kesimde cinsiyetler 

arasındaki iliĢkiler, karĢılıklı saygıya dayanan bir iĢbirliği meydana 

getirmektedir. Ev iĢlerinin idaresi ve çocukların yetiĢtirilmesi kadının görevidir. 

Kadınlar genellikle çalıĢmazlar. ÇalıĢmayan kadınlar, kocasına hizmet etmek 

ve çocukları ile ilgilenmekle yükümlüdür. Eğitim, kariyer ve evlilik gibi hayati 

kararlar, ailenin erkek üyeleri tarafından alınmaktadır. Toplum baskısının, 

Ģehirde dahi kadını erkeğe bağımlı hale getirdiğini ifade etmek mümkündür 

(TRADOC Culture Center, 2011).  

Afganistan‟da etnik grupların sahip olduğu kültürel özelliklere göre, 

yapılması veya yapılmaması gereken davranıĢ tarzları geliĢtirilmelidir. Bu 

kapsamda özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar aĢağıda sıralanmıĢtır. 

- Afgan halkına, ailesindeki kadınlar ile ilgili bilgi asla sorulmamalıdır. 

Çünkü bu, onlar için gurur meselesidir. 

 - Özellikle kırsal kesimde, güneĢ gözlüğü takmak uygun bir davranıĢ 

değildir. 

 - Ġkram edilen bir yiyecek kesinlikle reddedilmemelidir. Çünkü Afganlar 

için misafir ve ikram çok önemlidir. 

 - Afgan halkına, özellikle asker kökenlilere, selamlamada dikkatli 

olunmalıdır. ġapka takarken normal, Ģapkasız iken ise sağ elin kalbin üzerine 

götürülmesiyle selamlama yapılması uygun bir davranıĢtır.52 

                                            
52

 Bu tespit, 2004 yılında Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat 
gözlemlenmiĢtir. 
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(4) Erillik-DiĢilik: Afganistan‟da Kadın Olmak  

   Afganistan'ın, bir kadının yaĢamı için dünyanın en zor 

ülkelerinden birisi olduğunu ifade etmek mümkündür. Doğum ve hamilelik 

esnasında kadın ölümlerinin en çok yaĢandığı ülkenin Afganistan olduğu 

söylenebilir. Her 50 kadından birisinin hamilelik veya doğumda öldüğü 

görülmektedir. Diğer taraftan kadınlarda okuryazar oranı 10‟da birdir. Her 

kadın, ortalama beĢ çocuğa sahiptir. Kadınların yaĢam süresi yaklaĢık 44 

olarak tespit edilmiĢtir (Trust in Education [Web], 2013).  

 Tarih boyunca Afganistan‟da yaĢanan onca zorluğa rağmen Afgan 

kadınının, Esin Özer (2013) tarafından “bireyin hayatındaki her türlü 

değiĢikliğe karĢı uyum göstermesi” olarak tanımlanan psikolojik sağlamlık 

davranıĢı gösterdiği sonucuna varılabilir. Taliban rejiminin iktidara gelmesi ile 

birlikte, Afgan kadınının psikolojik sağlamlık seviyesinin bir kat daha arttığı 

söylenebilir. Bir yandan insanca yaĢam mücadelesi veren Afgan kadını, diğer 

yandan Taliban rejiminin kurallarına uymak için büyük çaba sarf etmiĢtir. 

Taliban eski komutanlarından Seyid Muhammed Akbar'ın “yabancılar, kadın 

haklarını ideolojik bir savaĢ olarak kullanıyor” söylemi (Woman and Conflict in 

Afghanistan, 2013), Taliban rejiminin Afgan kadınına iliĢkin görüĢünü ortaya 

koymaktadır.      

 Afganistan‟da, kadının içerisinde bulunduğu zorluklar için, sadece 

Taliban rejimini suçlamak doğru bir yaklaĢım değildir. 1992–1996 yılları 

arasında iktidarda olan Mücahid yönetimi zamanında, kadınlara yönelik 

yaptırımlar ve kısıtlamaların oldukça fazla olduğu bulgusu mevcuttur (Ghosh, 

2003).    

 Dünyanın birçok ülkesinde “kadın” olarak hayatı sürdürmenin zor bir 

süreç olduğu kabul edilirken Afganistan‟da zorluk derecesinin daha üst 

seviyelere çıktığı söylenebilir. Kadın hakları ve eğitim süreci, yaĢanan bu 

zorluklara örnek olarak gösterilebilir. Bu durum, Afgan kadınları tarafından Ģu 

sözlerle ifade edilmektedir (Cortright ve Wall, 2012:17) : 

“7 yaĢında bir kız çocuğum var. Onun okula gitmesini istiyorum ancak kocam 

güvenlik durumu nedeniyle buna izin vermiyor. Kızımızın güvenliğinden endiĢe 
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duyuyor. Kızımız belki okulda saldırıya uğrayacak veya kaçırılacak. Bunu 

anlayabiliyorum ancak kabul edemediğim kızımızın eğitimsiz bir Ģekilde 

büyümesi (Sara Halim)” 

“Kadın olarak; neden barıĢ istiyorum? Çünkü ülkenin birçok yerinde, güneyde, 

güneydoğuda, istikrarsız ortamdan dolayı kadınlar Ģanslarını kaybediyorlar. 

Okullar kapalı, sağlık hizmeti çok zayıf, çalıĢma imkânı yok, seçimler gibi politik 

sürece katılım imkânsız. Kadınlar daha ne kadar bekleyecek? (Shinkai 

Karokhail)”. 

“BarıĢ için daha neyi kurban vermeliyiz? Bu kadın iĢi mi, demokrasi mi, insan 

hakları mı veya özgür basın mı? Benim için bu bir barıĢ değil, büyük bir 

hapishanedir (Fatima Gailani, Afgan Kızılayı BaĢkanı)”. 

 Afganistan tarihi incelendiğinde, bağımsızlığını ilan ettiği (1919) yıllarda 

kadınların yaĢam Ģartlarının, 2014 yılına göre çok daha iyi olduğu 

söylenebilir. Ghosh'un (2003) belirttiği gibi, Afgan kadınının içerisinde 

bulunduğu durum ülkenin politik yapısı ile paralel bir süreç izlemiĢtir.  

 Modern Afganistan‟ın doğuĢunun, Afgan kralı Abdurrahman Han (1880–

1901) ile baĢladığı kabul edilmektedir. Abdurrahman Han, kadınlara zarar 

veren geleneksel kuralları ve kanunları değiĢtirmek adına önemli çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. Örneğin; kocası ölen bir kadının, kocasının yakın akrabası 

ile zorla evlendirilmesi kuralını iptal etmiĢ, kadınlarda evlenme yaĢını 

yükseltmiĢ, belirli Ģartlar altında boĢanma haklarını sağlamıĢtır. Tüm bu 

uygulamalar, Afgan kadınının o dönemde sahip olduğu önemli haklar olarak 

görülebilir. Abdurrahman Han‟ın eĢi Bobo Jan, modern kıyafetler giyen ilk 

Afgan kraliçesi olarak kabul edilmektedir (Ghosh, 2003:3).  

 Abdurrahman Han‟ın ölümünden sonra yönetime gelen kral Habibullah 

Han, Abdurrahman Han‟ın uygulamalarını devam ettirmiĢ, 1903 yılında 

“Habibiye Okulu” adı altında Türkiye, Hindistan ve Almanya‟dan 

öğretmenlerin de görev yaptığı Afganistan‟ın ilk kolejini kurmuĢtur. Habibullah 

Han‟ın Afganistan‟a yaptığı en büyük katkılardan birisi, ġam'da sürgünde 

olan Mahmut Beg Tarzi‟nin yeniden yurda dönmesini sağlamak olmuĢtur. 

Mahmut Beg Tarzi, Afganistan‟ın modernleĢme sürecine katkı yapan önemli 

Ģahsiyetlerden birisidir (HamiĢoğlu, 2006:154).  
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 Mahmut Beg Tarzi tarafından çıkartılan Afganistan‟ın Haber IĢığı (Sirac-

ül Ekber Afganiyah) gazetesinin modernleĢmedeki katkısının büyük olduğu 

söylenebilir. ModernleĢme ve sömürgecilik karĢıtlığı olmak üzere iki ana konu 

üzerinde yoğunlaĢan gazete (ĠpekeĢen, 2010:5), Afgan kadınının haklarının 

savunulması adına önemli çalıĢmalar gerçekleĢtirmiĢtir. Habibullah Han‟ın 

1919 yılında suikast sonucu öldürülmesi neticesinde yerine geçen oğlu 

Amanullah Han reform çalıĢmalarına devam etmiĢtir.  

 Afganistan‟da kadınların statüsü, Amanullah Han zamanında modern 

bir görüntü çizmiĢtir. Amanullah Han tarafından kız çocukları için devlet 

okulları açılmıĢtır. Bu dönemde açılan okullardan birisi, Amanullah Han‟ın eĢi 

Melike Süreyya ve annesi tarafından yaptırılan Ġsmet Lisesi‟dir. Bu lise, 1951 

yılında Melaley Lisesi adını almıĢtır. Bütün Afgan kızlarına parasız hizmet 

veren Melaley Lisesi, Afganistan‟ın ilk kız lisesi olma özelliği taĢımaktadır 

(Yılmaz, 2010:160). Amanullah Han, 1927-1928 yıllarında gerçekleĢtirdiği 

Ortadoğu ve Avrupa gezisinden ülkesine modernleĢme konusunda reformlar 

yapmak üzere kararlı bir Ģekilde dönmüĢ, modernleĢme konusunda bir 

reform programı ilan etmiĢtir (Oğuz, 1999:55). Programda; aĢiret reislerinin 

ve dini liderlerin etkisinin kırılması, çok eĢliliğin yasaklanması, kızlar için okul 

açılması, evlilik, boĢanma ve miras konularında erkekler ile eĢit haklar 

verilmesi, çok eĢliliğin, zorla ve çocuk yaĢta evlendirilmenin yasaklanması 

konuları yer almıĢtır (Oğuz,1999: 55; Cortright ve Wall, 2012:7).  

 Ancak tüm bu reformlar, baĢta dini ve aĢiret liderleri olmak üzere birçok 

kesim tarafından protesto edilmiĢ, Amanullah Han'a karĢı güçlü bir 

muhalefetin oluĢmasına neden olmuĢtur (ĠpekeĢen, 2010:8-9). Bununla 

birlikte, Avrupa gezisi esnasında, eĢi kraliçe Süreyya'nın modern kıyafetlerle 

çekilmiĢ fotoğrafları, halk arasında büyük tepki yaratmıĢtır (Oğuz, 1999:55). 

Tüm bu tepkiler neticesinde, 1929 yılında Beçe-i Sakav (Sucunun oğlu) 

lakaplı Habibullah isimli bir çete reisinin baĢlattığı isyana karĢı koyamamıĢ ve 

tahtını terk ederek Kabil'den Kandahar'a gitmiĢtir (Oğuz, 1999:56). Beçe-i 

Sakav'ın dokuz aylık iktidarından sonra yönetime el koyan Muhammed Nadir 

ġah, ülkenin yeni kralı olmuĢtur (Oğuz, 1999:56).     
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 Nadir ġah‟ın (1929–1933) yönetime gelmesiyle birlikte kadınlar ile ilgili 

yasalar geçersiz bırakılmıĢ ve dini yapılanmaya geri dönülmüĢtür (Cortright 

ve Wall, 2012:7). Nadir ġah zamanında Afganistan‟da kadın olarak 

yaĢamanın oldukça zor olduğunu ve kadınların kendi zindanları içerisine 

hapsedildiğini söylemek mümkündür. Nadir ġah‟ın 1933 yılında suikast 

sonucu öldürülmesinden sonra yönetim Muhammed Zakir ġah‟a (1933–1973) 

geçmiĢtir (Oğuz, 1999:61). Zakir ġah zamanında sınırlı da olsa kadının 

toplum içerisindeki rolünün artırılması yönündeki çalıĢmalar devam etmiĢtir. 

Bu çerçevede, Ģehirlerde kızlara yönelik okullar açılmıĢ, devlet kurumlarında 

kadınların çalıĢması teĢvik edilmiĢ, BM‟ye kadın temsilci gönderilmiĢ ve Kabil 

Üniversitesinde kız öğrencilerin eğitim görmesine imkân sağlanmıĢtır (Lough 

ve diğerleri, 2012:6).   

 1950‟li yıllarda kadınlara yönelik gerçekleĢtirilen reformlarda, BaĢbakan 

Muhammed Davut‟un (1953-1963) önemli katkılarının olduğu söylenebilir. Bu 

dönemde, zorunlu örtünme kaldırılmıĢ, kadınlara oy kullanma hakkı 

verilmiĢtir. Bu reformlar, Ģehirlerde elit kesim arasında kabul görürken, kırsal 

alanda önemli bir değiĢiklik yaratmamıĢtır. 1978 yılında ülke yönetimini ele 

geçiren Komünist Demokratik Halk Partisi, tüm ülke çapında geniĢ reformlar 

gerçekleĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Bu kapsamda; toprak reformu gerçekleĢtirilmiĢ, 

baĢlık parası kaldırılmıĢ, Leninizm ve Marksizim doktrinleri eğitim 

müfredatına alınmıĢ, yabancı dil olarak Rusça öğretilmeye baĢlanmıĢtır 

(Oğuz, 1999:96). Hükümetin reform programını uygulamak için kırsala 

gönderdiği Ģehirli gençlerin, kırsal kesimdeki toplumsal yapı hakkındaki 

bilgisizlikleri, bu reformların baĢarısız olmasının önemli bir etkenidir. 

GerçekleĢtirilen bu reformlar, halktan çok büyük tepki görmüĢ ve ülke 

çapında hükümete karĢı silahlı mücadele baĢlamıĢtır (Oğuz, 1999:100; 

Cortright ve Wall, 2012).  

 1979–1989 yılları arasında gerçekleĢtirilen Sovyet iĢgali, kadınlar için 

Ģehirlerde serbestlik yaratırken, kırsal alanda zor bir yaĢama sebep olmuĢtur. 

Bu dönemde kadınlar, baĢkent Kabil‟de, kamuda (doktor, gazeteci, polis, 

asker vb) oldukça aktif rol almıĢlardır. Bununla birlikte kadın haklarına iliĢkin 

önemli geliĢmeler kaydedilmiĢtir (Cortright ve Wall, 2012:7). Sovyetlerin 
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çekilmesi ile birlikte baĢlayan iç savaĢın, en çok Afgan kadınını etkilediğini 

söylemek mümkündür. Bu dönemde kadınlar, kamu görevlerinden alınmıĢ ve 

gerekli olmadıkça evlerinden dıĢarı çıkmalarına izin verilmemiĢtir. Ülke 

çapında çeĢitli etnik gruplar arasında baĢlayan iç savaĢ, tüm altyapıyı yok 

ederken aynı zamanda cinsel ve cinsiyet tabanlı çatıĢmaları 

ĢiddetlendirmiĢtir. Taliban'ın iktidar olduğu dönemde ise kadının toplumdan 

iyice izole edildiğini belirtmek mümkündür. Bu dönemde kızların eğitim 

gördüğü okullar kapatılmıĢ, kadınların ev dıĢında herhangi bir iĢte çalıĢmaları 

ve yanlarında bir erkek olmadan dıĢarı çıkmaları yasaklanmıĢtır. Bununla 

birlikte, toplumda saygın ve eğitimli kadınlar tespit edilerek öldürülmüĢtür 

(Nemat and Samadi, 2012). Uluslararası toplumun 11 Eylül 2001 saldırılarına 

kadar Afganistan‟da yaĢanan bu olaylara karĢı duyarsız kaldığı sonucuna 

varmak mümkündür (Cortright ve Wall, 2012:8).  

 2001 yılında gerçekleĢtirilen müdahaleden sonra kurulan Afgan Geçici 

Hükümetinin oluĢturduğu anayasada, Afgan kadınına yönelik bir takım haklar 

sağlanmıĢtır. 2004 Anayasasının 22‟nci maddesine göre; ister erkek ister 

kadın olsun, Afganistan vatandaĢları kanun önünde eĢit haklara sahiptir 

hükmü yer almıĢtır (Afghan Embassy [Web], 2013). Bununla birlikte, 

Afganistan‟da kadın haklarına iliĢkin faaliyet gösteren Hükümet DıĢı 

Organizasyon'lardan (Non-Governmental Organization-NGO) birisi olan 

“Women for Afghan Women” organizasyonu tarafından hazırlanan raporda; 

Afgan kadınının haklarına iliĢkin 16 talep sıralanmıĢtır 

(womenforafghanwomen [Web], 2011).53
 2003 yılında talep edilen bu 

hakların, 2014 yılına gelindiğinde ne kadarının karĢılandığı ve sağlandığı 

tartıĢılır bir konudur. Kısaca, Afgan kadınının hala kendi zindanına 

hapsolduğunu söylemek mümkündür. 2010 yılında gerçekleĢtirilen çalıĢmada 

(Tablo-23) belirtildiği Ģekilde Afgan kadınının çalıĢma hayatındaki rolü 

                                            
53

 Bahse konu bu talepler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: a. Ortaokula kadar zorunlu eğitim ve 
üniversite eğitimi imkânlarının tanınması, b. Sağlık Hizmetleri, c. Kadınlar için koruma ve 
güvenlik, ç. Zoraki evliliğin önlenmesi, d. Ġfade özgürlüğü, e. Seçme ve seçilme haklarının 
sağlanması, f. Evlenme ve boĢanma haklarının iyileĢtirilmesi, g. EĢit iĢe eĢit ödeme hakkı, h. 
Mülk sahip olma ve mali bağımsızlık hakkı, ı. Ülkenin ekonomik ve ticari hayatına en üst 
seviyede katkı sağlamak, i. Zorunlu ekonomik fırsatların sağlanması, j. Loya Firga (Halk 
Meclisi) ve Parlamentoda eĢit haklar sağlanması, k. Yargı sistemine katılım, l. Minimum 
evlenme yaĢının 18 olması, m. BoĢanmıĢ, dul, sakat ve yetimler için hukuksal hakların 
garanti edilmesi, n. Miras haklarının eĢit Ģekilde düzenlenmesi.  
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oldukça azdır (Oxfam [Web], 2013). Nüfusun yaklaĢık olarak yarısını 

kadınların oluĢturduğu Afganistan'da; kamu görevlerinde çalıĢan kadın sayısı 

oldukça azdır. Kadınların çalıĢma alanında en fazla görünür olduğu alan 

Tarım sektörüdür (Tablo-23).    

Tablo-23 : Kamu Sektörüne Kadın/Erkek Katkısı (2010) (Oxfam [Web], 2013) 

ÇalıĢma Alanları Erkek % Kadın (%) 

Nüfus 51.2 48.8 

Hâkim 95.3 4.7 

Savcı 93.6 6.4 

Avukat 93.9 6.1 

Polis 99.5 0.5 

Ordu 99.4 0.6 

Parlamenter 72.7 27.3 

Öğretmen 71.5 28.5 

Öğretim Görevlisi (Üniversite) 84.8 15.2 

Sivil ÇalıĢan 81.5 18.5 

Tarım ĠĢçisi 56 44 

 

 Afgan kadınının topluma kazandırılmasında sağlanacak baĢarının, 

Afganistan‟ın geleceği açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. 2001 

yılından beri devam eden mali yardımların, Afganistan‟ı hala yoksulluktan 

kurtaramadığı aĢikârdır. Ancak, kadınlara eğitim ve iĢ imkânı sağlanarak 

bunun yanı sıra karar verme süreçlerinde söz hakkı verilerek topluma 

kazandırılması halinde, Afganistan‟ın geleceğinin daha aydınlık olabileceğini 

söylemek mümkündür. 

 Afgan kadınına iliĢkin kültürel değerler, zaman içerisinde hükümetlerin 

kural ve kanunlarına göre değiĢimler göstermiĢtir. Amanullah Han zamanında 

modern ve liberal haklara sahip Afgan kadını, özellikle Taliban rejimi ile 

birlikte daha önce sahip olduğu birçok hakkı kaybetmiĢ ve evine hapsedilmiĢ 

bir yaĢam sürmeye baĢlamıĢtır. Günümüzde gözlenen davranıĢ biçimleri, her 

ne kadar kültürel özellikler gibi görünse de, daha çok baskıcı rejimden 

duyulan korku ve itaatten kaynaklandığı yorumu yapılabilir. 
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 Afgan kadınının, genel olarak doğu kültürünün hemen hemen tüm 

özelliklerini taĢıdığı söylenebilir. Tipik bir Afgan kadını, tanımadığı bir erkek 

ile konuĢmaz. Kendi kültürü ile sınırlandırılmıĢtır ve kültürel konulara karĢı 

oldukça hassastır. Toplumsal, dini ve kültüre iliĢkin tüm uygulamalar, Afgan 

kadını tarafından sorgulanmaksızın kabul edilmektedir (Khinjani, 2012). 

YaklaĢık Afgan nüfusunun yarısını oluĢturan54 bu topluluk ile iletiĢim kurmak 

maksadıyla, ABD tarafından Kadın ĠĢbirliği Ekipleri (Female Engagement 

Teams)  oluĢturulmuĢtur. Afgan kadını ile kurulabilecek sağlıklı bir iletiĢimin, 

onun kültürünün, dilinin, gelenek ve göreneklerinin bilinmesi ile mümkün 

olabileceğini ifade etmek mümkündür. Afgan kadının sahip olduğu 

özelliklerin, Taliban rejimine kadar kültüre dayanırken, Taliban rejimi ile 

birlikte dini temelli bir hâl aldığı ifade edilebilir. 

 Afganistan‟da aile yapısı içerisinde kadının rolü ve önemi büyüktür. 

(Khinjani, 2012). Bu düĢüncenin, Afganistan‟da bulunan tüm etnik gruplar için 

geçerli olduğu belirtilebilir. Ata erkil bir yapı gösteren klasik bir Afgan ailesi; 

çekirdek aile ile birlikte büyüklerin yer aldığı bir yapıya sahiptir ve tüm bu 

bireyler tek bir çatı altında yaĢamaktadır. ġehirlerde bu durum değiĢmekle 

birlikte, kırsal alanda yaĢayan tipik bir Afgan ailesinde yaklaĢık 5–10 çocuk 

bulunmaktadır. ġehirlerde yaĢayan ailelerde çocuk sayısında azalma 

görülmekle birlikte, aile büyükleri ve diğer fertlerin bir arada bulunduğu 

kalabalık aile yaĢamları devam etmektedir. Khinjani'nin (2012) belirttiği gibi, 

ailede en baskın kadın genellikle kayınvalide olup diğer kadınların 

kontrolünden, sevk ve idaresinden sorumludur. Her ne kadar dıĢarıda baskın 

karakterin erkek olduğu kabul edilse de, ev içerisinde baskın karakterin ve 

kontrolü sağlayanın kadın olduğunu söylemek mümkündür. Erkek, genel 

olarak ailenin geçiminden ve güvenliğinden sorumludur. Erkek çalıĢır ve aile 

için gerekli olan ihtiyaçları karĢılar. Kadının görevi ise, evin tüm iĢlerini 

yapmak ve çocuk yetiĢtirmektir. Kadın aynı zamanda evde halı ve kilim 

dokuyarak evin bütçesine katkıda bulunmaktadır. Ancak tüm mali konular 

erkeğin kontrolündedir (Khinjani, 2012). Büyük Ģehirlerde ise bu durum daha 

                                            
54

 2013 verilerine gore toplam nüfus yaklaĢık olarak 31.108.077 olarak belirlenmiĢtir. Bu 
nüfusun yaklaĢık 15.326.057‟i (% 49) kadınlardan oluĢmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz : CIA 
Resmi Ġnternet Sitesi, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos 
/af.html>, 24.04.2014. 
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iyimserdir. Özellikle 2004-2014 yılları arasında görev yapan Hamdi Karzai 

baĢkanlığındaki yönetimin sağladığı reformlar sayesinde kadınlar, özellikle 

Kabil'de doktor, polis, asker avukat, öğretmen gibi çeĢitli mesleklerde çalıĢma 

imkânına sahip olmuĢlardır. Afgan kadınından bazıları uluslararası kurum ve 

kuruluĢlarda yer almaktadır. Afgan kadınının okuma yazma oranı 2013 yılı 

itibarıyla %12.6 olarak tespit edilmiĢtir (CIA [Web], 2013).       

Afgan ailesinde itibar oldukça önemlidir. Ailenin itibarı ise, kadınların 

erkek tarafından belirlenen kural, nizam ve düzenlemelere uymaları ve 

saygıları ile belirlenmektedir. Aile içi kararlar, genellikle erkek tarafından 

alınmakla birlikte, evin en yaĢlı kadını da bu karar alma süreci içerisinde yer 

almaktadır. Kadınlar, bağımsız karar alabilme yeteneğine sahip değillerdir 

(Khinjani, 2012:2). 

Afganistan‟da selamlaĢma cinsiyete göre değiĢmektedir. Afgan kadını, 

yakın aile üyeleri olmadığı müddetçe yabancı bir erkek ile el sıkıĢmaz. 

Selamlama esnasında erkek, kadının ismini söylemez. Bunun yerine “kardeĢ” 

anlamına gelen darice “hamshera” veya peĢtunca “khori”, selamlama yaĢlı bir 

kadına yapılıyorsa “anne” anlamına gelen darice “mother jan” veya peĢtunca 

“mori” Ģeklinde hitap edilir. Selamlamada kadına yaklaĢmamak, temasta 

bulunmamak ve ismiyle hitap etmemek, dikkat edilmesi gereken hususların 

baĢında gelmektedir (Khinjani, 2012:6).  

Kıyafet, Afgan kültüründe kayda değer bir öneme sahiptir. Afgan 

kadınının mütevazı, uzun ve bol kıyafetler giymesi mecburidir. Kırsal alanda 

daha çok Ģalvar tarzı olan Afgan kadınının kıyafetleri, Ģehirlerde daha 

modern bir görünüm kazanmaktadır. Köylerde, özellikle gençler daha çok 

renkli kıyafetler giyerken, yaĢlılar ise siyahı tercih etmektedir. Burada istisna 

olan dul kadınların durumudur. Dul kalmıĢ olan kadın, hangi yaĢta olursa 

olsun daha siyahî renkleri giymek zorundadır. Çünkü açık renk kıyafetlerin 

evli kadınlar tarafından giyilmesi doğal karĢılanırken, dul veya boĢanmıĢ 

kadınlar tarafından bu tür kıyafetlerin giyilmesi, toplum açısından doğru 

bulunmamaktadır (Khinjani, 2012:20-27). 
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 Alex Klaits ve Gulchin Gulmamadova-Klaits (2006) tarafından 

Afganistan‟ın kuzeyinde yaĢayan 14 aile ile gerçekleĢtirilen görüĢmeleri 

içeren “AĢkta ve SavaĢta Bizim Hikâyemiz” isimli kitapta, bir çeyrek yüzyıl hiç 

kesintisiz süren savaĢta Afgan kadının çektiği sıkıntılar ve acılar ortaya 

konulmuĢtur. Her bir görüĢmenin kendisine ait bir hikâyesi mevcuttur. 

 Hikâyelerden ilki, Mina isimli bir kadına aittir. Mina, çok eĢli bir erkekle 

evlenen bir kadındır. Bir müddet sonra çeĢitli nedenlerden dolayı eĢinin 

kendisine üç kez “boĢ ol” demesiyle evden kovulmuĢtur. Mina‟nın ifadesine 

göre; eğer bir koca karısını boĢamıĢ ise, herkes kadının ona karĢı çok ağır bir 

suç iĢlediğini varsayar. Mina, boĢandığı için toplum tarafından kötü bir kadın 

olarak tanımlanmıĢtır (Klaits ve Gulmamadova, 2006: 113-127).  

 Ġkinci hikâye, Azife kızı Bibi Meryem hakkındadır. Bibi Meryem‟in 

ifadesine göre hiç okula gitmemiĢtir. 11 yaĢında burka giydirilmiĢ, 14 yaĢında 

ise yüksek baĢlık parası karĢılığında 45 yaĢında ve iki eĢli bir adamla 

evlendirilmiĢtir. Bibi Meryem için kocasının yaĢı önemli değildir, çünkü 

akrabaları arasında kendi yaĢında olup daha yaĢlı adamlarla evlenenler 

çoğunluktadır. Kocasının maddi durumu ilk baĢlarda oldukça iyi iken, 

Sovyetlerin iĢgali ile birlikte herĢeyini kaybetmiĢtir. Sovyet rejiminin etkisi 

altındaki hükümet, “zengin burjuvazi” olarak nitelediği kocasının tüm varlığına 

el koymuĢ ve halka dağıtmıĢtır. Kocasının mücahitlere katılmasıyla yalnız 

baĢına kalan Bibi Meryem için hayat oldukça zor geçmiĢtir. Oğulları, kocası 

ve tek kızı Sovyetler tarafından öldürülen Bibi Meryem, hayatı tek oğlu 

Mirveys ile yaĢamak zorunda kalmıĢtır (Klaits ve Gulmamadova, 2006:219-

240).   

 Üçüncü hikâye ise, 8‟nci sınıfa giden HaĢkil‟in hikâyesidir. HaĢkil, daha 

8‟inci sınıfta iken babası tarafından arkadaĢının oğlu ile evlendirilmiĢtir. 

Okumayı çok isteyen ve zorla evlendirilen HaĢkil, kendisini benzinle yakarak 

intihar etmiĢtir. Annesine göre HaĢkil gibi Afganistan‟da bu Ģekilde ölüme 

giden birçok kız bulunmaktadır (Klaits ve Gulmamadova, 2006:317-320). 

 Yukarıda anlatılan hikâyeleri çoğaltmak mümkündür. Bu konuda yapılan 

çalıĢmalardan bir diğeri, Galina Breitkreeuz‟in “Afganistan Gerçeğinde 
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ġeriata KarĢı Kadınlar" (2008) isimli kitabıdır. ÇalıĢmada, çeĢitli etnik ve 

sosyal statülerden yedi kadın ile röportaj yapan Breitkreeuz, Afgan kadınının 

içinde bulunduğu durumu, yaĢam mücadelesini ve baĢarı öykülerini ortaya 

koyarak, Afganistan‟da kadın olmanın zorluklarını vurgulamıĢtır. 

 NATO‟nun 2014 yılı sonuna doğru Afganistan‟dan çekilme kararının, 

Afgan kadınının durumunu yeni bir belirsizliğe sürükleyeceği 

değerlendirilebilir (Chiovenda, 2012). Afgan kadını, son yıllarda eğitilmeye ve 

birtakım haklar kazanmaya baĢlasa da, hala zorla evlendirilme ve cinsel 

istismar gibi sorunlar ile baĢa çıkmaya çalıĢmaktadır. ġehirlerde kadın 

haklarının kısmi varlığına rağmen, aynı hak ve özgürlüklerin kırsal kesimdeki 

kadınlar için geçerli olduğunu söylemek zordur. Kadınların birçoğu küçük 

yaĢlarda evlendirilmeye zorlanmakta, reddettikleri anda ise ölümle yüzyüze 

kalmaktadır (Constable, 2013). Bu çerçevede, Afgan kadını için atılması 

gereken en önemli adım, geçmiĢin zindanlarına gönderilmelerinin 

engellenmesi olmalıdır. 

e. Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Kuramına göre Türkiye, 

Afganistan ve ABD'nin KarĢılaĢtırılması 

  Bu kısımda, Geert Hofstede'nin "güç mesafesi", "bireycilik-

toplulukçuluk", "erillik-diĢilik" ve "belirsizlikten kaçınma" kültürel boyutlarına 

göre Türkiye, Afganistan ve ABD'nin kültürel özellikleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Bu 

çalıĢmayla, Afganistan'da ISAF bünyesinde görev yapan Türk Silahlı 

Kuvvetleri'nin (TSK) göreceli baĢarısında, kültürel farkındalık ve kültürel 

istihbaratın öneminin ortaya konulması hedeflenmiĢtir. Hofstede'nin bu 

çalıĢmasının 1980 yılında yapılmıĢ olduğu, o dönemden bu yana Türkiye'de 

kent nüfusunun arttığı, kırsal kültürün kentleĢme sürecinde nispeten değiĢtiği, 

dolayısıyla 1980 yılında elde edilen bulguların az da olsa değiĢmiĢ 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yine de Türk toplumunun, bu 

boyutlarda grup değiĢtirmediği öngörülmektedir (Akyürek ve diğerleri, 

2014:35).     

 Hofstede'nin kültürel boyutlar çalıĢması, Türkiye‟nin aralarında 

bulunduğu 40‟tan fazla ülkeyi kapsayan, yüz binden fazla denek ile 
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gerçekleĢtirilen (Erkenekli, 2011:2)  ve kültürel farkılılıklar üzerine yapılmıĢ en 

önemli çalıĢmalar arasında gösterilmektedir (Akyürek, Koydemir, Atalay ve 

Bıçaksız, 2014:34).  

 KağıtçıbaĢı'na (1998:37) göre psikolojik açıdan kültür, her Ģeyi içeren 

geniĢ bir yapıya sahiptir. Hiçbir insan, içinde bulunduğu kültürden bağımsız 

olarak davranamaz. Hofstede'ye göre kodları bebeklikten itibaren yazılmaya 

baĢlayan bir tür zihinsel (mental) program olan kültür, üç düzeyden 

oluĢmaktadır. Birinci düzey evrenseldir ve bütün insanlarda bulunmaktadır. 

Ġkinci düzey toplumsaldır, yani yeryüzünde yaĢayan bazı insanlar tarafından 

paylaĢılmaktadır. Üçüncüsü ise bireysel düzeydir. Bireyler kendine özgü 

programa sahiptir (Erkenekli, 2011:3). Kültür (zihinsel programlar) değer 

kavramı üzerine inĢa edilmiĢtir. Değerler, değer boyutlarını, değer 

boyutlarının birleĢimi de kültürü oluĢturmaktadır (Erkenekli, 2011:4-5).       

 Geert Hofstede'nin kültürel boyutlardaki özellikleri Türkiye ve Türk 

askeri bağlamında incelendiğinde, tutarlı ve birbirini etkileyen iliĢkiler ve 

toplumdaki davranıĢları açıklayan ipuçlarına ulaĢmak mümkündür (Akyürek 

ve diğerleri, 2014:34). Afganistan'da görev yapan Türk unsurlarının sahip 

olduğu askerlik kültürü, millî kültür bağlamında Ģekillenmektedir (Sığrı ve 

Topcu, 2012:215). Milli kültürden beslenen Türk askeri kültürünün özelliklerini 

Sığrı ve Topcu (2012:216) Ģu Ģekilde özetlemiĢlerdir: 

  - Merkezî karar vermeye, hiyerarĢiye, güçlü liderlere ve bunun 

karĢılığında düĢük yetki devrine, üstlere bağımlılığa, rollere ve statüye önemi 

vurgulayan yüksek seviyede “güç mesafesi", 

 - Moral durumunu yükselten ve bağlılığı geliĢtiren seviyede 

“toplulukçuluk", 

 -  Ordunun yetiĢtirici rolüne, astların hâlinden anlamaya ve liderde 

alçakgönüllülüğe destek veren az seviyede de olsa “diĢillik”, 

 - Kapsamlı planlamayı gerektiren, iliĢkilerde resmiyeti geliĢtiren ve 

orduda yasal otoriteye vurgu yapan yüksek seviyede "belirsizlikten kaçınma". 
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  (1) Güç Mesafesi  

   Türkiye, Hofstede'nin çalıĢmasında güç mesafesi indeksinde 

66 puanla 32-33‟üncü sırada "yüksek güç mesafesi" sergileyen bir kültür 

olarak belirlenmiĢtir (Hofstede ve diğerleri, 2010:57-59). Güç mesafesi, 

gücün kullanımı değil, gücü kullanan otoriteye karĢı duyarlılığı içermektedir 

(Erkenekli, 2011:10). Güç mesafesinin yüksek olduğu ülkelerde, ünvanlar, 

statüler ve biçimsellik önemlidir, hiyerarĢide üst konumda olan kiĢilerle bu 

kiĢilere tabi olan alt konumdakiler arasında ayrıcalıklar vardır. Tanımlanan bu 

güç iliĢkilerini Türkiye'de görmek mümkündür (Akyürek ve diğerleri, 2014:36). 

Astların üstlerini gördüğünde önünü iliklemesi, sırtını dönmeden amirin 

odasından çıkması, yaĢlılara ve makam sahiplerine ismiyle hitap edilmemesi 

gibi özellikler, Türk toplumundaki yüksek güç mesafesini ortaya koymaktadır 

(Erkenekli 2011:10). Geert Hofstede'nin resmi Ġnternet sitesinde, Türkiye'nin 

yüksek güç mesafesine sahip olduğu belirtilmiĢ ve Türklerin karakteristik 

özellikleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: bağımlı, hiyerarĢik, ulaĢılamayan üstler ve 

baba figürü sergileyen yönetici modeli. Türklerde güç, merkeziyetçi, kural ve 

yönetici odaklıdır. Kontrol edilmekten hoĢlanılır ve yöneticilere karĢı tutumlar 

resmidir. Bu yapı, aile ortamında da gözlemlenebilir. Baba ailede otorite 

figürüdür (The Hofstede Centre, [Web], 2014).  

 Afganistan, Hofstede'nin çalıĢmasında yer almamakla birlikte, çalıĢma 

içerisinde yer alan Pakistan ve Ġran için geçerli olan değerlendirmelerin 

kısmen de olsa Afganistan içinde geçerli olabileceği kabul edilmiĢtir (Entezar, 

2008:29). Entezar (2008:29) tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada, 

Afganistan'ın Hofstede tarafından tanımlanan "yüksek güç mesafesi"nin 

özellikleri ile paralel bir yaklaĢım gösterdiği sonucuna varılmıĢtır. Bu 

çerçeveden bakıldığında, Türkiye ve Afganistan "yüksek güç mesafesi"ne 

sahip ülkeler olarak değerlendirilmiĢtir. Diğer taraftan, Afganistan'da en fazla 

askeri gücü bulunduran ABD, Hofstede'nin çalıĢmasında, güç mesafesi 

indeksinde 40 puanla 59-61'nci sırada yer alarak "düĢük güç mesafeli" ülke 

olarak tanımlanmıĢtır (The Hofstede Centre, [Web], 2014; Gaub, 2010:87).  
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  (2) Bireycilik - Toplulukçuluk  

   Hofstede'nin bireycilik ve toplulukçuluk ayrımında, bireyci 

kültürler, birey çıkarlarının topluluk çıkarlarına üstün geldiği toplumları ifade 

etmektedir (Akyürek ve diğerleri, 2014:41). Toplulukçu kültürlerde, "ben" den 

ziyade "biz"e vurgu yapmak, gruba aitlikten kaynaklanan yetkinin 

içselleĢtirilmesi ve grup için fedakârlık yapmak öğretilmektedir (Sığrı ve 

Topcu, 2012: 219).    

 Yeloğlu'na (2011:163) göre Türk toplumu, ortaklaĢa davranmayı önde 

tutan bir toplumdur. Türk toplumunda akrabalık, hemĢerilik iliĢkileri önemlidir. 

Aile yapısına önem verilmektedir. Bununla birlikte Yeloğlu (2011:163), Türk 

kültürünün tutucu, kuralcı ve geleneklere daha bağlı bir özellik taĢıdığını ileri 

sürmüĢtür. Geert Hofstede'nin resmi Ġnternet sitesinde, Türkiye'nin toplulukçu 

bir ülke olduğu sonucuna varılmıĢ ve Türkler için "ben" yerine "biz" 

anlayıĢının önemli olduğu, iliĢkilerin ahlaki bir temel üzerine oturtulduğu 

vurgulanmıĢtır  (The Hofstede Centre, [Web], 2014).   

 Türkiye, Hofstede'nin çalıĢmasında, bireycilikten toplulukçuluğa doğru 

sıralamada 37 puanla 43‟üncü sırada yer almıĢ ve "toplulukçu" bir ülke olarak 

tanımlanmıĢtır (Hofstede ve diğerleri, 2010:95-97). Diğer yandan, Entezar 

(2008:73) ve Gaub'un (2010:91) bulgularına göre Afganistan, "toplulukçu" bir 

kültür özelliği taĢımaktadır. Bu durum, farklı etnik grupların varlığıyla kendisini 

göstermektedir. Afganistan halkı için ulusal kimlik yerine etnik gruba bağlılık 

çok daha önemlidir (Gunderson, 2004:28). Hofstede'nin çalıĢmasında ABD, 

91 puanla ilk sırada yer alarak "bireyci" bir kültür olarak tanımlanmıĢtır 

(Hofstede ve diğerleri, 2010:95-97). 

  (3) Erillik-DiĢilik 

   Hofstede'nin bu boyutunda tanımlanan erillk-diĢilik 

kavramları, biyolojik erkek-kadın özellliklerine toplumsal roller ile yüklenmiĢ 

farklılıkları açıklamaktadır. Erillik,  toplumsal cinsiyet rollerinin açık bir Ģekilde 

ayrıĢmıĢ olduğu kültürleri ifade ederken, diĢillik, bu cinsiyet rollerinin iç içe 

geçtiğini vurgulamaktadır (Akyürek ve diğerleri, 2014:44). Eril kültür, 

erkeklerin kararlı, sert mizaçlı, egemen, maddesel konulara odaklı ve baskıcı 
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olduğu, kadınların ise sade, alçakgönüllü, duyarlı ve yaĢam kalitesi ile 

ilgilendiği kültürdür. DiĢil kültür ise, cinsiyete bağlı rollerin örtüĢtüğü, kadın ve 

erkeğin sade, alçak gönüllü, uyumlu ve Ģefkatli olduğu kültürdür (Hofstede ve 

diğerleri, 2010:140). Eril kültürlerde, rekabet, yarıĢma, kazanma, tanınma ve 

yükselme önemlidir. DiĢil kültürlerde insanlar arasındaki iliĢkilere önem 

verilmekte olup, bireyler, Ģefkatli, merhametli, nazik ve sadıktır. Eril 

kültürlerde ise saldırganlık, yükselme tutkusu, yarıĢmacı olma, egemen ve 

baskıcı tavır sergilemek ön plana çıkmaktadır (Hofstede ve diğerleri, 2010; 

Yeloğlu, 2011:167). Eril kültürlerde baĢarı, giriĢkenlik, rekabet, güç ve 

performans önemli iken, diĢil kültürlerde bireyler arası sıcak iliĢkiler, zayıfı 

koruma ve uyum önemlidir (Erkenekli, 2011:8).      

 Türkiye, Hofstede'nin çalıĢmasında, 45 puanla 43-45‟inci sırada yer 

almıĢ ve "diĢil" özellikler gösteren bir ülke olarak tanımlanmıĢtır (Hofstede ve 

diğerleri, 2010:141-143). Afganistan ise, Entezar'ın (2008:111) çalıĢmasına 

göre, yüksek "eril" özelliği gösteren bir ülkedir. Diğer taraftan Hofstede'nin 

(2010:141) çalıĢmasında ABD, 62 puanla 19'uncu sırada yer alarak "eril" 

özellik gösteren bir ülke olarak tanımlanmıĢtır. Hofstede'ye göre bireyci 

özellik taĢıyan ABD halkının rekabet, yarıĢma, kazanma, tanınma ve 

yükselme hırsı, ABD'yi eril kültür özelliklerini kazandırmıĢtır (The Hofstede 

Centre, [Web], 2014).  

   (4) Belirsizlikten Kaçınma 

   Devletler, belirsizliklerle dolu olan gelecekle mücadele 

edebilmek ve belirsizliklerden kaçınmak için, teknoloji, din, kanun ve kurallar 

gibi birçok değiĢkene baĢvurmuĢlardır (Hofstede ve diğerleri, 2010:189). 

Hofstede ve diğerlerine göre (2010:191) belirsizlikten kaçınma, değiĢik olanın 

tehlikeli olarak görülmesi, bir baĢka ifadeyle, insanların bilinmeyen veya 

belirsizliklere karĢı duydukları korkunun derecesidir. Sığrı ve Topcu'ya 

(2012:216) göre ise bireylerin belirsiz durumlarda duyduğu tedirginliğin 

derecesi ile bu tür durumlardan çeĢitli Ģekillerde uzak kalma çabası, 

belirsizlikten kaçınmayı tanımlamaktadır.  
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 Belirsizlikten kaçınma derecesi düĢük kültürlerde, güncel yaĢamdaki 

belirsizlikler katlanılabilir düzeydedir, belirsizlik hayatın normal bir özelliğidir, 

düĢük stres ve endiĢe durumu vardır. Belirsizlikten kaçınma derecesi yüksek 

olan kültürlerde ise, belirsizlik durumu mücadele edilmesi gereken bir 

konudur. Bu kültürlerde yüksek stres ve endiĢe durumu hâkimdir (Hofstede 

ve diğerleri, 2010:203).  

 Türkiye, Hofstede tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmada, 85 puanla 23-

25‟inci sırada yer almıĢtır (Hofstede ve diğerleri, 2010:192–195). Hofstede'ye 

göre Türkiye, belirsizlikten kaçınma eğiliminin yüksek olduğu ülkeler arasında 

yer almaktadır. Hofstede‟nin çalıĢmasında yer almayan Afganistan, Gaub'a 

(2010:89) göre belirsizlikten kaçınma derecesi yüksek bir toplum olarak 

tanımlanmıĢtır. ABD ise, 46 puanla 64'üncü sırada yer alarak belirsizlikten 

kaçınma seviyesi düĢük ülkeler arasında yer almıĢtır. Bununla birlikte, Geert 

Hofstede'nin resmi Ġnternet sitesinde, 11 Eylül 2001 saldırılarının ABD 

toplumu üzerinde önemli derecede korku ve belirsizlikler yarattığı ifade 

edilmiĢ, bu belirsizlikler ile baĢa çıkabilmek ve yaĢamı daha güvenli hale 

getirebilmek amacıyla kurallar ve kontrollerin artırıldığı belirtilmiĢtir (The 

Hofstede Centre, [Web], 2014).   

 Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, Türkiye, Afganistan ve ABD 

karĢılaĢtırıldığında (Tablo-24); Türkiye ve Afganistan'ın, yüksek güç 

mesafesine sahip, toplulukçu ve belirsizlikten kaçınma seviyesi yüksek olan 

ülkeler olduğu değerlendirilmiĢ, erillik-diĢilik seviyesinde ise farklılaĢtığı 

gözlemlenmiĢtir. ABD ise, güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma seviyesi 

düĢük, bireyci ve eril toplumlar arasında yer aldığı tespit edilmiĢtir. Bu 

kapsamda, Hofstede'nin yaptığı çalıĢmaya göre, Türkiye ve Afganistan 

kültürlerinin birbirine yakın özellikler taĢıdığını değerlendirmek mümkündür.   
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Tablo-24 : Hofstede'nin Kültürel Boyutlar Kuramına Göre Türkiye, Afganistan 

   ve ABD'nin KarĢılaĢtırılması 

 
Güç Mesafesi 

 
Bireyci-Toplulukçu Erillik-DiĢilik 

Belirsizlikten 
Kaçınma 

 
Yüksek 

 
DüĢük Bireyci Toplulukçu Eril DiĢil DüĢük Yüksek 

 
Afganistan 
 

ABD ABD Afganistan Afganistan Türkiye ABD Afganistan 

 
Türkiye 
 

  Türkiye ABD   Türkiye 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME 

 AraĢtırmanın bu kısmında, NATO'nun istihbarata kapsamlı yaklaĢımı ve 

Afgan kültürünün analizi olmak üzere iki temel konuyla ilgili çalıĢma 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢmaların amacı; "güç", "istihbarat" ve "kültür" 

kavramları çerçevesinde ortaya konulan "kültürel istihbaratın" desteklenmesi 

olarak belirlenmiĢtir.  

 Birinci çalıĢma; NATO'nun kapsamlı istihbarat yaklaĢımı üzerine 

odaklanmıĢtır. NATO'nun bu çalıĢmada incelenmesinin temel nedeni; 

asimetrik tehditlere karĢı toplum merkezli harekâtlar icra eden, bu harekâtlar 

içerisinde klasik istihbaratın yanı sıra sosyo-kültürel analizlerin yer aldığı ve 

kapsamlı bir yaklaĢımı öngören "bilgi geliĢtirme" sürecini hayata geçiren 

uluslararası bir güvenlik örgütü olmasıdır. Bu çalıĢma içerisinde, NATO'nun 

klasik istihbarattan bilgi geliĢtirme sürecine geçiĢi tartıĢılmıĢtır. Kültürel 

istihbaratın kapsamlı bir yaklaĢımı öngörmesi nedeniyle, NATO'nun bilgi 

geliĢtirme süreci içerisinde yer bulduğunu söylemek mümkündür. Bu 

bağlamda, NATO'nun bilgi geliĢtirme süreci içerisinde kültüre iliĢkin daha 

kapsamlı ve derinlemesine analizler yapmasının uygun olacağı 

değerlendirilmektedir.  

 KuruluĢundan soğuk savaĢın sona ermesine kadar geçen sürede 

savunma ve caydırıcılık stratejisini benimseyen NATO'nun, özellikle 1991 

yılında kabul ettiği stratejik konsept ile proaktif bir yaklaĢım sergilemeyi, 

güvenlik anlayıĢını sadece askeri değil aynı zamanda siyasi, ekonomik ve 



 

228 
 

sosyal faktörlerle geniĢletmeyi hedeflediği söylenebilir. Bu anlayıĢın ilk adımı 

olarak, klasik istihbarat sürecindeki değiĢim gösterilebilir. NATO, güvenliğin 

askeri boyutunun yanı sıra harekât alanında etki sağlayabilmek maksadıyla 

"politik, ekonomik, sosyal, altyapı ve bilgi" alanlarında kapsamlı bir yaklaĢımı 

benimsemiĢtir. Belirtilen bu ilgi alanlarına iliĢkin kapsamlı analizler, bilgi 

geliĢtirme süreci dâhilinde elde edilmiĢtir. Bu doğrultuda kültürel istihbaratı, 

bilgi geliĢtirme sürecinin önemli bir girdisi olarak görmek mümkündür.    

 Ġkinci çalıĢma; Afgan kültürünün çeĢitli yönleriyle analizi üzerine 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Çok farklı etnik grubun var olduğu Afganistan'da, farklı 

kültürlerin olduğu sonucuna varılabilir. Her bir kültürün, birbirlerinden 

etkilenmesine rağmen, kendilerine özgü değerleri ve özellikleri mevcuttur. 

Dolayısıyla bu tür ülkelere iliĢkin stratejik, operatif ve taktik seviyede 

gerçekleĢtirilecek bir çalıĢmada, ülkedeki farklı kültürlere yönelik 

derinlemesine bir analiz yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak 

bu analizin temel girdisinin, kültüre yönelik istihbarat, bir baĢka ifadeyle, 

kültürel istihbarat olacağı söylenebilir. Her seviyede elde edilmesi planlanan 

kültürel istihbaratın, kuramsal bir çerçeve içerisinde gerçekleĢtirilmesinin 

uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle çalıĢma içerisinde Afgan 

kültürü, Geert Hofstede tarafından tanımlanan "kültürel boyutlar kuramı" 

temelinde analiz edilmiĢtir.  

 ÇalıĢma içerisinde ayrıca, Afganistanda görev yapan Türk ve ABD 

askeri birlikleri ile Afgan halkının kültürel yapısı, Hofstede tarafından 

tanımlanan dört kültürel boyut çerçevesinde karĢılaĢtırılmıĢtır. Sığrı ve Topcu 

(2012) tarafından BirleĢmiĢ Milletler Lübnan Geçici Kuvveti (United Nations 

Interim Force in Lebanon-UNIFIL) kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmada 

elde edilen bulgulara paralel Ģekilde, Afganistan'da, Türk millî ve askerî 

kültürünün çalıĢmada ele alınan Hofstede‟nin kültürel boyutları kapsamında 

örtüĢmekte olduğu tespit edilmiĢtir. Yalçınkaya'ya göre (2011:234) Türk ve 

Afgan halkı ortak gelenek ve göreneklere sahiptir. Her iki kültürün birçok 

özelliği ĢaĢırtıcı bir Ģekilde benzerlik göstermektedir. Örneğin, her iki kültürde, 

düğün merasimleri, mutfak kültürü ve aile iliĢkilerinin benzer olduğu 

görülmektedir (Yalçınkaya, 2014:234).    
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 Sonuç olarak; uluslararası ortamın anarĢik yapısında güvenliklerini 

sağlamak maksadıyla güç arayıĢı içerisinde olan devletlerin ve güvenlik 

örgütü olarak NATO'nun, geleneksel savaĢ tehdidinin yanı sıra toplumun da 

içerisinde yer aldığı ve asimetrik özellikler gösteren yeni tehditler ile karĢı 

karĢıya kaldığını belirtmek mümkündür. Bu tehditlerin varlığının, mücadelenin 

sadece askeri değil aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel 

alanlarda da verilmesi sonucunu ortaya çıkardığı söylenebilir. Dolayısıyla 

NATO'nun gelecekte gerçekleĢtirebileceği olası harekâtlar öncesinde veya 

harekât esnasında, harekât alanında var olan kültürlere karĢı kapsamlı bir 

yaklaĢım sergilemesinin uygun olacağı değerlendirilmiĢtir.  

 Bununla birlikte, üç ülke kültürünün karĢılaĢtırılmasından elde edilen 

veriler ıĢığında, Afganistan'da görev yapan Türk birliklerinin, diğer ülkelere 

göre, kültürel yakınlıktan kaynaklanan bir "kültürel avantaja" sahip olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu durumun, kültürel farklılıklar yaĢayan ve kültürel 

avantaja sahip olmayan diğer ülkelerin, "kültürel istihbarata" olan ihtiyacını 

meĢrulaĢtırdığı bulgusunu ortaya koyduğu söylenebilir. 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

1. GĠRĠġ 

 ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde, araĢtırmanın ana ve alt problemlerini 

çözümlemek maksadıyla ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında izlenen 

yöntem ortaya konulmuĢtur. Bu bağlamda çalıĢma içerisinde, Yıldırım ve 

ġimĢek (2008) tarafından nitel araĢtırmanın en sık kullanılan veri toplama 

aracı olarak tanımlanan görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. Bu çalıĢmada 

görüĢme yönteminin kullanılmasının temel amacı, ikinci bölümde 

gerçekleĢtirilen kuramsal çalıĢmayı desteklemektir.  

2. ARAġTIRMA MODELĠ 

 ÇalıĢmanın araĢtırma modeli betimsel nitel araĢtırmadır. Tez 

çalıĢmasının kuramsal çerçevesinin çizildiği ikinci bölüm ile örnek uygulama 

çalıĢmasının yapıldığı üçüncü bölümde mümkün olduğu kadar birinci el 

kaynaklara yer verilmiĢ, süreli yayın ve Ġnternet kaynaklarından önemli 

ölçüde faydalanılmıĢtır. Dördüncü bölümde ise, açık ve kapalı uçlu soruların 

yer aldığı (Silverman ve Marvasti, 2008:195) yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

yöntemi (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2011:163) ile 

45 kiĢiden veri toplanmıĢtır. GörüĢmede; açık ve kapalı uçlu olmak üzere 

belirli bir sırayla hazırlanmıĢ, NATO personeli için 17 (EK-A),  NATO 

personeli olmayanlar için ise 14 sorudan55 (EK-B) oluĢan görüĢme formu 

kullanılmıĢtır.  

 NATO personeli ile yapılan görüĢmeler, yüz yüze veya görüĢme 

formunun e-posta vasıtasıyla gönderilmesi/geri alınması Ģeklinde 

gerçekleĢirken, NATO dıĢı personelin tamamı ile yüz yüze görüĢülmüĢtür. 

ÇalıĢılan konunun, “istihbarat” adı altında özel ve hassas bir konu olarak 

algılanması ve konunun uzmanlık gerektirmesi nedeniyle, e-posta vasıtasıyla 

gönderilen görüĢme formlarından % 50 civarında bir geri dönüĢ sağlanmıĢtır.  

                                            
55

 Mülakat soruları, Kamila Trochowska (2013) tarafından hazırlanan doktora tezinde 
kullanılan sorulardan uyarlanmıĢtır.  
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3. ARAġTIRMA GRUBU   

 Nitel araĢtırmalarda en sık kullanılan veri toplama yöntemlerinin 

görüĢme ve gözlem olduğu söylenebilir. Bu yöntemlerin, örneklem büyüklüğü 

üzerinde önemli sınırlılıkları beraberinde getirdiğini belirtmek mümkündür 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2008:106). Bu tür araĢtırmaların genel olarak tek kiĢi 

tarafından gerçekleĢtirilmesi, verilerin toplanması için gereken zaman ve 

maliyet kısıtlamaları, örneklemin sınırlı tutulmasını gerekli kıldığı ifade 

edilebilir. Diğer taraftan, bu yöntemler vasıtasıyla elde edilen verilerin 

yoğunluğu ve çokluğu da örneklem kısıtını zorunlu hale getirmektedir. 

(Yıldırım ve ġimĢek, 2008:106; Neuman, 20103:320). Bu kapsamda, nitel 

araĢtırmalarda genellikle görüĢme yapılacak bireylerin seçiminde evreni 

temsil etme güçlerinden çok araĢtırma konusuyla ilgili olmasının önemli 

olduğunu belirtmek mümkündür (Neuman, 2013:320).  

 Neuman (2013) ile Yıldırım ve ġimĢek (2008) tarafından belirtilen 

değerlendirmeler ıĢığında görüĢmeler, iki farklı uzman grubu ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Birinci grup; Afganistan harekâtına doğrudan veya dolaylı 

olarak katılım sağlamıĢ 30 NATO personeli (Tablo-25), ikinci grup ise; 

Afganistan harekâtına katılım sağlamayan ancak kültürel farkındalıkla ilgili 

ihtiyaçları tespit etme kapasitesine sahip 15 NATO dıĢı personelden (Tablo-

26) oluĢmuĢtur.   

  Tablo-25 : GörüĢme Yapılan NATO Personeli 

Sıra No NATO Ülkeleri Asker Sivil 
Kültürel Eğitimli 
Katılımcı Sayısı 

1 Ġngiltere 2 2 4 

2 ABD 10 1 11 

3 Fransa 1 - 1 

4 Macaristan 1 - 1 

5 Estonya 1 - - 

6 Türkiye 5 - 2 

7 Almanya 2 - 2 

8 Hollanda 1 - 1 

9 Ġtalya 1 - 1 

10 Bulgaristan 1 - - 
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Sıra No NATO Ülkeleri Asker Sivil 
Kültürel Eğitimli 
Katılımcı Sayısı 

11 Ġspanya 1 - 1 

12 Norveç 1 - 1 

Toplam: 30 27 3 25 

   12 NATO üyesi ülkeden toplam 30 temsilcinin katılım sağladığı 

görüĢmede 27 katılımcı çeĢitli rütbelere sahip askeri personelden oluĢmuĢtur. 

Üç katılımcı ise sivildir. Bununla birlikte, 30 NATO personelinden 25'i harekât 

alanına intikal öncesi kültürel eğitim aldığını ifade etmiĢtir.  

 15 NATO üyesi olmayan ülke temsilcisinin (Tablo-26) katılım sağladığı 

görüĢmede 12 katılımcı çeĢitli rütbelere sahip askeri personelden oluĢmuĢtur. 

Üç katılımcı ise sivildir. Bununla birlikte, 15 katılımcıdan 5‟i, harekât alanına 

intikal öncesi kültürel eğitim aldığını ifade etmiĢtir. 

  Tablo-26 : GörüĢme Yapılan NATO DıĢı Ülke Personeli 

Sıra No 
NATO DıĢı 
Ülkeler 

Asker Sivil 
Kültürel Eğitimli 
Katılımcı Sayısı 

1 Pakistan 1 - - 

2 Uganda - 1 1 

3 Kolombiya 1 - - 

4 Filipinler 1 - 1 

5 Malezya - 1 - 

6 Gürcistan 1 - - 

7 Senegal 1 - 1 

8 Sri Lanka 1 - - 

9 Nepal 1 - 1 

10 Endenozya 1 - 1 

11 BangladeĢ 1 - - 

12 Brundi 1 - - 

13 Kamboçya 1 - - 

14 Yemen 1 - - 

15 Tayland - 1 - 

Toplam: 15 12 3 5 

    GörüĢmeye katılım sağlayan 30 NATO üyesi ülke temsilcisinin, 

Afganistan‟ın yanı sıra NATO‟nun diğer harekât alanlarında da görev yaptığı 

tespit edilmiĢtir (Tablo-27).  
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   Tablo-27 : NATO Personeli Görev Durumu 

ISAF/Koalisyon 
(Afganistan) 

KFOR 
(Kosova) 

SFOR  
(Bosna Hersek) 

Irak 

25 5 3 11 

 NATO üyesi olmayan ülke katılımcıların ulusal veya uluslararası 

ortamda, terörizmle mücadele, sivil-asker iĢbirliği ve BM gözlemcisi gibi 

görevlerde bulundukları tespit edilmiĢtir (Tablo-28).  

   Tablo-28 : NATO DıĢı Personelin Görev Durumu 

Sivil-Asker ĠĢbirliği BM Gözlemcisi Terörizmle Mücadele 

3 2 10 

4.  VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ 

 Nitel veri toplama türlerini; "temel veri toplama yöntemleri" ve 

"destekleyici veri toplama yöntemleri" olmak üzere iki Ģekilde sınıflandırmak 

mümkündür. Temel veri toplama yöntemleri arasında; katılımcı gözlem, doğal 

gözlem, belge incelemesi ve derinlemesine görüĢme, destekleyici veri 

toplama yöntemleri arasında ise; bireysel yaĢam hikâyeleri, özgeçmiĢ 

incelemeleri, tarihsel analizler, film, video ve fotoğraflar, beden dili 

çözümlemeleri, anketler, tarama çalıĢmaları ve psikolojik testler 

bulunmaktadır (Özdemir, 2010:327-328). ÇalıĢmanın beĢinci bölümünde yer 

alan veriler, temel veri toplama yöntemlerinden birisi olan "görüĢme" yöntemi 

kullanılarak elde edilmiĢtir.  

a. GörüĢme Yöntemi 

      Trochowska (2013) tarafından doktora tezinde kullanılan, 15 

sorudan oluĢan görüĢme formunun çalıĢma kapsamında kullanılabilmesi için, 

Trochowska‟dan e-posta aracılığıyla izin alınmıĢtır. Trochowska‟nın görüĢme 

formu, yeniden uyarlanarak bu çalıĢmada kullanılmıĢtır. AraĢtırmada 

kullanılan sorular, açık ve kapalı uçlu olmak üzere iki Ģekilde hazırlanmıĢtır.  

 Büyüköztürk ve arkadaĢlarına (2008:264) göre nitel araĢtırmalarda 

yapılan gözlemin doğruluğu, araĢtırmacılar açısından oldukça önemlidir. Nitel 
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bir çalıĢmada; detaylı alan kayıtlarının alınması, araĢtırmacılar tarafından 

doğru ve kapsamlı bilgi sağlanması, ses ve görüntü kayıtlarının tutulması, 

katılımcılardan alıntılar yapılması ve alıntıların ekleme yapılmadan olduğu 

Ģekliyle verilmesi çalıĢmanın güvenirliliğini artırmaktadır. Bu çalıĢmada, yüz 

yüze görüĢmelerin yanı sıra e-posta vasıtasıyla katılımcılar ile iletiĢim 

sağlanmıĢ, doldurulan formlara yönelik geri bildirimler alınmıĢtır. GörüĢme 

yapılan tüm katılımcıların, araĢtırılan konuda uzman olmalarına dikkat 

edilmiĢtir.   

b. Veri Toplama Süreci 

      NATO dıĢı katılımcılar ile yüz yüze gerçekleĢtirilen görüĢmede, 20 

kiĢiye soru formları dağıtılmıĢ ve cevaplandırılması talep edilmiĢtir. Soru 

formlarını cevaplandıran 15 katılımcı ile verilen ilk cevapların daha 

ayrıntılandırılması maksadıyla yeniden görüĢülmüĢtür. Bu grup ile yapılan 

çalıĢmada, soru formlarının dağıtılması, geri dönüĢlerin alınması ve 

cevapların detaylandırılması aĢamasında geçen süre 15 gündür. 

 NATO personeli ile gerçekleĢtirilen çalıĢma ise daha uzun sürmüĢtür. 

Yüz yüze yapılan görüĢmelerin yanı sıra “e-posta” vasıtasıyla toplanan 

veriler, yaklaĢık iki ay süren bir çalıĢma neticesinde elde edilmiĢtir. ÇalıĢılan 

konunun “istihbarat” kavramını içermesi ve hassas bir konu olarak 

algılanması nedeniyle, NATO personeline e-posta vasıtasıyla gönderilen soru 

formlarının geri dönüĢlerinde gecikmeler yaĢanmıĢ veya hiçbir geri dönüĢ 

alınamamıĢtır. Bunun yanı sıra, NATO bünyesinde “kültürel farkındalık ve 

kültürel istihbarat” konularında uzman personele ulaĢmakla ilgili sorunlar 

yaĢanmıĢtır.     

c. Verilerin Analizi  

  Nitel araĢtırmalarda veri analizi, nicel araĢtırmalardan farklı bir 

biçimde yapılmaktadır. Nitel verileri, nicel araĢtırmalarda olduğu gibi kesin bir 

Ģekilde çözümlemek oldukça zordur. Bu yüzden tek bir nitel veri analizi 

yaklaĢımının bulunduğunu söylemek pek mümkün değildir (Neuman, 

2013:659).  
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 Yurdakul (2004:179) tarafından yapılan tanıma göre nitel analiz; "veriyi 

sıraya koyma, örüntü, grup ve temel tanımlama üniteleri biçiminde 

düzenleme"dir. Diğer bir tanıma göre, araĢtırmacıların verileri düzenlediği, 

analiz birimlerine ayırdığı, sentezlediği, biçimleri ortaya çıkardığı, önemli 

değiĢkenleri keĢfettiği ve hangi bilgileri rapora yansıtacağına karar verdiği bir 

süreçtir (Özdemir, 2010:328). Nitel araĢtırmada amaç, alandan toplanan 

verilerden hareketle bu veriler içerisinde saklanan bilgiyi keĢfetmek ve ortaya 

çıkarmaktır (Özdemir, 2010:328).  

 Yıldırım ve ġimĢek'e göre (2008) nitel veri analizi yöntemlerinde 

standartlık yoktur ve standart bir veri analizinin araĢtırmacıyı sınırlandıracağı 

öne sürülmektedir. Nitel veri analizinde genel olarak üç yol önerilmektedir. 

Birincisi, elde edilen verilerin özgün haline mümkün olduğunca bağlı 

kalınarak ve gerektiğinde katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntı 

yapılarak betimsel bir yaklaĢımla verilerin sunulmasıdır. Ġkincisi, veriler 

betimsel bir yaklaĢımla sunulmakla birlikte bazı temalar belirlenerek temalar 

arasında iliĢkilerin belirlenmesidir. Üçüncüsü ise, araĢtırmacının ilk iki yola 

ilave olarak kendi yorumlarını da analiz sürecine dâhil etmesidir. Aynı 

araĢtırmada, bu üç yaklaĢımın bir arada kullanılarak veri analizi 

gerçekleĢtirilmesi mümkündür (Yıldırım ve ġimĢek, 2008: 221-222).  

 Yıldırım ve ġimĢek (2008:223) nitel veri analizini betimsel ve içerik 

analizi olmak üzere iki Ģekilde incelemiĢlerdir. Bu bağlamda, araĢtırma 

içerisinde betimsel analiz yönteminin kullanılması benimsenmiĢtir. Yıldırım ve 

ġimĢek‟e (2008:224) göre betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiĢ ve yorumlanmıĢ bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda veriler öncelikler betimlenir, daha sonra bu betimlemeler 

açıklanır ve yorumlanır. Bunun yanı sıra betimsel analizde görüĢülen 

bireylerin görüĢlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan 

alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008:224). Yıldırım ve ġimĢek 

tarafından yapılan bu tanımlama ıĢığında elde edilen veriler, anlamlı bir 

biçimde bir araya getirilmiĢ ve açıklanmıĢtır. Bu aĢamada elde edilen bulgular 

tanımlanarak görsel grafikler ve doğrudan alıntılarla desteklenmiĢtir. Daha 

sonra tanımlanan bulgular, neden-sonuç iliĢkisi kapsamında yorumlanmıĢtır. 
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 GörüĢme, toplam 45 katılımcı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler 

sonunda katılımcılar tarafından doldurulan formlar, tasnif edilmiĢ, 

dosyalanmıĢ ve elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıĢtır. Bilgisayar 

ortamına aktarılan veriler soru bazında sınıflandırılmıĢtır. Toplam 17/14 

sorudan oluĢan görüĢme formu, birinci sorudan baĢlamak üzere kendi 

arasında yeniden tasnif edilerek veri çözümleme sürecine baĢlanmıĢtır. 

NATO katılımcılarına “N”, NATO dıĢı katılımcılara ise “D” kodu verilmiĢ, her 

bir katılımcı kendi grubu içerisinde numaralandırılmıĢtır. Ġlk taslak kodlama 

sürecinden sonra, her bir soruya verilen cevaplar kendi içerisinde 

sınıflandırılmıĢtır. Analiz öncesinde elde edilen veri seti, kesintisiz ve kesintili 

süreçler olmak üzere üç kez okunmuĢtur.  

d. Geçerlilik ve Güvenilirlik 

  Nitel araĢtırmada geçerlilik, doğruluk anlamına gelmektedir 

(Neuman, 2013). Yıldırım ve ġimĢek'e göre (2008) geçerlilik, doğru bilgiye 

ulaĢma konusunda gereken önlemlerin alınmasıdır. Bir baĢka ifadeyle, yanlıĢ 

veya çarpıtılmıĢ anlatımlardan kaçınmak gerekmektedir (Neuman, 2013). 

Geçerlilik için araĢtırmacının ilgilendiği konuyu olabildiğince tarafsız 

gözlemesi önemlidir. Üzerinde araĢtırma yapılan konunun bir bütün olarak 

incelenebilmesi ve elde edilen verilerin teyit edilebilmesi için katılımcı teyidi, 

meslektaĢ teyidi, uzman incelemesi vb. yöntemlerin kullanılması 

gerekmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008). Yüzyüze görüĢmeler yoluyla 

ayrıntılı bilgi toplama, nitel araĢtırmada geçerliği oluĢturmayı sağlayan önemli 

bir özelliktir. Bununla birlikte toplanan verilerin ayrıntılı olarak rapor edilmesi 

ve araĢtırmacının sonuçlara ulaĢma yöntemini açıklaması, nitel araĢtırmada 

geçerliliğin önemli bir ölçütü sayılmaktadır. Örneğin, betimsel analiz yapılan 

bir araĢtırmada görüĢülen bireylerden doğrudan alıntılara yer verilmesi ve 

bunlardan yola çıkarak sonuca varmak geçerlik açısından önemli 

görülmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008).     

 Güvenilirlik, tutarlılık ve sağlamlık anlamına gelmektedir (Neuman, 

2013). Yıldırım ve ġimĢek'e (2008) göre güvenilirlik, araĢtırma süreci ve 

verilerinin açık ve ayrıntılı bir biçimde ortaya konulması olarak 

tanımlanmaktadır. Güvenilirlik için veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili 
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ayrıntılı açıklamaların yapılması önemlidir. GörüĢmenin nasıl yapıldığı, 

verilerin nasıl kaydedildiği, dokümanların nasıl analiz edildiği ve elde edilen 

sonuçların nasıl birleĢtirildiği gibi yönteme iliĢkin konuların ayrıntılı bir Ģekilde 

açıklanmasının benzer araĢtırma yapacak araĢtırmacılar için yardımcı 

olabileceği değerlendirilmektedir (Yıldırım ve ġimĢek, 2008).       

 Yapılan bu tez çalıĢmasında veri toplamak maksadıyla görüĢme 

yöntemi kullanılmıĢtır.56 Bu çalıĢmaya iliĢkin geçerlilik ve güvenilirlik 

sağlamak maksadıyla, araĢtırma konusu hakkında genel bilgiye sahip ve nitel 

araĢtırma yöntemlerini bilen uzmanların görüĢüne baĢvurulmuĢtur. Bu 

uzmanlar tarafından sunulan geri bildirimler vasıtasıyla araĢtırma süreci ve 

analizler sürekli olarak gözden geçirilmiĢtir.  

 AraĢtırma süresince konunun tarafsız bir Ģekilde ortaya konulması 

hedeflenmiĢtir. Bununla birlikte toplanan veriler, betimsel yöntem ile analiz 

edilmiĢ, bu kapsamda görüĢülen katılımcılardan doğrudan alıntılara yer 

verilmiĢ ve elde edilen verilerden yola çıkılarak bir sonuca ulaĢılmıĢtır. 

Güvenilirlik açısından değerlendirildiğinde, araĢtırmada elde edilen verilerin 

birbirleriyle tutarlı olmasına dikkat edilmiĢtir. Bu doğrultuda araĢtırma süreci, 

veri toplama ve analiz yöntemi çalıĢma içerisinde ayrıntılı bir Ģekilde 

açıklanmıĢtır. AraĢtırmada elde edilen veriler tarafsız bir Ģekilde analiz 

edilerek sonuca ulaĢılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucunun toplanan verilerle 

uyumlu olmasına dikkat edilmiĢtir.   

                                            
56

 AraĢtırma kapsamında, 2013 yılında Polonya'da yerleĢik Ulusal Savunma Üniversitesi‟nde 
(National Defence University) kabul edilen doktora tezinde kullanılan görüĢme formu gözden 
geçirilmiĢ ve araĢtırma konusuna iliĢkin uyarlanarak kullanılmıĢtır. 



BEġĠNCĠ BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUM 

1. GĠRĠġ 

 Bu bölümde, betimsel analiz ile çözümlenen verilerden elde edilen 

bulgular ortaya konulmuĢ ve bu bulgular yorumlanmıĢtır. Bulgular, kuramsal 

çerçeve, kültürel faktörlerin harekâta etkisi ve NATO harekâtlarında kültürün 

önemi ve kültürel istihbaratın kullanımı üzerine yoğunlaĢmıĢtır. Elde edilen 

bulgular, görsel grafikler ve doğrudan alıntılarla desteklenmiĢtir.       

2. BULGULAR VE YORUM  

 a. GörüĢmenin ilk kısmında, tüm katılımcılara; “Harekât alanına 

intikal etmeden önce, sert, yumuĢak ve akıllı güç ile bunların gerekliliği 

hakkındaki düĢünceleriniz nelerdir?” Ģeklinde açık uçlu bir soru sorulmuĢ, bu 

konudaki ayrıntılı görüĢlerin ortaya konulması istenmiĢtir. Elde edilen 

verilerden,  harekât alanına intikal etmeden önce veya harekât alanında 

kullanılan güç unsurları ve bu unsurların hangisinin daha etkin olarak 

kullanıldığı üzerine çıkarımlarda bulunulmuĢtur.  

 Katılımcıların vermiĢ olduğu cevaplar incelendiğinde; “güç” yapısının 

niteliğine karar vermeden önce, Afganistan gibi harekât alanlarında, öncelikle 

bölgesel dinamiklerin bilinmesinin ve harekât alanını hangi güç yapılarının 

etkilediğinin anlaĢılmasının önemli olduğu bulgusuna rastlanmıĢtır.  

 Harekât alanına intikal etmeden önce veya harekât alanında, hedeflere 

ulaĢma ve baĢarının sağlanması için, kullanılacak gücün niteliğine yönelik 

verilen cevaplara göre katılımcıların ilk tercihi; % 45 ile “yumuĢak güç” 

olmuĢtur (ġekil-16). Norveç‟li katılımcı, yumuĢak gücün önemini ve 

gerekliliğini vurgulamak için aĢağıda belirtilen değerlendirmeyi yapmıĢtır. 

“Afganistan‟a intikal etmeden önce, ben ve komuta ettiğim askerler, sosyal 

antropoloji konusunda uzman olan Profesör Fredrik Barth‟dan sosyal ve kültürel 

konulara iliĢkin eğitim aldık. Eğitimlerden elde ettiğimiz en önemli kazanım, 

Kabil bölgesi ile Afganistan‟ın diğer bölgeleri arasında sosyal ve kültürel açıdan 

önemli derecede farklılıkların var olduğunun anlaĢılması olmuĢtur. Sahip 
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olduğumuz bu farkındalık, Kabil‟de görev yaptığımız süre boyunca bize önemli 

katkılar sağlamıĢtır.”    

 Bununla birlikte, % 29 oranında “güç kullanımı kararının içinde 

bulunulan duruma göre değiĢeceğini” ileri süren görüĢler elde edilmiĢtir. Bu 

görüĢlerden birisi, uzun yıllar ABD ordusunda görev yaparak Yarbay 

rütbesinde emekli olan ve ABD‟nin Vietnam savaĢında yer alan katılımcıya 

aittir. Bu katılımcıya göre, düĢman veya dost unsurların bakıĢ açılarıyla onları 

güdüleyen motivasyonları anlamadan onları etkilemek ve uygulanacak gücün 

niteliğini belirlemek oldukça zordur.  

 Diğer taraftan, “akıllı güç” %22 ile üçüncü sırada yer alan güç 

uygulamasıdır. Geleneksel savaĢların temel aracı olan "sert gücün" tek 

baĢına kullanımında baĢarıyı getireceğini öne süren görüĢlerin % 4 gibi 

düĢük oranda çıkması dikkat çekicidir.   

 

 

 

   

ġekil-16 : Güç Kullanımına ĠliĢkin Oranlar 

 Güç kavramına iliĢkin, diğer katılımcılar tarafından ortaya atılan farklı 

görüĢler doğrultusunda elde edilen bulgular özetle aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 - Harekât alanına intikal öncesinde nasıl bir güç unsurunun 

kullanılacağının bilinmesi önemli hususlardan birisidir. Bu görüĢ, ABD‟li 

katılımcı tarafından Ģu Ģekilde vurgulanmıĢtır. 

“Ulusal Muhafız Birliğinde (ABD); kalıplaĢmıĢ “sert güç” düĢüncesini “yumuĢak 

güce” dönüĢtürmeyi öngören “bilgilendirme ve etki” konusu üzerine eğitimler 

veriyorum. Bu eğitimler ile ABD askerlerine; sosyal medyayı kullanarak, kilit 

lider toplantıları düzenleyerek, insanların elini sıkarak ve onlarla arkadaĢ olarak, 

tarafsız halkın nasıl kazanılacağını veya hiç olmazsa tarafsız kalmalarını nasıl 

sağlayacağını öğretiyoruz.” 

 - Harekât alanında yer alan “güç” yapılarının niteliklerinin, bu güç 
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yapılarının temel kurallarının ve çalıĢma prensiplerinin bilinmesi önemlidir. 

 - Stratejik ve politik seviyede etkili bir Ģekilde kullanılabilen tüm güç 

unsurları önemlidir. Güç, her seviyede (stratejik-operatif-taktik) kullanılabilen 

bir değer olarak görülebilir. 

 - Toplum merkezli harekâtların artması ile birlikte gücün önemi de 

artmaya baĢlamıĢtır. Harekât öncesi, gücün nasıl kullanılacağına iliĢkin 

eğitimler verilmelidir. 

 - Karar vericiler ve komutanların doğru karar verebilmeleri için, tüm 

güç çeĢitlerinin (sert-yumuĢak ve akıllı güç) nasıl kullanılacağına dair 

danıĢmanlık hizmeti alınmalıdır. 

 - Tarihsel bakıĢ açısı ile değerlendirildiğinde; sadece sert güç 

kullanılarak savaĢların kazanılmasının oldukça zor olduğu veya mümkün 

olmadığı görülmüĢtür. Dengeli ve koordineli kullanılan güç unsurları (sert ve 

yumuĢak güç koordinesi), savaĢların/harekâtların baĢarısını daha etkili ve 

sürekli kılmaktadır.  

 - Ġcra edilen tüm harekâtlarda, yerel halkın desteğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sadece sert güç kullanımı, insanları çok fazla incitmektedir. 

 Katılımcıların vermiĢ olduğu görüĢler yorumlandığında; klasik savaĢların 

aksine özellikle “toplum-merkezli” harekâtlarda, sert güç önemini 

yitirmemekle birlikte, yumuĢak gücün daha ön plana çıktığı, ancak her iki 

gücün koordineli ve iĢbirliği içerisinde kullanımının baĢarıya ulaĢmada etkili 

olacağı değerlendirilmiĢtir. Bununla birlikte, harekât alanında güç kullanımı 

kararının, içinde bulunulan duruma göre değiĢeceği söylenebilir. Bu 

çerçevede, “nasıl bir gücün” kullanılacağı yönündeki değerlendirmenin, 

bölgede var olan dinamiklerin yapısına göre belirlenmesi gerektiğini ifade 

etmek mümkündür. 

 b. Kültürel faktörlerin askeri harekâtlardaki etkinliğinin araĢtırılması 

maksadıyla ilk olarak katılımcılara “Taktik ve stratejik düzeyde, askeri 

harekâtların yürütülmesi ve etkinliği açısından kültürel faktörlerin etkisi 

nedir?” Ģeklinde açık uçlu soru yöneltilmiĢtir. Sonuçlar değerlendirilirken bazı 

katılımcıların aynı anda birden fazla faktörün var olduğunu ifade ettikleri 
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görülmüĢtür (ġekil-17). Bu soru kapsamında öncelikli olarak, harekâtın icra 

edildiği bölgede, kültürel açıdan askeri harekâtı baĢarılı kılabilecek en önemli 

konuların ortaya konulması hedeflenmiĢtir.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġekil-17 : Kültürel Açıdan Askeri Harekâtı BaĢarılı Kılabilecek Önemli  
  Konular 

 Askeri harekâtı baĢarılı kılabilecek etmenlere iliĢkin verilen cevaplar 

stratejik ve taktik seviyedeki etkilerine göre sınıflandırılmıĢtır. Cevaplar 

değerlendirildiğinde, harekât bölgesinde bulunan yerel halkın kültürüne iliĢkin 

farkındalık sağlamanın, hem stratejik hem de taktik seviyede harekâtın 

baĢarısı açısından önemli bir yer tuttuğu tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte, 

yerel halkın kültürüne, gelenek ve göreneklerine duyulan saygının taktik 

seviyede oldukça önemli bir yer tuttuğu bulgusuna eriĢilirken stratejik 

seviyede de göz ardı edilmemesi gerektiği ortaya konulmuĢtur.   

 Afganistan ve Irak harekâtlarında özel kuvvetler bünyesinde görev 

yapan ABD‟li katılımcı, kültürel faktörlerin önemini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir:  

"Kültürel faktörler, planlamanın her aĢamasına dâhil edilmelidir ve güç 

uygulamadan önce mutlaka üzerinde düĢünülmesi gereken bir konu olarak 

görülmelidir. Stratejik seviyeden alt seviyelere doğru inilirken kültürel faktörler 

daha önemli hale gelmektedir. Eğer bu faktörler stratejik seviyede iyi planlanır 

ve süreçle bütünleĢtirilebilirse, stratejik seviyede doğru bir güç kullanımı 

planlanabilecek, taktik seviyede ise komutan ve askerlerin gücün farklı 

boyutlarını daha etkin uygulayabilmelerine imkân sağlayabilecektir."   

Bununla birlikte, iletiĢim kurabilme, dini faktörleri ve kültürlerarası 

farkındalıkları anlama kabiliyetleri, stratejik seviyede etkisi olan hususlar 
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olarak göze çarpmaktadır. ĠletiĢim kurabilme kabiliyeti; taktik seviyede yerel 

halk, stratejik seviyede ise ülkenin yönetim kademesi ile kurulan iletiĢimi 

öngörmektedir. Dolayısıyla iletiĢimin her iki alanda da oldukça önemli bir yer 

tuttuğu söylenebilir. Kültürlerarası farkındalıkları anlama kabiliyeti ise daha 

çok müĢterek harekâtların baĢarısını ön plana çıkarmaktadır. NATO ve 

koalisyon güçleri özelinde değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç; müĢterek 

gerçekleĢtirilen harekâtlarda, yerel halkın kültürünün anlaĢılmasının yanı sıra, 

birlikte harekât icra eden değiĢik kültürlerin birbirlerini anlayabilmeleri 

hususunun hem taktik hem de stratejik seviyede etkilere neden olabileceğini 

göstermektedir. 

 ABD‟li bir baĢka asker katılımcı kültürel faktörlerin harekât alanındaki 

etkisini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“Kültürel faktörler, özellikle Amerikalılar için muhtemelen öğretilmesi en güç 

konulardan birisidir. Kültürel ve sosyal anlayıĢtan yoksun bir ortamda harekât 

icra etmek oldukça zordur. YozlaĢma ve kirli siyaseti teorik olarak bilen ancak 

Afganistan‟da gerçek ortamda karĢılaĢtığında Ģok yaĢayan genç askerlerin 

durumları bunun en güzel örneğidir. Bu yüzden kültürel ve sosyal faktörlere 

iliĢkin önceden verilecek eğitimin önemi göz ardı edilmemelidir.” 

  Katılımcılar tarafından, kültürel farkındalığın harekât alanına intikal 

öncesinde alınacak iyi bir eğitimle sağlanabileceği sıklıkla ifade edilmiĢtir. Bu 

konuda katılımcılar tarafından ortaya konulan farklı görüĢler doğrultusunda 

elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 - Kültürün ne olduğunun anlaĢılmasındaki yetersizlik (kültürel 

farkındalık eksikliği), Afganistan‟da sürdürülen ayaklanma ile mücadele 

çabalarının etkinliğini ve devamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Kültürün, hem askeri hem de toplumsal etkisini değerlendirmeden, kültür 

üzerine gerçekleĢtirilecek gereksiz odaklanmaların, hedeflere ulaĢma 

yolunda istekliliği ve kapasiteyi azaltacağı söylenebilir. Kültürün toplumsal 

etkisinin incelenmesi oldukça önemlidir. Sonuç olarak, kültürel faktörlerin 

anlaĢılması, icra edilen harekâtı “insani” kılmaktadır.  

 - Bir toplumun kültürel yapısının anlaĢılması, o toplumu nelerin 

motive ettiğinin belirlenmesini sağlayabilecek, bu sayede uygulanan 
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harekâtın etkinliği artırılabilecektir. Eğer bir toplumun kültürü anlaĢılabiliyor ve 

o kültüre saygı duyulursa, o toplum ile daha yakın bir iĢbirliği 

sağlanabileceğini ve arada derin bir güven duygusu oluĢacağını söylemek 

mümkündür. Güvene dayalı iletiĢimin, askeri harekâtların baĢarısında 

oldukça önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. 

 - Taktik alanda yapılan ve basit olduğu düĢünülen kültürel hatalar, 

stratejik etkilere neden olabilmektedir. Örneğin, Afganistan‟da taktik birliklerin 

yaptığı birçok hata, medyaya yansıdıktan sonra, ülkeler çapında stratejik 

sorunlar yaratmıĢtır. 

 - Yerel halkın, dil ve din özelliklerinin bilinmesi ve bunlara saygı 

duyulması birincil öncelik olmalıdır. 

 Katılımcılar tarafından belirtildiği Ģekilde, kültürel farkındalık, harekâtın 

icrası, devamı ve baĢarısı açısından oldukça önemli bir yer teĢkil etmektedir. 

Ġntikal öncesinde, harekâta katılım sağlayacak personele yönelik verilecek 

eğitimlerin, kültürel farkındalığın geliĢtirilmesine öncülük edeceği sonucuna 

varmak mümkündür.  

 c. “Harekât alanına intikal öncesinde, kültürel farkındalık ve gerekliliği 

üzerine düĢünceleriniz nelerdir?” Ģeklinde sorulan açık uçlu soruya, 

katılımcıların tamamı, “kültürel farkındalığın” intikal öncesinde kazanılması 

gereken bir özellik olduğunu vurgulamıĢtır. Bununla birlikte, “kültürel 

farkındalığın” nasıl kazanılacağı üzerine farklı görüĢler ortaya atılmıĢtır. Bu 

görüĢlerden en dikkat çekici olanı, eğitime olan ihtiyacın belirtildiği görüĢtür. 

Ġngiliz katılımcı tarafından bu ihtiyaç, Ģu sözlerle ifade edilmiĢtir:  

“Dünyanın herhangi bir yerinde “ayaklanma ile mücadele” harekâtlarına katılan 

herkes, kültürü içeren sosyal teorileri bilmek ve anlamak zorundadır. Özellikle, 

bu tür harekâtlara katılan askerler, kültürler tarafından tanımlanan faaliyetleri ve 

davranıĢları bilmelidir. Bu sayede, harekât bölgesinde yer alan insanların temel 

ihtiyaç ve faaliyetleri daha kolaylıkla anlaĢılabilecektir.”  

 Ġngiliz katılımcının sözlerine benzer ifadeler, diğer katılımcılar tarafından 

da vurgulanmıĢtır. Katılımcılara göre bireysel seviyede kültürün anlaĢılması, 

algıların Ģekillenmesini sağlayabilecektir. Kültürel olarak farkındalık, harekât 

alanında yerel halka karĢı daha kolay ve anlaĢılır bir Ģekilde hareket 
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edilmesine yardımcı olabilecektir. 

 Konuyla ilgili olarak ABD‟li katılımcı tarafından belirtilen ifadeler dikkat 

çekicidir. Afganistan harekâtında yer alan ABD‟li katılımcıya göre “yerel dili 

bilmek”, sağlıklı bir iletiĢim açısından oldukça önemlidir. ABD‟li katılımcı bu 

durumu Ģu Ģekilde vurgulamıĢtır:  

“Afgan Hava Kuvvetleri Halkla ĠliĢkiler Direktörü olarak; kültürü anlayabilmek için 

Yerel Dili (Darice) konuĢmaya ihtiyacım vardı. Bu kabiliyet, intikal öncesi 

aldığım eğitim vasıtasıyla kazandırıldı. Ayrıca, yerel halkın kültürünü bilmek ve 

ona göre davranmak çok önemli. Selamlama esnasında elimi kalbimin üzerine 

götürdüğümde aldığım tepkiler muhteĢemdi. Bu durum, karĢı tarafın sana olan 

davranıĢ ve bakıĢ açısını olumlu yönde değiĢtiriyor.” 

 Kültürel farkındalık eğitimlerinin, öngörülemeyen hataların önüne 

geçebilmek adına oldukça önemli olduğu söylenebilir. SFOR ve ISAF 

harekâtlarında görev yapmıĢ Türk katılımcının ifadesiyle; intikal öncesi 

eğitimlerin büyük bir bölümü “kültürel konulara” ayrılmalıdır. Alman katılımcı 

ise bir baĢka önemli hususa dikkat çekmiĢtir:  

“ÇalıĢtığın insanları ne kadar iyi anlarsan, o derece az problemle karĢılaĢırsın. 

Kültürel farkındalık kazanmak oldukça önemlidir. Bu yüzden Alman Ordusuna 

“kültürel danıĢmanlık” hizmeti verilmektedir. Harekât alanında, her duruma karĢı 

insanları eğitmek için yeterince zaman yoktur”.  

   Nepal‟li katılımcıya göre;  

“Kültür ve gelenekler ile nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını bilmek ve dost 

ülkenin kültürüne saygı duymak, harekâtın baĢarısı adına önemlidir. Örneğin, 

parmakla iĢaretin anlamı, ülkeden ülkeye değiĢmektedir. Bu konuda farkında 

olmak, yanlıĢ bir hareketin önlenmesini sağlayacaktır. Saygı duymak ve saygı 

duyulmak için önce farkında olmak gerekmektedir.“ 

 Katılımcıların ifade ettiği gibi “kültürel farkındalık”, kültürlerarası 

farklılıklara toleranslı yaklaĢımı mümkün kılmaktadır. Kültürel farkındalığın 

hedefinin, taktik seviyede yapılan basit hataların stratejik seviyede sorunlara 

neden olmasının önüne geçilmesi olduğu değerlendirilebilir. 

 ç. Hemen hemen tüm katılımcıların üzerinde ortak bir görüĢe sahip 

olduğu kültürel farkındalık eğitiminin içeriği, kapsamı ve derinliğinin, 
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zamanında elde edilen doğru bir istihbarat ile mümkün olabileceğini belirtmek 

mümkündür. Bir baĢka ifadeyle kültürel farkındalık, etkili bir kültürel istihbarat 

ile sağlanabilecektir. Bu durum, “kültürel istihbarat ve gerekliliği üzerine 

düĢünceleriniz nelerdir?” Ģeklindeki açık uçlu bir soru ile araĢtırılmıĢtır. 

Kültürel konuların odak noktası “kültüre iliĢkin farkındalık” yaratmaktır. Eğer 

kuvvetli ve sağlıklı bir farkındalık olursa, harekâta iliĢkin hedeflere daha kolay 

ulaĢılabileceğini söylemek mümkündür. Farkındalık sağlamanın en etkili 

yolunun, doğru ve zamanında elde edilmiĢ ve kullanıcılara dağıtımı yapılmıĢ 

kültürel istihbarata sahip olmak olduğu yorumu yapılabilir.  

  Macar katılımcı tarafından ifade edilen “yüksek lojistik desteğe sahip 

orduların, kültürel istihbarat olmadan sağlayacakları baĢarının kısa vadeli 

olacağı” görüĢü, günümüz savaĢlarının ağırlık merkezinin kültürü anlamak ve 

bu yönde davranıĢlar geliĢtirmek olduğunu ortaya koymaktadır. 2008–2009 

yılları arasında Afganistan‟da görev yapan ABD‟li katılımcı kültürel 

istihbaratın önemini Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 

“Kültürel istihbarat olmadan, harekât çevresinde bulunan kilit liderleri nasıl 

etkileyebilirsin? Eğer sizi destekleyen birisinin görüĢlerine tesir etmek 

istiyorsanız, bölgedeki resmi veya resmi olmayan liderleri bilmek ve tanımak 

zorundasınız.” 

  Günümüzde, karĢı tarafın kültürünü anlamadan harekât icra etmenin 

oldukça zor olduğunu belirtmek mümkündür. Bunun en önemli nedenlerinden 

birisi, silahlı kuvvetlerin kendisini geleneksel savaĢın dıĢında, toplumunda 

içerisinde yer aldığı farklı bir harekât alanı içerisinde bulmasıdır. Kültürel 

istihbarat; kültürlerarası eğitimler açısından çok boyutlu bir çatı oluĢturarak, 

intikal öncesi askeri liderlerin eğitilmelerini ve yetiĢtirilmelerini sağlar ve 

kültüre iliĢkin herĢeyi bilmek adına elde edilmesi gereken en önemli 

araçlardan birisidir.  

 d. Katılımcıların birinci soruda ortaya koydukları güç kullanımına 

iliĢkin görüĢler ıĢığında, harekât alanında sağlanacak baĢarı için yumuĢak 

gücün ön planda tutulması gerektiği görülmüĢtür. YumuĢak gücün etkili bir 

Ģekilde uygulanabilmesi için kültürel istihbarata duyulan ihtiyaç, görüĢmeye 

katılan katılımcılar tarafından beĢinci soru kapsamında desteklenmiĢtir. 
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Katılımcılara sorulan; “güç ve kültürel istihbarat arasında bir iliĢki olduğunu 

düĢünüyor musunuz? Evet ise lütfen açıklayınız” Ģeklindeki soruya,  

41 katılımcı (% 91) tarafından “evet” cevabı verilmiĢtir. Aksine görüĢ bildiren 

dört katılımcı ise (% 9), kültürel istihbarat ile gücün birbirlerinden farklı 

anlamlar ifade ettiğini ve her iki kavramın farklı kullanım alanlarının olduğunu 

ileri sürmüĢtür. 

 Güç ve kültürel istihbarat arasında bir iliĢki olduğunu ifade eden 

katılımcıların görüĢleri, özellikle yumuĢak gücün uygulanması aĢamasında, 

kültürel istihbaratın gerekliliği üzerine odaklanmıĢtır. Ġngiliz katılımcıya göre, 

kültürel istihbarat kavramı özellikle Ġstihbarat disiplininde yeni Ģekillenmeye 

baĢlamıĢtır ve bu yönde yapılacak çalıĢmalar, Ġstihbarat disiplininin geliĢimi 

açısından oldukça önemlidir. ABD‟li katılımcıya göre ise kültürel istihbarat, 

gücün uygulanmasında önemli bir role sahiptir. ABD‟li katılımcı bu durumu Ģu 

sözlerle ifade etmektedir: 

“Kültürel istihbarat, gücün uygulanmasında önemli bir role sahiptir. NATO 

açısından değerlendirildiğinde; kültürü bilmeden icra edilen her güç 

uygulamasında istenmeyen sonuçlar ile karĢılaĢılmıĢ, güç kullanılmadan önceki 

durumdan daha kötü sonuçların ortaya çıktığı gözlenmiĢtir. Gücün önemli bir 

etkisi olduğu söylenebilir. Bazen sert gücün önemli bir aracı olan ölümcül 

silahların etkisi, paranın etkisi kadar büyük olmamıĢtır. Para; yaĢam kalitesini 

artırır, insanlara umut aĢılar ve onların taleplerini karĢılama yeteneği kazandırır. 

Fakat insanlara sadece para vermek sorunları çözmez. Onların kendi ayakları 

üzerinde durabilmelerini sağlayacak çözümler üretmek çok daha önemlidir. 

Bunun için bölge insanının kırılgan noktalarının, onları etkileyen unsurların ve 

hayata bakıĢ tarzlarının bilinmesi gerekmektedir. Bu yönde en etkili çözüm, 

onların kültürlerine iliĢkin elde edilecek sağlam bir istihbarattır.”     

 Kültürel istihbarat ile güç arasındaki iliĢkiyi farklı açılardan 

değerlendiren görüĢler doğrultusunda elde edilen bulgular aĢağıda 

özetlenmiĢtir. 

 - Algıları Ģekillendirebilmek için kültürü anlamak, kültürü anlamak 

için de derinlemesine bilgi sahibi olmak lazımdır. Hangi tarz gücün 

uygulanması gerektiği kararı elde edilen bu bilgilere göre Ģekillendirilmelidir. 

 - Yerel halkın inançları ve davranıĢ biçimleri anlaĢılmadan güç 
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uygulamak yanlıĢ bir davranıĢ tarzı olabilir. Ancak, birisinin kültürünü 

öğrendikten sonra, onu etkileme ve istediklerini yaptırabilme konusunda 

baĢarıya ulaĢılabilir. 

 - YumuĢak gücü uygulayabilmek için kültürel istihbaratın elde 

edilmesi kaçınılmazdır. Afganistan ve Irak harekâtlarının, kültürel istihbaratın 

gerekliliğini açıkça ortaya koyduğu ileri sürülebilir. 

 - Ġstihbarat toplumu, yıllardan beri geleneksel savaĢlar içerisinde 

sert güç için çalıĢırken, günümüzde asimetrik ve toplum-merkezli savaĢların 

ortaya çıkması ile birlikte, kültürel bilgiye önem veren kültürel istihbarata 

odaklanmaya baĢlamıĢtır. Ancak bu odaklanmanın yeterli olduğu konusunda 

Ģüpheler bulunmaktadır. Gelecekte yaĢanacak harekâtlarda, istihbarat 

toplumu kültürel faktörlere odaklanmadığı sürece, ne kurumsal olarak NATO 

ne de bireysel olarak devletlerin kalıcı bir baĢarı sağlamasının mümkün 

olmayacağı tezi ileri sürülebilir. 

 - Kültürel istihbaratın sonuçları, yumuĢak güç kullanımı ve karar 

verme sürecini destekleyecek niteliktedir. 

 Yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda, kültürel istihbarat vasıtasıyla 

elde edilen kültürel bilginin, özellikle toplum-merkezli harekâtlarda, yumuĢak 

güç uygulamasında önemli bir yer teĢkil ettiği sonucuna varılmıĢtır.  

 e. GörüĢme yapılan 30 NATO personeli ISAF bünyesinde görev 

yapmıĢtır. Bununla birlikte katılımcıların bazıları NATO tarafından icra edilen 

diğer harekâtlara (KFOR, SFOR ve Irak) katılım sağlamıĢlardır. “Harekâtta 

veya harekâtın herhangi bir safhasında (eğitim, planlama vb) NATO ile 

çalıĢtınız mı? Evet ise açıklarmısınız” Ģeklinde sorulan soruya katılımcıların 

tamamı “evet” cevabını vermiĢtir. Katılımcılar, NATO‟nun çeĢitli alanlarında, 

örneğin; “Afganistan Politik ve Sosyo-Ekonomik Konularda Planlama Subayı, 

Ġrtibat Subayı (Afganistan), ISAF Planlama Subayı, Özel Kuvvetler 

(Afganistan), Planlama Subayı (Bosna), Afgan Hava Kuvvetleri Halkla ĠliĢkiler 

Direktörü (Afganistan), NATO Irak Eğitim Misyonu (Irak) vb.”  olarak görev 

yaptıklarını ifade etmiĢlerdir. 

 Bununla birlikte NATO dıĢı personelden Nepal‟li katılımcı, NATO 
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tarafından verilen bir eğitime, Nijerya‟lı katılımcı ise NATO‟nun organize ettiği 

bir tatbikata katılım sağladığını ifade etmiĢtir.      

 f. NATO personeli ile gerçekleĢtirilen görüĢmede katılımcılara, 

NATO‟nun kültürel istihbarat/kültürel farkındalık faaliyetlerini ölçmek 

maksadıyla, “NATO hiç, kültürel istihbarat/kültürel farkındalık 

eğitim/çözümleri içerisinde (ABD‟nin Vietnam CORDS tecrübesi veya Human 

Terrain System/Female Engagament Teams/Key Leader Engagement 

Teams gibi) yer aldı mı?” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. Katılımcıların 

görüĢünün; NATO‟nun bir kurum olarak doğrudan bu tür faaliyetler içerisinde 

olmadığı, daha çok üye ülkelerin bireysel olarak faaliyet gösterdiği üzerine 

yoğunlaĢtığı tespit edilmiĢtir. Katılımcılar tarafından NATO bünyesinde 

kültürel faktörlerin öneminin bilindiği, özellikle ISAF harekâtında konunun 

dikkate alındığı, intikal öncesi ve kilit lider eğitimlerinin büyük bölümünün 

kültürel konulardan oluĢmaya baĢladığı ifade edilmiĢtir. SFOR‟da görev 

yapan Hollanda‟lı katılımcı; sivil-asker iĢbirliği çalıĢmaları kapsamında 

faaliyetlerin olduğunu belirterek, görev öncesinde kültürel konularda eğitim 

aldığını ifade etmiĢtir. 

 g. Kültürel istihbaratın NATO bünyesinde uygulanıĢı ve bu konuda 

gerçekleĢtirilen eğitimlerin araĢtırılması maksadıyla katılımcılara, “NATO 

bünyesinde kültürel istihbarat eğitimi zorunlu mu? Eğer evet ise, NATO 

bünyesinde askerlere/subaylara kültürel istihbarat eğitimi nasıl veriliyor?” 

Ģeklinde soru yöneltilmiĢtir. Bu konuda verilen cevaplar, bir önceki soruya 

verilen cevaplar paralelinde, ülkelerin bu tür eğitimleri bireysel olarak 

organize ettikleri yönünde yoğunlaĢmıĢtır.  

 Ġngiliz katılımcı, kültürel istihbarat eğitiminin Ġngiliz ordusu için zorunlu 

olduğunu ve olası bir harekât öncesinde ordu bünyesinde bu eğitimlerin 

verildiğini ifade etmiĢtir. Bir baĢka Ġngiliz katılımcı ise bu bilgiyi teyit etmiĢ, 

Ġngiliz ordusu için; harekât öncesi ve harekât süresince, harekât bölgesi 

kültürüne yönelik eğitimlerin zorunlu olduğunu belirtmiĢtir. Kültürel eğitim 

kapsamında, her düzeyde asker için bir eğitim paketi olduğu, rütbe ve 

konuma göre içeriği derinleĢen eğitimlerin verildiği ifade edilmiĢtir. 

GerçekleĢtirilen görüĢmede ABD‟li katılımcı, kültürel konulara iliĢkin 
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eğitimlerin, ABD ordusu için önemli ve zorunlu olduğunu, harekât bölgesine 

intikal edilmeden önce tüm askerlerin bu eğitimleri aldıklarını belirtmiĢ, 

Fransız katılımcı ise kültürel eğitimlerin ülkelerin ulusal sorumlulukları altında 

olduğunu ve her NATO ülkesinin bireysel eğitim programlarına sahip 

olduğunu ifade etmiĢtir. NATO içerisinde kültüre iliĢkin bireysel eğitimlerin 

varlığı, hemen hemen tüm ülke katılımcıları tarafından kabul edilmiĢtir. 

 Yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda NATO içerisinde kültürel 

konulara iliĢkin detaylı eğitimlerin, üye ülkelerin bireysel çabalarıyla 

gerçekleĢtirildiği sonucuna varmak mümkündür. Bununla birlikte Türk 

katılımcı ile yapılan görüĢmede, Norveç‟te bulunan NATO MüĢterek Harp 

Merkezi'nde (Joint Warfare Center) ISAF harekâtı kapsamında kültürel 

eğitimlerin verildiği öğrenilmiĢtir. Söz konusu merkezin resmi Ġnternet sitesi 

incelendiğinde; üçüncü bölümde de anlatıldığı Ģekilde eğitimlerin gerçek 

senaryolar çerçevesinde gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Eğitimlerde, intikal 

edilecek ülke halkı ile her koĢulda nasıl iletiĢim kurulacağı yönünde temel 

bilgiler sunulmaktadır (NATO Joint Warfare Centre [Web], 2014). Bununla 

birlikte, üçüncü bölümde incelendiği gibi NATO bünyesinde; NATO Okulu, 

Ġnsan Ġstihbaratı Mükemmelliyet Merkezi, Sivil-Asker ĠĢbirliği Mükemmelliyet 

Merkezi, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve BarıĢ Ġçin Ortaklık 

Merkezi Komutanlığı gibi kurumlarda da kültüre iliĢkin eğitimler verildiği tespit 

edilmiĢtir. Söz konusu merkezlerde gerçekleĢtirilen eğitimler incelendiğinde; 

kültürel farkındalığı yaratıcı temel eğitimlerin sunulduğu görülse de, 

derinlemesine bir kültürel eğitimin olmadığı sonucuna varılmıĢtır. Bunun yanı 

sıra, NATO personeli tarafından hazırlanan Çokuluslu Deneme (Multinational 

Experiment 6.0) dokümanının 4.3‟üncü bölümünde “kültürel konular” 

tanımlanmıĢ ve bu konuda önemli bilgiler sunulmuĢtur. Dokümanda belirtildiği 

üzere, yeni savaĢ ortamında kültürel konular kapsamında; harekât alanında 

bulunan dinamiklerin bilinmesi, makro ve mikro seviyede kültürel farkındalık 

yaratılması, askeri personelin yabancı dil, kültürel istihbarat, müzakere 

teknikleri ve çatıĢma çözümü konularında eğitilmesi, öncelikli hedefler 

arasında yer almaktadır (Multinational Experiment  6.0, 2010).   

   NATO dıĢı personele ülkelerinde kültürel eğitimlerin zorunlu olup 
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olmadığı sorulduğunda; 15 katılımcıdan 7‟si ülkelerinde bu yönde eğitimler 

olduğunu ifade etmiĢtir. Pakistan‟lı katılımcı, verilen eğitimlerin kültürel 

farkındalık eğitimi Ģeklinde gerçekleĢtirildiğini belirtmiĢtir. Uganda‟lı katılımcı, 

her seviye asker için bu eğitimlerin verildiğini ifade etmiĢtir. Bununla birlikte, 

genel kültürel farkındalık eğitiminin askerler için, üst düzey liderlik eğitimi adı 

altında daha özel bir kültürel farkındalık eğitiminin ise üst düzey karar 

vericiler ve komutanlar için verildiğini belirtmiĢtir. Diğer taraftan Filipinler‟den 

katılımcı, intikal edecek birliklerin iki hafta süren bir kursa tertip edildiklerini, 

bu kursun intikal edilecek ülkenin kültürünün tanınmasına iliĢkin olduğunu 

ifade etmiĢtir. Son olarak, Nepal‟de BM görevleri kapsamında kültüre yönelik 

eğitimler almanın mecburi olduğu, Endenozya ve Tayland‟da ise dil, din ve 

kültürel eğitimler verildiği öğrenilmiĢtir. 

 Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde; NATO kapsamında kültür 

ve kültürel istihbarata iliĢkin eğitimlerin, daha çok ülkelerin bireysel olarak, 

kendi kurumsal bünyelerinde gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. NATO 

bünyesinde ise, harekât alanına iliĢkin kültürel eğitimler çok ayrıntılı olmasa 

da, mükemmelliyet merkezleri ile okullar tarafından verildiği görülmektedir. 

NATO, özellikle Afganistan ve Irak harekâtlarından elde edilen dersler 

neticesinde, kültürel konuların önemini kavramıĢ ve planlamalarında bu 

konulara daha çok yer vermeye baĢlamıĢtır. Gelecekte NATO‟nun yeni ve 

farklı kültürlere sahip harekât alanlarında yer alma olasılığı 

değerlendirildiğinde, kültürel konulardaki farkındalık seviyesinin artırılmasının 

öneminin bir kez daha ön plana çıktığını söylemek mümkündür. Öte yandan, 

NATO harici diğer ülkelerin de konuya tamamıyla yabancı olmadıkları 

yorumu yapılabilir. Özellikle, BM harekâtlarına katılım sağlayan ülkelerin, 

kültürel faktörlerin harekâttaki rolünü daha fazla kavradığı gözlemlenmiĢtir.  

 NATO içerisinde, karar vericilere ve komutanlara kültürel konularda 

danıĢmanlık yapan personelin bulunduğu gerçekleĢtirilen görüĢmelerde tespit 

edilmiĢtir. Bu personel, sivil uzmanlar, istihbarat subayları ve Afgan 

mültecilerden oluĢmaktadır. Afganistan ve Irak gibi harekât alanlarında NATO 

bünyesinde çalıĢan tercümanların da aynı zamanda kültürel danıĢman olarak 

görev yaptıklarını söylemek mümkündür. 
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 Kültürel danıĢmanların ve yerel tercümanların karar vericileri doğru 

yönlendirebilmeleri için, öncelikle kültürel konulara iliĢkin eğitimli olmalarının 

Ģart olduğu söylenebilir. Kültürel danıĢmanların, yerel halk ile nasıl iletiĢim 

kurulacağı ve kültürel konuların nasıl analiz edileceği konularında uzman 

olmaları önemli bir husustur.   

 ğ. NATO içerisinde ve NATO dıĢında gerçekleĢtirilen kültürel 

eğitimler sonunda herhangi bir geri besleme olup olmadığının araĢtırılması 

maksadıyla katılımcılara; “kültürel eğitimler sonunda geri besleme yapılıyor 

mu? Evet ise ne Ģekilde?” Ģeklinde bir soru yöneltilmiĢtir. NATO 

katılımcılarının tamamı bu soruya “evet” olarak cevaplarken, NATO dıĢı 15 

katılımcıdan 4‟ünün cevabı “hayır” olmuĢtur.  

 “Ne Ģekilde geri besleme yapılıyor” sorusu için; a) YurtdıĢı görevler 

sonunda yapılan anket, b) Düzenli bir değerlendirme sistemi, c) Alınan 

dersler ve d) Diğer olmak üzere dört seçenekli cevap Ģıkkı tanımlanmıĢtır.  

 Cevaplar yorumlandığında ortaya çıkan tabloda, birinci olarak 

“öğrenilmiĢ derslerden geri besleme”, ikinci olarak ise “anket” cevaplarının ön 

plana çıktığı tespit edilmiĢtir  (ġekil-18).  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
   ġekil-18 : Görev Sonrası Kültürel Geri Besleme Araçları 

 Ayrıca “diğer” konular arasında, harekât alanındaki komutanların 

değerlendirmesi ve harekât alanında görev sonu brifingleri Ģeklinde geri 

beslemelerin olduğu ifade edilmiĢtir. 
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 h. NATO, kurulduğu tarihten beri birçok harekât içerisinde yer 

almıĢtır. Bu harekâtlar kapsamında kültürel bilgiye eriĢim konusunda çeĢitli 

çabalar sarf edilse de halen, teori ile pratik arasında, bir baĢka ifadeyle 

hazırlanan harekât planları ile uygulamada derin uçurumların olduğu 

söylenebilir. Bu tespit, NATO‟nun 30 katılımcısına yöneltilen; “NATO 

içerisinde, elde edilen etnoğrafik, kültürel bilgi ile harekât planları arasında 

uçurumlar olduğunu düĢünüyor musunuz? sorusuna verilen cevaplar ile 

desteklenmiĢtir. 30 katılımcıdan 28‟i (%93) "evet" cevabı verirken, 2‟si (%7) 

"hayır" demiĢtir. Ortaya çıkan sonuçlar neticesinde, bahsedilen bu uçurumun 

hâlihazırda devam ettiği değerlendirilmiĢtir. 

 Katılımcılar tarafından konuyla ilgili ortaya konulan farklı görüĢler 

doğrultusunda elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 - Uçurumun, operasyonel ve taktik faaliyetler ile stratejik hedefler 

arasındaki koordinasyon ve iletiĢim eksikliğinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir.  

 - Teorik olarak arada uçurum olmamalı ancak pratikte bu pek 

mümkün görünmüyor. Herkes gibi politikacılar, karar vericiler, askerler ve 

planlamacılar da yanlıĢ yapabilir. Bazı harekât planları, kültürel ve etnografik 

bilgiye odaklanmamaktadır. Eğer planlar, kültürel ve etnografik bilgiye 

odaklanırsa, kuvvetlerin hata yapma oranları azalır. Ancak planlar mükemmel 

bir Ģekilde hazırlanmıĢ olsalar da, insanın ve çevresel Ģartların değiĢtiği 

unutulmamalıdır. 

 - Harekât icra eden askeri personelin eğitim becerisi ve kültürel 

farkındalığının, en zayıf halka kadar güçlü olduğu unutulmamalıdır. 

 - NATO, genelde kitabi bilgilerle durumsal farkındalık sürecini 

hazırlamaya çalıĢmaktadır. Oysa ilgili ülkede, gerçek durumun biraz farklı 

olduğu harekâtın geliĢimiyle birlikte kendisini göstermektedir. 

 - Özellikle, bilgi paylaĢımı, pratiğe uygulama ve öğrenilmiĢ dersler 

bağlamında eksiklikler olduğu düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra bir baĢka 

eksiklik konusunun, bu kazanımların gelecek harekâtlara uygulamadaki 

baĢarısızlıklar olduğu söylenebilir.  
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 - Uçurumun var olacağı kabul edilebilir. Çünkü bölgede yıllarca 

yaĢamayan birisinin, o bölgenin kültürünü tam olarak anlayabilmesi pek 

mümkün görünmemektedir. 

 Katılımcılar tarafından ifade edilen hususların tamamının önemli olduğu 

değerlendirilirken özellikle son cevap oldukça dikkat çekici bulunmuĢtur. Bu 

kapsamda; 

 - Harekât alanında yer alan yerel halkın kültürünün tam olarak 

anlaĢılabilmesi için özellikle alan çalıĢmaları yapılmasının,  

 - Eğitimlerin; uzman, bölgede yaĢamıĢ ve bölgenin hassasiyetlerini 

tam olarak bilen personel tarafından verilmesinin,  

 - Kültürel bilginin analiz edilmesi ve yorumlanması ile elde edilen 

kültürel istihbaratın, doğru bir Ģekilde ve zamanında uygulayıcılara 

ulaĢtırılmasının, bahse konu olan uçurumun azaltılması adına etkin çözümler 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

 ı. Harekât planları ile kültürel ve etnografik bilginin kullanımı 

arasındaki uçurumun var olduğunun tespitiyle birlikte, bu uçurumun yok 

edilmesi ve harekâtın etkinliğini engelleyen sosyo/kültürel faktörlerin tespit 

edilmesi maksadıyla katılımcılara “harekât alanı/çevresinde, harekâtın 

etkinliğini engelleyen sosyo/kültürel faktörler nelerdir ?” sorusu yöneltilmiĢtir.  

 Katılımcılar tarafından genel olarak, harekâtın etkinliği açısından birçok 

engelin var olduğu ifade edilmiĢtir (ġekil-19). Cevaplar incelendiğinde, bazı 

katılımcıların birden fazla seçenek sundukları tespit edilmiĢtir. Bu engellere 

iliĢkin, 45 katılımcıdan 25'i "iletiĢim eksikliği"ni ön plana çıkarmıĢtır. Bununla 

birlikte, 15 katılımcı "dil", 14 katılımcı "din", 13 katılımcı "yaĢam tarzı" ve 3 

katılımcı da "cinsiyet farklılığı" hususlarının, harekâtın etkinliğini engelleyen 

sosyo/kültürel faktörler olduğunu ileri sürmüĢlerdir.   
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ġekil-19 : Harekâtın Etkinliğini Engelleyen Sosyo/Kültürel Engeller 

  Verilen cevaplar yorumlandığında, kültürlerarası iletiĢim eksikliğinin 

katılımcıların % 36'sı tarafından önemli bir engel olarak gösterildiği tespit 

edilmiĢtir (ġekil-19). Kültürlerarası iletiĢimi, birbirini tam olarak tanımayan iki 

veya daha fazla kültürün iletiĢim içerisine girme durumu olarak tanımlamak 

mümkündür. ĠletiĢim alanında yaĢanan sorunlar, zaman zaman maddi ve 

asker kaybına kadar giden sonuçlar doğurabilmektedir. Bu durum, görüĢme 

yapılan ABD‟li katılımcı tarafından örnek verilerek açıklanmıĢtır:  

“Birçok kez NATO/ABD kuvvetlerinin yerel halkı olumsuz yönde etkileyecek dar 

görüĢlü kararlarına Ģahit oldum. Irak‟ta El Numaniyah yakınlarında Irak 

Birliğinde görev yaptım. Terörizmle mücadele açısından en önemli taktiklerden 

birisi, halk nezdinde hükümetin kendilerini koruyabileceği düĢüncesinin 

oluĢturulmasıdır. Bunun için toplumun gözünde hükümetin yasal bir yapıya 

sahip olması ve halkın hükümetin icraatlarına gönüllü katılım sağlaması 

gerekmektedir. Yerel halka yönelik yaptığımız hatalardan birisi, yerel Ģirketlere 

iĢ vermememizdir. Bu Ģekilde davranarak halkın terörizme destek vermesine 

neden oluyoruz. Bunun en belirgin örneği, askeri üs içerisinde hizmet sağlayıcı 

olarak kiralanan ABD Ģirketinin varlığıdır. Hâlbuki bu Ģirketin vereceği hizmetler, 

yerel Ģirketler tarafından da sağlanabilir. Bu sayede yerel halk ile iletiĢim artar, 

iĢ imkânı yaratılır ve yerel halkın refah seviyesi yükseltilebilir. Ancak biz bunu 

yapmadık ve halkın bize karĢı cephe almasına ve terörizme destek vermesine 

yol açtık. Eğer yerel Ģirketler vasıtasıyla halka iĢ imkânı yaratabilseydik, hem 

kalpler kazanılır hem de dini liderler vasıtasıyla terörizme katılımlar önlenebilirdi. 

Bir diğer örnek, altyapı hizmetlerinin yerel Ģirketler yerine bir baĢka ülke 

Ģirketine verilmesiydi. Bu durum uluslararası kriz yarattı. Sonunda yerel dini 

liderler ile karĢılıklı olarak iletiĢim kurularak soruna çözüm bulundu. Sonuç 

olarak, küçük Ģeyler büyük etkiler yaratabiliyor. Burada bahsedilen problemler 

küçük görülebilir ancak yapılan yanlıĢlar stratejik etkilere neden olabilecek 
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kadar büyük olabiliyor.”  

 Norveç‟li katılımcının iletiĢim eksikliği ile ilgili görüĢü, baĢarısızlığın 

nedenine iliĢkin farklı bir yaklaĢım sergilemesi açısından dikkat çekici 

bulunmuĢtur. O‟na göre Afganistan‟da ISAF‟in en zayıf noktası, harekât 

alanında çok fazla ülkenin, bir baĢka ifadeyle çok çeĢitli kültürlerin yer 

almasıdır. Norveç‟li katılımcı bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: 

“SavaĢlar zaman zaman kaybedilir veya kazanılır. Bu durum, Afganistan için de 

geçerlidir. ISAF, Afgan kültürünü anlayabildiği ölçüde savaĢı kazanabilecektir. 

Bu mücadele her seviyede gerçekleĢebilir. ISAF‟ın en zayıf noktası, farklı 

ülkelerin sahip olduğu farklı kültürlerden oluĢmasıdır. Bu durum, Afgan 

kültürüne sergilenen farklı yaklaĢımların temel nedeni olarak görülürken aynı 

zamanda ortak bir farkındalık sağlanmasına da engel olmaktadır.”     

 Kültürlerarası iletiĢim eksikliğinin NATO açısından farklı sonuçlar 

yarattığı söylenebilir. Bu durumu değiĢik açılardan değerlendirmek 

mümkündür. Birinci olarak; NATO içerisinde farklı kültürler yer almaktadır. Bu 

kültürler arasında zaman zaman anlaĢmazlıklar ve iletiĢim eksikliklerinin 

oluĢması doğaldır. NATO öncelikle, kendi içerisindeki bu farklı kültürler 

arasında iletiĢimin sağlıklı olmasını hedeflemektedir. Ġkinci olarak; harekât 

bölgesinde farklı kültürler bulunabilmektedir. Örneğin, Afganistan'da çok fazla 

etnik grup yer almakta ve her grubun kendine özgü kültürleri bulunmaktadır. 

Kültürel iletiĢim eksikliğinin bu gruplar arasında da var olduğunu söylemek 

mümkündür. Üçüncü olarak; NATO içerisindeki farklı kültürler, harekât 

bölgesindeki farklı kültürlerle iletiĢim kurmak durumundadırlar. Dolayısıyla 

ortaya çıkan bu farklılıkların yarattığı karmaĢıklığın ve zafiyetlerin önüne 

geçilmesinin oldukça zor olabileceği değerlendirilmektedir. NATO içerisindeki 

her bir ülkenin, harekât alanındaki kültürlere aynı hassasiyetle yaklaĢmasının 

pek mümkün olmayacağı ifade edilebilir. Örneğin, Türkiye‟nin müslüman 

Afgan halkına karĢı yaklaĢımının ve sergilemiĢ olduğu hassasiyetin, bir diğer 

NATO üyesi ile aynı olmadığı ifade edilebilir. Bunun temel nedeninin 

“paylaĢılan kültür” olduğunu söylemek mümkündür.  

 Katılımcılar tarafından verilen cevaplarda, önemli engeller olarak 

gösterilen konulardan bir diğeri, din ve dil farklılıklardır. Harekâtı 

düzenleyenler ile yerel halkın inançlarının farklı olması, bunun neticesinde 



 

256 
 

halkın dini inançlarına saygı gösterilmemesi, çatıĢmanın temel nedenlerinden 

birisi olarak ortaya çıkmaktadır.  

 AraĢtırmacı tarafından, altı aylık süre ile Afganistan‟da gerçekleĢtirilen 

çalıĢma esnasında gözlemlendiği Ģekilde, Afgan halkı dini inançlarına aĢırı 

derecede bağlıdır. 18 yaĢındaki Afgan gencinin göstermiĢ olduğu tepki, bu 

duruma güzel bir örnektir. Kabil‟de icra edilen bir devriye görevi esnasında, 

Afgan genci Türk devriye timine olumsuz bir tavır sergileyerek bireysel saldırı 

düzenlemek istemiĢtir. Tercüman vasıtasıyla yapılan görüĢmelerde, Türk 

askerinin müslüman olduğunun belirtilmesi ve dini konular üzerine 

gerçekleĢtirilen kısa bir sohbet neticesinde Afgan genci; yabancı askerlerin, 

dinlerinin farklı olması nedeniyle, kendileri için tehdit oluĢturduğunu, Türklerin 

müslüman olduğunu bilmediğini ifade etmiĢtir. Bahse konu genç Afganlı, 

müslüman Türk askerine sevgi gösterisinde bulunarak görevin geri kalan 

kısmında yardımcı olmuĢtur. Ancak diğer ülke askerlerinin, onun için hala bir 

tehdit özelliği taĢıdığını belirtmek mümkündür. Müslüman olduğu için Türk 

askerini tehdit olarak görmeyen bu gencin, “müslüman olmayan ordular 

düĢmandır” algısının değiĢtirilmesinin oldukça zor olduğu söylenebilir. 

 Dil farklılıkları bir diğer çatıĢma nedenlerinden birisidir. NATO askerleri 

görevlerini genellikle tercüman kullanarak icra etmektedir. Afganistan‟a intikal 

eden kuvvetlerin yerel dili bilmemelerinin, olaylara hızlı reaksiyon vermelerini 

engellediği söylenebilir. ĠletiĢim sadece tercümanların kontrolünde 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Bu durumun, zaman zaman yanlıĢ anlaĢılmalara, 

olumsuz etki ve tepkilere neden olduğu bugularına rastlanmıĢtır. ĠletiĢim 

sorunları, sadece konuĢma bağlamında değil aynı zamanda “beden dili” 

kullanımında da kendini göstermektedir. NATO‟nun kendi bünyesinde bile 

farklı “beden dili” yaklaĢımlarının var olduğu düĢünüldüğünde, beden dilinin 

yanlıĢ kullanımının ortaya çıkmasının kaçınılmaz bir durum olduğu ifade 

edilebilir. Bir ülke için “tamam” anlamındaki bir hareket, diğer ülke için yanlıĢ 

bir anlam ifade edebilmektedir. Örneğin; Özbek asıllı Afgan askerine el ile 

yapılan selamlama da, selamlayanın baĢında Ģapka olması Ģarttır. ġapka 

olmadan, elini baĢına götürerek yapılan selamlama, Özbek asıllı Afgan askeri 
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tarafından hakaret olarak algılanabilmektedir. 57    

 Tespit edilen diğer bir kültürel engel, harekâtı düzenleyen batı kültürü ile 

harekât alanında bulunan doğu kültürü arasındaki anlaĢmazlık ve 

farklılıklardır. Bir baĢka ifadeyle, her iki grup arasında gözlemlenen farklı 

yaĢam tarzıdır. Farklı yaĢam tarzı, kültürler arası iletiĢimsizliği artıran 

nedenlerden birisi olarak gösterilebilir. Din ve aile merkezli bir topluma karĢı, 

kapitalist ve batılı düĢünce tarzı, özellikle Afganistan gibi harekât alanında 

çatıĢmanın en temel nedenlerinden birisi olarak görülebilmektedir. Batılılar 

için Afganlılar gibi, Afganlılar için de Batılılar gibi düĢünmenin oldukça zor 

olduğu söylenebilir. Batı gelenek ve görenekleri, Afganlılar için ne kadar 

yabancı ve kabul edilemez ise, Batılılar için de Afgan gelenek ve görenekleri 

aynı özelliği taĢımaktadır. Örneğin; doğu kültüründe düğün adetleri, Batılılar 

için bir tehdit unsuru gibi görülebilmekte ve tehdit olarak algılanabilmektedir. 

Afganistan'da düğünlerde eğlenmek maksadıyla açılan ateĢlerin ABD'liler 

tarafından saldırı olarak algılanması bunun en güzel örneğidir. Bununla 

birlikte Batılıların aile, çocuk yetiĢtirme ve özgürlük anlayıĢları, Afganlılar için 

kabul edilemez bir durumdur. Kadın ve çocukların savaĢ içerisinde kullanımı, 

keskin dini kurallar ve maddi imkânların kısıtlı olduğu bir yaĢam tarzı Batılılar 

açısından sıradıĢı bulunurken, bu durum Afganlılar için olağandır. Tüm bu 

farklı yaĢam tarzlarının, her iki toplumun ortak bir platformda buluĢmasını 

engelleyici faktörler olarak karĢımıza çıkacağı sonucuna varmak mümkündür. 

 Son olarak cinsiyet farklılıklarının dikkate alınmamasının diğer bir engel 

olarak görüldüğü söylenebilir. Bu durumun, yabancı askerlerin ülkelerinde 

keskin sınırları olmayan kadın-erkek ayrımının, Afganistan‟da yarattığı 

hassasiyeti anlamamaları nedeniyle ortaya çıktığını belirtmek mümkündür. 

Özellikle kadına yaklaĢım tarzının, çatıĢmanın temel nedenlerinden birisini 

oluĢturduğu değerlendirilebilmektedir. 

 i. Katılımcılara, “NATO‟nun askeri kültürünün belirgin özellikleri, 

harekâtın içerisindeki kuvvetlerin (toplum veya çok uluslu timler ile) 

etkileĢimini etkiler mi?” sorusu, 28 üyeli NATO‟nun kendi içerisinde yer alan 

                                            
57

 Söz konusu davranıĢ biçimi literatürde yer almamaktadır. Bu tespit, 2004 yılında 
Afganistan‟da gerçekleĢtirilen mülakatlar sonucunda bizzat gözlemlenmiĢtir. 
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değiĢik kültürlerin etkileĢimi ve harekâta olan etkisinin anlaĢılması 

maksadıyla yöneltilmiĢtir. Katılımcıların cevabının, “kültürel farklılıklar ve 

kültürel hassasiyetlerin önemi” üzerine odaklandığı tespit edilmiĢtir. NATO 

içerisindeki bazı ülkelerin hassasiyetlerinin, etkin bir bilgi paylaĢımını 

olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.  

 NATO‟nun kendi içerisinde yaĢadığı kültürlerarası iletiĢim sorunu 

hakkında ABD‟li katılımcının görüĢü dikkat çekicidir. ABD‟li Albay rütbesinde, 

Afganistan ve Irak gibi harekât alanında milli ve NATO bünyesinde görev 

yapan katılımcıya göre temel sorunlardan birisi, her bir NATO üyesi devletin 

sahip olduğu bireysel hedeflerin, NATO‟nun kurumsal olarak sahip olduğu 

hedeflerden farklılığıdır.  Katılımcı bunu Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 

“NATO‟nun etkin çok uluslu ekipler oluĢturabileceğine inanıyorum. Ancak her 

ülkenin kendi milli hedefleri, NATO‟nun uzun dönem planlama ve görevlerinin 

oluĢturulmasını olumsuz etkilemektedir. Her ülkenin kendi milli kısıtlamaları, 

ortak bir harekâtı birçok kez mümkün kılmamaktadır. Afganistan ve Irak‟ta ABD 

askerleri, görevlere birçok kez yalnız baĢına gitmek zorunda kalmıĢtır. Örneğin; 

Afganistan‟da birlikte görev yaptığımız Ġngiliz askerleri ile birçok konuda fikir 

ayrılığı yaĢadık. Afgan askerlerinin eğitiminde hem Ġngilizlerin hem de bizim 

farklı yaklaĢımlarımız oldu. Dolayısıyla her iki ülkenin NATO bünyesinde 

olmasına rağmen ortak bir davranıĢ sergileyemediği söylenebilir. Tabii ki bu 

durumun Afgan askerleri üzerinde olumsuz bir algının oluĢmasına neden 

olduğunu ifade etmek mümkündür.” 

 Diğer taraftan bir baĢka ABD‟li katılımcı, Afganistan‟da NATO 

askerlerinin altı aylık periyotlarla değiĢmesi nedeniyle, NATO güçleri ile yerel 

halk arasında kurulan iletiĢimin sağlıklı olmadığını vurgulamıĢtır. Bu durumun 

NATO içerisinde bile sorun teĢkil ettiğini ifade etmek mümkündür. Katılımcıya 

göre Afgan halkı, yaĢanan bu sorun nedeniyle NATO‟nun sürekli ve istikrarlı 

bir stratejisine Ģahit olamamıĢtır. 

 Katılımcılar tarafından, konuyla ilgili ortaya konulan farklı görüĢler 

doğrultusunda elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 - NATO içerisindeki üye ülkelerin davranıĢları arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. Bu durum, NATO içerisinde ortak bir davranıĢ kalıbı 

geliĢtirmeyi imkânsız hale getirmektedir. 
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 - Bazı ülkeler, birtakım özel görevler için ulusal çekincelerini ortaya 

koymaktadır. Bu çekinceler ve yükselen ulusal görüĢler, hem iletiĢimi hem de 

harekâtların baĢarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

 - Farklı ülkeleri bünyesinde barındıran NATO‟nun, ortak bir görüĢ 

çerçevesinde birlik olması çoğunlukla mümkün değildir. Kültürel hassasiyetler 

ülkeden ülkeye değiĢmektedir.  

 - NATO‟nun askeri kültürü bunu engellemiyor, ancak NATO 

askerlerinin mensup olduğu ülkelerin kültürü etkileĢimi zorlaĢtırıyor. 

 Yukarıda belirtilen düĢünceler yorumlandığında; farklı kültürlerden 

oluĢan NATO‟da bireysel davranıĢların daha ön plana çıktığı, bu durumun 

ortak hareket etmeyi zorlaĢtırırken aynı zamanda kültürler arası iletiĢimi de 

olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmektedir.  

 j. NATO‟nun Afganistan‟da sürdürdüğü harekât 2014 yılı itibariyle 

devam etmektedir. Harekât bünyesinde bir taraftan sert güç uygulanırken, 

diğer taraftan yumuĢak güç uygulamaları çeĢitli faaliyetler kapsamında 

kendisini göstermektedir. NATO‟nun bugüne dek icra ettiği harekâtlarda 

zaman zaman baĢarısızlıklar yaĢandığı gözlemlenen bir gerçektir. Bu 

çerçevede, NATO perspektifinden Afganistan‟da çatıĢma çözümü için en iyi 

hareket tarzının araĢtırılması maksadıyla NATO personeline, araĢtırmanın ilk 

sorusunda yer alan güç faktörlerini içerecek Ģekilde “NATO perspektifinden, 

Afganistan‟da çatıĢma çözümü için en iyi hareket tarzı nedir?” Ģeklinde bir 

soru yöneltilmiĢ, cevaplanması maksadıyla; a) Sert Güç, b) YumuĢak Güç, c) 

Akıllı Güç, d) Diğer çözümler (Nedir, NATO nasıl uygular?) olmak üzere dört 

seçenek tanımlanmıĢtır. 

 GörüĢmenin birinci sorusunda, harekât alanına intikal etmeden önce 

veya harekât alanında kullanılan güç unsurları ve bu güç unsurlarının 

hangisinin daha etkin olarak kullanıldığının araĢtırılması maksadıyla tüm 

katılımcılara soru yönetilmiĢtir. Benzer cevap Ģıklarını içeren ikinci bir soru, 

bu kez NATO açısından ve Afganistan özelinde en iyi çözümün hangisi 

olması gerektiğinin araĢtırılması maksadıyla NATO ülke personeline 

sorulmuĢtur. 
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 Verilen cevaplar incelendiğinde; NATO‟nun Afganistan özelinde 

uygulayabileceği en etkin çözüm olarak katılımcıların %63‟ü tarafından “akıllı 

güç”, bir baĢka ifadeyle “sert ve yumuĢak gücün koordineli kullanımı” 

öngörülmüĢtür (ġekil-20). Bununla birlikte %20‟si “yumuĢak güç”, %17‟si ise 

“duruma ve Ģartlara göre değiĢir” olarak görüĢ bildirmiĢtir. Dikkat çekici olan, 

hiçbir katılımcının salt “sert gücü”, NATO‟nun bir çözümü olarak ileri 

sürmemesidir. Diğer çözümler kapsamında farklı görüĢler mevcuttur. 

 

 

 

 

    ġekil-20 : Afganistan‟da ÇatıĢma Çözümünde En Etkili Hareket Tarzları 

 Katılımcılara göre; Afganistan‟daki çatıĢmanın sadece sert veya 

yumuĢak güç ile çözümü zordur. En iyi çözüm, bir yandan sert güç 

uygularken diğer yandan yumuĢak gücün koordineli kullanımıdır. Bununla 

birlikte bazı katılımcılara göre, en iyi çözüm yoktur, en az sancılı çözüm 

vardır. Bu aĢamada Afganistan'da en iyi çözüm için geç kalındığı 

değerlendirilmiĢtir. Bu görüĢü destekleyici Ģekilde, ülkenin gerçeklerinin 

kabullenilerek Taliban ile anlaĢılması ve Taliban‟ın siyasi arenada varlık 

göstermesine göz yumulması, bir baĢka çözüm önerisi olarak ileri 

sürülmüĢtür. 

 Ġlk soruda verilen cevaplar incelendiğinde; %45 ile “yumuĢak güç” ön 

plana çıkarken, % 29 ile “içinde bulunulan ortama göre değiĢir” görüĢü ikinci 

sırada yer almıĢtır. “Akıllı güç” ise %22 ile üçüncü sırada yer alan bir görüĢ 

olmuĢtur. Bu durum, NATO çerçevesinde ve Afganistan harekât alanı gibi 

belirgin bir ortama uyarlandığında ise; % 63 ile “akıllı gücün” birinci sırada yer 

aldığı görülmektedir. Bunun en temel nedeni olarak, uzun yıllar devam eden 

Afganistan harekâtında sert güç ile tam bir baĢarının sağlanamamıĢ olması 

gösterilebilir. Afganistan harekâtından elde edilen dersler; harekâtın 

baĢlangıcında sert gücün etkili bir Ģekilde kullanılırken ilerleyen zamanda tek 
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baĢına bir etkisinin olmadığını göstermiĢ, bununla birlikte yumuĢak güç 

uygulamasının da gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Her iki güç unsurunun tek 

baĢına kullanımının, Afganistan harekâtında baĢarının sağlanması adına 

etkin olmadığını söylemek mümkündür. Bu kapsamda, NATO‟nun muhtemel 

bir harekâtta, bir yandan askeri güç uygularken diğer yandan yumuĢak gücü 

de göz ardı etmemesi gerektiği değerlendirilmektedir. Akıllı güç uygulaması, 

geniĢ bir spektrumda uygulanabilecek en iyi yöntem olarak değerlendirilebilir. 

Harekâtlarda bazen yumuĢak güç zayıflık gösterir, sert güç ise direnç yaratır 

ve düĢmana daha fazla destek sağlar. Bu yüzden her ikisinin birlikte ve 

dengeli kullanımı önemlidir. Unutulmaması gereken konu; gücün her 

çeĢidinin karĢı taraf için kötü ve istenmedik bir durum sergilemesidir. Bu 

yüzden, güç kullanımında dini ve kültürel değerler göz önüne alınarak 

süreklilik sağlanmalıdır.  

 k. Kültürel farkındalık ve kültürel istihbaratın, devam eden veya 

muhtemel bir harekâtın içerisindeki etkilerini araĢtırmak maksadıyla 

katılımcılara “Askerlerin sahip olduğu kültürel farkındalık/kültürel istihbarat” 

harekâtı nasıl etkiler?” Ģeklinde dört seçenekli bir soru sorulmuĢtur. 

Seçenekler Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: a) Uyumu kolaylaĢtırır, b)  Harekâtın 

icrasını kolaylaĢtırır, c) Sadece komutanlar için gereklidir, d) Stres düzeyini 

azaltır.  

 Verilen cevaplar incelendiğinde; hem kültürel farkındalık hem de kültürel 

istihbaratın harekâtın icrasını kolaylaĢtırdığı yönünde görüĢlerin birinci sırada 

yer aldığı tespit edilmiĢtir. Bununla birlikte, "uyumu kolaylaĢtırdığı" yönündeki 

görüĢler ikinci sırada, "stres düzeyini azalttığı" yönündeki görüĢler de üçüncü 

sırada yer almıĢtır. Diğer yandan, kültürel istihbaratın "sadece komutanlar 

için gerekli" olduğu yönünde iki katılımcı görüĢ bildirmiĢtir (ġekil-21).  
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 ġekil-21 : Harekâtın Etkinliği Açısından Kültürel Farkındalık/Kültürel  
   Ġstihbarat 

 Sonuçlar yorumlandığında; devam eden veya olası bir harekâtta hem 

kültürel farkındalık hem de kültürel istihbaratın, harekâta yönelik olumlu 

etkiler yarattığı değerlendirilmiĢtir. Kültürel farkındalığın, intikal eden 

askerlerin harekât alanına uyumunu kolaylaĢtırdığı söylenebilir. Sahip olunan 

bilgi ile harekât icra eden askerler, ortama ve duruma daha kolay adapte 

olabilmekte, kendilerine olan güven artmaktadır. Kültürel istihbarat açısından 

değerlendirildiğinde ise; harekâtın icrasını kolaylaĢtırdığı düĢüncesinin daha 

baskın olduğu görülmektedir. Çünkü kültürel farkındalık yaratmak maksadıyla 

elde edilen kültürel istihbaratın, bir baĢka ifadeyle analiz edilmiĢ kültürel 

bilginin harekât planlarına dâhil edilmesinin, harekâtın icrasını çok daha etkin 

ve kolay kılacağı değerlendirilmektedir. Kültürel farkındalık elde etmek için 

kültürel istihbarata ihtiyaç duyulduğu düĢüncesi doğrultusunda; kültürel 

farkındalığı bir hedef, kültürel istihbaratı da bu hedefe gitmeyi kolaylaĢtıracak 

bir araç olarak değerlendirmek mümkündür. 

 Her iki kavramın harekât alanına intikal eden tüm birimler için gerekli 

olduğu görüĢü, “sadece komutanlar için gereklidir” seçeneğine verilen düĢük 

cevap oranı ile desteklenmiĢtir. Kültürel farkındalık, daha önceki cevaplarda 

da açıkça görüldüğü üzere, tüm personel için sahip olunması gereken önemli 

bir hassasiyettir. Kültürel istihbaratın ise karar vericilere yön verdiği ve 

planlamalarda kullanılabileceği göz önünde alındığında, komuta kademesi ve 
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karar vericiler için oldukça önemli bir ihtiyaç olduğu sonucuna varılabilir.   

 Harekât öncesi ve harekâtın icrası esnasında “bilmek ve farkında 

olmak”, askerler açısından güven ve cesaret sağlayan en önemli unsurlardan 

birisi olarak görülebilir. Bu kapsamda, bilen ve kendine güven duyan 

askerlerin içinde bulundukları duruma karĢı daha az stres yaĢacakları ifade 

edilebilir. Kültürel farkındalığın stres düzeyini azaltma etkisi, kültürel 

istihbarata nazaran daha fazladır. Çünkü kültürel istihbaratın hedefi, doğru ve 

zamanında bilgi elde etmek ve bu bilginin zamanında kullanıcılara 

ulaĢtırılmasıyla kültürel farkındalığın sağlanmasıdır. Dolayısıyla, kullanıcılara 

zamanında ulaĢtırılamayan ve kültürel farkındalığı sağlayamayan kültürel 

istihbaratın, taktik alanda yaĢanan stresi azaltma etkisinin oldukça düĢük 

olacağı sonucuna varılabilir. Bu çerçevede harekât alanı stresini azaltanın 

farkındalığa sahip olma durumu olduğunu söylemek mümkündür. 

 l. GörüĢmenin sonunda, kültürün operasyonlaĢtırılması ile ilgili 

olarak çıkarılan en önemli dersin ne olduğu tartıĢılmıĢtır. Bu maksatla, 

“Kültürün operasyonlaĢtırılması ile ilgili olarak çıkartılan dersler nelerdir?” 

Ģeklinde açık uçlu bir soru yöneltilerek katılımcıların serbest görüĢleri 

alınmıĢtır. Katılımcılar tarafından konuyla ilgili ortaya konulan farklı görüĢler 

ve elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir. 

  - Harekâtlarda sürekli bir sert güç kullanımı ve yumuĢak gücün 

göz ardı edilmesi, insanların fikirleri ve zihinlerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Sürekli ve kesintisiz bir sert güç, akıllı gücün önündeki en 

büyük engeldir.  

  - NATO içerisinde, teoride verilen eğitimlerin pratiğe 

dönüĢtürülmesinde sorunlar yaĢanmaktadır. Kültürel konulara iliĢkin teorik 

eğitimler, sosyoloji ve psikoloji dallarında uzman personel tarafından 

verilmelidir.  

  - NATO‟nun geçmiĢ harekâtlardan edindiği en önemli ders; 

klasik istihbarat anlayıĢına paralel olarak, harekât planlarında “kültürel 

istihbarat” sürecine de yer verilmesi gerekliliğidir.  
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  - Harekâtlarda baĢarılı olabilmek için; çalıĢılan bölgenin ve 

insanlarının tanınması ve kültürel konularla ilgili hiçbir hususun göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. 

  - En büyük ders, kutsal kitabın yakılması olayında alınmıĢtır. 

Bu olay, protestolara ve neticesinde Ģiddete neden olmuĢtur. Tüm bu 

olayların, kültürel istihbarat eksikliğine dayanan kültürel hatalardan 

kaynaklandığı açıkça görülmüĢtür.  

  - Kültürel konulara iliĢkin taktik seviyede yapılan hatalar, 

stratejik seviyede kayıplara neden olabilmektedir. 

  - Birçok farklı kültürün var olduğu Afganistan‟da, farklılıkların 

farkında olmak harekâtın baĢarısı adına önemlidir. Bu farkındalık, zamanında 

ve doğru bir Ģekilde elde edilen kültürel istihbarat ile sağlanmalıdır. 

    - Kültür bazen, çevreden çevreye veya bölgeden bölgeye 

değiĢim gösterebilmektedir. Bir askerin bir diğer ülkeye intikali, değiĢik 

kültürlerle karĢılaĢması anlamına gelmektedir. Aynı dine sahip olsalar bile 

farklı kültürler ile karĢılaĢtıklarında, zorluklar ve farklılıklar ile karĢılaĢmak 

mümkündür.  

  - Kültürel istihbarata sahip olmak ve bu sayede kültürel 

farkındalık sağlamak; insanların iĢbirliğini kolaylaĢtırır, terörist gruplara olan 

desteğin azalmasını sağlar, güven teĢkil eder ve toplumsal korkuyu azaltır.  

  - Kültürel istihbarat, icra edilen/edilecek harekâtlarda, ev sahibi 

ülke desteği, özel kuvvetler, psikolojik harekât ve meteoroloji gibi, önemli bir 

kuvvet çarpanı olarak görülmelidir.  

  - KarĢındaki insanların tarihini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve onları 

olumlu düĢüncelere yöneltecek davranıĢların bilinmesi, onların kendine 

çekilmesi veya tarafsız kalmalarının sağlanması önemlidir. 



SONUÇ 

Gerçek diye birşey yoktur, sadece algılar vardır.  

(Gustave Flaubert)
58

  

 ÇalıĢmanın baĢlangıcında, savaĢtan barıĢı korumaya kadar değiĢen 

harekât ortamlarında, hedefe ulaĢmak için kültürel istihbarata ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı sorusunun yanıtının arandığı belirtilmiĢti. Tezin sonucunda, 

harekât ortamlarında yaĢanan değiĢimin etkisi ile beraber stratejik ve taktik 

seviyede kültürel istihbarata ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiĢtir. 

 ÇalıĢma içerisinde elde edilen katılımcı görüĢlerinin, kuramsal 

çerçevede yer alan bilgiler ile örtüĢtüğü sonucuna eriĢilmiĢtir. GörüĢme 

yapılan katılımcıların büyük bir çoğunluğu, kültürel farkındalık ve kültürel 

istihbaratın harekât içerisindeki gerekliliği ve oynadığı etkin rol konusunda 

hemfikirdir. 

 AraĢtırma sürecinin sonunda ulaĢılan sonuçlar aĢağıda sunulmuĢtur: 

 - Tanımı üzerinde tam bir uzlaĢı sağlanamayan güç kavramı, 

Uluslararası ĠliĢkiler disiplini içerisinde var olan teorilerin açıklanmasında 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu teorilerde, uluslararası iliĢkilerde gücün önemi 

kabul edilmekte ve güç kavramı her bir teorinin kendi analiz düzeyine göre 

tanımlanmaktadır. 

 Uluslararası ĠliĢkiler literatüründe güç kavramı; sert güç, yumuĢak güç 

ve her iki gücün bir arada kullanımını öngören akıllı güç Ģeklinde 

sınıflandırılmıĢtır. KarĢımızdakini tehdit oluĢturmayacak Ģekilde kontrol altına 

alabilmek, her bir gücün en temel amacı olarak dikkati çekmektedir. Sert güç 

bunu "zor kullanarak" yumuĢak güç ise "ikna ve cazibe" yöntemiyle 

gerçekleĢtirmektedir. Öte yandan akıllı güç, her iki gücün beraber kullanımını 

öngörmesi nedeniyle bir yandan döverken diğer taraftan sevmeyi temsil 

etmektedir. 

 - Harekât alanında kullanılacak gücün niteliği, içinde bulunulan 

duruma göre değiĢmektedir. Kullanılacak gücün niteliğine karar vermeden 

                                            
58

 BENEDICT, Gerald. The Five-Minute Philosopher, London, Watkins Publishing, 2011. 



 

266 
 

önce, bölgesel dinamikler ile harekât alanını etkileyen güç yapılarının 

bilinmesine ihtiyaç duyulur. DüĢman veya dost unsurların bakıĢ açıları ve 

onları güdüleyen motivasyonları anlamadan, onları etkilemek ve uygulanacak 

gücün niteliğini belirlemek oldukça zordur. 

 - Soğuk savaĢın sona ermesiyle birlikte savaĢlar Ģekil değiĢtirmeye 

baĢlamıĢ, devletler, savaĢ dıĢı harekâtların içerisinde daha fazla, geleneksel 

savaĢların içerisinde ise daha az yer almaya baĢlamıĢlardır. Geleceğin 

harekât ortamını, bölgesel savaĢlar yerine, insani yardım, barıĢı koruma, 

barıĢa zorlama ve terörizmle mücadele gibi toplum-merkezli, düĢük 

yoğunluklu ve asimetrik savaĢların Ģekillendireceği öngörülmektedir. Bu yeni 

tip savaĢlarda, fikir ve ideolojilerin Ģekillendirilmesini öngören yumuĢak gücün 

daha ön planda olduğu fark edilmektedir. 

 Gelecekte icra edilecek muhtemel harekâtlarda, bir yandan askeri güç 

uygulanırken diğer yandan yumuĢak gücün de dikkate alınması ve iĢlerlik 

kazandırılmasının gerektiğine inanılmaktadır. Her iki gücün beraber 

kullanımını benimseyen akıllı güç uygulaması, geniĢ bir spektrumda 

uygulanabilecek en iyi yöntem olarak değerlendirilebilir. Dikkat edilmesi 

gereken önemli bir nokta, gücün her çeĢidinin karĢı taraf için kötü ve 

istenmedik bir durum sergilemesidir. Bu yüzden güç kullanımında, kültürel 

değerler göz önüne alınarak süreklilik sağlanmalıdır. 

 - Sert, yumuĢak ve akıllı gücün etkili bir Ģekilde uygulanabilmesi için 

bilgiye ihtiyaç duyulur. Devletler, içte ve dıĢta geliĢebilecek her türlü tehdide 

karĢı güvenliklerini sağlayabilmek için hazırlıklı olmak durumundadırlar. Bu 

tehditlerin analizini yapabilmek ve takiben bunlara karĢı hareket tarzları 

geliĢtirebilmek için öncelikle doğru ve zamanında elde edilmiĢ istihbarata 

ihtiyaç duyulur. Bilginin güç olduğu anlayıĢının ötesinde analiz edilmiĢ 

bilginin, bir baĢka ifadeyle istihbaratın, uluslararası politikada bir güç haline 

dönüĢtüğünü söylemek mümkündür. 

 - Ġstihbarat, analiz sürecinden sonra kullanıma hazır olan bilgidir. 

Analiz edilmemiĢ bilgi istihbarat değeri taĢımamaktadır. Ġstihbaratın nihai 

hedefi, harekâtın planlanması ve uygulanması aĢamasında karar vericilerin 
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ihtiyaç duyduğu bilginin sağlanmasıdır. Yapılan tanımlar esas alındığında, 

istihbaratın temel amacının; mevcut veya potansiyel rakiplerin kısa veya uzun 

vadeli niyetlerinin anlaĢılması, bu niyetlerini gerçekleĢtirebilecek imkân ve 

kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması ve uzun vadeli bir öngörü ile politika 

oluĢturma sürecine katkıda bulunulması olduğu göze çarpmaktadır. Stratejik 

seviyede devletlerin, taktik seviyede ise orduların ilgi alanını oluĢturan 

istihbarat faaliyetleri, akademik çalıĢmalar içerisinde doğrudan veya dolaylı 

olarak yer almaya baĢlamıĢtır.  

 - Geleneksel savaĢlarda sert gücün kazanımı, istihbarat toplumunun 

ilgi alanı içerisinde yer alırken, savaĢ dıĢı harekâtların görüldüğü günümüzde 

yumuĢak güç yeni bir ilgi alanı olarak ortaya çıkmıĢtır. Gelecekte yaĢanacak 

savaĢlarda, istihbarat toplumu tarafından yumuĢak gücün dikkate alınmaması 

durumunda, kalıcı bir baĢarının sağlanması konusunda zorluklar 

yaĢanabileceği tahmin edilmektedir. 

 - Bir devletin yumuĢak gücünü, o devletin siyasi değerleri, dıĢ 

politikası ve kültürü yönlendirmektedir. Bu araĢtırmada, kültür konusu 

incelenmiĢ, siyasi değerler ve dıĢ politika kapsam dıĢında tutulmuĢtur. Kültür, 

insan davranıĢlarını yorumlamada kullanılan, toplum üyelerince paylaĢılan 

görüĢler, değerler ve algılardır. SavaĢın değiĢen doğası, harekât alanındaki 

farklı kültürel dinamiklerin derinlemesine anlaĢılmasını ve bu kültürlere iliĢkin 

farkındalık sağlanmasını gerekli kılmıĢtır.     

 - Kültürel farkındalık; kültürel değerler, inançlar ve algıların farkında 

olunmasının bir göstergesi ve kültürlerarası iletiĢimde yanlıĢ anlaĢılmayı 

önleyen bir adım olarak değerlendirilebilir. Kültürel farkındalık sağlamanın 

temelinde, kültüre yönelik bilgilerin elde edilmesi ve bu bilgilerin analiz 

edilerek uygulamaya geçirilmesi yer almaktadır. Kültürel farkındalık, dost 

kuvvetlerin hayatta kalması, uzun dönemli iliĢkilerin geliĢtirilmesi, sosyal 

bariyerlerin azaltılması, harekât maliyetlerinin düĢürülmesi ve kayıpların 

minimum seviyede tutulması açısından ihtiyaç duyulan bir davranıĢ biçimidir. 

Kültürel farkındalık kazanımının iyi planlanması ve süreçle 

bütünleĢtirilebilmesi, stratejik ve taktik seviyede doğru bir güç kullanımına 

imkân sağlanabilecek niteliktedir. 
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 - Kültürün stratejik ve taktik seviye planlanma ve uygulamalarda 

dikkate alınmaması, beraberinde birçok problemi getirmiĢtir. Kültürü tam 

bilinmeyen harekât alanına gerçekleĢtirilen intikallerde, yanlıĢ davranıĢ 

kalıpları geliĢtirilmiĢ, bunun sonucunda önemli ölçüde sivil ve asker kayıpları 

meydana gelmiĢtir. Harekât alanlarında farklı kültürlerin varlığı, harekâtı icra 

eden askerlerde ruhsal, fiziksel çöküntü ve tükenmiĢliğin sebebi olarak kabul 

edilebilir. Çünkü kültürü bilmeden hareket eden askerler, konuĢma, yeme ve 

bilgiye sahip olma hususlarında belirsizliklerle karĢı karĢıya 

kalabilmektedirler.  

 Diğer taraftan, özellikle teknolojide yaĢanan geliĢmeler, kültürlerarası 

iletiĢimi artırmıĢ, farklı kültürleri birbirlerine yakın kılmıĢtır. Bu yakınlaĢma, 

beraberinde iletiĢim problemlerini de getirmiĢtir.  Özellikle, bir kültüre ait 

hassasiyetlerin yanlıĢ anlaĢılması yorumlanması ve uygulanmasının, önemli 

bir kültürlerarası iletiĢim engeli oluĢturduğu gözlemlenmiĢtir. Bu iletiĢim 

ortamında insanlar, kendi kültürleri ile diğer kültürlerin özelliklerini 

karĢılaĢtırma imkânı bulmuĢlar, kültürel bilgi eksikliği nedeniyle kültürel Ģoka 

maruz kalmıĢlardır.  

 Kültürel Ģok, savaĢ dıĢı harekâtların baĢarısı açısından önemli bir 

konudur. Özellikle terörizmle mücadelede kültürel Ģok durumunun en çok 

terör örgütlerinin iĢine yarayacağı yorumu yapılabilir. Kültürel Ģokun hiç 

yaĢanmaması veya kısa sürede atlatılması için kültürel farkındalığa her 

zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

 - Ġcra edilen müĢterek harekâtlarda kültürlerarası farkındalıkları 

anlama kabiliyeti, harekâtların baĢarısı adına önem arz etmektedir. MüĢterek 

gerçekleĢtirilen harekâtlarda, yerel halkın kültürünün anlaĢılmasının yanı sıra 

birlikte harekât icra eden farklı kültürlerin birbirlerini anlayabilme kabiliyetleri, 

hem taktik hem de stratejik seviyede ortaya çıkacak sorunları daha çözülebilir 

kılmaktadır. 

 - Uluslararası politikada devletlerin hâlihazırda sert güce yönelik 

teknoloji kazanım çalıĢmalarının hız kesmeden devam ettiği bilinen bir 

konudur. Ancak teknolojik çözümlerin savaĢ dıĢı harekâtların baĢarısında tek 
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baĢına yeterli olmadığı düĢünülmektedir. Bu tür ortamlarda yer alan karmaĢık 

kültürel dinamiklerin anlaĢılmasına iliĢkin çalıĢmaların, harekât planları, 

doktrin ve konseptlerde yer alacak Ģekilde, bir an önce baĢlatılması önem arz 

etmektedir. 

 - Kültürel farkındalık sağlamanın yolu, sosyal ve kültürel yapının 

bilinmesi, dil öğrenimi ve iletiĢim teknikleri gibi konuları içeren planlı ve 

sürekli bir eğitimden geçmektedir. Bu eğitimlerin dil ve iletiĢim uzmanları ile 

sosyolog ve antropologlar tarafından verilmesi önemlidir. 

 - Kültürel farkındalık bir amaç, kültürel istihbarat ise bu amaca 

ulaĢmayı sağlayan bir araçtır. Kültürel istihbarat, muhtemel bir harekât 

bölgesine gerçekleĢtirilecek harekât öncesinde veya harekât esnasında, o 

bölgede bulunan kültürün tanınması ve anlaĢılması maksadıyla toplanan 

bilginin tasnif edilmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesi neticesinde elde 

edilen bir üründür. Kültürel istihbarat, kültüre yönelik elde edilen ham bilginin 

iĢlenerek pratiğe dönüĢtürülmüĢ halidir. Kültürel istihbarat, harekâtın icrasını 

kolaylaĢtırma ve askerlerin harekât alanına uyumunu sağlama açısından bir 

rehber niteliğindedir.  

  - Kültürün askeri harekâtlardaki öneminin artması klasik istihbarat 

süreci ve sistemlerinde değiĢimleri gerekli kılmıĢtır. Klasik istihbarat 

faaliyetleri, düĢmanın muharebe düzeni, silah sistemleri, liderlerin özellikleri 

ve niyetleri üzerine odaklanmaktadır. Diğer taraftan, toplum merkezli savaĢ 

dıĢı harekâtlarda farklı bir istihbarat tekniğine duyulan ihtiyaç oldukça 

belirgindir. DüĢmanın ve onunla aynı coğrafyayı paylaĢan toplumun kültürü 

hakkındaki bilgi, düĢmanın savaĢ düzeninden daha önemli hale gelmiĢtir. 

Örneğin, Afganistan‟da NATO ve Koalisyon Güçlerinin karĢısında, bir tarafta 

Taliban diğer tarafta dost veya tarafsız halk bulunmaktadır. Taliban ve yerel 

halkın sahip olduğu kültürel özelliklerin aynı olduğu düĢünüldüğünde, yerel 

halkın Taliban‟dan etkilenme potansiyelinin daha fazla olduğu 

değerlendirilmektedir. Bu yüzden, yerel halkın kültürel özelliklerinin önceden 

bilinmesi ve buna iliĢkin davranıĢların Ģekillendirilmesi harekâtın baĢarısı 

adına oldukça önemlidir.  
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 Bu noktada Ģu soru sorulabilir: mücadelenin baĢarısı için kültürel bilgi 

yeterli değil midir? Bu sorunun cevabı, kültüre iliĢkin ham bilginin hareket 

tarzı geliĢtirilmesi adına yeterli olmayacağı yönündedir. Çünkü Ġnternetin 

yaygınlaĢması ile birlikte bilgi kirliliği daha sık yaĢanmaya baĢlanmıĢ, doğru 

bilgiye ulaĢım oldukça zorlaĢmıĢtır. Bilgi bu ortamda yoğundur ancak her 

bilginin doğru ve yeterli olarak kabul edilmesi pek mümkün değildir. 

Dolayısıyla elde edilen bilginin doğru kabul edilebilmesi için, bilginin tasnifi, 

analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması önem arz etmektedir. Her 

istihbarat bir bilgidir, ancak her bilgi bir istihbarat değildir. Bu yüzden, kültüre 

iliĢkin bilgilerin pratiğe dönüĢtürülüp kullanılabilmesi için kültüre iliĢkin 

istihbarata ihtiyaç duyulur.  

 - Kültürel istihbarat, farklı kültürler arasında oluĢan iletiĢimi anlamlı 

kılmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, “kalpleri ve zihinleri kazanma” becerisi 

kültürel istihbarat ile kazanılmaktadır. Kültürel istihbarat ile yeni kültürlerin 

varlığı ortaya çıkarılmakta, kendi kültürümüz ile diğer kültürler arasındaki 

farklar anlaĢılabilir kılınmaktadır. Varlığı kabul edilen ve tanınan kültüre saygı 

duymak ve aynı dili konuĢmak, insanlar arasındaki iletiĢimi artırmaktadır. 

Kültürel istihbarat, ġekil-22‟de gösterilen modeldeki döngünün 

gerçekleĢtirilmesine iliĢkin önemli girdiler sağlamaktadır.  

 

    

 

 

 

   

  ġekil-22: Kültürel ĠletiĢim Modeli 

 Bu modele göre; farklı kültürlerin varlığının anlaĢılması sürecin 

baĢlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Bu kültürlerin tanınması, bir 

baĢka ifadeyle kültürel değerler hakkında yaratılan farkındalık, sürecin ikinci 
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aĢamasıdır. Daha sonra farkında olunan kültürün değerlerine saygı duymak 

ve o kültüre mensup insanlarla iletiĢim kurabilmek sürecin diğer basamakları 

olarak değerlendirilmektedir. Kültürel istihbarat, bu döngü içerisinde sürekli 

bir faaliyet olarak yer almaktadır.   

 - Kültürel istihbarat, dünyada var olan kültürlerin görünen ve 

görünmeyen yüzlerinin ortaya çıkarılması ve toplum merkezli uygulamaların 

karar verme süreçlerinin yönlendirilmesi açısından bir kuvvet çarpanı olarak 

değerlendirilebilir. Dünyada farklı kültürlerin, değer sistemlerinin, düĢünce ve 

davranıĢ Ģekillerinin varlığı, kültürel istihbarata duyulan ihtiyacı bir kat daha 

artırmaktadır.  

 - Ġnsanoğlunun varlığı sürdüğü müddetçe gelecekte yeni çatıĢma 

alanlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerin bu 

çatıĢma alanlarında muharip olarak veya barıĢa destek sağlama görevleri 

üstlenerek yer almaları muhtemel görünmektedir. Bu durum, birçok farklı 

kültürün birbirleriyle iletiĢimini kaçınılmaz kılmaktadır. Genel çerçevede tüm 

dünya kültürlerinin, özelde ise harekât icra edilecek bölge kültürünün, analiz 

edilerek harekât planlarına dâhil edilmesinin oldukça önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. Muhtemel çatıĢma alanlarındaki her bir kültüre iliĢkin 

stratejik ve taktik seviyede gerçekleĢtirilecek analiz çalıĢmasının en temel 

unsurunun aktif, doğru ve eĢ zamanlı bir kültürel istihbarat olacağını 

söylemek mümkündür.  

 - Kültürel istihbarat, en doğru ve en süratli Ģekilde insan istihbaratı 

vasıtasıyla elde edilebilmektedir. Öte yandan kültürel istihbaratın, sinyal 

istihbaratı ve açık kaynak istihbaratı yöntemleri ile toplanması da 

mümkündür. 

- Klasik bir istihbarat çarkı; planlama ve yönlendirme, toplama, 

iĢleme, analiz ve üretim ile dağıtım safhalarından oluĢmaktadır. Bu çarkta yer 

alan sürecin kültürel istihbarat için de geçerli olduğu söylenebilir. Ancak bu 

süreç içerisinde yer alan faaliyetlerin, art arda değil birbirlerine paralel 

iĢletilmesinin uygun olacağı düĢünülmektedir.  Daha açık bir ifadeyle, bir 

sonraki aĢamanın baĢlaması için bir önceki aĢamanın sona ermesini 
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beklemeye ihtiyaç duyulmayabilir. Örneğin, bir yandan planlama ve 

yönlendirme iĢleminin hazırlığı yapılırken diğer yandan hangi toplama 

vasıtasının kullanılacağı belirlenebilir. Bununla birlikte toplama 

yöntemlerinden elde edilen bilgilerin aynı anda analize tabi tutulması da 

mümkündür.  

 - Tez içerisindeki kültürel analiz çalıĢmasında Hofstede‟nin kültürel 

boyutlar kuramı temel alınmıĢtır. ÇalıĢma sonundaki bulgulardan, 

Afganistan'da var olan kültürlerin, yüksek güç mesafesine sahip, toplulukçu, 

belirsizlikten kaçınma seviyesi yüksek ve eril özellikler taĢıdıkları sonucuna 

varılmıĢtır.   

   - Türk ve Afgan millî ve askerî kültürünün karĢılaĢtırılmasından elde 

edilen bulgulara göre, her iki kültürün, Hofstede‟nin kültürel değer boyutları 

kapsamında örtüĢmekte olduğu görülmüĢtür. Türkiye‟nin Afganistan harekât 

alanında diğer ülkelere göre avantajlı konumda olduğu bilinmektedir. Türk ve 

Afgan halkının ortak gelenek ve göreneklere sahip olması, kültürel değerlerin 

benzer özellikler göstermesi, din birliği ve tarihsel bağlar gibi konuların, her iki 

kültürü birbirine yakın kıldığı tespit edilmiĢtir. Bu tespitin, kültürel farklılıklar 

yaĢayan ve kültürel avantaja sahip olmayan diğer ülkelerin, kültürel 

istihbarata olan ihtiyacını ortaya koyduğu sonucuna varılmıĢtır.  

 - AraĢtırma boyunca, kültürel istihbaratın bir kavram olarak, 

Uluslararası ĠliĢkiler ve Ġstihbarat disiplinleri içerisinde varlığına 

rastlanmamıĢtır. Ġstihbarat alanlarından sosyal istihbaratın, kültürel konuları 

kısmen içerdiği görülmekle birlikte, kültürel istihbarat kavramının ayrı bir alt 

baĢlık olarak ele alınmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiĢtir. Bu yüzden, 

kültürel istihbaratın kavram olarak, Uluslararası ĠliĢkiler ve Ġstihbarat 

disiplinlerine önemli bir katkı sağlama potansiyeli olduğu değerlendirilmiĢtir 

 Bununla birlikte, her kavramsal yaklaĢım üzerinde yaĢanma potansiyeli 

bulunan “etik” olup olmadığı yönündeki tartıĢmaların, gelecekte kültürel 

istihbarat kavramı üzerinde yaĢanması muhtemeldir. Özellikle içerisinde 

“istihbarat” gibi insanlara soğuk gelen bir kavram barındırması, kültürel 

istihbaratı daha tartıĢılabilir hale getirebilecektir. Bu alandaki tartıĢmalar, 
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akademik geliĢme açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla gelecekteki 

araĢtırmacılar tarafından, bu kavramın farklı bakıĢ açılarıyla tartıĢılmasının, 

Uluslararası ĠliĢkiler ve Ġstihbarat disiplinlerinin geliĢimi açısından faydalı 

olacağına inanılmaktadır.  

  Diğer taraftan, bu araĢtırmadan elde edilen sonuçların, teorik olarak 

kalmayıp aynı zamanda pratikte uygulama alanına sahip olacağı 

düĢünülmektedir. Özellikle muhtemel bir savaĢ ve çatıĢma durumunda farklı 

kültürlerin karĢı karĢıya gelmeleri kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla bu 

araĢtırmanın, çatıĢma çözümünde yer alabilecek politik ve askeri personel 

için bir rehber niteliği taĢıyabileceği değerlendirilmektedir.  

 Sonuç olarak, kültürel istihbaratın, Uluslararası ĠliĢkiler disiplinindeki güç 

çeĢitlerinden birisi olan yumuĢak güç altında bir alt baĢlık olarak ele alınması 

ve istihbarat disiplini içerisinde sosyal istihbarattan farklı bir uzmanlık dalı 

olarak değerlendirilmesinin gerekliliğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, sert 

ve yumuĢak gücün beraber kullanımını öngören “akıllı güce” benzer Ģekilde, 

askeri ve kültürel istihbaratın beraber kullanımını öngören “akıllı istihbarata” 

sahip olmanın, askeri harekâtların baĢarısı adına önemli olduğu 

değerlendirilmektedir.  
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EK-A 

GÖRÜġME FORMU (NATO personeli için) 

Yusuf ÖZER, M.A.  

Turkish Military Academy (Harbiye) 

Defense Sciences Institute 

Ankara, 2013 
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Cultural Intelligence in NATO operations59 

Dear Sir/ Madam, 

Due to the PhD dissertation which name is “Intelligence in the NATO 
Operations: Cultural Intelligence in Afghanistan” for the Turkish Military 
Academy (Harbiye), Defense Sciences Institude, I refer to you with a kind 
request of addressing the questions below (only unclassified information). 
The aim of this dissertation is to analyze NATO experiences in the usage of 
“Cultural Intelligence” in the “Area of Operation (AOO) and Area of 
Responsibility (AOR) / Afghanistan” and the use of cultural expertise in 
planning and conduct of operations at the tactical, operational and strategic 
levels. The answers you provide are due to be your opinions, observations 
and knowledge. It‟s all academic and not an official business in any case. 

Rank/ Institution/ Country of origin:  
…………………………………………………………….………………………… 

Missions You have taken part in/ position:  
………………………………………………………………………………………… 

Cultural Intelligence/ cultural awareness training You have taken part in  

(name/place/duration) (Optional): 
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                                            
59

 This part of research work focuses on Afghanistan, if possible also Iraq for comparative 
analysis. Any other operations‟ reflections also welcomed.  
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A-2 

Definitions 

Hard Power :  

Hard power can rest on inducements (carrots) or threats (sticks) (Nye, 2005). 

Soft Power : 

It is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or 
payments (Nye, 2005). 

Smart Power :  

Smart Power is the combination of the hard power of coercion and payment 
with the soft power of persuasion and attraction (Nye, 2011). 

Cultural Awareness : 

Cultural Awareness is the foundation of communication and it involves the 
ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural 
values, beliefs and perceptions (Quappe and Cantatore [Web], 2013 ). 

Cultural Intelligence : 

Cultural intelligence can be defined as an analysis of social, political, 
economic, and other demographic information that provides understanding of 
a people or nation‟s history, institutions, psychology, beliefs (such as 
religion), and behaviors. It helps provide understanding as to why a people 
act as they do and how they think. Cultural intelligence provides a baseline 
for designing successful strategies to interact with foreign peoples whether 
they are neutrals, people of an occupied territory, or enemies (Coles [Web], 
2013). 

1. What is Your opinion about “Hard/Soft/Smart power and its necessity” 
for pre-deployment to AOO/AOR? 
 
 
2. In Your opinion, what is the influence of cultural factors on the conduct 
and effectiveness of the military operation at the tactical, operational and 
strategical levels? 
 
 
3. What is Your opinion about “Cultural Awareness and its necessity” for 
pre-deployment to AOO/AOR ? 
 
 
4. What is Your opinion about “Cultural Intelligence and its necessity” for 
pre-deployment to AOO/AOR ? 

 
 
5. Do You think that is there any relation between Power and Cultural 
Intelligence ? If Yes, please explain how and in which form. 
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6. Have You cooperated with the NATO during any phase of the operation 
(including training, planning and conduct supervision) or in the field?  

Yes        No  

If yes, could You specify?  

 
7. Has NATO ever been modeled for cultural intelligence/awareness 
training/solutions on the NATO experiences (such as utilizing US Vietnam 
CORDS experiences for instance, or the concept of Human Terrain System 
/Female Engagement Teams or UFMCS Red Teaming Training)? 
 Yes                                                       No 
 If yes, could You specify? 
 
 
8. Is the pre-deployment cultural intelligence training obligatory in NATO? 
If there is, How is the pre-deployment cultural training for soldiers/officers 
organized in NATO? 
 
 Yes                   No                        
 Only for chosen ranks/positions 
 ………………………………………………………………. 
 
 
9. Are there any cultural advisers to the commander in the field for NATO 
Operation?  
  
 Yes        No  
 
 
10. Is there a feedback on soldiers‟ and commanders cultural training? 
 
 Yes    No 
 If Yes, in which form?  

a. surveys during/after service abroad 
b. an organized system of assessment  
c. lessons learned base 
d. other………………………………………….. 
e.  

 
11. Do you think is there a gap between cultural, ethnographic knowledge 
(from reach back centers/advisers/other units engaged in collection and 
analysis of such data in the field) and operational plans in NATO? 
 
 
12. What are major social/cultural factors of the AOO/AOR hindering the 
effectiveness of the operation? If possible, could You provide examples? 
 



 

A-4 

13. Do specific features of NATO‟s military culture influence interaction of 
the forces (with either the population or multinational teams) within the 
operation?   
 
 
14. In Your opinion; from the perspectives of NATO, which one is the best 
solution to solve the conflict in Afghanistan? Numbers only: 
 

1. Hard Power 
2. Soft Power 
3. Smart Power (Hard Power+Soft Power) 
4. Other Solution (s) (Pls write which solution (s) and how can NATO 

apply) 
 

 
15. What do You think about NATO‟s cultural intelligence attitudes toward 
to Afghanistan? 
 
 
16. How does cultural awareness/cultural intelligence of soldiers influence 
the operation?  
 a. it makes the adaptation easier    
 b. it makes the conduct of operations easier  
 c.  it is useful only for the commanders   
 d.  it diminishes the level of stress 
 
 
17. What are the major contemporary lessons learned of NATO concerning 
operational culture? 
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Defense Sciences Institude 
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Cultural Intelligence in Military Operations60 

Dear Sir/ Madam, 

Due to the PhD dissertation which name is “Intelligence in the NATO 
Operations: Cultural Intelligence in Afghanistan” for the Turkish Military 
Academy (Harbiye), Defense Sciences Institude, I refer to you with a kind 
request of addressing the questions below (only unclassified information). 
The aim of this dissertation is to analyze experiences in the usage of 
“Cultural Intelligence” in the “Area of Operation (AOO) and Area of 
Responsibility (AOR) / Afghanistan” and the use of cultural expertise in 
planning and conduct of operations at the tactical, operational and strategic 
levels. The answers you provide are due to be your opinions, observations 
and knowledge. It‟s all academic and not an official business in any case. 

Rank/ Institution (Optinal)/ Country of origin :  
…………………………………………………………….………………………… 

Missions You have taken part in/ position:  
………………………………………………………………………………………… 

Cultural Intelligence/ cultural awareness training You have taken part in  

(name/place/duration) (Optional): 
………………………………………………………………………………………… 
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 This part of research work focuses on Afghanistan, if possible also Iraq for comparative 
analysis. Any other operations‟ reflections also welcomed.  
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Definitions 

Hard Power :  

Hard power can rest on inducements (carrots) or threats (sticks) (Nye, 2005). 

Soft Power : 

It is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or 
payments (Nye, 2005). 

Smart Power :  

Smart Power is the combination of the hard power of coercion and payment 
with the soft power of persuasion and attraction (Nye, 2011). 

Cultural Awareness : 

Cultural Awareness is the foundation of communication and it involves the 
ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural 
values, beliefs and perceptions (Quappe and Cantatore [Web], 2013 ). 

Cultural Intelligence : 

Cultural intelligence can be defined as an analysis of social, political, 
economic, and other demographic information that provides understanding of 
a people or nation‟s history, institutions, psychology, beliefs (such as 
religion), and behaviors. It helps provide understanding as to why a people 
act as they do and how they think. Cultural intelligence provides a baseline 
for designing successful strategies to interact with foreign peoples whether 
they are neutrals, people of an occupied territory, or enemies (Coles [Web], 
2013). 

 

1. What is Your opinion about “Hard/Soft/Smart power and its necessity” 
for pre-deployment to Area of Operations (AOO)/Area of Responsible 
(AOR)? 
 
 
2. In Your opinion, what is the influence of cultural factors on the conduct 
and effectiveness of the military operation at the tactical, operational and 
strategical levels? 
 
 
3. What is Your opinion about “Cultural Awareness and its necessity” for 
pre-deployment to AOO/AOR ? 
 
 
4. What is Your opinion about “Cultural Intelligence and its necessity” for 
pre-deployment to AOO/AOR ? 
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5. Do You think that is there any relation between Power and Cultural 
Intelligence ? If Yes, please explain how and in which form. 

 

6. Have You cooperated with the NATO during any phase of the operation 
(including training, planning and conduct supervision) or in the field?  

 Yes        No  

 If yes, could You specify?  

 

7. Is the pre-deployment cultural intelligence training obligatory in Your 
Country? If there is, How is the pre-deployment cultural training for 
soldiers/officers organized in your country? 
 

Yes                   No 
Only for chosen ranks/positions 

………………………………………………………………. 
 
 

8. Are there any cultural advisers to the commander in the field for 
Operation?  
 Yes        No  
 
 
9. Is there a feedback on soldiers‟ and commanders cultural training? 
 Yes    No 
 If Yes, in which form?  

a. surveys during/after service abroad 
b. an organized system of assessment  
c. lessons learned base 
d. other………………………………………….. 
e.  

 
10. What are major social/cultural factors of the AOO/AOR hindering the 
effectiveness of the operation? If possible, could You provide examples? 
 
 
11. In Your opinion; which one is the best solution to solve the conflict in 
Afghanistan? Numbers only: 
 

1. Hard Power 
2. Soft Power 
3. Smart Power (Hard Power+Soft Power) 
4. Other Solution (s) (Pls write which solution (s) and how can we 

apply) 
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12. What do You think about cultural intelligence attitudes toward to 
Afghanistan? 
 
 
13. How does cultural awareness of soldiers influence the operation?  

a.  it makes the adaptation easier    
b.  it makes the conduct of operations easier  
c.  it is useful only for the commanders   
d.  it diminishes the level of stress 
 

  
14. What are the major contemporary lessons learned concerning 
operational culture? 


