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İSTİHBARATIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TERÖRLE MÜCADELE 
ÜZERİNE ETKİSİ 

Osman ARARAT 

15 Temmuz kalkışması Türkiye’de istihbarat zafiyeti tartışmalarını yeniden 

gündeme getirdi. Söz konusu zafiyetin giderilmesi için geçtiğimiz günlerde devlette 

istihbaratın yeniden yapılandırılacağı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildi. 

Türkiye yıllardır genel olarak kapsamlı ve çok boyutlu bir terör sorunu ile karşı 

karşıyadır ve halen mücadeleye yoğun bir şekilde devam etmektedir. ‘’İstihbaratın 

Yeniden Yapılandırılması ve Terörle Mücadele Üzerine Etkisi’’ başlıklı bu makalede 

ele alınan konu, düşünce ve önerilerin ortaya konulmasında, dün ne idi? bugün ne 

oldu? sorularına cevap aranmakla birlikte,  PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleri dahil, 

her türlü terör örgütlenmeleri göz önünde bulundurularak devlet istihbaratının yeniden 

yapılandırılmasına katkıda bulunacak değerlendirilmelere yer verilmiştir.  

İstihbaratın yeniden yapılandırılması ve bu konuda alınacak tedbirlere 

geçmeden önce psikolojik ve asimetrik psikolojik harekâttan söz etmeliyiz.  

Türkiye, 1984 yılından itibaren yoğun bir biçimde ‘’Psikolojik’’ ve simetrik (eşit 
güçte olan taraflar arasında sürdürülen klasik silahlı mücadele) olmayan ‘’Asimetrik 
Psikolojik’’ bir savaş ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Şu husus iyi bilinmelidir ki, Türkiye’de anarşi ve terör ortamının hiç bitmemesi, 
ülkenin derin ve köklü psikolojik ve asimetrik psikolojik harekâta maruz kalması 
sonucu mağlup olduğuna delalet eder. 

Psikolojik Savaş; klasik anlamda hasım taraf üzerinde her bakımdan sağlanan 
üstünlüğün devam ettirilmesinde yahut sorunların çözülmesinde, insanların ruh haline 
örtülü bir biçimde etki ederek sonuç almak olarak tarif edilir. Psikolojik savaşın örtülü 
olmasının nedeni, insanların bilinçaltını hedefliyor olmasındandır. 

Psikolojik savaşın amacı, hasım tarafı oluşturan milleti/devleti/orduyu karşıt güç 
olmaktan, etkili bir engel olmaktan çıkarmak, uyumlu, zararsız, kendi halinde, 
güdülebilen bir hale sokmak ve nihayet bağımlı hale getirmek ve istenilen veya arzu 
edilen kalıba ve şekle sokmaktır. 

Asimetrik psikolojik savaş ise; hedef unsur veya hasım güce yönelik olarak, 
onun irade ve gücünü eritmek, çürütmek, yıpratmak, çözmek, tahrip etmek ve 
plânlanan hedefler doğrultusunda arzu edilen seviyeye getirilmesini sağlamak 
maksadıyla, küçük, güçsüz ve zayıf tarafı oluşturan ve psikolojik savaş istihbarat 
unsurları ile desteklenen, bu konuda eğitilmiş ve yetiştirilmiş  -yetkinleştirilmiş- terörist 
gruplarla sürdürülen mücadeleye denir. 
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Asimetrik Psikolojik Savaşın etkili olabilmesi için, harekât öncesi, sırası ve 
sonrasında etkili bir istihbarat çalışması ile desteklenmesi şarttır. Bir başka ifade ile 
asimetrik psikolojik savaşın başarısı bir bakıma ortaya konan istihbarat bilgi, beceri 
ve analizine dayanır.  

Türkiye’de dış destekli olarak sürdürülen terör ve şiddetin amacı, Atatürk 
Cumhuriyeti’nin temel felsefesini değiştirmek ve ulus devleti ortadan kaldırmaktır. 
Devletin üniter yapısını bozarak parçalamak ve bölmek ana hedeftir. İkinci hedef, 15 
Temmuz olayında görüldüğü gibi Türkiye’de rejimi değiştirecek tehlikeli ve rezil 
kalkışmalara soyunmaktır. 

Anılan hedeflere ulaşmak  için birinci öncelikli olarak psikolojik harp vasıta ve 
tekniklerinden istifade edilir. Önce ülkede derin bölünmeler, kutuplaşmalar yaratılır, 
Bununla birlikte toplum etnisite, inanç ve mezhepsel eksende ayrıştırılır.[1] 

Bunu yaparken, istihbaratın önemli bir bölümünü teşkil eden psikolojik harp 
istihbaratından yararlanılır. Psikolojik harp istihbaratını, bir devletin diğer devlet 
üzerinde millî menfaatlerini gerçekleştirmek üzere uyguladığı ve psikolojik harpte 
kullanacağı her alandaki (siyasî, askerî, ekonomik, sosyal, ideolojik, teknolojik vb.) 
zafiyetlerinin ve hassasiyetlerinin sistematik bir tarzda tespiti, tasnifi, yorumlanması 
ve istihbarat haline getirilmesi, şeklinde tanımlamak mümkündür. 

Yukarıda ana hatlarıyla çizilen bu karanlık tablonun temelinde, stratejik 
öngörüsüzlük, geleceği şekillendirememe ve iyi analiz edememe, yani stratejik akıl ve 
istihbarat üretememe, ya da eksik üretme ile birlikte,  proaktif siyasi tedbirlerden 
yoksun olarak uygulamaya konulan ve çözüm süreci gibi hatalı olarak tespit edilen 
güvenlik politikaları yatmaktadır. 

15 Temmuz günü yaşanan meşum olay, devlet açısından kesin olarak istihbarat 
başarısızlığıdır. Zaten bu nedenledir ki, istihbaratın yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 

 

Alınacak Tedbirler 

Türkiye gibi kritik bir coğrafyada, psikolojik ve asimetrik psikolojik saldırıların 
odağında bulunan bir ülkenin, her şeyden önce bu saldırıları önleyecek ve kıracak 
çapta,  içinde uzmanlaşmış psikolojik harekât unsurlarının da yer aldığı geliştirilmiş 
milli bir istihbarat yapılanmasına ihtiyacı olduğu muhakkaktır. 

Türkiye’yi hâlihazırda maruz kaldığı psikolojik saldırılardan koruyacak, karşı 
psikolojik harekât tedbirleri alacak, psikolojik savaşla ilgili faaliyet gösteren ve 
yönlendiren bir teşkilât veya kuruluş ne yazık ki bulunmamaktadır. Maruz kaldığı 
saldırılar ve karşı karşıya kaldığı tehlikeli girişim ve kalkışmalar, böyle bir teşkilâtın 
kurulmasını dikte ettirmekte ve zorunlu kılmaktadır.  

İstihbarata atfedilen değer ve istihbaratın başarısı, bir devletin istihbarat 
teşkilâtlanması ve örgütlenmesinin ölçütüdür. Türkiye’de istihbarat teşkilâtlanması ya 
da örgütlenmesinin arzu edilen ölçüde yeni bir yapıya kavuşturulması ve seviyesinin 
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yükseltilmesi milli bir görevdir. Ancak bu bile yeterli olmaz. Bununla birlikte, söz 
konusu teşkilâtın bünyesine uygun, -asker, sivil- nitelikli istihbarat personelinin 
eğitilmesi ve yetiştirilmesi de şart ve gereklidir. Diğer yandan, istihbaratın başarılı 
olması, merkezi bir teşkilâtlanmayı gerekli kılar. Terörle mücadelede inisiyatifin ele 
geçirilmesi, hasım tarafın mücadele azminin kırılması, bozulan güvenliğin ve kamu 
düzeninin yeniden inşası ancak geniş hacimli, bir merkezden idare edilen güçlü ve 
yeterli bir istihbarat ağının tesis edilmesi ile mümkündür. 

Bir örnek olarak, ABD’de istihbaratı üreten 16 resmi istihbarat teşkilâtında 
200.000’den fazla kişi bulunmaktadır.[2] ABD’de 1.250 hükümet kuruluşu ve 1.931 
özel şirket, 10.000 kadar tesiste güvenlik odaklı programlar üzerinde çalışmaktadır. 
Bugün ABD’de 854.000 kişi çok gizli güvenlik kleransına sahip olup, bunların 
265.000’i özel şirket çalışanlarıdır. Bu rakamlara ülkenin gizlilik dereceli araştırma ve 
teknoloji merkezleri ile diğer ülke içi ve dışında faaliyet gösteren ve örtülü gündemi 
olan güvenlik yapılanmaları eklendiğinde 4 milyon kişi bir rakama ulaşılır ki, bu da 
ABD’nin aslında tam bir güvenlik devleti olduğunu gösterir.[3] 

Mevcut asimetrik tehdit göz önünde bulundurularak, yukarda örneği verilen 
gelişmiş istihbarat örgütlenmeleriyle, Türk istihbarat sistemi ve yapısı analitik olarak 
mukayese edilmeli ve çıkacak sonuca göre, kendi bünyesine uygun ve ihtiyacı 
ölçüsünde yeni bir milli istihbarat teşkilâtlanmasına gidilmelidir. 

Terörle mücadelede istihbarat konusunda alınabilecek diğer tedbirler şöyle 
sıralanabilir: 

-Taktik ve operatif seviyede yapılan cari istihbarat çalışmalarında, güvenlik 
güçlerine çeşitli kaynaklardan ulaşan yüzlerce bilgi arasından işe yarayacak haber 
bilgileri fark eden tecrübeli istihbarat analizcilerine ihtiyaç vardır. Bilgi kirliliği 
denizinde yüzen istihbaratçıların görevi, işe yarayacak temiz bilgiyi aramak bulmak, 
diğer haber ve bilgilerden ayırt ederek kullanıcıların istifadesine hazır hale 
getirmektir. Bu nedenle taktik ve operatif seviyede, içinde bölücü örgüte yönelik 
çalışan istihbarat birimlerinin yer aldığı ayrı bir ‘‘İstihbarat Analiz Merkezi’’ kurulmalı 
ve bu merkez için görevlendirilen personel uzun süre birarada çalışacak şekilde 
uzmanlaşmış istihbarat analizcilerinden teşekkül ettirilmelidir. Zira iyi bir analizcinin 
yetişmesi uzun yıllar alabilir. Diğer yandan anılan merkez, tüm istihbarat 
elemanlarının tek bir merkezde müşterek çalışmasına imkân sağlar. Bu aynı 
zamanda istihbarat çalışmaları için önem arz eden istihbaratın tek elden sevk ve 
idaresini mümkün kılar. 

-Kurulacak istihbarat analiz merkezinin bir bölümü, doküman incelemeye tahsis 
edilmelidir. MİT, Emniyet, Jandarma ve bölgede görevli tüm güvenlik kuvvetlerinin 
eline geçen her çeşit doküman bu merkezde incelenerek değerlendirilmeli ve 
analizcilerin istifadesine sunulmalıdır. 

-Taktik ve operatif seviyede yapılan  istihbarat faaliyetlerinde, her ne kadar 
klâsik istihbarat elde etme usul ve yöntemleri bugün hâlâ geçerliliğini muhafazaya 
devam etse de, bunun yanında çağdaş istihbarat teknik ve metodlarına da ihtiyaç 
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vardır. Günümüzde modern istihbarat teknik ve metotlarının başında İnsan İstihbaratı 
(HUMINT) gelmektedir.  Terör örgütleri halk desteğine büyük önem verir. Anılan 
desteği kaybettiğinde mücadeleyi de kaybedeceğini bilir. Bu maksatla insan 
istihbaratı özellikle asimetrik tehdide karşı ön plânda tutulmalıdır. İnsan istihbaratı çok 
basit tanımıyla, kaynağı insan olan istihbarat faaliyetidir. İnsan istihbaratının tam 
yapılabilmesi için bölgenin kontrolünün güvenlik güçlerinde olması ve bölgenin 
demografik yapısı dikkate alınarak geniş bir haber ağı ve bununla ilgili haber toplama 
vasıtalarının oluşturulması zaruridir. 

-Sorunun uluslararası boyutu da dikkate alınarak, Başbakanlık ve Genelkurmay 
Başkanlığı seviyesinde yapılan stratejik istihbarata ihtiyaç vardır. Stratejik istihbarat, 
bir ülkenin bekası ile yakından ilgilidir. Uluslar arası ilişkilerde büyük resmin ortaya 
konulmasını sağlar. Ayrıca, bir ülkenin dış politikasının oluşturulmasında önemli yer 
tutar. En önemlisi de geleceği şekillendirir. Türkiye gibi bir ülkenin, kendi ilgi 
sahasında çıkarı olan güç merkezlerinin bölge için geliştirdikleri plânın bir parçası 
olmaması için, zamanında ve doğru olarak yapılan stratejik istihbarat üretimine 
ihtiyacı vardır. Öbür taraftan modern istihbarat üretme metotlarından, Görüntü 
İstihbaratı (IMINT), Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT), Sinyal İstihbaratı (SIGINT),  
Ölçüm ve İz İstihbaratı (MASINT) gibi, diğer gelişmiş ileri teknoloji ürünü görüntü 
alma ve özellikle de dinleme sistem ve tekniklerinin kullanılması, stratejik seviyede 
yapılacak istihbarat değerlendirmelerine ve üretimine önemli katkıda bulunur. 

-İcra edilen tüm istihbarat çalışmaları ve faaliyetlerinin yanı sıra, sorunun uluslar 
arası boyutu da dikkate alınarak istihbarat üretecek yeni özel istihbarat kuruluşları, 
şirketleri ve düşünce merkezlerinin tesisi ve işletilmesi düşünülmelidir. 

-İstihbaratın temel fonksiyonlarından biri olan İstihbarata Karşı Koyma (İKK),  bir 
başka ifade ile ‘’Karşı İstihbarat’’ eksikliği, kendi milli gücümüz ve istihbarat 
çalışmalarımız hakkında yabancı istihbarat örgütleri ve gizli servislerinin iştahını 
kabartır. Hasım tarafın kendi topraklarımızda tabiri caizse cirit atmasına, bilgi 
edinmesine ve zararlı faaliyetlere maruz kalınmasına engel olacak tedbirler mutlaka 
alınmalı ve bu durum devlet ve hükümet politikası haline getirilmelidir. 

-Terörle mücadelede özel kuvvetlerin görev fonksiyonu, mevcut asimetrik tehdit 
kapsamında giderek artmaktadır. Özel kuvvetlerin üstlendikleri en az harekât 
fonksiyonları kadar, istihbarat fonksiyonlarının da geliştirilerek güçlendirilmesi ve her 
ikisinin birden seviyesinin yükseltilmesi düşünülmeli ve değerlendirilmelidir. 

-Bilgi bütünlüğünü sağlamak ve terörle mücadele eden tüm unsurlar arasında 
istihbarat paylaşımını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, farklı güvenlik ve 
istihbarat/harekât birimleri arasında sağlanacak sürekli işbirliği ve koordinasyon 
sonucu hazırlanacak düzenli raporlar, terörle mücadelede etkin rol oynayacaktır. 

-Sınır ötesi istihbarat elde dilmesi için, teknik istihbarat alanındaki proje 
çalışmalarına kararlılıkla devam edilmelidir. Mevcut insansız hava araçlarının (İHA) 
yanı sıra, görüntü almaya ve dinlemeye yönelik olarak TÜRKSAT serisi uydulardan 
yararlanılması ve uzaydan gözlem ve keşif uydu ağıyla istihbarat temin edilmesi 
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zorunlu bir istihbarat ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır. ABD’nin ulusal güvenliğinden 
sorumlu Ulusal Güvenlik Konseyi (UGK)’ne göre, terörle mücadelede istihbarat en 
kritik vasıtadır. Terörle mücadelede istihbaratın belkemiğini ele geçirilen şüphelilerin 
sorgulanması ve uydu kabiliyetleri oluşturmaktadır.[4] 

 

Sonuç 

Terörle mücadelede karşı karşıya kalınan asimetrik tehdidin bertarafına yönelik 
en önemli husus, istihbaratın temini, analizi,  zamanında ve yerinde kullanılmasıdır. 
İstihbarat, terörle mücadelenin temel kilit taşıdır. İstihbarat aynı zamanda terörle 
mücadele gibi tıpkı akıl, muhakeme ve tecrübeye dayanır. İstihbarat aslında bir 
problemdir ve çoğu zaman yüzde yüz tam olmaz. Bunun için elde edilen istihbaratın 
mutlaka analizi gerekir.  

Analiz, istihbarat probleminin çözümünü  sağlar. İstihbarat analizi, seçilen 
muhtemel çözümleri ve hareket tarzlarını doğrulamaya, test etmeye, irdelemeye, 
sınamaya, bir başka deyişle gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tespit etmeye yönelik 
bir incelemedir. Devletin terörle mücadelede izleyeceği yol haritasının belirlenmesine 
ve bölücü örgüte karşı uygulanacak taktik ve stratejilerin tespit edilmesine yardımcı 
olur. 

Taktik ve operatif seviyede uygulanan her türlü istihbarat çalışma ve 
faaliyetlerinin başarılı sonuçlar verebilmesi, bölgenin tamamının güvenlik güçleri 
vasıtasıyla devletin kontrolünde olmasına bağlıdır. Bu olmazsa bugün içine 
düşünülen içler acısı durum hâsıl olur. 

Terörle mücadele azim ve kararlılığında olan bir devlet, bekasını idame ettirmek 
ve milli menfaatlerini gözetmek için karşı karşıya bulunduğu tehdit ve risklerin 
bertaraf edilmesini sağlayan, inisiyatifi elinde bulundurarak kendi iradesini hasım 
tarafa kabul ettiren, caydırıcı nitelikteki bir istihbarat sistemine sahip olan devlettir. 
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