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GİRİŞ 

İstihbarat, ortaya çıktığı ilk dönemlerden itibaren önemli değişimler geçirmiştir. Teknolojik 

gelişmelere koşut olarak yöntem, teknik ve kaynakları farklılaşmıştır. Günümüzde, istihbarat kendi 

içerisinde kaynakları bakımından alt disiplinlere ayrılan çok boyutlu bir çalışma alanı olarak kabul 

edilmektedir. İstihbaratın kaynaklarına göre alt disiplinleri; görüntü istihbaratını da kapsayan yer-uzamsal 

istihbarat, insan istihbaratı, muhabere ve elektronik istihbaratı kapsayan sinyal istihbaratı, ölçme ve iz 

istihbaratı, açık kaynak istihbaratı, teknik istihbarat ve istihbarata karşı koyma olarak sıralanmaktadır. 

İstihbaratın kapsamı da gittikçe çeşitlenmiş ve genişlemiştir.  21. Yüzyılda istihbarat, olası hasım ülkenin 

askeri gücünün statik ve dinamik bileşenlerinin tespit ve analiz edilmesinin ötesinde, bu ülkenin ulusal 

gücünü oluşturan tüm unsurlar ile istihbarat gayretlerinin yönlendirilmesini gerektirebilecek nitelikteki tüm 

sistem ve alt sistemleri kapsamına almaktadır. Bu nedenle istihbarat, yönlendirilebileceği alanlara göre; 

askeri, siyasi, ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel, demografik, ulaştırma, iletişim ve sağlık vb. olarak 

sınıflandırılabilmektedir. Son yıllarda bu sınıflandırmaya; siber istihbarat ve uzay istihbaratı da dâhil 

edilmektedir.   

Yöntem, teknik ve kapsam olarak meydana gelen değişimler, istihbarat teşkilat yapılarında da 

etkisini göstermektedir. Geleneksel olarak tamamen askerin kontrolünde veya askeri yapılanmaya benzer 

şekilde teşkilatlanmış merkezi istihbarat birimleri yerine, istihbaratın genişleyen kapsamı ve çeşitlenen 

alanlarına uygun yeni işlevsel teşkilatlanma seçenekleri ortaya çıkmaktadır. Seçenekler masaya yatırılırken, 

istihbaratın etkinliğinin korunması ve sivil kontrol altında tutulması önemli tartışma konularını 

oluşturmaktadır.   

İstihbarat, bir taraftan askeri harekât planlarının hazırlanması ve askeri operasyonların 

planlanmasında belirleyici rol oynarken, diğer taraftan ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde, dış 

politika kararlarının alınmasında ve uluslararası ilişkilerin ilgi alanında yer alan çeşitli konular ve sorunların 

çözümlerine yönelik çalışmalarda gerekli bilginin sağlanmasında vazgeçilmez bir konuma sahiptir.  

                                                 
 Doç. Dr., Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı, e-mail: mehmeterol@gazi.edu.tr. 
 Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ABD Doktora Öğrencisi, oktaybin@yahoo.com. 

mailto:mehmeterol@gazi.edu.tr


 2 

Bu makalede temel olarak, istihbaratın uluslararası ilişkiler ile etkileşiminin üç boyuta odaklanarak 

analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bunlar, uluslararası ilişkilerde istihbaratın artan rolü, uygulamada artan 

karşılıklı etkileşime rağmen istihbarat ve uluslararası ilişkiler alanlarının teorik etkileşimin yetersiz kalması 

ile kapsamı genişleyen ve rolü artan istihbaratın demokratik kontrolünün sağlanmasında dikkate alınması 

gereken etkenler olarak ifade edilebilir.   

İSTİHBARATIN TARİHİ, TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE YÖNTEMİ 

İstihbarat, kökleri insanlık tarihinin öncesine uzanan eski bir eylemdir. Kökleri biyolojiktir. Her 

hayvan, zararlı kimyasallar gibi uyarıcıları algılamak ve kendisi için zararlı olup olmadığına karar vermek 

için bir mekanizmaya sahip olmak zorundadır. Bu seviyede istihbarat,  üstünlük kurmak için değil, yaşamak 

için gereklidir. İnsanoğlu, canlıların fiziksel objelerden bilgi alan ilkel kapasitesine, kelimelerden bilgi alma 

yeteneğini katmıştır. Bu sözel yetenek, insanların ve hayvanların, saldırganlardan kaçmak veya avlarını 

yakalamak için kullandıklarından çok daha güçlü bir istihbarat şeklini ortaya çıkarmıştır. Sözel yetenek, 

istihbaratın bugünkü önemini kazanmasını da sağlamıştır. 

İstihbaratın tarihsel süreçteki yolculuğunda, yöntem, teknik ve uygulama alanlarında değişimlere yol 

açan önemli olaylar olmuştur. Fransız İhtilalı ve Sanayi Devrimi, modern dünyayı yaratırken, modern 

istihbaratı da şekillendiren iki önemli olaydır. Napolyon savaşlarıyla birlikte daha önce savaşta hiç dikkate 

alınmayan faktörler önemli hale gelmiştir. Ortaçağ kralları için hedef ülkenin kömür ve demir kaynaklarının 

fazla bir önemi yoktu. Fakat Yeniçağ’da devletlerin modern yöneticileri için bu bilgilerin hayati önemi 

bulunmaktaydı.  Artık, istihbarat tespit edilecek önemli hedeflere sahipti ve savaşta kritik rol oynamaya 

başlamıştı.1 

Ekonomik ve siyasi devrimler; istihbaratın bilgi toplayacağı kaynakları artırmıştır. Bu kaynaklar iki 

bölümde görülebilir. Birincisi kelimelerden değil, nesnelerden alınan bilgidir. Yürüyen askerleri, mevzileri, 

ordugâh dumanlarını görebilir, tank seslerini duyabilir, pişirme kokusunu alabilir ve yer titreşimlerini 

hissedebilirsiniz. Bunlar, “fiziksel istihbarat”tır. Fakat asıl ilerleme, sözel istihbarat alanında olmuştur. Sözel 

istihbarat, çalınmış bir harekât planı, askerlerin morali üzerine hazırlanmış bir rapor veya sözlü verilmiş 

ancak dışarı sızdırılmış bir emir gibi yazılı ve sözlü kaynaklardan bilgi toplar. Sözel istihbarat, istihbaratın 

günümüzdeki önemine kavuşmasının yolunu açmıştır.2 

20. Yüzyılda teknoloji, istihbarat devriminde en önemli faktör olmuştur. Teknolojinin en açık etkisi 

istihbarat toplama metotlarında görülmektedir. Başta, Birinci Dünya Savaşı öncesi telsizin kullanımı olmak 

                                                 
1David Kahn,  “An historical theory of intelligence”, Intelligence and National Security, 2001, cilt 16, sayı 3, s.79-80.  
2 Kahn, a.g.m. s.81. 
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üzere iletişim alanındaki temel değişiklikler, gerçek zamanlı istihbaratın önünü açmıştır. Sinyal istihbaratı 

(SIGINT), Birinci Dünya Savaşı’nda ortaya çıkmış ve yüzyıl boyunca önemini kaybetmemiştir. 20. 

Yüzyılda diğer önemli bir ilerleme, görüntü istihbaratı (IMINT) olmuş ve SIGINT ile birlikte temel toplama 

metodu konumuna yükselmiştir.  

Günümüzde istihbarat, kendi içerisinde kaynakları bakımından alt disiplinlere ayrılan kapsamlı bir 

çalışma alanı olarak kabul edilmektedir. ABD Ordusu’nun “JP 2-0 Müşterek İstihbarat” adlı yayını, 

istihbaratın alt disiplinlerini; görüntü istihbaratını da kapsayan yer-uzamsal istihbarat, insan istihbaratı, 

muhabere ve elektronik istihbaratı kapsayan sinyal istihbaratı, ölçme ve iz istihbaratı, açık kaynak 

istihbaratı, teknik istihbarat ve istihbarata karşı koyma olarak sıralamaktadır.3  

İstihbaratın tanımında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bazı tanımlar, istihbaratla ilgili kulaktan 

kulağa anlatılan gerçek veya hayali olaylara, filmlerdeki karakterlere ve yaşanan tecrübelere, istihbaratın en 

gizemli ve ilgi çekici yanlarına vurgu yapan gizliliğe dayanmaktadır. Bazıları örtülü eylemi, istihbaratın 

tanımına temel bir özellik olarak dâhil ederler; bazıları tanımın içerisine istihbaratın çeşitlerini koyarlar, 

bazıları ise gizli bilgiyi istihbarat olarak tanımlarlar. Bazı tanımlar çok basit, bazıları ise anlaşılmayacak 

kadar karmaşıktır.   

Örneğin David Kahn, istihbaratı en geniş anlamda bilgi olarak tanımlar.4 Sherman Kent, istihbarata 

farklı olguları anlatan üç ayrı anlam vermektedir. Kent’e göre istihbarat, bir çeşit bilgi, bilgi üreten bir çeşit 

örgüt ve istihbarat örgütü tarafından takip edilen bir faaliyettir. Warner’a göre istihbarat, rakip güçlerle 

mücadele eden liderlerin karşılaştıkları tehlikelere karşı tedbir alabilmeleri için özel usullerle yardım edilen 

bir ilişki ve hizmettir. Pratik anlamda, istihbarat karar alıcıları bilgilendirir ve kararları yönlendirir.5 Sims’e 

göre istihbarat, rekabetçi bir ortamdaki karar vericiler için bilginin toplanması, analizi ve yayımıdır.6 JP 2-0, 

askeri bir yayın olmasına rağmen diğer boyutları da kapsayacak şekilde kapsamlı bir tanım vermektedir. 

İstihbarat; yabancı uluslar, düşman ya da potansiyel düşman kuvvetler ile mevcut ve olası operasyon 

alanlarıyla ilgili mevcut bilgilerin toplanması, işlenmesi, birleştirilmesi, kıymetlendirilmesi, analizi ve 

                                                 
3“JP 2-0 Joint Intelligence”, ABD Silahlı Kuvvetleri Müşterek İstihbarat Yayını, 2007, 

(Erişim)http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp2_0.pdf, 16 Nisan 2012, s.I-5. 
4 Kahn, a.g.m, s.79.  
5 Michael Warner, “Intelligence as risk shifting”, Intelligence Theory: Key questions and debates, Studies in 

Intelligence.,  Routledge, London; UK, 2009, s.19. 
6 Jennifer Sims, “Defending Adaptive Realism”,  Intelligence Theory: Key 

questions and debates, Routledge, London, UK, 2009, s.154. 
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yorumlaması ile elde edilen üründür. Bu terim, bu tür bir ürünün elde etmek için yürütülen faaliyeti ve 

örgütü adlandırmak için de kullanılır.7  

Yukarıda en son verilen tanımdan, istihbaratın, “bir süreç sonunda ürün” haline geldiği 

görülmektedir. Bu süreç, istihbarat süreci veya çarkı olarak adlandırılmaktadır. İstihbarat süreci, planlama ve 

yönlendirme, toplama, işleme tabi tutma, analiz ve üretim,  yayım ve kullanma, değerlendirme ve geri 

besleme olarak birbirini bütünleyen altı aşamadan oluşur.8  

 İstihbarat, stratejik, operatif ve taktik olmak üzere,  üç genel düzeyde yapılır. Stratejik istihbarat, 

ulusal strateji ve politikanın geliştirilmesine yardım etme, uluslararası durumu izleme, ülkenin ana silah 

sistem ve kuvvet yapısı ihtiyaçlarını tespit etme ve stratejik operasyonların icrasını destekleme maksatlarıyla 

yapılan istihbarattır. Operatif ve taktik istihbarat, genellikle yürütülen harekâtın çapına ve özelliğine uygun 

olarak yapılır ve çoğunlukla askeri amaçlıdır.9  

İstihbaratı, alanlarına göre sınıflandırmak da mümkündür. Bir hedef ülkenin ulusal gücünü oluşturan 

tüm unsurları ile istihbarat gayretlerinin yönlendirilmesini gerektirebilecek nitelikteki tüm sistem ve alt 

sistemleri, istihbarat alanları olarak değerlendirilebilir. İstihbarat, yönlendirilebileceği alanlara göre; siyasi, 

ekonomik, teknolojik, sosyal, kültürel, demografik, ulaştırma, iletişim ve sağlık vb. olarak sınıflandırılabilir. 

Son yıllarda bu sınıflandırmaya; siber istihbarat ve uzay istihbaratı da dâhil edilmektedir.   

David Khan’a göre istihbaratın temel olarak üç önemli özelliği vardır.10 İlk olarak, istihbarat 

kaynakların optimum kullanımını sağlar. Eğer bir komutan düşman hakkında hiçbir istihbarata sahip değilse, 

bir ihtiyat ayırmak durumundadır. Clausewitz’in söylediği gibi, ihtiyatın amacı beklenmeyen tehlikelere 

karşı koymaktır. Kuvvetler belirsizliğin derecesine göre ihtiyat olarak ayrılmalıdır.11 İkincisi, istihbarat 

savaşta temel unsur değil, yardımcı unsurdur. Savaşlar; insanlar, silahlar, akıl ve azimle kazanılır. İstihbarat 

bunlara hizmet eder.12 Son olarak, istihbarat, savunmanın tanımlayıcı bir karakteridir, taarruzda savunmada 

olduğu kadar hayati değildir.  Harp tarihinde, istihbaratın hayati etki yaptığı muharebelerin çoğu 

savunmadır. Savunmada olan ülkeler, istihbarata daha fazla önem verirken saldırgan ülkeler, istihbaratı 

ihmal etmektedir. Örneğin, Hitler, istihbarata önem vermemiştir. İngiltere, uzun yıllar dış politikasını güç 

                                                 
7 “JP 2-0 Joint Intelligence”,  s.GL-11.  
8 “JP 2-0 Joint Intelligence”,  s.I-7.  
9 JP 2-0 Joint Intelligence, s.I-7.  
10 Khan, a.g.m, s.84-86. 
11 Carl von Clausewitz, On War, çev. Michael Howard and Peter Paret , Princeton University Press, USA, 1976. s.210. 
12 Khan, a.g.m, s.85. 
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dengesi üzerine inşa etmiştir. Bir çeşit savunma anlayışı diyebileceğimiz bu politikayı desteklemek için 

gelişmiş bir istihbarat teşkilatına ihtiyaç duyulmuştur. 

David Kahn’ın ileri sürdüğü özellikler, günümüzde ülkelerin teşkilatlarındaki farklılıkların 

anlaşılmasına ve uluslararası ilişkiler ile istihbarat etkileşiminin belirlenmesinde temel teşkil etmektedir.  

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA İSTİHBARATIN ARTAN ROLÜ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Doğu Bloğu’nun yıkılması, Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve 

küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, uluslararası ilişkiler disiplininin ilgilendiği konu ve sorunların 

sayısında artış ile özelliklerinde farklılaşmalar olmuştur. 21. Yüzyılda uluslararası ilişkilerin ilgilendiği 

alanların başında, uluslararası ve bölgesel krizler, başarısız devletler ve bunların yeniden inşası, terörizm, 

çevre sorunları, sınır aşan kaçakçılık ve örgütlü suçlar gelmektedir. Bu tür sorunlarla karşı karşıya kalan 

ulusal ve uluslararası aktörler, öncelikli olarak ortaya çıkan durum hakkında doğru, ayrıntılı ve zamanında 

bilgi edinmek, diğer bir ifadeyle istihbarat toplamak isterler. Doğru ve zamanında temin edilen istihbarata 

bağlı olarak önleyici tedbirlerin alınması ve uygun bir strateji tespiti mümkün olabilmektedir. Bu nedenle 

çağımızda uluslararası ilişkiler ile istihbarat arasında kuvvetli bir bağ olduğunu söylemek mümkündür.  

Uluslararası ilişkilerle istihbaratın etkileşimi, yaklaşık dört asır önce diplomasinin ortaya çıkması ile 

başlamıştır. İstihbaratın ayrı bir kurum olarak ortaya çıkmasından önce devletler, diplomatları vasıtasıyla 

bilgi toplamışlardır. 17. Yüzyılda diplomasinin gelişmesiyle birlikte, Avrupa ülkeleri rakiplerinin diplomatik 

misyonlarının yazışmalarını ele geçirmek suretiyle istihbarat toplamaya başlamışlardır. Batı ülkelerinde, 

devamlı istihbarat birimlerinin kurulmaya başlandığı 1880’lerin ikinci yarısında diplomatik misyonlar, 

bünyelerinde barındırdıkları askeri ataşeler vasıtasıyla bulundukları ülkelerin askeri olanak ve yetenekleri 

hakkında istihbarat toplamaya devam etmişlerdir. Bu ilişki, günümüzde de sürmektedir. Rönesans’tan 

başlayarak 1800’lere kadar, diplomatların lisanslı ajanlar olduğu ve kendilerinin de ajanlar kullandıkları 

kabul edilmiştir. Son iki yüzyıl içerisinde, uluslararası ilişkilerde diplomasi ve istihbarat arasında ayrım 

yapılmaya başlanmış, 1961 Viyana Sözleşmesi ile diplomatların bilgi toplamasında yasal yollar ve kabul 

edilemez usuller ayrıştırılmaya çalışılmıştır.13 Ancak, bazı ülkelerin diplomatları, halen örtülü 

operasyonlarla istihbarat toplamaktadır. Elçilik binalarının, istihbarat personeli tarafından bir çeşit üs olarak 

kullanıldığına inanılmaktadır.  

Bilgi toplanmasındaki bazı ortak işlevlere rağmen istihbarat ile diplomasi arasındaki asıl ilişki üretici-

müşteri ilişkisidir. Diplomasi, istihbaratı stratejik ve taktik amaçlarla kullanır. Bu temel ilişki, çeşitli ikincil 

                                                 
13 Michael Herman, “Diplomacy and intelligence”, Diplomacy & Statecraft, 1998, cilt 9, sayı 2, s.7. 
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etkileşimlerle bir arada bulunur. Bazen, aynı dış politika konusu üzerinde diplomasi ve istihbarat rekabet 

içerisine girer, bazen de birbirlerinin işlerine müdahalede bulunurlar. Yabancı ülkelerle kurulan diplomasi ve 

istihbarat ilişkileri, genellikle birbirini tamamlayarak ancak bazen bir diğerini değiştirerek etkileşimde 

bulunur. 14 

İlk resmi istihbarat örgütlerinin, dönemin kendine özgü koşullarından alınan derslerle Birinci Dünya 

Savaşından sonra kurulmaya başlanması ile birlikte, istihbaratın kapsamı askeri yeteneklerin ötesine 

taşınmış,  yenidünya düzeninde var olabilmek için hayati öneme sahip olan dış ilişkilere kapsamlı bir 

yaklaşım sonucu, ekonomik, sosyal ve siyasi boyutlar öne çıkmıştır.15 Böylece, istihbaratın uluslararası 

ilişkiler alanıyla etkileşimi artmıştır.  

Düşmanın ortadan kalkması ile insani amaçlı müdahale, ekonomik krizler, uluslararası suç ve dünya 

ticareti gibi alanlarda potansiyel operasyonlara rağmen, istihbarat çevrelerinde bir tanım sorunu yaşanmıştır. 

Benzer şekilde, Sovyetlerden algılanan gerçek tehdit mevcutken, istihbarat örgütlerinin kurumlar arası güçlü 

konumu ve dokunulmazlığı, ortaya çıkan diğer tehditlere de nüfuz etmeye başladıkça sorgulanmıştır. Bu 

durum, 2001 Eylül’üne kadar bu şekilde devam etmiş, ABD’nin teröre karşı savaş ve Afganistan 

müdahalesiyle birlikte istihbarat, özellikle Batı’da kendine önemli amaçlar bulmuştur.16 

21. Yüzyılda meydana gelen değişimlere ayak uydurmaya çalışan istihbarat örgütleri, yeni 

alanlardaki işlevlerini yerine getirebilecek şekilde dönüşüm geçirmeye başlamışlardır. Dönüşümün en ilgi 

çekici boyutunu, hükümetlerin, önemli kararları almalarına etki yapan istihbarat bilgilerini kamuoyuyla 

paylaşması konusu oluşturmuştur. 21. Yüzyıl, yeni bir istihbarat terimiyle tanışmıştır; “kamuya açık 

istihbarat”.  Olaylar ve doktrinler, bu değişime katkı yapmıştır. 11 Eylül saldırıları sonrasında ABD ve 

İngiltere hükümetleri, savaş kararlarına dayanak oluşturan istihbarat bilgilerini kamuoyuyla paylaşma 

zorunluluğunu hissetmişlerdir. Önce İngiliz Hükümeti, 11 Eylül saldırılarını planlayan El-Kaide’nin 

Afganistan’daki üsleri ile Irak’ın kitle imha silahları hakkındaki istihbarat bilgilerini kamuoyuna 

açıklamıştır.17 ABD Hükümeti ise, Irak işgalinden önce 2002-2003 yıllarında CIA’nın Irak’ın kitle imha 

silahları hakkındaki analizlerini kamuoyu ile paylaşmıştır.18 

                                                 
14 Herman, a.g.m. s.7.  
15 Alexander J. Ryland, “Intelligence should be policy relevant and policy Neutral”, Ir3510 Intelligence and National 

Security,  

(Erişim)http://aberdeen.academia.edu/AlexanderRyland/Papers/732005/Intelligence_should_be_policy_relevant_and_

policy_neutral, 19 Nisan 2012, s.5. 
16 Ryland, a.g.m. s. 6.  
17 Wesley K Wark, “Introduction: Learning to Live With Intelligence”, Intelligence and National Security, 2003, sayı 

18, cilt 4, s.8.  
18 Wark, a.g. m. s.9. 
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Dönüşüm sürecinde, istihbarat teşkilatlarının yapılarında da önemli değişiklikler görülmüştür. 

Değişimin tüm boyutlarını, ABD’nin istihbarat yapılanmasında görmek mümkündür.  
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Intelligence Community

Açıklamalar

CIA- CIA

DEA- Uyuşturucu ile mücadele

DIA-Savunma İstihbarat Ajansı

DHS-Anavatan Güvenliği

DNI- Ulusal İstihbarat Direktörü

NCPC- Ulusal Kitle İmha Silahları

Yaygınlaşması ile Mücadele Merkezi

NCTC-Ulusal Terörizmle Mücadele

Merkezi

NGA- Ulusal Yer Uzamsal İstihbarat

Ajansı

NRO-Ulusal Keşif Bürosu

NSA- Ulusal Güvenlik Ajansı

SecDef- Savunma Bakanı

Service Intel Chiefs- Kuvvetlerin 

İsth. Başkanları

USD(I)- Savunma Bakanı İsth. 

Yardımcısı

ABD İstihbarat Yapılanması

 

Şema-1: ABD İstihbarat Yapılanması (JP 2-0 Müşterek İstihbarat sayfa III-3’den alınmış ve tercüme 

edilmiştir.) 

 

Şema-1’deki ABD istihbarat yapılanmasında, uluslararası ilişkiler bakımından dikkat çeken 

özellikler bulunmaktadır. Savunma Bakanlığı bünyesindeki geleneksel istihbarat birimlerinin dışında, Dış 

İşleri, Enerji ve Adalet Bakanlıkları ile Hazine’nin istihbarat birimlerinin; uluslararası krizler, enerji 

güvenliği, ekonomik ve finansal gelişmelerle ilgili olarak bilgi topladıkları, analiz ettikleri ve bunları karar 

vericilere sundukları görülmektedir. Bu birimlerin askeri istihbarat birimleri ve CIA ile ilişkileri de dikkat 

çeken diğer bir özelliktir. İstihbaratın, Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) tarafından koordine edildiği 

görülmektedir.   

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA)’nın yapısı da, ABD’nin uluslararası ilişkilerini 

destekleyebilecek şekilde yapılandırılmıştır. CIA teşkilatında, istihbaratın toplandığı ve analiz edildiği bir 
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bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde 13 ofis yer almaktadır. Dört ofis; Doğu Asya, Latin Amerika, Afrika; 

Yakın Doğu ve Güney Asya; Rusya ve Avrupa ve Irak masaları şeklinde bölgesel siyasi ve ekonomik 

konuları takip etmektedir. Altı ofis ise; suç ve uyuşturucu, kitle imha silahlarının yaygınlaşması ve terörizm 

gibi ulus ötesi konulara odaklanmıştır.19 CIA, bu birimleriyle bakanlıkların istihbarat yeteneklerini takviye 

etmekte ve karar vericilere uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde önemli bilgiler sağlamaktadır. CIA’nın 

internet sayfasında bulunan “World Fact Book”, “CIA Maps&Publications” ve diğer kaynakların hemen 

hepsi dünyadaki ülkeler hakkında istihbarat sağlamaktadır.  

Türkiye’nin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yapılanmasında son yıllarda hayata geçirilen 

düzenlemelerde, özellikle uluslararası ilişkiler alanında 21. Yüzyılın dikte ettiği bilgi ihtiyaçlarını karşılama 

çabasının etkili olduğu görülmektedir. Teşkilatın yapısına 2006 yılında “Stratejik Araştırmalar Birimi” 

eklenmiş ve uluslararası siyasal ortamda geleceğin çalışılması, ulusal güvenlik ve çıkar odaklı stratejik 

öngörü yaratılması hedeflenmiştir.20 

Günümüzde istihbaratın uluslararası ilişkilerle yakın ilişkisinin en iyi görülebildiği yerler, 

uluslararası güvenlik durumunu tüm boyutlarıyla takip etmeye çalışan stratejik araştırma merkezleridir. 

Örneğin, STRATFOR isimli kuruluş; Ortadoğu, Güney Asya, Amerika Kıtası, eski Sovyet ülkeleri, Avrupa, 

Pasifik Asya’sı ve Afrika ülkelerini kapsayacak şekilde; terörizm ve güvenlik, askeri konular, politik 

sorunlar, uluslararası ve bölgesel krizler, çeşitli ülkelerde ortaya çıkan siyasi olaylar, ekonomik ve mali 

problemler ile enerji konusunda istihbarat çalışmaları yürütmektedir.21 Büyük stratejik araştırma 

merkezlerinin bazılarının teşkilat yapılarında doğrudan istihbarat olarak değil, “Araştırma Birimi” olarak 

adlandırılan ancak büyük ölçüde istihbaratla benzer işlevleri yerine getiren unsurlar bulunmaktadır. Bu 

merkezlerde yapılan çalışma ve hazırlanan ürünler, uluslararası ilişkiler alanındaki çeşitli problem 

sahalarında karar vericilere önemli bilgiler sunmaktadır.  

21. Yüzyılda uluslararası kuruluşlar, uluslararası ilişkilerin önemli aktörleri olmuştur. Çeşitli 

uluslararası kuruluşların, ilgi sahalarına göre ülkelerin siyasi, ekonomik, demografik, askeri, sosyal ve 

kültürel yapılarıyla ilgili bilgi toplayıp analiz eden ve istihbarat oluşturan birimleri bulunmaktadır. 

NATO’nun Brüksel’deki karargâhı ile askeri komuta yapısındaki tüm komutanlıklarda istihbarat bölümleri 

bulunmaktadır.22 NATO’nun son stratejik konseptinde, mevcut güvenlik ortamından kaynaklanan tehditler; 

                                                 
19“CIA Organisation”, CIA İnternet Sitesi,  

(Erişim)https://www.cia.gov/offices-of-cia/intelligence-analysis/organization-1/index.html, 20 Nisan 2012. 
20 “MİT Müsteşarlığı Teşkilat Yapılanması”, MİT İnternet Sitesi,  

(Erişim)http://www.mit.gov.tr/teskilat.html, 18 Nisan 2012. 
21 STRATFOR İnternet Sitesi,  (Erişim)http://www.stratfor.com/about_stratfor, 12 Nisan 2012. 
22“NATO Organisation”, NATO İnternet Sitesi,  
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düşük olasılıklı konvansiyonel saldırı, nükleer ve diğer kitle imha silahlarının yaygınlaşması, terörizm, 

bölgesel ve uluslararası siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıklar, her türlü kaçakçılık, siber saldırı, enerji 

güvenliği, askeri alandaki teknolojik gelişmeler ile çevre ve doğal kaynaklarla ilgili sorunlar olarak 

sırlanmaktadır.23 NATO istihbarat birimleri, uluslararası ilişkilerin kapsamında görülebilecek konular ve 

sorunlar hakkında bilgi toplamakta ve geleneksel askeri istihbaratın ötesinde istihbarat üreterek NATO karar 

mekanizmalarını yönlendirmektedirler.  

Avrupa Birliği, bölgesel uluslar üstü bir kuruluş olarak istihbarata önem vermektedir. AB Askeri 

Karargâhı teşkilatında istihbarat bölümü bulunmaktadır.24 AB, kendi güvenlik stratejisinde mevcut güvenlik 

ortamının tehditlerini, kitle imha silahlarının yayılması, terörizm ve örgütlü suçlar, siber saldırılar, enerji 

güvenliği, başarısız devletler ve iklim değişikliği olarak görmektedir.25 Dolaysıyla AB istihbarat birimleri, 

geniş bir yelpazede görev yapmaktadır.  

İstihbaratın uluslararası kuruluşlarla ilişkisi, sadece güvenlik ve siyasi kuruluşlara özgü değildir. 

Dünya Bankası (World Bank) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi ekonomik, mali ve ticari uluslararası 

kuruluşların tüm ülkeler ile uluslararası sorunlar ve küresel eğilimler hakkında kendi ilgi alanlarına yönelik 

olarak bilgi topladıkları ve istihbarat edindikleri görülmektedir. Gerçekte ulusal ve uluslararası finansal ve 

kredi kuruluşlarının teşkilatlarında, istihbarat birimlerinin yer aldığı bilinmektedir. Örneğin, Vakıf Bank 

teşkilat yapısı içinde istihbarat başkanlığı26 ve İş Bankası teşkilatında istihbarat ve mali analiz bölümü27 

dikkati çekmektedir. Bu ve diğer birçok bankanın yürüttüğü bilgi toplama ve istihbarat üretimi, askeri 

harekât ve dış politika kararları için ihtiyaç duyulan istihbarata benzememesine rağmen, sonuçta banka 

operasyonlarının icrası için gereklidir, gizlilik derecelidir ve bir amaca uygun olarak yürütülen süreç 

sonucunda elde edilmektedir. Mali ve ekonomik amaçlı uluslararası kuruluşlar, bankalara benzer şekilde 

değişik isimler altında bilgi toplamakta ve istihbarat üretmektedir. Dünya Bankası’nın “Data&Research-

Veri&Araştırma” bölümü, ülkeler hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.28 Benzer şekilde Uluslararası Para 

                                                                                                                                                                                
(Erişim)http://www.nato.int/cps/en/SID-1C22C6F6-7B10503A/natolive/structure.htm#MS, 13 Nisan 2012. 
23“2010 Strategic Concept”, NATO İnternet Sitesi,  

(Erişim)http://www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf, 14 Mayıs 2012. 
24“European Union Military Staff”, AB İnternet Sitesi,  

(Erişim)http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/EUMS%20organigram%20Mar%202011WL.pdf, 06 

Nisan 2012. 
25“Report on the Implementation of the European Security Strategy”, AB İnternet Sitesi, (Erişim)http://www.eu-

un.europa.eu/documents/en/081211_EU%20Security%20Strategy.pdf,17 Mayıs 2012. 
26“Genel Müdürlük Organizasyonumuz”, Vakıf Bank İnternet Sitesi, 

(Erişim)http://www.vakifbank.com.tr/genel-mudurluk-organizasyonu.aspx, 18 Nisan 2012. 
27“Türkiye İş Bankası Organizasyon Şeması”, İş Bankası İnternet Sitesi,  

(Erişim)http://www.isbank.com.tr/userfiles/Pdf/yi-organizasyon.pdf, 11 Mayıs 2012. 
28“Data&Research”, World Bank İnternet Sitesi,  
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Fonu, ülke raporlarında, stratejik ve ekonomik istihbarat kapsamında değerlendirilebilecek bütçe ayrıntıları, 

kısa, orta ve uzun dönemli mali ve ekonomik beklentiler ile risk alanları gibi bilgileri bulmak mümkündür.29 

Diğer taraftan bu tür ülke raporları, profesyonel istihbarat birimleri tarafından yürütülen ve önceki bölümde 

bahsi geçen açık kaynak istihbaratına veri sağlamaktadır.  

Uluslararası ilişkilerin, devletler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri gibi önemli 

aktörlerinin; uluslararası ilişkiler alanında bulunan çeşitli sorun, risk ve tehditlere yönelik olarak istihbarat 

çalışmaları yaptıkları görülmektedir. Diğer bir ifadeyle uluslararası ilişkiler ile istihbarat iç içedir, ikisi 

arasında yakın bir etkileşim bulunmaktadır. Böyle bir etkileşim, birçok nedenle olağan ve mantıklıdır. 

Başarısız bir devletin yeniden inşasına yönelik plan hazırlayan ve strateji belirleyen uluslararası aktörlerin; 

ilgili ülkenin siyasal, sosyal, coğrafi, ekonomik ve kültürel özelliklerini bilmeksizin başarılı olmaları 

mümkün görünmemektedir. İhtiyaç duydukları bilgileri temin etmek için devletler, stratejik, operatif ve 

taktik düzeyde ve tüm alanlarda istihbarat çalışmaları yürütmek zorundadır. Bu şekilde bir çalışma, krizleri 

önlemede ve kriz yönetiminde, terörizm, örgütlü suçlar ve her türlü kaçakçılıkla mücadelede sorunun 

gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımlanması, uygun strateji ve taktikler oluşturulması, önceliklerin tespit 

edilmesi, uygulama usullerinin belirlenmesi ve kaynak tasarrufu açısından son derece önemlidir.  

İstihbarat ve uluslararası ilişkilerin yakın etkileşimine rağmen iki çalışma alanının akademik olarak 

yakın etkileşimde bulunduğunu söylemek henüz mümkün değildir. Üçüncü bölümde bu etkileşimin 

dinamikleri ve mevcut düzeyi tespit edilmeye çalışılacaktır.  

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İSTİHBARATIN TEORİK ETKİLEŞİMİ  

İstihbarat, yaklaşık yarım asırdır akademik bir çalışma alanı olarak kabul edilmektedir. Sherman 

Kent’in “Strategic Intelligence for American Foreign Policy (Amerikan Dış Politikası için Stratejik 

İstihbaratı)”30 isimli eserinin yayımlanmasıyla başlayan istihbarat çalışmalarının, uluslararası ilişkilerin bir 

alt dalı olarak gelişme süreci, son yıllarda artan bir hızla devam etmektedir.31 Ancak, daha başlangıçta 

akademisyenler tarafından dile getirilen “istihbarat teorisi” oluşturma yönünde yeterince ilerleme 

sağlanamamıştır. Bazı çalışmalar, “istihbarat teorisi” olarak isimlendirilse bile, henüz test edilmeye hazır bir 

                                                                                                                                                                                
(Erişim)http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:476823~pagePK:64165236~piPK:64

165141~theSitePK:469372,00.html, 12 Mayıs 2012. 
29“IMF Country Reports by date”,  IMF İnternet Sitesi,  

(Erişim)http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.aspx?s_year=2011&e_year=2011&brtype=default, 06 Mayıs 

2012. 
30 Sherman Kent, “Strategic Intelligence for American World Policy”, Hamden, Connecticut: 

Archon, USA, 1965, s.xxi, 209. 
31 Gustavo Diaz Matey, “Intelligence Studies at the Dawn of the 21st Century: New Possibilities And Resources For A 

Recent Topic in International Relations”, May 2005, University of Salford,  

(Erişim)http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/16962206/articulos/UNIS0505230004A.PDF,12 Mayıs 2012, s.2. 



 11 

bilimsel çerçevenin olduğunu söylemek zordur.32 İstihbaratın “her şey olduğu” söylenir, ancak çoğu 

uluslararası ilişkiler teorilerinin çalışmalarında ise, adı zikredilmez. Realizm, liberalizm, neo-liberalizm, 

konstrüktivizm ve post modernizm gibi yaklaşımların ortaya koyduğu akademik çalışmalarda, istihbarat 

terimine yeterli ilgi gösterilmez. Yine de istihbarat çalışmalarının genel olarak realizme uygun olduğu 

varsayılmaktadır. Fakat ilginç olan nokta, neo-realist yazarların çalışmalarında, bu alan ihmal edilmektedir. 

İstihbaratın, önemli rol oynadığı insani amaçlı müdahale, barışı koruma ve barış inşası gibi alanlarda da 

ihmali söz konusudur. Son dönemlerde geçmişe oranla gittikçe artan miktarda istihbaratla ilgili kaynak ve 

malzeme genel kullanıma sunulmaktadır. Michael Fry ve Miles Hochstein, fark edilebilir entelektüel 

zenginliğe dönüşmesine rağmen, istihbarat çalışmalarının uluslararası ilişkiler disiplininde yetkin hale 

gelememesini bir başarısızlık olarak yorumlamaktadır.33  

İstihbarat çalışmaları, birçok farklı çalışma alanını desteklemesinden ötürü, disiplinler arası bir 

özellik göstermektedir. İstihbarat, uluslararası ilişkiler ve tarih başta olmak üzere, sosyoloji, hukuk ve ahlak 

gibi çeşitli akademik alanlarla karşılıklı etkileşim içerisindedir. Yine de, ünü ve itibarı olmasına rağmen, 

istihbaratın bir disiplin olarak gelişebilmesi için akademisyenlerin bu alana yoğun bir şekilde ilgi göstermesi 

gerekmektedir. Ancak bu noktada ulaşılabilirlik ve istihbarat ürünlerinin konulara uygunluğu gibi iki temel 

sorun ile karşılaşılmaktadır. Her şeye rağmen önümüzdeki dönemde istihbaratın akademik alanda üzerinde 

kapsamlı çalışmaların yapıldığı bir alana dönüşmesi kaçınılmazdır.   

Realizm  

Realizme göre, devletlerin diğer devletlerin davranışlarını ve oluşan durumdan elde edecekleri 

faydayı maksimize etmeye yönelik araştırma ve analizlerinde, şüphe ve rekabet yer almaktadır. Rakiplerinin 

niyetlerini belirleyebilen bir devlet, bekasını sağlamak için diğer devletlerin güç ve beklentilerini 

dengeleyecek şekilde kendisini uluslararası yapıda konumlandırır.34 

Anarşik uluslararası yapıda işbirliğinin klasik örneği “Mahkûmun İkilemi”dir. Diğer devletlerin 

niyetlerinin bilinmediği bir ortamda işbirliği olasılığı azalmaktadır. Rasyonel seçim teorisi, bulunulan 

durumda en uygun sonucun suçun itiraf edilmesinden ziyade inkâr edilmesi olduğunu göstermektedir.35 

Oyuncu, işbirliği yapma ve olumsuz toplamlı sonuç yaratma riskini almak yerine, inkâr ederek kendi lehine 

                                                 
32 Kahn, a.g.m. s.79. 
33 Michael Fry, Miles Hochstein,  “Epistemic Communities: Intelligence Studies and International Relations”, 

Intelligence and National Security, 1993, cilt 8, sayı 3, s. 14. 
34 Jack Donnelly, “Realism”, (eds) Scott Burchill, Andrew Linklater, Theories of International Relations,4. Baskı, 

Palgrave Macmillan, USA, 2009 s.36.  
35 Donnelly, a.g.m. s.38. 
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en olumlu sonucun oluşması şansına sahip olacaktır.36 İstihbarat, sorun ve tarafların niyetleri hakkında bilgi 

sağlayarak, karar vericilerin Mahkûmun İkilemi gibi durumların üstesinden gelmesine yardımcı olmaktadır. 

Çünkü devletler, aralarındaki güç dengesini ayarlamak suretiyle, ulusal güvenliklerini güvence altına 

alabilecektir.37 Bu nedenle, istihbarat ve politika yapımı iki ayrı alanı oluşturmaktadır: İstihbaratçılar, 

uluslararası politik sistemin yapısal gerçekleri hakkında karar vericilere gerekli bilgileri sağlarken; politika 

yapıcıları ise, sağlanan bilgiler üzerinden stratejilerini belirlemektedir.   

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, Realist yaklaşımda, uluslararası sistem, devlet 

merkezlidir. Devlet, her hangi bir noktada, diğer devletleri düşman olarak algılayabilir ve savaş kaçınılmaz 

hale gelebilir. Bu bağlamda istihbaratçıların rolü, diğer aktörler hakkında yeterli bilgi ve kanıta dayalı açıkça 

belirlenmiş bir strateji oluşturmak için gerekli bilgiyi sağlamaktır. Bu devletin bütünlüğünü korur ve diğer 

aktörler üzerinde güvenlik avantajının sürdürülmesini sağlar. Karar vericiler istihbarat faaliyetlerinin 

yönlendirilmesinde çok yakın bir konumda olduklarında, genellikle taraflı bilgi alırlar, normalde kendilerine 

potansiyel tehdit olarak sunulacak bilgilerin kırpılması ortaya çıkar. Kritik öncelikler verilebilir ancak 

istihbaratçılar tüm boyutları kapsamak durumundadır.  

Bu temel görüşe göre, birçok realist teorisyen, uluslararası güvenliğin bir boyutu olarak bile 

istihbaratı ihmal etmektedir.38 İstihbaratla ilgili yayınların çoğu açıktan olmasa da realist ilkeleri kabul 

etmektedir. Klasik realizm, merkezi bir otoritenin olmamasından kaynaklanan anarşinin uluslararası sistemin 

temel özelliği olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Anarşik ortamda kendine güvenme (self-help) zorunlu 

olmaktadır. Bu yüzden devletler kendilerini savunmak zorundadır ve çatışma her zaman mümkündür.39 

Devletler minimum olarak kendi ulusal güvenliklerini sağlamak, maksimum olarak ise diğerlerini kendi 

kontrolleri altına almak isterler. Devletler silahlanırlar ve tehditlere karşı kapasitelerini artırmak için 

ittifaklara girerler. Kısaca devletler güç peşinde koşarlar. Bunun sonucu olarak uluslararası politika sürekli 

bir güç mücadelesidir. Ortak bir tehdide karşı yapılan işbirliği devletlerarasında kabul edilen bir değer 

değildir.  Diğer taraftan, anlaşmalara uyulmasını sağlayabilecek merkezi bir otorite de yoktur.  

Klasik realist teorinin temel özellikleri ile istihbaratın belirleyici yanları arasındaki uyum, istihbarat 

konusunda çalışan araştırmacıların yayınlarında dikkati çekmektedir. Örneğin, Sherman Kent, stratejik 

istihbaratı ulusal beka için hayati önemde bilgi olarak tanımlamaktadır. Benzer şekilde güvenlik 

                                                 
36 Ryland, a.g.m. s.7.  
37 Donnelly, a.g.m. s.37.  
38 Hans Morgenthau, ulusal gücün unsurları arasında coğrafya, doğal kaynaklar, endüstriyel kapasite, askeri hazırlık 

durumu, nüfus, ulusal karakter, ulusal moral, hükümet ve diplomasinin kalitesini sayar ancak istihbarattan bahsetmez.   

(Politics Among Nations, 4. Baskı, Knopf, New York, USA, 1967.)  
39 Don Munton, “Intelligence Cooperation Meets International Studies Theory: Explaining Canadian Operations in 

Castro's Cuba”, Intelligence and National Security, 2009, cilt 24, sayı 1, s.126.  
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istihbaratının amacı da ulusu ve vatandaşları korumak olarak tanımlanmaktadır.40 Kent, klasik realistler gibi, 

dış ortamda mevcut tehlikeleri, bu tehlikeleri bertaraf etmek için ihtiyaç duyulan güç ve yetenekleri, çatışan 

çıkarları vurgulamaktadır. Jennifer Sims’e göre uluslararası sistem temel olarak anarşik ve kimseye muhtaç 

olmama ortamıdır. Bu koşullar istihbarat ihtiyacını ortaya çıkarır. Abram Shulsky ve Gary Schmitt; 

istihbaratın, silahlı çatışmada düşmanla mücadeleye benzer şekilde iki ülke arasındaki mücadelenin parçası 

olduğunu vurgulamaktadır. Bu iki mücadele kullanılan enstrümanlar bakımından farklıdır:  Muharebede 

silahlar kullanılır, diplomasi iddia ve iknayı kullanır, istihbarat ise bilgi alma ve karşı tarafın bilgi almasını 

engelleme mücadelesi verir.41 Birçok realist teorisyenin ihmal ettiği, fakat gerçek olan bir olgu vardır. 

Hemen bütün devletler, fakat özellikle büyük devletler, gücü devam ettirmenin ve geliştirmenin kritik bir 

elemanı olarak istihbarat edinirler. Uluslararası istihbarat alanında gerçekleştirilen karşılıklı işbirliği, bu 

gücü artırmakta işe yaramaktadır. Halen birçok ülke arasında devam eden istihbarat işbirliği, bir bilgi veya 

istihbarat ittifakı olarak ta görülebilir.  

Neo-Realistler, özellikle işbirliğini kısıtlayan bir etken olarak nispi kazanç peşinde koşulmasına 

vurgu yapar. Kendi çıkarını düşünen ve rasyonel davrandıkları varsayılan devletler, nisbi kazanca göre 

hareket ettiklerinden ötürü, bir işbirliği durumunda öncelikle kimin daha fazla kazanacağı yönünde soru 

sorarlar.42 Eğer bir rakip daha fazla kazanç elde ederse, işbirliği diğerinin rekabetçi pozisyonunu yok 

edebilir ve uzun dönemde güç ve güvenliği tehlikeye sokabilir.43 Bu durum ise, devletler arasındaki 

işbirliğinin kalıcı olmasını engeller. İstihbarat alanındaki çalışmalarda nisbi kazanç açısından yukarıdakilere 

benzer tespitler yapılmaktadır. Lander’e göre istihbaratı temin etmek suretiyle devlet kendi yeteneklerini 

artırmakta, potansiyel hasım devlet üzerinde politik ve stratejik avantaj sağlamaktadır.44 Shulsky ve Schmitt, 

istihbaratı diğer tarafın engellemeye çalıştığı bilgiye erişme çabası olarak tanımlamakta ve nihai amacın, 

“rakip taraf üzerinde avantajlı konuma geçmek” olduğunu ifade etmektedir.45 

Liberal Kurumsalcılık 

Liberal kurumsalcılık teorisi, uluslararası kurumlara önem verir ve bu kurumların; devletler 

arasındaki çatışma ve işbirliğine etkisini vurgular. Uluslararası kurumlar, belirsizliklerin ortadan kaldırılması 

                                                 
40 Sherman Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Hamden, Connecticut: 

Archon, USA, 1965, s.xxi, 209. 
41 Munton, a.g.m. s.127. 
42 Tayyar Arı, Uluslararası ilişkiler teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, Alfa Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, 2006. 

s.202. 
43 Munton, a.g.m. s.128.   
44 Stephan Lander, “International Intelligence Cooperation: An inside perspective”, Cambridge Review of 

International Affairs, cilt 17, sayı 3, s.481. 
45 Abram N Shulsky, Gary J Schmitt, Silent Warfare: Understanding the world of intelligence, 3.Baskı, Potomac 

Boks, Washington DC, USA, 2002,  s.172. 
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ve aktörlerin tercihlerini değiştirmesine yardım edebilecek değer ve kuralların oluşturulmasına katkı yapar. 

Kurumlar, özellikle demokratik devletler açısından daha önemlidir. Liberal kurumsalcılığın temel 

kavramlarından birisi, uluslararası rejim yaklaşımıdır.46 John Ruggie, bu kavramı, bir grup devlet tarafından 

kabul edilen kurallar ve düzenlemeler, planlar, örgütsel enerji ve mali taahhütler ile karşılıklı beklentilerin 

birleşimi olarak tanımlar.47 Kurallar, düzenlemeler ve karşılıklı beklentiler, sisteme katılanların geleceğe 

yönelik davranışlarının tahmin edilebilirliliğinin derecesini sağlar ve böylece diğerlerinin de gruba katkıda 

bulunmasını teşvik eder.  

Özetle, rejimler anarşik ortamın olumsuz etkilerini azaltır ve uzun dönemli işbirliğini mümkün kılar. 

Uluslararası rejimler, ticaret, ekonomi, çevre ve savunma konularında yaygındır. Dünya Ticaret Örgütü, 

Kyoto Protokolü ve NATO, bunlara birkaç örnektir. Günümüzde gizlilikten dolayı görünürlülüğü az 

olmasına rağmen, istihbarat alanında da uluslararası rejimlerden söz edebiliriz. Bir örnek olarak ABD, 

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki “UKUSA” veya “Five Eyes” olarak isimlendirilen 

işbirliği ilişkisi gösterilebilir.48 “UKUSA” gerçekte bir rejim oluşturmaktan ziyade, ABD ve İngiltere ile 

diğer üç devlet arasında İkinci Dünya Savaşı döneminin istihbarat işbirliği olarak başlayan ve az çok 

birbiriyle ilişkili birçok anlaşmayı kapsayan bir yapılanmadır.49  

Politika Oluşumu ve İstihbarat İlişkisi  

İstihbarat çarkı, politika ile istihbarat arasındaki açık ilişkiyi göstermektedir. Her ikisi, istihbarat 

sürecinin aynı aşamalarında birbirlerini etkilerler. Bu durum, “nedensellik bacası” olarak adlandırılır. 

Kararların verilmesinde istihbaratın kullanılması, yeni bir ortam yaratır. Bu ortam ise yeni bir istihbarat 

ihtiyacına yol açar. Dolayısıyla istihbaratın, politika yapımı için devamlılığı ortaya çıkar.50  

Politika oluşumunun istihbarat ile ilişkisi askeri harekâtın planlanmasının istihbarat ile ilişkisine 

oldukça benzerdir. Bir askeri harekât; durumun tespiti ile başlar. Durumun tespiti olası hasım tarafın 

gücünün başta siyasi, askeri, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik özellikler olmak üzere tüm 

boyutlarıyla ortaya konulmasını, harekât ortamının dinamiklerinin belirlenmesini, kendi kuvvetlerimizin, 

bölgesel ve ulusal ortamın, coğrafi ve jeopolitik faktörlerin incelenmesini gerektirir. Bu görevler istihbarat 

                                                 
46 Munton, a.g.m. s.132-133.   
47 John Ruggie, “International Response to Technology: Concepts and Trends”, International Organization, Summer 

1975, cilt 29, sayı 3, s.570. 
48 Jeffrey Richelson, Desmond Ball, The Ties that Bind: Intelligence Cooperation 

between the UKUSA Countries, 1. Baskı, Harper Collins Publishers Ltd, USA, 1986,  1. Bölüm. 
49 Munton, a.g.m, s.133. 
50 Ryland, a.g.m. s.8.  
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örgütleri tarafından yerine getirilebilir. Ulusal ve uluslararası çeşitli konularda oluşturulacak politikalar da 

benzer bir yaklaşımla başlatılır.  

Tespit edilen durum üzerinde, elde mevcut kapasite ve olanaklar dikkate alınarak strateji ve taktikler 

tasarlanabilir. Durum tarafsız ve kapsamlı bir şekilde tespit edilemediğinde alınacak politika kararları da 

hatalı olabilir.  

Strateji ve taktiklerin uygunluğu ve başarısı da istihbarat yapılarak takip edilir. Yeni bilgiler elde 

edildikçe kararlar gözden geçirilir.   

İstihbarat tek başına fazla bir değer ifade etmez. Karar vericilerin ihtiyaçları ölçüsünde değer kazanır. 

Bu nedenle istihbarat planlamasının, politika gereksinimlerinin ışığında başlaması, karar vericilerin bilgi 

istekleriyle yönlendirilmesi, uygulanacak kararların olası sonuçlarını ve etkilerini tahmin edecek şekilde 

devamlılık içermesi geçerli ilkeler olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber, istihbaratın özel politika 

kararlara bağlı olmaksızın, kapsamlı olması ve siyasi tercihlerden etkilenmemesi de gerekmektedir. Bilgi 

toplama sürecinde, istihbaratçılar, üzerinde çalışılan konuyla ilgili tüm bilgileri, niteliği ne olursa olsun, 

objektif bir şekilde karar vericilerin önüne getirmek durumundadır. Bu nedenle istihbarat toplama işlevi, 

sadece öncelikli hedeflerle sınırlandırılmış olmamalıdır. Aksine geniş kapsamlı olmalıdır. Diğer bir deyişle, 

politika oluşumunda kullanılan istihbarat, olaylar ve nedenleriyle ilgili yüzeysel bir kesit çıkarmaktan 

ziyade, genişliğine ve derinliğine bir süreç analizini kapsamalıdır.  

İSTİHBARATIN ETKİNLİĞİ VE DEMOKRATİK KONTROLÜ 

Günümüzde istihbaratın ulusal güvenliğin sağlanmasında, yurttaşların can ve mal güvenliğinin temin 

edilmesinde, ulusal hedeflerin gerçekleştirilmesinde, ulusal çıkarların korunmasında ve uluslararası 

ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde etkin rolünün olduğu kabul edilmektedir. Küresel aktörlerin 

istihbarat alanına büyük kaynaklar ayırarak, teknolojiden azami derecede yararlanan bir istihbarat sistemi 

geliştirdikleri ve istihbarat sistemlerini demokratikleştirdikleri görülmektedir. İstihbarat, sadece küresel 

aktörler için değil tüm ülkeler için gerekli bir sistemdir. Ancak sahip olunan istihbarat sisteminin ülkenin 

ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı ve nasıl kontrol edildiği önemli bir konu olarak tartışılmaktadır.  

Eski Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere bütün otoriter rejimlerde istihbarat sistemi, gücü devam 

ettirmenin kritik bir elemanı olarak görülmüştür. Bu rejimler, serbest seçimler yoluyla kazanılan demokratik 

meşruiyetten ziyade baskı unsurları üzerine kurulmuştur. Bunlar, ülke içi rakipleri tespit etmek, hükümete 

yönelik muhalefeti ortadan kaldırmak ve kitle iletişim araçlarından faydalanarak iç kamuoyunu 

duyarsızlaştırmak için güvenlik ve istihbarat teşkilatlarına dayanmaktadır. İstihbarat örgütleri, hem 
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hükümetin aşırı bağımlılığı hem de kendilerinin güçle doğrudan ilişkili konumları nedenleriyle kuvvetli bir 

yapıya sahip olurlar. Bu durum, otoriter rejimlerde oldukça özerk istihbarat yapılanmalarını ortaya çıkarır.51  

Demokrasilerde, özellikle henüz demokratikleşme süreci yaşayan eski otoriter rejimlerden kurtulmuş 

ülkelerde, devletin ve kurumların inşası sürecinde karşılaşılan temel sorun, istihbarat birimlerin ülke 

yönetimindeki konumudur. İstihbarat teşkilatının yapısı, ulusal güvenlik ve dış politika için hayati işlevlerin 

etkinlikle yerine getirilmesi açısından önemlidir. Ayrıca ülkeye uygun bir teşkilat yapısı oluşturma ihtiyacı 

ve işlevlerin toplu olarak tek elde tutulması veya değişik kurumlara dağıtılmış olarak bulunması gibi önemli 

konularda karar alınması gerekmektedir. Bu şekilde kapsamlı bir yaklaşıma gerek duyulmasının nedenleri 

vardır. İlk olarak, gizlilik, görevin kötüye kullanımının önünü açtığı için demokrasinin düşmanıdır. 

Gizliliğin olduğu yerde, demokrasinin işleyen mekanizması olan hesap verebilirlik ilkesi yoktur. İstihbarat, 

genellikle gizli olduğundan, demokrasinin üzerine inşa edildiği denetim mekanizmalarından bağımsız bir 

konumda bulunabilir. İkincisi, istihbarat örgütleri, gizli olmalarının yanısıra, bilgi toplayıp, bunları analiz 

etmektedir. Bilgi güç demektir. Üçüncüsü, istihbarat örgütleri ve personeli, özellikle yurtdışı 

operasyonlarında rutin bir şekilde yasaları çiğnemektedir. Son olarak, casusluk her yerde yasadışıdır. 

İstihbarat örgütleri yabancılara ajanlık, doküman hırsızlığı ve telefon dinlenmesi gibi yasa dışı işler için 

kaynak aktarırlar.52 

Yeni demokrasilerin cevaplaması gereken soru, ne tür bir istihbarata sahip olmaları gerektiği ve bunu 

nasıl kontrol edecekleridir. Yeni demokrasilerde istihbaratın demokratik kontrolü için seçenekler şu şekilde 

sıralanmaktadır. Öncelikle, açık ve kapsamlı yasal bir çerçeve çizilmelidir. İstihbarat kaygan bir terimdir. 

Yasal çerçeve açık ve sınırları belirli olmadıkça istihbarat kontrol altına alınamaz. Bu çerçevede istihbarat, 

demokratik yapılardan ve süreçlerden doğmalı ve demokratik değerlerin istihbarat sürecinde de 

güçlendirilmesini amaçlamalıdır.53 

Güney Afrika’da 1994’te çoğunluk yönetimine geçildikten sonra, hükümet yasama süreciyle 

istihbarat sisteminin reformunu başlatmıştır. Parlamento, istihbarat sistemini yeniden tanımlayan ve 

yapılandıran üç önemli yasa çıkarmıştır.54 Brezilya’da 1985’te sivil yönetime geçişten sonra nispeten daha 

uzun bir süre gerekmiştir. 1999 yılında, otoriter rejimin istihbarat teşkilatı olan Milli İstihbarat Servisi 

(National Intelligence Service (SIN)) yerine Brezilya İstihbarat Teşkilatı ABIN (Brazilian Intelligence 

                                                 
51 Thomas C. Bruneau, “Controlling Intelligence in NewDemocracies”, International Journal of Intelligence and 

CounterIntelligence, 2001, cilt 14, sayı 3, s.324.  

 
52 Bruneau, a.g.m. s.327. 
53 Bruneau, a.g.m. s.328. 
54 Shaun McCarthy, “South Africa’s Intelligence Reformation’’, International Journal of Intelligence and Counter 

Intelligence, Spring 1996, cilt 9, sayı 1, s. 65-67.  
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Agency) kurulabilmiştir. Brezilya Kongresi, ABIN’ın kurulmasında merkezi bir rol oynamış ve çıkarılan 

yasalar da istihbarat sisteminin sivil yönetimin kontrolü altına alması için yasal zemini oluşturmuştur.55 

Yasal zeminin hazırlanmasında üç önemli karar verilmek zorundadır. İlk olarak, istihbarat 

fonksiyonlarının hangilerine sahip olunacağı ve ne kadar kaynak tahsis edileceğine karar verilmelidir.  Bu 

karar verilirken, küresel ve bölgesel durum, geçmiş tarih, ittifaklar ve mevcut kaynaklar analiz edilmelidir. 

Kaynak tahsisi, politik bir karardır. Siyasiler, kötü komşuların olduğu bir coğrafyada bağımsızlığın 

korunmasında, ülkenin savunulmasında ve tehditlerin ortadan kaldırılmasında istihbaratın sağlayacağı 

bilgilerin rolüne karar vermelidir. İstihbaratın, kaynakların tehditler karşısında optimal bir şekilde 

yönlendirilmesindeki önemi açıktır. Tehditlerin önceden görülmesinde ve daha başlangıç safhasında atılacak 

küçük adımlarla bertaraf edilmesinde ülkenin çıkarı büyüktür. Bunun için de istihbarata ihtiyaç olduğu 

tartışma götürmez.   

İkinci büyük karar, istihbaratın hem üretim hem ürün tüketimi olarak sivil ve askeri unsurlarının 

dengeli oluşumudur. Çoğu ülkelerde istihbarat askerin tekelindedir. Demokratikleşme sürecinde askerin 

kontrolündeki istihbaratın tamamen alınması veya kısmen sivilleştirilmesi kararı verilmek zorundadır. 

Askerler sadece askeri istihbarat, siviller ise stratejik istihbarat ve istihbarata karşı koymadan sorumlu 

olabilir. Benzer şekilde istihbarat ürünlerinin kimlere dağıtılacağı da önemlidir. Başkan, başbakan, 

istihbarattan sorumlu başkan yardımcısı, savunma, içişleri gibi bakanlar, kongre ya da meclis başkanlığı ve 

ilgili alt komisyonlar dağıtım adresleri olarak belirlenebilir. İç ve dış istihbarattan kimlerin sorumlu olacağı 

belirlenmelidir. Çoğu demokrasilerde işlevler ayrı teşkilatlara verilmiştir. Üçüncü karar, istihbarat ve 

politika yapımı arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. Bu konu aynı zamanda istihbarat teşkilatları arasındaki 

koordinasyonun gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. ABD’de tüm istihbarat Ulusal İstihbarat Direktörü 

(NDI) tarafından koordine edilir. Fakat NDI hükümet içinde değildir ve siyasetten bağımsızdır. İngiltere’de 

M15 ve M16 ayrı çalışır, fakat ikisi de İngiltere Dış Ofisinde konuşlanmıştır, politikayla iç içedir. Glenn 

Hastedt, istihbaratın amacının karar vericileri bilgilendirmek ve ikaz etmek olduğunu, kararı politikacıların 

verdiğini, eğer istihbarat siyasi yapıyla bütünleşmiş olarak bulunursa bozulma riskinin olduğunu 

vurgulamaktadır.56 

İstihbaratı kontrol etmek için başvurulan en temel yöntem, işlevlerin farklı teşkilatlara 

paylaştırılmasıdır. Karar vericiler, ABD’de olduğu gibi, tek bir teşkilatın istihbarat üzerinde tekel 

oluşturmasına engel olmalıdır. Uygulanabilir bir düzenleme olarak, silahlı kuvvetler ile polis için, iç ve dış 

istihbarat için farklı teşkilatlar oluşturulmalıdır. Ancak teşkilat sayısındaki artış neticesinde istihbaratta 

                                                 
55 Bruneau, a.g.m, s.328. 
56 Glenn P. Hastedt, Controlling Intelligence, 1. Baskı, Frank Cass Publishers, USA, 1991, s. 10.  
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etkinlik konusu, kurumlararası rekabetten dolayı halen tartışmalıdır. Fakat bu durum, tek bir kuruluş veya 

şahıs tarafından tekel oluşturulmasını engeller ve daha fazla demokratik kontrolü mümkün kılar.57 

Demokratik kontrol için ikinci mekanizma, gözetimdir. İstihbarat kurumunun kendi performansını 

değerlendirir durumda olması ve başka bir üst kurumun gözetiminde yer almaması tehlikelidir. ABD’de 

istihbarat teşkilatları, kendi teftiş sistemine sahiptir. Ancak, hükümetin gözetim organlarına ilaveten, Senato 

ve Temsilciler Meclisinin gözetim komiteleri bulunmaktadır. İngiltere’de gözetim oldukça sınırlıdır. 

Demokrasilerini güçlendirmek isteyen ülkelerde istihbarat demokratik kontrol altında olacaksa gözetim 

gereklidir. Aslında gözetim, istihbaratı kontrol etmesinin yanında, onun halk desteği almasını da sağlar. Bu 

konunun doğasında, istihbaratın demokratik kontrol ihtiyacı ile ulusu savunmak için kendi işini yapmak 

zorunda olan istihbarat aygıtının etkinliğinin mübadelesi gibi bir ikilem bulunmaktadır.  

İstihbarat aygıtları üzerinde demokratik kontrol sağlamak isteyen ülkelerin yapması gereken çok 

önemli görevler vardır. Öncelikle sivil yöneticilerin, kontrol edecekleri istihbaratı öğrenmeleri 

gerekmektedir. Çoğu otoriter rejimlerde, istihbarat askerlerin tekelinde olduğundan, sivil yöneticiler çok az 

bilgiye sahiptir. Çoğunlukla hiç bilgileri yoktur. İkinci görev, demokrasilerde istihbaratın meşru rolünü 

destekleyecek, fakat kontrolsüz işleyişini engelleyecek siyasi bir kültürün yerleştirilmesidir. Böyle bir siyasi 

kültür oluşturmaya, kamuoyunun konuyu tartışmasını sağlamakla başlanabilir. Buradaki asıl nokta, 

tartışmayı başlatmak suretiyle istihbarattan korkulmasını veya ilgisiz kalınmasını aşmaktır. Bunun için de 

sivil toplum örgütleri ile medya kullanılmalıdır. Üçüncü görev ise, istihbarat alanında çalışacak personelin 

seçimi, eğitimi ve göreve hazırlanması kriterlerinin belirlenmesi ve profesyonelliğin artırılmasıdır.  

Bütün uluslar değişen ölçeklerde istihbarat faaliyetleri yaparlar. Hiçbir devlet, sınırlarının içerisinde 

ve dışarısında neler olduğuna kayıtsız kalamaz ve gerekli olduğunda diğer devletlerin kendi ülkesindeki 

gelişmeleri etkilemesine izin vermez. Sivil asker ilişkilerindeki en sorunlu konulardan birisi, istihbaratın 

kontrolüdür.58 

SONUÇ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Doğu Bloğu’nun yıkılması, Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve 

küreselleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, uluslararası ilişkiler disiplininin ilgilendiği konu ve sorunların 

sayısında artış ve bunların özelliklerinde gözle görülür farklılaşma olmuştur. 21. Yüzyılda uluslararası 

ilişkilerin ilgilendiği alanların başında uluslararası ve bölgesel krizler, başarısız devletler ve bunların 

yeniden inşası, terörizm, çevre sorunları, sınır aşan kaçakçılık ve örgütlü suçlar gelmektedir. Bu tür 
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sorunlarla karşı karşıya kalan ulusal ve uluslararası aktörler, öncelikli olarak ortaya çıkan durum hakkında 

gerçekçi, ayrıntılı ve zamanında bilgi edinmek, diğer bir ifadeyle istihbarat toplamak istemektedirler. 

Gerçekçi ve zamanında temin edilen istihbarata uygun olarak önleyici tedbirlerin alınması ve gerçekçi bir 

stratejinin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu nedenle çağımızda uluslararası ilişkiler ile istihbarat 

arasında kuvvetli bir bağ bulunduğunu söylemek mümkündür.  

Uluslararası ilişkiler ile istihbarat arasındaki etkileşimin en önemli kanıtını, ülkelerin istihbarat 

teşkilatlarının değişen yapılanmalarında görmek mümkündür. Bu kapsamda, ABD istihbarat 

yapılanmasında, Savunma Bakanlığı bünyesindeki geleneksel istihbarat birimlerinin yanısıra, Dış İşleri, 

Enerji ve Adalet Bakanlıkları ile Hazine’nin istihbarat birimleri bulunmaktadır. Bu birimler ile askeri 

istihbarat ve CIA ile ilişkiler göze çarpmaktadır. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA’nın, tüm dünyayı 

sorumluluk alanı olarak belirleyip ABD’nin uluslararası ilişkilerini destekleyebilecek şekilde yapılandırılmış 

olması da diğer bir önemli konuyu oluşturmaktadır.  

İstihbaratın, uluslararası ilişkiler alanında artan rolünü, devletlerin dışında uluslararası ilişkilerin 

diğer aktörlerinin faaliyet ve yapılanmalarında görmek mümkündür. Bu tür kuruluşlar, sorumluluk 

alanlarında kendi güvenlik ve çıkarlarını etkileyebilecek tüm gelişmeleri izlemektedir. Yelpazenin önemli 

bir bölümünde, uluslararası ilişkiler kapsamında görülebilecek konular yer almaktadır. Örneğin, Dünya 

Bankası ve IMF gibi uluslararası kuruluşların, ülkeler ve küresel sorunlara yönelik olarak yürüttükleri bilgi 

toplama faaliyetleri, açıkça istihbarat olarak tanımlanmamasına rağmen, birçok durumda stratejik, 

ekonomik, sosyal ve kültürel istihbarat özelliklerini taşımaktadır.  

Uluslararası ilişkilerin aktörlerinden birisi olarak kabul görmeye başlayan sivil toplum örgütlerinin, 

bu kapsamda çeşitli stratejik araştırma merkezlerinin, bölgesel ve küresel ölçekte yürüttükleri, çoğunlukla 

stratejik seviyede görülebilecek bilgi toplama faaliyetleri, istihbaratın uluslararası ilişkilerle artan 

etkileşimine işaret etmektedir.   

İstihbarat ile uluslararası ilişkiler arasında uygulamada gittikçe artan etkileşime rağmen, teorik 

boyutta etkileşimin yetersizliği dikkat çekmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında çalışan akademisyenlerin, 

istihbarat teorisi oluşturma ve bunu uluslararası ilişkiler teorileriyle ilişkilendirmede daha gayretli olmaları 

gerektiği genel kabul görmektedir. Realizm, Neo-Realizm ve Liberal Kurumsalcılık teorilerinin istihbaratın 

çeşitli yaklaşımları ile örtüştüğü birçok nokta bulunmaktadır. Realizm ve neo realizmin güvenlik ağırlıklı,  

anarşiyi çözümlemeye ve güç dengesi analizine odaklı yaklaşımları ile istihbaratın bu konulara bakış açıları 

arasında benzerlikler bulunmaktadır. Daha ötesinde, istihbarat olmaksızın güç dengesi analizi yapmak 

olanaklı görünmemektedir. 20. Yüzyılda başlayan ve 21. Yüzyılın ilk on yılında giderek artan ülkeler arası 
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istihbarat işbirliği ve müşterek yapılanmaların dünya barışının korunması ve tehditlerin önceden belirlenerek 

krizlerin çıkmadan önlenmesi konularında olumlu etkileri dikkate alındığında, Liberal Kurumsalcılığın, 

istihbaratı daha iyi anlama gibi bir sorumluluğu ortaya çıkmaktadır. Ancak hem realistler, hem de liberal 

kurumsalcı çevrelerin, istihbaratı, şu ana kadar adeta ihmal etmeleri, her iki çalışma alanının arasındaki 

etkileşimin gerçekçi ve kapsamlı teorik temellere oturtulmasını engellemiştir.  

Uluslararası ilişkilerde istihbaratın öneminin artmasının ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından 

anlaşılması, istihbarat teşkilatlarının etkinliğinin ve ilgi alanlarının artmasına yol açarken, istihbaratın nasıl 

kontrol edilmesi gerektiği sorununu da gündeme getirmiştir. İstihbaratın demokratik yollarla kontrolü, hesap 

verebilirliği, gözetim ve denetim mekanizması hakkındaki seçenekler konuşulurken, istihbarat işlevlerinin 

neler olması gerektiği, bu işlevlerin nasıl bir teşkilatlanma ile yerine getirilebileceğine de karar verilmesi 

gerekmektedir. İstihbaratın ihtiyaç duyulandan daha büyük olmaması, tek elde toplanmaması, asker ve sivil 

olarak ayrılması, ancak etkinliğinin korunması önemli tercih noktaları olarak ortaya çıkmaktadır.  
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