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Şimdi artık geleceğin bir parçası.. 

Giriş 

Modern dünyanın büyük anlatıları, ütopyalar içinde ortaya çıktı. “Ütopya” kelimesi 

“olmayan bir yer” anlamına gelmektedir, fakat zaman içerisinde “iyi yer, ideal yer” anlamında 

kullanılagelmiştir. Distopya ise karşıtını yitirerek bir tahakküme dönüşmüş, özyıkımdan arta 

kalandır. Distopyalar, ütopyadaki umutvar sistem yerine tam aksi olarak kara bulutların 

çöktüğü yarınları çizerler. Esasında tüm savaşlar, işgaller, katliamlar daha iyi bir gelecek 

(ütopya) için tasarlanır ama nihayetinde kötü bir bugün (distopya) yaratırlar. Ütopya 

sayesinde, insanoğlu umudunu ve iyimserliğini kaybetmemeye çalışmıştır. Ancak, son 150 

yıldaki savaşlar, ekonomik krizler, çevresel etmenler, teknolojik gelişmeler ve insanlık dışı 

olaylar, ütopya düşüncesinin sarsılmasına yol açmıştır. Bugün yaşadıklarımız yani artan 

eşitsizlik, işsizlik, kötü eğitim, çocuk yaşına inen hayat kadınlığı, her tarafımız saran mafya, 

otoriter liderler modern dünya ütopyasından arta kalanlar yani distopyadır.  

Distopya toplumu, bir “post”lar evreni içinde salınır. Post-Modernlik, toplumsalın 

sonudur; sokağa dökülen kitleler değil, sessiz yığınlardır. Onlar tepkisizdir, tepkisizliğin nötr 

olma gücüdür. Kendi yazgısını elinde tutamayan toplum, huzursuzluk ve aldırışsızlık 

içindedir. Korkular içinde yaşamayı kabullenmiş (ya da kabullenmek zorunda bırakılmış) bir 

toplum ve bu korkulardan beslenen, varlığı buna bağlı mekanizmaların söz sahibi olduğu bir 

yönetim manzarası çizilmektedir. Bu, çoklu belirsizlik içinde bir unutma uygarlığıdır. 

İnsanlar, ızdıraplar içinde debelenir, debelendikçe batar. Yaşadığımız dünya artık bir 

heterotopya yani çok sayıda bölük pörçük dünyanın olanaksız bir mekânda üst üste binmesi 

ya da ortak olarak ölçülemeyeceği halde birbiriyle üst üste ya da yan yana getirilmesidir. 

COVİD-19 ile başlayan dönem, yeni bir gelecek arayışını hızlandırmıştır. 

Modern dünyanın sonu gelmekte, onun temel birimleri olan devlet, Kapitalizm, dinler 

ve sosyal düzen derin kriz içindedir. Alternatif gelecek, artık şimdinin bir parçası oldu. 

Geleceği örmeğe başladık bile ama geleceğin ütopyasını kimin yazacağı belli değil. Ama 

ütopyacılar geleceğin değil, günümüzün sorunlarına odaklanmışlardır. Günümüzün 

sorunlarından hareketle yarattıkları dünyada „ideal‟ olanı tasarlıyorlar. İçinde yaşadığımız 

dünya tam anlamı ile distopik bir ortamdır. Beklenecek bir ütopyanın kalmadığı yerde, 

bundan sonrası hep distopyadır. Bu yüzden, Modern dünyanın olumsuzluklarından arınmak 

ve geleceği yeniden yazmak için Post-Modern istihbaratçılara ve sosyal bilimcilere büyük iş 

düşüyor. Ancak, istihbarat dünyası da kendi distopyasını yaşıyor. Uzun zamandır istihbarat 

hakkında bir şey yazmadık, bir resim çekmenin zamanıdır. 

İstihbarat fabrikasının sonu.. 

 Soğuk Savaş istihbaratı, devlet istihbaratı üzerine kurulmuştu; insan ve teknik 

istihbarat vasıtaları kullanılarak, gizli bilgilere ulaşılacaktı. Bu, kaynağa dayalı daha çok ajana 

dayalı istihbarattı. 2000‟li yıllarda veri‟ye dayalı istihbarata geçtik. Bugün ise istihbaratın pek 

çok işlevi (toplama, analiz, örtülü operasyonlar vs.) devlet dışı aktörlerin (özel şirketler, 

hackerlar, vekil gruplar) uzmanlığına bırakılırken, ihtiyaç duyulan bilginin %95‟i açık 

kaynaklardan toplanabilir. Üstelik çığ gibi artan bilgi akışı, istihbarat teşkillerini aşırı yükleme 

nedeniyle bunaltmaya başlamıştır. Verinin bu kadar çok olması yanında hikâyesinin olmaması 

istihbaratçıları bu devasa bilgi yığını içinde veri madenciliği ve diğer bilgi işleme süreçlerine 

zorluyor.  



Tarihçilere göre 20. yüzyıl „istihbarat yüzyılı‟ idi. Birçok devlet istihbarat ihtiyacı için 

resmi kurumlar teşkil etti ve birbirlerine karşı casusluk yaptı. Bugün, Modern kurumlar 

silikleşirken; güç, gittikçe devlet dışı aktörlere (NGOs, terör örgütleri vb.) kaymaktadır. 

İstihbarat örgütleri sürekli bir değişim ve arayış içinde bir yandan yeni teknolojilere adapte 

olurken, diğer yandan yeni yüzler edinmektedirler. Geleceğin istihbaratında sadece kurumlar 

ve yöntemler değil, özel ve bürokratik karakterdeki konseptler de değişecektir. İstihbaratın 

çok daha fazla kullanılması ve entegre edilmesi ile istihbarat sosyal hayatın her sektörüne 

daha fazla yaygınlaşacak ama artan ölçüde farklı, caydırıcı ve tanımlanması zor hale 

gelecektir.  

 Soğuk Savaş döneminde istihbarat; hedefin „ne yaptığına dair‟ elde edilmiş olan 

„gerçek–teknik uyarılar‟a dayanırdı. Belirsizliğin daha fazla olduğu, bilgilerin daha hassas 

analiz edildiği yeni dönemde ise istihbaratın odak noktası, sübjektif ve ana amacın hedefin 

nerede, neden ve ne zaman bir kriz çıkarabileceğine dair „muhtemel–politik uyarılar‟ oldu. 

Gerçek istihbarat, gelecek hakkındadır ve ilerideki bir zamanda ne olacağı ile ilgilidir
1
. Öte 

yandan, çok yakın geleceği öngörmek bile oldukça zorlaşmış, ortam kadar kimlikler de 

bulanıklaşmıştır. Terör çağında istihbarat servisleri „-Kimleri izlemekle yükümlüyüz?‟ 

sorusunun cevabını aramaktadır. İstihbarat teşkilatlarının her şeyden önce kültürel bir 

değişime, yeni durumlara kendini adapte edebilecek şekilde organize olmalarına gerek vardır. 

Bu değişim, sistemi sorgulayacak, statüko yerine alternatif gelecekler bulacak bir kadro 

ihtiyacı ortaya çıkarmıştır
2
.  

Soğuk Savaş‟ta strateji çok fazla istihbarata bağlı idi ve istihbarat teşkilatı Fordist 

yöntem ile çalışan bir istihbarat fabrikası idi. Bugün ise eyleme geçilebilir istihbarata bağlı, 

çünkü hedefiniz caydırmak değil, önlemek. İstihbarat üretimi, klasik endüstriyel üretim 

konseptinin bir parçası idi. Bilgi ve haberleşme teknolojisi ve sosyal değişim ile hayata geçen 

bilgi ekonomisi, istihbarat işinin kapsamını da tıpkı ticaret, hükümet ve orduda olduğu gibi 

değiştirmektedir. İstihbarat artık bir süreç değil, bir savaş oldu. Öte yandan, istihbarat gittikçe 

Modernist kuramın odağı olan devlet‟in işlevi olmaktan uzaklaşıyor, özelleşiyor, devlet dışı 

aktörlerin istihbarat fonksiyonlarındaki konumu geri dönülmez bir biçimde artıyor. Artık; 

teröristlerin, potansiyel rakiplerin içine, eğilimlerine ve kabiliyetlerine nüfuz etmek 

zorundayız. Kısaca, istihbarat hem dönüşüme uğrayacak, hem de yapılanların istihbarat 

çalışması olduğunu söylemek zorlaşacaktır.  

 Küresel kontrolde durum.. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda, dünya üzerinde bilgi operasyonu daha doğrusu bilgili 

insanların ve fikirlerinin çalınması ABD‟nin ilk istihbarat operasyonu (Paperclip) ile 

başlamıştı. Bu operasyonla özellikle yıkılan Almanya‟nın bilim adamları ABD‟ye getirildi ve 

başta uzay çalışmaları olmak üzere pek çok önemli projenin başına geçtiler. 1957‟de 

Sovyetler Sputnik ile uzaya ilk çıkan ülke olduklarında, ünlü Amerikalı komedyen Bob Hope 

şöyle demişti; “Rusların Almanları bizimkilerden daha iyi çıktı.” “Temel İstihbarat” başlıklı 

kitabımda “İşbirlikçi İstihbarat” konseptinden bahsetmiştim. Yani çeşitli ülkelerdeki 

üniversite hocalarının bilimsel çalışma görüntüsü altında hangi yöntemlerle dışarıya rapor 

verdiklerini, hangi tür bilgi açığını doldurduklarını. Bilim insanlarının uluslararası standardı 

olan makale yayınlayabilecekleri yüzlerce bilimsel derginin arkasında bir kaç yayıncı şirket 

(Taylor & Francis, Routledge vb.) ve onun da arkasında CIA vardır. 

1990‟ların başında Jacob Rothschild‟in himayesinde “Küresel Güvenlik Fonu” 

oluşturuldu. Brüksel merkezli bu fon; sıradan bir fon değildi, ticaret amacı yoktu, hiçbir yerde 
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kayıt altına alınmadı ve çok farklı bir amaca hizmet ediyordu. Bu fon, istihbarat servisleri 

tarafından jeopolitik mühendislik amaçları için kullanılmaktadır. Avrupa Birliği‟nden Ashley 

Mote, Avrupa Birliği‟nin istihbarat servislerinin bu fona katılımını gündeme getirdi ama 

cevap alamadı
3
. Küresel Güvenlik Fonu, dünya üzerindeki gizli cemiyetlerin para kaynağıdır 

ve daha çok küresel bir terör fonu olarak görülmelidir. Bu dev ve kanunsuz tröst fonu, örtülü 

şekilde 65 trilyon doların rüşvet, suikast, terörist faaliyetleri destekleme gibi amaçlar için bir 

finansör mekanizmanın mali kaynağıdır. Federal Rezerve banka sistemi içinde gizlice 

uygulanan mafya tipi bir bankacılık süreci gizli hesaplarda bu işlemleri yürütmektedir.  

İlk defa İngiltere tarafından başlatılan pasaport ve ehliyet alırken biyometrik resim 

verme mecburiyeti ile ilgili kişi kodları silinmeyecek şekilde kaydedilebilmekte ve böylece 

kişi üzerinde tam kontrol sağlanabilmektedir
4
. Bunu İsrail istihbaratının dayattığı IBAN 

No.ları izledi ve elektronik para işlemlerimiz üzerinden hareketlerimiz kayda alınmaya 

başlandı. Küresel sermayenin güvenlik fonundan yararlanan istihbarat teşkillerinin başında 

NSA, M16 ve CIA gelmektedir.  Onları Fransa (DGSE), İsrail (Mossad), Avustralya (ASlO), 

Kanada (SIS), Mısır (Mukhabaral el-Aam), Japonya (Naicho-Cabinet Research Office) 

izlemektedir. ABD istihbarat örgütleri muhtemel ekonomik tetikçilerini belirler, uluslararası 

şirketler de bunları işe alır. Bunlar hiçbir zaman hükümetten para almaz, maaşlarını özel 

sektör öder. Eğer tetikçiler başarısız olursa devreye istihbaratçılar (NSA ve CIA elemanları) 

girer. Ortaya çıktıklarında devlet başkanları devrilir veya feci kazalarda ölürler.  

2014 yılında NSA Teknik Direktörü William Binney, NSA‟nın amacının küresel 

nüfusu kontrol etmek olduğunu açıklamıştı
5
. Şimdi küresel elit, küresel kontrolün yeni bir 

aşamasında. 

- Casusluk için kullanılan gözetleme ve takip teknolojisi şimdi sizin sağlığınızı takip 

etme projesi üzerinden hızla genişliyor. Çin ve İsrail bunu başlattı, otoriter ülkelerde liderler 

gücü daha çok kullanmak için bu fırsatı kullanıyorlar. 

- COVID-19‟a çare olarak, sağlığımız ve iyi yaşamamız için aşırı zorunlu 

propagandası yapılıyor. Bu aşı başka bir virüs taşıyor; elektronik kimlik tanıma; herkes dijital 

kimliği ile sürekli bir biyo-metrik ağ içinde takip edilecek
6
.  

- Çok yüksek hız ve kapasite maskesi altında 5G sadece insan takibi değil tüm 

canlıların ve eşyaların da takibi ve yönlendirilebilmesi yapay zekâ ve robot kullanımı 

kapsamında çığır açacak gelişmelerin başlangıcını temsil ediyor.  

- Bu gelişmelerin sonunda 6G ile bu sefer insanların beyinlerine yerleştirilecek çiplerle 

düşüncelerimizin de okunacak olması, bağımsız düşünen insanın sonu anlamına gelebilir. 

6G‟nin küresel sermayenin elit kesimi kontrolde olacak olması tek dünya hükümetine giden 

kestirme yoldur. 

 Gittikçe siyasallaşan Amerikan istihbaratı.. 

ABD başkanı Trump‟ın COVİD-19‟a verdiği ve gözden kaçan önemli tepkilerden 

biri de birkaç hafta önce İstihbarat Denetleme Kurulu başkanı General Michael Atkinson‟ın 

işine son vermesi oldu. Bunun nedeni, COVİD-19 kadar, yaklaşan ekonomik kriz ile ilgili 

gerekli uyarıları yapmaması idi. Atkinson‟un kovulması, daha büyük bir istihbarat personeli 

tasfiyesinin görünen ucu. Trump, fırsattan istifade araya kendisinin yargılanmasına yol 

açanları da eklemiş. Örneğin Trump‟ın Ukrayna hükümetine baskı yaparak, seçimdeki 
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rakiplerinden birini elimine etmeye çalışmasını Kongre‟ye fısıldayanlar da listede var. 

Trump‟ın işte kovmaları ABD‟nin yeni normali oldu. Bu yeni normal, ABD istihbaratına iki 

şekilde etki ediyor
7
; 

(1) İstihbaratın daha politize olması; bunun anlamı istihbaratın gerçeği bulmak 

yerine Trump‟ın istediklerini söyleyecek kanıtları üretmeye odaklanması. Bu anlamda, 

ulusal istihbaratın en üstüne atanan Richard Grenell yanında Ulusal İstihbarat 

Direkörlüğü‟nden Kashyap Patel, Trump‟ın ulusal istihbarat içindeki ideolojik adamları 

olarak görülüyor. Kovulan Atkinson ise istihbaratın tepesindeki en bağımsız isimdi.  

(2) İstihbaratın denetimine artık güven kalmayacak; Atkinson‟un yerine gelecek 

kişiler bundan sonra koltuğunu koruma derdinde olacak. Bu tüm devlet bürokrasisine 

yansıyacak. Kongre ile bürokrasinin bilgi paylaşımı zorlaşacak. Mesela Trump, Kongre‟ye 

COVİD-19 ile ilgili bilgi sağlaması için özel bir temsilci görevlendirilmesini reddetti. 

Arkasından Pandemikle Mücadele Denetim Komitesi başkanı Glenn Fine‟ın işine son verdi.  

Gelinen aşama, Amerikan istihbaratının distopyası. Bu distopya, Amerika‟nın 

geleceğindeki krizlerde ani ve öngörülemez sonuçlar ortaya çıkaracak. Her şeyden önce 

ABD içinde siyasi kurumlar arasında bilgi paylaşımı engellenmeye başladı. Artık kimse 

tereddüt etmeden düşündüğünü söyleyemez. İstihbaratın politikacının istediği yönde 

üretilmesi önyargısı yanında pek çok kimse süreçten çekilecek, doğru bildiklerini 

söylemeyecek, topa girmeyecektir. Trump ile istihbaratın çalışmasının ana zorlukları şu 

şekilde sıralanıyor; 

- Geçmiş ABD başkanları ile kıyaslamayacak ölçüde işlerin yalanlar üzerine kurulu 

olması; Washington Post gazetesi Trump‟ın ilk üç yılında 16 binden fazla sahte ya da yanlış 

açıklama yaptığını tespit etmiş
8
. İstihbarat teşkilatları ise gerçek odaklı çalışır.  

- Konu sadece yalan söylemesi değil, Trump‟ın dış politikalarında çok abartılı 

iddialarda bulunması. Örneğin Çin, Kuzey Kore vb. konularda çok yüksekten uçtu. 

- Diğer önemli bir zorluk Trump‟ın etrafında yaltaklananlara çok prim vermesi, 

kalabalık bir toplantıda dahi bunu yapmaktan çekinmeyenlerin artması. 

- Trump‟ın iş yapma karakterinin kincilik ve acımasızlık üzerine kurulu olması 

bürokrasiyi hep tetikte tutuyor. Tayin, bir korkutma vasıtası haline gelmiş durumda. 

- İstihbarattan istemediği bir rapor çıktığı zaman işten atmakla kalmıyor, Federal 

Savcıyı görevlendiriyor. Bu yüzden, kolluk güçleri ile bilgi paylaşımı engelleniyor. 

Trump, bunları yaparak devletin üst kademesindeki kişilerin doğru yapıp yapmadığı 

ile ilgili denetim sistemi olan Kongre‟de komitelere istihbaratçıların tanıklık yapma sürecine 

engel olmak, kendini korumak istiyor. ABD‟de başkanlarının denetlenmesi özellikle Nixon 

döneminde ortaya çıkan Watergate, 1980‟lerdeki CIA‟nın İran-Kontra gibi skandallardan 

sonra gündeme gelmiştir. 11 Eylül saldırılarından sonra Bush da istihbarat zafiyeti nedeni ile 

böyle bir Kongre denetiminden geçti.  2003‟de ise Bush‟un Irak‟a saldırısı ile ilgili istihbarat 

istismarı ayrı bir denetim konusu oldu. NSA‟dan sonra CIA da başkanın şantajı altında olduğu 

ortaya çıktı
9
. Trump‟ın Ukrayna başkanı ile siyasi rakibi için komplo düzenlemeye kalkması 

ise başkanın istihbaratı nasıl kendisi için kullandığının bir kanıtı oldu.  

 

                                                           
7
 Paul R. Pillar, Why the Purge of the Intelligence Inspectors General Matters, National Interest, (April 8, 2020).  

8
 Paul R. Pillar, Does the U.S. Intelligence Community Fear Donald Trump? February 29, 2020 

9
 Charles Tiefer, Spies and the White House Have a History of Running Wild Without Congressional Oversight, 

(October 1, 2019). 



 İstihbarat analizcisinin işi zorlaştı.. 

İstihbarat teşkilleri, günlük olayları politikacılardan ve halktan farklı görür. Bilgi 

kaynakları farklıdır ve hangi haberlerin kirletilmiş ya da sahte olduğunu bilirler. Yürütme 

içindeki politikacılar ise gündemi belirlerken, hangi haberlerin öne çıkması hangilerinin örtülü 

kalması gerektiğine karar verirler. George Bush‟un Irak ile ilgili istihbarat raporunun bir 

sayfasını bile okumadığı ortaya çıktı. İstihbarat, bir politikayı desteklendiğin de en etkili hale 

gelse de, objektif gerçeği korumak için istihbaratçı bir noktada politikaya hizmet etmekten 

çıkmalıdır. Bu nokta sadece analiz safhası değil, toplama ve dağıtım gibi aşamalarda da 

olmalıdır. Politize olmuş istihbaratçı daha toplama safhasında kendine şu soruyu sorar; “Bu 

politikamıza faydalımıdır?”. Genellikle medyada gördüğünüz gerçek değil gerçeğin bir 

versiyonudur. Bu aynı zamanda, bağımsız medya ve yorumcular ile siyasiler arasında 

bitmeyen çekişmenin, cadı avının bir parçasıdır. Böylece her devirde doğruyu söyleyenler her 

zaman sistemin dışına itilir, bazıları da her devrin adamı olur, güce tapar. 

 İstihbaratçı detayları atlamamalıdır. Genellikle istihbarat analizlerinde ekonomi 

boyutu unutulmuştur. Örneğin Reagan yönetimi, Sovyetler çökerken aslında Kamçatka‟daki 

denizaltı faaliyetlerine odaklanmıştı. İlk defa Bob Gates, “Gorbaçov, Sovyetler Birliği’ni 

yıkıyor” dediğinde kendisinden inandırıcı şeyler söylemesi istenmişti
10

. Rakibinizi 

küçümseme önyargısı için çok fazla istihbarat gerek duymazsınız ama doğru istihbarat çok 

analitik çalışma ister. Bazen bir yanlış anlama ya da ifade her şeyi bozar. Örneğin bir gün 

Bosna‟da harekât merkezinde vardiya görevinde bir Yunanlı subay İngilizce yetersizliği 

nedeni ile bağırıyorlar (shout) demek yerine ateş ediyorlar (shoot) deyince tüm birlikler 

alarma geçmişti. Şu anda Doğu Avrupa‟daki NATO-Rus gerginliğinin arkasında da pek çok 

önyargıdan kaynaklanan istihbarat hataları var. Trump‟ın Rusya, İran ve Kuzey Kore 

politikalarının gerçek istihbarata dayanmadığını en iyi Amerikan istihbaratı biliyor ve bundan 

şikâyet ediyor. 

 Burada çok önemli bir detay var; politikacının sorunu ile istihbaratçının ki aynı 

değildir. Politikacılar bir sonraki seçimler için çalışır, istihbaratçılar ise gelecek için. Post-

Modern istihbaratçı, tutsak edici geçmişe ve büyük harflerle yazılan hiçbir gerçeğe bel 

bağlamadan yalnızca içinde bulunulan koşulları tarafsız olarak resmetmeyi dener. Böylece 

anlatılan ütopyalarla gerçeklerin ne kadar örtüştüğünü test eder. Gerçeğin daha iyi 

görülebilmesi için, alışılagelen tüm mantık kurgularından vazgeçer. Böylelikle tek bir 

doğrultuda hareket eden ve düşünen türden kopyaları çoğaltmaktan uzaklaşır. Geleneksel 

ilişkiler, tarih anlayışı, doğaya bakış ve dünya algısını tersine çevirir. Önüne set çekilen ahlaki 

ve vicdani değerleri serbest bırakır. Yalnızca düşmanın hedef gözetildiği bir nefret çarkının 

yerine, yeni bir bilgi sistemine, bambaşka bir etik manzumesine geçiş yapar.  

Eğer bir istihbarat analizcisi kendi bilgi eksikliğini bilmiyorsa, doldurulacak boşlukları 

da öngöremez. İster operasyon, ister analiz alanında çalışsınlar en iyi istihbarat görevlileri, 

devlet görevine girmeden önceki yaşamları sırasında çok çeşitli konularda ve kendilerini 

geliştirmelerine yardım eden deneyimler kazanmış olan kişiler arasından çıkar. Bu tür 

görevliler, başka insanlara karşı daha açık fikirli ve daha yüksek bir empati düzeyine sahip 

olurlar. Meselelere farklı bakış açılarından yaklaşabildikleri için, değişik özelliklerde insanlar 

ile temas kurabilirler. Ayrıca bu görevliler, mevcut statükonun farkına varabilir, hatta onu 

sorgulayabilir ve karşı çıkabilirler. Kültürel ve jeopolitik konulardaki üstün algılama 

yetenekleri, kendi hayat deneyimlerinden ve kendilerini iyi tanımalarından kaynaklanır. 

Sıradan siyasi çekişmeler içinde, birilerini sırf siyasi görüşlerini yatkınlığı nedeni ile bir 

yerlere kadrolayan istihbarat teşkilleri çürümeye yüz tutmuştur. 
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 İstihbaratın devam eden dönüşümü.. 

11 Eylül 2001 öncesi CIA, yeni işe alacağı kişileri kendine özgü geçmişi olan ve (boş 

ve temiz sayfa) fazla hayat tecrübesi olmayan kişilerden seçiyordu
11

. Operasyonel görevlere 

yatkınlık hem genetik hem de çevresel faktörlerin sonucudur. Genetik tesadüfîdir ama diğer 

taraf eğitim ve deneyimle geliştirilir. Empatik sezgiye ya da derin bir istihbarat anlayışına 

sahip olmayan haber toplayıcıların ve analiz uzmanlarının çok hatalı kararlara varmaları, 

yürüttükleri operasyonları ellerine yüzlerine bulaştırmaları ve felaketle sonuçlanan siyasi 

kararlara neden olmaları her an mümkündür. Teşkilata katılmadan önce zorlu ve zaman 

zaman da tehlikeli işler yürütmüş, kendilerini değişik ortamlarda ve koşullarda denemiş 

kişiler daha başarılı olabilir. Bu kişiler zaman içinde çeşitli hatalar da yapmış, kendilerini 

keşfetmiş ve geliştirmişlerdir.  

İstihbarat her zaman olduğu gibi tek bir kaynağa dayalı olmamalı, diğer kaynaklardan 

teyit edilen bilgilerle ortaya çıkmalıdır. Bugün en çok kullanılan kaynak insan (ajan) değil, 

insansız hava araçları ile alınan video görüntüleridir. İnsansız hava araçları önemli siyasi 

kararların alınmasında da çok tercih edilen bir vasıta oldu. Bu o kadar yoğun olduğu hale 

geldi ki, ülkelerin insansız hava araçları gökyüzünde göz göze gelmeye başladı. Sosyal 

medya, uydu görüntüleri ve diğer açık istihbarat belirli istihbarat çalışmalarına yardım ediyor. 

Bunları getirdiği veriler arasında bağlantı kurmak için veri bankalarında kullanılan 

algoritmalar geliştiriliyor. Bununla beraber iki temel sorun devam ediyor; birincisi teknoloji 

ile verinin olduğu her yere giremezsin, ikincisi ise önemli olan ne gördüğün kadar ne 

düşündüğüdür. Yani niyetini okumak potansiyeli görmekten daha önemlidir. Birinci problem 

için ajanlar kullanılırdı yani insan eli ile hedefe girmek. İkincisi için ise hedefle konuşulur, 

güzel kadınlar kullanılırdı. Şimdi bunlarda da yeni yöntemler bulmanın zamanı.  

Amerikan askeri gücünün temeli tüm dünyayı saran sinirleri yani internet ağı ile uzayı 

kontrol ettiği GPS idi. Şimdi bu üstünlük eriyor. Savaşların ve güvenlik sorunlarının niteliği 

değişmeye devam ettikçe, istihbaratın rolü de değişecektir. Görüntü alma, iletişim ve robot 

teknolojilerinde meydana gelen olağanüstü gelişmelerle geçmişin istihbarat operasyonlarının 

basit kaldığı düşünülebilir. Ancak, teknolojideki büyük gelişmelerin haber toplama işinde 

kolaylık sağladığı iddia edilemez. Aksine bazı açılardan haber toplama eskiye nazaran daha 

zor hale gelmiştir. Toplanan verileri olağanüstü hacimlere ulaşması yeni beceriler 

gerektirmekte, operasyonel riskler artmakta, yasal zorluklar teknik bilgi toplamayı eskiye 

oranla daha güç haline getirmektedir. Siber uzayın devreye girmesi ile birlikte teknik 

istihbarat ve insan istihbaratı çok daha iç içe geçti
12

. Gerçek dünyada hedeflerin bulunması ve 

yok edilmesi ihtiyacı „hedefli öldürme sistemi‟nin doğmasına yol açtı. 

İstihbarat artık ajan değil veri odaklı hale gelmiştir. Veri analizi, sadece istihbaratçının 

değil, ekonomiden seçimlere, sağlıktan iş adamlarına ve günlük işlere kadar her şeyin 

başlangıcı haline geliyor. Veriye dayalı istihbarat, bir kültür ve anlayış dönüşümü 

gerektiriyor. İstihbaratın işini yapması için buna uygun yapılanma, bilimsel yaklaşım ihtiyacı 

var. Bunca devasa veri içinde en önemli işlerden biri verinin sınıflandırılması kadar veriler 

arasında korelasyon (ilişki) kurulması gerekiyor.  Bu ise yapay zekâ kullanımını olmazsa 

olmaz hale getiriyor. Yapay zekâ, analizciye geleceği öngörmek ve doğru bilgi üzerinde 

olmak konusunda yardımcı olabilir. İnsan-makineler arttıkça, rakip ülkelerin hareketlerini 

saha da daha da iyi izleme imkânı bulacağız. Şu anda istihbarat teşkilleri bu yoldan gidiyor. 

Telefonunuzdaki şehrin trafik durumu gibi gerçek zamanlı uygulamalar şimdi istihbarat 

toplumları içinde geliştiriliyor. 
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 Artık sadece bilgi değil, bu bilginin ne ile alakalı olduğunu da gösterecek uygulamalar 

dönemindeyiz. Bu sadece insanlar değil, nesneler için de kimlik tanıma programları ile 

birlikte yürüyor. Ancak, veriyi almanız yetmez aynı zamanda belirli durumlarda iyi bir 

oyuncu olmanız gerekir. İstihbaratın her zaman güzel hikâyelere ihtiyacı olmuştur. Özellikle 

oyun kurucu olmak istiyorsanız. Öte yandan, istihbarat açıklarının kapanması, karar verme 

sürecinin desteklenmesi için istihbaratın demokratikleşmesi ve denetimi lazım. Veri 

bilimindeki gelişmeler istihbaratın artık kapalı kapılardan çıkıp çok disiplinli çalışmasını 

gerektiriyor. Hafiye tipi istihbarat yapıları ile geçmişin ideolojilerini canlandırma ütopyası, 

modern istihbarat anlayışı ile birlikte yürüyemez. İstihbarat teşkilatlar aradıkları veriyi büyük 

ölçüde dijital dünyada bulacaklar ve bunun için veri devrimine ihtiyaçları var. 

Espiyonaj.. 

Gerçek bir casusluk teşkilatının en önde gelen görevi, espiyonajdır. Bu da, ajanlar 

angaje edip, onların sevk ve idaresini yürütmeyi gerektirir. Edward Snowden‟in ifşaatları ile 

birlikte, ABD‟nin sadece sosyal medya üzerinden değil, bilgisayarlarımıza da girerek, nasıl 

bilgilerimizi ve fikirlerimizi çaldığını anladık. Çin‟i ekonomik espiyonajla suçlamaya devam 

eden ABD, asıl büyük espiyonaj ağını kendi kurmuştu. 1945 yılında telefon ve telgraf ağları 

üzerinden ticari istihbarat yapma operasyonu (Project Shamrock) ise önce Almanya‟nın 

bilimsel kapasitesine odaklandı sonra meşhur küresel Beş Göz (Echelon) projesine dönüştü
13

. 

Beş Göz, hale dünyadaki en güçlü espiyonaj kulübü ve şimdilerde Çin‟in Huawei‟si yani 5G 

ona ciddi şekilde rakip oldu. Echelon, ticari uydular vasıtası ile küresel olarak tüm telefon 

görüşmeleri, fakslar, e-mail, kamu telefon ağları, internet, mikro dalga ağları, denizaltı 

kabloları ve diğer sivil haberleşme trafiğinden gelen bilgileri topluyor, sınıflandırıyor, analiz 

ediyor ve ABD şirketlerinin hizmetine sunuyor.  

Şekil 1: Edward Snowden’in Sızdırdığı ABD Elektronik Casusluk Sistemi 

 

Echelon, bunu yaparken ses tanıma teknolojisi kullanıyor. Uydular, denizaltı kabloları, 

fiber optik sistemler ile her ülke, her şirket, her kişi hakkında bilgiler toplanıyor, arşivleniyor. 

Peki nerede? ABD‟nin Utah eyaletindeki çölde, Blufffale‟de. Ortada NSA‟nın merkezinde 

olduğu, ABD şirketleri için devlet destekli ticari espiyonaj sistemi var. NSA, ayrıca Fransa, 
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Almanya, Meksika, Brezilya, Çin başta olmak üzere pek çok ülkede özel espiyonaj işleri 

yapıyor. Eğer Xerox tarafından üretilen bir faks cihazı kullanıyorsanız, içinde espiyonaj 

vasıtası hazır bir makine kullanıyorsunuz demektir. Arka kapısı ve çalışma talimatı Echelon‟a 

çıkar. ABD‟nin ticari rekabet üstünlüğünün sağlanmasında NSA, CIA ve FBI ile birlikte 

çalışır. Yapılanları anlatmaya Edward Snowden‟ın ifşaatları bile az gelir.  

Harita 1: Dünya Genelinde NSA Trafiği

 

Ekonomik istihbaratın, ABD‟de ulusal güvenliğin parçası olarak resmi bir alan olması 

1970‟lerin başında kabul edildi. Ocak 1993‟de Clinton, Ulusal Ekonomik Konseyi‟ni kurarak 

ekonomik istihbarat işini yeni bir kurumun içine soktu. Ekonomik istihbarat istekleri 

şirketlerde değil, hükümetten geliyor, görevlendirmeleri de yapıyor. Toplanan istihbarat 

şirketlere gitmeden önce başta Ticaret Bakanlığı ve Beyaz Saray olmak üzere diğer devlet 

kurumlarına gidiyor. Edward Snowden‟in ifşaatları karşısında Amerikalı yetkililer, kendilerini 

ancak bu sistemi terörle mücadele için kurduklarını itiraf ederek savunmaya çalışmışlardı. 

Bugün de terörle, organize suçla mücadele, çocuk istismarı suçları gerekçesi ile tüm kişisel 

haberleşme şebekelerimiz başka ülkelerin takibi altında. Ama başta Almanya ve Brezilya 

olmak üzere pek çok ülke kendilerine yönelik ABD ekonomik espiyonaj faaliyetlerini deşifre 

ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Konu ABD çıkarları olduğu zaman, konu sanki doğrudan 

anlaşılır ve kabul edilebilir bir çerçeve kazanıyor, uluslararası tepki duyulmuyor.  

Akademik alanda başka ülkelerden istihbarat toplamanın sihirli adı ABD‟de 

“araştırma”, Avrupa Birliği‟nde ise “AB projesi”. Gazeteciler ise klasik sınıfta kalmakla 

birlikte hala CIA onlara büyük paralar ödüyor. Araştırılması yapılmış yeni kaynaklar sisteme 

eklenmediği ve eski kaynaklar sistemdeki bilgi akışını tıkadığı sürece espiyonajın kalbi daha 

yavaş atacak ve tüm istihbarat yapısı bundan zarar görecektir. İstihbarat teşkilatı bu yüzden 

teknolojiye, analize, yönetim araçlarına ve sonu gelmez yeniden yapılanma çalışmalarına 

daha fazla yönelecektir. Kaliteli istihbarat üretilmedikçe devletin karar verici ve 

planlamacılarına yeterli hizmet sağlanmamış olacaktır. 

COVİD-19 ve ekonomik espiyonaj.. 

Dünya genelinde 20 civarında ülke ekonomik espiyonaj yapıyor. ABD‟den sonra en 

ciddi saldırgan ekonomik saldırgan istihbarat yapan ülke İsrail, onu Fransa, Rusya, İngiltere 

ve Çin izliyor. Örneğin Fransız istihbarat teşkilatı DGSE‟nin, Air France ile uçtuğunuzda 

“business” bölümünün konuşmalarının kaydettiğini bilmeyen yok. Her ülkenin kendine göre 

yöntemi var. Coca-Cola şirketi gittiği her ülkede şoförlerine kadar elemanlarına GPS 

kullanarak askeri ve siyasi bilgi toplama görevleri veriyor.  



 Belki de COVİD-19 istihbaratçılara yeni elemanlar bulmak için fırsat olabilir. Pek çok 

insan işi bırakmak zorunda kaldı ve bunların bir kısmı çok önemli sırları olan şirketlerden 

ayrılmış, parasız kalmış kişiler. Yani dış istihbarat teşkilleri için şirket istihbaratı alanında 

uygun bir potansiyel oluşturuyorlar. Bu tür şirketlerin başında enerji, savunma ve havacılık 

şirketleri geliyor. Örneğin geçen yıl Çin istihbaratı GE Aviation şirketinin motor üretim 

teknolojisini çalmak için çok çaba harcadı
14

. Şirketlerin güvenlik bölümleri de kriz anında en 

çok personel eksiltilen bölümlerden biridir ve bu personel de hassas bilgilere sahip olabilir. 

  Halihazırda espiyonaj işleri için en çok gelişme sağlayan iki teknoloji alanı; nano-

teknoloji ve bilgi teknolojisidir. Geleceğin savaşçıları nano-robotlar yanında bir böcek 

büyüklüğündeki insansız hava araçları da hızla gelişmektedir. Kapasitesi artan flash-diskler 

sayesinde bir ajan yabancı bir bakanlığın tüm dosyalarını kısa sürede kopyalayabilir. Bu tür 

nano-cihazlar sayesinde ajanlar, yöneticileri ile her an gerçek zamanlı teması 

sürdürebileceklerdir. Eski moda insan istihbaratının yerini elektronik ve görsel yeni toplama 

yöntemleri almaktadır. Cep telefonları ve bilgisayar tabletleri daha yeni ses, görüntü, 

haritalama ve sayısal yazılım uygulamaları ile takviye edilmektedir. Analizcilere daha 

gelişmiş veri madenciliği, ses tanıma, doküman güvenirliği gibi kabiliyetler sunulmaktadır. 

Ancak bu sistemler aldatmaya açıktır ve yabancı servisler bir kere sizin işletme sisteminize 

sızdığında her şey boşa gidebilir.  

 Batılı ülkelerde bir şirket yöneticisi, mühendis veya diğer önemli konumlarda 

çalışanlar işlerini kaybettiklerinde önemli bir gelir kaybına uğrar ve yaşam standartları 

neredeyse çok aza iner. Bu beklide yaklaşık %50‟ye varan ücret kesintilerinde de söz konusu 

olabilir. Bu şirket istihbaratçılarının iyi takip ettiği bir trenddir. Şimdi şirket istihbaratı daha 

ucuz ve hızlı bir şekilde yapılabilir. LinkedIn, doğru kişileri bulmak için en çok kullanılan 

kaynaklardan biridir. Kimin güvenlik kleransı gerektiren hangi program ve teknoloji ile ilgili 

çalıştığının izlerini buradan sürebilirsiniz. Tabii ki size iyi bir iş teklifi ile geleceklerdir.  

Diğer yandan evden işini yaparak, şirket teknolojine giriş yapabilen biri için de gizli 

bilgi satmak cazip olabilir. Her ne kadar şirketler, bu tür girişlere iş dışında kesintiler getirse 

de çalışanın ne kadar bilgiyi kendi cihazına kopyaladığını takip edemeyebilirsiniz. Sosyal 

medya üzerinden haberleşip, paranızı hesabınıza sahte bir şirket üzerinden yatırabilirler. 

Özellikle Çin ve Rus istihbaratı şirket istihbaratı konusunda oldukça sabırlıdır. Özetle, 

şirketler eleman çıkarırken şimdiden çok dikkatli olmalıdır. 

Tablo 1: Çin ve Rusya’nın Espiyonaj Öncelikleri 

 

Çin 

Mikroçips Yüksek teknolojili vasıta üretimi 

Yarı iletkenler Denizcilik cihazları 

Yapay Zekâ Zirai aletler 

 

 

İkisi de 

Uzay ve havacılık cihazları Bilgi Teknolojisi 

Yenilenebilir enerji teknolojisi Yazılım/yüksek performanslı bilgisayar 

Biyo ilaç ve diğer medikal cihazlar Robot ve yönlendirme sistemleri 

Elektrik sistemleri Biyo-mühendislik teknolojisi 

Nükleer teknoloji  

 

 

Rusya 

Askeri ve sanayi teknolojisi Çevre izleme teknolojisi 
Biyokatalik, biyosentetik ve biyosensörler Madencilik teknolojisi 

Genomik teknolojileri Hızlı araç ve yeni ulaştırma şekilleri  

Kök hücre  Finansal istihbarat 

Nano teknolojiler Geniş band medya 

Kaynak: Scott Stewart, When an Economic Crisis Collides With an Unprecedented Espionage Threat, Stratfor, 

(Apr 14, 2020). 
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Şirketlere yönelik espiyonaj girişimlerine karşı ülke istihbaratı da bu bilgileri milli 

değer olarak görmeli ve yardım etmelidir. Bu kapsamda, şirket yönetimi ile işbirliği halinde 

istihbarat teşkilleri içinden özel bir grup, şirketlere yönelik sızma yöntemlerini izleyerek, 

buradan alınacak dersler ile diğer şirketlere de yardım edebilir.  

COVİD-19 ve istihbarat.. 

 COVİD-19 ile birlikte insanların beklentileri hızla değişiyor. Artık, hükümetlerin, 

bilim insanlarının, toplum sağlığının durumuna ve geleceğine ilişkin modeller, projeksiyonlar, 

planlar yapabilen uzmanların önerilerinin ışığında karar vermesi isteniyor. Zamanın ruhu, 

halk sağlığını, kamu çıkarını, devletin rolünü, bilimi, uzmanları önemseyen bir yönde yeniden 

şekilleniyor
15

. İstihbaratçıların asıl işi, önceden haber vermek olarak görülürdü. Ancak, 

COVİD-19 ile görüldü ki; ikaz etmek, uyarmak, önceden haber vermek “kurtarıcı” değildir. 

Önümüzde öyle salgın hastalıklar olabilir ki uyarıya gerek kalmadan telafisi mümkün 

olmayan kayıplara yol açabilir. Bunu sadece istihbaratçılar ve politika yapıcılar değil, halk da 

anlamalıdır. İstihbaratçı için artık haber vermek yetmez, hava durumu uzmanları gibi olup-

bitecekleri önceden takip etmek, önlemek ya da en azından önlem almaya zaman kazandırmak 

gerekiyor. Tıpkı bir fırtınanın gelişini haber vermenin yetmeyeceği gibi; fırtına gelmeden 

insanların tahliyesi sağlanmalıdır.  

 Bu anlayış istihbaratın tüm alanlarına yerleşmelidir. Örneğin ekonomik istihbarat ta bu 

anlayış içinde yapılmalıdır Artık “uyarmak”, “öngörmek” değildir. COVİD-19, istihbaratçılar 

için kötü bir imtihan oluyor çünkü fabrikalar kapanıyor, insanlar işsiz kalıyor ve pek çok 

insan virüse yakalandı ve ölen insan sayısı oldukça yüksek. İstihbaratçı, sadece haber 

vermemeli, uygulaması çok zor ve sıkıntılı olan tedbirleri önerebilmelidir. Tıpkı bomba ihbarı 

üzerine hava sahasındaki tüm uçuşları durdurmak gibi. Amerika istihbaratçılar 11 Eylül 2001 

saldırılarının olacağına dair ellerinde 33 bin kanıt olmasına rağmen, alınacak tedbirlerin 

büyüklüğü neden ile boşa çıkabilecek bir istihbarat ile gülünç duruma düşmekten korktukları 

için bunu söyleyemediler. Bugün de pek çok ülke lideri ekonomiye getirecek yük nedeniyle 

COVİD-19‟a karşı tedbir almakta gecikti, istihbaratçılar etkisiz kaldı. 

 İstihbaratçının uyarma sorumluluğu risklere bağlı tehdit tanımlaması ile şekillenir; 

olasılıklar ve olabilirlikler arasında bir yer ama kesinliklerin olmadığı bir ortam. Eksik 

parçaların iki ana nedeni vardır
16

;  

(1) Kristal küre size sadece belirli olayları gösterir. Tehditlerin bazıları istihbarat 

teşkilleri tarafından uydurulmuş, hikâyenin bazı kısımları gizlilik nedeni ile saklanmıştır. 

Ortada bir tehlike olduğunu anlarsınız ama örneğin saldırının ne zaman ve nerede geleceğini 

bilemezsiniz. 

(2) Diğer neden istihbarat oluşturmada uygulanan süreçlerin karmaşıklığıdır. Bazıları 

insan yapımı bazıları doğal olarak ortaya çıkan olay ve olgular içinden geleceğe ilişkin belirli 

bir öngörüde bulunmak zordur. Örneğin Ortadoğu‟daki gelişmeler ekonomik ve sosyal 

trendler gibi bölgesel faktörlerin yanında, tek tek ülkelerin kendi içindeki dinamiklere de 

bağlıdır.  

COVİD-19‟a dönecek olursak, bu patojen Çin‟de ortaya çıkmış gözükse de acaba 

gerçek üreticisi kimdir? Ne zaman ortaya çıkmış ve nasıl yayılmıştır? Çin, gerekli uyarıyı 

neden geciktirmiştir? Ülkemize girdiğine göre, bu salgının insanımıza, toplumsal düzenimize 

ve ekonomimize etkisi ne olacaktır? Buraya kadar geçen zamanda hangi bilgiler atlanmış ve 

uyarı alınmamıştır? Ne gibi tedbirler alınmalıdır? 
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İstihbaratın distopyası.. 

  COVİD-19 istihbarat teşkillerini de vuruyor. Fransız istihbarat teşkili DGSE, yeni 

eleman alımı için Nisan ayına planlanan mülakatları Eylül ayına erteledi
17

. Evden çalışan 

ajanlara gizli dokümanları, teşkilat karargâhına gelmeden görmelerine izin verilmiyor. 

COVİD-19, insan istihbaratı alanında en çok Çin ve İran‟ın yurt dışı faaliyetlerine engel 

oluyor. ABD Savunma Bakanlığı istihbaratı DIA ise COVİD-19‟un etkilerini gidermek için 

psikolog arıyor. COVİD-19‟un başlangıcında yanlış ilaçlar satın alarak gülünç duruma düşen 

İsrail istihbaratı ise şu an enfekte olmuş kişileri takip etmekle meşgul. COVİD-19‟un 

yayılmasını takip için büyük veri şirketlerine oldukça talep var. COVİD-19 ile mücadelede 

kaynak ve eleman kullanımı istihbarat teşkillerinin sınırlarını zorlarken, öte yandan işsiz 

eleman sayısı da artıyor. Dünyada istihbarat büyük ölçüde şirket sırlarını çalmaya 

yönelmişken, güvenlik bütçeleri azalıyor.  

İstihbaratta, başarılar unutulur ama başarısızlıklar hatırlanır. Başarısızlık halinde pek 

çok kurumda olduğu gibi öyle durumlarda istihbaratçılar içinde de günah keçileri aranır. Hele 

ülkenin istihbaratı siyasi yapı ile iç içe geçmiş ise bu durumda etrafta doğruyu söyleyecek 

kimse zaten kalmamıştır ve adam harcamak kolaydır. Harcanan kişiler ise genellikle daha iyi 

oldukları için rakip olarak görüldüğünden bürokrasiden tasfiye edilir. Başta ABD olmak üzere 

pek çok istihbarat dünyasında şimdi bu tasfiye döngüsü yaşanıyor. COVİD-19 ile mücadelede 

kaynak ve eleman kullanımı istihbarat teşkillerinin sınırlarını zorlarken, öte yandan işsiz 

eleman sayısı da artıyor. Dünyada istihbarat büyük ölçüde şirket sırlarını çalmaya 

yönelmişken, güvenlik bütçeleri azalıyor. COVİD-19, hiç kuşkusuz istihbarat elemanlarının 

da işlerini yapmalarını, seyahat etmelerini ve yüz yüze görüşmelerini olumsuz etkiliyor. 

Restoranlar, cafeler, barlar kapalı. İstihbarat operatörü işe aldığı elemanlar görüşmek, işi sıkı 

tutmak zorundadır.  

 Amerikan istihbaratı croronavirüs ile yoğun mücadele eden Venezüella‟nın durumunu 

bir fırsat olarak gördü. 30 Nisan 2020 tarihinde video konferans metodu ile bir araya gelen 

NATO Dışişleri Bakanları Avrupa Kuvvetler Komutanı‟na (SACEUR), coronavirüsü ile 

mücadele için gerekli askeri desteği verme görevi verdi. Asıl amaç, coronavirüsü ile iyice 

ekonomisi kötüye giden Venezüella‟ya ekonomik yaptırımları daha da sıkılaştırmak ve başına 

15 milyon dolar ödül konan başkan Maduro‟yu devirmek
18

. Deniz piyadeleri ile muhtemel bir 

müdahaleye hazırlanılıyor.  

5G ile yapay zekâ ve internete bağlı makinelerin bir araya gelmesi sadece dünyayı 

değil, dış uzayı da etkileyecek olasılıkların kapısını açıyor
19

. 5G ile birlikte milyarlarca çip, 

sensör, kamera ve diğer tesisat kullanılarak her köşe ve her canlı takip edilecek. Bu 

sistemlerin sahip olduğu eş zamanlı analiz kabiliyetleri ile şüpheli insan ve robot davranışları 

tespit edilecek ve sözde olay olmadan önlenecek. Bu konuda; Çin, İngiltere, Hindistan ve 

ABD şimdiden yoğun çalışmalar yapmakta. En büyük olanı, Çin`deki SKYNET; bu sisteme 

bağlı 150 milyondan fazla kamera anlık verileri toplamakta ve anlık görsel analiz yapma 

kabiliyetine sahip. 2030 yılında bu sisteme bağlı ülkedeki kamera sayısının 1 milyara 

yaklaşması bekleniyor. İnsanların günlük hayatta çeşitli amaçlarla kullandıkları AR 

(Augmented Reality) ve VR (Virtiual Reality) gibi cihazları ele geçirilerek duydukları ve 

algıladıkları şeylere erişilerek manipüle edilebilecek.  

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, aletler bozulabilir ya da insan hata yapabilir. 

Makineler insanların beynini hala okuyamıyor ve bu yüzden, pek çok istihbarat teşkilatı eski 

tip casuslara gereksinim duyuyor. Bu kapsamda, insan beynine nüfuz etmek (özellikle beyin 
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fonksiyonlarını bilgisayarda izlemek) için pek çok çalışma hızla devam ediyor
20

. Çin‟de ve 

İsrail‟de başladığı gibi artık sadece insanlar değil, tüm canlılar tek tek kodlanmış ve yüz 

tanıma ile takipte. Hareketlerimizden sonra yaydığımız elektro manyetik dalgaların deşifre 

edilmesi ile düşüncelerimiz de kontrol altına alınacak. 6G, bizim beynimize çipleri sokan, her 

hareketimizi ve düşüncelerimizi kontrol eden teknoloji olacak. Dolayısıyla ulus-devletin ve 

bireylerinin mahremiyeti için bağımsız ve demokratik düşünen, bunun için de iyi denetlenen 

istihbarat teşkillerine ihtiyacımız olacak. 

  Veri ve insan hayatı.. 

COVID-19 şunu gösterdi; ülkenizin sınırlarından iki şeyin geçmesine mani 

olamazsınız; dijital veri ve virüs. Sınırlar kapandı, uçaklar uçamıyor. Küreselleşmeyi terör 

vuracak derken, virüs vurdu. Şimdi ulusal güvenliği, savunma teknolojilerini yeniden düşünme 

zamanı. Ulus-devleti kurtarmak kadar önemli olan şey kendi bireysel özgürlüklerimizi de 

kurtarmak. Eskiden “Her şey, veridir” denirdi, şimdi “Veri, her şey” oldu. Artık paranın kim 

de olduğu değil, veri‟nin kimde olduğu, kimin kullandığı önemli. Örneğin aşıyı kimin bulacağı 

ya da kimin elinde olduğu önemli. Veri artık aniden öyle bir şekilde manipüle edilecek ki 

fiziksel olarak gördüğünüzde artık inanmayacaksınız. Yani ekrana baktığınızda bilginin doğru 

olup olmadığını anlamayacaksınız.  

Hâlihazırda kişisel suçlar alanında siber ortam önemli bir potansiyel oluşturuyor.  

Suçun ve suç sektörünün ötesine geçersek, devletlere bakacak olursak, siber eylemler komşu 

ülkeler tarafından sabotaj ve bilgi toplamak için yapılmıştır. Fikri mülk hırsızlığı ve ülke 

olarak kapasitenizi artıracak ya da özel sektörünüze ekonomik avantaj sağlayacak bir bilgiyi 

çalmak. Bu zamana kadar verinin büyük ölçüde manipüle edildiğini görmedik. Sadece 

doğrudan hırsızlık yapılıyordu. Bu ihlal sadece hırsızlık değil de korkutucu. Verinin manipüle 

edilmesine dönüşecek olursa ne olur? Burada tutarlılık önemli oluyor. Finans sektörünü örnek 

olarak alabiliriz. Temel olarak güven ilkesi üzerine kurulmuştur. Küresel finans altyapısında 

her dakika yapılan binlerce finansal alışveriş, kur ve paranın akışını olduğu gibi yansıtan 

verilere güvenerek gerçekleştiriliyor. Durum böyle olmadığında, güven ortadan kalktığında ne 

olacak? Bu durumda potansiyel olarak çok farklı bir finans modeline gideriz.  

COVİD-19 ile hepimiz eve hapsolduk. Zengini, fakiri, çalışanı çalışmayanı eşitlendik. 

Herkes sıfır noktasında ve on-line yaşamaya yani cep telefonu ve internet üzerinden yaşamaya 

alışmak zorunda. COVİD-19, öncelikle eğitim sistemimizi etkiledi. Geçilmesi belki onlarca yıl 

daha sürecek olan uzaktan ya da on-line eğitime hemen geçtik. Bu eğitim türü gittikçe daha 

yaygın ve profesyonel hale gelecek. “Geleceğin Dünyası” başlıklı makalemde yazdığım gibi 

artık bildiğimiz fiziki anlamda okullara ve üniversitelere gerek kalmayacak. Eğitimimizi 

büyük ölçüde evimizde alacağız. Buna geçiş için yakın zamanda artık öğretmenlerin ve 

öğretim üyelerinin her gün okula gelmesi istenmeyecek, haftada iki ya da üç gün gelmeleri 

yeterli olacak.  

Daha da önemlisi bilgiyi kullanma şeklimiz değişecek. 20. Yüzyılın sonuna kadar olan 

devam eden süreçte cehaleti önlemek için okur-yazarlık vardı. 1990‟lardan sonra bilgisayar 

okur-yazarlığı başladı. Yani bilgisayarı arşiv gibi kullanıyor, zamanı gelince arıyor ve 

kullanıyoruz. Şimdi küresel olarak büyük data yeniden yapılandırılıyor. Mevcut bütün bilgileri 

sorgulayan yeni teknolojiler geliştiriliyor; veri analiz teknolojileri. Bunun için Veri Bilimcileri 

popüler bir alan olmaya başladı. Birçok şirket bu tür eleman çalıştırıyor ama yetmiyor. 

Örneğin ABD‟de 200 bin veri bilimcisi aranıyor. Özetle, artık veri arşivcisi ya da veriyi 

istatistik gibi gören biri değil, veri okur-yazarı olmak zorundayız. Yani bir doktor ya da 
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hukukçu işini yaparken yapay zekanın kullandığı büyük data üzerinden en doğru kararı 

vermek için veri okur-yazarı olmalı. Yoksa robotlar işinizi elinizden alabilir. 

Aynı durum, iş dünyasının pek çok sektörü için de geçerli olacak. Yeni başlanmış olan 

evden çalışma ya da home-office uygulamaları çok daha yaygın hale gelecek. Özelikle robot-

işçilerin ortaya çıkışı ile sanayide de çalışma düzeni dijital hale gelecek. Hızla, bilgi 

ekonomisine geçeceğiz. Bütün bunlar olurken şunu düşünmek gerekiyor; coronavirüs bu 

büyük sosyal ve ekonomik krizin nedeni mi yoksa daha önceden dizayn edilmiş bir 

operasyonun bahanesi mi? Öyle bir operasyon ki ülkeleri ekonomilerini, dünya nüfusunun 

büyük kesimlerini fakirleştiriyor ve özellikle yaşlıların hayatlarını yok ediyor.  

 Veri, geçmişte olmadığı bir şekilde artık mal olarak değer görüyor. Onu satabilirsiniz. 

5-10 yıl önce veri tabanında o kadar fazla veri var ki, herhangi birinin hepsini alması 

imkânsız. Bunu yapsalar bile çok bilgi olduğu için verinin içinde ne olduğunu gösterecek 

tutarlı bir resim ortaya çıkarmaları fazlasıyla zor olur. Son birkaç yılda veri analizindeki 

gelişmeler, devasa veri gruplarını çok çekici kılıyor. Son 12-18 ayda pek çok büyük şirketi 

gizli bilgilerine girildi. ABD‟deki en büyük sağlık sigortası firmalarından biri olan OPM‟e 

girildi, devasa veriler aldılar. Veriye ulaşmak için devasa ihlaller gerçekleştirdiler. Çok fazla 

veriyi çıkarıyorlar. Başka bir zaman kullanmak için.  

 Sonuç.. 

 Ortadoğu‟da son on yılda meydan gelen gelişmeler gösterdi ki kabilecilik, köktencilik, 

mezhepçilik ve militarizm hala yükseliştedir. Demokrasi, adalet, egemenliğe saygı gibi 

evrensel değerler kötü niyetli liderler tarafından yozlaştırılıyor, idealizm kaybediyor. Bu 

yüzden, tarih, müttefiklerin yanlış tarafa geçmesine neden oluyor. Ülkelerin başına geçmiş 

vasat liderler, tarihin kendi yönünde gittiğini ve diğerlerinin bunu anlamadığını düşünüyor. 

Siyasi ideolojinin hizmetine girmiş istihbarat örgütleri ise gittikçe bilimsellikten uzaklaşırken, 

yeni vekilli savaşlara hazırlamak için Orta Çağ‟dan kalma radikal örgütleri besliyor. 

Denetlemeyen devlet ve istihbarat gittikçe daha çok suça karışıyor. İstihbarat yokmuş gibi 

ülkeyi yönetmekle, istihbaratı kendi kişisel ihtiraslarına göre kullanmak arasında bir fark 

yoktur. Bu kör gidiş, ülkeleri yeni maceralara ve otoriterliğe sürüklüyor. Dünya, artık gelecek 

için yeni bir kavşak noktasında iken, gerekli dönüşümleri yapabilmek üzere, daha çok özgür 

düşünceye ve iyi bir hazırlık dönemine ihtiyacımız var. 

İstihbaratçılara dönecek olursak; onların elinde her şeyi söyleyen bir kristal küre 

yoktur. İstihbarat, doğru ve gerçek bilgi değildir; doğruya en yakın olduğuna inanılan bir 

öngörüdür. Bu yüzden, eğer zamanında tedbir almak istiyorlarsa; politikacılar, istihbaratçılar 

ile tarafsızlıklarına zarar vermeyen doğru bir ilişki kurmalıdır. İstihbaratçı ise siyasi sistemden 

bağımsız ve bilimsel çalışan, tecrübeli ve doğru bildiğini cesaretle söyleyebilen analizcilere 

sahip olmalıdır. Gelecekte daha büyük salgın tehlikeleri ile karşılaşacağımıza göre, bu işte 

istihbaratçılar ile yakından çalışacak araştırma merkezleri kurmak ve nitelikli insanlarla 

çalışmak gereklidir. İstihbaratın her bilimden daha fazla çok disiplinli çalışmaya ihtiyacı 

vardır. COVİD-19 ile adeta insan aklını, yeniden, bilimin ışığıyla aydınlatabilecek bir pencere 

aralandı. Büyük değişimlerin arifesindeyiz. Bu değişime istihbarat dünyası da öncü olabilmek 

için uyum sağlamalı, rol değiştirmelidir. İstihbaratın asıl görevi, ülkenin toplumsal gelişimini 

ve refahını artıracak dönüşümlerin sağlanmasına ortalıkta gözükmeden destek olmaktır. 
 


