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Yeni Bir İstihbarat Paradigmasi: Kültürel İstihbarat 

Yusuf ÖZER* 

 Dünya üzerinde günümüzde ortaya çıkan savaş ve çatışmalar, bir önceki yüzyıla oranla 

daha karmaşık ve daha değişken bir hal almıştır
1
. Devletler birbirlerine karşı bağımlı hale 

gelmiş, karşılıklı ilişkilerde savaş ve barış hali ayırt edilemez olmuştur. Geçmişte ulusal ve 

uluslar arası güvenlik algıları devletlerin ilişkileri üzerine yoğunlaşırken, günümüzde 

geleneksel olmayan devlet dışı aktörlerin ortaya çıkmasıyla karmaşık ilişkiler yumağına 

dönüşmüş, asimetrik tehditlerin varlığı yükselen bir trend haline gelmiştir. Asimetrik 

tehditlerin ortaya çıkması ile birlikte simetrik tehditlere karşı gerçekleştirilen mücadele 

yöntemleri de yetersiz kalmaya başlamıştır.  

 Asimetrik tehditlere karşı mücadele için değişimin şart olduğu alanlardan birisi ve 

belkide en önemlisi “İstihbarat” tır denilebilir. Yüzyıllardır süregelen klasik İstihbarat 

yöntemleri, geleneksel savaşların başarısında önemli bir yer tutmakta iken, “toplum-merkezli” 

çatışmaların yoğunlaşması ile “kültür” kavramı da ön plana çıkmaya başlamıştır. Devlet 

yönetiminde ve/veya askeri harekâtlarda karar vericiler/komutanlar; özellikle askeri 

İstihbaratın varlığına önem verirlerken kültürü çoğunlukla göz ardı etmişlerdir. Halbuki 

simetrik veya asimetrik tehditlere karşı verilen her mücadelenin başarısı, harekât alanında 

bulunan tarafsız halkın desteğinin kazanılmasına dayanmaktadır. Afganistan ve Irak 

harekâtları göstermiştir ki; yerel halkın “kalpleri ve zihinleri” kazanılmadan, salt askeri 

İstihbarat teknikleri ile sağlanan tedbirler, özellikle terörizm ile mücadelenin başarısını kısa 

ömürlü kılacaktır.  

 Bu çalışmanın amacı; yaşanan her terör olayında veya gerçekleştirilen her başarısız 

harekâtta üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı “İstihbarat” kavramını farklı bir bakış açısı 

ile incelemek, “toplum-merkezli” harekâtların başarısında “kültürü tanıma ve anlamanın” 

önemine değinerek uluslararası ilişkiler ve İstihbarat literatüründe hakettiği yeri bulamayan 

“Kültürel İstihbarat” kavramını Türkçe literatüre kazandırmaktır. Çalışma kapsamında 

öncelikle; “İstihbarat” kavramı tanımlanacak, yeni bir İstihbarat paradigması olarak “Kültürel 

İstihbarat” kavramı tartışılacak, Kültürel İstihbarata ilişkin ABD perspektifinden Afganistan 

ve Irak‟ta gerçekleştirilen yapılanmalar ortaya konulacaktır. 

 

 İstihbarat Nedir? 

 

 İçerisinde bulunduğumuz 21‟inci Yüzyıl, her ne kadar uluslar arası barış ve güvenliği 

tehdit eden birçok aktörle dolu olsa da gelecek dönem içerisinde dünyanın daha istikrarlı hale 

gelmesi yönünde ümitler tükenmemiştir. Ancak, özellikle silahlanma ve savunma 

teknolojilerindeki gelişimler ve geliştirilen bu teknolojilere terör örgütleri ve/veya diğer yasa 

dışı örgütler tarafından kolaylıkla erişilebilir olması, güvenliğin sağlanmasına ilişkin 

endişelere neden olmaktadır. Dünya her geçen gün daha da güvensiz bir ortama doğru 

sürüklenmekte, potansiyel tehditler devletlerin, özelinde ise halkın varlığını ve yaşam 

alanlarını daha da tehdit eder hale gelmektedir. Bu bağlamda, devletlerin veya devlet dışı 

aktörlerin (terör örgütleri, yasadışı örgütler vb) imkan ve kabiliyetleri ile niyetlerinin önceden 

anlaşılması ve öğrenilmesi, diğer devletlerin bekası adına daha da önem taşımaya başlamıştır. 
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Bu çerçevede, söz konusu tehditlerle mücadele edebilecek proaktif bir tutum sergilenmesinin 

yolu etkin ve zamanında elde edilen “İstihbarat” tan geçmektedir. 

 İstihbarat çok basit anlamda; herhangi bir verinin tasnif edilerek belirli bir işlemden
2
 

geçirilmesiyle elde edilen üründür
3
. Arapça bir kelime olan İstihbarat; istihbar, haber ve bilgi 

alma kelimelerinin çoğulu olarak karşımıza çıkmaktadır.
4
 İngilizcede ise İstihbarat kelimesi 

“Intelligence“ kelimesi ile ifade edilmekte ve akıl, zeka, anlayış anlamına gelmektedir. Her iki 

dilin anlamları birleştirildiğinde; İstihbaratı, akıl kullanılarak yorumlanıp analiz edilen 

haberler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Çeşitli kaynaklardan elde edilen haberlerin 

işlenmesi ile ortaya çıkan ürün, İstihbarattır.  

 Literatürde İstihbaratın tanımına ilişkin birçok tartışma mevcuttur. ABD, İstihbaratı son 

ürün olarak, İngiltere ise analiz sürecinde kullanılan spesifik bir bilgi olarak 

tanımlamaktadır.İstihbarat genel olarak daha çok askeri alanda, hasım ülkenin askeri imkan ve 

kabiliyetlerinin öğrenilmesi ve anlaşılması maksadıyla kullanılmaktadır.
5
 İstihbarat tanımında 

kritik nokta, elde edilen ham verinin analiz edilmiş olmasıdır. Aksi takdirde elde edilen her 

veri, işlenmediği takdirde İstihbarat olarak nitelendirilmeyecektir. 

 Mark Lowenthal‟a göre
6
 İstihbarat; karar vericiler için tanımlanmış, toplanmış ve analiz 

edilmiş bilgidir. Lowenthal‟e göre elde edilen tüm İstihbarat bilgidir ancak her bilgi İstihbarat 

değildir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA)‟na göre İstihbarat; politika yapıcıların karar 

verme sürecini kolaylaştıracak bilgidir 
7
. İlk İstihbarat teorisyenlerinden Sherman Kent ise 

İstihbaratı, ulusal refahı korumak maksadıyla sivil ve askeri kesim tarafından sahip olunan 

bilgi olarak tanımlamaktadır.
8
 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)‟nın resmi internet sitesinde 

İstihbarat, “devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak çeşitli kaynaklardan 

derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucu elde edilen ürün olarak” 

tanımlamıştır.
9
 

 ABD İstihbarat Talimnamesi (FM 2.0)‟nde İstihbarat; yabancı devletlere, düşmana, 

potansiyel düşman kuvvetlerine ve muhtemel harekât alanlarına yönelik bilgilerin toplanması, 

işlenmesi, entegrasyonu, değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanmasından elde edilen ürün 

olarak görülmektedir. 
10

 Richelson ise İstihbaratı; yabancı hükümetleri, grupları (terörist 

gruplar dahil) veya bölgeleri içeren dış tehditler ile iç tehditlere yönelik kullanılabilir 

bilgilerin; toplanması, işlenmesi, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi, yorumlanması ve analiz 

edilmesinden elde edilen ürün olarak tanımlamaktadır.
 11
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 Belirtilen tüm bu tanımlardan varılan sonuç; elde edilen tüm verilerin İstihbarata 

dönüşebilmesi için mutlaka analiz sürecinden geçmesi gerekliliğidir. Analiz edilmemiş hiç bir 

veri İstihbarat olarak nitelendirilmemektedir. 

İstihbarata Neden İhtiyaç Duyuluyor? 

 Çinli General Sun Tzu yaklaşık iki bin yıl önce yazdığı “Savaş Sanatı”
12

 isimli kitapta, 

“Denilir ki başkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye düşmezsin; 

başkasını bilmeyip, kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını 

bilirsen, girdiğin her savaşta tehlikedesin demektir.”sözleriyle İstihbarata olan ihtiyacı açıkça 

ortaya koymaktadır. İstihbarat özellikle karar vericiler ve komutanlar açısından “bilinmeyeni 

azaltmak” maksadıyla kullanılmaktadır.
13

  

 Geleneksel savaşların hemen hemen sona erdiği günümüzde özellikle terörizm gibi 

toplum hayatını olumsuz etkileyen tehditlerin önlenmesi veya etkisinin azaltılması 

maksadıyla gerçekleştirilen çabalar, zamanla İstihbaratı bir disiplin haline dönüştürmüştür. 

İstihbarat kavramı gün geçtikçe hem akademik hem de politik alanda etkisini hissettirmeye 

başlamıştır. Savaşların ve çatışmaların şekil değiştirdiği günümüz ortamında İstihbarat, 

kendisine bir yön çizmeye başlamıştır.  

 Özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonucunda Afganistan‟a gerçekleştirilen harekât ile 

birlikte hem ABD liderliğindeki Koalisyon Güçleri hem de NATO güçleri, kendilerine 

oldukça yabancı olan bir kültür ile karşı karşıya kalmışlardır. İnsan İstihbaratı (HUMINT), 

Sinyal İstihbaratı (SIGINT) ve Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) kaynakları kullanılarak, 

muhtemel harekâtlara ilişkin Askeri İstihbarat elde edilebilirken, Afgan halkına karşı nasıl 

davranılacağı ile ilgili bir belirsizlik süreci yaşanmış ve hâlâ yaşanmaya devam etmektedir. 

Görünen odur ki, Afgan kültürü intikal öncesi çok üzerinde durulan bir konu olmamıştır. 

Afgan halkı ile kurulacak iletişimin “bir bardak çay” içmekten geçtiği uzun bir müddet 

anlaşılamamıştır. Bu noktada, hem ABD liderliğindeki Koalisyon Güçlerinin hem de 28 üyeli 

NATO‟nun Kültürel İstihbaratı göz ardı ettikleri açıkça söylenebilmektedir. Afganistan 

harekâtı göstermiştir ki; intikal edilecek ve harekât düzenlenecek olan bölgenin kültürü 

hakkında, önceden bir çalışma yapılmaksızın gerçekleştirilecek harekâtlar, başarısız olmaya 

mahkumdur. 

Yeni Bir İstihbarat Paradigması : Kültürel İstihbarat 

 11 Eylül saldırıları, İstihbaratın hem askeri hem de akademik önemini bir kez daha ön 

plana çıkarmıştır. Soğuk savaş zamanında elde edilen İstihbarat ile terörizmle mücadele 

kapsamında elde edilen İstihbarat arasında farklılıklar gözle görülür hale gelmiştir.
14

 Soğuk 

savaş zamanında İstihbarat gayretleri karşı devletlerin imkân ve kabiliyetleri ile sahip 

oldukları silah sistemlerine yönelik sürdürülürken, terörizmle mücadelede bu gayretler farklı 

bir şekle bürünmüştür. Geleneksel savaşlar ile terörizm arasındaki en temel fark, halkın olaya 

dahil olmasıdır. Geleneksel savaşlarda aktörler; iki devletin ordusudur. Terörizm ile mücadele 

de bir yanda terör örgütü, diğer yanda ise devletin silahlı güçleri vardır ancak üçüncü bir aktör 

burada önemli bir yer tutmaktadır. Bu aktör, terörizmle mücadelenin verildiği bölgede 
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yaşayan halktır. Terörizmle mücadelenin en etkin yöntemlerinden birisi olan “halk ile terör 

örgütü arasındaki bağın koparılması” halkın “kalpleri ve zihinlerinin” kazanılması ile 

mümkün olabilecektir. Bu ise o bölge halkının değerlerinin, davranışlarının, din ve etnik 

yapısının, kısaca kültürünün tanınması ile mümkün olabilecektir. 

 Kültür nedir? Askeri operasyonlarda nasıl kullanılabilir? Kimler kullanmalıdır? Bir 

bölgenin kültürü nasıl öğrenilir? Bölge halkı nelerden hoşlanır, nelerden sakınılmalı, nasıl  

davranışlar gösterilmelidir? Tüm bu sorular, bir harekât öncesinde cevaplanmış olmalıdır ve 

harekât planlarına kültürün etkisi dahil edilmelidir. Bir nevi kültür bir kuvvet çarpanı olarak 

düşünülmelidir.  

 John J. Macionis‟e
15

 göre kültür, toplumun yaşayış ve düşünce tarzını oluşturmaktadır. 

Türk Dil Kurumuna göre kültür; “toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü”dür. Bir başka tanıma 

göre ise kültür; “Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin, öğrenim ve yaşantılar yoluyla 

geliştirilmiş olan biçimidir.
16

 Kültür, öğrenilen değerler, inançlar, algılar, davranışlar,yaşam 

biçimi, gelenekler ve semboller olarak tanımlanabilir ve yerel halkın veya düşmanın dünyaya 

bakış açısını ortaya koyan bir mercektir denilebilir. Kültür; 

a. Ortak inançlar, değerler, davranışlar sistemidir.  

b. Öğrenilen bir süreçtir. 

c. Toplumun üyeleri tarafından paylaşılır. Tek bir kültür yoktur. 

d. Gruplar ve insanlar arasındaki sosyal etkileşim nedeniyle değişebilmektedir.
17

  

 Kültür, insanoğlunun kalbinde ve akıllarında yer alan ortak bir anlayıştır ve 

problemlerin değişik açılardan çözülmesini ifade etmektedir. Kültürün anlaşılması için 

öncelikle insanların “kalpleri ve zihinlerinin” anlaşılması ve kazanılması gerekmektedir. 

Afganistan gibi çok etnikli bir devlette, insanların kalplerini ve zihinlerini kazanmak için 

ülkede yer alan farklı kültürlerin derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. 

 Kültürel İstihbaratın anlaşılabilmesi için öncelikle bazı temel kavramlar bilinmelidir. Bu 

kavramlardan ilki “kültürel farkındalık” tır. Kültürel farkındalık kısaca; kültürel değerler, 

inançlar ve algılar hakkında bilgi sahibi olma kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir
18

. 

Kalpleri ve zihinleri kazanma becerisi, yerel kültürün anlaşılması ve farkındalığı ile mümkün 

olmaktadır.
19

 ABD‟nin Irak‟ta konuşlu 3‟ncü Piyade Tümen eski Komutanı tarafından 

söylenen eleştiri niteliğindeki “mükemmel bir teknik istihbarata ve durumsal farkındalığa 

sahibiz, ancak kültürel farkındalığımız eksik”
20

 sözü, ABD‟nin karşılaştığı önemli bir sorunu 

gözler önüne sermektedir. İleri teknolojiye ve anlık İstihbarata sahip olmak, harekât alanında 
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sağlanacak başarı için önemli bir parametre sayılabilir ancak asimetrik ve toplum merkezli 

çatışmaların başarısını salt teknolojik imkanlar ile elde etmek neredeyse imkansız hale 

gelmiştir. Kültürel farkındalığın göz ardı edildiği harekât veya mücadele yöntemlerinin 

başarılı olabileceğini söylemek günümüz şartlarında oldukça zordur. Afganistan ve Irak 

harekâtları, kültürel farkındalık eksikliğinin gözlemlendiği ve öğrenilmiş derslerin çıkartıldığı 

çarpıcı örnekler arasında sayılabilir. Kültürel farkındalık eksikliği, Afganistan ve Irak‟ta ABD 

askerlerine karşı ciddi tepkilerin oluşmasına yol açmıştır. ABD askerleri, Irak ve 

Afganistan‟da yerel halkın kültürel değerlerine, dini görüşlerine ve yaşam tarzlarına yeterince 

saygı göstermemişlerdir. Örneğin; Taliban militanlarının diz üstü çöktürülerek secde vaziyeti 

aldırılmaları, 13 Ocak 2012‟de Taliban ölülerinin üzerine tuvalet yapılması, Afganistan„da 

Kur‟an yakılması ve bu olayların sosyal medyada paylaşılması ile birlikte, özellikle ABD 

askerlerine karşı nefret oldukça artmıştır.
21

 Bu örneklerde de görüldüğü üzere bilinçsizce 

yapılan bireysel hareketler, Afganistan‟da haklı bir savaş verdiğini iddia eden ABD‟nin zor 

durumda kalmasına neden olmakta ve verilen mücadeleyi olumsuz etkilemektedir. 

 Bir diğer temel kavram; “kültürel anlayış”tır. Kültürel farkındalığın bir üst seviyesi olup 

kültür hakkında daha derin ve daha yüksek bir bilgi elde edilmesine imkan sağlamaktadır. 

Toplum kültürüne yönelik “neden” sorusunun cevabı, kültürel anlayış ile verilebilmektedir
22

. 

Kültürel İstihbarata giden yolda tanımlanması gereken diğer bir kavram ise, “kültürel 

yetkinlik” tir. Kültürel yetkinlik, kültürü tanıma becerisidir ve kültürel bilgi hakkında elde 

edilen teorinin, pratiğe dönüştürülmüş halidir. 

 Kültürel İstihbarat; yukarıda açıklanan tüm kavramların harekâtın bir unsuru olarak 

kullanılabilmesine imkan sağlayan önemli bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Gerçekleştirilen tüm harekâtlarda askeri İstihbaratın gerekliliği tartışılmaz bir husustur. Ancak 

özellikle toplumun yer aldığı çatışmaların çözümünde kültürü tanıma ne denli önemliyse, bu 

tanımayı sağlayacak Kültürel İstihbarat ta aynı derecede önemlidir diyebiliriz. Henüz Türkçe 

literatüre tam manasıyla giriş yapamayan Kültürel İstihbaratı; kültüre ilişkin ham verinin, 

uzman personel tarafından değerlendirilip analiz edilmesiyle ortaya çıkan bir ürün olarak 

görmek mümkündür.  

 Üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanım olmamakla birlikte özellikle yabancı 

literatürde Kültürel İstihbaratı; kültürel bilginin, harekât planlamalarını, düşmanı ve harekât 

çevresini nasıl etkilediğini ve yönlendirdiğini analiz etmeyi hedefleyen bir İstihbarat disiplini 

olarak gören tanımlamalar mevcuttur.
23

 Klasik İstihbarat tanımından yola çıkarak bir tanım 

yapmak gerekirse Kültürel İstihbaratı; muhtemel bir harekât öncesinde veya harekât 

esnasında, harekât bölgesinde yer alan kültürün tanınması ve anlaşılması maksadıyla toplanan 

kültürel verinin, tasnif edilmesi, değerlendirilmesi ve analiz edilmesiyle elde edilen bir ürün 

ve bu ürünün harekâtın bir unsuru olarak kullanılma süreci” şeklinde tanımlamak doğru bir 

yaklaşım olacaktır. Analiz edilip değerlendirilerek Kültürel İstihbarata dönüştürülen ham 

kültürel bilgi, karar vericiler/komutanların harekât alanına ilişkin doğru kararlar vermesine 

imkan sağlamaktadır. Aynı şekilde Kültürel İstihbaratın iş dünyasında uygulanma biçimleride 

                                                 
21

 Ayrıntılı bilgi için bkz : http://www.youtube.com/watch?v=Jwmt0_oM8t8; 

http://www.guardian.co.uk/world/2012/mar/03/us-troops-disciplinary-quran-burning , (Erişim Tarihi  08 Mart 

2013). 
22

 NATO Concept,2010. 
23

 Tanıma ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.cultural-intelligence.net/site/ 

what_is_cultural_intelligence.html, (Erişim Tarihi 13 Mart 2013) ; Gavriel, Alexei, “Red, White , or Pink SA? 

Understanding the Need for a Holistic Approach to Culture in Military Intelligence”, The Candian Army Journal 

Volume 13.1, 2010, http://www.army.forces.gc.ca/caj/documents/vol_13/iss_1/CAJ_vol13.1_08_e.pdf ,  (Erişim 

Tarihi: 13 Mart 2013). 
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mevcuttur. ABD Gıda sektöründe önemli bir yere sahip olan McDonalds‟ın değişik kültürlere 

ilişkin uyguladığı ödül sistemi, Kültürel İstihbaratı ne denli etkin kullandığının açık bir 

göstergesidir.
24

   

 Afganistan ve Irak harekâtlarından çıkartılan “öğrenilmiş dersler”, ABD‟yi Kültürel 

İstihbarat elde etmeye ilişkin çalışmalara teşvik etmiş ve “kültürün tanınması ve anlaşılması” 

adına bir takım oluşumlara yöneltmiştir. Kültürün harekâtın bir unsuru olarak kullanımına 

ilişkin çalışmalar her ne kadar ABD‟nin Vietnam savaşına dayansa da, özellikle 2001 yılından 

sonra Afganistan‟a gerçekleştirilen harekât sonunda, kültürü tanımanın gerekliliği bir kez 

daha ön plana çıkmıştır. ABD tarafından kültürün tanınmasına ilişkin gerçekleştirilen 

çalışmalar özetle aşağıda açıklanmaktadır. 

 Bölgesel İnsan Dokusunu Tanıma Sistemi (BİDTS)
25

  

 ABD Savunma Bakanlığı tarafından 2005 yılında geliştirilen ve 2007 yılında 

uygulamaya konulan bir proğramdır. Bu proğramın amacı askeri harekâtları desteklemek 

maksadıyla “Çevrenin Kültürel Hazırlığı”nın yapılmasına yöneliktir. Bu proğram; ABD 

Silahlı Kuvvetlerinin harekât icra edeceği bölgelere yönelik sosyo-kültürel bilginin elde 

edilmesi için gerekli askeri ihtiyaçların karşılanması maksadıyla başlatılmış ve uygulamaya 

konulmuştur. Söz konusu sistem kapsamında uygulayıcı olarak “Bölgesel İnsan Dokusunu 

Tanıma Timleri-BİDTT” oluşturulmuştur. Bu timler; 5 üyeden oluşur. Bunların 3‟ü asker, 2‟si 

ise sivildir. Bu personel arasında; asker, dil uzmanı, alan uzmanı, sivil sosyal bilimciler 

(antropolog vb.) bulunmaktadır. Her ne kadar akademisyenler arasında, Antropoloji ve 

Antropologların askeri istihbarat maksatlı kullanılmasına ilişkin etik çartışmalar yaşansa da 

ABD Savunma Bakanlığı bu sistem için önemli bir miktarda kaynak ayırmıştır. 
26

 BİDTT‟ler 

halihazırda Afganistan ve Irak‟ta aktif olarak görevlerini sürdürmektedirler. 

 Kadın Dayanışma Timleri (KDT) 
27

 

 2006 yılında ABD ve Koalisyon Güçleri tarafından başlatılan toplum-merkezli terörizm 

ile mücadele proğramı kapsamında ileri sürülen görüş; zaferin kazanılabilmesi için yerel 

halkın aktif desteğinin sağlanmasının gerekliliği olmuştur. Bu çerçevede toplum-merkezli 

stratejiyi yürütebilmek adına yerel halk ile doğrudan iletişim kurabilecek özel timlerin 

oluşturulmasına karar verilmiştir. Kadın Dayanışma Timleri, bu doğrultuda 2009 yılında 

kurulan timlerden birisidir. Bu timlerin ana görev alanı; Afgan kültürü açısından önemli bir 

yere sahip olan Afgan kadınına ulaşım ve iletişimdir. Bunun yanısıra söz konusu timlerin 

                                                 
24

 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz : Inter-Culturally Intelligent Reward Systems for McDonald's in Pakistan, 

http://www.knowledgeworkx.com/blogs/knowledgeworkx/item/162-culturally-intelligent-reward-systems-for-

mcdonalds-in-pakistan , (Erişim Tarihi 10 Mart 2013) 
25

 Yabancı literatürde HTS (Human Terrain System) olarak geçen kavram, BİDTS (Bölgesel İnsan Dokusunu 

Tanıma Sistemi) şeklinde tercüme edilerek kullanılmıştır. Bahse konu bu kavram, Türkçe literatürde sıkça yer 

almadığından dolayı genel kabul görmüş bir çevirisi bulunmamaktadır. 
26

 Kipp ve diğerleri, “The Human Terrain System: A CORDS for the 21st Century”, Military Review, 

September-October 2006.; AAA Commission on the Engagement of Anthropology with the US Security and 

Intelligence Communities (CEAUSSIC), Final Report on The Army‟s Human Terrain System Proof of Concept 

Program, Submitted to the Executive Board of the American Anthropological Association  October 14, 2009.; 

Human Terrain System Web Page, http://humanterrainsystem.army.mil/index.html, (Erişim Tarihi 14  Mart 

2013) 
27

 Yabancı literatürde FET (Female Engagement Team) olarak geçen kavram, KDT (Kadın Dayanışma Timleri) 

şeklinde tercüme edilerek kullanılmıştır. Bahse konu bu kavram, Türkçe literatürde sıkça yer almadığından 

dolayı genel kabul görmüş bir çevirisi bulunmamaktadır. 

http://www.knowledgeworkx.com/blogs/knowledgeworkx/item/162-culturally-intelligent-reward-systems-for-mcdonalds-in-pakistan
http://www.knowledgeworkx.com/blogs/knowledgeworkx/item/162-culturally-intelligent-reward-systems-for-mcdonalds-in-pakistan
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görevleri arasında kültürel bilgi toplama, bilgi dağıtımı, sağlık yardımı ve eğitim, sivil-asker 

işbirliğini geliştirme ve güvenliğin tesisi gibi görevleri de bulunmaktadır.
28

 

 Kilit Lider Dayanışma Timleri (KLDT) 
29

 

 Kilit Lider (Aşiret/Kabile Lideri, Ata) Dayanışma Timleri, ABD tarafından Afganistan 

ve Irak‟ta harekât alanındaki halkı yönlendirebilecek olan yaşlı ve kilit roldeki insanlar ile 

iletişim kurmak maksadıyla oluşturulan timlerdir. O bölgenin yerel liderleri ile kurulacak iyi 

ilişkiler ve onların “kalplerini ve zihinlerini kazanacak” olumlu hareketler, bu liderlerin terör 

örgütüne katılım sağlayacak gençleri alıkoyması açısından oldukça önemli bir adım 

olacaktır.
30

 

 Sonuç Yerine 

 Geçmişte olduğu gibi gelecekte de devletler arası ilişkilerde askeri güç varlığını devam 

ettirecektir. Başta ABD, İngiltere, Rusya ve Çin olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan 

devletler, askeri güçlerini geliştirmek için sürekli bir silahlanma ve savunma faaliyetleri 

içerisinde bulunmaktadırlar. Bunun yanısıra Varşova Paktını kendisine tehdit olarak 

tanımlayan NATO dahi, Paktın dağılmasına rağmen ortaya çıkan farklı tehditlere yönelik 

Silahlanma Grupları (Kara, Deniz ve Hava) ve Akıllı  Savunma Projeleri vasıtasıyla sürekli 

bir silahlanma yarışı içerisinde yer almaktadır. Görünen o ki; ne devletlerin, ne de NATO gibi 

organizasyonların gelecekte de askeri gücü göz ardı etmeleri imkansızdır. 

 Bunun yanısıra; her ne kadar askeri güç, baskın bir güç unsuru olarak görülse de 

Afganistan ve Irak örnekleri göstermiştir ki; salt askeri güce dayalı bir harekât, başarının tek 

unsuru değildir. Yıllardır harekât alanına ilişkin kültürü göz ardı etmenin sonucu olarak, 

harekâtlar uzun sürmekte ve terörizm ile başa çıkabilmek imkansız hale gelmektedir. Eğer 

tarafsız yerel halkın terör örgütleri ile bağını koparmak mümkün olmuyorsa, terörizmle başa 

çıkabilmek oldukça zor hale gelecektir. Terörizmle mücadelenin hedefi, terör örgütleri ile 

halk arasındaki bağın kopartılması olmalıdır. Dünyada devam eden harekâtlar göz önüne 

alındığında, bu bağın kopartılması maksadıyla sürdürülecek mücadelenin en önemli 

ayaklarından birisinin “bölge kültürünün tanınması ve yerel halkın kalplerinin kazanılması 

olduğu” olduğu açıkça görülecektir. Tanıma ve anlamanın en temel aracının da; etkin, doğru 

ve zamanında elde “Kültürel İstihbarat” olduğu unutulmamalıdır. 

 

 

 

                                                 
28

 Coll, Anna C.”Evaluating Female Engagement Team Effectiveness in Afghanistan”, Honors Thesis 

Collection,Paper 2.2012, http://repository.wellesley.edu/thesiscollection/2 (Erişim Tarihi 14 Mart 2013); Bedell, 

Zoe.”United States Marine Corps Female Engagement Team”, presentation, 2011, 

http://www.nato.int/issues/women_nato/meeting-records/2011/pdf/BEDELL_FETPresentation.pdf, (Erişim 

Tarihi  14 Mart 2013). 

  McCullough, Christopher. “Female engagement teams: who they are and why they do it, 2012”, 

http://www.army.mil/article/88366/, (Erişim Tarihi  15 Mart 2013). 
29

 Yabancı literatürde KLET (Key Leader Engagement Teams) olarak geçen kavram, KLDT (Kilit Lider 

Dayanışma Timleri) şeklinde tercüme edilerek kullanılmıştır. Bahse konu bu kavram, Türkçe literatürde sıkça 

yer almadığından dolayı genel kabul görmüş bir çevirisi bulunmamaktadır. 
30

 NATO Bi-SC Information Operations Reference Book, 2010, http://info.publicintelligence.net/NATO-IO-

Reference.pdf>, (Erişim Tarihi 15 Mart 2013). 

http://repository.wellesley.edu/thesiscollection/2
http://www.army.mil/search/articles/index.php?search=Sgt.+Christopher+McCullough
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SPOT 

Asimetrik tehditlerin ortaya çıkması ile birlikte simetrik tehditlere karşı gerçekleştirilen 

mücadele yöntemleri yetersiz kalmaya başlamıştır.   

Kültür bir “Kuvvet Çarpanı” olarak düşünülmelidir. Kültürün anlaşılması için öncelikle 

insanların “kalpleri ve zihinlerinin” anlaşılması ve kazanılması gerekmektedir.  

Kültürü tanımanın en temel aracı; etkin, doğru ve zamanında elde edilen “Kültürel 

İstihbarat”tır. 


