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Hibrit savaş kavramı nizami ve gayrinizami savaşın iç içe girdiği kompleks bir savaş formunu ifade 

etmektedir. Kavram savaş alanlarının ve araçlarının değişen, gelişen ve iç içe giren kapsamına 

dikkat çekmektedir. İlk defa Frank Hoffman tarafından 2007 yılında Conflict in The 21st Century: 

The Rise of Hybrid Wars isimli çalışmada yer almış hibrit savaş kavramı devletler ve devlet dışı 

aktörler tarafından yürütülmesi mümkün geleneksel yetenekler, düzensiz taktik ve oluşumlar, 

terörist hareketler gibi değişik savaş ve mücadele modlarını bir arada değerlendirmektedir. 

Hoffman bu savaş ve mücadele formlarını hibrit tehdit kavramı altında değerlendirmişse de bunu 

güvenlik bağlamında hibrit güvenlik kavramı altında ele almamıştır. 

Her savaş bir güvenlik anlayışını da gerekli kıldığından hibrit savaş kavramının da yeni nesil bir 

güvenlik anlayışını gerektirdiği ortadadır. Gerek devletler tarafından nizami veya vekalet savaşları 

bünyesinde yürütülen gayrinizami mücadele ve savaşlarda, gerekse devlet dışı aktörlerin kullandığı 

mücadele ve savaş yöntemleri göz önünde bulundurulduğunda uluslararası ilişkilerin meşru 

aktörleri olan devletler için hibrit bir güvenlik anlayışının gerekliliği ortadadır. Bu anlayış ile gerek 

devletler karşısında gerekse devlet dışı aktörlere karşı günümüz şartlarına uygun kompleks bir 

savunma kapasitesi oluşturulması mümkün olacaktır. Gelişmekte olan insansız araç, siber, yapay 

zekâ, haberleşme, savaş vb. teknolojileri de göz önünde bulundurulduğunda hibrit bir güvenlik 

anlayışının ve dahi bunun merkezi komutasının 21. yüzyıl için vazgeçilmez bir bakış açısı olduğu 

ortadadır. Bu tebliğ hibrit savaş kavramının nizami ve gayrinizami güvenlik yaklaşımlarını bir 

arada ele alabilecek kompleks bir güvenlik formu olarak hibrit güvenlik kavramını öne sürmekte, 

uluslararası ilişkiler literatüründe daha önce kullanımına rastlanmamış olan hibrit güvenlik 

kavramını literatüre bir katkı ve öneri olarak tavsiye etmektedir.  
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1. Giriş 

Teknoloji ve haberleşmedeki yükseliş güç, güvenlik, savaş, savunma gibi kavramları da etkilemiş 

olup, yeni nesil bakış açılarını beraberinde getirmiştir. Bilgisayarların ve internetin, cep 

telefonlarının gelişimi, uzay teknolojileri haberleşme ve iletişim noktasında dünyayı daha küçük 

bir hale getirirken; motorlu taşıtlar, hibrit ve elektrikli ulaşım sistemlerindeki gelişmeler ulaşımı 

şehirlerarası yolculuk kıvamına getirmiştir. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ulaşım saatlere 

düşmüş, ülkelerarası iletişim eş zamanlı yapılabilecek hale gelmiştir. Ulaşım ve haberleşmedeki bu 

hızlılığa yapay zekâ, robotik, insansız teknolojiler gibi alanlardaki gelişmeler ile diğer birçok 

kavram ve olgu gibi güç, güvenlik, savaş, savunma kavramları da başkalaşım geçirmiştir. Siber, 

uzay, gıda, biyoloji, farmakoloji gibi yeni rekabet alanları ile geleneksel yaklaşımlar yerini birbiri 

ile iç içe geçmiş ve ilintili kompleks model ve anlayışlara bırakmıştır.  

Tüm bu gelişmeler ışığında savaş mefhumu da günümüzde çok farklı bir noktaya gelmiştir. Savaş 

açısından muharebe alanı ve envanter algısı çokça değişmiştir. Günümüzde kara, deniz ve havaya 

uzay ve siber alanlar eklenmiştir. Bu alansal bağlamda bir genişleme olarak değerlendirilebilir. 

Gelinen aşamada uzaydan saha bilgisi erişimi mümkün olmakta, güç unsurları siber alanda saldırı 

yapabilmekte ve ülkelerin hakimiyet alanlarına müdahale edebilmektedir. Bu alanlardaki kontrol 

ve savunma mekanizmaları sahip olunan teknoloji çerçevesinde aşılabilmekte ve devletlere siyasi 

ve iktisadi az veya çok zarar verebilme kapasitesi taşıyabilmektedir. Bu alanlara ek olarak 

devletlerarası rekabet alanlarına dahil edilen tarım, gıda, biyoloji, farmakoloji gibi alanlar ülkeler 

arasında güç ve güvenlik açısından değerlendirilir bir noktaya gelmiştir. 

Gelişen robotik, yapay zekâ, akıllı teknolojiler, kuantum işlemciler, insansız araçlar, akıllı füze 

sistemleri, yeni nesil radar sistemlerinde yaşanan gelişme ve geliştirmelerin envantere yansıması 

ile savaş mefhumu derinleşmiştir. Artık savaşta insan ölümünü azaltmak için robot ve drone 

teknolojilerinin merkezde olduğu; İKA, İHA, İDA gibi insansız araçlar ile desteklenmiş, radar 

sistemleri ile takip edilen akıllı füzelerin kullanıldığı bir döneme geçilmektedir. Tüm bu gelişmeler 

savaş mefhumunda bilek gücünden öte beyin gücünün ve teknolojinin merkezde olduğu yeni bir 

döneme girildiğini göstermektedir.  

Hoffman’ın 21. yüzyıl başlarında devletler arasındaki savaş, asker, sivil, organize şiddet, terör, suç 

gibi kavramlar arasında net ayrımların olmadığı hibrit savaş kavramı; teknolojik gelişmeler de göz 

önünde bulundurulunca günümüz açısından savaş mefhumunu apayrı bir noktaya taşımaktadır. Bir 



tarafta yeni savaş teknolojilerinin olduğu devletlerarası savaş tanımlanırken, diğer tarafta 

devletlerin harici ve özellikle dahili sahalarında devlet dışı unsurlar olarak sivillerin ve terör 

örgütlerinin mücadele unsuru olarak kullanıldığı bir noktada hibrit savaş kavramı ortaya 

atılmaktadır. Bu ise bir nevi devletler arası vekalet savaşları gibi içeride de vekiller oluşturulması 

yoluyla rakip devletlere içeriden de saldırmayı ve zayıflatmayı tanımlamaktadır. Bu minvalde 

hibrit savaşın tanımlandığı bir noktada hibrit bir güvenliğin de tanımlanması zaruri olmaktadır. Bu 

araştırmada hibrit savaş bağlamında daha önce uluslararası ilişkiler literatüründe karşılaşılmamış 

hibrit güvenlik kavramı tartışılacak olup, hibrit bir güvenlik anlayışının günümüz devletleri 

açısından gerekliliğine dikkat çekilecektir. 

 

2. Hibrit Savaştan Yeni Nesil Bir Güvenlik Anlayışına: Hibrit Güvenlik 

Hibrit savaş kavramı ilk defa 2007 yılında Frank G. Hoffman tarafından ileri sürülmüştür.1 

Literatürde tarihselci bir yaklaşım ile hibrit savaşın Peloponez Savaşı’na kadar uzanan bir kavram 

olduğunu ve batıya özgü bir kavram olmadığını ileri süren tartışmalar bulunmaktadır.2 Eleştirel bir 

bakış açısı ile kavramın siyasi bir söylem olup olmadığını tartışan çalışmalar da mevcuttur.3 

Hoffman’ın ileri sürdüğü hibrit savaş kavramı ile hibrit stratejiler, hibrit tehditler ve hibrit aktörler,4 

hibrit düşmanlar5 gibi kavramlar da çeşitli tartışmalar ile literatürdeki yerini almıştır.  

Geleneksel kapasitelerin, düzensiz taktik ve oluşumların, terörist eylemleri kapsayacak şekilde 

farklı savaşma biçimlerini içeren hibrit tehditlerin varlığından bahseden Hoffman; hibrit savaşların 

devlet ve devlet dışı aktörler tarafından yürütülebileceğini ifade etmiştir. Bu çok modlu eylemlerin 

farklı birimler tarafından veya bazen aynı birim tarafından, çatışmanın fiziki ve psikolojik 

boyutlarında eş etkin etkiler alabilmek için operasyonel ve taktiksel olarak aynı savaş alanı 

içerisinde yönetildiği ve koordine edildiğini, bu etkilerin sonuçlarının savaşın tüm seviyelerinde 

 
1 Frank G. Hoffman, “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars,” Potomac Institute for Policy Studies 

(Virginia, 2007). 
2 Peter R. Mansoor, “Introduction: Hybrid Warfare in History,” Hybrid Warfare: Fighting Complex Opponents from 

the Ancient World, ed. Williamson Murray and Peter R. Mansoor (The United States of America: Cambridge 

University Press, 2012), 2–6. 
3 Ofer Fridman, Vitaly Kabernik, and James C. Pearce, “Hybrid Conflicts and Information Warfare,” Hybrid Conflicts 

and Information Warfare: New Labels, Old Politics, ed. Ofer Fridman, Vitaly Kabernik, and James C. Pearce (The 

United Kingdom: LYNNE RIENNER PUBLISHERS, 2019), 1–4. 
4 Brin Najžer, The Hybrid Age: International Security in the Era of Hybrid Warfare, The Hybrid Age (Great Britain: 

I.B. TAURIS, 2020), 1. 
5 Mansoor, “Introduction: Hybrid Warfare in History,” 2. 



alınabileceğini belirtmiştir.6 Hoffman savaş modlarının ve aktörlerinin, ne tür teknolojilerin 

kullanıldığının belirli olmamasının getirdiği çeşitlilik ve karmaşıklığa hibrit savaş olarak 

tanımlamaktadır.7 Hibrit savaş, savaş ve barış dönemlerinin de belirsizleştiği bir noktada savaşın 

nedeninin ve başlangıcının ilan edilmediği ve nihayetinin de belirli olmadığı bir savaş mefhumunu 

ifade etmektedir. Bu savaş türünde sıcak çatışmadan uzak kalacak bir yöntem ile rakip unsurların 

iradesinin ve rekabet gücünün zayıflatılması ana hedeftir. İstikrarsızlığı sağlayacak şekilde siyasi 

rakiplerin, muhalefetin ve terör gruplarının propagandalarının desteklenmesi ve kendilerine maddi 

imkan sağlanması gibi eylemler hibrit savaş yöntemleri arasında yer almaktadır.8 

Özellikle büyük güçler ve belli bir güç kapasitesine ulaşmış devletlerin benimsediği bir yöntem 

olarak vekalet savaşları orduların karşı karşıya gelmesini ve büyük savaşların tetiklenmesini 

engellerken, dünyanın birçok bölgesinde mikro çatışma alanlarının oluşmasına ve terör 

unsurlarının çoğalmasına neden olmaktadır. Zira vekillerin kullanılması ile ortaya çıkan maliyet 

orduların savaşmasının getirdiği maliyet karşısında oldukça tercih edilebilir bir noktadadır. Ayrıca 

bu tür savaşlarda savaş hukukunun getireceği sorumluluklardan da kaçılmaktadır. Hal böyle olunca 

devletler tercihlerini vekiller üzerinden kullanma yöntemini tercih edebilmektedirler. Vekil 

güçlerin yer aldığı savaş ortamlarında gerek devletler gerekse devlet dışı aktörlerin yer aldığı 

savaşlarda sivillerin ve terör örgütlerinin de yer alması ile kaotik bir yapı oluşmaktadır. Bu tür 

savaş ortamları mevcut coğrafyayı ve sosyo-ekonomik dinamikleri de etkilemekte ve 

dönüştürmektedir. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan devletler için tarihsel kırılmaların 

yaşandığı süreçler oluşabilmektedir. Hibrit savaş yönteminde devletler içeriden baskılandığı için 

normal bir savaştan daha kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Zira savaş iki ordu arasında değil, 

bizatihi devletlerin nüfuz ve etki alanlarında gerçekleşmektedir. Bu cihetten bakınca hibrit savaşın 

geleneksel savaşlara göre daha etkin ve daha tehlikeli olduğu da okunabilmektedir. Zira geleneksel 

savaşlarda ordular yenilse de toplumların bütünlüğünü muhafaza etme ve tekrardan güç toparlama 

imkânı olabilmektedir. Bununla birlikte hibrit savaş devletlerin iç nüfuz bölgelerini hedef 

aldığından özellikle güvenliğini sağlam temeller üzerine tesis edememiş veya belirli bir güvenlik 

kapasitesi inşa edememiş devletler açısından hayati bir tehdit oluşturmaktadır.  

 
6 Hoffman, “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars,” 7–8. 
7 Hoffman, 14. 
8 Şahin Güngör and Aslı Mercimek, “Savaşın Değişen Karakteri Bağlamında Hibrit Tehditler ve Askeri Eğitim,” Hibrit 

Tehditleri Anlamak, ed. Gültekin Yıldız and Barış Ateş (Ankara: Milli Savunma Üniversitesi Yayınları, 2022), 146. 



Günümüzde gelinen noktada devletler terör unsurlarını ve vekilleri kullanarak rakip devletleri 

gücüne göre iç çatışmaya veya iç karışıklığa sürükleyebilmekte, sosyo-ekonomik olarak 

yıpratabilmekte veya en azından rakip devletlerin gündemlerini meşgul edebilmektedir. 

Devletlerin içindeki mevcut muhalif unsurları maddi olarak desteklemek, piyasalarda operasyonel 

hamleler ile ekonomik durumlarında düzensizlikler oluşturmak, sosyo-kültürel sinir uçlarını 

kaşımak sureti ile toplumsal kargaşa ortaya çıkarmak gibi yöntemlerin kullanıldığı bir dönemde 

devletlerin mücadele ve savaş alanları olabildiğine genişlemiştir.  

 

 

Şekil 1. Savaşın Hibritleşmesi (Melezleşmesi)9 

Hibrit savaş kavramı dördüncü nesil savaş, birleşik savaş, sınırsız savaş, geleneksel olmayan savaş, 

doğrusal olmayan savaş, düşük yoğunluklu savaş, gayrinizami savaş, asimetrik savaş gibi savaş 

 
9 Güngör and Mercimek, 148. 



teorilerinin oluşturduğu yeni nesil savaş eğilimlerinin birleştiği bir noktada melez bir savaş 

mefhumunu tanımlamaktadır.10 Devletlerin bizatihi gerçekleştirdiği savaş yöntemlerine ek olarak 

vekillerin ve terör unsurlarının kullanılması savaşın kapsamını daha da genişletmektedir. Çoğul 

veya tekil terör unsurlarının siber saldırı, orman yangınları, canlı bomba, ucuz insansız araçlar ile 

gerçekleştirilen saldırılar gibi maliyeti düşük saldırılar ile büyük etki ve tartışma alanları 

oluşturmak sureti ile devletlere zarar verebilmektedir. Bu minvaldeki hibrit savaş yöntemleri 

devletler için hibrit tehditleri oluşturmaktadır.  

Hibrit tehditlere yönelik çokça çalışma bulunmakta ise de Avrupa Komisyonu tarafından 

yayınlanmış bir çalışma hibrit savaş yöntemlerini modellemiş olması açısından örnek olarak 

incelenebilir. Bu model, bazı unsurların genellenmiş olması ve bazı unsurların eksik olması gibi 

hususlardan dolayı eksik görünse de modelleme açısından hibrit savaşın kapsamına giriş 

mahiyetinde bir örnek teşkil etmektedir.11 

 

Şekil 2. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi Raporu’nda yer alan Hibrit Tehdit Kavramsal Modeli12 

Avrupa Komisyonu bünyesinde hazırlanan bu tabloda hibrit tehditlerin anlaşılması aktörler, 

araçlar, etki alanları ve süreçler olarak dört ana unsurun iyi anlaşılmasına bağlı olarak görülmüştür. 

 
10 Güngör and Mercimek, 145. 
11 Hybrid CoE, “The Landscape of Hybrid Threats: A Conceptual Model Public Version” (Ispra, 2021), 13. 
12 CoE, 13. 



Bu kapsamda günümüz dünyasında bu tür saldırı ve tehditlerin önüne geçebilecek kapsayıcı ve 

kompleks bir güvenlik sisteminin çağın gereklilikleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

minvalde aktörler, savaş alanları, teknolojilerin yapay zeka destekli daha geniş çaplı bir çalışması 

ile hibrit savaş bağlamında hibrit tehditlerin detaylı analizinin çıkartılması günümüz devletleri 

açısından gerekli görünmektedir. Mevcut alanlarda inşa edilecek güvenlik kapasiteleri, güvenlik 

tesisinde görev alacak aktörleri, kullanılacak teknolojileri ve uygulanacak güvenlik yöntemleri de 

ilave olunacak bir modelleme yapılması devletlerin güvenlik alanlarını ve yöntemlerini net bir 

şekilde ortaya koyacaktır. Bu nokta gelişmelere karşı hangi aktörlerin hangi yöntemler ile hangi 

etki sahalarında ve hangi etki seviyesinde hareket ettiğinin ilişki ağının çıkartılması ve buna 

karşılık nasıl bir güvenlik üslubunun uygulanması gerektiği ortaya konulmalıdır.  

 

Şekil 3. Hibrit Savaş-Güvenlik İlişkisi Bağlamında Hibrit Güvenlik Tespit Şeması 

Bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar ile olası tehdit alanlarına karşılık gerekli teknoloji 

destekli güvenlik alt yapısının inşası ve bunun merkezi bir şekilde senkronize kullanımı devletlerin 

güvenlik tesisi için olmazsa olmaz bir noktada durmaktadır. Bu verilerin yapay zekaya 

tanımlanması, hangi tehditlere karşı hangi aktör, yöntem ve teknoloji kullanımı ile nasıl bir 

güvenlik üslubunun kullanılacağına dair tavsiye dökümlerinin alınabilmesi karar mekanizmasını 

hızlandırma açısından önem taşımaktadır. Bu da teknik ve beşerî unsurların toparlandığı merkezi 

komuta sistemlerinin bir arada olduğu çok boyutlu ve çok katmanlı bir güvenlik anlayışını 

gerektirmektedir. Savaş modlarının, kimin savaştığının, ne tür teknolojilerin kullanıldığının belirli 

olmamasının getirdiği çeşitlilik ve karmaşıklık ile hibrit savaş aslında bu cihette bir savaşı 

karşılayabilecek güvenliği de beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede kavramsal bir kapsam ve 

kullanım için hibrit savaş bağlamında güncel savaş alanları bağlamında bir güvenlik mefhumunu 



tanımlayan hibrit güvenlik kavramı ileri sürülmektedir. Hibrit güvenlik kavramının çerçevesi 

günümüz açısından kara, hava, deniz, siber ve uzay alanlarını kapsayacak bir güvenlik anlayışını 

da kapsamaktadır. Geleneksel kapasitelere, düzensiz taktik ve oluşumlara, terörist eylemlere karşı 

mevcut güvenliği tanımlamakta olan kavram tekil unsurların dahi tehdit oluşturabildiği günümüz 

şartlarında bir nevi bir güvenlik kompleksini ifade etmektedir. 

Hibrit güvenlik kavramı hibrit savaş kavramının getirdiği belirsizlikler ortamında devletlere 

mevcut ve olası savaş türlerine karşı gerekli olan toplam korunma ve savunma kapasitesini ifade 

etmektedir. Yukarıda bahsedilen türlü savaş hallerine karşı teyakkuzda olma halini de içinde 

barındıran hibrit güvenlik kavramı; savaş ve barış dönemlerinin tespit edilemediği, savaş 

modlarının ve aktörlerinin, teknolojilerinin belirsizliğinin getirdiği çeşitlilik ve karmaşıklık içinde 

güvenliğin tesis edilebilme hali olarak izah edilebilir. Güvenlik tesisi noktasında savaşan 

aktörlerin, savaş modlarının, savaş teknolojilerinin, savaş yöntemlerinin tespit ve analiz edilmesini 

gerektiren bir bakış açısını beraberinde getirmektedir. Zikredilen unsurlar karşında ne tür güvenlik 

kapasitelerinin inşa edileceği ve hangi unsurların gelen tehditler karşısında nasıl kullanılacağının 

tespiti ve tanımlanması hibrit bir güvenlik kapasitesi tesisi için elzemdir. Bu noktada teknolojinin 

getirdiği yeniliklerden istifade edilmesi, yapay zeka destekli raporlama ve karar destek-öngörü 

sistemlerinin güvenlik kuvvetleri ile entegre olacak şekilde kullanılabilmesi de çağın getirdiği 

yeniliklerin etkin kullanımı açısından değer taşımaktadır. Tehdidin dışarıdan değil içeriden geldiği, 

sayılardan ziyade mevcut kapasitenin etkin kullanımının önem taşıdığı bir dönemde teknolojinin 

etkisiz kullanımı ayrı bir güvenlik zafiyeti oluşturmaktadır.  

Bu bakış açısı ile teknolojinin getirdiği yenilikler ve ileri teknolojiler ile entegre iç ve dış hibrit 

tehditlerin senkronize takip edilebildiği merkezi bir karargah alt yapısından da bahsetmek mümkün 

olacaktır. Bu tür çalışmalar istihbarat alanında mevcut olsa da güvenliğin tamamını kapsayacak bir 

noktaya ulaşmış görünmemektedir. Örneğin Almanya'nın Ulusal Dış İstihbarat Servisi’nde (BND) 

sivil ve askeri istihbarat birleştirilmiştir. Yine 2017 yılı itibari ile NATO bünyesinde sivil ve askeri 

istihbaratın birleştirildiği “NATO Müşterek İstihbarat ve Güvenlik Dairesi (JISD)” kurulmuştur.13 

Bu iki örnekte istihbarat merkezli birimsel bir senkronizasyon mevcut ise de hibrit güvenlik 

tesisinde örneğin polis, jandarma ve asker gibi güvenlik kuvvetlerinin de dahil olduğu ve istihbarat 

 
13 Arndt Freytag von Loringhoven, “NATO İstihbaratının ‘Tek NATO’yu Destekleyecek Şekilde Uyarlanması,” 

NATO Dergisi, 2017, https://www.nato.int/docu/review/tr/articles/2017/09/08/nato-istihbaratinin-tek-nato-yu-

destekleyecek-sekilde-uyarlanmasi/index.html. 



alanı ile birlikte hibrit güvenliği ilgilendirecek diğer alt alanların da toparlandığı ve dahi kara, 

deniz, hava, siber, uzay alanlarında ve robotik, gıda, farmakoloji, sosyo-ekonomi, teknoloji, kültür 

gibi yeni kabul edilen rekabet alanları hakkında akademisyen, uzman ve idarecilerin de yer alacağı 

ve güvenliği tesis edecek şekilde istişarelerin yapılabileceği daha kapsamlı bir model kurulması da 

mümkün görünmektedir. Alanında ihtisaslaşmış disiplinler arası kurulların süzgecinden geçecek 

güvenlik meseleleri ile güvenlik kapasitesinin azami arttırılması ve güvenlik açıklarının 

kapatılması mümkün olacaktır.  

 

Şekil 4. Hibrit Güvenlik İstişare Kurulları Modeli Şeması14 

 
14 Şema devletlerdeki idari, askeri ve akademik yapı ve birimlerine göre uyarlanabilir, ilgili alt birimler ilave edilebilir.  

Hibrit 
Güvenlik 
İstişare 

Kurulları

İdari 
İstişare 

Kurulları

Dışişleri İstişare 
Kurulu

İçişleri İstişare Kurulu

• İç Güvenlik İstişare Kurulları

• Polis Teşkilatı İstişare Kurulu

• Jandarma Teşkilatı İstişare Kurulu

Başkanlık İstişare Kurulu

• İstihbarat Kurulları

• İç İstihbarat İstişare Kurulu

• Dış İstihbarat İstişare Kurulu

Savunma İstişare Kurulu

• Askeri İstişare Kurulları

• Kara Kuvvetleri İstişare Kurulu

• Hava Kuvvetleri İstişare Kurulu

• Deniz Kuvvetleri İstişare Kurulu

• Uzay Kuvvetleri İstişare Kurulu

• Siber Kuvvetler İstişare Kurulu

Bakanlık İstişare 
Kurulları

(Diğer Kurullar)

Akademik 
İstişare 

Kurulları

Beşeri&Sosyokültürel 
İstişare Kurulu

İktisadi İstişare 
Kurulu

Mühendislik İstişare 
Kurulları

Sağlık İstişare 
Kurulları

Akademik İstişare 
Kurulları

(Diğer Kurullar)

Uzman 
İstişare 

Kurulları

Uzman İstişare 
Kurulları

(Diğer Kurullar)Biyolojik&Farmakolojik 
İstişare Kurulu

Tarım&Gıda&Orman 
İstişare Kurulu

Siber İstişare Kurulu

Teknoloji İstişare 
Kurulu



Şekil 4’te hibrit güvenliğin tesisine yönelik kurulabilecek istişare kurullarına dair bir modele yer 

verilmiş olup, sahaya yönelik ihtiyaçlar dahilinde kurulların revizesi mümkündür. Gerekli görülen 

alanlarda ve ihtiyaç duydukça yapılacak toplantılar ile güvenlik kapasitesinin arttırılması ve 

güvenlik açıklarının azaltılması mümkün olacaktır. Mevcut çalışmalar üzere oluşturulmuş bu 

model ileri çalışmalar ile geliştirilebilir, çağın getirdiği ihtiyaçlar bünyesinde kurullara ilaveler ve 

çıkarmalar uygulanabilir. Burada amaç güvenlik kuvvetlerinin saha çalışmalarına yönelik olarak 

gerekli olan teknik ve alansal bilginin sahaya yönelik kullanılmasına yardımcı olacak ve bir nevi 

bilgiyi işlevsel hale getirecek alt yapının tesis edilmesidir. Hibrit Güvenlik İstişare Kurulları’ndaki 

istişareler sonucu ortaya konacak yönetmelikler ile güvenlik kapasitesinin ilgili idari birimler ve 

kolluk kuvvetleri tarafından hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede devletler mevcut alt 

yapılarını daha verimli kullanarak güvenlik kapasitelerini arttırma imkânı bulacaktır.  

 

3. Sonuç 

Gelişen haberleşme ve ulaşım teknolojileri ile savaş ve güvenlik mefhumlarının da formları 

değişmiştir. Savaş alanlarının genişlemesi, savaşın daha geniş alanlarda ve daha farklı yöntemler 

ile ifa edilmesi ile sonuçlanmıştır. Bu genişleme ve yöntem değişikliği hibrit savaş bağlamında 

değerlendirildiğinde; savaş modlarının, aktörlerinin, teknolojilerin belirsizliğinin altını çizen hibrit 

savaş kavramının daha farklı şekilde yorumlanacağı görülmektedir. Hoffman tarafından ileri 

sürülmüş hibrit savaş kavramı savaş alanlarındaki ve aktörlerdeki belirsizliği ifade etmek için 

kullanılmışsa da kavram savaş teknolojisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin yansıması olarak 

alansal ve aktörel genişlemeler ile daha kompleks bir forma geçiş yapmıştır.  

Bu kompleks yapı aynı zamanda karşısında güvenliği de gerektirdiğinden, bu tebliğde uluslararası 

ilişkiler literatüründe yapılan araştırmalar sonucu karşılaşılmamış hibrit güvenlik kavramı ileri 

sürülmüştür. Çok boyutlu ve çok katmanlı bir güvenlik anlayışını tanımlamakta olan bu kavram 

hibrit tehditlere karşı inşa edilmesi gereken, farklı alanlardaki tehditlere cevap verebilecek merkezi 

kompleks bir güvenlik kapasitesini tanımlamaktadır. Devletler ve devlet dışı aktörler tarafından 

gelebilecek çok çeşitli ve belirsiz olası tehditler karşısında güvenliğin tesisi günümüz devletleri 

açısından hayati bir öneme sahiptir. Günümüz şartlarında olası hibrit tehditlere yönelik ileri 

teknoloji ve yapay zeka destekli iç ve dış hibrit tehditlere yönelik senkronize mücadeleye imkan 

verecek merkezi bir karargah alt yapısı da hibrit güvenlik tesisine katkı sağlayacaktır. 
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