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 ÖZET 

Soğuk Savaş sırasında birbirlerini dinlemeyi, gözetlemeyi hedefleyen iki süper 

güç o yıllarda uzaydan ve dünyanın belli merkezlerinden, askeri bilgi almak 

amacıyla başlattıkları bilgi toplama ve istihbarat çalışmalarını inanılmaz boyutlarda 

geliştirdiler. Bilgisayar ve çip teknolojilerinin istihbarat alanında kullanılmaya 

başlanması ciddi şekilde geliştirilmesi, istihbarat faaliyetlerinde büyük sıçramalar 

yapmasını sağladı. Bilim, teknoloji ve ulaşım ve iletişimin geldiği göz kamaştırıcı 

boyut istihbarat ve istihbaratçılık alanında da olağan üstü gelişmelerin yaşanmasına 

sebep olmuştur.  

Dünyanın sayılı orduları arasında olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Jandarma 

Genel Komutanlığının teknolojik gelişmelere ayak uydurmakla birlikte, idari 

faaliyetlerde de birtakım düzenlemeler içine girmesi gerekmektedir. TSK’nın ve 

J.Gn.K.lığının tüm gelişmiş ülke ordularında olduğu gibi, ülke menfaatlerini 

koruyabilmek maksadıyla etkili bir biçimde açık ve gizli istihbarat elde etmesi 

gerekmektedir. Bu maksatla, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme ve çevik bir 

istihbarat toplama, analiz yapma ve yayımlama sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu noktada ortaya çıkan temel soru ve sorun ise bu istihbaratın nereden, nasıl 

ve hangi vasıtalar ile elde edileceğidir. Teknolojik ve gizli istihbarat toplama 

vasıtalarının bu denli öne çıkması açık kaynakların önemini azaltmamış aksine daha 

da artırmıştır. Günümüz ulusal ve uluslararası ortamında devletler, ihtiyaç duydukları 

bilgi ve istihbaratın çeşitli kaynaklarda farklılık arz etmesine karşın ortalama %80-

90’ı açık kaynaklardan elde edilebilmektedir. Dolayısıyla ülkemizin acilen açık 

kaynak istihbaratı konusunda ciddi adımlar atması gerekmektedir. Bu konuda 

yapılması gereken ilk iş ise istihbarat kurumlarımızın bu alana daha fazla kaynak 

ayırmasıdır. 
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ÖNSÖZ 

İnsanoğlunun bilme ve öğrenme arzusu daha hayata gözlerini ilk açtığı anda 

başlar ve ölünceye dek devam eder. Arzularımızın yerine gelmesi için sürekli olarak 

çevremizde neler olup bittiğini anlamaya çalışır, bilgilerimizi yan yana getirip 

değerlendirmeler yapar, etrafımızı izleyerek, sorular sorarak zihnimizdeki boşlukları 

doldurmaya çalışırız. Doğru ya da yanlış tecrübelerimizi ve öğrendiklerimizi tekrar 

tekrar değerlendirip hayatımıza yön verecek olan kararlarımızı veririz. Tıpkı insanlar 

gibi yaşayan bir organizma olan devletler de arzu ve hedeflerine en kolay ve kısa 

sürede ulaşabilmek için bir insanın şahsi hayatında yaşadığı süreci yaşar ve 

tercihlerini yapmadan yeteri kadar önce gerekli bilgileri toplayıp, sistemli bir 

analizden geçirirler. İşte bu analizlerin başarısı devletlerin aldığı kararların 

doğruluğunu ve sonucunda da ulusal menfaatlerine ne oranda ulaşacaklarını 

belirler.   

Bütün ülkeler ulusal çıkarlarını merkeze koydukları bir ilişkiler örgüsü ile 

hareket etmektedirler. Bu ulusal çıkarlarına tehdit olarak gördükleri aktörleri etkisiz 

hale getirmek ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olan bütün önlemleri alırlar. Bu 

tehditlerin ne oranda ve hangi koşullarda tehdit olduğunu öğrenmek ve ortadan 

kaldırmak için çok sağlıklı bir bilgi altyapısının olması gerekmektedir. Her ne kadar 

günümüz ülkelerinin tehdit algılamaları arasında nükleer veya konvansiyonel 

saldırılar öncelikli tehditler olarak görülmüyor ise de bu, devletlerin eski arzu ve 

isteklerinden vazgeçtikleri anlamına gelmemektedir. Günümüzde ülkelerin birbirleri 

üzerindeki arzu ve isteklerini kabul ettirmek için kullandıkları en temel savaş şekli 

psikolojik savaş/bilgi harekâtıdır. Bilgi harekâtının en temel silahı da istihbarattır. 1 

Açık kaynak istihbaratı bu konuda devletlerin asla vazgeçemeyecekleri bir vasıtadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Serhat Tezsever, Milli Güvenliğimiz İçinde İstihbarat, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul, 

1999, s. 88. 
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GİRİŞ 

Nasıl ki bir futbol takımı veya boksör çıkacağı önemli bir maç öncesinde 

rakibinin taktiğini, tekniğini, kuvvetli ve zayıf yönlerini öğrenmeye çalışır, imkânı 

varsa rakibinin daha önceki maçlarının görüntülerini izler ve onu tanımaya çalışır, 

ülkeler de düşmanları ve hatta dost ve müttefikleri hakkında mümkün olduğunca 

bilgi toplamaya ve onu tanımaya çalışır. Geçmişte ülkeler birbirlerinin askeri güçleri 

ve birliklerinin durumu ile ilgili bilgi toplamayı yeterli görmekteydiler.2 Çünkü harplerin 

kazanılması ve hasım ülkeye milli menfaatlerin dikte ettirilmesi büyük oranda 

ordularının etkisiz hale getirilmesi ve savaşma azim ve kararlılığının sona erdirmesi 

ile sağlanabiliyordu. Oysa günümüzde savaşlar ordular ve harp alanı ile sınırlı 

kalmamakta; politik, askeri, sosyal, ekonomik, bilgi ve kritik altyapıları da içeren çok 

geniş bir alanda cereyan etmektedir. Ülkeler siyasi ve diplomatik olarak istenen nihai 

duruma ulaşmak için bütün kuvvetleriyle ve her alanda çatışmaktadır. Günümüzün 

harplerinde uçaklar, gemiler, tanklar ve toplar belki de harbin bütün yöntemleri 

denenip de başarısız olunduğunda başvurulan en son vasıtalardır.      

Günümüz devletlerinin karar mekanizmaları büyük oranda idealizmden uzak, 

güç ve menfaat odaklı işlemektedir. Devletlerin politika belirleme süreçleri, insanlık 

ölçütlerine göre oldukça acımasız, çıkar odaklı ve kirlidir. Tezsever’e göre, ülkeler 

saygın yüzlerine karşın sahip oldukları gizli örgütler vasıtasıyla korkunç yöntemler 

kullanır, çöp kutularını karıştırır, suikastlar yapar, adam kaçırır, cinayetler işler ve en 

adi suçlara karışırlar.3 Ülkeler çıkarlarını savunmak gerekçesi arkasında kimi 

zaman, başka ulusların topraklarını işgal eder, halkları sömürür, işkenceler yapar, 

soykırıma göz yumar, katliamlar karşısında sessiz kalır, savaşlar çıkartır, sivil halk 

üzerinde atom bombaları kullanırlar. Bütün bunların “normal” olduğu bir dünyada 

devletlerin ve halkların kendilerini hasımları karşısında korumaları, yaşamlarını 

onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri, tehlike ve tehditleri zamanında görebilmeleri için 

öncelikli olarak güçlü bir istihbarata ihtiyaçları vardır. Çağımızda ülkeler istihbarat 

ihtiyaçlarını %80-90 oranında açık kaynaklardan elde etmektedir.4 

Herhangi bir kişinin özel bir emek sarf etmeden ulaşabildiği bilgilerin ne 

kadar istihbarat olacağı konusu her ne kadar bazı şüphelere yol açsa da Açık 

                                                           
2 Aziz Yakın, İstihbarat, Casusluk ve Casuslukla Mücadele, Dışişleri Akademisi Yayınları, Sayı 3, 
Ankara 1969, s. 21. 

3 Serhat Tezsever, ag.e., s.103. 

4 Stevyn Gibson, “Open Source Intelligence: An Intelligence Lifeline”, Royal United Services Institute 

(RUSI) Journal, Feb 2004, Vol. 149, No. 1, England, 2003, s. 5, 6. 



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI XI 
 

Kaynak İstihbaratı bu konuda uzman olmayan, sıradan insanların zannettiğinden 

çok daha önemlidir. İstihbarat örgütlerinin elde ettikleri bilgilerin çok büyük bir 

bölümünü açık kaynaklardan elde edilen bilgiler oluşturmaktadır. Herkesin 

kullanımına açık olan, gazete, dergi, kitap, makale, radyo, televizyon, kütüphaneler, 

veri tabanları, internet ve sosyal paylaşım siteleri, düşünce kuruluşlarının hazırladığı 

rapor ve analizler açık kaynak istihbaratının elde edildiği vasıtalardır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN ORTAYA KONMASI 

1.1. Problem Durumu 

Soğuk Savaşın sona ermesi ve duvarların yıkılması ile birlikte bütün dünyada 

genel manada bir şeffaflığın görülmesine neden olmuştur. Bilgi çağı olarak 

tanımladığımız modern dünyada bilgiye erişim, geçmişte asla tahmin 

edilemeyeceğimiz kadar hızlı, kolay ve ucuz bir hal almıştır. Geleneksel olarak gizli 

kaynaklar vasıtasıyla, büyük tehlikelere maruz kalarak ve yoğun gayretler sonucu 

elde edilen bilgilerin çok büyük bir kısmı, artık sıradan bir kişi tarafından sadece 

internet kullanılarak elde edilebilmektedir.  

Bu durum istihbaratın temel dinamiklerini etkilemekte ve yepyeni bir boyut 

katmaktadır. Bir yandan çok yoğun bilgi akışı karşısında doğru ve önemli bilgiyi 

ayırma, diğer yandan da istihbarat çarkına açık kaynaklardan elde edilen 

istihbaratın entegre edilmesi gerekmektedir. Diğer bir önemli problem ise 

geleneksel istihbarat bürokrasisini, açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin 

önemine ve kullanım yönteminin farklılığına inandırmaktır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Çalışmanın amacı, açık kaynak istihbaratının önemini ortaya koyarak, 

dünyada bu alandaki son gelişmeleri incelemek ve etkili bir açık kaynak 

istihbaratına sahip olmak için yapılması gerekenleri tespit etmeye çalışmaktır. 

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Günümüzde, istihbarat örgütleri farklı rakamlar telaffuz endişe de, elde 

ettikleri istihbaratın %80’den fazlasını açık kaynaklardan elde etmektedirler. Bu 

gerçek tek başına, açık kaynak istihbaratını bir ülkenin en önemli güvenlik 

konularından bir tanesi yapmaya yeterlidir. Üstelik açık kaynaklar sadece karar 

vericileri değil, halkın tamamını etki altına almaktadır.  

Körfez Savaşı esnasında CNN International’ın yayınları veya halen 

yaşanmakta olan Suriye İç Savaşı’nda, Suriye Devlet Televizyonu’nun izlemiş 

olduğu yayın politikası, devletlerin uluslararası politikalarını oluşturma aşamasında 

açık kaynakları yönlendirmeyi, algıları yönetmekte ve bilgi harbinde temel bir 

vasıta yaptıklarını göstermektedir. Özellikle küresel yayın yapan televizyon 

kanalları ve büyük düşünce kuruluşları, küresel güçlerin arzu ve beklentileri 

konusunda kamuoyunu oluşturmakta çok önemli bir görev üstlenmektedir.  
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Açık kaynaklar, halkın düşünce yapısını etkilemekteki rolü nedeniyle özenle 

takip edilmesi ve gerektiğinde halkın doğru bilgilendirilmesi maksadıyla devlet 

müdahalesi gerektiren bir ulusal güvenlik konusudur. 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır; 

 Çalışmanın birinci bölümünde, araştırma probleminin durumu, araştırmanın 

amacı, önemi, kapsam ve sınırlılıkları, faraziyeler ve kullanılan temel terimler 

açıklanmıştır.  

  Çalışmanın ikinci bölümünde ise, araştırma modeli, kullanılan yöntem, 

verilerin toplanması ve yorumlanması açıklanmıştır. 

 Üçüncü bölümde konuya girmeden önce istihbaratın temelini oluşturulan 

temel istihbarat terimleri ve kavramlar kapsamlı olarak açıklanmıştır. Soğuk 

savaşın bitiminden günümüze kadar olan dönemde istihbaratın genel olarak gizli 

kaynaklardan açık kaynaklara doğru olan yönelimi ortaya konarak, açık kaynak 

istihbaratının ne olduğu, dünyada ve ülkemizde istihbarat kavramındaki değişim 

tespit edilmeye çalışılmıştır.  Daha sonra seviyelerine göre, elde edildiği kaynağa 

göre, hedeflerine göre ve kullanılan araçlara göre istihbarat çeşitleri ortaya 

konmuştur. 

 Tezin ana bölümünü oluşturan dördüncü başlık altında ise istihbaratın tanımı 

yapılmış, dünyada ve ülkemizde istihbaratın tarihi süreci ortaya konmuş, kapsamlı 

bir biçimde açık kaynak istihbaratı açıklandıktan sora önemi, avantaj ve 

dezavantajları ortaya konmuştur. Açık kaynak ve açık kaynak istihbaratının 

planlama ve yönetimi istihbarat çarkına uygun olarak açıklanmıştır.  

 Beşinci bölümde ise bulgular ortaya konmuş ve çalışmanın genel sonuçları 

ve değerlendirmesi yapılarak sonlandırılmıştır.  

 

1.4. Araştırmanın Faraziyeleri 

 Yoktur. 

 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları  

 İstihbaratla ilgili kaynakların gizli olması ve açık kaynak istihbaratı ile ilgili 

çok az sayıda kaynak olması nedeniyle sadece yerli yabancı kaynaklardan literatür 

taraması yapılmıştır. 

 Araştırmada temel kaynak olarak MT 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı 

Talimnamesinden faydalanılmıştır. Ayrıca geleceğe yön vermesi açısından, açık 

kaynak istihbaratı konusunda dünyaya öncülük eden Amerikan Ordusundaki açık 

kaynak istihbaratı ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir. 
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1.6. Tanımlar 

 Tanımlar çalışma içerisinde ayrı bir başlık altında incelenmiştir.   

 



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI  4 
 

iKİNCİ BÖLÜM 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1. Yöntemi 

Tez konusuna giren yerli ve yabancı kitap, dergi, makale ve internet 

yayınlarının taranması sonucu hazırlanmıştır. Toplanan veri tasnif edilmiş ve bir 

yöntem olarak literatür taraması yöntemi takip edilmiştir. 

 

İlgili literatürdeki görüşler tarandıktan sonra çalışmanın teorik çerçevesi 

oluşturulmuştur.  Açık Kaynak İstihbaratı ile ilgili uluslararası literatürdeki son 

çalışmalar incelenmiştir.  Bu kapsamda akademik çevrelerce kabul görmüş bilim 

adamlarının çalışmaları ve bazı ülkelerin güvenlik raporlarından yararlanılmaya 

çalışılmıştır. Çalışmanın ana kaynağı olarak MT 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı 

Talimnamesinden faydalanılmıştır. 

 

2.2.   Verilerin Toplanması, Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Çalışma; mevcut Türkçe ve İngilizce makale, kitap ve talimnamelerin temin 

edilmesi,  incelenmesi, yorumlanması, bulguların birbiriyle mukayese edilmesi, 

çelişkilerin ortaya çıkartılarak bu konuların başka kaynaklarla karşılaştırılarak 

tekrar incelenmesi ve değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır. Uluslararası ve ulusal 

yayımlanmış akademik makale, yüksek lisans tezi ve doktora tezleri incelenmiş, 

istihbarat konusunda öncü olan ülkelerin silahlı kuvvetlerinde yapılan çalışmalar 

irdelenmiştir.  

Ayrıca bilgilere ulaşmada yardımcı aracı kaynaklar;  

(1)  İnternet arama motorları,  

(2)  Kütüphaneler (Harp Akademileri Komutanlığı (HAK),   

(3)  Yabancı kaynaklı Resmi Askeri Yayınlar (RAY) ve doktrinler,  

(4)  EBSCOhost araştırma veri tabanı servisi, 

(5)  Lisanslı veri tabanlarından uygun olanların incelenmesi (HAK 

Kütüphanesi bilgisayar ağı), 

(6)  Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) veri tabanı 

kullanılmıştır 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEMEL İSTİHBARAT TERİMLERİ VE ÇEŞİTLERİ 

 

3.1.   Temel İstihbarat Terimleri 

 

3.1.1.  Açık Bilgi 

Yasal yollardan elde etmenin mümkün olduğu, açık kaynaklardan elde 

edilen, hiçbir gizlilik derecesi olmayan ve gizlemeye ihtiyaç duyulmadan, maliyeti 

düşük, bazıları yabancı dillerde yazılmış olan ve genellikle asıl ihtiyaç duyulan bilgi 

için yoğun analiz gerektiren bilgilerdir.5  

 

3.1.2.  Açık Kaynak Bilgisi  

Kurumların veya ülkelerin gizlemeye ihtiyaç duymadıkları ya da bir nedenle 

gizlemeyi başaramadıkları kaynaklara Açık Kaynak Bilgisi denir.6  

 

3.1.3.  Açık Kaynak İstihbaratı 

Açık kaynaklardan elde edilen haber, veri ve bilgilerin analizinden sonra 

ulaşılan istihbarattır.7 

 

3.1.4.  Haber/Bilgi Kaynağı 

Haber, bilgi ve veri elde edilen her tür kaynaktır.8 

 

3.2. İstihbarat Çeşitleri  

İstihbaratın çeşitleri şunlardır; Seviyelerine Göre İstihbarat Çeşitleri,  Elde 

Edildiği Kaynağa Göre İstihbarat Çeşitleri, Hedefe Göre İstihbarat Çeşitleri ve 

Kullanılan Araçlara Göre İstihbarat Çeşitleri.  

3.2.1.  Seviyelerine Göre İstihbarat: 

 Farklı seviyedeki karar alıcılar farklı bilgilere gereksinim duymaktadır. 

Stratejik seviye için çok kritik bir bilgi taktik seviyedeki uygulayıcı veya ihtiyaç 

sahibi için gereksiz olabilir. Tam aksine taktik seviyede acil olarak ihtiyaç duyulan 

                                                           
5 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2002, s. 1-3.  

6 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 1-3. 

7 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitapları, 3. Baskı, Ankara, 2009, s. 339. 

8 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 339. 
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bir bilgi stratejik seviyenin ilgi alanına girmiyor da olabilir. Bu nedenle istihbarat 

kurumları farklı seviyelerde farklı kuruluşlarda ve farklı usullere göre çalışırlar. 

 Seviyelerine göre istihbarat çeşitleri;  Strateji Seviye İstihbarat, Operatif 

Seviye İstihbarat, Taktik İstihbarat ve Entegre İstihbarattır.  

 

  3.2.1.1.  Strateji Seviye İstihbarat 

Stratejik İstihbarat; devlet çapında en üst düzeyde karar verme 

yetkisine sahip stratejik seviyedeki siyasi liderler, bürokratlar ve kurumların tehdit 

ve fırsatları tespit ederek doğru ve gerçekçi stratejilerin üretilmesine ve 

uygulanmasına yarayan bilgileri toplayıp, büyük resmi görmelerini sağlayan ve 

uzun vadeli planlar yapmalarına yarayan istihbarattır. İstihbarat kurumları yalnızca 

bilgi vermekle kalmaz aynı şekilde muhtemel senaryolara göre alternatif çözüm 

yöntemleri de üreterek siyasi elitlerin karar verme sürecine de katkı sağlar.9  

Zoe Baird ve James Barksdale istihbaratçıların açık kaynakların ciddiye 

almalarının önemi üzerinde durmaktadır ve açık kaynakların kullanılması 

konusunda eğitilmeleri gerektiğini savunmaktadır.10 

 

3.2.1.2.  Operatif Seviye İstihbarat 

Özdağ’a göre üst düzeyde planlanan ancak nihai karar mekanizması 

olmayan, ordu komutanları, büyükelçiler gibi kişiler tarafından oluşturulan taktik 

istihbarat çalışmalarının, belirli bir amaca yönelik olarak uyumlu bir biçimde 

birleştirilmesi ile gerçekleşen istihbarat faaliyetleridir.11 

3.2.1.3.  Taktik İstihbarat 

Devam eden bir faaliyet, operasyon veya harp esnasında hasım veya 

düşmanın cari durumunu, potansiyelini, maksadını tespit etmek için icra edilen 

istihbarattır. Elde edilen bilgilerin en kısa zamanda kıymetlendirilerek ihtiyaç duyan 

makama ulaştırılması önem arz eder.12  

                                                           
9 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 145-146. 

10 Zoe Baird ve James Barksdale, (2006), “Mobilizing Information to Prevent Terrorism: Accelerating  
development of a Trusted Information Sharing Environment”, Third Report of the Markle 
Foundation Task Force, New York, (Erişim Tarihi; 13.8.2011) 

http://www.policyarchive.org/handle/10207/bitstreams/15550.pdf; aktaran Ertan Beşe ve Merve 
Seren, “Stratejik İstihbarat Olgusunun Teorik Çerçevesi, Unsurları, Terörle Mücadele Politikaları 
Açısından Rolü ve Önemi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:13(3), Ankara, 2011, s. 130. 

11 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 153-154. 

12 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. s.154. 
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3.2.1.4.  Entegre İstihbarat 

Taktik, operatif ve stratejik seviyedeki istihbarat kurumları ve personeli 

aynı bir konu üzerine yoğunlaşarak o konuda ihtiyaç duyulan bilgileri elde etmeye 

çalışması faaliyetine entegre istihbarat denilmektedir.13  

3.2.2.  Elde Edildiği Kaynağa Göre İstihbarat 

Yabancı bir ülke ile ilgili toplanan bilgiler yasal, meşru, kanunlara uygun 

olarak toplanması ile yasa dışı yöntemler kullanması arasında önemli bir fark 

vardır. Yasal ve meşru kanallar kullanılarak toplanan bilgilere istihbarat derken, 

yasa dışı yollar kullanılmasına espiyonaj ya da casusluk adı verilmektedir. 

Ülke içinde yapılan istihbarat faaliyetlerinde ise istihbaratın elde edildiği 

kaynağın herkesin erişimine açık olan açık kaynaklardan mı, yoksa gizli kaynak 

istihbaratından mı elde edildiğine göre yine ikiye ayrılmaktadır.  

Yabancı ülkedeki yasal yöntemler kullanılması temelde o ülkede bulunan 

resmi görevliler tarafından, özellikle büyükelçilik personeli ve askeri veya diğer 

ataşeler vasıtasıyla elde edilen bilgilerdir.  

Yabancı ülkede bulunan casuslar vasıtasıyla elde edilen bilgiler ise genellikle 

bulunula ülke tarafından gizlilik derecesine sahip bazı bilgiler yasadışı yöntemlerle 

çalınmasıdır.14 Casusluğun amacı açık kaynaklardan elde edilemeyen bilgilerin 

öğrenilmesidir. Her ne kadar casusların öncelikli görevleri gizlilik seviyeli bilgileri 

temin etmek olsa da, açık kaynaklarda belirtilen hususları da ilgi çekmeyecek bir 

yöntemle takip etmesi, elde ettiği gizli bilgiler ile açık kaynaklar arasındaki 

çelişkileri ve benzerlikleri ortaya koyması gerekmektedir.15 

Kazım Karabekir casusluğun amacını şu şekilde açıklamaktadır; 

“Barış zamanında askeri ve siyasi gizli kuruluşlardan ve planlardan haber 

almak, savaş zamanı ise hareketlerden ve siyasi haberleşmelerden ve savaşı 

sürdürme kudretinden sürekli bilgi alabilmektir. Bunun için ülke dışında güçlü 

örgütlere ihtiyaç vardır. Casusların esas kadrosunu subaylıktan yetişmiş, 

çalışacağı ülkenin dilini anadili gibi bilen ve her kılığa girebilen kurnaz kimseler 

oluştururlar. Bunlar din ve milliyet değiştirerek halk arasına tamamen 

karışabilecekleri gibi; dost ya da tarafsız bir ülkenin vatandaşı gibi de münferit ya 

                                                           
13 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 157. 

14 Niyazi Tılısbık ve Özdemir Akbal, İstihbarat ve Türkiye, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 170-171. 

15 Aziz Yakın, a.g.e., s. 49.  
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da tarafsız bir ülkenin vatandaşı gibi de münferit ya da o devletin heyetleri arasına 

karışarak da çalışabilir.” 16  

 

3.2.3.  Hedefe Göre İstihbarat Türleri 

Bir ülkenin milli güç unsurları dikkate alındığında, hedefe göre istihbarat 

çeşitleri şunlardır; Siyasi İstihbarat,  Askeri İstihbarat, Ekonomik İstihbarat, Sosyal 

İstihbarat, Teknolojik İstihbarat, Coğrafi İstihbarat, Ulaşım ve İletişim İstihbaratı, 

Biyografik İstihbarat ve Siber İstihbarat. 

  3.2.3.1.  Siyasi İstihbarat 

Tarih boyunca istihbarat denilince akla ilk gelen askeri ve siyasi 

istihbarattır. Bu iki alan istihbaratın en kapsamlı bölümünü oluşturmaktadır. 

Yakında veya uzakta olsun bütün ülkeler dünyadaki güç sahibi olan ve kendisini 

etkileme kabiliyeti olan ülkelerin düşünce yapısını öğrenmek ister.17    

Bir ülkenin milli siyasetini, bozguncu unsurlarını, yaşamsal öneme 

sahip organlarını, kuvvetli ve hassas taraflarını, önemli şahsiyetlerini, iç 

politikasını, siyasal partilerini, yasama, yürütme ve yargı organlarının durumunu 

bilmeden bu ülkeye yönelik alınan kararlar büyük oranda başarısızlıkla 

sonuçlanacaktır.18  

Genellikle ülkeler büyük oranda açık kaynaklardan elde edilen siyasi 

istihbaratı o ülkedeki siyasi misyonları vasıtasıyla takip ederler. Ancak bazı ülkeler 

bu misyonlara ilave olarak, dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları (STK) gibi özel 

bazı kuruluşlardan da bu konuda faydalanırlar.19  

3.2.3.2.  Askeri İstihbarat 

İstihbarat ile ilgili kaynakların tamamına yakını istihbarat terimini 

tanımlamaktan başlayarak bu bilimi her şeyden daha fazla ve öncelikli olarak 

askerlik mesleği ile ilişkilendirmektedir. Özdağ’a göre uygarlık tarihinin %87’si 

savaşlarla kalan %13’ü ise bu savaşlara hazırlık yapmakla geçmiştir. Bu durum 

askerliğin ve savaşın devletlerin ve halkların hayatında oynadığı rolü açıklamaya 

                                                           
16 Kazım Karabekir, Gizli Harp İstihbarat, Berikan Yayınları, Ankara, 2001, s. 11. 

17 Gültekin Avcı, İstihbarat Teknikleri: Aktörleri-Örgütleri ve Açmazları, Timaş Yayınları, 4. Baskı, 
İstanbul, 2005, s.20. 

18 Aziz Yakın, a.g.e., s. 40.  

19 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 21. 
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yetmektedir. General Wellington ise, “Askerlik mesleği sadece tepenin arkasında 

ne olduğunu tahmin etmektir.” diyerek istihbaratın askerlikteki, dolayısıyla da 

insanlık için önemini ortaya koymaktadır.20 

Devletler daha barış zamanından itibaren komşu ülkelerin, özellikle de 

hasımlarının askeri durumunu, gücünü, taktiğini, kuvvetli ve zayıf yönlerini takip 

etmeli, bu bilgileri sistemli bir biçimde analiz etmelidir. 

3.2.3.3.  Ekonomik İstihbarat 

Çağımızda dünya siyasetinde, ekonomik faktörler belki de bütün diğer 

faktörlerin önüne geçmiş durumdadır. Birçok savaşın sadece ekonomik 

kaynakların paylaşımı nedeni ile çıktığı bir gerçektir. Dünya savaşlarının bile ana 

sebebinin ekonomik kaynakların paylaşımı sorunu olduğu bilinmektedir. 21. 

Yüzyılda ekonomik faaliyetler geçmiş bütün asırlardan hem daha hızlı ilerlemekte 

hem de tarihte hiç görülmediği kadar yıkıcı ve derin izler bırakmaktadır. CIA’e göre 

çağımızda en fazla istihbarat faaliyeti yoğunluğu ekonomik alanda olacaktır.21 

3.2.3.4.  Sosyal İstihbarat 

Bir ülke halkının nüfuz yapısı, hayat standartları, yaşam biçimi, dini 

görüşü, etnik kimliği, azınlıkların yapısı, kamuoyunun olaylar karşısındaki tavrı, 

eğitim durumu, aile ilişkiler, arzu ve ümitleri gibi konular o ülke ile ilgili çok önemli 

veriler olup, istihbarat kurumları bu bilgileri analiz ederek çok kritik bazı 

değerlendirmelerde bulunurlar. Sosyal istihbarat başlığı altında, özellikle halkın 

yaşayış ve düşünce biçimi ve ülkedeki sosyal sınıfların olaylar karşısında aldığı 

tavır ülkenin analizi ve kararlarının önceden öngörülebilmesi için vazgeçilmez 

verilerdir.22    

Sosyal İstihbarat ile ilgili yapılacak en önemli faaliyetler hedef ülkenin 

gazete, televizyon ve sosyal medyasını takip edip, basın medya kuruluşları ve 

gazeteciler ile yakın ilişkiler kurarak toplumun nabzını tutmaya çalışmak olacaktır. 

Toplum içerisinde kilit liderlerin ve önemli kişilerin yaşam biçimleri, gizli ve gayri 

meşru faaliyetleri bir istihbarat örgütü için en önemli bilgilerdir.23  

                                                           
20 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 154. 

21 Ahmet Tarık Miman, Küreselleşmenin Ordusu Ekonomik İstihbarat, IQ Yayınları, İstanbul, 
2007, s.43-46.  

22 Aziz Yakın, a.g.e., s. 38-39.  

23 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 24. 
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3.2.3.5.  Teknolojik İstihbarat 

Günümüz dünyasında bilimin ve teknolojinin geldiği aşama, artık 

gelişmelerin ulaştığı son noktanın tahmin bile edilemeyeceği bir düzeydedir. 

Özellikle internet kullanımın yaygınlaşması ve sadece istihbarat maksadıyla bile 

uyduların kullanılıyor olması bu konuda gelinen noktayı anlatmak için yeterlidir. Bir 

ülkenin sahip olduğu özel bir silah veya teknoloji istihbarat gayretleri ile çok kısa 

sürede hasım güçler tarafından elde edilebilmektedir. Ülkelerin istihbarat servisleri 

bilgisayar teknolojisini kullanarak insan emeği ile başarılması imkânsız birçok 

analizi çok kısa bir sürede ve neredeyse hatasız olarak başarabilmektedir.24     

Soğuk Savaş boyunca her an bir savaşın yaşanması ihtimali sürekli 

canlı durduğundan istihbarat çalışmaları genellikle ülkelerin askeri imkân ve 

kabiliyetleri üzerine yoğunlaşmaktaydı. Oysa günümüzde harpler bile öncelikli 

olarak ülkelerin ekonomik kaynaklarına ve bu kaynakları ayakta tutan bilgi ve 

teknolojik altyapılara yönelik taarruzlar şeklinde cereyan etmekte ve ülkeler sahip 

oldukları istihbarat unsurlarını rakip ülkelerin teknolojik altyapılarına 

yöneltmektedir. Bir ülkenin gözde bir şirketinin milyarlarca dolar ve yıllar süren bir 

emek ile elde ettiği teknolojinin çalınması, kopyalanması o ülkenin ordusunun 

kabiliyetleri ve silah sistemlerinin etkisi ile ilgili bilgilerden çok daha önemli 

olabilmektedir. Bu nedenle ülkelerin sadece devlet kurumlarının güvenliğini 

almaları yeterli olmamakta, özellikle kritik bazı sektörlerdeki özel şirketlerin 

casusluk ve bilgi hırsızlığına karşı korunması gerekmektedir. Bu güvenlik 

tedbirlerinden belki de en önemlisi bilgisayar ve iletişim sistemlerinin güvenliğinin 

sağlanmasıdır.       

3.2.3.6.  Coğrafi İstihbarat 

“Ben siyasi meseleleri de askeri vaziyetleri gibi harita üzerinde mütalaa 

ederim” 25  

 Ülkelerin coğrafyası istihbarat açısından vazgeçilmez bir öneme 

sahiptir.  19. yüzyıla kadar dağlar, denizler, göller, barajlar, nehirler ve iklim gibi 

tomografik bilgileri öğrenmek askeri stratejistlerin gözünde orduların gücünü 

öğrenmekten daha fazla bir öneme sahip idi. İstihbarat kurumları açısından 

ülkelerin tomografik özelliklerini gösteren harita ve çizelgeler halen çok önemlidir.  

Ancak günümüz uydu teknolojisi ve açık kaynaklar bu verilere yalnızca istihbarat 

                                                           
24 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 24. 

25 Burhan Cahit, Gazi Mustafa Kemal, 1932, s. 74; aktaran Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi,  s.110. 
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örgütlerinin erişimini değil, isteyen herkesin erişimine olanak vermektedir. Ancak 

istihbarat örgütleri bu verilerin en güncel ve en doğru halini eşlerlinde bulundurmak 

için halen büyük uğraşlar vermektedir.26  

 Tarih coğrafyayı dikkate almayan liderlerin mağlubiyetleri ile doludur. 

Bir ülkenin coğrafyası ile o ülkenin kaderi birbirine oldukça yakındır. Ülkelerin 

coğrafi konumları, genişliği veya küçüklüğü, nüfusunun dağılımı, sınırlarının 

durumu bizlere oldukça değerli bilgiler verecektir. 27  

3.2.3.7.   İletişim ve Ulaştırma İstihbaratı 

Ülkelere ait radyo, televizyon, telefon, demiryolu, kara, deniz ve hava yolları, 

ticaret filoları, tren istasyonları, kapasiteleri, limanlar ve bu limanların özellikleri ve 

bütün bu konulara ilişkin ulaştırma ve iletişim politikaları kritik istihbarat bilgileridir.  

Bu konularda barış zamanından itibaren güncel bilgilerin elde bulundurulması 

gerekir.28 

İletişim ve teknolojinin geldiği boyut itibariyle, geçmişte çok önemli olan ve 

gizli istihbarat gayretlerinin çok yoğun bir biçimde yöneltildiği ülkelerin ulaştırma ve 

coğrafi bilgilerine günümüzde internet üzerinden Google Earth gibi yazılımlar ve 

çok sayıdaki navigasyon programları vasıtasıyla açık kaynaklardan 

erişilebilmektedir.  Günümüzde ülkelerin istihbarat örgütleri gayretlerini iletişim 

ağlarındaki bilgilere ulaşmaya, meta-dataları ele geçirmeye yöneltmektedir. 

 3.2.3.8.  Biyografik İstihbarat 

Biyografik İstihbarat bir ülkede önemli bir etkinliği bulunan siyasi, asker, 

ekonomik liderler veya bu özellikleri taşıma potansiyeli olan kişilerle ilgili toplan 

açık veya gizli bilgilerdir. Çoğu zaman bir askeri karar vericinin kimliği içinde 

bulunulan durumda o kişinin nasıl bir karar vereceğini anlamamıza yardımcı olur. 

Lider nitelikteki şahıslar ve onun yakın çevresi ile ilgili bilgiler çoğu zaman stratejik 

seviyede istihbarat bilgileridir. Romalı Polybius, “Bir gemiyi başdümencisinden 

mahrum ederseniz, bu gemi bütün mürettebatıyla birlikte düşmanın eline geçer. 

                                                           
26 Aziz Yakın, a.g.e., s. 37, 38.  

27 Muazzez Şenel ve Turhan Şenel, İstihbarat ve Genel Güvenlik Konularımız, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1997; aktaran Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s.111. 

28 Aziz Yakın, a.g.e., s. 38.  
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Bunun gibi, bir savaşta da bir ordunun komutanını zekâ veya manevra alanında alt 

ederseniz, çok kere bütün düşman ordusunu elinize geçirmiş olursunuz” demiştir.29    

Özellikle terör örgütleri ve mafya gibi lider odaklı yapılanmalarda 

biyografik istihbaratın önemi çok daha önemlidir. Ancak bu alandaki bilgiler çoğu 

zaman çok uzun soluklu ve büyük bir gayret gerektiren çalışmalardır. Hedefin 

özelliklerine göre biyografik istihbarat açık veya gizli kaynaklardan veya bu ikisinin 

birleşimi bir yöntemle elde edilebilir. Her ne kadar bazı uzmanlar bu tür bilgilerin 

gerçekçi ve net sonuçlar vermediğini ve spekülasyondan ibaret olduğunu düşünse 

de liderlerin psikanalizi karar sürecine çok ciddi etki katkı sağlayacağı kesindir.30 

Bir liderin veya yöneticinin kararlarını içinde bulunulan ortam kadar da o kişinin 

sosyal ve psikolojik özellikleri etkilidir. Özellikle istihbarat elde etmenin güç olduğu 

durumlarda gelecek ile ilgili öngörüde bulunmanın en rasyonel yöntemi karar 

vericilerin karakteri ve benzer durumlarda daha önce vermiş olduğu kararlardır.  

3.2.3.9.  Siber İstihbarat 

 Teknoloji ve bilimin geldiği aşama dikkate alındığında internete bağlı 

sistemler, online işlemler ve bütün verilerin toplandığı veri bankalarından oluşan 

siber alanı hedef alan bir istihbarat türünün de gelişmesine neden olmuştur. Bu 

istihbarat alanı çağımızda diğer bütün istihbarat alanlarına göre çok daha hızlı bir 

gelişme kaydetmektedir. Gelişmiş ülkeler bu alana çok büyük kaynaklar 

ayırmaktadırlar.31   

  

 3.2.4.  Kullanılan Araçlara Göre İstihbarat Çeşitleri 

Kullanılan araçlara göre istihbaratın çok fazla çeşidi olmasına karşın burada 

yalnızca en önemli iki tanesi açıklanacaktır. Bunlar; İnsan İstihbaratı ve Teknik 

İstihbarattır. 

 

  3.2.4.1. İnsan İstihbaratı (İNİS) 

  İnsan İstihbaratı geniş anlamda düşünüldüğünde kaynağı insan olan 

veya insan vasıtasıyla, çeşitli usul ve metotlar kullanılarak temin edilen bilgilerin 

değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan istihbarattır. İNİS bilgiyi en temel 

                                                           

29 Lindel B. Hart, “Strateji Dolaylı Tutum”, ASAM Yayınları, Ankara, 2002, s.19; aktaran Ümit Özdağ, 
İstihbarat Teorisi, s. 117. 

30 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 117-119. 

31 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 126. 
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kaynağından elde etmeye yaradığı gibi uydu, insansız hava aracı (İHA), muhabere 

ve elektronik sistemler ve teknolojik araçlar ile toplanan bilgileri daha anlaşılır hale 

getirmek ve yorumlamak için de kullanılır. 11 Eylül Terör saldırıları sonrasında 

önemi giderek artan İnsan İstihbaratı diğer istihbarat oluşturma yöntemlerinin 

temeli ve aynı zamanda tamamlayıcısıdır.32 

 

  3.2.4.2. Teknik İstihbarat  

  Teknik İstihbarat bir dizi teknik yöntem kullanılarak elde edilen 

istihbarattır. Özdağ’a göre 19’uncu yüzyılın üçüncü çeyreğinde telefon 

görüşmelerini dinlemek üzere geliştirilen bu alan 1960’ta uzaya fırlatılan ilk casus 

uydusunun fırlatılmasına kadar çok büyük bir gelişme kat etmiştir.33 Modern 

istihbaratın en önemli, en çarpıcı ve etkileyici bölümünü oluşturmaktadır.  Teknik 

istihbarat başlığı altında muhabere istihbaratı,  sinyal istihbaratı (SİNİS), görüntü 

istihbaratı (GÖRİS), fotoğraf ve film istihbaratı, uydu istihbaratı, gibi teknolojik 

aletler kullanılarak elde edilen istihbarat alanlarını da dâhil edebiliriz.34  

 

 

                                                           
32 KKT 30-5 (A) Muharebe Sahası İstihbaratı, 2008, s. 3-3 

33 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 134. 

34 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 24. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI 

4.1.  Giriş 

Yönetim Bilimi, belli bir hedefe ulaşmak için, duygu ve sezgilerimiz yerine; 

personel, maddi kaynaklar, zaman ve mekânı verimli bir biçimde kullanmaktır. 

Karar vericilerin bu kaynakları etkin bir biçimde kullanmaları için en fazla ihtiyaç 

duydukları şey analiz edilmiş sistemli bilgidir. Devlet gibi çok büyük bir 

organizasyonun, sistemli ve analiz edilmiş bilgiyi elde etmesi ve kullanması 

istihbarat bilimi sayesinde gerçekleşmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası yeni dünya artık eskisi gibi katı çizgilerle bloklara 

ayrılmış, bilginin her türlüsünün sır statüsünde olduğu dönemi çoktan aşmıştır. 

Bilgiye erişim her geçen daha da kolaylaşmakta ve ucuzlamaktadır. Günümüzde 

istihbarat biliminin ihtiyaç duyduğu bilgilerin çok büyük bir bölümüne açık 

kaynaklardan ulaşılabilmektedir. Açık kaynakların çok geniş bir yelpazeye yayılmış 

olmasına karşın, internet bu kaynakların tamamına yakını içine alan, temel açık 

kaynak olarak kabul edilmektedir. 

Açık kaynaklara erişim kolay olmasına rağmen, elde edilen bilgilerin 

doğruluğunun teyit edilmesi ve yorumlanması AKİS’in temel problemini teşkil 

etmektedir. Büyük oranda yanlış ve aldatıcı bilginin de servisinin yapıldığı bir 

ortamda doğru bilgiye ulaşıp, analiz edebilmek istihbaratın biliminin sanat yönünü 

oluşturmaktadır.  

AKİS alanında faaliyet yürüten istihbaratçıların, kendi konuları ile ilgili çok 

ciddi bir kültürel farkındalığa sahip olması, hedef ülke ile ilgili siyasi, kültürel, sosyal 

hassasiyetler konusunda bilgili olması ve çok iyi derecede yabancı dil bilgisine 

sahip olması gerekmektedir. Aksi taktirde kendisine hazır olarak sunulan, aldatıcı 

ve yönlendirilmiş bilgiler ile yetinmek durumunda kalacak ve yanlış kararlar 

alınmasına neden olacaktır.   

 

4.2.   İstihbarat Nedir? 

İstihbarat kelimesi Arapça istihbar kelimesinin çoğuludur. İstihbar ise 

haberler veya yeni öğrenilen bilgiler, haber alma demektir.35 Arap ülkelerinde 

istihbarat teşkilatlarına genel olarak, Türkçede olduğu gibi, “El Muhaberat” 

denilerek haber kelimesi öne çıkartılmıştır. İstihbaratın dilimize “haber alma” 

                                                           
35 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 11. 
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şeklinde çevrilmesinin yanlış olduğunu, istihbaratın alınana haberin yorumlanması 

ile ortaya çıktığını savunan yazarlar da bulunmaktadır.36 İngilizce istihbarat 

kelimesi yerine, zekâ, akıl ve bilgi anlamına gelen “Intelligence” kelimesi 

kullanılmıştır. Fransızcada ise işaret, aydınlatma, öğretme ve öğrenme anlamlarına 

gelen “Renseignement” kelimesi kullanılmaktadır. Rusçada istihbarat kelimesi ise 

“güvenlik” kavramı ile birlikte kullanılmaktadır.37  

 İstihbarat, artık geçmişte kalan bir yoruma göre,  

“Kamuya açık olmayan bilgiler, en azından veya kısmen bu tür bilgilere 

dayanılarak yapılan analizlerin siyasal karar alıcılar veya hükümet içindeki diğer 

aktörler için hazırlananlarıdır. İstihbaratı ayrıcalıklı yapan şey, gizlice toplanan 

bilgiyi kullanması ve karar alıcıların taleplerini zamanında karşılayacak şekilde 

hazırlanmasıdır.” 38 Ancak günümüzde istihbaratın büyük bir bölümünün açık 

kaynaklardan elde edilmesinden dolayı, hiçbir gizli kaynak kullanılmadan da 

istihbarat üretilmektedir ve dolayısıyla bu yorum önemini kaybetmiştir.  

Kazım Karabekir’e göre İstihbarat, Barışta ve savaşta doğru haber almak, 

yanlış haber yaymak demektir. On kolordusu olan bir devlet,  on birincisini komşu 

hükümetlerin toprakları içerisinde meydana getirir. 39 

İstihbarat kelimesi her ne kadar film ve romanlarda aktarılan bina 

çatılarında dolaşan silahlı adamlar, sofistike silahlar ile yapılan suikastlar ve çok 

ayrıntılı planlanan entrikalar ile birlikte akla geliyor olsa da bu faaliyetler gerçekte 

yapılan işin çok ama çok az bir kısmını kapsamaktadır. Örtülü operasyon olarak 

adlandırdığımız bu faaliyetleri de içermesine karşın İstihbarat, bilginin toplanması 

ve analizidir. Teknik olarak istihbarat dediğimizde askeri literatürde kullandığımız 

“istihbarat çarkı”nın fonksiyonları akla gelmektedir. İstihbarat; bilginin toplanması, 

karşılaştırılması, değerlendirilmesi, analizi, birleştirilmesi ve yorumlanması 

                                                           
36 Serhat Tezsever, a.g.e., s. 100. 

37 Niyazi Tılısbık ve Özdemir Akbal, a.g.e., s. 10-12. 

38 Council on Foreign Relations, “Making Intelligence Smarter: The Future of US, Intelligence Report 
of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations”, 
www.copi.com/articles/inte../ofr.html.; aktaran Ümit Özdağ, “Devlet ve İstihbarat”, Beykent 
Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi; 1 (3), 2009, s. 41.  

39 Kazım Karabekir, a.g.e. s. 3.  

http://www.copi.com/articles/inte../ofr.html.;
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sürecine verilen40, 20’nci yüzyılın ikinci yarısından itibaren “bilim” olarak kabul 

edilen akademik bir disiplindir41.   

4.2.1.  Dünyada İstihbaratın Geçmişi 

İstihbaratın geçmişi, insanlık tarihiyle bir tutulmaktadır. İktidar, egemenlik, 

sömürme ve güç savaşlarında tarih boyunca istihbarat toplama, hasmı yanlış 

yönlendirme, hep uygulanmış yöntemlerdir. Ulus devletlerin ortaya çıkması ile 

birlikte istihbarat gelişmiş ve daha profesyonel olarak yapılmaya başlanmış ve 

zamanla da bir meslek halini almıştır. Tevrat: “Ve Tanrı Musa’ya söyleyip dedi; 

İsrailoğullarına vermekte olduğum Kenan diyarına casusluk yapmaları için adam 

gönder42.”demektedir. 

Serhat Tezsever’e göre insanların ilk silahı olarak, taş ve sopayı sayarken 

bu silahların hemen arkasından istihbaratı da bir silah olarak saymak 

gerekmektedir. Yazar modern manada ilk istihbarat faaliyeti olarak, Nuh 

Peygamberin özel olarak yetiştirdiği güvercinleri uzaklara salarak, ağzında yeşil bir 

filiz ile geri dönen güvercini gördüğünde yeryüzündeki suların çekilmiş olduğunu 

anlamasını örnek olarak göstermektedir.43  

Şimşek birçok kaynakta dünyanın ilk istihbarat teşkilatının İngiltere Kraliçesi 

I. Elizabeth tarafından 1530’lu yıllarda oluşturulduğu yazılı olsa da, aslında 

Çinlilerin bu tarihten neredeyse 1000 yıl kadar önce, 570’li yıllarda Göktürklere 

karşı çoğunluğu rahip, tüccar, seyyah ve hekim kılığında casuslardan oluşan bir 

istihbarat örgütünü kurduğunu iddia etmektedir.44 

Tarih boyunca en küçük topluluklardan en büyük imparatorluklara kadar 

bütün örgütlü yapılar gelecekte neler olacak?  Ekonomimiz yolunda gidecek mi? 

Ekonomimizin yolunda gitmesi ve refahımızın artması için nasıl hareket etmeliyiz? 

Düşmanlarımızın gücü ne kadar? Bize saldırmayı düşünüyorlar mı? Ne zaman ve 

nasıl saldırmayı düşünüyorlar? gibi sorular sormuş ve bu soruların cevabını 

öngörmeye çalışmışlardır. O halde istihbarat meselesi insanların hayatlarına 

                                                           
40 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 27-28. 

41 D. Kahn, “İstihbaratın Tarihsel Teorisi”, Avrasya Dosyası, İstihbarat Özel, Cilt:8, Sayı:2, s.5; 
aktaran Onur Seçkin, Devlet Güvenliği Kapsamında İstihbarat Alanında Karşılaşılan Sorunlar, 
Beykent Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul, 2010, s. 3.  

42 Erdal Şimşek, Türkiye’de İstihbaratçılık ve MİT, Kum Saati Yayınları, İstanbul, 2004, s.11. 

43 Serhat Tezsever, a.g.e., s. 90, 91. 

44 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 13,14. 



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI  17 
 

binlerce yıl önce dâhil olmuştur. Önceleri geleceği ve düşmanlarının niyet ve 

kudretini öğrenmek için falcılara, kâhinlere, astrologlara soran insanoğlu, zamanla 

daha rasyonel yöntemler izlemeye başlamıştır. Milattan Önce 500 yılında Çinli 

felsefeci Sun Tzu tarafından yazılan “Harp Sanatı” adlı eser, tarihin ilk istihbarat 

kitabı olarak bilinmektedir. Sun Tzu bu kitabında, gelecek hakkında hüküm vermek 

için ilahlara ya da ruhlara başvurmak yerine, düşmanın durumunu bilen kişilere 

başvurmayı tavsiye etmektedir.45 Tarih istihbarata yeteri kadar önem vermediği için 

yenilen ordular, yıkılan imparatorluklar ve mahvolan uluslar ile doludur.  

Tarihçi Heredot, M.Ö. 480’de İran İmparatoru 1. Darius’un oğlu Kerkes’in, 

Yunanistan üzerine yaptığı sefer esnasında, ordusunun içine sızan üç Yunan 

casusuna, ordusunun gücünü göstermek ve düşmanlarının savaşma azmini 

kırmak maksadıyla öldürtmek yerine bizzat kendisin bütün kuvvetlerini gösterdiğini 

ve daha sonra serbest bıraktığını anlatır.46  

Büyük askeri deha Napolyon Bonapart “iyi bir mevkide konuşlandırılmış bir 

casusun temin ettiği bilgi ve haberlerin, bazen birkaç tümen askerden daha fazla 

önem arz etiğini” vurgulayarak, istihbaratın ordular için önemini ortaya koymuştur.47 

4.2.2.  Ülkemizde İstihbaratın Geçmişi 

Ülkemizde istihbaratın geçmişi ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkan ortak 

görüşe göre Türklerde istihbarat faaliyetleri ile ülke savunması birbirinden ayrılmaz 

bir bütünün parçalarıdır. Timur’dan Cengiz Han’a, Gaznelilerden, Selçuklulara, 

Osmanlıdan Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvai Milliyeye kadar atalarımız 

istihbarata çok önem vermiş ve bu konuda ciddi teşkilatlar kurmuşlardır. 

Göktürklerdeki din adamlarını ve şamanları Çin saraylarına casus olarak 

gönderme ve istihbaratçı olarak kullanma geleneği Osmanlı Devleti’nde de devam 

ettirilmiş, tekke ve zaviyeler Türk istihbarat teşkilatının önemli merkezleri ola 

gelmiştir.48   

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın büyük veziri Nizamülmülk Siyasetname 

isimli eserinde “Dünyanın dört bir köşesine tüccar, seyyah, sufi, eczacı ve derviş 

kılığında casuslar göndermeli, duydukları her şeyi haber olarak getirmeli ve 

                                                           
45 Aziz Yakın, a.g.e., s. 11.; Gültekin Avcı, a.g.e. s. 12. 

46 Aziz Yakın, a.g.e., s. 11., Gültekin Avcı, a.g.e. s. 11., Serhat Tezsever, a.g.e., s. 91. 

47 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 11. 

48 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 16. 
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ülkelerin durumları hiçbir şekilde meçhul kalmamalıdır” 49 diyerek istihbarata verdiği 

önemi göstermiştir. Melikşah sadece istihbarata önem vermekle kalmayıp dünyada 

ilk istihbarat teşkilatını kuran kişi olarak da tarihe geçmiştir. Nizamülmülk’ün 

istihbarat ve casusluğa verdiği büyük öneme rağmen yanına kadar yaklaşan 

Hasan Sabbah’ın bir fedaisi tarafından suikasta kurban gitmesi de oldukça 

düşündürücüdür. Nizmülmülk’ün hemen ardından da Sultan Melikşah bir suikast 

sonrası hayatını kaybetmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde istihbarat daha kuruluş ve yükselme döneminden 

itibaren çok önemli bir yer tutmuştur. Özellikle gayri Müslimlerin tebaanın 

kullanıldığı Martolos teşkilatı ve Voynuk teşkilatları devletin ihtiyaç duyduğu bilgiyi 

sağlamışlardır. Özellikle Osmanlı’nın yükselme döneminde başlayarak yabancı 

ülkelerin İstanbul’da oluşturdukları elçilikler vasıtasıyla bilgi topladıkları 

bilinmektedir. Oysa Osmanlı Devleti Batılı ülke başkentlerinde yüzlerce yıl sonra 

elçilikler kurmaya başlamıştır. Şimşek Osmanlının çok eleştirilen bu tutumunu 

savunmakta ve Osmanlı Devleti’nin tüccarlar, seyyahlar ve yabancı elçiler 

vasıtasıyla düşmanları hakkında yeteri kadar istihbarat topladığını söylemektedir. 

Batılı manada istihbarat teşkilatlarının kurulması Osmanlı’da III. Selim zamanına 

rastlamaktadır.50 

II. Abdülhamid istihbaratın önemini anlayan bir padişah olarak Yıldız 

İstihbarat Teşkilatını kurmuştur. II. Abdülhamid kendisini Jurnalcilik ile suçlayanlara 

karşı, yabancı ülkelerin Vezir ve Sadrazam rütbesindeki devlet memurlarını bile 

kendi menfaatleri için kullandığını gördükten sonra, devletin güvenliği için 

kendisine bağlı bir istihbarat teşkilatı kurmaya karar verdiğini, gelen bilgileri teyit 

etmeden de harekete geçmediğini anlatmıştır.51    

Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından ve Mustafa Kemal’in silah 

arkadaşlarından Kazım Karabekir de 1. Ordu Komutanı iken istihbarat konusunda 

yapmış olduğu konuşmaların derlendiği kitabında Osmanlı’nın son dönemindeki 

casusluk şebekelerini ve bu düşman faaliyetleri karşısında ülkenin içine düştüğü 

zor durumu anlatmaktadır.52 

                                                           
49 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 11. 

50 Erdal Şimşek, a.g.e., s. 20-22. 

51 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 13. 

52 Kazım Karabekir, Gizli Harp İstihbarat, Berikan Yayınları, Ankara 2001. 
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II. Abdülhamid’in tahtta 33 yıl kalmasının ve Osmanlının onca zayıflığına 

rağmen yıkılmasının bu denli ertelenebilmesi Enver Paşa tarafından kurulan 

Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir zaferi olarak görülmektedir. Tezsever’in, Polis 

Akademisi Dergisi’nden aktardığına göre, ünlü İngiliz Casusu Lawrence’ın Teşkilatı 

Mahsusa hakkında “Bizim İntellicans Servisimiz elindeki hudutsuz imkânlara 

rağmen Osmanlıların Teşkilatı Mahsusası önünde zor vaziyete düştü. Osmanlıların 

gizli kuruluşu çok mahir, kudretli ve fedakâr unsurlara sahipti. Afrika’nın içlerinde, 

Asya’nın ortalarında hiç tahmin etmediğimiz yerlerde Osmanlıların ajanlarıyla 

karşılaştık. Alman denizaltılarıyla Osmanlı ajanları Afrika ve Asya’nın kıyılarına 

gizlice çıkıp, idealist ajanları halk içine sokuyorlardı ve bunun nihayetinde çok 

büyük neticeler alıyorlardı. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu yıkılmıştır. Fakat 

Teşkilatı Mahsusa’nın ektiği tohumlar yeşermiş, mahalli ve milli hareketlere bayrak 

olmuştur.53” 

 

4.3. Açık Kaynak İstihbaratının (AKİS) Tanımı 

Açık Kaynak Bilgileri, istihbaratın temel alanlarından birisidir ve basında veya 

elektronik ortamda halka açık bir şekilde bulunan bilgilerdir. Günümüzde kullanılan 

başlıca açık kaynaklar; internet, televizyon, radyo, gazeteler, kitaplar, dergiler, 

kamuya veya özel sektöre ait veri bankaları, özel bir izin gerektirmeyen arşivlerdir. 

Bu açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin analizinden elde edilen istihbarata ise 

AKİS denilmektedir.54 

 Her ne kadar hala bazı bilgilerin gizli tutulması gerekiyor ise de; geçmişte 

çok gizli, devlet sırrı kapsamında görülen birçok bilgi günümüzde ülkelerin resmi 

internet adreslerinde açık kaynaklar olarak sunulmaktadır. Devletlerin ekonomi, 

güvenlik ve dış politika hedefleri, çeşitli ülkeler ve uluslararası problem sahası 

konusundaki görüşleri, geleceğe yönelik vizyonu periyodik olarak basılan broşür ve 

kitaplarda çoğu zaman gerçek verilere dayanılarak yayınlanmaktadır. Orduların 

modernizasyon çalışmaları, silahlanma projeleri, kitle imha silahları dâhil olmak 

üzere birçok silahın özellikleri, konuş yerleri ve maliyeti sıradan bir internet 

kullanıcısı için bile erişilebilir durumdadır.   

                                                           
53 Damla: Polis Akademisi Dergisi, Yıl:1, Ankara, Ocak 1989, s.25.; aktaran Serhat Tezsever, 
a.g.e., s. 97. 

54 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-4.  
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Üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve özellikle de düşünce kuruluşları açık 

kaynakları kullanarak istihbarat üretmek için olağanüstü öneme sahip kuruluşlardır. 

Özellikle düşünce kuruluşlarında elde edilen bilgiler çoğu zaman casuslar veya çok 

üstün teknolojilerle elde edilebilecek istihbarat bilgilerinden çok daha değerlidir.55 

Bu kurumlarda çalışan analistlerin yaptığı iş ile istihbaratçıların yaptığı iş temelde 

aynıdır. Üstelik düşünce kuruluşları ham bilgiler değil, işlenmiş analiz edilmiş 

tüketime hazır istihbarat bilgileri sunmaktadır. Açık kaynak istihbaratının en büyük 

dezavantajlarından birisi olan çok fazla sayıdaki verinin birbirleriyle bağlantılı bir 

şekilde analiz edilmesi güçlüğü, düşünce kuruluşlarının alanında en büyük 

uzmanlığa ve bilgiye sahip araştırmacı ve akademisyenleri tarafından 

yapılmaktadır.  

Kullandığı vasıtalar dikkate alındığında çok ucuz ve emniyetli bir yöntem 

olması nedeniyle, mümkün olan her durumda AKİS kullanılmalıdır. İstihbaratçının 

her hangi bir konuda bilgiye ihtiyacı olduğunda ilk başvuracağı kaynak doğal olarak 

açık kaynaklar olmalıdır. Bu konuyu  “Okul çocuğunun gidebileceği yerlere ajan 

göndermeye gerek yoktur” sözü çok daha veciz bir şekilde izah etmektedir. AKİS 

istihbaratçının bir konuda en kısa yoldan bilgi sahibi olmanın en kolay yolunu 

oluşturmaktadır.56 Tabii ki açık kaynaklardan elde edilen bu bilgiler çok hassas bir 

analizden geçirilmeli, diğer istihbarat yöntemleri vasıtasıyla desteklenmeli, 

eksiklikleri giderilmeli ve teyit edilmelidir. 

 

Şekil 4-1 Toplama Vasıtaları İçerisinde Açık Kaynak Vasıtalarının Yeri 57 

                                                           
55 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 338. 
56 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-5.  

57 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-5.  
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İstihbaratı bir yapboz (puzzle) bulmacasına benzetirsek bulmacanın 

çerçevesini, köşelerini ve ipuçlarını oluştururken, diğer haber kaynaklarından elde 

dilen gizli bilgiler bu bulmacanın merkezini oluşturmaktadır. Bulmacanın 

tamamlanması ve resmin bütününün görülmesi için hem gizli hem de açık 

kaynaklardan elde edilen bilgiler birleştirilmeli ve sonrasında bir değerlendirme 

yapılmalıdır. Tıpkı yapbozlarda olduğu gibi eksik kalan parçalar, resmin bütününü 

görmemizi ve gerçek durumu anlamamıza engel olur.58  

Çınar tarafından açık ve yarı açık kaynaklar şeklinde ifade edilen istihbarat 

örgütleri tarafından, basın yayın kuruluşlarının, halkın arasında konuşulan bilgilerin 

ve siyasilerin açıklamalarının derlenerek ve analiz edilerek istihbarata ulaşıldığını 

ve bu bilgilerin nelerden oluştuğunu, nereden toplayacağını ve nasıl analiz 

edeceğini ancak iyi yetişmiş ajanların başaracağını söylemektedir.59    

Tılısbık ve Akbal’a göre günümüz istihbarat dünyasında açık kaynaktan 

bahsetmek istiyorsak üzerinde en fazla yoğunlaşmamız gereken konuların internet 

ve internet hizmeti vasıtasıyla elde edilen bilgileridir.60 İnsanların kullanmaktan asla 

vazgeçemeyeceği ve artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan internette 

gerçek manada bir güvenlik hiç olmamış ve gelecekte de hiç olmayacağa 

benzemektedir. Geçmişte suç işleyenlerin veya toplumdan gizli bir iş eylem 

yapmak isteyenlerin sığınabilecekleri birçok alan varken günümüzde hayatımızın 

her anı internet ve özellikle de mobil internet uygulamaları sayesinde kolaylıkla 

takip edilebilmektedir.  

Açık kaynaklar gelecekte bu günkünden çok daha değerli olacak ve 

istihbaratın temel kaynaklarından birisi olmayı sürdürecektir. Ancak günümüzde 

karşılaşılan temel sorun olan,  çok farklı açık kaynaktan elde edilen, çok farklı dil 

ve lehçelerdeki bilgi sağanağının kıymetlendirilmesi ve analiz edilmesi problemi 

giderek büyüyecektir. Özellikle de kaynakların güvenilirliğinin tespit edilememesi 

sorunu hep var olacaktır.61 

                                                           
58 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-6.   

59 Bekir Çınar, Devlet Güvenliği, İstihbarat ve Terör, Sam Yayınları, Ankara, 1997, s.134-135; 
aktaran Niyazi Tılısbık ve Özdemir Akbal, İstihbarat ve Türkiye, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, 

İstanbul, 2006, s. 172. 

60 Niyazi Tılısbık ve Özdemir Akbal, a.g.e., s. 172. 

61 Gültekin Avcı, a.g.e. s. 20., CSS Analyses in Security Policy, “Open Sorce Intelligence: A Strategic 
Enabler of National Security” , Vol.3 No.32, april 2008, s.1; aktaran Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, 

s. 338. 
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Her ne kadar gizli istihbarat bilgileri toplayan ve analiz eden kişi ve kurumlar, 

elde edilmesi pahalı, zor ve büyük uzmanlık gerektirdiği için kendi alanlarını 

olduğundan fazla önemseyip, açık kaynak istihbaratını “gereksiz” görme eğiliminde 

olsalar da; yalnızca gizli istihbarat yöntemlerine ve kaynaklarına dayalı analizler 

son derece dar bir bakış açısı sağlayacaktır.62 

AKİS bütün dünyada tartışılan bir konudur. Bu tartışmaların en yoğun 

yaşandığı ülkelerden birisi de ABD’dir. Steele’e göre ABD’nin açık kaynaklara 

erişişimi yetersizdir. İhmal edilmekte ve hatta görmezden gelinmektedir. Özellikle 

de yabancı diller konusunda. Kaynakların artırılması ve dikkatlerin AKİS’e 

yönelmesi için mutlaka AKİS birinci öncelikli istihbarat alanı olmalıdır. Bu konuda 

önemli bir akademisyen olan Steele; Amerikan İstihbarat Topluluğundaki “acemi” 

istihbaratçıların akademik çalışmaları okumadıklarını, okuyanların da sınırlı bazı 

kaynaklarla yetindiklerini “literatürdeki mevcut bazı mitleri ve yarı-doğruları” 

tartışılmaz gerçeklermiş gibi gösterdiklerini savunmaktadır. 63 

ABD’de İstihbaratın %80’i AKİS’ten elde edildiği halde istihbarata ayrılan 

kaynağın değil %80’i, henüz açık ve gizli istihbarat kaynaklarının birleştirilerek 

analiz edildiği bir birim bile yoktur. Paranın çoğu gizli teknolojik bilgi toplama 

kaynaklarına harcanmaktadır. Bu durum Amerikan istihbarat dünyası için tedavi 

edilmeyen bir kanser gibidir.64  

Sherman Kent stratejik istihbarat için asıl önemli olanın yalnızca gizli 

istihbarat toplama vasıtalarına odaklanmaktansa, her dil için açık kaynak konu 

uzmanlarına (subjekt expertise)  ihtiyaç olduğunu savunmaktadır65. Steele 

istihbarat resminin tamamını görebilmek için minimum 29 ayrı dilde girdi yapılması 

gerektiğini değerlendirmektedir66.  

4.3.1.  Açık Kaynak İstihbaratının (AKİS) Önemi 

Açık Kaynak İstihbaratı aslında yeni icat edilmiş bir istihbarat çeşidi değildir. 

Profesyonel istihbaratçılar tarafından çok uzun yıllardır ve istihbaratın her alanında 

kullanılan yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Ancak istihbaratın diğer branşları ile 

                                                           
62 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-6.   

63 STEELE (VIVAS) ve Robert David, “The Open Sorce Program: Missing in Action”, International 
Jornal of Intelligence and Counterintelligence, 28 May 2008, s.615. 
64 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e.  

65 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e.,  

66 Stevyn Gibson, a.g.e., s. 4. 
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kıyaslandığında göreceli olarak açık kaynak hücrelerinin oluşturulması ve buralara 

uzmanların atanması oldukça yeni sayılır. Açık kaynak istihbaratı konusunda son 

yıllarda giderek artan profesyonelleşme ve kurumsallaşma ile birlikte istihbaratın 

bu çeşidinin milli istihbarat ve ulusal güvenlik için ne kadar önemli olduğu 

anlaşılmıştır.67 

Açık kaynak istihbaratı, stratejik, operatif, taktik ve teknik istihbarata yapmış 

olduğu katkıların yanı sıra, uygulama alanında diğer gizli istihbarat yöntemleri ile 

elde edilecek bilgilerin genel çerçevesini çizmekte de kullanılır. Bütün bunlardan 

daha da önemlisi, açık kaynak istihbaratı günümüz çağdaş toplumlarının temel 

değerlerine karşı hassas ve duyarlı bir yöntem uygulamasıdır. Çünkü Açık kaynak 

istihbaratının alternatifi olan casusluk faaliyetleri, elektronik istihbarat, sinyal 

istihbaratı gibi yöntemler çoğu zaman insanların temel özgürlüklerine aykırılık teşkil 

eder.68     

Güvenlik kaygıları, ülkeleri her geçen gün daha fazla bilgiye bağımlı hale 

getirmektedir.  Bu bilgi geçmişte olduğunun aksine yalnızca rakip devletlerin 

orduları ve güvenlik kurumları hakkında değil hayatın her alanına ilişkin bilgiyi 

kapsamaktadır. İçinde bulunduğumuz çağ, geçmişe nazaran çok fazla bilginin 

üretildiği ve kolaylıkla paylaşılabildiği “Bilgi Çağı” olarak nitelenmektedir. Teknolojik 

gelişmeler, özellikle de modern iletişim vasıtaları, bilgiye erişimi giderek daha kolay 

ve ucuz bir hale getirmiştir. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak tarih boyunca 

insan istihbaratı, casuslar ve gizli istihbarat yöntemleri ile elde edilen birçok bilgiyi 

herkese açık kaynaklardan elde etmemize imkân sağlamaktadır.69 Sıradan 

insanların bile bilgi üretme ve bilgiye ulaşma imkânının bu denli arttığı ve tam 

anlamıyla bir “Bilgi Patlaması”nın yaşandığı çağımız, açık kaynaklardan elde 

edilen haber ve bilgilerin istihbarat elde etmede önemini büyük oranda artırmıştır.70  

Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler çoğu zaman gizli kaynaklardan elde 

edilen bilgilerden çok daha fazla ayrıntılı ve değerli bilgiler içermektedir. Basın ve 

medyanın bu denli yaygın ve etkili olduğu bir dönemde bu kaynakları istihbaratın 

dışında tutmak ve bu kaynaklardan yeteri kadar faydalanamamak ülkeler için 

büyük bir kayıp anlamına gelecektir. Terör örgütlerinin lider kadroları ile yapılan bir 

                                                           
67 Stevyn Gibson, a.g.e., s. 5, 6. 

68 Stevyn Gibson, a.g.e., s. 6. 

69 KKT 30-5 (A) Muharebe Sahası İstihbaratı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2008, s. 3-5 

70 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-3   
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söyleşi veya kamplarına yapılan bir ziyaret, çekilen fotoğraflar, örgüt mensupları ile 

yapılan mülakatlar; örgütün yalnızca silah, mühimmat veya yaşam koşulları ile ilgili 

bilgiler vermez, aynı zamanda da örgütün psikolojik, ekonomik ve moral durumu ile 

ilgili eşsiz bir kaynaktır.71 

Özellikle internetin yaygınlaşması bütün dünyada gizlilik kavramının 

anlamında ciddi bir değişimin yaşanmasına sebep olmuştur. İstihbarat açısından 

hayati değere haiz birçok bilgi, gizlilik zırhından çıkartılmak ve insanların erişimine 

sunulmak zorunda kalınmıştır. Öyle ki günümüz istihbaratının farklı kaynaklara 

göre değişmekle birlikte, %80-90’ının açık kaynaklardan elde edilmektedir. Açık 

kaynakların bu kadar yaygınlaşmasının ve değer kazanmasının sebeplerinden 

birisi ise MT-30-21 Açık Kaynak İstihbaratı Talimnamesi’ne göre, maliyetinin ucuz 

olmasıdır.72  

Eski Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma Teşkilatı (Central 

Intelligence Agency, CIA) şefi olan Allen Dulles, 1947 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD) Senatosunda vermiş olduğu ifadesinde, milli politikaların 

belirlenmesi esnasında karar vermeye ve harekete geçirmeye yardımcı olan 

bilgilerin yaklaşık olarak %80’i AKİS’ten elde edilmektedir.73 

Günümüzde açık kaynaklardan elde edilen istihbaratın bu denli önem 

kazanmasını sebeplerinden birisi de ülkelerin güvenlik kurumlarının ve bu konuda 

karar vericilerin, her konuda giderek daha fazla halkın arzu ve hislerine kulak 

vermek zorunda hissetmeleridir. Ülkenin menfaatine olduğu bilinen birçok konuda, 

halkın o konudaki hassasiyeti ve olumsuz bakış açısı bilindiği halde bazı adımlar 

atılamamaktadır. Basın-yayın kuruluşlarının yaptığı haberler, halkın bu haberler 

karşısında verdiği tepkiler ve yaptığı yorumlar istihbarat kuruluşları için oldukça 

değerlidir. Örgütler halkın hangi konularda hassas olduğunu tespit ederek bu 

konularda olumsuz bilgiler yayarak veya dezenformasyon yaparak ülkelerin karar 

mekanizmalarını etkilemeyi düşünürler.74 

Günümüzde devletler iç ve dış politikalarını oluştururken açık kaynakları 

bilgilendirmeyi ve onları yönlendirmeyi stratejik bir hedef olarak 

                                                           
71 Ünal Acar, İstihbarat, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2011, s. 215. 

72 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı. s. 2-3   

73 Stevyn Gibson, a.g.e., s. 5, 6. 

74 Ünal Acar, İstihbarat, Akçağ Yayınevi, Ankara, 2011, s. 215. 



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI  25 
 

benimsemektedirler. Soğuk Savaş döneminde yürütülen bilgi harbinin en önemli 

vasıtaları açık kaynaklar olmuştur. Günümüzde de CNN International, Al Jazeera 

International, BBC World, Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri açık 

kaynakların toplumların algılarını yönetmekte ve bilgi harbinde kullanılan en önemli 

vasıtalar olarak değerlendirilebilir. Ayrıca düşünce kuruluşlarının küresel politikalar 

üzerindeki etkisi dikkate alındığında, birer açık kaynak olan bu kuruluşların 

faaliyetlerinin yalnızca bilgi üretmek değil, aynı zamanda seçilmiş bazı bilgilerin 

dünya kamuoyuna servis edilmesi olduğunu da akıllara getirmektedir.75 

İstihbaratın oluşturulması yöntemleri içinde AKİS’in kullanımı kesinlikle yeni 

bir icat değildir ve geçmişi oldukça eskilere dayanmaktadır. Ancak radyo ve 

televizyonun yaygınlaşması ve özellikle de insanların hayatında çok etkin birer bilgi 

kaynağı olarak kullanılmaya başlanması ile günümüzdeki esas önemine 

kavuşmuştur. Günümüzde AKİS diğer bütün istihbarat elde etme yöntemlerine 

temel teşkil eden ve onları tamamlayan bir etkinliğe kavuşmuştur.76  

 Günümüz istihbarat dünyasında açık kaynaklardan elde dilen istihbarat 

konusunda tam manasıyla bir patlama yaşanmaktadır. Özdağ’a göre bu 

patlamanın üç temel sebebi vardır; 

1. Soğuk Savaş sonrası dönemde istihbarat örgütleri tarafından takip 

edilmesi ve hakkında bilgi toplanması gereken hedef sayısında ani bir artış 

yaşanmıştır. 

2. Başta internet, sosyal medya ve bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerin 

kullanılmasında çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. 

3. 11 Eylül Terör Saldırılarının önlememesi nedeniyle Amerika Birleşik 

Devletleri’nin bütün istihbarat toplamam ve analiz sistemini yeniden gözden 

geçirmesi ve insan istihbaratı ve açık kaynaklardan elde edilen istihbarata geçmişe 

nazaran çok daha fazla önem verilmesi kararını almasıdır.77  

Bütün bu olayların sonrasında ABD 2005 yılında “Açık Kaynak Merkezi” 

(Open Source Center)’ni kurmuştur. Bu konunun önemi kısa sürede başka ülkeleri 

                                                           
75 Baybars Öğün, “İstihbaratta Açık Kaynakların Önemi”, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, 
http://www.21yyte.org/arastirma/amerika-arastirmalari-merkezi/2011/07/20/6236/istihbaratta-acik-
kaynaklarin-onemi, Erişim: 12.04.2014. 

76 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-4.   

77 Ümit Özdağ, “Açık Kaynak  İstihbaratı”, İstihbarat Bilimi, Editör: Sait YILMAZ, Kripto Yayınevi, 

Ankara, 2013, s. 342. 

http://www.21yyte.org/arastirma/amerika-arastirmalari-merkezi/2011/07/20/6236/istihbaratta-acik-kaynaklarin-onemi
http://www.21yyte.org/arastirma/amerika-arastirmalari-merkezi/2011/07/20/6236/istihbaratta-acik-kaynaklarin-onemi
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olduğu gibi ülkemizi de harekete geçirmiş ve 2008 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı, 

MİT tarafından Açık Kaynak daire Başkanlığı’nı kurmuştur. 78  

 

Şekil 4-2 İstihbarat Oluşturma Yöntemleri 79 

 

Açık Kaynak İstihbaratının Avantaj ve Dezavantajları 

Günümüzde görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, insan istihbaratı, ölçüm ve 

iz istihbaratı, ses istihbaratı, radar istihbaratı ve teknik istihbarat artık klasikleşmiş 

yöntemler haline gelmiştir. Ancak bütün bu yöntemler bir üst sınırı olmayan 

istihbaratın gereksinimlerini karşılamak için çoğu zaman yeterli gelmemektedir. 

Daha da önemlisi yukarıda sayılan istihbarat toplama yöntemlerinin tamamı eldeki 

sınırlı imkânlara dayanmakta ve hiçbir zaman tam anlamıyla gereksinimleri 

karşılayacak bollukta olmaktadır. Açık kaynak istihbaratı bu boşluğu dolduracak 

önemli bir kaynaktır. Açık kaynak istihbaratı asla diğer istihbarat yöntemlerinin 

yerini alacak bir vasıta sayılmamalı, bu yolla elde edilen bilgiler mutlaka diğer 

vasıtalarla teyit edilmelidir.80  

4.3.2.  Açık Kaynak İstihbaratının Avantajları 

İstihbaratın seviyeleri genel olarak Stratejik, Operatif, Taktik ve Teknik olarak 

isimlendirilmektedir. Açık kaynaklardan bilgi toplamak en fazla stratejik seviyede 

mümkün olmaktadır. Çünkü stratejik seviyenin sekiz konusu olan siyasi, askeri, 

ekonomik, sosyal, coğrafi, ulaştırma ve muhabere, teknolojik ve son olarak 

                                                           
78 Ümit Özdağ, “Açık Kaynak  İstihbaratı”, İstihbarat Bilimi, Editör: Sait YILMAZ, a.g.e., s. 1342. 

79 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-4. 
80 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-6.  
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biyolojik istihbaratın; askeri, ulaştırma ve muhabere ve biyolojik istihbarat 

alanlarında nispeten daha az olmak üzere tamamı ile ilgili bilgiler açık 

kaynaklardan elde edilebilir.81 

Müşterek ve birleşik bir harekât esnasında ve kuvvet planlaması konularında 

da açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılabilmektedir. Üstelik operatif 

seviyede harekât için, bu tür bilgilerin elde edilmesinde açık kaynakların kullanımı 

çağımıza has bir yenilik de değildir. 2’nci Dünya Savaşı esnasında bile ihtiyaç 

duyulan hava sıcaklığı, nem oranları, yağış durumu gibi meteorolojik bilgiler ve 

istatistikler açık kaynaklardan elde edilmiştir. Özellikle barışı destekleme harekâtı 

ve bilgi harekâtı kapsamında ihtiyaç duyulan bilgilerin tamamına yakını da açık 

kaynaklardan elde edilebilmektedir.82 

Taktik seviyede bilgilerin elde edilmesinde açık kaynakların kullanımı, 

stratejik ve operatif seviyeye nazaran oldukça sınırlı kalmaktadır. Ancak bu 

seviyedeki birlikler yerel medya organlarındaki bilgileri kullanarak ihtiyaç duydukları 

istihbaratın bir kısmına ulaşabilirler. Ayrıca sayısal haritaların bulunmadığı bazı 

coğrafyalar ile ilgili koordinat bilgilerine de açık kaynaklardan ulaşılabilmektedir.83  

Teknik seviyede ise, açık kaynaklardan özellikle silah sistemlerinin teknik 

özellikleri, imkân ve kabiliyetleri, menzilleri gibi bilgilere ulaşılabilir. Silah 

şirketlerinin tanıtım broşürleri, teknik dergiler, silah fuarları oldukça faydalı bilgiler 

sunmaktadır.84 

 AKİS’in önemini ilk anlayanlar, yönetici, örtülü operasyon operatörü veya 

toplayıcılar değil, istihbarat birimlerinin bilim ve teknoloji uzmanları olmuştur. 

Steele’e göre bu kadar önemli bir kaynağa bu kadar az değer vermek için deli 

olmaları gerekir. Sovyetlerin yıkılması ile bu bölgeye ayrılan istihbarat 

kaynaklarının yarısının üçüncü dünya ülkelerine kaydırılmasına yönelik reform 

çalışmaları; “Rightsizing” “Downsizing” anlamına geldiği gerekçesi ile 

reddedilmiştir.85     

                                                           
81  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-11. 

82  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-11. 

83  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-12. 

84  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-12. 

85 STEELE (VIVAS), Robert David, The Open Sorce Program: Missing in Action, International Jornal 
of Intelligence and Counterintelligence, 28 May 2008. 
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Robert David Steele’e göre BM’nin 2005 yılında düzenlediği Yüksek Dereceli 

Tehditler Panelinde ortaya konan geleneksel olmayan en önemli on tehdidin 

sekizinde hakkında yeterli istihbarat elde edilememektedir. Her ne kadar istihbarat 

camiası mevcut istihbarat yapısında bu geleneksel olmayan tehditlerin tamamını 

kaplayabildiklerini iddia etseler de, gerçek bir teste tabi tutulduğunda başta radikal 

İslamcı tehditler alanında olmak üzere, açık istihbarat kaynağı, gizli istihbarat 

kaynağı, alan uzmanlığı ve analiz kabiliyeti konularındaki yetersizlik hemen 

görülecektir.86  

Steele, 2008 yılında yazmış olduğu makalesinde, ABD’nin mevcut durumda 

bir AKİS bütçesinin, uzmanlarının ve bir programının olmadığını aslında gerçek 

manada bir AKİS’nın olmadığını iddia etmektedir. Amerika’nın en önemli AKİS 

faaliyetlerinden birisi olarak görülen Geniş Kapsamlı İnternet Kullanımı (The Large 

Scale Internet Exploitation-LSIE) projesi tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Aynı 

şekilde US Strategic Command’in bilgi harekâtı için ihtiyaç duyduğu yabancı 

medya izleme anlaşması da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her iki projenin de 

başarısızlığının sebebi yapılan yanlış sözleşmelerdir. İlk projede ihtiyaç duyulan 

bilgiler için var olan imkânlar kullanılmak yerine yeniden bir birim kurulmaya 

kalkışılmış, ikincinde ise yapılan sözleşmede yerel dilleri bilen konusunda küresel 

çapta uzmanlaşmış kişiler kullanılması gerekirken, mutlaka gizli kleransa sahip 

Amerikan vatandaşlarının çalıştırılması zorunluluğu getirilmiş ve iki proje de 

fiyaskoyla sonuçlanmıştır.87      

Steele’in Amerika için önerdiği iki boyutlu bir Açık Kaynak İstihbaratı 

yapısıdır. Birincisi İstihbarat Teşkilatı’nın altında görev yapacak yıllık 600 milyon $ 

bütçeli Açık Kaynak istihbaratı Kurumu iken ikincisi Dışişleri Bakanlığı müsteşarına 

bağlı 2-3 milyar $ bütçeli bir Açık Kaynak Ajansı adı verilen bir oldukça kapsamlı 

görevleri olan kurumdur. Bu ajans gizli kaynaklardan bilgi elde edilemeyen bütün 

alanlarda bilgi toplayacaktır.88  

Unutmamak gerekir ki, AKİS tek başına diğer istihbarat türleri ile rekabet 

halindeki bir teknik ve yöntem değildir. AKİS diğer istihbarat türleri ile aynı anda ve 

koordineli olarak yapılmalıdır. Buna karşın her seviyede AKİS’in faydalarını şu 

şekilde sıralayabiliriz. 

                                                           
86 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 613. 

87 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 618. 

88 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 617-618. 
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1. Günümüzde AKİS denince akla çok çok büyük oranda internet 

gelmektedir ve açık kaynaklardan elde dilen istihbarat, çoğu zaman bize 

bir bilgisayarın tuşlarına basmak kadar kolay ve oldukça da hızlıdır89.  

2. Dünya üzerindeki, gazete, televizyon veya dergi muhabiri, medya 

kuruluşları çalışanı, internet blog yazarı, facebook veya twitter gibi sosyal 

medya kullanıcısı, akademisyen ve düşünce kuruluşlarında çalışan 

uzmanların sayısı doğal olarak bir konu üzerinde çalışan ajan veya casus 

sayısından oldukça fazladır. Dolayısıyla bu kişilerin elde ettikleri bilgi de 

gizli istihbarat faaliyetlerinin elde ettiklerinden fazla olacaktır90.  

3. Uzun süreli bir hazırlığa ihtiyaç duymadan, bilgiye ihtiyaç duyulması ile 

birlikte birden fazla kaynak ve yöntemler esnek bir biçimde açık 

kaynaklara ulaşılabilir. Özel Kuvvetler AKİS konusunda oldukça 

başarılıdır. Çünkü hem alışılmışın dışında bir düşünce yapısına 

sahiptirler hem de istihbaratçılardaki katı bürokrasinin dışında hareket 

etme kabiliyetleri vardır ve istenen soruların cevabını bulmak yerine 

istihbarat üretmektedirler91.  

4. Temini diğer istihbarat yöntemlerine nazaran kolaydır. 

5. Nispeten daha kısa bir zamanda elde edilebilir. 

6. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler, kaynaklar tarafından gizlenmeye 

ihtiyaç duyulamayan bilgiler olduğu için çoğunlukla bir bütün olarak, 

bazen bir kitap, makale olarak elde bulunduğu için kaynağın ne 

düşündüğü, niyetinin ne olduğu, başka hangi konularda bilgi sahibi 

olduğu gibi temel bazı verilere ulaşılması için ek bir gayrete ihtiyaç 

duyulmaz. Bilgilerin dağıtılmasında özel güvenlik ağları, şifreli belgeler, 

yüksek güvenlikli binalar veya kişiye özel gizlilik dereceleri yoktur. İsteyen 

herkes açık kaynak istihbaratı bilgilerine evinde, oturduğu yerden 

erişebilir. Kullanımı kolaydır.   

7. Gizli istihbarat yöntemleri ile elde edilen bilgilerin teyit edilmesinde 

kullanılabilir92. 

                                                           
89  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-6. 

90 Ümit Özdağ,  İstihbarat Teorisi, Kripto Kitapları, 3. Baskı, Ankara, 2009. 

91 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 616. 

92  MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-6. 
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8. Daha önce üzerinde çok fazla bilgi olmayan konularda bile oldukça 

doyurucu bilgilere erişilebilir. Yıllarca uğraşılarak elde edilemeyecek bilgi 

ve haberlere çok kısa sürelerde erişilebilir. 

9. Açık kaynaklardan tam manasıyla faydalanabilmek, eldeki ile 

yetinmeyerek, ihtiyaç duyulan konularda hızlı ve yeterli bilgilere 

ulaşabilmek maksadıyla, devlet organları veya özel sektördeki 

konusunda uzman kişilere başvurularak esnek bir şekilde istihbarat elde 

edilebilir. Gerekirse bu bilgiler başkaca kaynaklardan da teyit edilerek 

veya başka kaynaklara yorumlatılarak yanılgıların ve subjektif bakış 

açısının doğuracağı zaafların önüne geçilebilir.93   

10. Açık kaynaklardan elde edilen bilgiler diğer bütün gizli istihbarat 

yöntemlerine nazaran daha şeffaftır ve kullanılması kolaydır. Güvenlik 

konusunda karar verecek bir merci, her hangi bir konuda “güvenirliği teyit 

edilemeyen” bir kaynaktan elde edilen elde edilen bir bilgiyi okuduğunda, 

eldeki bilginin ne oranda önemli olursa olsun, kafasında çok sayıda soru 

işareti olacak ve çoğu zaman karar vermekte zorlanacaktır. Oysa herkes 

tarafından itimat edilen bir bilim adamının veya bir akademisyen 

heyetinin yazmış olduğu bir rapor veya makaleyi okuduğunda aynı karar 

vericini zihni çok daha duru olacak ve güvenle kararını verebilecektir. 

AKİS yapısı gereği hiçbir zaman diğer istihbarat türleri kadar popüler 

olamayacaktır belki ama diğer gizli istihbarat kaynaklarının hiç sahip 

olmadıkları ve olamayacakları çok önemli bir özelliği vardır. AKİS’in çok 

uluslu, çok kurumlu, çok disiplinli ve çok alanlı bilgi paylaşımına 

(multinational, multiagency, multidisciplinary, multidomain information 

sharing, M4IS) imkân vermesi en önemli özelliğidir.94 Ancak birçok ülke 

istihbarat kurumları geçmişten gelen yanlış bir anlayışla bunu kabul 

etmek istememektedir. Örneğin CIA sadece gizli kleransına sahip 

Amerikan vatandaşlarının katıldığı toplantılara katılmayı kabul 

etmektedir.95      

11. Bir nükleer santralin fotoğrafının çekilmesi için milyonlarca dolarlık 

uydular fırlatmak ve onlarca uzmanın belki aylarca çalışması gerekebilir.  

Ya da yeni üretilen bir tankın özellikleri ve kabiliyetlerinin öğrenilmesi 

                                                           
93 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 616. 

94 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 619. 

95 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 616. 
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büyük risklerle ve çok büyük maliyetlerle casuslar görevlendirilip,  

mühendislerin ayartılması, rüşvetlerin verilmesi, üst düzey güvenlikli 

binalardan hırsızlık yapılması gerekebilir. Ancak günümüzde bu bilgilerin 

çok büyük bir kısmı cüzi ücretlerle üye olunan bir güvenlik dergisini, 

akşam evimizde kahvemizi yudumlayarak okurken elde edebiliriz96.  

12. Açık kaynaklardan elde edilebilen bilgilerin, çoğu zaman daha kolay ve 

zahmetsiz elde edilebiliyor olması, kesinlikle bu bilgilerin değersiz olduğu 

anlamına gelmez. Yalnızca açık kaynaklar kullanılarak elde üretilen bir 

istihbarat “çok gizli” gizlilik seviyesine sahip olabilir.97  

13. Günümüz askeri harekâtlarının çok büyük bir kısmı North Atlantic Treaty 

Organisation (NATO) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi çok uluslu 

organizasyonların liderliğinde yapılan Barışı Destekleme Harekâtlarıdır. 

Ulusal istihbarat kurumları tarafından çeşitli yöntemler ile elde edilen 

bilgilerin kullanılmasının ve dağıtılmasının sınırlı olduğu, bu nedenle de 

değersiz olduğu düşünülmektedir. Oysa AKİS iletişime imkân tanıyan, 

bilgi paylaşımına olanak sağlayan, güven verici ve müttefikler oluşturan 

bir istihbarat çeşididir98. Legal yöntemler kullandığı için dost ve müttefik 

ülkelerle bu yöntem kullanılarak elde edilen bilgiler herhangi bir 

sınırlamaya tabi tutulmadan paylaşılabilmektedir. 

14. Gizli istihbarat yöntemleri kullanıldığında elde edilen bilgi; kaynak 

tarafından bozuk olarak iletilmesi, ajanın korkmuş, dikkatsiz, dejenere 

veya çift taraflı çalışıyor olması, dokümanların sahte, önemsiz, kullanım 

süresi gecikmiş olması veya çok çeşitli önyargılar barındırması gibi 

nedenler ile yanlış veya eksik olabilir. Oysa açık kaynaklar, raporlar, 

gözlemler veya insanlarla bire bir yapılan söyleşiler bize çoğu zaman 

gerçeği ana hatlarıyla da olsa verir.99   

                                                           
96 Dancho Danchev, “Benefits of Open Source Intelligence – OSINT”, 
http://ddanchev.blogspot.com.tr/2006/09/benefits-of-open-source-intelligence.html, Erişim; 03 Mart 
2014. 

97 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 339. 

98 Stevyn Gibson, a.g.e., s. 5. 

99 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 346. 

http://ddanchev.blogspot.com.tr/2006/09/benefits-of-open-source-intelligence.html
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Şekil 4-3 Açık Kaynaklardan Bilgi Toplamak Kolaydır 100 

 

 

4.3.3.  Açık Kaynak İstihbaratının (AKİS) Dezavantajları 

Açık kaynak istihbaratı (AKİS), her ne kadar en temel istihbarat elde edilme 

yöntemi ise de bu kaynaktan ihtiyacımız olan bilgi ve istihbaratın tamamına 

erişmemiz de mümkün değildir. Gizli istihbarat yöntemlerine olan ihtiyaç hep 

devam edecektir. Özellikle hukuksal altyapının açık kaynak istihbaratı toplanmasını 

ve analizinin yapılmasını kısıtlamaktadır. Açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin 

öneminin ve değerinin çok yüksek olmasına karşın aşağıda yazılan hususlar da 

aynı oranda önemlidir ve mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.   

  Açık kaynak istihbaratının en büyük avantalarından birisi olarak sayılan bazı 

hususlar aynı zamanda açık kaynak istihbaratının dezavantajını da 

oluşturmaktadır. Bunların başında açık kaynaklardan elde edilen verilerin analiz 

yapılmasını hatta tasnif edilmesini bile neredeyse imkânsız kılacak oranda fazla 

olmasıdır. Son yıllarda üretilen bilginin niteliğinde büyük bir artış olduğu gibi, 

çeşitliliğinde de artış yaşanmıştır ve bu artış eldeki verilerin tam anlamıyla analiz 

edilebilmesini zorlaştırmaktadır.  

                                                           
100 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-7. 
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1.    Açık kaynaklardan elde edilen bilginin gizlilik derecesi yoksa bu bilgilerin 

değersiz olarak addedilmesi veya gerektiği kadar değer bulmaması önemli 

bir dezavantajdır. Bu konudaki algıların değişmesi gerekmektedir101. 

2.   Açık kaynak istihbaratı her ne kadar medya, internet veya günlük gazeteleri 

birer haber kaynağı olarak kabul etse de bu bilgiler birçok zaman yanlış, 

eksik, subjektif ve yönlendirilmiş bilgiler içermektedir. Ancak tıpkı normal 

vatandaşların bu bilgilerden etkilendiği gibi karar vericiler de 

etkilenmektedir. Ve bu durum birçok zaman olumsuz bir yönde 

olabilmektedir. Karar vericilerin bu yanlış bilgilerden etkilenmesi 

engellenmeli ve bu bilgilerin doğruları mutlaka karar vericiye ilk fırsatta 

iletilmelidir102.   

3.   Açık kaynak istihbaratı da tıpkı diğer istihbarat yöntemleri gibi belli bazı 

kaynaklardan beslenmektedir. Açık toplumlarda bu tür bilgileri çok çeşitli 

kaynaklardan elde etmek ve hatta teyit etmek mümkün olabilmektedir 

Ancak bazı ülkeler vardır ki, bu kaynaklar oldukça sınırlı ve yayınlanan 

haber ve bilgiler ise tamamen sansürden geçirilmiş, tahrif edilmiş ve 

yanıltıcıdır. Zaten tarafsız kaynak konusunda sıkıntısı çekilen Afganistan, 

Irak, Suriye gibi ülkelerde dezenformasyona maruz kalmamak için bilginin 

kaynağı mutlaka kontrol edilmeli, gizli istihbarat vasıtalarına daha fazla 

ağırlık verilmelidir103. 

4.   İstihbaratın hedefi çoğu zaman düşman ülkesi ve bu ülkenin çeşitli 

faaliyetleridir. Bu durumda ortaya çıkan sorunların başında bu ülkenin dilini 

iyi şekilde bilen personel ihtiyacıdır. Eldeki kaynak ne kadar fazla ise o 

oranda dil bilen personele ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür yerlerdeki 

personelin dil bilmesi sağlanmalı veya bu birimlere bu dili bilen görevlilerin 

atamasının yapılması gerekmektedir.  Yabancı dil bilgisi zayıf olan toplayıcı 

personel görevini verimli bir şekilde yapamayacaktır. Önemli bazı bilgilerin 

doğru kıymetlendiremediği için gözden kaçırabilir104. 

5.   Açık Kaynak Bilgi Toplama Merkezinde çalışan personeli yaptığı işlem 

samanlıkta iğne aramaya benzemektedir. Çok sayıda lüzumsuz bilgini 

içinde işe yarayacak bilgi kırıntılarını toplayıp onları analiz etmeye 

                                                           
101 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-8.  

102 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-8.  

103 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-8, 2-9.  

104 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-8.  
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çalışmaktır. Bu nedenle açık kaynak istihbaratı toplamakla görevli kişiler 

nereye ve nasıl bakacağını çok iyi bilmelidir. Aksi taktirde sıradan bir 

gazete okuyucusundan veya internet kullanıcında daha fazla bilgi elde 

edemeyecek, bu kişinin yaptığı analizler de ihtiyacı karşılamayacaktır. 

Doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak için mutlaka yeteri kadar personel 

ve zaman tahsis edilmelidir105. 

6.   Açık kaynak istihbaratı toplamak ve analiz etmekle görevli personelin 

zamanını daha etkin kullanabilmesi ve önemli olayları atlamaması için 

teknolojinin en son imkânlarından faydalanmalı, özel yazılımlar 

kullanmalıdır106. 

7.   Açık kaynak istihbaratı bazı konularda çok fazla kaliteli kaynaklara sahip 

iken bazı konularda da, olayın doğası gereği nerdeyse hiç kaynak 

bulamamaktadır. 

 

Özellikle; 

1. Sürpriz Saldırı Hazırlıkları, 

2. Nükleer Silahlanma, 

3. Silah Kontrolü, 

4. Terörizm, 

5. Rüşvet ve Şantaj, 

6. Uyuşturucu Kaçakçılığı gibi konularda açık kaynaklardan bilgi elde 

edemeyiz. Her ne kadar konusunda çok uzman bazı analizciler tarafından AKİS 

kullanılarak bazı bilgilere ulaşılabiliyor olsa da bu durum her konu için geçerli 

değildir107.    

Başta ABD olmak üzere birçok ülkede AKİS’in önemi daha son yıllarda 

anlaşılmaya başlanmış ve bu konuda kaynak ayrılmaya başlanmıştır. Robert David 

STEELE’e göre Amerika Birleşik Devletleri’nde açık kaynak istihbaratının bu kadar 

uzun süre geri planda tutulmasının sebeplerinden birisi de, bu konuda söz sahibi 

olan bazı istihbarat kurumlarının ellerindeki bütçeleri bırakmak istememeleridir. 

                                                           
105 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-9.  

106 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı,  s. 2-10.  

107 Ümit Özdağ, “Açık Kaynak  İstihbarat”, İstihbarat Bilimi, Editör: Sait YILMAZ, a.g.e., s. 149. 
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Açık kaynaklardan elde edilebilecek bazı gerçeklerin sırf bu inat yüzünden göz ardı 

edilmesi nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini söyleyen KENT, bu durumu 

“sahtekarlık” suçundan da ağır bir cürüm olarak nitelemekte ve savaş esnasında 

yapıldığı takdirde bu eylemin “hainlik” olarak adlandırılması gerektiğini 

savunmaktadır108.  

Steele; Amerikan Hükümetinde, Dışişleri Bakanlığı dışındaki istihbarat 

tüketicilerinin istihbaratın oluşturulması sürecinden bilgisiz olduğunu, bu nedenle 

istihbaratın karar verme sürecine katkısı ve gerçeklere odaklanmaları gerekirken 

çoğunlukla bazı dogmalara ve bütçeden ayrılan paya odaklandığını 

savunmaktadır109. 

Amerika Birleşik Devletleri Açık Kaynak Ajansı (Open Source Agency, OSA), 

tek başına ABD’nin küresel çapta elde ettiği bilgilerin üçte birini tamamen ücretsiz 

olarak elde etmektedir. OSA oluşturduğu küresel bilgi paylaşımı ağı vasıtasıyla 

INTELİNK-U110’ya üyeliği henüz kabul edilmemiş olan 90 ülke dışında bütün dünya 

ülkeleri ve bir milyonu aşan özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile 

bilgilerini paylaşmaktadır.111 

Steele çok önemli gördüğü AKİS’e hak ettiği önemin verilebilmesi için, örtülü 

kaynaklara yapılan harcamalardan kesinti yapılarak, her yıl en az %20 oranında 

artan bir şekilde AKİS’e pay ayrılması gerektiğini savunmaktadır. Bu artışın en az 

beş yıl boyunca sürmesi gerektiğini ve bu şekilde elde edilen kaynakların yarısı ile 

AKİS güçlendirilirken diğer yarısı ile INTELINK-U’ya küresel çapta erişimi 

kolaylaştırmak ve her dilde eğitim için kullanılmasının gerektiğini düşünmektedir.112 

 

                                                           
108 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e. 

109 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 613-614. 

110 INTELINK; ABD istihbaratı tarafından kullanılan, güvenli intranet ağının ismidir. 1994 yılında her 
ne kadar internete bağlı olmasa da internetin sağladığı kolaylıklardan faydalanarak bilgi paylaşımını 
ve iş akışını kolaylaştırmak maksadıyla kurulmuştur. Kurulduğu tarihten beri ABD istihbarat 
kurumlarının ve işbirliği halindeki kurumların bilgi paylaşımında aktif olarak kullandıkları önemli bir 
araç olmuştur. Tamamı web ortamında olan, izin verilen gizlilik seviyesine uygun olarak Çok Gizli, 
Gizli ve Tasnif Dışı bilgileri, korumalı ağ üzerinden kullanıcılara hizmet vermektedir. INTELINK-U 
(INTELINK-SBU, Sensitive But Unclassified) ise Amerikan Devlet Yetkilileri, bazı yabancı hükümet 
kuruluşları ve yerel görevliler ile paylaşılan “hassas ama tasnif dışı” bilgileri içeren istihbarat ağın 
ismidir.    

111 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 614. 

112 STEELE (VIVAS), Robert David, a.g.e., s. 615. 
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Tablo 4-1 Açık Kaynak İstihbaratının Avantaj ve Dezavantajları113 

 

 

AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR 

Yayım ve paylaşımı daha kolaydır 
Karar vericiler açık kaynaklardan kolay 
etkilenir. 

Toplama maliyeti düşüktür Yanlış bilgilendirmeye karşı hassastır. 

Kullanımı kolaydır. 
En iyi kaynağı bulmak her zaman kolay 
ve çabuk değildir Zaman ihtiyacı ortaya 
çıkarabilir 

Kolay elde edilir, fazla zamana ihtiyaç 
yoktur. 

Çok büyük miktarda ve çeşitlilikte bilgi 
mevcuttur. 

Gizli bilgilere ihtiyacı kısmen ortadan 
kaldırabilirler. 

 

Genellikle güncel bilgi elde edilir. 
Kaynağın güvenilirliğinin 
derecelendirilmesi zordur. 

Ekonomik ve Politik analizler için geniş 
veri tabanı sağlar. 

Lisans bilgisi gerektirir. 

Dikkatlice incelenmesi ve gözden 
geçirilmesi durumunda karşı tarafın 
niyetinin anlaşılmasına yardımcı olur. 

İstihbaratçılar, istihbarat görevinde 
çalışmayanlar tarafından by-pass 
edilebilir. 

Diğer istihbarat toplama yöntemlerinden 
elde edilen bilgiyi teyit etme imkânı 
sağlar. 

Gelişmemiş teknolojiye sahip gücün 
hâkim olduğu toplum ve faaliyetler 
hakkında bilgi toplama faaliyetinde etkili 
değildir. 

 

 

 

 

 

                                                           
113 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 2-10. 
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4.4.   Açık Kaynak İstihbaratının (AKİS) Planlama Ve Yönetimi 

İstihbaratın nihai maksadı diğer aktörlerin, rakiplerin veya düşmanların 

hedeflerini, maksatlarını, güçlü ve zayıf yanlarını aydınlatan ve geleceği daha 

kolay öngörmemize yardımcı olan değerlendirme raporları hazırlamaktır. İstihbarat 

tek bir defa yapılıp, elde edilen bir sonuç değil, aksine ayrıntılı olarak planlanıp, 

sürekli ve düzenli olarak devam etmesi gereken süreçtir. Bu planlı ve düzenli 

faaliyetlerin bir akış şeması da bulunmaktadır.  

İlk iş olarak istenen bilginin ve sorunun tespit edilmesi, ihtiyaçların 

belirlenmesi ve çalışma planının yapılması, veri toplama sürecinin başlatılması 

işlemleri yapılır. Daha sonra verilerin toplanması, toplanan verilerin kontrolden 

geçirilip, karşılaştırılarak doğruluğunun test edilmesi, eksik bilgilerin giderilmesi 

maksadıyla toplama vasıtaların sevk edilmesi ile devam eder. Elde edilen verilerin 

analiz ve sentezinin yapılması, ortaya çıkan istihbaratın gözden geçirilmesi ile 

işlem safhası gerçekleştirilmiş olur. Nihai olarak üst makamlara aktarılması ve en 

üst karar vericiye teslim edilmesi ile istihbarat çarkı, döngüsü tamamlanmış olur ve 

tekrar ilk başa sorunun ve ihtiyaçların tespiti aşamasına dönülür114. 

Açık kaynaklar bir bilgi elde etme vasıtasıdır ve bu kaynaklardan bilgi elde 

etme süreci diğer istihbarat kaynaklarına göre oldukça farklıdır.  

Açık kaynaklardan bilgi elde etme süreci; 

1. Keşfetme (Keşif/Bulma), 

2. Ayırım (Ayrıştırma/Tasnif), 

3. Seçme (İnceleme/Süzme), 

4. Üreterek Dağıtma (Yayma) süreçlerini takip etmektedir. 

 

 

Tablo 4-2 Açık Kaynak Bilgi Elde Etme Süreci 115   

                                                           
114 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 371. 

115 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-4. 

Keşfetme                  Kimin ne bildiğini bilme 

Ayırım, Tasnif    Neyin ne olduğunu bilme 

Seçme        Neyin önemli olduğunu bilme 

Üreterek Dağıtma   Kimin kim olduğunu bilme 
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İlk olarak “Keşif” faaliyeti yapılarak bilgi elde etmeye başlanmalıdır. Burada 

maksat “Kimin ne bildiğini bilmek”’tir.  

İkinci aşamada yer alan “Ayırım ve Tasnif” aşamasında maksat “Neyin ne 

olduğunu bilmek”’tir.  

Üçüncü aşama olan “Seçme” sürecinde ise maksat “Neyin önemli olduğunu 

bilme”’dir. 

Dördüncü ve son aşama olan “Üreterek Dağıtma” aşamasında ise maksat 

“Kimin kim olduğunu bilme”’dir116. 

Açık kaynaklardan bu dört aşamalı süreç sonunda elde edilen bilgi, haber ve 

veriler de, tıpkı diğer istihbarat toplama vasıtalarında olduğu gibi, dört aşamalı 

istihbarat çarkından geçirilerek istihbarata dönüştürülür. Tezin bu bölümünde 

istihbarat çarkının her bir aşamasında istihbarat toplama vasıtalarının vazifeye 

yönelik olarak nasıl yöneltildiği, bilgilerin nasıl toplandığını, hangi işlemlerden 

geçirildiğini ve nihai olarak, nasıl ihtiyaç duyan birimlere yayımlandığı 

açıklanacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
116 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-5, 3-6.  
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                  Şekil 4-4 İstihbarat Çarkı117 

 

                                                           
117 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3.4, 3-5. s.3-5. 

11..  ÖÖNNCCEELLİİKKLLİİ  İİSSTTHH..              

        İİHHTTİİYYAACCII  ((ÖÖİİİİ))  

22..  DDİİĞĞEERR  İİSSTTHH..          

        İİHHTTİİYYAACCII  ((DDİİİİ))  

33..  HHAABBEERR  TTOOPPLLAAMMAA    

        PPLLAANNII  
  

 
11..  ÜÜSSTT  KKOOMMUUTTAANNLLIIKK  

22..  AASSTT  UUNNSSUURRLLAARR  

33..  KKOOMMŞŞUU    

        BBİİRRLLİİKK//UUNNSSUURRLLAARR  

44..  İİSSTTHH..    PPEERRSSOONNEELLİİ  

55..  DDİİĞĞEERR  VVAASSIITTAALLAARR  

  
11..  KKAAYYDDEETTMMEE  

22..  HHAABBEERR  VVEE  HHAABBEERR    

        KKAAYYNNAAĞĞIINNIINN  //      

        VVAASSIITTAALLAARRIINNIINN    

        DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRİİLLMMEESSİİ    

      ((KKIIYYMMEETTLLEENNDDİİRRMMEE))    

33..  YYOORRUUMMLLAAMMAA  

        aa..  ÇÇöözzüümmlleemmee((TTaahhlliill))  

        bb..  BBüüttüünnlleemmee  

        cc..  SSoonnuuçç  ÇÇııkkaarrmmaa  

  

          11..  YYAAYYIIMM 
          22..  KKUULLLLAANNMMAA 

  

 

VAZİFE 
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4.4.1.  Toplama Gayretlerini Yöneltme 

İstihbarat çarkının işlemesindeki ilk aşama sistemi harekete geçiren 

tetikleyici unsur istihbaratı kullanan yani tüketiciden gelen bilgi istekleridir. 

Tüketicinin kim olduğu ve tam olarak ne istediği önemli bir konudur. Bazen 

tüketiciler tam olarak ne istediklerini bilmeyebilir. Böyle durumlarda durumu ve bilgi 

ihtiyacını net olarak anlamak ve “aslında sizin istediğiniz şu bilgidir” şeklindeki 

yönlendirmeler kaynak israfını ve gecikmeleri önlemekte oldukça faydalı sonuçlar 

verecektir. İstihbarat çarkının işlemesi için mutlaka bir tüketiciden bilgi ihtiyacının 

gelmesi gerekmemektedir. İstihbarat çarkı sürekli dönmektedir ve çoğu zaman 

analizci yaptığı değerlendirmeler esnasında bilgi ihtiyaçlarını kendisi belirler ve 

sistemin içine bu bilgi ihtiyaçlarını sokar118.  

Eğer tüketici Toplama gayretlerini yöneltme safhasında, istihbarat isteklerinin 

(Öncelikli istihbarat istekleri ve bilgi ihtiyaçları) elde edilmesi için gayretlerin 

yöneltilmesi ve planlaması yapılır. Bu planlama istihbarat çarkının her aşamasında 

devam eder. Toplama gayretlerinin yöneltilmesi aşamasında; Vazife doğrultusunda 

ihtiyaç duyulan istihbarat saptanır, öncelikler tespit edilir, harekat bölgesinin veya 

düşmanın özellikler tespit edilir, emareler saptanır, toplama vasıtaları belirlenir, bu 

konuda emirler yayımlanır ve bu süreç esnasında meydana gelebilecek 

aksaklıkları engellemek maksadıyla çeşitli yöntemler kullanılarak kontrol ve 

denetlemeler icra edilir.119  

4.4.2.  Açık Kaynak Bilgilerinin Toplanması 

İstihbaratçıların veri toplama yöntemi, ellerinde sosyal bilimcilerinkinden çok 

fazlaca imkân olmasına rağmen, sosyal bilimcilerin yaptıkları araştırmalardaki veri 

toplama yöntemleri ile aynıdır. Özellikle açık kaynak istihbaratının kullandığı 

yöntemler, sosyal bilimciler ile bire bir benzerlik göstermektedir120. İstihbarat 

çarkının ikinci aşaması olan bilgilerin toplanması aşamasında dikkat edilmesi 

gereken temel konular; veri toplamada amaç nedir? Hangi veriler toplanacak? Açık 

kaynakların nelerdir? Toplama vasıtalarının hangileridir? Bu vasıtaların hangi 

nitelikleri taşımları gerekir? Değerlendirme nasıl ve kim tarafından yapılacaktır? 

                                                           
118 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 373-374. 

119 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3.4, 3-5.  

120 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 385. 
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Ayrıca açık kaynaklardan toplanan verilerin de bazı kriterleri sağlaması 

gerekmektedir; veriler doğru, güvenilir, kullanılabilir, yararlı ve eksiksiz olmalıdır.121   

General Gehlen’in “İstihbaratta bir söz vardır. Tek bir rapor, rapor değildir. 

Ayrı ve bağımsız bir kaynaktan doğrulanmadıkça hiç bir bilginin bir önemi yoktur” 

demekle kaynak ne kadar güvenilir olsa da, bilgilerin teyit edilmeden 

kullanılmaması gerektiğini anlatmaktadır. Bu durum açık kaynak istihbaratı için çok 

daha fazla geçerlidir. Zira açık kaynaklar her zaman için dezenformasyona ve 

aldatmaya açıktır. Kaynağın güvenilirliği konusunda sürekli akılcı bir şüphecilik 

gerekmektedir. Bu konuda bize ışık tutacak en değerli bilgi kaynağın daha önce 

vermiş olduğu bilgilerin doğruluğudur.122  

4.4.2.1.  Açık Kaynaklar Nelerdir? 

Açık kaynaklar bilgilerin elde edilmesi sürecinde herhangi bir gizli yöntemin 

kullanılmadığı, herhangi bir kişinin rahatlıkla ulaşabildiği kaynaklardır. Her ne kadar 

bu kaynaklardan ülkelerin milli sırları kapsamındaki bilgilerine ulaşamaz isek de, 

nispeten çok kolay ve ucuz bir şekilde çok değerli bilgilere ulaşabiliriz. İstihbaratın 

stratejik, operatif, taktik ve teknik her seviyesinde ve stratejik istihbaratın sekiz 

konusu olan siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, coğrafi, ulaştırma ve muhabere, 

teknolojik ve son olarak biyolojik olmak üzere her alanında bu kaynaklardan 

faydalanılır123. Kaynağın güvenilirliği, analizin doğruluğunun bir ön koşuludur. 

Başlıca açık kaynaklar; İnternet, Basıl, Görsel ve İşitsel Yayınlar, Halk, 

Devlet Kuruluşları, Sivil Toplum örgütleri, Kütüphaneler, Üniversiteler, Özel Şirket 

ve Araştırmacılar ve Düşünce Kuruluşlarıdır.124 

                                                           
121 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 388-389. 

122 Reinhart Gehlen, Gehlen’in Anıları, 1942-1971, s. 211; aktaran Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi,  
s. 406. 

123 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-5, 3-11.  

124 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-5, 3-6.  
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Şekil 4-5 Açık Kaynak Bilgisi Üreten Unsurlar 125 

  4.4.2.1.1. İnternet 

İnternet, yüz milyonlarca bilgisayarı çeşitli vasıtalar ile birbirine 

bağlayan, bilgi paylaşımı esasına göre çalışan, sürekli büyüyen,  dünyanın hemen 

her yerinde yaygın bir iletişim ağıdır. Milyonlarca insanın sahip olduğu bilgileri 

gönüllülük esasına göre paylaşımı ile ortaya çıkan devasa veri yığını herhangi bir 

devletin kontrolünde olmadığı gibi, özerk bir yapıya da sahip değildir.126   

İnsanlar geçmişte büyük gayretler sarf ederek başardıkları birçok şeyi 

günümüzde internet aracılığıyla çok kolay bir biçimde yapabilmektedir.  

İnsanlar her hangi bir kısıtlamaya tabi olmadan, dünyanın herhangi bir 

bölgesindeki kişiler ile bir etkileşime girebilmekte, bilgi alış-verişinde 

bulunabilmekte, duygu ve düşüncelerini sansürsüz ve aracısız olarak, demokratik 

bir ortamda açıklayabilmektedir. Normal koşullarda asla ulaşılamayacak bilgilere 

saniyeler ile ifade edilebilen bir sürede internet vasıtasıyla kolayca 

ulaşabilmektedir. İnternet, tamamına yakını halka açık, çok küçük bir bölümü özele 

ait olan, dünyanın en büyük ve en kolay ulaşılabilen kütüphanesidir. İnternet 

vasıtasıyla evden hiç çıkmadan alış-veriş, bankacılık işlemleri kolayca 

                                                           
125 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-7. 

126 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 4-3, 4-4.  



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI  43 
 

yapılabilmekte, dünyanın her hangi bir ülkesine ait radyo ve televizyonlar takip 

edilebilmekte, gazeteler okunabilmekte ve her türlü bilgiye erişilebilmektedir. Bu 

özellikleriyle internet, “küresel bilgi”nin en önemli damarlarından birisini taşıyan, 

sunduğu bilgilerin doğruluğu konusunda kaygılar barındırsa da, açık kaynak 

istihbaratının en önemli, genel olarak istihbaratın ise çok önemli bir kaynağını teşkil 

etmektedir.127  

4.4.2.1.2. Basılı, Görsel ve İşitsel Yayınlar 

Basılı,  görsel ve işitsel yayınlar geçmişte açık kaynak istihbaratının en 

önemli kaynağını oluşturmaktaydı, ancak internetin ortaya çıkması ve hızla 

yayılması yayın organlarının etkinliğini ikinci plana itmiştir. Çünkü internet bilgi 

paylaşımı ve yayını konusunda, basılı ve görsel, işitsel yayın organlarının işlevini 

de yerine getirmektedir. Günümüzde Web sitesi olmayan, radyo, TV ve gazete 

neredeyse yok gibidir. Bu yayın organları günlük yayınlarını çevrimiçi (online) 

olarak da halka sunmaktadır. 

İnternetin eriştiği göz kamaştırıcı etkinliğe karşın basın ve yayın 

organları günümüzde hala çok geniş bir kitleye hitap etmekte ve özellikle internete 

erişim konusunda sorunlar yaşayan, orta ve üst yaş gurubundaki insanların ve 

internet hizmetinin pahalı olduğu birçok ülkede hala çok etkilidir.   

Özellikle günlük gazeteler, radyo ve televizyon kanalları genel olarak 

politikacıların ve karar vericilerin fikirlerini yansıtması açısından oldukça değerlidir. 

Halka en kolay erişim yöntemlerinden birisi olan bu vasıtalar çok yaygın bir halk 

kitlesine hitap ettiği için toplumun genel eğilimlerini ortaya koyması açısından açık 

kaynak istihbaratı açısından büyük öneme sahiptir. 

Bu kaynaklar arasında, devlet arşivleri, biyografiler, fotoğraflar, 

röportajlar, filmler, demeçler, devlet kurumları veya özel şirketler tarafından 

hazırlanmış raporlar, bildiriler gibi çok geniş ve faydalı açık istihbarat kaynakları 

bulunmaktadır.128  

Basılı ve görsel, işitsel yayınlar içinde çok geniş bir yelpazede, internet, 

üniversitelerin hazırladıkları raporlar, yüksek lisans-doktora tezler gibi çok sayıda 

                                                           
127 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 4-5.  

128 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-12.  
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kaynak sıralanabilse de bu kaynaklar özellik arz etmeleri nedeniyle ayrı bir başlık 

altında incelenecektir. 

 4.4.2.1.3. Halkın Kendisi 

Halk duygu, düşünce ve davranışları ile diğer açık kaynak istihbaratı 

kaynaklarından farklı olarak, oldukça güvenilir ve şeffaf bilgiler sunar. Açık 

kaynaklardan istihbarat elde etmek için kullanılacak en değerli bilgilerin başında, 

uzman istihbaratçılar tarafından halkın dikkatlice gözlemlenmesi ve bu gözlemlerini 

çeşitli yöntemler kullanarak istihbarata dönüştürmesi gelmektedir129. 

4.4.2.1.4. Devlet Kuruluşları 

Devlet kurumları açık kaynak istihbaratı için veri üreten birimlerin en 

başlarında gelmektedir. Özellikle nüfus sayımları, tapu kayıtları, istatistikler, 

raporlar, fizibilite çalışmaları başka türlü elde etmesi imkânsız denecek kadar zor 

verileri hazırlar ve çoğu zaman analizi ile birlikte basılı olarak ya da internet ve 

medya aracılığıyla kamuoyuna sunar. Devlet birimlerinin ve bakanlıkların geleceğe 

yönelik yaptıkları öngörüler ve beş-on yıllık planlar istihbaratçılar için hazır analiz 

edilmiş bilgiler sunmaktadır.   

 

Şekil 4-6 Devlet Kurumlarının Ürettiği Açık Kaynak Bilgileri130 

 

                                                           
129 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-10.  
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4.4.2.1.5. Sivil Toplum Kuruluşları 

STK’lar bünyesinde barındırdıkları çok sayıda uzman ve teknik bilgi ile 

devletlerin faaliyet yürütmedikleri pek çok alanda önemli bir bilgi birikimi ve 

tecrübeye sahiptirler. Genellikle siyasi ve ekonomik bir menfaat gütmeyen bu 

örgütler kolay bir biçimde halkın sempatisini kazanır ve devlet imkânları ile bile 

elde edilmesi güç çok sayıda bilgiye ulaşırlar ve bu bilgileri cesurca kamuoyu ile 

paylaşırlar. İnsani yardım kuruluşları, vakıflar, sosyal yardımlaşma dernekleri, 

meslek kuruluşları ve sendikalar kendi ilgi alanları doğrultusunda önemli bir analitik 

bilgi birikimine sahiptirler ve çoğu zaman bu bilgileri paylaşmak konusunda 

tereddüt göstermezler. Bu özellikleri nedeniyle sivil toplum kuruluşları, 

istihbaratçılar için önemli bir açık kaynak olanağı sağlarlar131.  

4.4.2.1.6. Kütüphaneler 

Basılı yayın kapsamında olmasına karşın önemine binaen ayrı bir 

başlık olarak incelediğimiz kütüphaneler bulundurdukları on binlerce kitap, rapor ve 

süreli yayın ile okullar, üniversiteler ve araştırmacılar kadar da istihbaratçılar için 

mükemmel bir veri bankası özelliği taşımaktadır. Çoğu zaman ücretsiz olarak 

erişilebilen bu verilerin, açık kaynak analizleri yapmak için güncelliğini yitirmiş 

olması ihtimalini mutlaka dikkate almak gerekmektedir132.  

4.4.2.1.7. Üniversiteler ve Öğretim Görevlileri 

Üniversite bünyesinde bulunan bilim adamları, akademisyen, uzman ve 

öğretim görevlileri açık kaynak istihbaratı için sonsuz bir kaynak sunmaktadır. 

Özellikle ihtiyaç duyulan bilgi konusunda alanında uzman kişilerin çalışmalarına 

bakılması gerekmektedir.  

Açık kaynaklar kullanılırken, özellikle entelektüel analizlerde kaynak 

olarak alınan öğretim görevlisinin, bazı güvenilirliği zayıf, marjinal kaynaklara 

dayandırarak çok “sofistike” bazı küresel değerlendirmelerde bulunabilmektedir. 

Böyle durumlarda temelsiz bazı analizlerin ortaya çıkmasına neden olunabilir133. 

 

                                                                                                                                                                  
130 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-19. 

131 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-10.  

132 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-7.  
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4.4.2.1.8. Özel Şirketler 

Şirketler faaliyet yürüttükleri alanda çok kritik ve önemli bazı bilgilere 

kolaylıkla erişme imkân ve olanağına kavuşmaktadır ve ticari sır kapsamında 

olmayan birçok bilgiyi paylaşmaktan geri durmamaktadır. Çoğu zaman bu bilgileri 

internet üzerinden yayınlamaktadırlar. Örneğin Irak Savaşı öncesinde müttefikler 

Irak Devleti’nin komuta-kontrol sistemleri ile ilgili bilgileri bu ülkeye bu sistemleri 

kuran sivil şirketlerden temin etmişlerdir. İstihbarat kuruluşları çok geniş bir 

yelpazede çok ayrıntılı ve sofistike bilgilere ihtiyaç duymaktadır, ancak çoğu 

zaman eldeki mevcut imkan ve zaman bunları elde etmek için yerli değildir. Bu 

durumda asla akıldan çıkarmamak gereken husus, bizim ihtiyaç duyduğumuz 

alanlarda özel sektörde çok sayıda yetişmiş uzman personelin bulunduğu ve bu 

kişilerin genellikle, bilgilerini paylaşmaya sıcak bakacağıdır134. 

4.4.2.1.9. Düşünce Kuruluşları 

Son yıllarda ortaya çıkan önemli bir açık kaynak da devletlerin 

desteğinde veya devletlerden bağımsız olarak araştırma ve inceleme yapan, elde 

ettikleri çok detaylı ve büyük bir emek gerektiren bilgileri ücretsiz olarak veya çok 

düşük ücretlerle paylaşan stratejik araştırma kuruluşlarıdır.  

Resmi kurumlar veya diplomatlar vasıtasıyla elde etmenin oldukça güç, 

hatta imkânsız olduğu birçok bilgi düşünce kuruluşlarınca hazırlanan raporlarda 

bütün ayrıntılarıyla bulunabilmektedir. Bir diplomatın veya istihbaratçının bir 

kurumdan herhangi bir bilgiyi talep etmesi karşısında takınılacak tavır ile bir 

düşünce kuruluşunun talep etmesi karşısındaki tavır çok farklı olacaktır. Oysa talep 

edilen bilgide hiçbir fark yoktur. Örneğin Avrupa Birliği (AB) konusunda çalışma 

yapan bir düşünce kuruluşu ülkenin ekonomik, sosyal, siyasi ve hatta askeri 

durumu ile ilgili talep ettiği bilgileri çoğu zaman hiçbir tepki ile karşılaşmadan 

gerçeğe yakın bir doğrulukta elde edebilecekken, aynı bilgileri komşu bir devletin 

bir diplomatı veya istihbarat kuruluşu talep etme cesaretinde bulunamaz. Düşünce 

kuruluşlarının bu imkân ve kabiliyetlerinden faydalanmak gerekmektedir135.   

 

                                                                                                                                                                  
133  Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Kitapları, 3. Baskı, Ankara, 2009. 

134 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-8.  
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4.4.2.2.  Açık Kaynak Toplama Vasıtaları Nelerdir? 

1. Yerli ve yabancı halk kitleleri, 

2. Yurt dışında görevli TSK personeli, 

3. Devlet temsilcileri, liderler, politikacılar, 

4. Diplomatik personel, 

5. İş adamları, 

6. Hava yolu personeli, 

7. Turistler, 

8. Yerli ve yabancı öğretim görevlileri, 

9. Basın mensupları, 

10. Yurt dışında çalışan ve eğitim gören Türk vatandaşları, 

11. Sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler.136 

 

 

Şekil 4-7 Açık Kaynak Bilgi Toplama Vasıtaları137 

 

4.4.2.3.  Açık Kaynak Toplama Vasıtalarının Nitelikleri Nelerdir? 

Açık kaynak verilerini toplamakla görevli personele açık kaynaklara kolayca 

ulaşabilmesi için her türlü imkân tanınmalıdır. Personel verileri mümkün olduğunca 

ana kaynaktan, birincil kaynaktan elde etmelidir.  

İyi bir gözlemci olmalı, detayları fark edebilmelidir. 

                                                                                                                                                                  
135 Murat Tekek, Açık Kaynak İstihbaratı (Open Source Intelligence-Osint) ve Düşünce Kuruluşları 
(Think-Tanks), ORSAM, Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, 
http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=3365, Erişim: 12.04.2014 

136 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-13, 3-14.  

137 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-11. 

http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=3365
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Objektif olmalı, aksi taktirde elde edilen verilerin güvenilirliği tehlikeye düşer. 

Objektifliği sağlayan koşulların başında da elde edilen bilgilerin uygun bir yöntemle 

tasnif edilip gerektiğinde hazır edebilmelidir. 

Çalışkan olmalı, her ortam ve koşulda işinin devam ettiğini unutmamalı, işi ile 

ilgili program ve teknolojik gelişmeleri takip etmelidir. 

Zamanını etkin kullanmalı ve tertipli olmalıdır.138 

 

4.4.3.  İşlem 

İşlem veri, haber ve bilginin istihbarat çarkında istihbarata dönüştürüldüğü 

safhanın adıdır.  

İşlem safhası; kaydetme, değerlendirme ve yorumlama olmak üzere üç 

aşamadan oluşmaktadır. 

Analizci ile karar alıcı arasında önemli bir ilişki vardır. Eğer karar alıcının 

isteği tam olarak anlaşılmaz veya kapsamı tam olarak belirlenmez ise hazırlanan 

rapor ya işe yaramaz, ya da küçük bir bilgi için çok fazla ve kapsamlı bir hazırlık 

yapılarak kaynak israfına neden olur. Analizcinin şu soruların cevabını biliyor 

olması çoğu aksaklığın önüne geçecektir; 

1. Kim istiyor ve ne istiyor? 

2. Bu bilgileri nerede kullanacak? 

3. Ne kadar detaylı bir analiz isteniyor? 

4. Çalışmanın ağırlık noktası ne olacak?139 

Elde edilen bilgileri birleştirip, doğru bir analiz yapmak sadece görevi bu olan 

profesyonellere ait olan bir yetki değildir. Birçok zaman istihbaratın tüketicisi olan 

kişiler de aynı kabiliyete sahip olabilirler. Örneğin ABD eski Dışişleri Bakanı ve 

tecrübeli diplomat Henry Kissinger birçok zaman CIA’in analizlerini yeterli 

                                                           
138 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-14, 3-15. 

139Don McDowell, Strategic Intelligence, A Handbook for Practitioners, Managers and Users, 
Australia 1998; aktaran Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s.380. 



TASNİF DIŞI 

TASNİF DIŞI  49 
 

bulmadığını ve “raporun yazılmasında kullanılan malzemeyi” görmek istediğini 

belirtmiştir.140  

İşlem safhası hedef ülke tarafından aldatmaya yönelik yapılan yayınların 

tespit edilmesi ve doğru haliyle istihbarat çarkına sokulması konusunda önemli bir 

işlev görür.  

İşlem safhası birbirini takip eden üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; 

Kaydetme, değerlendirme ve yorumlamadır.  

İstihbarat Analizi Akış Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4–1 İstihbarat Analiz Süreci 

 

4.4.3.1.  Kaydetme 

Elde elden bütün verilerin sistemli bir biçimde konu guruplarına uygun olarak 

bir veri tabanında toplanması faaliyetidir. Kayıtların bir veri tabanı programına 

kaydedilmesi, daha sonra bu verilere çok hızlı ulaşmak ve etkin kullanabilmek için 

seçilebilecek en uygun yöntemdir. Açık kaynaklardan elde edilen bilgi çoğu zaman, 

                                                           
140 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 374. 
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geniş hacimli ve yığınlar halindedir. Analizin doğru bir biçimde yapılabilmesi için bu 

verilerin sistemli bir şekilde istiflenmesi olmazsa olmaz bir şarttır141. 

Sürekli olarak üzerinde durulduğu üzere çok yoğun bir açık kaynak verisinin 

toplandığı günümüzde, bu verilerin sistemli bir şekilde kaydının yapılmaması 

durumunda bütün istihbarat süreci sekteye uğrayacaktır142.  

4.4.3.2.  Değerlendirme 

Haberin veya bilginin, istihbaratın güvenilirliği, haberin doğruluğu ve mevcut 

duruma uyum sağlayıp sağlamamasıdır143. Açık kaynakların güvenilirliği ve elde 

edilen bilgi ve haberin doğruluğu standartlık oluşturulması maksadıyla Silahlı 

Kuvvetler İstihbarat Yönergesi MY-37-1A esasları dahilinde sınıflandırılmaktadır.144    

MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı Talimnamesine göre; bilgilerin 

yayılmasında amaç sadece bilgilendirme olmayıp, ortak bir görüş oluşturma, 

taraftar bulma, kamuoyunun mevcut görüşlerini ve yönelimlerini değiştirmek gibi 

farklı amaçları da olabilir. Ancak özellikle politika, siyaset, tarih, sosyoloji ve 

ekonomi gibi sosyal bilimler alanında bilgilerin yayımlanmasında çeşitli 

sakıncaların olmasına ve dolayısıyla da siyasi karar alıcıların onayının alınmasının 

gerekmesine karşın, temel bilimlerde ve teknoloji ile ilgili konularda bu risk çok 

daha azdır. 145 

Değerlendirme aşaması, verilerin uygunluk, güvenilirlik ve doğruluğunun 

belirlenmesi aşamasıdır. Her geçen gün artan oranda açık kaynaklardan bilgiler 

yayınlanmaktadır. Unutmamak gereken hususlardan birisi de kaynak miktarının ve 

çeşitliliğinin her geçen gün artmasına karşın istihbarat maksadıyla bilgi 

toplanabilecek, konulara objektif yaklaşan, tarafsız gözle verileri ortaya koyan 

kaynak sayısı değişmemektedir. Açık kaynaklardan elde edilen bilgilerin aldatma 

maksadıyla yayımlanmış olma ihtimali nedeniyle bu aşamada dikkatli olmak 

gerekmektedir .146 

                                                           
141 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-15, 3-16. 

142 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-16.  

143  Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, s. 406. 

144 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-17. 

145 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-17.  

146 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-17.  
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Bir bilginin, istihbaratın güvenilirliği, haberin doğruluğu ve mevcut duruma 

uyum sağlayıp sağlamamasıdır.147 Açık kaynak bilgisi toplayıcısı yanlış yöne 

yönlendirilme riskine karşın aşağıdaki soruların cevabını önceden bilmelidir; 148 

Ne arıyor? 

Nerede bulabilir? 

Nasıl ulaşacak? 

Diğer kaynaklardan nasıl yardım alacak? 

Nasıl süzgeçten geçirecek? 

Eğer bu soruları önceden sorup, bilgi toplama faaliyetleri planlı bir araştırma 

süreci ile kontrol altında sürdürülmez ise erişimi çok güç olan bazı kritik bilgiler 

“yalnızca biz o verilere ulaşabildiğimiz” için doğru kabul edilebilir. 

Bilgi toplayıcının nitelikleri de yaptığı işe uygun olmalıdır. Elde edilen bilginin 

güvenilirliğini sorgulayabilmek ciddi bir tecrübe istemektedir. Yeterli tecrübesi 

olmayan kişiler bu konunun uzmanlarından yardım talep etmelidir149.  

4.4.3.3.  Yorumlama 

Yorumlama, analiz edilerek birleştirilen veri ve istihbaratın mevcut durum ve 

önceden toplanan bilgiler ile karşılaştırılarak ne anlama geldiğinin ortaya 

konmasıdır. Belki de istihbarat çarkının en kritik aşaması olan bu bölümde, maksat 

elde edilen verinin öneminin saptanması ve muhtemel anlamlarına ait sonuçların 

ortaya konulmasıdır.150 

Yorumlama zihni olarak işlem safhasının sonunda yapılan bir faaliyettir. 

Diğer kaynaklardan elde edilen istihbarat ile açık kaynaklardan elde edilen 

istihbarat bu aşamada karşılaştırılarak ve elde edilen sonuçlar birleştirilerek 

“tamamlanmış istihbarata” ulaşılır.151  

                                                           
147  ÖZDAĞ, Ümit, İstihbarat Teorisi, s. 406. 

148 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-17.  

149 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-19.  

150 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-20.  

151 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-20. 
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 4.4.4.  Yayım ve Kullanma 

İstihbarat biliminin temel amacı çeşitli yöntemlerle elde edilen bilgi, haber ve 

verilerin istihbarat çarkı dediğimiz analitik bir veri toplama ve inceleme sisteminden 

geçirerek istihbarat oluşturmak ve elde edilen bu istihbaratı kanunlar 

doğrultusunda, bilmesi gereken prensiplerine göre dağıtmaktır. Eğer istihbarat 

gerektiği gibi yayımlanmazsa, sadece sınırlı kişilerde kalırsa, çok büyük gayretlerle 

elde edilen önemli bir vasıtadan mahrum kalınmış olur.    

Bilgilerin yayılmasındaki temel amaç ise, birliklerin ve karar vericilerin 

bilgilendirilmesi olduğu kadar da herhangi bir konuda görüş oluşturmak ve 

kamuoyunun bu konudaki algısının değiştirilmesidir. Bu yayınların siyaset, politika, 

tarih, ekonomi ve sosyoloji gibi alanlarda yapılması bazı riskler doğurması 

nedeniyle özel öneme haizdir ve oldukça dikkat istemektedir.152  

İstihbaratın kullanıcılara yayımlanma şekilleri ise şu şekildedir; 153 

a. Cari İstihbarat (Günlük, Haftalık, Aylık), 

b. Tahmini istihbarat, 

c. İkaz istihbaratı, 

ç. Araştırma istihbaratı, 

(1) Temel istihbarat 

      (2) Harekatı destekleyici istihbarat 

d. İlmi ve teknik istihbarat 

 

                                                           
152 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-14, 3-15. 

153 MT: 30-21 Açık Kaynak İstihbaratı, s. 3-20. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

5.1.  Sonuç 

İnsanoğlunun hayatında öğrenmenin ve öğrendiklerini yaşamlarına 

geçirmenin çok önemli bir rolü vardır. Günümüzde uluslararası ilişkiler arenasının 

en önemli aktörü olan devletler de bekalarını sağlamak, tehlikeleri önceden 

görebilmek, riskler karşısında gerekli tedbirleri almak ve halklarına daha fazla refah 

sunmak için gerekli bilgileri toplamak istemektedirler. Elde edilen bu bilgiler 

sistematik bir biçimde analiz edilip, değerlendirilerek istihbarat üretilir. Devlet 

mekanizmasının en önemli işlevlerinden birisi olan istihbarat, güvenliğin de en 

önemli bileşenlerinden birisini oluşturmaktadır.   

Günümüzde uluslar arası alanda menfaatlerin korunabilmesi, kamuoyunun 

etkili bir şekilde bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesini de beraberinde getirmektedir. 

Stratejik iletişimde ve bilgi harekâtında kullanılacak bilgilerin çok büyük bir bölümü 

de yine istihbarat vasıtasıyla elde edilmektedir.  

Tarih boyunca bilgiye ulaşmak daima önemli olmuştur. Bir yandan olup biteni 

bütün çıplaklığı ile öğrenmeye çalışmak, diğer yandan da hasmın bu bilgilere 

ulaşımını kısıtlamak ve mümkünse onu aldatmak hep uygulanan yöntemler 

olagelmiştir. Bu çerçevede bakıldığında istihbaratın geçmişi insanlık tarihi ile 

paralel gelişmiştir. Her ne kadar istihbaratın geçmişini ilk insanlara kadar götürmek 

mümkün olsa da, modern manada il profesyonel istihbarat teşkilatlarını ulus 

devletlerin kurulmasıyla birlikte görmekteyiz.   

Türklerde istihbaratın geçmişine baktığımızda; Timur’dan Cengiz Han’a, 

Gaznelilerden Selçuklulara, Osmanlılardan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki 

Kuvai Milliye’ye ve günümüzdeki modern istihbarat kuruluşlarına kadar köklü bir 

istihbarat geleneğimizin olduğunu görmekteyiz. Dünyada ilk kez istihbarat teşkilatı 

kuran, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri azamı Nizmülmülk, bu özelliğiyle tarihe 

geçmiştir. III. Selim Osmanlı Devleti’nde günümüzdeki anlamıyla ilk istihbarat 

teşkilatını kuran padişah olurken, II. Abdülhamid istihbarata en fazla önem veren 

Osmanlı padişahı olarak tanınmıştır.  

İnsanoğlunun bilgiye ulaşma çabası hep sürerken, bunun yol ve yöntemi 

zamanla değişmiştir. Özellikle Soğuk Savaş’ın bitiminin ardından, birçok alanda 

bilgiye ulaşmanın önündeki engeller kaldırılmış ve bilgiye ulaşmak giderek daha 

kolay ve ucuz hale gelmiştir. 
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Günümüz dünyasında başlı başına bir bilim dalı olarak kabul edilen istihbarat 

çeşitli seviyelerine, elde edildiği kaynağa, hedeflerine ve kullanılan araçlara göre, 

dört ana başlık altında incelenmektedir. Seviyelerine göre istihbarat çeşitleri;  

Strateji Seviye İstihbarat, Operatif Seviye İstihbarat, Taktik İstihbarat ve Entegre 

İstihbarattır. Elde edildiği kaynağa göre istihbarat ülke içinde ve ülke dışında olmak 

üzere iki başlık altında incelenmektedir. Hem ülke içinde hem de ülke dışında icra 

edilen istihbarat faaliyeti yasal ve yasa dışı olmak üzere sınıflandırılmaktadır. 

Hedeflerine göre istihbarat çeşitleri ise; Siyasi İstihbarat,  Askeri İstihbarat, 

Ekonomik İstihbarat, Sosyal İstihbarat, Teknolojik İstihbarat, Coğrafi İstihbarat, 

Ulaşım ve İletişim İstihbaratı, Biyografik İstihbarat ve Siber İstihbarattır. Kullanılan 

araçlar göre istihbaratı, çok sayıda başlık altında incelemek mümkün olsa da, 

genellikle İnsan İstihbaratı ve Teknik İstihbarat olarak iki başlık altında 

incelenmektedir.  

Geçmişte olduğundan oldukça farklı olarak günümüzde istihbarat toplama 

işlevi yalnızca devlet kurumları tarafından yerine getirilen bir vazife olmayıp, 

şirketler ve devlet dışı organizasyonlar da kurumsal ihtiyaçlarını karşılamak için 

bilgi toplamakta ve istihbarat üretmektedirler. Üstelik elde edilen bilgilerin çok 

büyük bir kısmı geçmişte olanın aksine casuslar ve gizli istihbarat teknikleri ile 

değil, internet, gazete, radyo, televizyon, devlet kurumlar, sivil toplum kuruluşları, 

kütüphaneler, üniversiteler, stratejik düşünce kuruluşları, şirketler ve bizzat halkın 

kendisi olmak üzere çok çeşitli açık kaynaklardan elde edilmektedir. Bütün bu 

alanların hepsini kendi içinde barındıran internet, en önemli açık kaynaktır.   

Kimilerine göre, istihbarat kurumlarına yönelik özel üretilmiş teknolojik 

cihazlar, riskli ve maceralı casusluk faaliyetleri, milyonlarca dolara mal olmuş gizli 

uydular, silahlar, pahalı aletler ve bunlara benzer gizli ve yasadışı yöntemler 

kullanılmadan; bir kütüphane odasında veya sıradan bir internet sayfasında 

yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bilgiye istihbarat demek yanlıştır. Ama 

yadsınamaz bir gerçek var ki,  günümüzde açık kaynaklardan elde edilen veriler 

ülkelerin istihbarat ihtiyacının %80-90’ını oluşturmaktadır ve bu oran asla yabana 

atılabilecek bir oran değildir. AKİS’in önemi ve istihbarat kaynakları arasındaki 

değeri tartışılmaz bir gerçektir.  

Özellikle alanında uzman üniversiteler, STK’lar ve stratejik düşünce 

kuruluşlarının yaptığı analizler ve ortaya koyduğu raporlar çoğu zaman casuslar ve 

ileri teknoloji ürünü araçlar ile elde edilen bilgilerden çok daha değerli 

olabilmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda sadece ham veriler değil, işlenmiş ve 
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kullanıma hazır bilgilerdir.   Üstelik hiçbir ölümcül risk de taşımayan bu bilgilere 

internet vasıtasıyla birkaç tuşa dokunarak, hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir.  

Gizli kaynaklardan elde edilen bilgilerin sıhhati konusunda karar vericileri 

ikna etmek oldukça güç iken AKİS vasıtasıyla elde edilen bilgiler çoğu zaman 

şeffaf ve kullanılması kolaydır. Konusunda uzman, dünyaca ünlü bir 

akademisyenin hazırlamış olduğu rapor, karar vericilerin zihinlerindeki soru 

işaretlerini ortadan kaldırabilmekte ve aynı bilgileri uluslar arası ortamlarda 

paylaşmak için herhangi bir kısıtlamaya gerek duyulmamaktadır. Çağımızda her 

konuda olduğu gibi, ülkelerin güvenlik tehditleri ve riskler de uluslar arası bir hal 

almakta ve küreselleşmektedir. Bu kapsamda kolektif güvenlik anlayışı giderek 

daha fazla önem kazanmaktadır. AKİS’in belki de en önemli avantajı çok uluslu, 

çok kurumlu, çok disiplinli ve çok alanlı bilgi paylaşımına olanak sunmasıdır. AKİS 

uluslar arası kurumlarda bilgi paylaşımına imkan sağlayan, güven verici ve müttefik 

oluşturan bir istihbarat çeşididir.  

Ancak bütün bu avantajlarına rağmen açık kaynaklar, istihbarat elde etmekte 

kullanılan vasıtalardan çok ama çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu 

durumun sebeplerinden birisi, açık kaynak istihbaratının daha yeni gelişmekte olan 

bir istihbarat oluşturma yöntemi olması ve bu konudaki bilgisizlik iken tek sebep de 

bu değildir. AKİS’in içerisinde barındırdığı bazı zaaflar ve kısıtlılıklar, ülkelerin ve 

istihbarat kurumlarının bu konuya tereddütlü yaklaşmalarına neden olmaktadır.  

Bu tereddütlerin başında, AKİS ile elde verilerin çok çok fazla olması ve değil 

ayrıntılı bir analizini yapmak, bu verilerin tasnif edilmesinin bile neredeyse 

imkansız denecek kadar zor olması gelmektedir. Üstelik bu bilgiler çoğu zaman 

sübjektif ve yönlendirilmiş bilgiler içermektedir. AKİS’nda görevli personelin 

konusunda çok tecrübeli ve bilgili olması gerekmektedir. AKİS diğer gizli istihbarat 

yöntemleri ile teyit edilmeden asla kullanılamamaktadır. Açık toplumlarda bilgi 

toplamak kolay iken Afganistan, Kuzey Kore gibi ülkeler hakkında ya çok az ya da 

hiç bilgi elde edilememektedir. İstihbaratın hedefinin çoğu zaman düşman ülkeler 

olduğu dikkate alınırsa, bu ülkelerin dilini iyi bilen yeterli sayıda personel bulmak 

oldukça güçtür. Bu durum önemli birçok bilginin gözden kaçmasına neden 

olmaktadır.  

Özellikle saldırı hazırlıkları, nükleer silahlanma, silah kontrolü, terörizm, 

rüşvet ve şantaj ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda açık kaynaklardan bilgi 

elde etmek mümkün değildir. Aynı şekilde her ne kadar stratejik seviyede ve 

kısmen operatif seviyede AKİS çok değerli bir istihbarat kaynağı iken taktik 
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seviyede AKİS oldukça etkisizdir.  Bu durum AKİS’in hiçbir zaman gizli istihbarat 

yöntemlerinin yerini alamayacağının da bir kanıtıdır.   

AKİS konusunda dünyada en önde bulunan ABD’de bile ciddi tartışmalar 

yaşanmaktadır. Tartışılan konuların başında da açık kaynaklardan nasıl 

faydalanılacağı ve elde edilen bilgilerin kimlerle paylaşılacağı gelmektedir. AKİS ile 

elde edilen bilgilerin paylaşımında cimri davranmanın yanlış olduğu 

düşünülmektedir. Geçmişten beri gizli kaynaklardan bilgi elde eden klasik istihbarat 

bürokrasisi genellikle AKİS’in ruhunu anlamamakta, yalnızca önde gelen birkaç 

ülkedeki açık kaynaklarla yetinerek, güvenliğin sağlandığını zannetmektedir. Oysa 

AKİS, doğası gereği merkezi bir yapılanma vasıtasıyla kontrol edilmesi mümkün 

değildir. Çünkü istihbarat, ağın en ucunda oluşur. Burada istihbarat örgütlerinin 

yapması gereken en önemli faaliyet elde edilen bilgileri yayımlamanın nasıl kontrol 

edileceği değil, aksine diğer kurum, STK ve ülkelere yayımlamanın nasıl 

kolaylaştırılabileceği olmalıdır. İstihbarat kullanıldığı oranda değerlidir.    

 Geleneksel manada gizli kaynakları kullanan istihbaratçıların, AKİS 

uzmanları ile diyaloğa geçmeleri ve bilgi paylaşımında bulunmaları çok nadir 

görülmektedir. Bu konu ciddi bir problemdir. Her ne kadar istihbaratçılar bu tür 

birleşimlerin kapalı kapılar ardında ve gizli bilgilere erişim yetkisi olan görevliler 

arasında yapılmasını isteseler de AKİS uluslararası katılımcıların bulunduğu 

ortamlarda daha etkili sonuçlar vermektedir.  

Ülkemizde açık kaynaklardan istihbarat elde edilmesi çok eski tarihlerden 

beri uygulanmaktadır. Ancak bu konuda yeterli kaynak ayrıldığını söylemek fazlaca 

iyimserlik olacaktır. Yeterli kaynağın ayrılmamış olması AKİS’in profesyonel 

yöntemlerle, uzman kadrolarca, sistemli ve kapsamlı bir biçimde yapılamasının 

başlıca sebeplerinden birisidir.   
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5.2.   Değerlendirme 

Geçmişte büyük devletlerin çıkar çatışmalarının egemen olduğu küresel 

sistemde, karşıtlıklar üzerine bina edilen kutuplar, bu kutupların koruduğu fiziksel 

ve psikolojik güvenlik duvarları vardı. Çok kutuplu bir dünyanın önce çift kutupa, 

sonrada tek kutupa evrildiğini düşünürken artık günümüz küresel sistemi, kutup 

paradigmasını yıkmış ve kutupsuz bir hale kavuşmuştur. Milyarlarca insanın 

internet aracılığıyla birbiriyle etkileşim içinde olduğu günümüz küresel siteminde 

artık hiçbir kutup bulunmamaktadır. İnternetin sağladığı iletişim devrimi ve siber 

ağlar ulus devletlerin sınırlarını hiçe saymaktadır. 

Bilim ve teknolojinin ulaştığı boyut, geleceği her geçen gün biraz daha 

belirsiz ve öngörülemez yapsa da; devletin bekasını ve milletin refahını sağlamak 

için, çok etkili bir istihbarat yapısına ihtiyaç olduğu aşikârdır. Geleneksel kurumlar 

ve geleneksel yöntemler ile yapılan istihbarat önemini hiçbir zaman 

kaybetmeyecek olsa da modern dünyanın, özellikle de internetin önümüze 

sunduğu fırsatlar asla sırtımızı dönemeyeceğimiz kadar hayatidir. Bilgiye erişmenin 

bu kadar kolay ve ucuz olduğu bir çağda istihbarat kavramını, macera filmlerinden 

ve komplo teorilerinden arındırarak, ayaklarının yere basmasını ve her seviyede 

karar alma mekanizmalarını destekleyecek bir “bilim dalı” haline gelmesini 

sağlayacak, belki de en önemli dayanak noktası açık kaynak istihbaratıdır.   

 Başta ABD olmak üzere gelişmiş batılı ülkelerin açık kaynakların 

geliştirilmesi, analizi, bu alanda uzman personel yetiştirilmesi ve teknolojilerin 

geliştirilmesi için harcadıkları milyarlarca dolar bu konunun önemini kavramamız 

için yeterlidir.   

Geleceğin asimetrik tehditlerine karşı, ülkemizin ulusal çapta asimetrik 

mücadele yöntemlerine ihtiyacının arttığı görülmektedir. Bu ortamda dost ve 

müttefikler ile birlikte kazanmak ve çıkarlarımızı koruyabilmek için gerekli bilgi, 

eğitim ve doktrine sahip olunması gerekmektedir.  

Tüm bu bilgilerin ışığında, gelecekte etkili, verimli, gerçekçi ve ulusal 

çıkarımızın olduğu her alanı kapsayan bütüncül bir istihbarat yapısının 

oluşturulması maksadıyla, devlet eliyle sistematik bir açık kaynak değerlendirme 

ve analiz birimi kurulmalıdır. Çeşitli kurumsal uzmanlık alanları olan bu birimlerde 

elde edilen bilgi ve yapılan analizler, bir merkezde toplanarak karar vericilere 

dayanak oluşturmalıdır. Bu merkezler günlük, haftalık veya aylık periyotlarla 

değerlendirme ve analizler yayımlamalıdır. Devlet kurumlarının ihtiyaç duyduğu 

spesifik konular üzerine yoğunlaşabilecek esnek bir yapıda teşkil edilmesi gereken 
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bu yapı, sürekli bir iyileştirme ve yenileştirme misyonuna sahip olmalı, eğitimi 

önceliklerin en başına koymalıdır. 

Geleceğin enformasyon ortamının olumsuz etkilerini bilen, buna uygun 

kurumsal ve sistemli bilgi akışını sağlayabilecek düşünce ve yeteneğe sahip, bu 

konuda eğitilmiş uzman personel ve yöneticilere ihtiyaç vardır.  
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