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YAZAR HAKKINDA 

Onur Dikmeci, İstanbul-Fatih’te dünyaya gelmiştir. İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler 

Fakültelerinde okumuştur. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere pek çok üniversite ve 

enstitüde; Uluslararası İlişkiler, istihbarat, terörizm gibi konularda yüksek lisans ve süreli eğitim 

programlarına devam etmiştir. Bireysel ve kurumsal danışmanlık görevlerinin yanı sıra düşünce 

kuruluşlarında yer almıştır ve Milli Güvenlik, Politikfütürizm, Ordu-Siyaset İlişkileri, Siyasi 

Tarih ve Aktüel Politika üzerine seminerler vermekle birlikte makaleler yayımlamaktadır. Daha 

önceden yayımlanan kitapları sırasıyla: Beyaz Kitap, Devlet Aklı, Milli Güvenlik Siyaset Notları, 

Kuşatılmış Bir Ülke Washington’daki Türkiye: Türk-ABD İlişkilerinin Eleştirel Bir Analizi’dir.                                       

 

ÖNSÖZ 

Her husus değişim halindedir. Bu sebeple geçmiş yıllara ait uluslararası ilişkiler teorileri, temel 

kavramlar, politik stratejiler ve daha fazlası da değişimle birlikte dönüşüm halindedir. Örneğin 

1940’lı yıllarda klasik teoriler üzerine bina edilen güvenlik yapılanmaları vardı ancak daha 

sonraki yıllarda yeşil teori, feminizm, post yapısalcılık gibi pek çok teori oluştu ve güvenlikte bu 

doğrultuda dönüştü. Bu kavramların hiçbir tanesi kendiliğinden oluşmadı. Değişen şartlar 

devletleri ve hükümet politikalarını da etkilemiştir. Güvenlik ve istihbaratın dönüşümü son yirmi 

senede bambaşka boyutlara ulaştı ve önümüzdeki dönemde yeni savunma prensiplerini 

tartışırken, kendimizi bulacağız. Savunma fuarlarının gözdeleri olan piyade tüfekleri ve tanklar 

gibi teçhizatlar yakın bir gelecekte muhtemelen nostaljik nesneler olarak anılacaklar. Devletlerin 

varlıklarını sürdürme de en önemli alanlardan birini oluşturan istihbaratta “Bond" tipi personel 

yerine iş bölümü, analiz ve koordinasyon kavramlarıyla, açık kaynak, psikolojik operasyonlar 

yeni uzmanlık alanları olarak çoktan belirdiler. Ancak bugünün tabiriyle ulus devletler gelecekte 

yaşamaya devam edecekler mi? Yeni dijital devrim sonrası yaşamın çok sıradan parçası haline 

gelecek akıllı makinaları takip ve analiz insanların üstesinden gelebilecekleri bir işe olanak 

verebilir mi? Soruları ve tartışma konuları sonsuz taneye kadar artırabiliriz ancak geleceğe göre 

biçimlenecek savunma ve istihbarat metotlarını tam olarak bilemeyiz. Bunun temel sebebi ise 

yaşamın ve sosyal disiplinlerin temel odağı olan insan davranışlarının ve başlı başına insanın 

deneysel olarak gözlemlenip kesin olarak analiz edilmesinin mümkün olmamasıdır. Zaten 

insanları da makinalardan ayırt eden fark bu noktada gizlidir. Bu kitabın birinci sayfasından 

sonuncu sayfasına kadar yakın ve uzak geleceğe ait, savunma-harp-istihbarat metotlarını 

değerlendirmeyeceğiz. Günümüzün kavramlarına da referans veren birçok konu başlığı 

incelenecektir. Çünkü günümüz anlaşılamadan geleceğin sağlıklı modellemesi yapılamaz. Kesin 



yargılarla sonuçlara varmanın sosyal disiplinler açısından mümkün olmadığından yola çıkarak bu 

çalışmanın bir teori kitabı olarak kabul edilmesi uygun olacaktır. Bugüne kadar yapılan bütün 

güvenlik ve uluslararası ilişkiler çalışmaları güvenliğin 1.0 boyutunu oluşturmaktaydı. Ancak 

değişen toplum yapıları, teknoloji-silahlı kuvvetler entegresi ve insanın klasik biyolojik ve 

fiziksel biçiminin bile bambaşka mahiyetlere bürünmesi ihtimali; savunma-güvenlik-istihbarat 

çalışmalarında yeni sözler söylenmesini gerekli kılmıştır. Bu yeni çalışmalar ise güvenliğin 2.0 

versiyonunu oluşturacaktır.  

Bu çalışmanın pek çok yerinde ve özellikle son bölümlerinde güvenlik 2.0 kavramıyla daha 

yakından tanışmış olacağız. Değişimin dönüşümü doğurduğundan yola çıkarak bu çalışma da 

zamanı gelince eskiyecek ve güncellenmesi gerekecektir. O döneme hazırlıklı olabilmemiz ve 

sağlıklı tahlilleri oluşturabilmemiz için bu çalışmada iddia edilen kavramların ve teorilerin çok 

iyi anlaşılması, tartışılması hatta eksik bulunan taraflarının tamamlanmaya çalışılması 

gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın okuma-değerlendirme sürecini zamana yaymak, farklı 

kaynaklar ve gelişmelerle değerlendirmek daha uygun olacaktır. Kitap boyunca; savunma, 

güvenlik, istihbarat, teknoloji, siyasi tarih, dış politika gibi onlarca kavram harmanlanarak 

disiplinler arası eser ortaya koyulmuştur. Çünkü yaklaşan yeni dönem tek sesli ve tek disiplinli 

teorilerin yaşamalarına olanak vermemektedir. Bu vesileyle, yeni sosyal bilimler, mühendislik 

dalları, din bilimleri parametreleri içeren stratejiler üretebilen mercilerin yaşamlarını devam 

ettirebilecekleri bir evreye giriyoruz. Ve artık yalnızca okumanın, araştırmanın ve analizin yeterli 

olmadığını otodidakt yöntemlerle farklı dalları da çok iyi öğrenerek anlamlı bir bütün 

oluşturmanın gerekli olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ancak bu olağan dışı çabalar bile bir zaman 

sonra demode olacak zekâ seviyeleri ve kabiliyetler önceden belirlenebilecek. Henüz bu dönemi 

yaşamaya çok zaman bulunsa bile sonraki nesillerin rekabet koşulları için yeni sözler söylenmesi 

ve bugünden adımların atılması gerekiyor. Bu kitabın yazılmasının ana gayesi de işte bu 

adımlardan birisini atabilmek ve bu konuda teşvik edici bir rol üstlenebilmektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

İTHAF 

Özellikle son bir asırda Trablusgarp’ta, Yemen’de, Balkan Vilayetlerinde, Kafkasya’da ve dört 

bir yanda varlıklarını hiçe sayarak görev yapmış; isimlerini, vazifelerini, yattıkları yerleri bile 

bilemediğimiz ve bilemeyeceğimiz isimsiz kahramanlara, Türk İstihbaratının Mensuplarına ve 

konvansiyonel harp anında silahlı kuvvetlerden bile önemli görevler üstlenecek olan 

Genelkurmay Yardımcı Personel, daha bilinen unvanlarıyla; Siyah Kuvvetler ve Beyaz 

Kuvvetlere ithaf edilmiştir. Âziz hatıralarını yaşatabilmek dileğiyle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                   1.BÖLÜM 

                               GÜVENLİK KAVRAMI 

 Uluslararası ilişkiler tarihinin, büyük ölçüde çatışma-uzlaşma evrelerinin tarihi olarak ele 

alındığı ve bu çatışma-uzlaşma ilişkisinin sadece devletleri değil, bireyleri, sınıfları, toplumları ve 

diğer siyasal üniteleri kapsadığı hatırlatılmalıdır. Ayrıca bir diğer hatırlatma da, Uluslararası 

ilişkiler tarihinin genel olarak antik dönemlerden başlatıldığı konusunda yapılabilir. Bu haliyle, 

güvenlik kavramı ile güvenlik-tehdit ilişkisinin aydınlatılması için bakılan tarihsel sürecin antik 

dönemlere kadar uzatılması anlamlı olmaktadır.1 Fiziksel ya da askeri olarak nitelenen saldırılar 

geçmişte ve bugün güvenlik kavramının esasını teşkil etmektedir. Diğerlerinden saldırı alma 

ihtimali hem bireylerin hem siyasi birliklerin korkulu rüyası olmaktadır. Dünya tarihinin 

savaşlarla dolu olması silah teknolojisinde yaşanan gelişmeler ve 21. Yüzyılda sorunların hâlâ 

kaba güçle çözülebileceğine yönelik genel kabul, güvenlik endişelerinin başkalarından saldırı 

alma üzerine yoğunlaşmasına sebep olmaktadır. Yine de farklı güvenlik tehditleri tarih boyunca 

hissedilmiştir. Örneğin; Taş Devri’ndeki bir mağara adamı için aç kalma ve kaybolma korkusu 

oldukça önemliyken, Orta Çağ Avrupa’sındaki bir derebeyi için hâkim olduğu topraklardaki 

nüfuzunu kaybetmesi en temel güvenlik endişelerinden biri olmuştur. Orta Asya’daki Türkler için 

olumsuz hava koşulları yaşam için büyük bir tehdit oluştururken, 19. Yüzyılda Çin için Batılıların 

ülkeye getirdiği afyon büyük bir ekonomik ve sosyal güvenlik sorunu teşkil etmiştir. Roma 

döneminde I. Konstantin’e kadar milyonlarca insan için dini tercihleri sebepleriyle yönetimden 

gördükleri baskı güvenlik endişelerinin tepesindeyken, antik Mısır’da Nil’in taşmasıyla oluşan 

seller insanların kâbusu olmuştur. Soğuk Savaş döneminde ABD için Doğu Bloğu’ndan 

alınabilecek bir nükleer saldırı kadar teknoloji üstünlüğünü kaptırmak güvenlik gündeminin ön 

sıralarında gelirken, Sovyet tarafının bu dönemin sonlarına doğru uyguladığı güvenlik politikaları 

ideolojisine yönelen tehditleri bertaraf etme üzerine olmuştur. Günümüzde güvenlik askeri 

tehditlerin yanı sıra; Afrika ülkeleri kıtlığı, Kuzey Avrupa ülkeleri buzulların erimesiyle deniz 

seviyesinin yükselmesini, kıta geçiş ülkeleri Uluslararası kaçakçılığı, gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler enerji arzını, savaşa sınırı olan ülkeler mülteci akınını, nüfusun kendini yenileyebilme 

oranı düşük olan ülkeler nüfus kaybını güvenlik algılarının ilk sıralarına almaları kavrama bakışın 

boyutunu gösteren örneklerdendir. Bu  

 

 

1 Beril Dedeoğlu, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, 3.Baskı, İstanbul, Yeni yüzyıl 

Yayınları, 2014, s.4 

 



 

 

 

                                     2.BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE MİLLİ GÜVENLİK POLİTİKASI OLUŞUM SÜRECİ, TEMEL 

KAVRAMLAR VE ANALİZLER  

Her ülkenin milli güvenlik paradigması coğrafyasına ve karşılaşabileceği tehditlere göre 

kendisine özgü özellikler doğrultusunda yapılandırılmıştır. Türklerin, ana vatanları olan Orta 

Asya’nın zorlu çevre koşulları ve Çin gibi kalabalık düşmanlarla karşı karşıya kalması gibi 

faktörler, kentli bir millet yerine her daim hareket halinde ve tetikte, askeri yapılanması ve 

özellikleri ön planda olan bir devlet yapısının oluşturulmasını sağlamıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kültürel ve kurumsal geleneğini devraldığı Osmanlı Devleti’nde de aynı özellik 

devam etmiştir. Osmanlı devleti tarihinde ordu-siyaset ilişkilerini dört ana başlık altında 

toplamak mümkündür: a. Beylik-devlet döneminde ordu siyaset ilişkileri b. İmparatorluk 

döneminde ordu-siyaset ilişkileri c. Toprak kaybı döneminde ordu-siyaset ilişkileri d. 1826’dan 

itibaren ordu-siyaset ilişkileri.38 İlk iki dönemde bütün dünyada konjonktürel olarak din-tarım 

imparatorlukları süreci yaşanmaktadır. Buna bağlı olarakta kalabalık bir ordu, güçlü devlet için 

lüzumludur. Çünkü fetih hareketleri ile toprak genişletmek, yeni gelirler için şart olmaktadır. 

Ordunun asli misyonunda çıkarak, bir denetim unsuru haline gelmesiyle beraber, toprak 

kayıplarının yaşanması birbirlerine bağlı gelişmelerdir. Yeniçerilerin karşısında dengeleyici 

hiçbir gücün bulunmaması, bu yapının keyfiliğini artırmıştır. II.Mahmut yıllar süren bir 

planlamayla beraber, Yeniçeri ocağını kaldırmış ve yeni düzenli ordu çalışmalarını başlatmıştır. 

Ancak bu çok kolay olmamıştır. Her ne kadar batı standartlarında bir ordu kurulmak istenmişse 

bile özellikle Rusya karşısında alınan yenilgiler yeni ordu modernizasyon çalışmalarını gündeme 

getirmiştir.1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda alınan ağır yenilgiden sonra Prusya ordusu 

modelinde bir modernize tasarlanmıştır. Bunun üzerine 1882 yılında Alman Askeri Heyeti davet 

edilmiştir. Heyet, Albay Otto August Kaehler başkanlığında çalışmalarını yürütmüştür. Kaehler 

1885 yılında hayatını kaybedince heyetin başkanlığını General Colmar Freiherr von der Goltz 

üstlenmiştir. Özellikle kara ordusu Prusya eko 

38  Ümit Özdağ, Kendi Ülkesinde Kuşatılan Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri, 1.Baskı, Ankara, 

Kripto, Kasım 2013, s.48 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                3.BÖLÜM 

                           İSTİHBARAT KAVRAMI  

İstihbarat, Arapça kökenli bir sözcük olarak haber anlamına gelmektedir. Gerçekten de 

istihbaratın tarihsel gelişim süreci içerisindeki ilk aşaması haberlerin alınmasının istihbaratın 

genel misyon ve görevinden ibaret olduğu bir dönemi işaret etmektedir. Ancak istihbarat bu 

kadar yalın olarak varlığını sürdürmemiştir. Batı dillerindeki karşılığı olan Intelligence’nin 

anlamları olan akıl, zeka gibi kavramlara denk düşmüştür ve veri temininin yanı sıra verilerin 

işlenerek analiz haline dönüştürülmesini içermiştir. Buna göre istihbarat günümüzde kavram 

olarak sadece bilgi ve haber elde etmek değil, aynı zamanda bunların tasnifi, incelenmesini, 

değerlendirilmesini ve kullanılması için dağıtımını da kapsar.78 İstihbarat faaliyetleri kesintisiz 

süren bir çalışma olup planlama, toplama, değerlendirme, üretim, dağıtım ve kullanım 

aşamalarından geçmektedir. Bu faaliyetlerin icrası ise istihbarat çarkı adı verilen metoda uygun 

olarak yapılır. İstihbarat çarkı ise dört aşamadan oluşmaktadır: - Planlama: İstihbarat 

ihtiyaçlarının tespiti ve yönlendirilmesi - Toplama: Toplama safhasında haber toplanmasına 

ilaveten; her türlü veri, duyum, emare, bilgi, görüntü, ses gibi hususlarda toplanmaktadır. - 

Değerlendirme: Haberlerin işlenmesi ve değerlendirilmesini içermektedir. - Dağıtım: İstihbaratın 

kullanımını ifade etmektedir. İstihbaratın günümüzde gelinen noktada oldukça teknik ve 

karmaşık bir yapıda olduğu, bunun için ise farklı disiplinlerin istihbaratın konusu içerisine girdiği 

bir sürecin hızlanması geleneksel istihbarat kavramını da değiştirmiştir. Ulusal istihbarat 

teşkilatlarının bu misyonları, kolluk teşkilatları gibi birimlerin istihbarat yapılarından bu 

bakımdan ayrılmaktadır. Genel istihbarat teşkilatları kapsamlı ve stratejik mahiyetteyken, kolluk 

birimleri gibi istihbarat yapıları, kısa vadeli ya da adi suçlara yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

Daha teknik bir tanımla; Karar alıcıların hatalı planlama ve hareketleriyle kendi politikalarına 

zarar ve taahhütlerine zarar vermeyecek şekilde diğer devletlerle ilgili olarak sahip olmaları 

gereken bilgi türüdür. 

79  Stratejik istihbarat, siyasal ve askeri karar alıcılara hizmet 78 Korkmaz Tağma, Yeniden 

Yapılandırma Kuralları, 1.Baskı, İstanbul, Timaş, 2001, s.123 79 Sherman Kent, çev. Yasemin 

Özbek ve Nazlım Şükrüoğlu, Stratejik İstihbarat, 1.Baskı, Ankara, ASAM Yayınları, 2003, s.11 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          4.BÖLÜM 

İSTİHBARATIN DEĞİŞEN METODLARI: PSİKOLOJİK HAREKÂT, YIKICI 

FAALİYETLER, ÖRTÜLÜ OPERASYONLAR, DÜŞÜNCE KURULUŞLARI  

Uluslararası ilişkilerde güç ve rekabet mücadelesinin bilinen araçları, diplomasi, ticaret ve 

savaştır. Ancak, milyonlarca insanın hayatına, büyük ve telafisi zor yıkımlara sebep olan iki 

dünya savaşını yaşayan yüzyılımızın özellikle ikinci yarısından sonra, güç ve rekabet mücadelesi 

için diplomasi ve ticaretin yeterli olmadığı, savaşa başvurmanın ise bütün insanlığın yok olması 

sonucunu doğuracağı gerçeği karşısında, üçüncü bir araç ihya edilmiş ve hemen hemen bütün 

devletlerce kamu hizmeti niteliğine kavuşturulacak açık veya örtülü şekilde örgütlendirilmiş ve 

kullanılmaya başlanılmıştır. Bu araç, Psikolojik Savaştır. Binlerce yıl önce savaş hilesi, düşmanı 

tanıma ve içinden çökertme gibi eylemler istihbarat faaliyetleri sayılıyor ve uygulanıyordu. On 

altıncı yüzyılın başlarında Katolik’lik inancının korunması ve geliştirilmesi örtüsü altında 

Müslüman dünyanın tek ve güçlü temsilcisi Türk İmparatorluğu’nun toplum ve dini yapısının 

çözümlenmesi, manevi hayatının ve toplumsal dayanışmanın güçsüz kılınarak bir tehdit olmaktan 

uzaklaştırılması amaçlandı. Papalık tarafından Osmanlı Devleti’nde, Hıristiyan azınlıklar hedef 

kitle şeklinde belirlendi ve bu yapı “Propaganda” adı altında örgütlendi. On dokuzuncu yüzyılda 

“Propaganda Faaliyetleri” bazı devletlerce kamu hizmeti sayıldı. Dini, siyasi, askeri ve kültürel 

hedeflere yönlendirilen propaganda bu dönemde yanıltma, taraftar kazanma, planlanmış istekleri 

kabul ettirme aracı olarak kullanıldı. Çağımızın başında, propaganda hizmetleri, haber alma 

faaliyetlerinin tamamen dışında, bağımsız bir niteliğe kavuşturuldu. Rakiplerin güçsüz kılınması 

için dost, müttefik, tarafsız devletlerin kamuoylarını yönlendirme ve etkileme aracı haline 

getirildi. Savaşta ise, açıklanan görevleriyle birlikte muharebe alanlarının ve gerilerinin 

belirlenen amaçlar doğrultusunda hedef kitle sayılarak yanıltma, kışkırtma gibi görevleri üstlenen 

“Harp Propagandası” hizmetleri örgütlenmeye başlanıldı.165 Psikolojik savaş, devletlerin milli 

çıkarlarını gerçekleştirmek üzere, seçtiği hedef kitlenin duygu, düşünce ve davranışlarını kendi 

amaçları doğrultusunda değiştirmek için siyasi, askeri, ekonomik, sosyolojik ve ideolojik alanda 

yaptığı faaliyetlerin tümüdür.  

165  Yurdagül Boyacı, Uluslararası Güç Mücadelesinde Psikolojik Savaşın Rolü, Yüksek Lisans 

Tezi, Ankara, 2007, s.38 

 

 

 



 

 

 

                             5.BÖLÜM 

YENİ DÜNYA DÜZENİ: SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ, HARP METODLARI, DIŞ 

POLİTİKA VE DİPLOMASİNİN DÖNÜŞÜMÜ  

Yeni savaş, savunma ve güvenlik konseptinde karşılaşacağımız kavramlardan bir tanesi Vekâlet 

Savaş kavramıdır. Genellikle güçlü bir devletin ulusal çıkarlarını gerçekleştirebilmek için, terör 

gruplarından, diğer ülkelerden, müttefiklerinden, özel askerlerden, parçalanmış ya da zedelenmiş 

siyasi sistemlerden faydalanarak cephede askeri unsurlarını kullanmadan geliştirilen yöntemleri 

ifade etmektedir. Asimetrik savaş ise güçleri ve kaynakları farklı olan ülkeler veya gruplar 

arasındaki savaşların yanı sıra, bazen de stratejileri ve taktikleri farklı olan güçler arasındaki 

savaşlar için kullanılmaktadır.239 Günümüzde terör grupları, hack timleri, sivil itaatsizlik 

grupları gibi araçlardan sıkça yararlanıldığı göz önünde bulundurulduğunda Asimetrik Harbin her 

daim yaşandığı ve hemen her devletin asimetrik tehdit altında olduğu söylenebilir. Böylece 

Asimetrik Harp, Vekâlet Savaşları, Gayrı nizami Harp gibi bileşenlerden oluşan Hibrid Savaş 

konseptini temellendirebiliriz. Çünkü Hibrid Savaşlar, konvansiyonelin yanı sıra konvansiyonel 

olmayan yöntemleri içermektedirler. Kıtaları ya da bütün dünyayı kapsayabilecek yeni bir savaş 

ne kadar konvansiyonel olsa bile "hibrid" boyutu da bulunacaktır. Örtülü Operasyonlar ve 

Psikolojik Harekâtlar da, Asimetrik Savaşların önemli modelleri arasında yer alırlar. Ancak bu 

noktada kavramların dâhi karıştırılması aslında yeni savaş ve Milli Savunma-Milli Güvenlik 

alanlarının daha baştan yanlış oluşturulmasına sebep olacaktır. Psikolojik Harekât tabiatı gereği 

asimetrik, gayrinizami, örtülü bir faaliyet ve karma savaş yöntemidir. Bu noktadan hareketle 

Asimetrik Psikolojik Harekât şeklindeki bir tanımlama mesnetsiz ve temelsiz kalabilecektir. 

Ayrıca son dönemde Karşı Psikolojik Harekât kavramı türetildiği ve kullanıldığı dikkat 

çekmektedir. Burada dikkat çeken husus, kavramların bilinçsizce ve irdelenmeden 

kullanılmasından kaynaklanan hatalar silsilesinin terminolojiye olumsuz etkisidir. Nedeni ise adı 

üzerinde harekât karşı tarafa yapılan bir saldırı, taarruz, ileri hamle ile eş değer bir anlam ihtiva 

etmektedir. Karşı Psikolojik Harekât terimi ile kulağı tersten tutmakla eşdeğer bir anlam 

yüklenmiş olmaktadır. Bu alandaki uluslararası ve ulusal literatür tarandığında ve incelendiğinde 

"Karşı Psikolojik Harekât-Counter Psyops" şeklinde bir kavram olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Karşı Psikolojik  

239  Mehmet Tanju Akad, Modern Savaşın Temel Kavramları, 1.Baskı, İstanbul, Kitapyayınevi, 

2011, s.88 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            6.BÖLÜM 

          GÜVENLİK 2.0: SAVUNMA VE İSTİHBARATIN DÖNÜŞÜMÜ  

 

Gündelik ve global politikalar, uluslararası ilişkiler ve bağlı disiplinlerin değişim içerisinde 

oldukları dünyada minimum yirmi yıl sonraki paktların, savunma tercihlerinin ve güvenlik 

teorilerinin de köklü bir değişim içerisinde olacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun 

olumlu-olumsuz yansımaları, gelecekteki koşullar ile insanların aralarındaki ilişkiler ve niyetler 

doğrultusunda görülecektir. Günümüzde oluşturulan teorilerin önde gelenleri irdelenerek belirli 

temel başlıklardaki değişimler ortaya koyulabilir ancak teori ile pratiğin yüzde yüz örtüşmesi 

tabiatın kurallarına aykırı bir durumu ifade etmektedir. Nüfus Demografi BM tahminlerine göre 

ani kitlesel ölümlerle karşılaşılmaması durumunda 2043 yılında dünyanın nüfusu 9 milyar 

civarında olacaktır. Yaşlanma ise kuzeyden güneye bir seyirle devam edecektir. Kadınların sosyal 

ve iş hayatına daha fazla dahil olmalarıyla boşanma oranları artacak, babasız çocuklar sendromu 

yaygınlaşacaktır. Örneğin 50 yıl önce ABD’de doğan çocukların %5’i evlilik dışıydı. Bugün ise 

oran %41’i geçmiş bulunmaktadır. Bu sosyal yapıdan anladığımıza göre çevrimiçi ilişkiler daha 

çok tercih edilir olacaktır. Japonya ve Rusya gibi ülkelerin nüfusları oldukça azalacaktır. Nüfus 

Batı’ya ve metropollere akmaya devam edecek metropoller suç deposu olmayı sürdüreceklerdir. 

Doğal afetlerin ise şiddetleri artan eğilimlerle devam edecektir. Yeni salgın virüsler yeni 

hastalıklara sebep olacak, iklim değişiklikleri tarımı etkilediğinden tarımsal ürünlerin fiyatları 

yükselecek ve bugün ki temel gıdalar lüks kategoride değerlendirilecektir. Yeni İş 

Dünyası-İstihdam Günümüzde otomasyon sistemlerinde hizmete sokulan robotların kapasiteleri 

artırılacak ve yapay zeka da üretimde değerlendirilecektir. Bu sebeple geleneksel mesleklerin 

çoğu tasfiye olacaktır. Bu meslekler arasında oldukça popüler görülen doktorluk ve hakimlik 

başta gelmektedir. -Sanal finansal planlayıcısı -Uzay acentaları -Robot- yapay zeka danışmanlığı 


