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Giriş

Özellikle 20nci Yüzyılın son çeyreği ile 21nci Yüzyılın ilk çeyreğinde, 
soğuk savaş ve yumuşama dönemlerinin iki kutuplu güvenlik algılamasının 
değişmesine sebep olacak bir çok olayla karşılaşıldı. Sovyetler Birliğinin da-
ğılması ve Varşoya Paktı’nın sona ermesi, iki Almanya’nın birleşmesi, NATO 
ve Avrupa Birliğine yeni katılan ülkeler gibi siyasi anlamda olumlu gelişmeler 
yaşanırken, bir anda Balkanlardaki etnik çatışmalar, 11 Eylül terörist saldırısı, 
Amerika Birleşik Devletleri’nin körfez savaşı sonucunda Irak ve Afganistan’a 
müdahalesi, Arap Baharı, renkli devrimler ve özellikle demokrasisi yeni filiz-
lenen ülkelerdeki iç çatışmalar, güvenliğin farklı bir bakış açısından yeniden 
değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu değerlendirmede, artan 
teknoloji ve küresel eonomik gelişmelerin önemi kadar, alınacak tedbirlerin 
sürekliliği ve bu tedbirleri kararlılıkla uygulamaya koyacak meşru bir siyasi 
iradenin varlığı da dikkate alınmalıdır.

Günümüzdeki istihbarat sistemi ile uyumlu Milli Güvenlik Siyaseti uy-
gulamalarının, günlük siyasetin arkasında kalmasının demokrasi ve şeffaflık 
gibi açılımların kazandığı ivmeye bağlanmasını incelemekte yarar bulunmakta 
ve bu incelemede, Ulusal Güvenlik kavramının, kişisel güvenlikten çok fark-
lı parametreleri olmadığını vurgulamak gerekmektedir. Ulusal Güvenlik ref-
leksini oluşturan ulus bilincini, ırkçı bir temelden ayırarak, J.J. Rousseau’nun 
Toplum Sözleşmesi bağlamında bir uzlaşı tabanına oturtmak daha doğru bir 
yaklaşım olacaktır. Bu sözleşme ile bireyler, güvendikleri güvenliklerini ken-
di yarattıkları Leviathen’e emanet ederek, elindekileri koruma özelliğini işler 
hale getirmişlerdir. Bu noktadan itibaren artık güvenliği sağlanacak bir toplum 
oluştuğuna göre, bu güvenlik için bireylerin nelerden vazgeçebileceği düşü-
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nülmeye başlanmalıdır. Güvenlik için yaratılan koruyucunun hakları nerede 
başlayıp nerede bitmektedir? Sözleşmeden ayrılmak mümkünmüdür? Bu so-
ruların cevapları bulunduğunda Ulusal Güvenlik-İstihbarat Sistemi ilişkisi de 
daha kolay anlaşılır hale gelecek ve daha uygulanabilir bir forma oturacaktır. 
Tehdit, esas olarak Ulusal güvenliğin sağlanması için bireysel hak ve özgür-
lüklerin nerede başlayıp nerede bittiğinin sınırlarını belirleyen temel değişken-
dir. Norveç’in Ulusal Güvenliği için öngördüğü tehdit ile, Arjantin’in kendisi 
için kabul ettiği tehdidin aynı olması beklenemez diye bir yargıda bulunmak 
da çok doğru olmayacaktır. Küresel çıkarlar, sonuç olarak belirli parametreler-
de kesişebilecektir. BRICS1 örneğinde olduğu Brezilya, Rusya Federasyonu, 
Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Çin kümelenmesinin ortak paydası 
bu bağlamda çok anlaşılır gözükmeyecektir. Tehdidi, Soğuk Savaş algılama-
sından çıkarıp daha geniş ve daha derin bir anlama yerleştirmek, günümüzde 
Ulusal Güvenliğin karşılaşabileceği tehlikenin boyutlarının ne ölçüde benzer-
likler içerdiğini bize doğrulayacaktır. Bu kapsamda, ekonomik, teknolojik, 
diplomatik, askeri çevresel ve doğal tehditlerin herbirisi ayrı ayrı ve birlikte, 
hiçbir gerekçe ile  gözardı edilmeksizin dikkate alınmalıdır. Gerek ŞİÖ örne-
ğindeki gibi bölgesel, gerekse BRICS örneğindeki gibi bölgesellik içermeyen 
benzeri organizasyonların, biraraya gelmelerini gerektiren çıkarları, aslında 
çatışma dönemlerindeki diğer ittifakların mevcudiyet gerekçelerinden temelde 
farklılık göstermeyecektir. Yani Buzan’ın da ifade ettiği gibi, güvenlik, doğası 
gereği üzerinde mutabık kalınmış bir tanımın peşinde olmayı reddeder. Gü-
venliğin üzerinde anlaşılmış ortak bir tanımının mümkün olmaması nedeniyle 
buna yönelik formülasyonlarda fayda sağlamayacaktır.2 İnsanlar güvenliğin 
aslında ne demek olduğunu, kendilerini güvensiz hissetiklerinde anlayacak-
lardır.3 İnsanların güvende olması, Hobbes’a göre de en üst yasadır. Bu durum 
devlet ve millet için ne kadar gerçekse, bireyler için de aynı ölçüde doğrudur.4 
Ancak gerçek güvenlik bir rüyadır fikrini savunan akademisyenlere göre ha-
yatta kalabilme ile güvenlik arasındaki fark yada ayırım aslında çok belirgindir 
ve bu iki kavramın biribirinin yerine kullanılabilmesi de mümkün değildir. 5  
Bu konudaki karşıt fikirler, Kopenhag Okulu olarak bilinen güvenlik konula-

1 BRICS; ilk olarak 2001 yılında, katılımcı ülkelerin İngilizce baş harflerinin oluşturduğu 
bu grubun (Federative Republic of Brazil, Russian Federation, Republic of India, People’s 
Republic of China) adı duyurulmuştur. Güney Afrika Cumhuriyeti (Republic of South 
Africa)’nin de girmesiyle gruba üye olan ülke sayısı beşe çıkmıştır.

2 Barry Buzan, Halk,Devlet, Korku,...., s.16
3 Ken Booth, Theory of World Security, Cambridge University Press, 2007, s. 101
4 Thomas Hobbes, On the Citizen, edited and translated by Richard Truck and Michael 

Silverthorne, Cambridge University Press, 1988. s. 143-144
5 Booth, 106
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rında yeni teori ve yaklaşımların akademik çözüm üreticisi kuruluş tarafından 
dile getirilerek, hayatta herşeyin olduğu gibi, güvenliğin de yaşama ile özdeş-
leştiği çıkış noktasından hareketle, güvenlik ve hayatta kalma eşanlamlı olarak 
değerlendirilmiştir. 6

Aslında bu noktada güvenlik özellikle de uluslararası güvenlik konula-
rındaki yeni akademik yaklaşım ve değerlendirmeleri hatırlamakta yarar bu-
lunmaktadır. 

Soğuk Savaş yılları boyunca güvenlik konularındaki yönlendirici ve hatta 
zorlayıcı konseptler, devletler arasındaki askeri güç dengesi ve stratejik ilişki-
ler konularında yoğunlaşanlar olmakta iken, 1980’lerin sonundan itibaren bu 
yaklaşım terkedilerek, tutucu hatta çoğunlukla değişimi reddeden sabit fikirle-
rin yerini,  yenilikçi ve daha radikal öngörüler, düşünceler almaya7 ve bunun 
da ötesinde, güvenliğin “genişlemesi” ve “derinleşmesi”, yoğun olarak tartı-
şılmaya başlanmıştır. Güvenliğin genişleme boyutu, askeri konulardan ziyade 
ekonomik ve çevresel tehditlerden insan hakları ve göçe kadar uzanan geniş 
bir yelpazeyi kapsamakta, derinleşmesi ise bölgesel ve toplumsal güvenlik gibi 
orta düzey alanlar kadar güvenliği küresel ya da uluslararası düzeye yükselten 
ya da birey güvenliğinin düzeyini aşağıya çeken güvenlik düzlemleriyle de 
ilişkilendirilmektedir. 

Kapsam açısından yapılan güvenlik tasniflerinde, ulusal, bölgesel, ulus-
lararası ve küresel güvenlik8 için bu derinlik ve genişliğin, kalıcı ve kapsamlı 
bir stratejik yaklaşımın geçmiş, bugün ve gelecek bağlantısını içeren bir tarihi 
derinlik ile, iç, bölgesel ve uluslararası parametreler arasında sağlıklı bir geçiş-
kenlik kurabilen coğrafi analizlere dayanması gerekmektedir.9 

Özetle, güvenlik tehditlerinin kaynağı denilince “güvenliğin genişle-
mesi”, güvenliğin esasen kimin için sağlanması gerektiği, yani güvenliğin 
amacı sözkonusu olduğunda ise, “güvenliğin derinleşmesi” anlaşılmaktadır.10 
1990’larda güvenlik kavramına yeni bir açılım getiren Barry Buzan, güvenli-
ği, devletlerin ve toplumların tehditlerden kurtulma arayışları ve rakip güçlere 

6 Barry Buzan, Ole Waever, and Jaap de Wilde, Security; A New Framework for Analysis, 
Boulder Colo.: Lynene Rienner, 1998, s.21 

7 Booth, 96
8 Ahmet Küçükşahin, “Güvenlik Bağlamında, Risk ve Tehdit Kavramları Arasındaki Farklar 

Nelerdir ve Nasıl Belirlenmelidir?”, Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü 
Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl;2 sayı;4, Aralık 2006, s.14 

9 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik; Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, 
İstanbul, 2001, s.

10 Muharrem Aksu, Faruk Turhan, “Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve Insani 
Güvenlik”,  Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 4, Sayı: 2, 2012, s.70
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karşı bağımsız kimliklerini ve işlevsel bütünlüklerini koruma yetenekleri ola-
rak tanımlar.11 

Burada söz edilen güvenliğin, aslında “Ulusal Güvenlik” olduğu ve bu 
doğrultudaki “Uluslararası Güvenlik” tanımın ise, küresel düzeydeki tüm ak-
törlerin güvenliklerinin önünde tehdit oluşturan ve ulusal sınırları aşan sorun-
ların belirlenmesinin yanında, bu tehditlere karşı uluslararası düzeydeki çözüm 
önerilerini kapsadığı değerlendirilmektedir. Yani, nasıl Güvenlik kelimesi en 
basit tanımıyla tehditler, kaygılar ve tehlikelerden uzak olma hissi anlamına 
gelmekte ve böylece bireyin diğerlerinin verebileceği zararlardan uzak ol-
duğunu hissettiği bir ruh hali olarak açıklanmakta ise,12 “Ulusal Güvenlik” 
sözkonusu olduğunda da, ancak başkalarına duyulan güven, sürekli ve yine-
lenen türde bir psikolojik gereksinim olarak sağlanabilirse birey ve toplum 
için güvenlik içinde olmak mümkün olabilecektir.13 Bireylerin ve devletlerin 
kendilerini güven içerisinde hissettikleri güvensiz ortamlar olabileceği gibi, 
kendilerini güvensiz hissetmelerine rağmen aslında içerisinde bulundukları 
şartların güvenli olması da mümkündür. Burada güvensizlik algısı mı, yoksa 
gerçek durumun ne olduğu mu esas alınacaktır? İç ve dış dinamiklerin mevcut 
durumu ile, özellikle “Ulusal Hedefler” konusundaki öngörüler, geleceğe yö-
nelik hesaplanan olasılıklar ve içerisinde bulunulan ittifak ya da ortaklıkların 
değişen algıları, bu konudaki karar verme sürecinde etkili olacaktır. 

İşte bu noktadan itibaren, karar vericilerin, gereksinim duydukları bütün 
bilgi, plan ve olasılık hesaplarının, güncel, zamanlı, objektif ve doğru olma-
sı önem kazanmaktadır. Uluslararası veya devlet düzeyinde ortaya çıkması 
muhtemel krizleri önceden kavrayamamak, ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi 
olabilecektir.14 Bu görev günümüzde istihbaratçıların, özellikle de istihbarat 
analizcilerinin görevi olarak karşımıza çıkmaktadır.

İstihbarat günümüzde artık belirli bir ülkeye ya da ülkelerin meydana 
getirdiği siyasi/askeri bir organizasyona yöneltilen gizli haberalma faaliyeti 
olmaktan çıkarak, dünyadaki bütün gelişmeleri tarihi ve siyasi boyutları ile sis-
tematik olarak analiz eden ülkenin ilgi ve etki sınırlarını belirtecek kapsamlı ve 
tutarlı bir siyasetin nedenleri ile sonuçlarını da karar vericilere objektif olarak 

11 Barry Buzan, “New Patterns of Global Security in the Twenty-First Security”, International 
Affairs 67 3 (1991), s.433

12 Hans Günter Brauch, “Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, 
Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü”, s.8

13 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, çev. Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları İstanbul,1998, 
s. 97. 

14 Francis Fukuyama, Devlet İnşası, 21’nci Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, Remzi 
Kitapevi, Mart 2005, İstanbul, s.112, 113.
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sunan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bir gereklilik olduğu kadar, 
bir sorumluluk olarak da düşünülmelidir. Sorumluluğun gereği ne ise, her ne 
kadar teknolojinin sunduğu imkanlar ile yerine getiriliyor gibi görünse de, asli 
unsur olarak, yetişmiş insan gücü her dönemde olduğu gibi, yeni istihbarat 
ortamında da önemini korumaktadır.

İstihbarat Reformu Mu, Yoksa Istihbarat Sisteminde Reform Mu?

Bu noktada durup düşünmek ve mevcut durumu gerçekçi bir bakış açısı 
ile, gerektiğinde özeleştiri yapmak suretiyle analiz etmek yararlı olacaktır. Bu 
analizi yaparken; 

a. Eğer milletin güvenliği her zamankinden fazla sağlanıyorsa, istihba-
rat reformunun gerçekleşmesi nasıl bir fark yaratacaktır? 

b. Gerçek ihtiyaç; bütün milli, askeri ve mahalli istihbarat kuruluşları-
nın toplama faaliyetlerini yönetmek ve entegre etmekmidir, yoksa durumsal 
farkındalığı mı arttırmaktır? 

c. Eğer maksat bu ise, ulusal güvenliğin sağlanması için neler yapılma-
lıdır? 

Sorularını çıkış noktası olarak kabul edebiliriz.

Çözüm önerileri arasında belkide en az gündeme gelen ancak dikkatle 
üzerinde düşünülmesi gereken yapısal bir değişiklik “Fonksiyonel İstihbarat 
Merkezleri” nin açılmasıdır. Fonksiyonel bir istihbarat merkezi olarak; terörle 
mücadele istihbarat merkezi, organize suçlarla mücadele istihbarat merkezi, 
askeri istihbarat merkezi, karşı istihbarat ve istihbarata karşı koyma merke-
zi görevlerinin hepsini aynı anda yerine getirecekbir merkez mi, yoksa her 
bir fonksiyon alanı için ayrı bir istihbarat merkezi mi kurulmalıdır sorusunun 
cevabı, bu yapısal değişikliğin hayata geçirilmesi için kilit önemdedir. Zira, 
istihbarat reformu da olsa, istihbarat sisteminde reform da olsa, yapısal bazı 
düzenlemeleri, sadece görev esaslı olarak yapmak gerekebilecektir. 

Değişimi sürekli hale getirebilmek çok önemlidir. Bunu sağlamak için 
geleceğe yönelik bir hedef belirlemek, doktrinel gelişim sağlamak ve bu ge-
lişimi sürdürmek, bunları gerçekleştirmek için atılgan bir profosyonelliğe ge-
reksinim vardır.15 ABD istihbaratındaki zaafiyeti gidermek amacıyla Başkan 
Bush CIA’deki istihbarat analizcilerinin (case officer) sayısını arttırmaya yö-
nelik tedbir alınmasını isteyen bir direktif verdiğinde, aslında yapısal değişim 
ihtiyacının sadece kuruluş şemasındaki düzenlemelerin çok ötesinde bir anlam 

15 Patrick C. Neary. The Post-9/11 Intelligence Community, Intelligence Reform, 2001-2009 
Requiescat in pace, s.13
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taşıdığını gösteriyordu.16 Burada müştereklikten anlaşılan, istihbarat toplama 
ve analiz uzmanlarının kurumlarının bir arada faaliyet göstereceği istihbarat 
merkezlerinde karışık bir şekilde görev yapmaları demekten daha fazlası olma-
lıdır. Böyle bir yapılanma müştereklik sağlamadığı gibi, herkesin sadece kendi 
görevini yaptığı birleşik bir yapıdan öteye geçemez. Bu merkezler, mevcut 
istihbarat kurumlarının tamamlayıcı birer muhatabı durumunda olmalı, ayrıca, 
istihbarat personeline konusunun profosyoneli olan uzmanlarla birlikte rotas-
yona girme imkanı sağlamalıdır. Bu noktada, özellikle hiçbir istihbarat kurumu 
personeli, özellikle de askeri istihbarat personeli, sistemin diğer parçalarından 
bağımsız bir eğitime tabi tutulmamalıdır.17

İstihbarat Nedir? Ne Değildir?

İstihbarat ile ilgili olarak, gerek akademisyenlerin gerekse bizzat istih-
baratçıların çeşitli tanımları vardır. Her uzman bu terimi kendi uzmanlık ala-
nından göründüğü şekilde kabul edip, uygular18. Sherman Kent için istihbarat, 
yüksek seviyedeki asker ve sivillerin ulusun refahını korumak için ihtiyaçları 
olan bilgilerdir. Michael Warner’e göre ise, istihbarat sadece bilgi değildir, on-
dan daha fazlasıdır. Yani Kent’in istihbarat ile ilgili tanımını yetersiz bulmak-
tadır.19

Gizlilik istihbaratın temel karakteristik özelliğidir.20 Belirli bir derecede 
gizlilik olmadığı takdirde, değerli istihbarat ve istihbarata karşı koyma yön-
temleri tehlikeye girebilecektir. Gizlilik, istihbaratın gereği olduğu kadar, 
aynı zamanda bir erdemidir. Bilgi kaynakları ve istihbaratın temin edilme 
yöntemleri, istihbaratın hedefleri tarafından bilinmemelidir. Modern demok-
rasilerde, istihbarat servislerinin ihtiyacı olan kamuoyu desteği ve kamuoyu 
güveni, fonksiyonel anlamda gerekli olduğundan, sadece sıkandallar ya da 
geçici durumlar için sözkonusu olan kamuoyundaki istihbarat servis ve sis-
temi hakkındaki sorgulamaları, hükümet uygulamalarının bir parçası olarak 
Kabul edilmektedir. İstihbarat, herzaman gizli olması durumu dışında da bil-
16 White House Press Release, 18 Kasım 2004
17 Yazarın notu; TSK İstihbarat Okulunda ve Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Akademisinde, 

ilgili kurumlar sadece kendi personelini eğitirken, Olağanüstü Hal KHK.sı kapsamında, 
25.07.2016 da kapatılana kadar, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar 
Enstitüsü SAREN’deki İstihbarat Yüksek Lisans programında asker ve sivil öğrenciler 
birlikte eğitim görmekteydi.

18 Walter Laquer, World of Secrets; the Uses and Limits of Intelligence, London, 1987, 
Weibenfeld and Nicholson Twentieth Century Book, s.8

19  Michael Warner, “Wanted a Definition of Intelligence”, Studies in Intelligence, Vol.46 No.3, 
2002, s.15

20  Abraham N. Shulsky and Garry J. Schmitt, Silent Warfare, Washington DC. Brassey’s 1993, 
s.122
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giden farklılıklar göstermektedir. İstihbarat, hükümetlerin diğer hükümetler-
den saklamak istedikleri bilgiler bulunduğu için vardır. Böylece, gizli bilgileri 
elde etme yollarını saklı tutmak da mümkün olmaktadır. İstihbaratın üç temel 
fonksiyonu vardır; toplama, analiz ve karşı istihbarat. İstihbaratın diğer giz-
li bir ögesi olan Gizli/Örtülü operasyonlar ise, modern demokratik ülkelerde, 
giderek artan oranda uygun istihbarat fonksiyonu olarak itirazlarla uygkarşı-
laşmaktadır. İstihbarat konsepti değişmemekle birlikte, elde edilme yöntemleri 
sürekli değişmekte ve geliştirilmektedir. “İstihbaratın bilgiye ihtiyacı olanlar 
için önemi” şeklinde değerlendirdiğimiz konseptindeki değişmeyen husus, 
aslında son yıllarda istihbaratın karakteristik özelliklerinde değişime gidilme-
sini gerektirmiştir. Bugün artık toplanıp analiz edilecek bilgi miktarında çok 
büyük bir artış mevcuttur. Özellikle, 20nci yüyılda uluslararası iletişim yüzde 
sekizyüz artmıştır.21 Açık kaynaklardan temin edilen istihbaratın bundan nasıl 
etkilendiğini bize ABD’nin bütün istihbaratının yüzde sekseninin açık kay-
naklardan alınması göstermektedir.22 İnternet kullanımındaki artış ve küresel 
jeopolitik değişimler, bu kaynakların sayısında ve niteliğinde, önemli artışa 
neden olmuştur. Burada önemli olan husus yeterli ve başarılı bir açık kaynak 
istihbaratının nereden elde edileceğinin bilinmesidir. İnternetin yaygınlaşması 
nedeniyle açık kaynak sayısındaki artış, ciddi bir aşırı yüklenme sorunu yarat-
maktadır. Daha kapalı ve gizli kaynak döneminde bile, çok sayıdaki istihbari 
bilginin kritik analizlere esas olacak ayrıntıların dikkatten kaçmasına neden 
olduğu düşünülürse,23 günümüzde böyle bir yüklenmenin tehlikeli sonuçları 
olabileceği dikkatlerden uzak tutulmamalıdır. Gereksiz bilgilerin değerli olan-
lardan ayrılması, ayrıca bir dikkat ve analiz becerisi ve eğitimi gerektirmek-
tedir. Aksi takdirde, bilginin son kullanıcısının bu aşırı yüklenme nedeniyle 
zaman ve para kaybettiği unutulmamak gerekir. Buna rağmen, hiçbir hükümet, 
istihbarat servislerinin akademik bir araştırma yapmasını desteklememektedir. 
Bunun nedeni ise, gizlilik faktörünün istihbaratçılar için halen esas Kabul edil-
mesinden kaynaklanmaktadır. Bilgi teknolojileri gereğince, işlem maliyetle-
rinin düşmesinin de kaçınılmaz bir sonucu olarak, eskiden sadece devletlerin 
sahip olduğu kapasitelere artık bireyler de erişebilmekte, devletler de bir takım 
önlemler alarak siber güvenlik sistemleri vasıtasıyla, birey ve örgütlerin bu 
imkanlardan yararlanmasını control altına almakta, hatta kısıtlmaktadır. Bu 

21 Linda Harasim, Global Networks: Computers and International Communications, MIT 
Press, London 1993, s.287

22 Stephen C. Mercado, “Sailing the Sea of OSINT in the Information Age; A Venerable 
Source in a New Era”, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-
publications/csi-studies/studies/vol48no3/article05.html

23 James H. Hansen Soviet Deception in the Cuban Missile Crisis; Learning from the Past, CIA 
web page, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/
csi-studies/studies/vol46no1/article06.html
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denetim demokratik ülkelerde gelişmiş bir siber istihbaratın bulunması, bu ül-
kelerde insan güvenliği için koşulların daha iyileştirilmesine hizmet ederken 
aksi durumda devletlerin daha da otoriterleşmesine yardımcı olabilmektedir.24 
Bunu önlemenin yolu, siber güvenlik nedeniyle devletin kitlesel bir gözetime 
başvurma koşullarını yasal düzenlemelerle kısıtlamak ve denetim mekanizma-
larını güçlendirmektir. Bu düzenleme ile şeffaflık politikası birlikte uygulandı-
ğı takdirde, hükümetler ile istihbarat servislerine olan güvenin artması yönün-
de bir gelişim sağlanabilecektir. 

İstihbarat analizcilerinin her geçen gün daha da artmakta ve karar verici-
lerin karar süreçlerindeki etkileri de aynı ölçüde değer kazanmaktadır. 

İstihbaratın Değişen Yöntemleri ve Analizin Önemi;

Neo-realistlere göre, soğuk savaş süresince, tehdit doğrudan askeri yete-
neklerle ilgiliydi ve diğer gücün uluslararası sistemde saldırgan niyetlerinden 
kaynaklanmaktaydı.25 Bu teori, gücün, askeri, ekonomik, teknolojik, diploma-
tik ve devletin diğer yeteneklerinin bir toplamı olduğunu kabul etmekteydi. 
Böylece tehdidin seviyesini tanımlamak için, düşmanın potansiyeline ve ye-
teneklerine, ayrıca niyetine ve motivasyonuna bakılırdı. İşte keşif-gözetleme 
yönteminde göstergeler ya da emareler, bu yeteneklerin durumlarındaki deği-
şikliklere göre belirlenerek, ikaz sağlanırdı. Tehdidin durumuna göre caydırıcı-
lık konseptine uygun şekilde, karşı tarafa kazanacakları ve kaybedeceklerinin 
mukayesesinde risk oluşturacak tedbirler alarak, tehdide esas olan tavrından 
uzak durması yada tehditten vazgeçmesi için gerekli önlemlerin alınması böy-
lece mümkün olurdu.26 İşte Soğuk Savaşın sona ermesi, böylesine tedricen 
istikrar kazanmış iki kutuplu dünya düzeninden, sınırları belirsiz tehditlerin 
olduğu yeni bir düzene geçişi getirdi. Tehdidin kaynağı değerlendirildiğinde, 
soğuk savaş sonrası güvenlik paradigmasının bileşenleri, soğuk savaş döne-
mindekinden daha farklı ve yaygındır. Şöyle ki;

a. Uluslararası sisteme dahil olan ülke sayısında artış mevcuttur,

b. Bu artışa neden olan katılım çoğunlukla bölgesel düzeydedir,

c. Bölgesel meselelerdeki artış, bu bağlamda uluslararası ilişkilerde ba-
rış ve güvenliğe tehdit teşkil etmektedir,

d. Devlet dışı aktörler, bu nevi bölgesel çatışma ve güvensizlik ortamın-
da, daha fazla yer alma avantajına sahip olmaktadır,

24 Joseph Nye, Analist Dergisi Mülakatlar, Haziran 2014, http://www.analistdergisi.com/
sayi/2014/06/joseph-nye

25 K.N.Waltz, “Theory of International Politics, Mc Grew Hill, New York 1979. 
26 Thomas C. Schelling, Preventable Disasters; Why Governments Fail?, Savage MD; Rowman 

& Littlefield, 1966.  
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e. Jeostratejik şartların daha dinamik olduğu, bu nedenle de ulusal gü-
venlik ile ilgili kişi ve kurumların dikkate alması gereken sayısız alan ve küçük 
ancak daha çevik hasımların bulunduğu bir tehdit ortamı mevcuttur.

Görüldüğü gibi, Soğuk Savaşın sona ermesi, aslında tehdit ortamının da-
ralmasını sağlamamış, aksine uluslararası sistemin çöküşü ile, istihbaratçıların 
büyük oranda etkilendiği “Bilgi Devrimi”, tehdit ve fırsatlar anlamında yeni ve 
sınırları çizilemeyen boyutlara geçilmesine neden olmuştur.

Bir anlamda küreselleşmenin getirdikleri ve götürdükleri güvenlik açı-
sından mukayese edildiğinde çok da belirgin avantajlar görülmemektedir.. 
Küreselleşme, bireyleri özellikle seçkinleri daha da güçlendirmiştir. Hiye-
rarşik yapıları bozmuş, ancak yeni güç merkezleri oluşturmuştur. Belirsizlik 
güvensizlik yaratmış, eski ve yeninin bir arada bulunması ise gerilim ve yeni 
güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur. Uluslararası or-
tamın geçiş sürecinde yarattığı bu belirsiz ve düzensiz dönemin “düzensiz ge-
çiş konsepti” ne göre nedenleri; inatla direnen zıtlıkların kaynağı olan eski 
olaylardan etkilenen, şekillenen şablonlar ve bunların tamamen karşıt sonuç-
larıdır. Aslına bakılacak olursa, yeni tehdit ortamına hükmeden üç ana özellik 
bulunmaktadır. Karmaşıklık, belirsizlik ve coğrafi etkinin azalması. Bugünün 
tehdit ortamının temel zorluğu olan belirsizlik, yani beklenmeyeni önceden 
keşfetmek, daima esas sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bugün bu belirsizliği 
ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanılabilecek “gözlem ve keşif” yöntem-
leri, yeni kullanılmaya başlanacak ve erken ikaza yönelik olarak başvurulacak 
iki farklı ve belirgin usul olarak değerlendirilmektedir. Bugün bazı farklı ve 
alternatif yaklaşımlar sayesinde, gözlem yöntemi ile beklenmeyeni önceden 
keşfetmek eskisi kadar zor görülmemektedir. Yeni tehdit ortamında gözlem 
yöntemi, yeni ve karmaşık ortamdaki tehditleri yakalayabilmeyi sağlayacak 
metodolojilere ihtiyaç göstermektedir. Öncelikle kabul etmek gerekir ki, başa-
rılı bir tahmin sadece mümkündür, garanti değildir. Tehdidin tam  bu yöntem 
olarak tanımlanması ve en azından kısmen de olsa tanınması gerekliliğinin 
bilinmesi önemlidir. Bugün, gözlem gayretlerinin bu nedenle terörizm tehdidi 
üzerine yoğunlaşmasına şaşırmamak gerekir. Öngörü, saldırının aşamaları ve 
içeriğini  anlamak gerektiren farkındalık kadar,  sürprizin ve tesadüflerin de 
dikkate alınmasına ihtiyaç duyar.27 

27 Joshua Sinai, “Quatitative Models and Foresight”, In Center for Security Studies, ed. 
workshop report of Global Futures Forum; Emerging Threats in the 21st Century, Seminar 2; 
Sense-making and warning how to understand and anticipate emerging threats, Zurich 2007, 
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/pdfs/Emerging-Threats-final.pdf
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Sonuç 

Günümüzde teknolojik imkanların sağladığı avantajlar, gerek ulusal gü-
venlik anlayışı gerekse istihbarat sisteminin dayandığı temel ilkelerdeki dö-
nüşümü bire bir sahaya yansıtmakta ve uygulamada “Vekalet Savaşı” ndan 
“Hibrid Savaş” a kadar uzanan bir yelpaze içerisinde çatışma alanı yeniden 
tanımlanmaktadır.

Harp silah ve araçlarının gösterdiği gelişme ile bu gelişmiş harp silah ve 
araçlarına sahip olabilme ihtiyacı, sürekli olarak güvenlik ikilemini gündeme 
taşımaktadır. Ulusal Güvenlik, her alanda önceden bilgi sahibi olmak üzere, 
istihbarat yapılanmalarının en verimli ve hatasız olmasını gerektirmektedir. 
Bunu sağlayacak istihbarat sisteminin ise, ulusal gücün bütün paydaşlarına 
hizmet edecek, ancak onların da katkısını alacak şekilde, yapısını güncellemesi 
düşünülmelidir. İstihbarat sistemini yeniden inşa etmek yerine, mevcut sistemi 
ihtiyaçlara uygun düzenlemek, ihtiyaçları belirleyecek yeni yöntem ve vasıta-
ları geliştirmek, doğru istihbarat analizleri yapabilecek elemanlar yetiştirmek, 
siyasi kadrolara ve üst düzey bürokratlara “Ulusal Güvenlik ve İstihbarat Sis-
temi” konusunda eğitim verecek eğitim kurumları kurmak ve yumuşak gücün 
yani düşünce kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının istih-
barat sisteminin bir parçası olduğu “yeniden düzenlenmeye” başlayıp, bunu 
sürekli değişim ve gelişim ile güçlendirmek, önerilen hareket tarzları olarak 
değerlendirilmektedir.  Sistemi koruyan bir istihbarat anlayışının ve pratiğinin 
geliştirilmesi için, bu yönde bir çalışmanın gecikmeksizin yapılmasının uygun 
olacağı mütalaa edilmektedir.


