
top



Dr$ Por,iTira rEonirsni
nlGr-,,,q.MrNDA

rUnx Dr$ por,irixesrxrN ANALrzr

Editiirler

Dog. Dr. Ertan nfnCif-

Sakarya Universitesi

Doq. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Gazi Universitesi

ANKARA / isra.Nnur,
2012



iqiNnnxir,rcn

rnodr YAKLA1TMLAR
l. D6 Politika'da Rasyonalite Sorunsah: Libya Krizi

Srrasrnda Tiirk Drg Politikasrnrn Rasyonalitesi ........................1
Ertan EFEGIL

:. ingacr Uluslararasr iligkiler Kuramr ve Drg Politika:
Tiirk Dry Politikasrnrn BirAnalizi ............... .........21
TarrK OGUZLU

3. Post-Yaprsalcrhk ve Drg Politika: Tiirkiye'nin Krbrrs
Siiyleminde'Mitli Qrkar'rn ingaasr ......................53
ozlem DEMIRIA$ BAGDONAS

1. Drg PolitikaAnalizindeAktiir-Yapr Sorunu: Mavi Marmara
Baslanr Ve Tiirkiye'nin Israil Politikasrndaki Defigim .........83
Ceren Devran BAYKOTAN - Selim DURStIN

ULUS AL-A L U S LA RARAS I FAKTO RL E R
5. Siyasal Partiler ve Tiirk Drg Politikasr ..................................119

Mtige AKNUR -Rezzan ERSOY

6. Drg Politikada Danrgmanlarrn Rolii ......... ..........157
OmerAK

7. Kamuoyu ve Tiirk Drg Politikast ............... .........181
Bezen Balamir COSKUN

8. Drg Politikanrn Olugumunda StratejikAragtrrma
Merkezlerinin Rolii: Tiirk Drg Politikasrnda Ornek Olaylar
Ba$amrnda Bir inceleme ...-........ ....205
Mehmet Seyfettin EROL - Oktay BNCOI,

xl



9. Tiirk Drq Politikasrnda Siireklilik Unsuru Olarak
Siyasal Rejim ..................237
Mehmet Seyfettin EROL - Emre OZAN

10. Uluslararasr iligkiler ve istihbarat ........... ..........271
Mehmet Seyfettin EROL - Oktay BINGOL

11. Tiirkiye'nin Afrika Politikasmda Baskr Grubu Olarak
Tuskon'un Rolii .......... ....299
Fahri TURK - Kaan GAYTANCIOGLU

12. Uluslararasr Orgiitler ve Drq Politika: Tiirkiye'nin Uluslararasr
Orgiitterde Artan Giiriiniirlflliigii .......... ............325
BezenBalamir COSKTIN - Halit Hakan EDIG

SOSYO.PSLKOLOJLK FAKTdRLER :

13. ideoloji ve Drg Politika ......................347
Mehmet Seyfettin EROL - Emre OZAN

14. Tiirk Drq Politikasrnda Siyasal Kiiltiiriin Etkisi: Kemalist
Siyasal Kiiltiiriin Evrimlepmesi ............. .............375
Ertan EFEGIL

15. Ahlaki ilkelerin Drg Politikaya Yansrmasr: Deferlere Karqrhk
Stratejik Qrkarlar ....,.....399
Ertan EFEGIL

16. Operasyonel Kod Analizi: Tiirk Baqbakanlarrnrn
inang Sistemi ..................415
Banq KESGN

xii



ULUSLARARAST ili$rir_,nn
vn isrinn,tnar

Mehmet Seyfettin EROL-

Oktay BINGOL-.

* Dog. Dr., Gazi universitesi iiBF uluslararasr iligkiler Bttliimii ogretim Uyesi, e-mail:
mehmeterol@ gazi. edu.h

** Dr., Uluslararasr iligkiler, oktaybin@yahoo.com



Girig

istihbarat, ortaya grktrsr ilk ddnemlerden itibaren dnemli deliqimler
gegirmigtir. Teknolojik geligmelere kogut olarak y6ntem, teknik ve
kaynaklan farkhlaqmrgtrr. Giiniimiizde, istihbarat kendi igerisinde
kaynaklan bakrmmdan alt disiplinlere aynlan gok boyutlu bir gahgma
alanr olarak kabul edilmektedir. istihbaratrn kaynaklanna gdre alt
disiplinleri; g<iriintti istihbaratrnr da kapsayan yer-uzamsal istihbarat,
insan istihbarafi, muhabere ve elektronik istihbaratr kapsayan sinyal
istihbarafi, <ilgme ve iz istihbarai, agtk kaynak istihbaratr, teknik
istihbarat ve istihbarata karqr koyma olarak sralanmaktadrr. istihbaratrn
kapsamr da gittikge gegitlenmig ve geniglemigtir.

21. Ynryida istihbarat, olasr hasrm tilkenin askeri giiciiniin
statik ve dinamik bilegenlerinin tespit ve analiz edilmesinin dtesinde,
bu tilkenin ulusal giiciinti olugturan tiim unsurlar ile istihbarat
gayretlerinin ydnlendirilmesini gerektirebilecek nitelikteki tiim
sistem ve alt sistemleri kapsamma almaktadrr. Bu nedenle istihbarat,
ydnlendirilebileceli alanlara gdre; askeri, siyasi, ekonomik, teknoloj ik,
sosyal, kiilttirel, deniografik, ulagtrrma, iletiqim ve salhk vb. olarak
srnrflandmlabilmektedir. Son yrllarda bu smrflandrmaya; siber
istihbarat veluzay istihbaratr da ddhil edilmektedir.

Ydntem, teknik ve kapsam olarak meydana gelen defigimler,
istihbarat tegkilat yaprlarrnda da etkisini gdstermektedir. Geleneksel
olarak tamamen askerin kontroliinde veya askeri yaprlanmayaberuer
gekilde tegkilatlanmrq merkezi istihbarat birimleri yerine, istihbaratrn
genigleyen kapsamr ve geqitlenen alanlanna uygun yeni iglevsel
tegkilatlanma segenekleri ortaya grkmaktadrr. Segenekler masaya
yattnlrken, istihbaratrn etkinlilinin korunmasr ve sivil kontrol altrnda
tutulmasr dnemli tarhqma konulanm olugturmaktadrr.

istihbarat, bir taraftan askeri harekdt planlannm hazrlanmasr ve
askeri operasyonlann planlanmasrnda belirleyici rol oynarken, diler
taraftan ulusal gUvenlik politikalannm belirlenmesinde, drg politika
kararlannm almmasrnda ve uluslararasr iligkilerin ilgi alamnda yer alan
gegitli konular ve sorunlann gdztimlerine ydnelik gahgmalarda gerekli
bilginin saflanmasmda vazgegilmez bir konuma sahiptir.

Bu makalede temel olarak, istihbaratrn uluslararasr iligkiler ile
etkileqiminin iiq boyuta odaklanarak analiz edilmesi amaglanmrgtr.
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Bunlar, uluslararast iligkilerde istihbaratrn artan rolii, uygulamada artan
karqrhkh etkilegime ra[men istihbarat ve uluslararasr iligkiler alanlanrun
teorik etkilegimin yetersiz kalmasr ile kapsamr genigleyen ve rolii artan
istihbaratrn demokratik kontroliiniin saflanmasmda dikkate almmasr

'" gereken etkenler olarak ifade edilebilir.

istihbarahn Tarihi, Tanrm1 Qelitleri Ve Yiintemi

istihbarat, k<ikleri insanhk tarihinin <incesine \zanan eski bir
eylemdir. K0kleri biyolojiktir. Her hayvan, zararh kimyasallar gibi
uyancrlan algrlamak ve kendisi igin zararh olup olmadr[rna karar vermek
igin bir mekanizmaya sahip olmak zorundadr. Bu seviyede istihbarat,
tistiinltik kurmak igin delil, yagamak igin gereklidir. insanoflu, canhlann
fiziksel objelerden bilgi alan ilkel kapasitesine, kelimelerden bilgi
alma yetene[ini katmrgtrr. Bu sozel yetenek, insanlann ve hayvanlann,
saldrrganlardan kagmak veya avlannt yakalamak igin kullandrklanndan
gok daha gtiglti bir istihbarat geklini ortaya grkarmrgtr. Sdzel yetenek,
istihbaratrn bugiinkii cinemini kazanmasrm da safl amr gttr.

istihbaratrn tarihsel siiregteki yolcululunda, ydntem, teknik ve
uygulama alanlannda de[igimlere yol agan dnemli olaylar olmugtur.
Fransrz itrtitatr ve Sanayi Devrimi, modern diinyayr yaratrken, modern
istihbaratr da qekillendiren iki <inemli olaydrr. Napolyon savaglarryla
birlikte daha 6nce savaqta hig dikkate almmayan fakt<irler dnemli
hale gelmigtir. Ortaga! krallarr igin hedef iilkenin kdmtir ve demir
kaynaklannn fazla bir 6nemi yoktu. Fakat Yeniga!'da devletlerin
modern ydneticileri igin bu bilgilerin hayati cinemi bulunmaktaydr.
Artrk, istihbarat tespit edilecek dnemli hedeflere sahipti ve savaqta
kritik rol oynamaya baglamrgtr.t

Ekonomik ve siyasi dewimler; istihbaratrn bilgi toplayacalr
kaynaklan artrmtgtr. Bu kaynaklar iki bolflmde gOriilebilir. Birincisi
kelimelerden delil, nesnelerden alman bilgidir. Yiiriiyen askerleri.
mevzileri, ordugdh dumanlannt gdrebilir, tank seslerini duyabilir.
piqirme kokusunu alabilir ve yer titregimlerini hissedebilirsiniz. Bunlar.
"fiziksel istihbarat"trr. Fakat asrl ilerleme, sdzel istihbarat alanrnda
olmugtur. Srizel istihbarat, gahnmrg bir harekdt planr, askerlerin morali

I David Kahn, 'An Historical Theory Of intelligence", Intelligence And National Securin
2001, Ci l t .  16, Say. 3, s.79-80.
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tuerinehazrlanmrg bir rapor veya sdzlii verilmiq ancak dr$an szdrtlmrg
bir emir gibiyazllrr ve sdzlii kaynaklardan bilgi toplar. Sdzel istihbarat,
istihbaratrn gtiniimiizdeki tlnemine kavugmasmm yolunu agmrgttr.2

20. Ynzyida teknoloji, istihbarat devriminde en dnemli faktOr
olmuqtur. Teknolojinin en agrk etkisi istihbarat toplama metotlannda
gdriilmektedir. Bagta, Birinci Diinya Savaqr dncesi telsizin kullammr
olmak tizere iletiqim alanmdaki temel defiiqiklikler, gergek zamanlr
istihbaratrn <intint agmrytr. Sinyal istihbaratr (SIGINT), Birinci Diinya
Savagt'nda orlaya grkmrq ve yiizyrl boyunca dnemini kaybetmemigtir.
20. Yiizydda diler tinemli bir ilerleme, gdriintii istihbaratr (IMINT)
olmug ve SIGINT ile birlikte temel toplama metodu konumuna
yiikselmiqtir.

Giiniimtizde istihbarat, kendi igerisinde kaynaklan bakrmmdan alt
disiplinlere ayrrlan kapsamh bir gahqma alam olarak kabul edilmekfedir.
ABD Ordusu'nun *IP 2-0 Miiqterek istihbarat" adh yaymr, istihbaratrn
alt disiplinlerini; gcirtintii istihbaratrnr da kapsayan yer-uzamsal
istihbarat, insan istihbarafi, muhabere ve elektronik istihbaratr kapsayan
sinyal istihbarafi, 6lgme ve iz istihbarafi, agrk kaynak istihbarafi, teknik
istihbarat ve istihbarata kargr koyma olarak sralamaktadr.3

istihbaratrn tammmda farkh yaklagrmlar bulunmaktadr. Bazr
tantmlar, istihbaratla ilgili kulaktan kulala anlatrlan gergek veya hayali
olaylara, filmlerdeki karakterlere ve ya$anan tecrtibelere, istihbaratrn
en gizemli ve ilgi gekici yanlanna vurgu yapan gizlllipe dayanmaktadrr.
Bazian drttlfl eylemi, istihbaratrn tarumma temel bir dzellik olarak
dAhil ederle r; baz/ran tammm igerisine istihbaratrn geqitlerini koyarlar,
bazian ise gizli bilgiyi istihbarat olarak tarumlarlar. Bazttanrmlar gok
basit, bazrlan ise anlagrlmayacakkadar karmagrktrr.

Omefin David Kahn, istihbaratr en genig anlamda bilgi olarak
tanrmlar.a Sherman Kent, istihbarata farkh olgulan anlatan iig ayn
anlam vermektedir. Kent'e gdre istihbarat, bir gegit bilgi, bilgi iireten
bir gegit drgtit ve istihbarat drgiitti tarafindan takip edilen bir faaliyettir.
Warner'a gdre istihbarat, rakip gtiglerle miicadele eden liderlerin
kargrlagtrklan tehlikelere kargr tedbir alabilmeleri igin rizel usullerle

I Kahn, a.g.m. s.81.
3 'TP 2-0 Joint Intelligence", ABD Silahlt Kuwetleri Milgterek istihbarat Yayw,2X07,

(Erigim)h@://www.fas.orglirp/doddir/dod/jp2_0.pdf, 16 Nisan 2012, s. I-5.
-l Kahn, a.g. m, s.79.
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yardrm edilen bir iligki ve hizmettir. Pratik anlamda, istihbarat karar
ahcilan bilgilendirir ve kararlan ydnlendirir.s

Sims'e gdre istihbarat, rekabetgi bir ortamdaki karar vericiler
igin bilginin toplanmasr, analizi ve yaytmrdrr.6 JP 2-0, askeri bir yayrn
blmasma ra[men diler boyutlan da kapsayacak gekilde kapsamh bir
tarum vermektedir. istihbarat; yabancr uluslar, diiqman ya da potansiyel
dtlgman kuwetler ile mevcut ve olast operasyon alanlarryla ilgili mevcut
bilgilerin toplanmasr, iqlenmesi, birlegtirilmesi, krymetlendirilmesi,
analizi ve yorumlamasr ile elde edilen iiriindiir. Bu terim, bu ttir bir
tirtintin elde etmek igin ytiriitiilen faaliyeti ve rirgiitti adlandrrmak igin
de kullamlrr.T

Yukarrda en son verilen tarumdan, istihbaratm, "bir stireg sonunda
iir0n" haline geldili gcirtilmektedir. Bu stireg, istihbarat siireci
veya garkr olarak adlandrrrlmaktadrr. istihbarat siireci, planlama ve
y<inlendirme, toplama, igleme tabi tutma, analiz ve tiretim, yaylm ve
kullanma, deferlendirme ve geri besleme olarak birbirini biitiinleyen
alfi aqamadan oluqur.s

istihbarat, stratejik, operatif ve taktik olmak izere, iig genel
diizeyde yaprlrr. Stratejik istihbarat, ulusal strateji ve politikamn
geligtirilmesine yardrm etme, uluslararasl durumu izleme, iilkenin
ana silah sistem ve kuwet yaplsl ihtiyaglanm tespit etme ve stratejik
operasyonlann icrasmr destekleme maksatlanyla yaprlan istihbarattr.
Operatif ve taktik istihbarat, genellikle ytiriitiilen harekdtrn gaprna ve
dzelliline uygun olarak yaprlrr ve golunlukla askeri amaghdr.e

istihbaratr, alanlanna gdre smtflandrrmak da miimkiindiir. Bir
hedef iilkenin ulusal giiciinti olugturan ttim unsurlan ile istihbarat
gayretlerinin ydnlendirilmesini gerektirebilecek nitelikteki ttim sistem
ve alt sistemleri, istihbarat alanlan olarak degerlendirilebilir. istihbarat,
yonlendirilebileceli alanlara gdre; siyasi, ekonomik, teknolojik,
sosyal, ktiltiirel, demografik, ulaqttrma, iletigim ve sa[hk vb. olarak
srnrflandrrrlabilir. Son yrllarda bu smtflandrmaya; siber istihbarat ve
uzay istihbaratr da ddhil edilmektedir.

l

6

7
8
9

Michael Wamer, "Intelligence as risk shifting", Intelligence Theory: Key Questions And
Debates, Sndies inlntelligence., Routledge, London; UK,2009, s. 19.
Jennifer Sims, "Defending Adaptive Realism", Intelligence Theory: Key Questions And
Debates, Routledge, London, UK,2009, s. 154.
"JP 2-0 Joint Intelligence", s. GL-l1.
"JP 2-0 Joint Intelligence", s. I-7.
JP 2-0 Joint Intelligence, s. I-7.
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David Khan'a g6re istihbaratm temel olarak iig dnemli Ozellili
rardr.ro ilk olarak, istihbarat kaynaklann optimum kullammmr saflar.
Ef,er bir komutan dilgman hakkrnda higbir istihbarata sahip depilse, bir
ihtiyat ayrmak durumundadrr. Clausewitz'in sdyledili gibi, ihtiyatrn
amacr beklenmeyen tehlikelere karqr koymaktrr. Kuwetler belirsizli[in
derecesine gdre ihtiyat olarak aynlmahdr.ll

ikincisi, istihbarat sava$ta temel unsur delil, yardrmcr unsurdur.
Savaglar; insanlar, silahlar, akrl ve azimle kazanir. istihbarat bunlara
hizmet eder.12

Son olarak, istihbarat, savunmanm tarumlayrcr bir karakteridir,
raarntzda savunmada oldulu kadar hayati degildir. Harp tarihinde,
istihbaratrn hayati etki yaptrg muharebelerin gopu savunmadr.
Savunmada olan iilkeler, istihbarata dahafazla 6nem verirken saldrgan
[lkeler, istihbaratr ihmal etmektedir. Ornefin, Hitler, istihbarata onem
r.ermemigtir. ingiltere, uzun yrllar drg politikasrnr gtig dengesi iizerine
rnga etmiqtir. Bir gegit savunma anlayrgr diyebilecefimiz bu politikayr
desteklemek igin geliqmip bir istihbarat tegkilatrna ihtiyag duyulmuqtur.

David Kahn'rn ileri siirdii[ii dzellikler, gtiniimiizde iilkelerin
tegkilatlanndaki farkhhklarrn anlagrlmasma ve uluslararasr iliqkiler ile
istihbarat etkilegiminin belirlenmesinde temel teqkil etmektedir.

Uluslararasr ilipkiler Alanrnda istihbaratrn Artan Rolii

So[uk Savaq'm sona ermesi, Do$u Blofu'nun yrkrlmasr, Sovyetler
Birlifi'nin gokmesi ve ktiresellegmenin hrz kazanmasryla birlikte,
uluslararasr iliqkiler disiplininin ilgilendili konu ve sorunlann sayrsmda
artrq ile <izelliklerinde farkhlagmalar olmugtur. 2l. Ynzyida uluslararasr
iligkilerin ilgilendili alanlann bagmda, uluslararast ve bdlgesel l<rizleg
bagansz devletler ve bunlann yeniden inqasr, terdrizm, gevre sorunlan,
smr agan kagakgrhk ve drgiitlfl suglar gelmektedir. Bu ttir sorunlarla
kargr kargrya kalan ulusal ve uluslararasr akt<irler, rincelikli olarak ortaya
grkan durum hakkrnda do$ru, a5mntrh ve zamanrnda bilgi edinmek,

Khan, a.g.m, s. 84-86.
Carl Von Clausewitz, On Wa4MichaelHowardAnd Peter Paret (Qev.), Princeton University
Press, USA, 1976. s.210.
Khan, a.g.z, s. 85.

l0
l l

t2
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diler bir ifadeyle istihbarat toplamak isterler. DoEru ve zamarunda
temin edilen istihbarata baflr olarak dnleyici tedbirlerin almmasr ve
uygun bir strateji tespiti miimkiin olabilmektedir. Bu nedenle gaprmrzda
uluslararasr iligkiler ile istihbarat arasmda kuwetli bir ba! oldulunu
sdylemek mflmktindiir.

Uluslararasr iligkilerle istihbaratrn etkilegimi, yaklaqrk dcirt aur
rince diplomasinin ortaya grkmasr ile baglamrqtrr. istihbaratrn ayn bir
kurum olarak ortaya grkmasmdan cince devletler, diplomatlan vasrtasryla
bilgi toplamrqlardrr. 17. Ynzyflda diplomasinin geligmesiyle birlikte,
Avrupa iilkeleri rakiplerinin diplomatik misyonlamnln yazl gmalannr ele
gegirmek suretiyle istihbarat toplamaya baglamrglardrr. Batr tilkelerinde,
devamh istihbarat birimlerinin kurulmaya baglandr[r 1880'lerin ikinci
yansnda diplomatik misyonlar, biinyelerinde banndrrdrklan askeri
atageler vasrtasryla bulunduklarr tilkelerin askeri olanak ve yetenekleri
hakkrnda istihbarat toplamaya devam etmiglerdir. Bu iligki, gtiniimtizde
de siirmektedir. R<jnesans'tan baglayarak I 800' lere kadar, diplomatlann
lisansh ajanlar olduSu ve kendilerinin de ajanlar kullandrklan kabul
edilmigtir. Son iki ynzyi igerisinde, uluslararasr iliqkilerde diplomasi
ve istihbarat arasmda aynm yapllmaya baglanmrq, 196I Viyana
Sdzleqmesi ile diplomatlann bilgi toplamasrnda yasal yollar ve kabul
edilemez usuller ayngtrrrlmaya gahgrlmrqtrr.13 Ancak, bazr iilkelerin
diplomatlan, halen drttilti operasyonlarla istihbarat toplamaktadrr.
Elgilik binalanmn, istihbarat personeli tarafindan bir gegit iis olarak
kullamldrprna inanrlmaktadr.

Bilgi toplanmasrndaki bazr ortak iglevlere ralmen istihbarat ile
diplomasi arasmdaki asrl iligki tiretici-mtigteri iliqkisidir. Diplomasi,
istihbaratr stratejik ve taktik amaglarla kullamr. Bu temel iligki, gegitli
ikincil etkilegimlerle bir arada bulunur. Bazen,aym drg politika konusu
tizerinde diplomasi ve istihbarat rekabet igerisine girer, bazen de
birbirlerinin iglerine mtidahalede bulunurlar. Yabancr tilkelerle kurulan
diplomasi ve istihbarat iligkileri, genellikle birbirini tamamlayarak
ancak bazen bir diferini deligtirerek etkilegimde bulunur. ra

ilkresmi istihbarat drgiitlerinin, ddnemin kendine dzgii koqullanndan
ahnan derslerle Birinci Diinya Savagmdan sonra kurulmaya baqlanmasr

Michael Herman, "Diplomacy And intelligence", Diplomacy & Statecraft,
Sayt 2,  s.7 .
Herman, a.g.m.s.7.
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ile birlikte, istihbaratrn kapsamr askeri yeteneklerin ritesine tagmmrq,
yenidiinya dtizeninde var olabilmek igin hayati 6neme sahip olan drg
iligkilere kapsamh bir yaklaqrm sonucu, ekonomik, sosyal ve siyasi
boyutlar 6ne grkmrqtrr.rs Bdylece, istihbaratrn uluslararasr iligkiler
alamyla etkilegimi artmrgtrr.

Diigmanm ortadan kalkmasr ile insani amagh miidahale, ekonomik
krizler, uluslararasr sug ve dtnya ticareti gibi alanlarda potansiyel
operasyonlara ralmen, istihbarat gevrelerinde bir tarum sorunu
yaganmrgtrr. Benzer gekilde, Sovyetlerden algrlanan gergek tehdit
mevcutken, istihbarat drgtitlerinin kurumlar arasr giiglii konumu
ve dokunulmazh$r, ortaya grkan diler tehditlere de ntifuz etmeye
baqladtkga sorgulanmrqtrr. Bu durum, 2001 Eyliif iine kadar bu qekilde
devam etmiq, ABD'nin tenire kargr savag ve Afganistan mtidahalesiyle
birlikte istihbarat, dzellikle Bah'da kendine dnemli amaglar bulmugtur. 16

2l.Yttzyrlda meydana gelen deligimlere ayak uydurmaya gahqan
istihbarat drgtitleri, yeni alanlardaki iqlevlerini yerine getirebilecek
;ekilde ddntiqiim gegirmeye baglamrglardrr. Dtiniigiimiin en ilgi gekici
boyutunu, htiktimetlerin, dnemli kararlan almalarrna etki yapan
istihbarat bilgilerini kamuoyuyla paylagmasr konusu olugturmugtur.
I L Ytizytl, yeni bir istihbarat terimiyle tanrqmrgtr; "kamuya agrk
istihbarat". Olaylar ve doktrinler, bu deliqime katkr yapmrqtrr. 11
Eyltil saldrnlan sonrasrnda ABD ve ingiltere hiikiimetleri, savag
kararlanna dayanak olugturan istihbarat bilgilerini kamuoyuyla
paylaqma zorunlululunu hissetmiqlerdir. Once ingiliz Hiiktimeti, 11
Eyliil saldrnlannr planlayan El-Kaide'nin Afganistan'daki iisleri ile
Irak'm kitle imha silahlarr hakkrndaki istihbarat bilgilerini kamuoyuna
agrklamrgtrr.lT ARD Hiikiimeti ise, Irak iggalinden 6nce 2002-2003
lrllannda CIA'mn lrak'm kitle imha silahlarr hakkrndaki analizlerini
iamuoyu ile paylagmrqtrr. 18

Ddniiqiim siirecinde, istihbarat teqkilatlannrn yaprlarrnda da
nemli deli giklikler gdriilmiiqttir. Deli gimin tiim boyutlannr, ABD' nin

-stihbarat yaprlanmasrnda gdrmek miimkiindtir.

j Alexander J. Ryland, "Intelligence should be policy relevant and policy Neutral", Ir35l0
Intelligence andNational Security, (Erigim) http://aberdeen.academia.edu/AlexanderRyland,/
Papers/732005/lntelligence_should_belolicy_relevant_andjolicy_neutral, 19 Nisan
2012, s.  5.

r Ryland, a.g.m. s.6.
- Wesley K Wark, "Introduction: Learning to Live with Intelligence", Intelligence and

National Security,2003, Cilt.4, Sayr. 18, s. 8.
! Wark, a.g.m. s. 9.
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$ema- 1'deki ABD istihbarat yaprlanmasrnda, uluslararasr iliqkiler
bakrmrndan dikkat geken dzellikler bulunmaktadr. Savunma Bakanhlr
biinyesindeki geleneksel istihbarat birimlerinin drgmda, Drg igleri,
Enerji ve Adalet Bakanhklan ile Hazine'nin istihbarat birimlerinin;

'' uluslararasrkrizler, enerji giivenlili, ekonomik ve finansal geliqmelerle
ilgili olarak bilgi topladrklan, analiz ettikleri ve bunlan karar vericilere
sunduklan goriilmektedir. Bu birimlerin askeri istihbarat birimleri ve
CIA ile iligkileri de dikkat geken difer bir dzelliktir. istihbaratrn, Ulusal
istihbarat Direktrirti (DND tarafindan koordine edildili goriilmektedir.

$ema-l: ABD istihbarat Yaprlanmasr (JP 2-0 Miiqterek istihbarat
sayfa III-3'den ahnmrg ve terctime edilrnigtir.)

lntell igence Community
Department of Defense

Acrklamalar
ctA- ctA
DEA- Uyusturucu ile mi-icadele
DIA-Savunma lst ihbarat Ajansr
DHS-Anavatan Giivenligi
DNI- Ulusal lst ihbarat Direktctr i i
NCPC- Ulusal Ki t te lmha Si lahlar l
Yaygrnlagmast i le MUcadele Merkezi
NCTC-Ulusal Terorizmle Milcadele
Merkezi
NGA- Ulusal Yer Uzamsal ist ihbarat
Ajansl
NRO-Ulusal Ke9if  Burosu
NSA- Ulusal Guvenl ik Ajansl
SecDef- Savunma Bakanl
Service Intel Chiefs- Kuwetlerin
lsth. BaSkanlar l
USD(|)-  Savunma Bakanr lsth.
Yardtmcrsl

ABD istihbarat Yaprlanmasl
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ABD Merkezi Haber Alma Tegkilatr (CIA)'mn yaprsl da, AEID'nin
ulusiararasr iligkilerini destekleyebilecek gekilde yaprlandrrlmrgtrr.
CIA tegkilatrnda, istihbaratrn toplandrlr ve analiz edildifii bir bdltim
bulunmaktadr. Bu boltimde 13 ofis yer almaktadrr. D0rt ofis; Dopu
Asya, Latin Amerika, Afrika; Yakrn Dolu ve Gtney Asya; Rusya ve
Avrupa ve Irak masalan geklinde bdlgesel siyasi ve ekonomik konulan
takip etmektedir. Altr ofis ise; sug ve up$turucu, kitle imha silahlannrn
yaygrnlagmasr ve terdrizm gibi ulus citesi konulara odaklanmrgtr.re
CIA, bu birimleriyle bakanhklann istihbarat yeteneklerini takviye
etmekte ve karar vericilere uluslararasr iliqkilerin ytiriitiilmesinde
<inemli bilgiler sallamaktadrr. CIA'mn internet sayfasrnda bulunan
"World Fact Book", .'CIA Maps&Publications" ve diler kaynaklann
hemen hepsi diinyadaki iilkeler hakkrnda istihbarat sa$amaktadrr.

Tiirkiye'nin Milli istihbarat Tegkilafi'nm yaprlanmasmda son
ytllarda hayata gegirilen dtizenlemelerde, dzellikle uluslararasr iligkiler
alarunda 2l.Yiizyindikte ettili bilgi ihtiyaglanm kargrlama gabasmm
etkili oldulu grirtilmektedir. Tegkilatrn yaprsma 2006 ylJnda "Stratejik
Aragtrrmalar Birimi" eklenmiq ve uluslararasr siyasal ortamda gelecelin
galtgrlmasr, ulusal giivenlik ve grkar odakh shatejik dngdrii yarahlmasr
hedeflenmigtir.20

Giiniimiizde istihbaratrn uluslararasr iligkilerle yakrn iligkisinin
en iyi gdriilebildili yerler, uluslararasr giivenlik durumunu ttim
boyutlanyla takip etmeye gahgan stratejik ara$trma merkezleridir.
Ornefin, STRATFOR isimli kurulug; Ortadopu, GiineyAsya, Amerika
Krtast, eski Sovyet tilkeleri, Avrupa, Pasifik Asya'sr ve Afrika tilkelerini
kapsayacak gekilde; terririzm ve gtivenlik, askeri konular, politik
sorunlar, uluslararasr ve bdlgesel kizler, gegitli tilkelerde ortaya grkan
siyasi olaylar, ekonomik ve mali problemler ile enerji konusunda
istihbarat gahgmalarr ytffitmektedir.2l Bflytik stratejik aragtrrma
merkezlerinin bazrlarrmn teqkilat yaprlannda do!rudan istihbarat olarak
defil, "Aragtrrma Birimi" olarak adlandrnlan ancak bUyUk dlgiide
istihbaratla benzer iqlevleri yerine getiren unsurlar bulunmaktadrr. Bu
merkezlerde yaprlan gahgma ve hazrlanan tirtinler, uluslararasr iligkiler

"CIA Organisation", CIA internet Silesl, (Erigim) https://wwwcia.gov/offices-of-cia./
intelligence-analysis/organization- l/index.hfinl, 20 Nisan 20 I 2.
"MiT Mtistegarlrlr Tegkilat Yaprlanmasr", MiT internet Sites;, (Eriqim) http://www.mit.gov.
tr/ teskilat.html. l8 Nisan 2012.
STMTFOR internet Sitesi, (Erigim)http://wwwstratfor.com/about_shatfor, 12 Nisan 2012.
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alamndaki gegitli problem sahalannda karar vericilere dnemli bilgiler
sunmaktadr.

2l . Y nzy:Jda uluslararasr kuruluqlar, uluslararasr iligkilerin tjnemli
alfttjrleri olmugtur. Qegitli uluslararast kuruluqlann, ilgi sahalanna
gdre tilkelerin siyasi, ekonomik, demografik, askeri, sosyal ve kiiltiirel
yapiarryla ilgili bilgi toplayrp analiz eden ve istihbarat oluqturan
birimleri bulunmaktadrr. NAIO'nun Briiksel'deki karargdht ile
askeri komuta yaprsrndaki tiim komutanhklarda istihbarat bdliimleri
bulunmaktadrr.22 NATO'nun son stratejik konseptinde, mevcut giivenlik
ortammdan kaynaklanan tehditler; dtigiik olasrhkh konvansiyonel
saldur, niikleer ve diler kitle imha silahlarrmn yaygmlaqmasr, terdrizm,
bdlgesel ve uluslararast siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsrzhklar,
her tiirlii kagakgrhk, siber saldrn, enerji giivenlifii, askeri alandaki
teknolojik geliqmeler ile gevre ve do$al kaynaklarla ilgili sorunlar
olarak srlanmaktadrr.23 NATO istihbarat birimleri, uluslararasr
iliqkilerin kapsamrnda gdriilebilecek konular ve sorunlar hakkmda bilgi
toplamakta ve geleneksel askeri istihbaratrn dtesinde istihbarat iireterek
NATO karar mekan innalarrm ycinlendirmektedirler.

Avnrpa Birlifii, bdlgesel uluslar iistti bir kuruluq olarak istihbarata
6nem vermektedir. AB Askeri Karargdhr tegkilatrnda istihbarat boliimii
bulunmaktadr.2a AB, kendi gtivenlik stratejisinde mevcut gflvenlik
ortammm tehditlerini, kitle imha silahlannrn yaytlmast, terdrizm ve
Orgiitlti suglar, siber saldrrrlar, enerji giivenlifi, baqansrz devletler
ve iklim degigiklili olarak gdrmektedir.i Dolaysryla AB istihbarat
birimleri, genig bir yelpazede gdrev yapmaktadrr.

istihbaratrn uluslararast kuruluglarla iligkisi, sadece gtivenlik
ve siyasi kuruluglara 6zgii delildir. Diinya Bankasr (World Bank) ve
Uluslararasr Para Fonu (IMF) gibi ekonomik, mali ve ticari uluslararast
kuruluqlann tiim iilkeler ile uluslararasr sorunlar ve kiiresel efilimler
hakkrnda kendi ilgi alanlanna ytinelik olarak bilgi topladtklart ve
istihbarat edindikleri gciriilmektedir. Gergekte ulusal ve uluslararast
finansal ve kredi kuruluglannrn tegkilatlarrnda, istihbarat birimlerinin

"NATO Organisation", NATO Internet Sllesi, (Erigim) http://www.nato.int/cps/en/SlD-
IC22C6F 6-7810503A/natolive/structure.htm#MS, I 3 Nisan 20 1 2.
"2010 Strategic Concept", NATO internet Sitesl, (Erigim)http://www.nato.inVlisbon20l0/
strategic-concept-20 1 0-eng.pdf, 14 Mayrs 2012.
"European Union Military Staff',1 B internet Sitesi, (Erigim)http://www.consilium. europa.
eu/uedocs/cmsUpload/EUMS%20organigramo/o20Mar%20201lWl.pdf, 06 Nisan 2012.
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yer aldr& bilinmektedir. Ome[in, Vakrf Bank tegkilat yaplsl iginde
istihbarat baqkanhgr25 ve iq Bankasr teqkilatrnda istihbarat ve mali analiz
bciliimii26 dikkati gekmektedir. Bu ve diler birgok bankanm yiiriitttigti
bilgi toplama ve istihbarat tiretimi, askeri harekdt ve dtg politika kararlan
igin ihtiyag duyulan istihbarata benzememesine ra$men, sonugta banka
operasyonlanrun icrasr igin gereklidir, gizllllk derecelidir ve bir amaca
uygun olarak yiiriitiilen siireg sonucunda elde edilmektedir. Mali ve
ekonomik amagh uluslararasr kuruluqlar, bankalara benzer qekilde
deligik isimler altrnda bilgi toplamakta ve istihbarat iiretmektedir.
Dtinya Bankasl'nln "Data&Research-Veri&Araqtrrma" bdliimii, iilkeler
hakkrnda aynnfi h bilgiler vermektedir.2' B enzer qekilde Uluslararasr
Para Fonu, iilke raporlannda, stratejik ve ekonomik istihbarat
kapsammda delerlendirilebilecek bttge ayrrntllart, krsa, orta ve uzun
d<inemli mali ve ekonomik beklentiler ile risk alanlan gibi bilgileri
bulmak miimkiindiir.28 Difer taraftan bu tiir iilke raporlan, profesyonel
istihbarat birimleri tarafindan yiiriittilen ve tinceki btiliimde bahsi gegen
agrk kaynak istihbaratrna veri saflamaktadrr.

Uluslararasr iliqkilerin, devletler, uluslararasr kuruluglar ve sivil
toplum drgtitleri gibi <inemli aktdrlerinin; uluslararasr iligkiler alanmda
bulunan geqitli sorun, risk ve tehditlere ydnelik olarak istihbarat
gahgmalan yaptrklan gdriilmektedir. Di[er bir ifadeyle uluslararasr
iligkiler ile istihbarat ig igedir, ikisi arasmda yakrn bir etkileqim
bulunmaktadrr. B0yle bir etkilegim, birgok nedenle olalan ve mantrkhdrr.
Bagansz bir devletin yeniden inqasma ydnelik plan hanrlayan ve
strateji belirleyen uluslararasr aktOrlerin; ilgili tilkenin siyasal, sosyal,
co$rafi, ekonomik ve ktiltiirel dzelliklerini bilmeksizin baganh olmalarr
mtimkiin g<iriinmemektedir. itrtiyag duyduklan bilgileri temin etmek
igin devletler, shatejik, operatif ve taktik diizeyde ve tlim alanlarda
istihbarat gahgmalan yiiriitmek zorundadr. Bu gekilde bir gahqma,
krizleri dnlemede ve \<riz ydnetiminde , teroriznt, orgiitlti suglar ve her
ttirlii kagakgrhkla mticadelede sorunun gergekgi ve aynntth olarak

"Genel Miidiirliik Organizasyonumuz", Vakrf Bank Internet,$resi, (Erigim) http://milw.
vakifbank. com.tr /genel-mudurluk-organizasyonu.aspx, 1 8 Nisan 201 2.

"Tiirkiye iq Bankasl Organizasyon $emasr",lq Bankast internet Sites;, (Erigim) http://www.
isbank. com.trluserfiles/Pdflyi-organizasyon.pdf, I I Mayts 2012.
"Data&Research", World Bank internet Siresi, (Erigim) http://econ.worldbank.org /
WBSITE/EXTERNAL,EXTDEC/0,,menuPK:476823.nagePK:64165236^piPK:64165141

-theSitePK:46937 2,00.html, 12 Mayrs 2012.
"IMF Country Reports by dare". IW Internet Sitesi, (Erigim) http:i/www.imf.org/extemal

/pubs/caVscrl_sp.aspx?s;rear:2011&e_year:2011&brtype=default, 06 Mayrs 2012.
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tammlanmasl, uygun strateji ve taktikler olugturulmast, dnceliklerin
tespit edilmesi, uygulama usullerinin belirlenmesi ve kaynak tasamrfu
aEsmdan son derece <inemlidir.

" 
istihbarat ve uluslararasr iligkilerin yakrn etkilegimine ralmen

iki gahqma alanmtn akademik olarak yakm etkilegimde bulundu!'unu
sdylemek heniiz miimkiin degildir. Ugiincii bdltimde bu etkilegimin
dinamikleri ve mevcut dineyi tespit edilmeye gahgrlacaktrr.

Uluslararasr iligkiter Ve lstihbaratrn Teorik Etkilegimi

istihbarat, yaklaqrk yanm asrdr akademik bir gahqma alanr
olarak kabul edilmektedir. Sherman Kent'in "Strategic Intelligence
for American Foreign Policy (Amerikan Diq Politikasr igin Stratejik
istihbaratr)"2e isimli eserinin yayrmlanmasryla baglayan istihbarat
gahgmalanmn, uluslararast iligkilerin bir alt dah olarak geligme
siireci, son yrllarda artan bir hrzla devam etmektedir.30 Ancak, daha
baqlangrgta akademisyenler tarafindan dile getirilen "istihbarat
teorisi" oluqturma yriniinde yeterince ilerleme saflanamamrqtr. Bazr
gahgmalar, "istihbarat teorisi" olarak isimlendirilse bile, heniiz test
edilmeye hanr bir bilimsel gergevenin oldulunu sdylemek zordur.3r
istihbaratrn "her qey oldufu" s<iylenir, ancak golu uluslararasr iligkiler
teorilerinin gahgmalannda ise, adt zikredilmez. \ealizm, liberalizm,
neo-liberalizm, konstriiktivizm ve post modern izm gibi yaklagrmlann
orlaya koydulu akademik gahgmalarda, istihbarat terimine yeterli ilgi
gdsterilmez. Yine de istihbarat gahgmalannm genel olarak realizme
uygun oldulu varsayrlmaktadrr. Fakat ilging olan nokta, neo-realist
yazarlann gahgmalannda, bu alan ihmal edilmektedir. istihbaratrn,
rinemli rol oynadr$ insani amagh mtidahale, bangr koruma ve bang
ingasr gibi alanlarda da ihmali sriz konusudur. Son ddnemlerde
gegmige oranla gittikge artan miktarda istihbaratla ilgili kaynak ve
malzeme genel kullamma sunulmaktadr. Michael Fry ve Miles
Hochstein, fark edilebilir entelekttiel zenginli[e ddntigmesine rafmen,

29 Sherman Kent,"Strategic Intelligencefor American World Poliq|', Hamden, Connecticut:
Archon, USA, 1965, s. xxi,209.

30 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, (Eriqim) http://www.ucm.es/BUClWrevistas/cpsl16962206/articulos/
UNIS0505230004 A.PDF,12 Mays 2012, s. 2.

3l Kahn, a.g.m.s.79.
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istihbarat gahgmalannln uluslararasr iliqkiler disiplininde yetkin hale
gelememesini bir bagansrzhk olarak yorumlamaktadr.32

istihbarat gahgmalan, birgok farkh gahgma alamm
desteklemesinden <ittirti, disiplinler arasr bir dzellik gdstermektedir.
istihbarat, uluslararasr iligkiler ve tarih bagta olmak izere, sosyoloji,
hukuk ve ahlak gibi gegitli akademik alanlarla kargrhkh etkilegim
igerisindedir. Yine de, tinii ve itiban olmasma rafmen, istihbaratrn bir
disiplin olarak geliqebilmesi igin akademisyenlerin bu alana yo[un bir
qekilde ilgi gdstermesi gerekmektedir. Ancak bu noktada ulagrlabilirlik
ve istihbarat iiriinlerinin konulara uygunlu[u gibi iki temel sorun ile
kargrlagrlmaktadr. Her geye ralmen dntimiizdeki drinemde istihbaratrn
akademik alanda iizerinde kapsamh gahgmalann yaprldrsr bir alana
d<iniiqmesi kagmrlmazdr.

Realian

Realizme gdre, devletlerin diler devletlerin davranrglanm
ve olugan durumdan elde edecekleri faydayr maksimize etmeye
yrinelik aragtrrma ve analizlerinde, qiiphe ve rekabet yer almaktadrr.
Rakiplerinin niyetlerini belirleyebilen bir devlet, bekasmr sallamak igin
di$er devletlerin gtig ve beklentilerini dengeleyecek gekilde kendisini
uluslararasr yaprda konumlandrnr.33

Anargik uluslararasr yaprda igbirlifinin klasik drneli "Mahk0mun
ikilemi"dir. Diler devletlerin niyetlerinin bilinmedili bir ortamda
iqbirlili olasrhlr azalmaktadn Rasyonel segim teorisi, bulunulan
durumda en uygun sonucun sugun itiraf edilmesinden ziyade inkdr
edilmesi oldulunu gristermektedir.3a Oyuncu, igbirlili yapma ve
olumsuz toplamh sonug yaratma riskini almak yerine, inkdr ederek
kendi lehine en olumlu sonucun olugmasr $ansma sahip olacaktr.35
istihbarat, sorun ve taraflann niyetleri hakkrnda bilgi sallayarak,karar
vericilerin Mahk0mun ikilemi gibi durumlann tistesinden gelmesine
yardrmcr olmaktadr. Qiinkt devletler, aralanndaki giig dengesini

32 Michael Fry Miles Hochstein, "Epistemic Communities: Intelligence Studies and
Intemational Relations", Intelligence and National Security, 1993, Cilt. 8, Sayr. 3, s. 14.

33 Jack Donnelly, "Realism", (eds.) Scott Burchill, Andrew Linklater, Theories oflnternational
Relations,4. Baskr, Palgrave Macmillan, USA,2009 s.36.

34 Donnelly, a.g.m. s.38.
35 Ryland, a.g.m. s.7.
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ayarlamak suretiyle, ulusal giivenliklerini giivence altrna alabilecektir.36
Bu nedenle, istihbarat ve politika yaplml iki ayn alanr olugturmaktadrr:
istihbaratgrlar, uluslararasr politik sistemin yaprsal gergekleri hakkrnda
karar vericilere gerekli bilgileri sallarken; politika yaprcrlan ise,
sa$anan bilgiler iizerinden stratejilerini belirlemektedir.

Daha agrk bir gekilde ifade etmek gerekirse, Realist yaklaqrmda,
uluslararasr sistem, devlet merkezlidir. Devlet, her hangi bir noktada,
diler devletleri diigman olarak algrlayabilir ve sava$ kagmrlmaz hale
gelebilir. Bu ballamda istihbaratgrlann rolti, diler aktdrler hakkrnda
yeterli bilgi ve kanrta dayah agrkga belirlenmig bir strateji oluqturmak
igin gerekli bilgiyi sallamaktrr. Bu devletin btitiinlii!'iinii korur ve
diler aktdrler iizerinde giivenlik avantajmm stirdiirtilmesini saflar.
Karar vericiler istihbarat faaliyetlerinin ydnlendirilmesinde gok yakrn
bir konumda olduklannda, genellikle taraflr bilgi alrrlar, normalde
kendilerine potansiyel tehdit olarak sunulacak bilgilerin krprlmasr
ortaya grkar. Kritik dncelikler verilebilir ancak istihbaratgrlar ttim
boyutlan kapsamak durumundadrr.

Bu temel g<iriige gtire, birgok realist teorisyen, uluslararasr
gtivenlilin bir boyutu olarak bile istihbarafl ihmal etmeltedir.3T
Istihbaratla ilgili yayrnlarrn gopu agrktan olmasa da realist ilkeleri
kabul etmektedir. Klasik realizm, merkezi bir otoritenin olmamasmdan
kaynaklanan anarginin uluslararasr sistemin temel dzelli[i oldu[u
diigiincesine dayanmaktadrr. Anargik ortamda kendine giivenme (self-
help) zorunlu olmaktadr. Bu yiizden devletler kendilerini savunmak
zorundadr ve gafiqma her zaman miimktindiir.3s Devletler minimum
olarak kendi ulusal giivenliklerini saplamak, maksimum olarak ise
dilerlerini kendi kontrolleri altrna almak isterler. Devletler silahlanrrlar
ve tehditlere karqr kapasitelerini artrrmak igin ittifaklara girerler. Krsaca
devletler giiq pelinde kogarlar. Bunun sonucu olarak uluslararasr
politika stirekli bir gtig mticadelesidir. Ortak bir tehdide kargr yapilan
igbirli$i devletlerarasrnda kabul edilen bir de[er defildir. Diler taraftan,
anlagmalara uyulmasmr sallayabilecek merkezi bir otorite de yoktur.

Donnelly, a.g.m.s.37.
Hans Morgenthau, ulusal giiciin unsurlan arasmda co$afua, dolal kaynaklar, endiistriyel
kapasite, askeri haznhk durumu, niifus, ulusal karakter, ulusal moral, htkiimet ve
diplomasinin kalitesini sayar ancak istihbarattan bahsefinez. (Politics Among Nations,4.
Baskr, Knopf, New York, USA, 1967.)
Don Munton, "Intelligence Cooperation Meets Intemational Studies Theory: Explaining
Canadian Operations in Castro's Ctba", Intelligence and National Security, 2009, Cilt. 24,
Sayr. 1, s. 126.
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Klasik realist teorinin temel <izellikleri ile istihbaratrn belirleyici

lanlan arasmdaki uyum, istihbarat konusunda gahgan aragtrmacrlann

layrnlannda dikkati gekmektedir. 6rne!in, Sherman Kent, stratejik
istihbaratr ulusal beka igin hayati cinemde bilgi olarak tantmlamaktadr.
Benzer gekilde giivenlik istihbaratrmn amacl da ulusu ve vatandaglarr
korumak olarak tarumlanmaktadr.3e Kent, klasik realistler gibi, drq
ortamda mevcut tehlikeleri, bu tehlikeleri bertaraf etmek igin ihtiyag
duyulan giig ve yetenekleri, gatl$an grkarlarr vurgulamaktadr. Jennifer
Sims'e gdre uluslararasr sistem temel olarak anargik ve kimseye muhtag
olmama ortamrdrr. Bu koqullar istihbarat ihtiyacrm ortaya gftanr. Abram
Shulsky ve Gary Schmitt; istihbaratrn, silahh gatrgmada d-iigmanla
miicadeleye benzer gekilde iki iilke arasrndaki miicadelenin pargasl
oldufunu wrgulamaktadrr. Bu iki mtcadele kullanrlan enstriimanlar
bakrmmdan farkhdrr: Muharebede silahlar kullanrlr, diplomasi iddia
ve iknayr kullanu, istihbarat ise bilgi alma ve karqr tarafin bilgi almasrnr
engelleme miicadelesi verir.ao Birgok realist teorisyenin ihmal ettifi,
fakat gergek olan bir olgu vardr. Hemen biitiin devletler, fakat dzellikle
biiyilk devletler, giicii devam ettirmenin ve geligtirmenin kritik bir
elemam olarak istihbarat edinirler. Uluslararast istihbarat alarunda
gergeklegtirilen karqrhkh igbirlili, bu giicii artrrmakta iqe yaramaktadrr.
Halen birgok iilke arasmda devam eden istihbarat iqbirli$i, bir bilgi
veya istihbarat ittifakt olarak ta gcirtilebilir.

Neo-Realistler, dzellikle igbirli[ini krsrtlayan bir etken olarak nispi
kazang peginde kogulmasma vurgu yapar. Kendi gtkannt diigtinen ve
rasyonel davrandrklan varsayrlan devletler, nisbi kazanca gdre hareket
ettiklerinden 6tttii, bir igbirlipi durumunda dncelikle kimin daha fazla
kazanacapr y0ntinde soru sorarlar.at E$er bir rakip daha fazlakazang
elde ederse, iqbirlipi di[erinin rekabetgi pozisyonunu yok edebilir ve
uzun ddnemde guq ve giivenlili tehlikeye sokabilir.a2 Bu durum ise,
devletler arasrndaki igbirlilinin kahcr olmasmr engeller. istihbarat
alanrndaki gahgmalarda nisbi kazang agrsmdan yukandakilere benzer
tespitler yaprlmaktadr. Lander'e g6re istihbarafi temin etmek suretiyle
devlet kendi yeteneklerini artrmakta, potansiyel hastm devlet iizerinde

39 Sherman Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Hamden, Connecticut:
Archon, USA, 1965, s. xxi, 209.
Munton, a.g.m.s.l27.
Tayyar Arr, Uluslararast iligkiler Tborileri: Qatryna, Hegemonya, isbirli{i, AlfaYaynlan,
4. Baskr, istanbul, 2006. s.202.
Munton, a.g.m. s. 128.
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politik ve stratejik avantai saflamaktadrr.a3 Shulsky ve Schmitt,
istihbaratr diler tarafin engellemeye gahgtrlr bilgiye erigme gabast
olarak tanrmlamakta ve nihai amacrn, "rakip taraf itzerinde avantajh
lconuma gegmek" oldu[unu ifade etmektedir.aa

Liberal Kurumsalultk

Liberal kurumsalcrhk teorisi, uluslararasr kurumlara dnem verir
ve bu kurumlann; devletler arasmdaki gattqma ve igbirliline etkisini
vurgular. Uluslararasr kurumlar, belirsizliklerin ortadan kaldrnlmasr
ve aktdrlerin tercihlerini deliqtirmesine yardrm edebilecek deler ve
kurallarrn olugturulmasrna katkt y apan Kurumlar, ozellikle demokratik
devletler agrsmdan daha <inemlidir. Liberal kurumsalcrhlrn temel
kawamlanndan birisi, uluslararast rejim yaklaqrmrdr.as John Ruggie,
bu kawamr, bir grup devlet tarafindan kabul edilen kurallar ve
diizenlemeler, planlaq <irgiitsel enerji ve mali taahhtitler ile karqrhkh
beklentilerin birlegimi olarak tarumlar.a6 Kurallar, diizenlemeler
ve karqrhkh beklentiler, sisteme kattlanlann gelecepe ydnelik
davranrqlanrun tahmin edilebilirlililinin derecesini sallar ve bciylece
di[erlerinin de gruba kathda bulunmasrnr tegvik eder.

6zetle, rejimler anargik ortamrn olumsuz etkilerini azaltr ve uzun
ddnemli iqbirlilini mtimkiin krlar. Uluslararasr rej imler, ticaret, ekonomi,
gevre ve savunma konulannda.yaygrndrr. Diinya Ticaret Orgutti, Kyoto
Protokolti ve NATO, bunlara birkag tirnektir. Giiniimiizde gizlilikten
dolayr gdrtiniirltiliipi az olmasrna ralmen, istihbarat alanrnda da
uluslararasr rejimlerden sdz edebiliriz. Bir Ornek olarakABD, ingiltere,
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasrndaki "UKUSA" veya "Five
Eyes" olarak isimlendirilen iqbirlili iliqkisi gdsterilebilir.aT "IJKIJSA"
gergekte bir rejim olugturmaktan ziyade, ABD ve ingiltere ile diler
iig devlet arasmda ikinci Dtinya Savagr ddneminin istihbarat iqbirli[i

Stephan Lander, "International Intelligence Cooperation: An inside Perspective", Cambridge
Review oflnternational Affairs, Cilt. 17, Sayr. 3, s. 481.
Abram N. Shulsky ve Gary J. Schnitt, Silent Warfare: Understanding The World of
Intelligence,3. Baskr, Potomac Boks, Washington DC, USA,2002, s. 172.
Munton, a.g.m. s. 132-133.
John Ruggie, "Intemational Response to Technology: Concepts and Trends", International
Organizatio n, Yaz 197 5, Cllt. 29, Sayt. 3, s. 5 70.
Jeffiey Richelson, Desmond Ball, The Ties that Bind: Intelligence Cooperation between the
UKUSA Countries, 1. Baskr, Harper Collins Publishers Ltd, USA, 1986, l. Bttltim.
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olarak baqlayan ve az gok birbiriyle iliqkili birgok anlagmayr kapsayan
bir yaprlanmadr.as

Potitika Olugumu ve istihbarat itts**t

istihbarat garkr, politika ile istihbarat arasrndaki agrk iligkiyi
gdstermektedir. Her ikisi, istihbarat siirecinin aym aqamalannda
birbirlerini etkilerler. Bu durum, "nedensellik bacasr" olarak adlandrnlr.
Kararlann verilmesinde istihbaratrn kullanrlniasr, yeni bir ortam
yaratr. Bu ortam ise yeni bir istihbarat ihtiyacrna yol agar. Dolayrsryla
istihbarafin, politika yaplml igin devamhh[r ortaya grkar.ae

Politika olugumunun istihbarat ile iligkisi askeri harekdtrn
planlanmasrmn istihbarat ile iligkisine oldukga benzerdir. Bir askeri
harek6t; durumun tespiti ile baglar. Durumun tespiti olasr hasrm tarafin
giictiniin bagta siyasi, askeri, sosyal, ktiltiirel, ekonomik ve teknolojik
dzellikler olmak tizere tiim boyutlarryla ortaya konulmasmr, harek0t
ortammm dinamiklerinin belirlenmesini, kendi kuwetlerimizin,
b<ilgesel ve ulusal ortamm, colrafi ve j eopolitik faktdrlerin incelenmesini
gerektirir. Bu gdrevler istihbarat rirgtitleri tarafindan yerine getirilebilir.
Ulusal ve uluslararasr gegitli konularda olugturulacak politikalar da
benzer bir yaklagrmla baglatrlr.

Tespit edilen durum iizerinde, elde mevcut kapasite ve olanaklar
dikkate almarak strateji ve taktikler tasarlanabilir. Durum tarafsz ve
kapsamh bir gekilde tespit edilemedilinde ahnacak politika kararlan da
hatah olabilir.

Strateji ve taktiklerin uygunlu!'u ve bagansr da istihbarat yaprlarak
takip edilir. Yeni bilgiler elde edildikge kararlar gdzdengegirilir.

istihbarat tek baqrna fazla bir deper ifade etmez. Karar
vericilerin ihtiyaglarr dlgiisflnde deper kazamr. Bu nedenle istihbarat
planlamasmrn, politika gereksinimlerinin rgrlrnda baglamasr, karar
vericilerin bilgi istekleriyle ydnlendirilmesi, uyguFanacak kararlann
olast sonuglanm ve etkilerini tahmin edecek gekilde devamhhk
igermesi gegerli ilkeler olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber,

Munton, a.g.m.,s, 133.
Ryland, a.g.zr., s. 8.
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istihbaratrn 6zel politika kararlara balh olmakszm, kapsamh olmasr
ve siyasi tercihlerden etkilenmemesi de gerekmektedir. Bilgi toplama
siirecinde, istihbaratgrlar, tizerinde galqrlan konuyla ilgili ttim bilgileri,
niteli[i ne olursa olsun, objektif bir qekilde karar vericilerin oniine
gelirmek durumundadr. Bu nedenle istihbarat toplama iqlevi, sadece
oncelikli hedeflerle smrlandrrlmrq olmamahdrr. Aksine genig kapsamh
olmahdrr. DiSer bir deyiqle, politika oluqumunda kullamlan istihbarat,
olaylar ve nedenleriyle ilgili ytizeysel bir kesit grkarmaktan ziyade,
genigliline ve derinligine bir stireg analizini kapsamahdrr.

istihbaratrn Etkinlifi Ve Demokratik Kontrolii

Gtiniimiizde istihbaratrn ulusal giivenlilin sallanmasmda,
yurttaglann can ve mal giivenli$inin temin edilmesinde, ulusal
hedeflerin gergeklegtirilmesinde, ulusal gftarlann korunmasmda ve
uluslararasr iligkilerin salhkh bii gekilde ytir0tiilmesinde etkin roliintin
oldu[u kabul edilmektedir. Kiiresel aktOrlerin istihbarat alanma biiyiik
kaynaklar ayrrarak, teknolojiden azami derecede yararlananbir istihbarat
sistemi geligtirdikleri ve istihbarat sistemlerini demolratiklegtirdikleri
gcirtilmektedir. istihbarat, sadece kiiresel aktdrler igin defil tiim iilkeler
igin gerekli bir sistemdir. Ancak sahip olunan istihbarat sisteminin
iilkenin ihtiyaglanna uygun olup olmadrgr ve nasd kontrol edildigi
dnemli bir konu olarak tartrgrlmaktadrr.

Eski Sovyetler Birlili ddhil olmak iizere biittin otoriter reiimlerde
istihbarat sistemi, gticti devam ettirmenin kritik bir elemam olarak
g<iriilmtigtiir. Bu rejimler, serbest segimler yoluyla kazanian
demokratik megruiyetten ziyade baskr unsurlan iizerine kurulmugtur.
Bunlar, iilke igi rakipleri tespit etmek, htikiimete ydnelik muhalefeti
ortadan kaldrrmak ve kitle iletigim araglanndan faydalanarak ig
kamuoyunu duyarszlagtrmak igin gtivenlik ve istihbarat teqkilatlanna
dayanmaktadrr. istihbarat cirgiitleri, hem hiikiimetin aqrr balrmhhlr
hem de kendilerinin giigle do!rudan iligkili konumlan nedenleriyle
kuwetli bir yaprya sahip olurlar. Bu durum, otoriter rejimlerde oldukga
rizerk istihbarat yaprlanmalanm ortaya grkanr.5o

Demokrasilerde, <izellikle hentiz demokratiklegme siireci ya$ayan

50 Thomas C. Bruneau, "Controlling Intelligence in New Democracies", International Journal
oflntelligence and Counterlntelligence,200l, Cilt. 14, Sayr. 3, s. 324.
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eski otoriter rejimlerden kurtulmug iilkelerde, devletin ve kurumlann
ingasr siirecinde kargrlagrlan temel sorun, istihbarat birimlerin fllke
ydnetimindeki konumudur. istihbarat tegkilatrmn yaprst, ulusal giivenlik
ve drqpolitikaiginhayati iglevlerinetkinlikleyerine getirilmesi agrsmdan
<inemlidir. Aynca iilkeye uygun bir teqkilat yaplsr olugturma ihtiyacr
ve iglevlerin toplu olarak tek elde tutulmasr veya deligik kurumlara
dalrtrlmrg olarak bulunmasr gibi Onemli konularda karar ahnmasr
gerekmektedir. Bu qekilde kapsamh bir yaklaqrma gerek duyulmasmm
nedenleri vardr. ilk olarak, gizlilik, gdrevin kdtiiye kullammrnrn
riniinii agtrlr igin demokrasinin diigmanrdn Gizlili[in oldulu yerde,
demokrasinin igleyen mekanizmasr olan hesap verebilirlik ilkesi
yoktur. istihbarat, genellikle gizli oldulundan, demokrasinin iizerine
inga edildili denetim mekanizmalanndan baltmsrz bir konumda
bulunabilir. ikincisi, istihbarat drgiitleri, gizli olmalannln yanlsra,
bilgi toplayrp, bunlan analizetmektedir. Bilgi gUg demeltir. Ugtinciisii,
istihbarat orgiitleri ve personeli, dzellikle yurtdrgr operasyonlannda
rutin bir gekilde yasalan gi!"nemektedir. Son olarak, casusluk her yerde
yasadrgrdrr. istihbarat orgtitleri yabanctlara ajanhk, doktiman hrrszhpr
ve telefon dinlenmesi gibi yasa drgr igler igin kaynak aktanrlar.sr

Yeni demokrasilerin cevaplamast gereken soru, ne tiir bir
istihbarata sahip olmalarr gerekti[i ve bunu nastl kontrol edecekleridir.
Yeni demokrasilerde istihbaratrn demokratik kontrolti igin segenekler
gu gekilde sralanmaktadrr. Oncelikle, agrk ve kapsamh yasal bir
gergeve gizilmelidir. istihbarat kaygan bir terimdir. Yasal gergeve agrk
ve srnrlan belirli olmadrkga istihbarat kontrol altma almamaz. Bn
gergevede istihbarat, demokratik yaprlardan ve siireglerden dolmal1
ve demokratik delerlerin istihbarat siirecinde de giiglendirilmesini
amaglamahdr.s2

Giiney Afrika'da 1994'te golunluk y6netimine gegildikten sonra,
htikiimet yasama stireciyle istihbarat sisteminin reformunu baglatmrgtn
Parlamento, istihbarat sistemini yeniden tantmlayan ve yaprlandran iig
Onemli yasa gtkarmtgtr.s3 Brezilya'da 1985'te sivil ydnetime gegigten
sonra nispeten daha uzun bir stire gerekmigtir. 1999 ylmda, otoriter
rejimin istihbarat tegkilatr olan Milli istihbarat Servisi (National

Bnmea1 a.g.m. s.327 .
Bruneau, a.g.m. s. 328.
Shaun McCarthy, "South Africa's Intelligence Reformation", International Journal of
Intelligence and Counter Intelligence,Bahar 1996, Cilt. 9, Sayr. l, s.65-67.
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Intelligence Service (SIN) yerine Brezilya istihbarat Tegkilatr ABIN
(Brazilian Intelligence Agency) kurulabilmigtir Brezilya Kongresi,
.A.ElIN'm kurulmasrndamerkezi bir rol oynaml$ ve grkanlan yasalar da
istihbarat sisteminin sivil ydnetimin kontrolii altma almasr igin yasal

"zemini oluqturmugtur. 5a

Yasal zemininhazrlanmasrnda iig dnemli kararverilmek zorundadrr.
ilk olarak, istihbarat fonksiyonlannrn hangilerine sahip olunacalr ve ne
kadar kaynak tahsis edileceline karar verilmelidir. Bu karar verilirken,
ktiresel ve bdlgesel durum, gegmig tarih, iuifaklar ve mevcut kaynaklar
analiz edilmelidir. Kaynak tahsisi, politik bir karardrr. Siyasiler, kdtii
komgulann oldulu bir colraffada ba[rmsrzhlrn korunmasrnda, iilkenin
savunulmasmda ve tehditlerin ortadan kaldrnlmasrnda istihbaratrn
sallayacalr bilgilerin roliine karar vermelidir. istihbaratrn, kaynaklann
tehditler kargrsrnda optimal bir gekilde ydnlendirilmesindeki dnemi
agrktr. Tehditlerin dnceden gdriilmesinde ve daha baglangrg safhasmda
afilacak ktigflk adrmlarla bertaraf edilrnesinde tilkenin grkan btiyiiktiir.
Bunun igin de istihbarata ihtiyag oldu[u tartr$ma gdtiirmez.

ikinci bUyUk karar, istihbaratrn hem iiretim hem tir{in fiiketimi
olarak sivil ve askeri unsurlannm dengeli olugumudur. QoEu
iilkelerde istihbarat askerin tekelindedir. Demokratiklegme siirecinde
askerin kontroliindeki istihbaratm tamamen ahnmasr veya krsmen
sivillegtirilmesi karan verilmek zorundadr. Askerler sadece askeri
istihbarat, siviller ise stratejik istihbarat ve istihbarata kargr koymadan
sorumlu olabilir. Benzer gekilde istihbarat iirtinlerinin kimlere
daEfilacagr da <inemlidir. Bagkan, baqbakan, istihbarattan sorumlu
bagkan yardrmcrsr, savunma, igiqleri gibi bakanlar, kongre ya da meclis
baqkanhlr ve ilgili alt komisyonlar dalrtrm adresleri olarak belirlenebilir.
i9 ve drg istihbarattan kimlerin sorumlu olacalr belirlenmelidir. Qo!'u
demokrasilerde iglevler ayrr teqkilatlara verilmiqtir. Ugiincii karar,
istihbarat ve politika yaplml arasmdaki iliqkilerin belirlenmesidir. Bu
konu aynr zamanda istihbarat tegkilatlan arasrndaki koordinasyonun
gereklililini de ortaya grkarmaktadr. ABD'de tiim istihbarat Ulusal
istihbarat Direktdrii (NDI) tarafindan koordine edilir. Fakat NDI
htiktimet iginde de$ildir ve siyasetten balrmsrzdrr. ingiltere'de M15 ve
M16 ayrr gahqrr, fakat ikisi de ingiltere Drg Ofisinde konuglanmrgtrr,
politikayla ig igedir. Glenn Hastedt, istihbaratrn amacmm karar

54 Bruneau, a.g.m.,s.328.
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vericileri bilgilendirmek ve ikaz etmek oldufunu, kararr politikacdann
verdifini, eler istihbarat siyasi yapryla biittinlegmig olarak bulunursa
bozulma riskinin oldulunu vurgulamaktadrr.ss

istihbaratr kontrol etmek igin bagvurulan en temel ydntem,
iglevlerin farkh tegkilatlara paylagtnlmasrdrr. Karar vericiler, ABD'de
oldulu gibi, tek bir tegkilahn istihbarat tizerinde tekel olugturmasrna
engel olmahdr. Uygulanabilir bir diizenleme olaralg silahh kuwetler
ile polis igin, ig ve drq istihbarat igin farkh tegkilatlar olugturulmahdrr.
Ancak teqkilat saysrndaki artrg neticesinde istihbaratta etkinlik konusu,
kurumlararasr rekabetten dolayr halen tartrgmahdrr. Fakat bu durum,
tek bir kurulug veya gahn tarafindan tekel olugturulmasrm engeller ve
daha fazla demokratik kontrolti m0mkiin krlar.s6

Demokratik kontrol igin ikinci mekanizma, gtizetimdir. istihbarat
kurumunun kendi perfonnansril de[erlendirir durumda olmast ve
bagka bir iist kurumun gOzetiminde yer almamasr tehlikelidir. ABD'de
istihbarat tegkilatlan, kendi teftig sistemine sahiptir. Ancak, hiikiimetin
gdzetim organlanna ilaveten, Senato ve Temsilciler Meclisinin gdzetim
komiteleri bulunmaktadrr. ingiltere'de gdzetim oldukga smrhdr.
Demokrasilerini gtiglendirmek isteyen iilkelerde istihbarat demokratik
kontrol altrnda olacaksa gdzetim gereklidir. Ashnda gdzetim, istihbaratr
kontrol etmesinin yarunda, onun halk destefi almasmt da saflar. Bu
konunun doSasmda, istihbaratrn demokratik kontrol ihtiyau ile ulusu
savunmak igin kendi igini yapmak zorunda olan istihbarat aygttmm
etkinli[inin mtibadelesi gibi bir ikilem bulunmaktadrr.

istihbarat aygrtlan tizerinde demokratik kontrol sallamak isteyen
tilkelerin yapmasl gereken gok Onemli gdrevler vardr. Oncelikle sivil
ydneticilerin, kontrol edecekleri istihbaratr d!"renmeleri gerelcnektedir.
Qolu otoriter rej imlerde, istihbarat askerlerin tekelinde olduSundan, sivil
ydneticiler gok az bilgiye sahiptir. Qolunlukla hig bilgileri yoktur. ikinci
gdrev, demokrasilerde istihbaratm megru roliinii destekleyecek, fakat
kontrolsiiz igleyigini engelleyecek siyasi bir ktiltiiriin yerlegtirilmesidir.
B0yle bir siyasi kiiltiir olugturmaya, kamuoyunun konuyu tartl$masrnl
sallamakla baglanabilir. Buradaki astl nokta, tartrgmayr baglatmak
suretiyle istihbarattan korkulmasmt veya ilgisiz kahnmasrm agmaktr.

Glenn P. Hastedt, Controlling Intelligence, l. Baskt, Frank Cass Publishers, USA, 1991, s.
10.
Hastedt, a.g.e., s. 10.
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Bunun igin de sivil toplum rirgtitleri ile medya kullamlmahdrr. Ugtincti
gdrev ise, istihbarat alanmda gahgacak personelin segimi, elitimi ve
gdreve hazrlanmasr kriterlerinin belirlenmesi ve profesyonellilin
artnlmasrdtr.

" Bflttin uluslar depigen rilgeklerde istihbarat faaliyetleri yaparlar.
Higbir devlet, smrlannm igerisinde ve drqansmda neler oldu[una
kayrtsz kalamaz ve gerekli oldulunda diler devletlerin kendi tilkesindeki
geliqmeleri etkilemesine izin vermez. Sivil asker iligkilerindeki en
sorunlu konulardan birisi. istihbaratm kontroliidiir.5T

Sonug

Soluk Savag'm sona ermesi, DoEu Blolu'nun yrkilmasr, Sovyetler
Birlili'nin gdkmesi ve kiiresellegmenin hrz kazanmasryla birlikte,
uluslararasr iliqkiler disiplininin ilgilendili konl ve sorunlann sayrsmda
arhg ve bunlann Ozelliklerinde grizle grirtiliir farkhlagma olmuqtur.
21. YnzylJ'da uluslararasr iligkilerin ilgilendi[i alanlann baqrnda
uluslararasr ve b6lgesel t'rizler, bagansz devletler ve bunlann yeniden
inqasr, terlrizm, gewe sorunlan, srnr agan kagakgrhk ve <irgiitlA suglar
gelmektedir. Bu ttir sorunlarla kargr karqrya kalan ulusal ve uluslararasr
aktdrler, dncelikli olarak oftaya grkan durum hakkrnda gergekgi,
aynnfilr ye zamanrnda bilgi edinmek, di$er bir ifadeyle istihbarat
toplamak istemektedirler. Gergekgi ve zamantnda temin edilen
istihbarata uygun olarak dnleyici tedbirlerin almmasr ve gergekgi bir
stratejinin belirlenmesi miimktin olabilmektedir. Bu nedenle gaprmrzda
uluslararasr iligkiler ile istihbarat arasmda kuwetli bir ba! bulundulunu
s<iylemek miimktindiir.

Uluslararasr iliqkiler ile istihbarat arasmdaki etkilegimin en <inemli
karutrm, iilkelerin istihbarat teqkilatlarrmn deliqen yaprlanmalarrnda
gdrmek mtimkiindtir. Bu kapsamda, ABD istihbarat yaprlanmasmda,
Savunma Bakanh[r btinyesindeki geleneksel istihbarat birimlerinin
yanlsra, Drg igleri, Enerji ve Adalet Bakanhklan ile Hazine'nin
istihbarat birimleri bulunmaktadrr. Bu birimler ile askeri istihbarat ve
CIA ile iliqkiler g<ize garpmaktadrr. ABD Merkezi HaberAlma Teqkilatr
CIA'run, tiim diinyayr sorumluluk alant olarak belirleyip ABD'nin
uluslararasr iligkilerini destekleyebilecek qekilde yaprlandrnlmrg olmasr
da diler bir dnemli konuyu olugturmaktadrr.

57 Bruneau, a,g,m.,s.323,
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Istihbaratm, uluslararasr iligkiler alanmda artan roliinii,
devletlerin drqrnda uluslararast iligkilerin diler aktdrlerinin faaliyet ve
yaprlanmalarrnda g<irmek miimkiindiir. Bu tiir kuruluglar, sorumluluk
alanlarrnda kendi giivenlik ve grkarlanm etkileyebilecek tiim geligmeleri
izlemektedir. Yelpazenin dnemli bir bdltimiinde, uluslararasr iligkiler
kapsamrnda gdriilebilecek konular yer almaktadrr. Orne$in, Dtinya
Bankasr ve IMF gibi uluslararasr kuruluglann, iilkeler ve kiiresel
sorunlara ydnelik olarak yflriittiikleri bilgi toplama faaliyetleri, agrkga
istihbarat olarak tarumlanmamasma ralmen, birgok durumda stratejik,
ekonomik, sosyal ve kiilttirel istihbarat <izelliklerini tagrmaktadrr.

Uluslararasr iligkilerin aktcirlerinden birisi olarak kabul gdrmeye
baglayan sivil toplum drgtitlerinin, bu kapsamda gegitli stratejik
aragtrrma merkezlerinin, bdlgesel ve ktiresel dlgekte yiiriiffikleri,
golunlukla stratejik seviyede gdriilebilecek bilgi toplama faaliyetleri,
istihbaratrn uluslararasr iligkilerle artan etkilegimine igaret etmeltedir.

istihbarat ile uluslararasr iligkiler arasmda uygulamada gittikge
artan etkilegime ra[-men, teorik boyutta etkilegimin yetersizlifi dikkat
gekmektedir. Uluslararasr iliqkiler alanrnda gahgan akademisyenlerin,
istihbarat teorisi oluqturma ve bunu uluslararast iligkiler teorileriyle
iligkilendirmede daha gayretli olmalan gerektili genel kabul gtirmektedir.
Realizm, Neo-Realizm ve Liberal Kurumsalcrhk teorilerinin istihbaratrn
geqitli yaklagrmlan ile drtiiqtiilii birgok nokta bulunmaktadrr. Realizm
ve neo realizmin gtivenlik a[rrhkh, anargiyi gdziimlemeye ve giig
dengesi analizine odakh yaklaqrmlarr ile istihbaratm bu konulara bakrg
agilan arasmda benzerlikler bulunmaktadrr. Daha dtesinde, istihbarat
olmakszm gtig dengesi analizi yapmak olanakh gdriinmemektedir. 20.
Yiiryida baglayan ve 21. Yiizyrhn ilk on yrhnda giderek artan iilkeler
arasr istihbarat igbirlili ve mtigterek yaprlanmalann diinya bangrrun
korunmasr ve tehditlerin <inceden belirlenerek krizlerin grkmadan
<inlenmesi konulannda olumlu etkileri dikkate almdrlnda, Liberal
Kurumsalcrhlrn, istihbarafi daha iyi anlama gibi bir sorumlululu
ofiaya grkmaktadrr. Ancak hem realistler, hem de liberal kurumsalct
gewelerin, istihbaratr, qu ana kadar adeta ihmal etmeleri, her iki gahgma
alamnm arasmdaki etkilegimin gergekgi ve kapsamh teorik temellere
ohrtulmasmr engellemigtir.

Uluslararasr iligkilerde istihbaratrn dneminin artmasmm iilkeler ve
uluslararasr kuruluqlar tarafindan anlaqtlmast, istihbarat teqkilatlanmn
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etkinlilinin ve ilgi alanlarrrun artmasma yol agarken, istihbaratrn
nasrl kontrol edilmesi gerektigi sonrmrnu da giindeme getirmigtir.
istihbaratrn demokratik yollarla kontrolii, hesap verebilirlifi, gdzetim ve
denetim mekanizmasr hakkrndaki segenekler konuqulurken, istihbarat
iglevlerininnelerolmasr gerekti[i, bu iglevlerinnasrl birteqkilatlanmaile
yerine getirilebileceline de karar verilmesi gerekmektedir. istihbaratrn
ihtiyag duyulandan daha biiytik olmamasr, tek elde toplanmamasr,
asker ve sivil olarak aynlmasr, ancak etkinli$inin korunmasr <inemli
tercih noktalan olarak ortaya grkmaktadrr.
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*Yeni Btylik O5run" olanca hrzr ve acrmasrzhlryla devam ediyor.
Yeniden inga ve deEiSim siirecinin merkezinde yer alan Ttrk-islam
dflnyasr agrsrndan bang, istitrar, adalet ve refah anlamrna gelen $iglti
bir Tiirkiye'ye duyulan ihtiyag had safhada. Tiirkiye, bundan dolayr,
istese de istemese de tarihsel misyonuyla yiizlegmek zorunda. Aksi
takdirde, kordonktiiriin yi@lda bir getirdigi bu firsatr bir kez daha
elleriyle tepmig olacak! Kartlann yeniden dagrtrldrSr bu konjonktiirde
Ankara tek kelimeyle 'Joker akt6,t''. Nit€kimABD, Rusya, Qin ve 'Ya$h
Avnrpa" arasrnda yaganan giig m0cadelesinde Tlirkiye'nin artan 0nerri
ve belirleyici rolii, siirecin gelece$ agrsmdan itzerimtzde farkh hesap
ve giincelle,nmig senaryolan bir kez doha gsndemin zirvesine oturtnug
vaziyette.

Dolaytstyla, Sofuk Savag sonrasl ddnemde, uluslararasr sistemin
sundu[u imk6nlmdan faydalanaralq bOlgesel lider olma y0ntlnde iddiah
politikalar izlemeye gakgan bir yeni Ttlrkiye g€rgegl ile kargr kargryayv.
SoEuk Savag d6neminin duragan yaprsmdabiirolratik karadar alaralq
drg politikada bir nevi statiikocu politikalar izleyen eski Ankara yerine;
daha dinamik ve deSigken bir ortamda, farkh b6lge, bOlge-tistii ve
biilge-altr sistemlerdeki geligmeleri dikkate alamk" farkh drg politika
alanlarmr birbirleriyle iligkili gekilde takip etmeye gakgan bir yeni
Ankara siirecine gahitlik efrnekteyiz.

Bu galrymada Ttirk drg politikasrnur yaplm stirecini etkileyen faktdrler
ele almmakta ve Tiirkiye'de, dr$ politika analin iizerine gahgma yapan
ve/veya yapacak olan akademisyenlere kaynak olugtunna, mevcut
Olretilerin &gmda gergefe uygun bilgileri ortaya grkarma gayretloinin
yanmda karar vericilere ydnelik olarak da bir katkr sallama
hedeflenmeltedir. Ozellikle de, son yrllarda uygulamaya koyduSu
"Sfratejik Doinlik Projesiu ve bunm daha somuta indirgenmi$ versiyonu
"Tiirkiye 2023Vtzyonu" ile fiibtinlerden sahaya inme sancml yagayan
ve "Yeni Y,pffiSiireci" ile "Sern Sendromu" arasrnda kendisine uygun

yeni Ttirkiye agrsrndan!
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