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Özet
 

u makale, ‘stratejik istihbarat’ olgusunu kavramsal ve 
teorik çerçevede ele almakta, uygulama alanlar na ve 

unsurlar na de inmektedir. Türkiye’de genelde taktik ve 
operasyonel boyutlar yla ele al nan istihbarat çal malar n 
önemli bir boyutunu da, asl nda stratejik amaçlara dönük, ana-
litik ve multidisipliner nitelikte bilgi toplama faaliyetlerinin 
olu turmas  gerektirmektedir. Dolay yla makalenin temel 
amaçlar ndan birisi, stratejik istihbarat n günümüzde kazanm  
oldu u anlam ve önem çerçevesinde, ülke güvenli inin içsel ve 

sal boyutlar yla sa lanmas ndaki yerine i aret etmektir. Bu 
ba lamda ülke güvenli ini tehdit eden mevcut ya da muhtemel 
tehditlerin alg lanmas , terörizm ya da benzeri siyasal iddet 
hareketlerinden kaynaklanan kronikle mi  güvenlik sorunlar -

n çözümlenmesi aç ndan önleyici ya da çözüme dönük poli-
tikalar n geli tirilmesinde stratejik istihbarat n önemine ili kin 
ipuçlar  yakalanmaya çal lm r. Bu amaca paralel olarak, bu 
makalede ayr ca, stratejik istihbarat çal malar n terörizmle 
mücadelede etkili ve gerçekçi politikalar n olu turulmas na 
sa layaca  katk ya yer verilmeye çal lm r.  
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Abstract 

his paper analyzes the concept of strategic intelligence 
within a conceptual and theoretical framework and ex-

plains the areas of its application as well as its elements. In 
Turkey, a majority of intelligence related studies focuses on the 
tactical and operational aspects of it. However, a significant 
portion of such studies needs to be composed of analytic and 
multi-disciplinary data collection directed towards strategic 
purposes. Therefore, one of the major aims of the paper points 
to the place of strategic intelligence in terms of internal and ex-
ternal state security with respect to the current importance and 
the meaning of strategic intelligence. In this regard, sugges-
tions and clues related with the significance of strategic intelli-
gence have been tried to be found out in areas such as perceiv-
ing the existing or possible threats to national security and de-
veloping policies that will solve or prevent the chronic security 
problems stemming from terrorism or similar acts of political 
violence. In line with stated purposes, this article also helps 
understand how contributive strategic intelligence operations 
can be in combating terrorism and developing realistic policies 
in such aspects. 

Key Words: Intelligence, Strategic Intelligence, Terrorism, 
Combating Terrorism. 

 

Giri  

stihbarat’, yap lan farkl  kavramsal tan mlamalar bir araya getirildi-
inde öne ç kan amaçlar ve araçlar bak ndan genellikle belirli bir 

olgu kar nda onu tan ma, aç a ç karma, anlama ve yap lmas  gere-
kenlere ili kin olarak planlama, karar verme, önleme, harekete geçme, 
strateji geli tirme, politika üretme ve benzeri amaçlara yönelik olarak 
özel araçlar ya da metodoloji ile bilgi toplama ve yine kendine özgü 
yöntemlerle bu bilgiyi analiz etme, de erlendirme ve eyleme dönü -
türme faaliyeti olarak tan mlanmaktad r (Akad, 2011:117; Özda , 
2008:27; Köseli, 2011:7). stihbarat, uygulama alan , kulland  yön-
temler ve amac na ba  olarak taktiksel, operasyonel ve stratejik nite-
liklere sahiptir.  

stihbarat, uygulama alan , kulland  yöntemler ve amac na ba  
olarak taktiksel, operasyonel ve stratejik niteliklere sahiptir. Nitekim 
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devletlerin terörizmle mücadelede ba ar  belirleyen faktörlerin en 
önemlilerinden birisi de taktiksel, operasyonel ve stratejik istihbarat 
olgusunu ne ölçüde etkin kullanabildikleridir. Çünkü terörizmle mü-
cadele, kendisi bizzat bir tür strateji olan ve bu stratejiyi taktik yön-
temlerle a amal  bir biçimde uygulamay  amaçlayan terörizm olgusu-
nu ortadan kald rmay  ya da en az ndan kontrol alt na alarak zararlar -

 asgari düzeyde tutmay  amaçlar. Bu da etkin bir istihbarat kullan -
na ba r.  

Terörizm, bir siyasal iddet türü olarak, farkl  örgütlenme ve eylem 
biçimleriyle ‘asimetrik sava ’ niteli i ta r. ‘Asimetrik sava ’ kavram , 
günümüzde güçleri, kaynaklar  ve bazen de stratejileri ve taktikleri 
farkl  olan ülkeler, gruplar ya da farkl  güçler aras ndaki sava lar için 
kullan lmaktad r (Akad, 2011:29). Terörizmin asimetrik niteli i, terö-
ristlere eylemsellik anlam nda zaman  ve mekân  belirleme, h zl  karar 
verme ya da hareket etme ve benzeri bak mlardan belirli taktik avan-
tajlar sa lar. Ayr ca, her türlü faktörü istismar etme ve kullanma, kural 
tan mama, zafiyetlerden yararlanma gibi hususlar da terör örgütlerine 
stratejik anlamda belirli olanaklar sunar. Asimetrik sava n terör ör-
gütlerine sa lam  oldu u bu tür olanaklar, devletlerin terörizm ve 
uygulay  olan terör örgütlerine kar  mücadelelerini güçle tiren en 
önemli faktörlerdir.   

Dolay yla, devletlerin terörizmle mücadelelerinde ba ar  ola-
bilmeleri için en etkili araçlar n ba nda aktif, koordineli ve e  zamanl  
bir taktik istihbarat kullan  gelmektedir. Terör eylemlerinin önlen-
mesi ve teröristlerin elimine edilmesinde çok gerekli olan taktik istih-
barat, terörizm sorununun tamamen ortadan kald lmas nda yeterli 
olamamakta, daha ziyade k sa vadeli güvenlik önlemlerine imkân 
sa lamaktad r. Terörizm sorununa uzun vadeli ve kal  çözümlerin 
üretilebilmesi ise; devletlerin terör hareketlerine sebep olan faktörler, 
terör eylemlerini uygulayanlar, destekleyenler ve terörle mücadele 
eden devletin imkânlar  ele alan analizler ve öngörülere dayal  stra-
tejik nitelikte istihbarat üretebilme ve kullanabilme kapasitesine ba  
olmaktad r.  

Bu nedenle, terörizmle mücadelede bir araç olarak kullan ld nda 
istihbarat; terörizme kar  ulusal ve uluslararas  düzeyde etkili bir 
mücadele geli tirebilmek amac yla karar al lar n ve uygulay lar n 
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gerekli strateji ve politikalar  belirlemek ad na mümkün olan en do ru 
kararlar  verebilmelerini sa lamak için üretilir. Bu ba lamda üretilen 
istihbarat, terör örgütlerinin imkân ve yetenekleri ile güçlü, zay f ve 
hassas yanlar , hedeflerini, politika ve stratejilerini tespit ederek, 
derinlemesine analiz etmeyi amaçlar.  

Stratejik boyutlar yla ele al nd nda ‘istihbarat’ olgusu, daha geni  
bir kapsamda farkl  istihbarat konu ve kaynaklar n birbirine entegre 
edilerek, eklemlenmi  bilgilerin hizmete sunulmas  gerektirmekte, 
böylece ‘stratejik istihbarat’ konusu gündeme gelmektedir.  

Dolay yla bu makalede, ‘istihbarat’ kavram ve olgusunun ço un-
lukla operasyonel ve taktik boyutlar yla alg land  ve öne ç kt  ül-
kemizde, ‘stratejik istihbarat’ olgusunun artan önemi kaleme al nm , 
özellikle de kavram n terörizmle mücadelede ulusal politikalar n belir-
lenmesinde ne kadar kilit bir role sahip oldu u irdelenmi tir. 

 

1. ‘Stratejik stihbarat’ Kavram  

‘Strateji’ kavram , etimolojik farkl k göstermekle birlikte, özünde 
gelece e dönük faaliyet ve beklentileri ifade eder. Nitekim bir tan ma 
göre ‘strateji’, “istenilen hedefin elde edilebilmesi için yap lacak i le-
rin ve eylemlerin ana yönünü belirleyen ve bunlar n koordinasyonunu 
sa layan kapsaml  karar ve planlama çabas r” (Akad, 2011:192).  

Baz  aç klamalara göre ise kavram n etimolojisi, eski Yunancaya 
dayanmakta ve ‘yönetmek’ ve ‘yön vermek’ anlam na gelmektedir 
(Akdo an, 2007:449). Kavram n daha eski ve yayg n anlam , askeri ve 
siyasi kullan m alan yla ilgilidir. Bu yönüyle strateji, “bir ulusun veya 
uluslar toplulu unun, bar  ve sava ta benimsedi i politikalar na des-
tek sa lamak amac yla siyasi, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri 
bir arada kullanma bilimi ve sanat ” eklinde tan mlanmaktad r (TDK, 
2011).  

Stratejinin ba ar ya ula mas n en önemli ko ullar n ba nda 
do ru bilgiye dayanmas , artlar n iyi analiz edilmesi, gerçekçi ve 
uygulanabilir olmas  gelmektedir. Stratejiye kaynakl k eden bilginin 
nitelikleri yan nda, di er önemli bir unsur da hedeflerle araçlar ve 
olanaklar aras ndaki dengenin do ru kurulmas r. Bir ba ka ekilde 
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ifade dersek; hedefler ve bunlar  elde etmek için izlenecek yollar ger-
çekçi olmal r (Akad, 2011:193).  

Stratejik hedeflere ula mada ba ar , amaca uygun izlenecek yollar-
la (aksiyon) stratejik hedefe ula may  sa layacak politika, eylem ve 
araçlara (taktik) ba r. Do ru bilgiye dayanarak gelece e ili kin 
gerçekçi öngörülerde bulunabilmek, imkân ve riskleri tahmin etmek 
ve olaylar  önceden kestirebilmek için sosyal bilimlerin ve teknoloji-
nin sunmu  oldu u imkânlarla bilgi toplamak gerekmektedir. Bu bilgi-
leri analiz etmek suretiyle gelece e yönelik kararlar alma ihtiyac , bir 
anlamda ‘strateji’ ve ‘istihbarat’ n kesi ti i bir alan , ‘stratejik istihba-
rat’ olgusunu ortaya ç karm r. Bu çerçevede stratejik istihbarat n 
temel fonksiyonunun, gelece e dair uyar lar yaparak izlenecek politi-
kalar n üzerine tesis edilebilece i bilgi, de erlendirme, analiz ve ön-
görüyü sa lamak oldu u söylenebilir. 

Don McDowell taraf ndan yap lan bir tan mlamaya göre stratejik 
istihbarat; “[p]olitika ve stratejileri belirlemek ve geli tirmek üzere 
karar al , planlay  ve uygulay lara yard mc  olmak için tehdit, 
risk ve f rsatlar  ortaya koymak amac yla herhangi bir konuda derin-
lemesine ve detayl  bir biçimde yap lan özel bir ara rma yöntemidir” 
(McDowell, 2009:5). 

Di er bir tan mlamaya göre ise stratejik istihbarat, “[b]ir devlet için 
gelecekte ortaya ç kabilecek f rsatlar , tehditleri ara p tespit ederek 
ve öngörerek, karar al lar n önüne olabilecekler ile ilgili seçenekler 
koyarak, onlar n siyaset üretme sürecini daha do ru bir zemine çek-
mek amac  ile yap lan istihbarat türüdür” (Özda , 2008:146). 

 

2. ‘Stratejik stihbarat’ n Kurumsalla mas  ve Sherman Kent 

‘Stratejik istihbarat’ n ilk kuramc lar n ve yöntemsel kurucular n 
ba nda ‘Stratejik stihbarat’ kitab yla1 ünlü Sherman Kent gelmekte-
dir (Özda , 2008:145; Köseli, 2011:18; Hedley, 2008:25). Stratejik 
istihbarat, her ne kadar eski Çin (özellikle M. Ö. 500’lü y llarda ya a-

 olan Çinli general Sun Tzu’nun ‘Sava  Sanat ’ adl  kitab nda is-

                                                        
1 Kent, Sherman, Stratejik stihbarat, ASAM Yay nlar , 2003, Ankara  
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tihbarat ve önemine yer verdi ini de göz önünde tutarsak), M r, Hint 
ve Pers mparatorluklar nda da farkl  doktrinsel kavramsalla rmalar 
çerçevesinde uygulanm  olsa da (Özda ,2008:43) Kent, 1940’l  y l-
larda modern anlamda stratejik istihbarat n temellerini atm  ve bilim-
sel bir disiplin haline gelmesinde çok önemli katk larda bulunmu tur.  

Sherman Kent, yapt  analiz ve çal malarla istihbarat n teorik alt-
yap  olu turmu  ve bir bilim dal  olmas  sa lam r. Kent, 1967 

nda CIA’deki (Amerikan Merkezi stihbarat Te kilat ) görevinden 
emekli olana kadar te kilat n misyon ve vizyonun belirlenmesinde, 
istihbarat analizi ve metodolojisinin geli mesinde öncü rolü üstlenmi -
tir (Davis, 2002; CIA, 2011a).  

Kent’in istihbarat toplulu una en büyük katk , resmi ve analitik 
nitelikte bir mesleki beceri ve metod geli tirmesiydi. Kent, istihbarat 
analizinin konu ile ilgili, özenli ve kavray  olmas  gerekti ini vurgu-
lad  (CIA, 2011a).  

Kent’in istihbarat dünyas  ve uygulamalar na en dikkate de er kat-
, bu sektörde istihbarat n toplanmas  ve kullan lmas  kadar ehem-

miyetli olmas  gereken analiz çal malar n önemini ortaya koymas -
r (CIA, 2011a).  

Böylece istihbarat analistleri dü ünen, mant ksal ve bilimsel meto-
du birle tirip uygulayan ki iler olarak istihbarat dünyas nda geçmi te 
oldu undan daha fazla ilgi görmeye ba lam lard r. O’na göre istihba-
rat teknolojisi ve gizli bilgi toplama teknikleri önemli olmakla birlikte, 
politika üreticilerin kar  kar ya olduklar  karma k ulusal güvenlik 
sorunlar na ili kin “dü ünceye dayal  bir analiz” daha üstündür 
(Davis, 2003:11). 

Kent’e göre analizci, belirli bir dü ünce sistemati i içerisinde bi-
limsel metodolojiden yararlan r. Özellikle sosyal bilimler, analizciye 
belirli bir sistem, yöntem ve teori sunar. Stratejik istihbarat n ana te-
mas  büyük ölçüde sosyal bilimler te kil eder ve ara rmac -
ya/analiste metodolojik bir çerçeve sunar (Kent, 2003:141). 

Kent, bir istihbarat literatürü enstitüsünün kurulmas  ve profesyo-
nel istihbaratç lar için de bir derginin ç kart lmas  gerekti ine inan -
yordu. Bu nedenle 1955 y nda CIA bünyesinde kurulan stihbarat 
Çal malar  Dergisi’nin olu turulmas nda yard mc  oldu ve yay n ku-
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rulunun ilk ba kanl  yapt  (Ford, 1980; Davis, 2002; Dujmovic, 
2005:1).  

Kent, ayr ca tekrarlayan istihbarat sorunlar n incelenmesi ve 
emekli olmu  istihbarat uygulay lar n tecrübelerini belgelemek 
amac yla ‘ leri Seviye stihbarat Çal malar  Enstitüsü’nün2 kurulma-

 te vik etti. Fakat Kent’in bu amac na yönelik bir Enstitü, CIA’den 
1967 y nda emekli olduktan 8 y l sonra, 1975 y nda ‘ stihbarat Ça-

malar  Merkezi’3 olarak kuruldu (Davis, 2002). 

2000 y nda CIA taraf ndan kurulan stihbarat Analiz Okulu’na 
ölümünden 14 y l sonra 1986 y nda Sherman Kent’in ad  verildi 
(Davis, 2002). CIA’ n bünyesinde kurulan ‘Sherman Kent School for 
Intelligence Analysis’ ya da di er ad yla ‘Sherman Kent Center 
(Sherman Kent Merkezi)’, CIA Üniversitesi (CIA University- CIAU) 
bünyesinde çal makta ve kurum içindeki görevlilere ve istihbarat 
çal anlar na teori, doktrin ve istihbarat analizinin prati i hususlar nda 

itim vererek profesyonelle melerine katk  sa lamaktad r. Merkez 
ayn  zamanda “The Kent Center Occasional Papers” (Kent Merkezi 
Tart ma Tebli leri) olarak bilinen raporlar yla ABD’deki üst düzey 
makamlara ulusal güvenlik ç karlar n korunmas  için önleyici ve 
stratejik bilgiler sunmaktad r (CIA, 2011b). 

Kent’e göre istihbarat n üç temel unsuru vard r: Bunlar bilgi, orga-
nizasyon ve faaliyettir (Kent, 2003:1, 51, 136). stihbarat, belli bir tür 
bilgiyi elde etmek amac yla gerçekle tirilen bir ara rma süreci sonu-
cunda elde edilen bu bilginin ister sezgisel, ister bilinçli olsun, belirli 
bir zihinsel çaba ile yap lm  analizi sonucunda ortaya ç kart lan bir 
fenomen ya da sonuçtur. stihbarat i i k saca ve özü itibar yla ba ar  
bir eylemin temelini olu turmak için gerekli olan bilgiye; di er bir 
ifadeyle do ru cevaba ula ma çabas ndan ba ka bir ey de ildir (Kent, 
2003:IX, X, XI). Bu nedenle istihbarat bir ‘faaliyet’ türüdür. Bu faali-
yetler, özellikle ‘gözlem’ ve ‘ara rma’ niteli indedir.4  

                                                        
2 “Institute for the Advanced Study of Intelligence” 
3 The Center for the Study of Intelligence (CSI) 
4 Detayl  bilgi için bkz. Kent, Sherman, Stratejik stihbarat, ASAM Yay nlar , 2003, 
Ankara, ss.136-144. 
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Kent’in anlay  çerçevesi içerisinde ‘stratejik istihbarat’ ise, özün-

de bir d  politika ve ulusal güvenlik meselesi olup; “sava ta ve bar ta 
ülkemizin d  ili kilerinin dayand lmas  gereken bilgidir” (Özda , 
2008:146). Stratejik istihbarat n üretmesi gereken bilgi oldukça fazla-

r. Özellikle sava  zaman nda bu i in ba ar lmas , yani stratejik istih-
barat üretimi için gerekli bilginin toplanabilmesi için on binlerce e i-
timli ki inin bu i le görevlendirilmesi gerekir. Ayn ekilde bar  za-
man nda da ifa edilmesi gereken görev ayn  oranda zordur (Kent, 
2003:X). Dolay yla istihbarat, söz konusu bilginin pe ini kovala-
makta olan, aktif ki ilerin olu turdu u fiziksel ve profesyonel bir ‘or-
ganizasyon’un i idir (Kent, 2003:51,52). Özellikle stratejik istihbarat  
üretme süreci, ahsi çabalar n aksine zor ve dikkatli i bölümünü ge-
rektiren bir grup çal mas r. Bu grupta “uzmanl k” en önemli nokta 
olup; üyelerinin uzmanl  bu grubun en önemli farkl r. 

Sherman Kent’e göre stratejik istihbarat, sadece bir tür bilgi topla-
ma faaliyetinden ziyade, elde edilen bilgilerin do ru de erlendirilmesi 
ve kullan lmas r. Stratejik istihbaratta, k saca, bilgiyi yönetmek, 
sentezlemek, de erlendirmek ve kullanmak esast r. Bu ise birçok bi-
limsel alandan yararlanmay  gerektirmektedir. Di er bir deyi le, stra-
tejik istihbarat faaliyetleri, disiplinler aras  bir çal mad r; yani bir tür 
‘akademik faaliyet’tir.5 

 

3. ‘Stratejik stihbarat’ n Temel Nitelikleri 

Stratejik istihbarat, büyük ölçüde aç k kaynak istihbarat na dayan r. 
Günümüzde ileti im teknolojilerinin ve internetin devasa geli imi aç k 
kaynak istihbarat n önemini art rm r. Bu konuyla ilgili Zoe Baird 
ve James Barksdale (2006:53), aç k kaynak istihbarat  etkin bir e-
kilde kullanmak üzere ilgililerin e itilmesi ve aç k kaynak bilgisinin 
di er istihbarat türleri kadar ciddiye al nmas  gerekti ini vurgulamak-
tad rlar.  

McDowell (2009:5) ve Özda n (2008:146) yukar da geçen tan m-
lar  da göz önünde tutuldu unda stratejik istihbarat; temel amaç, görev 
                                                        
5 Nitekim bu hususun önemine özel vurgu yapan Sherman Kent, istihbarat örgütleri-
nin hiç de ilse bir nebze büyük bir üniversite fakültesine benzemeleri gerekti ini 
ifade etmekte ve istihbarat örgütlerinde kütüphanelerin önemine i aret etmektedir. 
Bkz. Kent, Sherman, Stratejik stihbarat, ASAM Yay nlar , 2003, Ankara, ss. 56-58. 
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ve fonksiyonu itibar yla, ulusal ve uluslararas  nitelikte do ru ve ger-
çekçi stratejilerin geli tirilmesine ve uygulamas na imkân sa lamak 
amac yla toplanan bilgilerin i lenmesi ve analiz edilmesidir. 

Stratejik istihbarat, ço unlukla ve temelde d  istihbarat faaliyeti ve 
do rudan ulusal güvenli e yönelik tehditlere kar  gerçekle tirilen bir 
faaliyet olarak anla lmakla birlikte, son zamanlarda iç tehdit unsurla-

 da kapsar hale gelmi tir. Nitekim Türk Milli stihbarat Te kilat  
(M T)’n n ‘stratejik istihbarat’ anlay  ve bu amaca dönük yap lan-
mas  da d a yönelik devlet istihbarat  anlay na dayanmaktad r. Bu 
duruma i aret eden Cevat Öne ,6 kendisiyle yap lan bir mülakatta, 

T taraf ndan yap lan resmi bir aç klama olmamas na ra men, M T 
bünyesinde güvenlik istihbarat  (iç istihbarat) ile stratejik istihbarat 
(d  istihbarat) aras ndaki farkl klar  dikkate al nmaya ba lad  
vurgulamaktad r. Öne , Ba bakan Erdo an’ n May s 2010 tarihinde 
Brezilya’ya giderken “M T’in birinci derecede a rl kl  görevi yurtd  
istihbaratt r” aç klamas n da, bütün bu yeni geli melerle birlikte 
dü ünüldü ünde, stratejik stihbarat n güçlendirilmesine önem ve 
öncelik veren bir iradenin olu tu unu gösterir mahiyette oldu una 

aret etti ini ileri sürmektedir (Harmankaya, 2011).  

Öyle ki te kilat yap  içerisinde bir ‘Stratejik stihbarat Ba kanl -
’ bulunan M T’in web sitesinin bu birimin görevlerini tan tan sayfa-
nda ‘stratejik istihbarat’ kavram ; “uluslararas  sistem, onun aktörleri 

olan devletler ve devlet d  yap lanmalardaki tüm geli meleri izle-
mek, analiz etmek ve sonuç ç kararak gelece e yönelik do ruluk dere-
cesi yüksek öngörülerde bulunmak amac na matuf etkin ‘bilgi topla-
ma, k ymetlendirme ve ilgili makamlara sunma’ süreçlerini içeren bir 
faaliyettir.” eklinde tan mlanmaktad r (M T, 2011).   

Temel hedef olarak devletler ve uluslararas  sistemin aktörlerinin 
aret edildi i bu tan mda stratejik istihbarat çal malar n “ülkenin 

yüksek ç karlar na hizmet etmek üzere a yönelik bir ‘toplama ve 
ymetlendirme’ çal mas ” oldu una özel bir vurgu yap lmaktad r. 

Bu nedenle bu birimin temel görevinin “Türkiye’nin yüksek ç karlar -
n korunmas  ve geli tirilmesini öngören milli politikalar n belir-

                                                        
6 Milli stihbarat Te kilat  Emekli Müste ar Yard mc . 
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lenmesine ve uygulanmas na esas te kil edecek stratejik istihbarat  
üretmek” oldu u belirtilmektedir (M T, 2011).   

Stratejik istihbarat, temelde biyografi, co rafya, ula rma, ordu, 
ekonomi, siyaset, sosyal, moral, bilim ve teknoloji gibi faaliyet alanla-

 kapsar (Kent, 2003:25-29; Özda , 2008:149). Bu nedenle stratejik 
istihbarat, ulusal seviyede karar alma yetkisine sahip olan karar al -
lar ve bu kararlar n olu ma sürecine do rudan katk da bulunan ah s 
ve kurumlar için üretilir. Bu ekilde stratejik istihbarat politikac lara 
ve karar al lara, delil ve analize dayanan bir dü ünce ve çal ma 
tarz na sahip olma imkân  sa lar. Bu da bir anlamda ulusal politikala-

n olu turulmas nda istihbarat ile siyasal sistem aras ndaki ili kiyi 
ortaya koymaktad r. 

McDowell’in tan nda (2009:5) görüldü ü gibi, özellikle stratejik 
istihbarat n üretilmesi sürecinde iki taraf söz konusu olmaktad r: Bun-
lar; (1) istihbarat  talep eden ve esas nda kullanacak olan ve (2) istih-
barat  üretecek oland r.  

Stratejik istihbarat  talep edenler ya da di er bir tabirle ürünün tü-
keticileri veya mü terileri, karar al lar ve politika üreticilerdir. Bun-
lar da kendi aralar nda ‘clients’ ve ‘customers’ olarak iki ayr  katego-
ride ele al nmaktad r. ngilizcede ‘client’ kelimesi ‘al ’ ya da ‘mü-
vekkil’ anlam nda kullan rken; ‘customer’ kavram  daha ziyade 
‘mü teri’ anlam nda kullan lmaktad r. McDowell’in istihbarat termi-
nolojisinde ise ‘client’ kavram , stratejik istihbarata konu olan analizi 
ilgili kurum ya da birime sipari  eden ve dolay yla bu çal mada ana 
hissesi olan taraft r. ‘Customer’ ifadesi ise, çal ma sonucunda her-
hangi bir pay  olup olmamas na ba  olmaks n elde edilen istihbarat 
analizini okuyan ki idir (Oleson, 2009:27). 

Bir ngiliz istihbarat uzman  olan Michael Herman’ n (Herman’dan 
akt. Özda , 2008:21) tespitiyle istihbarat, rasyonaliteyi temsil eder ve 
bu nedenle ak l ve bilimsel yönteme dayan r. Bu çerçevede stratejik 
istihbarat; bir ülkenin siyasal, ekonomik ve psikolojik nitelikteki milli 
güç unsurlar  mümkün olan en iyi biçimde kullanmay  amaçlayan 
bir istihbarat çe ididir. Bu çerçevede stratejik istihbarat, bir devletin 
milli menfaatini sa lamak ve milli hedeflerini elde etmek için kulla-
nabilece i siyasi, ekonomik, askeri, co rafi, demografik, psiko-sosyal, 
kültürel, bilimsel ve teknolojik nitelikteki güç kaynaklar n topla-
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ndan olu an ‘milli güç’ (MGK, 2011) unsurlar ndan birisini orta ve 
uzun vadeli bir perspektiften, stratejik de eri aç ndan tespit etmek 
amac yla yap lan bir analiz çal mas r. 

Asl nda Don McDowell’ n yukar da yer alan tan nda da (2009:5) 
vurguland  gibi, stratejik istihbarat çal mas  özünde özel bir ara -

rma ve analiz yöntemidir. Literatürde ‘stratejik istihbarat’ olarak 
tan mlanan modelin geleneksel istihbarat alg n ötesinde geni  kap-
saml  bilimsel bir disiplin oldu unun alt  çizmek gerekir. Dolay y-
la stratejik istihbarat analizi, taktik ya da operasyonel istihbarattan 
farkl r ya da onu tamamlay  niteliktedir. Zira taktik ve operasyonel 
istihbarat, belirli hedef ve bireylere odaklan r ve operasyonel birimle-
rin günlük yürütülen operasyon ve faaliyetlerine destek sa lar. Strate-
jik istihbarat ise, sorunun kaynakland  yap ya, amaca ve problemin 
tabiat na odaklanarak daha çok resmin bütününe bakmaya çal r ve 
hemen sonuca ula may  hedefleyen taktik istihbarattan farkl  olarak 
zaman içinde geli erek, uzun vadeli çözümler sunmay  amaçlar 
(McDowell, 2009:21). 

Bu nedenle istihbarat te kilatlar nda stratejik istihbarat yapmakla 
görevli, operasyonel ve taktik istihbarattan sorumlu di er birimlerden 
ayr  ve ba ms z ara rma ve analiz ünitelerinin bulunmas  gerekmek-
tedir. Bunun en önemli nedeni, taktik ve operasyonel nitelikteki istih-
barat birimlerine uzun süreçleri gerektiren stratejik istihbarat üretimi 
görevini yüklememektir. Di er bir neden ise, stratejik istihbarat çal -
malar n daha ba ms z ve farkl  nitelikte bir yap lanmay  gerektir-
mesidir (McDowell, 2009:65,69). 

Burada stratejik istihbarat üretme sürecinde analize konu olacak is-
tihbarat bilgilerini toplayan ki iler ve bunlar  stratejik anlamda de er-
lendirecek analistler olmak üzere, iki ana aktör öne ç kmaktad r. Ana-
listler ve analize esas te kil edecek istihbarat verilerini toplayacak 
ki iler aras ndaki ili kinin nas l olmas  gerekti i konusu, stratejik is-
tihbarat analizlerinin do ruluk ve etkinli ini belirleyici niteliktedir 
(McDowell, 2009:195,210). 

Stratejik istihbarat analizcilerinin istihbarat toplay lar n elde et-
tikleri verilere hangi yöntemlerle ula klar , gözlemlerini ne ekilde 
kaydettikleri gibi hususlarla birlikte, bu verilerin stratejik analiz için 
elveri li olup olmad  bilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle stratejik 
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istihbarat analizcilerinin aç k kaynaklar n yan  s ra analizleri için uy-
gun nitelikte do ru, güvenilir eksiksiz verileri de istihbarat toplay -
lardan talep etmeleri gerekmektedir. Analizci, stratejik analiz süreci-
nin tamam na hâkim olmal , analizi talep eden ya da politikaya dönü -
türecek olan kurumla s  bir ili ki içerisinde bulunmal r (Oleson, 
2009:28-29). 

Sonuç olarak stratejik istihbarat, asl nda multidisipliner ya da 
interdisipliner bir metodolojik yakla mla bugünü anlamak ve gelece i 
tahmin etmek için yap lan bilimsel bir çal mad r. Dolay yla stratejik 
istihbarat n geçmi i anlama, güncel durumlar  tam olarak alg layabil-
me ve gelece i tahmin edebilme görevi vard r (Köseli, 2009:22).  

‘Stratejik istihbarat’ kavram na ili kin yukar da yer alan bilgi ve 
aç klamalar çerçevesinde bu olgunun temel amaç ve hedeflerini a -
daki ekilde tespit edebiliriz. 

 

4. ‘Stratejik stihbarat’ n Amaç ve Hedefleri 

Tan m, görev ve fonksiyonlar  çerçevesinde stratejik istihbarat n belir-
li amaç ve hedefleri vard r. Bu çerçevede stratejik istihbarat aç ndan 

daki hususlar  tespit etmek mümkündür: 

Stratejik istihbarat, belirli bir faaliyet alan nda, örne in siyasi, as-
keri ya da ekonomi alanlar nda, genel gidi at ve e ilimleri anlamaya 
çal ma, imdiye ve gelece e ili kin öngörülerde bulunma, riskleri 
alg lama ve f rsatlar  de erlendirmeyi gerektirir.  

Stratejik istihbarat n temel amaç ve hedeflerinden birisi de gelecek 
için arzulanan durumun gerçekle mesi için bütün aktörlerin e güdüm 
içinde hareket etmelerini ve pozisyon almalar  sa lamakt r. Dolay -

yla, farkl  görevlere odaklanm  bulunan istihbarat unsur ve aktörle-
rini, amaca uygun bir biçimde ortak vizyon ve anlay lar çerçevesinde 

güdümlü çal mas  sa lamak üzere yönlendirebilmek, stratejik 
istihbarat n esas amaçlar ndan birisidir. Bu ba lamda bireyler, gruplar, 
her türlü ilgili kurum ve kurulu lar aras nda stratejik ortakl klar geli -
tirmek gibi hususlar özellikle önemlidir.   

Yukar da belirtilen nitelik, amaç ve hedeflerini de dikkate ald -
zda stratejik istihbarat, entelektüel bir faaliyet olup, ba ar  ente-

lektüel beceriye ba  olmaktad r. Stratejik istihbarat analizlerinde 
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bulunan ki ilerin, h zl  okuma ve anlama kabiliyetinin ileri düzeyde 
olmas , kritik geli meleri alg layabilmesi, anlam ifade eden yeni trend-
leri tan mlayabilmesi ve olaylar  yönlendiren faktörlere ili kin kav-
ramsal modeller olu turabilmesi önemlidir (Selth ve Wesley, 2011:2) 

Stratejik istihbarat çal malar , aç k dü ünceli, önyarg z ve sorgu-
lay  bir karaktere sahip olmal r. CIA’in eski yöneticilerinden birisi 
olan Richard Heuer’in (Heuer, 1999:65) “Zihinler para üt gibidir; 
sadece aç k olduklar nda i e yararlar” sözü bu hususa i aret eden kay-
da de er bir örnektir. 

saca, stratejik istihbarat n amac  sadece mücadele edilen hedefe 
yönelik de ildir. Ayn  zamanda mücadele edenin de kendi imkân ve 
yeteneklerini, zaaf ve eksiklerini mevcut ve potansiyel artlar içerisin-
de de erlendirmesi ve analiz etmesi gerekir. Stratejik istihbarat analiz-
leri genellikle askeri, biyografik, ekonomik, bilim ve teknoloji, ula-

m, ileti im, askeri co rafya, siyasal ve sosyolojik alanlarda yap r 
(Özda , 2008:149). 

Stratejik istihbarat çal malar ; belirli ülke ya da bölgeler (örn. Orta 
Do u), s r a an suçlar gibi spesifik alanlar ya da siyaset bilimi, sos-
yoloji, politik psikoloji gibi özel akademik disiplinlerde uzmanl klar 
gerektirebilmektedir. Dolay yla terörizmle ili kili stratejik istihbarat 
çal malar , öznel nitelikteki co rafi ve farkl  disiplinlere ait bilgileri 
bir araya getirerek, büyük resmi ortaya ç kartabilir. Bu tür bir stratejik 
istihbarat çal mas n tarih, siyaset, stratejik ortam, co rafya, din, 
psikoloji, kültür, demografi ve di er faktörlerin birbirleriyle kar kl  
etkile imini dikkate alarak, bunlar n terörizm ve siyasal iddet hare-
ketlerinin olu umu üzerindeki etkilerini çözümlemeye çal mas  gere-
kir. 

 

5. Terörle Mücadele Politika ve Uygulamalar nda ‘Stratejik stih-
barat’ n Önemi 

Stratejik istihbarat n tan m ve niteli ine ili kin olarak söylediklerimi-
zin nda terörle mücadele ba lam nda stratejik istihbarat n temel 
amac n, terör örgüt ve hareketleriyle ulusal ve uluslararas  düzeyde 
etkili mücadele politika ve yöntemleri geli tirmeyi amaçlad  söy-
lemek mümkündür. Bu çerçevede stratejik istihbarat, terörizmle mü-
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cadelede gerekli strateji ve politikalar  belirlemek amac yla karar al -
lar n ve uygulay lar n mümkün olan en do ru kararlar  verebilmele-
rini sa lamak için üretilen ve terör örgütlerinin imkân ve yetenekleri 
ile güçlü, zay f ve hassas yanlar , hedeflerini, politika ve stratejileri-
ni tespit edip, de erlendiren bir istihbarat alan r.   

Terörizmle mücadele ba lam nda stratejik istihbarat, baz  yazarlar-
ca (örn. bkz. Köseli, 2009:59) terör örgütlerinin organizasyonel yap -
lar , amaçlar , hareket tarzlar , kaynaklar , silah ve patlay lar , d  
kontaklar yla ilgili bilgilerin ele geçirilmesi olarak da ifade edilmekte-
dir. Bu konular, terörizmle mücadelenin bir anlamda orta ve uzun 
vadeli stratejik hedef ve boyutlar  ihtiva etmektedir.   

Stratejistler aç ndan terörizm, yeni bir problem olmamakla birlik-
te, modern terörizmin son 20-30 y lda yeni bir ivme kazanmas  netice-
sinde çok daha kompleks bir hale gelmesi ve uluslararas  bir nitelik 
kazanmas na paralel olarak daha çok ilgi gerektiren bir öncelik kazan-

. Çünkü dünyada insan hareketlili inin artmas , radikalle me olgusu 
nedeniyle etnik ve dinsel sorunlar n kendisini iddet yoluyla ifade 
etmesi, terör örgütlerinin hedef ald klar  ülkelerin d nda örgütlenme 
ve finans sa lama imkânlar n geni lemesi, ileri teknoloji ve ileti im 
imkânlar ndan yararlanma olanaklar  ve terörizme kar  uluslararas  

birli inde ya anan sorunlar gibi faktörlerin etkisiyle terörizm birey-
sel olarak ülkeler ve uluslararas  sistem üzerinde etkili olmaya ba la-

. Özellikle 11 Eylül 2001 sald lar , terörizme kar  ‘topyekûn 
sava ’ konseptini ortaya ç kard . 

So uk Sava  Döneminde ise terörizm, stratejik bir anlam ifade et-
ti i için analistlerin ilgi alan  içerisinde olmakla birlikte, bu dönemler-
de cereyan eden terör hareketleri, günümüzdekilere k yasla eylemleri 
daha kolay tahmin edilebilir ve daha dar çerçeve içerisinde hareket 
eden, nispeten küçük hacim ve kapasiteli örgütler taraf ndan gerçek-
le tiriliyordu. 1960 ve 70’li y llarda özellikle Bat  Avrupa’da Yeni Sol 
dü ünce ve Latin Amerika’daki Maocu gerilla hareketlerinden etkile-
nerek ortaya ç kan, K l Ordu Fraksiyonu (RAF), K l Tugaylar, 
Sava an Komünist Hücreler gibi a  sol terör örgütleriyle, etnik te-
melli IRA ve ETA gibi örgütler istihbarat dünyas n temel ilgi alan  
olu turdu. So uk Sava  döneminin en önemli karakteristik özellikle-
rinden birisi de Bat  ve Do u Bloklar nda yer alan ülkelere kar  faali-
yet gösteren silahl  örgütlenmelerin desteklenmesiydi. Dolay yla 
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ülkelerin istihbarat örgütlerinin ana gündemini de ‘y ’ ve d  des-
tekli olarak nitelendirdikleri bu örgütlerle mücadele olu turdu. 

So uk Sava  sonras nda da terörizme verdikleri destek nedeniyle 
belirli ülkelerin lider profilleri, ulusal ve uluslararas  siyasetleri, eko-
nomik yap lar , askeri kapasiteleri ve di er stratejik boyutlar na ili kin 
analitik ve stratejik çal malar devam etti. Çünkü ülkeler aras ndaki 
stratejik rekabet ve jeopolitik e ilimler önemini kaybetmemi ti.  

Yeni dönemde terör örgütlerinin 11 Eylül 2001 sald lar nda oldu-
u gibi öngörülemez eylem kapasiteleri, El Kaide gibi merkezi olma-

yan ebekeler olu turmalar , ileri teknolojileri kullanmalar  ve terör 
eylemlerini bir araçtan ziyade amaç haline getirmeleri gibi karakteris-
tik özellikleri olan yeni dönemde,7 terörizmin bir tak m özelliklerinde 
meydana gelen bu de imler, bu fenomenin analizinde daha radikal 
yakla mlar  gerekli k lan farkl  bir disiplin anlay  zorunlu hale ge-
tirmi tir.  

Devletlerin, terörizmle mücadelede izledikleri politika, istihbarat 
faaliyetlerinin önemi aç ndan iki temel parametre üzerinden ekil-
lenmektedir: 

1. Terör tehdit ve tehlikesinin te his edilmesi, 

2. Önleyici tedbirlerin al nmas  

Bu iki hususun tüm boyutlar yla de erlendirilmesi ve gerekli ön-
lemlerin al nmas nda ‘istihbarat’ temel fonksiyondur. Nitekim istihba-
rat, sosyal ve teknik bilimlerin birbirine eklemlendi i multidisipliner 
bir yakla m modeli olarak büyük önem arz etmektedir.  

stihbarat’ olgusunun terörle mücadeledeki önemi; terör eylem ve 
faaliyetlerinin gerçekle meden engellenmesi ya da etkisiz hale geti-
rilmesindeki rolü, terör olaylar  sonras ndaki adli soru turmalardaki 
fonksiyonu ve önleyici ve koruyucu güvenlik tedbirlerine katk  ne-
deniyle genel anlamda üç temel faktörden kaynaklanmaktad r. 

Terör örgüt ve hareketlerinin mevcut durumlar , stratejileri, hedef-
leri ve gelecekteki muhtemel durumlar , hareket tarzlar , hedeflerinin 

                                                        
7 Bu yeni dönem ‘Yeni Terörizm’ kavram yla ifade edilmektedir. ‘Yeni Terörizm’ kavram  ve 
özellikleri konusunda detayl  bilgi için bkz. (Altunta , 2009:132-141). 
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neler olabilece i konular ndaki de erlendirmeler ‘stratejik istihbarat’ 
niteli indedir.  

Stratejik istihbarat uygulamalar na ili kin baz  örnekler unlard r 
(Sharfman, 2004:2-3): 

(1) Çe itli terörist gruplar n lider kadrosunun kendi aralar ndaki 
uyumu, liderli e ba k, örgüte eleman kazan , finansal 
kaynaklar n niteli i gibi içsel ba ar  hakk ndaki bilgiler, ör-
gütün gelece ine ili kin yap lacak tahminler ve terörle mücade-
le hedefleri aç ndan stratejik nitelikte bilgilerdir.  

(2) Belirli terör örgütleri aras nda gerçekle tirilen i birli i yöntem-
leri konusundaki bilgiler esas nda stratejik önem ihtiva etmek-
tedir. Stratejik önemin yan  s ra bu tür bilgiler, ayn  zamanda 
taktik alanda da faydalar sa lamaktad r. öyle ki, bir terör örgü-
tü hakk nda sahip olunan istihbari bilgiler, di er örgütler hak-

nda da taktik istihbarat n elde edilmesinde kullan labilmekte-
dir. 

(3) Uluslararas  terörizmi ya da kendi ülkesi aleyhine faaliyet gös-
teren bir terör örgütünü/örgütlerini destekleyen devletler ve bu 
amaca dönük faaliyetleri hakk ndaki istihbarat bilgileri stratejik 
niteliktedir. 

(4) Belirli bir terör örgütünün liderinin ya da lider kadrosunun ör-
gütün amaçlar , hedefleri, ideolojisi ve stratejisi hakk ndaki her 
türlü dü ünceleri ve bunlar n analizi de stratejik istihbarat kap-
sam ndad r.  

(5) Bir terör örgütünün militan dev irme, mali ve lojistik destek 
sa lama gibi hususlarda kaynaklara ula mada kulland klar  yön-
temlere ili kin bilgiler, stratejik istihbarat niteli indedir. Bu tür 
bilgilere ula ld  takdirde terör örgütlerinin bu kaynaklara 
ula malar  engelleyici ya da en az ndan zorla  politika ve 
uygulamalar geli tirilebilir. 

Terörizmle mücadeledeki rolü ve önemi söz konusu oldu unda 
stratejik istihbarat n baz  karakteristik özellikleri unlard r (Sharfman, 
2004:3):  

 Do ru bir stratejik istihbarat analizi, birçok durumda, aylarca 
veya y llarca yarar sa layabilir.  
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 Stratejik istihbarat n içeri i terörist unsurlar taraf ndan bilinse 
dahi, taktik ve operasyonel istihbarattan farkl  olarak terör ör-
gütleri, bu istihbarat  geçersiz k lmak ya da kaynaklar  berta-
raf etmek hususunda kolayca hareket edemezler.  

 Stratejik istihbarat, taktik ve operasyonel istihbarattan farkl  
olarak, belirli bir ya da birkaç kaynaktan de il; çok say da farkl  
verinin çe itli parçalar n analizinden elde edilir.  

 Stratejik istihbarat, terör örgütleri ve mensuplar  hakk ndaki 
gizli bilgilerden yararlanm  olsa bile, bu istihbarat bilgileri aç k 
kaynaklardan ve akademik çal ma, analiz ve de erlendirmeler-
den elde edilen bilgiler nda kullan lmas  mümkündür. 

Özellikle etnik ve ideolojik temellere dayanan ve ayr ca uluslarara-
 sistemin aktörü haline gelmi  terör hareketleriyle mücadelede strate-

jik istihbarat özel bir önem ta maktad r. Bölgesel nitelikli, sosyo-
ekonomik ve sosyo-politik artlardan beslenen terör hareketleriyle 
etkili bir mücadelenin merkezinde, o ülkenin her türlü fiziksel, siyasal, 
sosyolojik ve kültürel imkân ve yeteneklerinin en iyi biçimde tespit 
edilerek, yap lacak stratejik istihbarat analizleriyle bu imkân ve yete-
neklerin seferber edilmesi gibi uygulamalar bulunmaktad r. 

Bu husus özellikle terörle mücadelenin iki temel ekseninden birisi 
olan anti-terörizm uygulamalar  aç ndan önem ta maktad r. Anti-
terörizm, büyük ölçüde baz  uzmanlar n ‘terörle mücadele’ olarak 
adland rd klar  bir boyuttur ve daha ziyade ‘yumu ak güç unsurlar ’na 
dayan r ve ‘ceza adaleti sistemi’nin araçlar n kullan lmas  içerir.  

Burada ‘yumu ak güç unsurlar ’ kavram yla kastedilen bir ülkenin 
tarihi, co rafyas , kültürel zenginli i, ekonomik gücü, sosyal dokusu, 
demokratik geli mi li i, sivil toplum kurulu lar n yayg nl  ve etki-
si, bilim ve teknoloji altyap  ile sanat ve spor gibi sosyal hayat n 
entelektüel anlamda üretti i de erler ve kamu diplomasisi uygulama-
lar r. ‘Yumu ak güç’ kavram , di er bir ifade ile bir ülkenin askeri 
gücünün d nda, ama askeri gücünü de gerekti inde destekleyecek 
nitelikte, sahip oldu u her türlü imkân n yaratt  güç ivmesidir (Be e, 
2011:107).   

Anti-terörizm uygulamalar , daha ziyade sorunu k sa, orta ve uzun 
vadeli politika araç ve uygulamalar yla çözümleyici, ortadan kald  
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ve önleyici bir amaca yöneliktir. Tehdit alg lamas  ve tehdidin geldi i 
boyut, burada ana belirleyici unsur olup; terör tehlikesinin minimuma 
indirilebilmesi için al nabilecek her türlü aktif ya da pasif önlem ve 
uygulamalar  içerir.  

Anti-terörizm politikalar , büyük ölçüde yukar da belirtilen amaç-
lar  gerçekle tirmeye yönelik stratejik istihbarat çal malar  gerekti-
rir. Bunlar n yan  s ra terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yö-
nelik önlemlerin al nmas  ve kar  propaganda olarak nelerin yap labi-
lece i konusu, özünde orta ve uzun vadeli stratejik istihbarat çal ma-
lar na ihtiyaç do urur. Dolay yla stratejik istihbarat, akademik nite-
likli bilimsel analize dayal  çal malar  gerektiren özel bir yöntemdir. 
Teröristlerin ideolojileri, doktrinleri ve stratejileri hakk nda yap lacak 
çal malar bu niteliktedir.  

Kontr-terörizm ise, terörizmle mücadelenin di er bir eksenidir ki 
uygulamalar n ekserisi ülkemizde baz  yazar ve uzmanlarca ‘terö-
ristle mücadele’ olarak adland lmaktad r. Bu ise, do rudan do ruya 
terörle mücadelenin güvenlik boyutudur. Amac , terör örgütleri ve 
mensuplar n etkisiz hale getirilmesi, eylemlerinin önlenmesi ve faa-
liyetlerinin bertaraf edilmesidir ki askeri, istihbari, polisiye, hukuksal 
ve örgütsel uygulamalar  esas al r. 

Kontr-terörizm amaçl  istihbarat faaliyetleri, di er alanlardaki is-
tihbarata göre biraz daha farkl r ve taktik amaçl  oldu u için k sa 
vadeli ve aciliyet esas na dayan r. Tamamen güvenlik amaçl r ve 
taktik esaslar çerçevesinde ekillenir. Terör eylemlerinin önlenmesi, 
terör örgütleri ve mensuplar n takibi, ili ki ve ba lant lar n ortaya 

kar lmas , örgütün güç ve eylem kapasitesinin analiz edilmesi gibi 
hususlara ili kin istihbarat çal malar  bu amaçla yap r.  

saca ifade etmek gerekirse; stratejik ve taktik istihbarat, anti-
terörizm politikalar n bir parças  olarak kullan labilecek yöntemler 
iken; taktik istihbarat ise daha ziyade kontr-terörizm uygulamalar  
gerçekle tirmek amac yla kullan lan istihbarat olarak tan mlanabilir 
(Köseli, 2009:60). 
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Sonuç 

Etkin bir istihbarat faaliyeti terörizmle mücadelenin ba ar na önemli 
katk larda bulunacakt r. Terörizmle mücadelede istihbarat çal malar  
‘taktik’ ve ‘stratejik’ olarak iki ayr  kategoride olmal r. Çünkü taktik 
ve stratejik istihbarat, nitelik itibar yla uygulama alanlar , yöntemleri 
ve sa layaca  faydalar bak ndan ayr maktad r.  

Taktik istihbarat, spesifik ve detayl  özelliklere sahiptir; ayr ca k sa 
ve orta süreli operasyonel sonuç almaya yöneliktir. Buna mukabil 
stratejik istihbarat ise, uygunlu u ve amac  bak ndan k sa ve orta 
vadeli operasyonel amaca yönelik olmay p; içerik ve kapsam n ge-
çerlili i bak ndan daha uzun süreli politika ve hedefleri gerçekle -
tirme amac na dönüktür. Y llarla ifade edilebilecek bir geçerlilikte 
üretildi i için stratejik istihbarat, daha uzun vadeli planlamalar  gerek-
tiren ve sonuçlar  daha uzun bir zaman diliminde al nabilecek türden 
her türlü kaynaklar n da , siyasal tedbirler, yat mlar n planlan-
mas  gibi karar alma süreçlerini desteklemek amac yla üretilir ve kul-
lan r.  

Günümüzde ülkelerin ya am  olduklar  terörle mücadele tecrübe-
leri, özellikle uzun soluklu ve derin tarihsel ve toplumsal nedenlerden 
kaynaklanan terör hareketleriyle mücadelede taktik istihbarat n yan  

ra, stratejik istihbarat çal malar na da ihtiyaç duyuldu unu göster-
mektedir. Fakat stratejik istihbarat n üretilme yöntem ve süreci taktik 
istihbarat uygulamalar ndan farkl  oldu u gibi, sonuçlar n al nmas  
ve fonksiyonlar n kamuoyunda alg lanmas  da farkl  olmaktad r.  

Özellikle terörizm gibi, ortaya ç  nedenleri ve beslendi i kay-
naklar, amaçlar , ba vurdu u yöntemler, örgütlenme yap  ve eylem-
lerinin niteli i itibar yla co rafya, ideoloji, din, sosyo-politik ve 
sosyo-ekonomik yap  gibi birçok faktöre ba  çok boyutlu bir olguyla 
mücadele söz konusu oldu unda stratejik istihbarat, adeta akademik 
nitelikte bir bilimsel faaliyet haline dönü mektedir. Bu sürecin, yani 
stratejik istihbarat üretme sürecinin sa kl  i leyebilmesi, taktik istih-
barat üreticilerinden farkl  niteliklerde insan ve mali kaynaklar n bu 
amaca yönelik olarak ayr  bir biçimde tahsis edilmesine ba r. 

Türkiye’nin 25 y ldan fazla bir zamandan bu yana kar  kar ya 
kald  terörizm problemiyle mücadele aç ndan konuya bakt zda 
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da, ‘stratejik istihbarat’ çal malar n sorunun çözümünde ne kadar 
önemli oldu u ve süreçte eksik kald  görmek mümkündür.  

Türkiye’yi me gul eden PKK terörüne kaynakl k eden d  destek, 
tarihsel ve kültürel nedenler, bölgenin sosyo-ekonomik ve sosyo-
politik yap , göç sorunu, etnik ve demografik özellikler, co rafi yap  
vb hususlar; yine ülkenin tüm maddi ve manevi güç unsurlar yla ya da 
daha güncel bir ifadeyle bütün ‘sert’ ve ‘yumu ak’ güç araçlar yla 
paralel bir ekilde bu tehdide kar  analiz edilmeyi gerektirmektedir.  

Dolay yla, PKK terörüne kar  geli tirilecek bir mücadele strateji 
ve politikas  için yap lacak stratejik analizler için bölgeye ili kin ko-
nularda stratejik nitelikli de erlendirilme çal malar n yap lmas  
gerekir.  

Bölgenin jeostratejik önemi, örne in enerji ve su kaynaklar na olan 
yak nl , bölgedeki jeopolitik yap lanma, tarihî ve kültürel unsurlar, 
bölgenin dinsel, etnik ve demografik yap , sosyolojik ve psikolojik 
yap , ahlaki de erleri, aile yap lar , feodal unsurlar, a al k, dini ya-
am, tarikatlar n etkisi, nitelikleri ve yap lanmas , sosyal kurumlar n 

yap  ve fonksiyonlar , bölgede stratejik ç karlar  olan ülkelerin ko-
numu, küresel sermaye hareketleri, uyu turucu ekonomisi ve trafi i, 
karapara rotalar , silâh ticareti, küresel güçlerin tarihten gelen ve bu-
günü etkileyen faaliyet, ilgi ve rekabet alanlar , yabanc  istihbarat 
te kilatlar n hedefleri ve yöntemleri, terör örgütlerinin yap lar , 
amaçlar  gibi konularda yap lacak çal malar stratejik istihbarat niteli-
inde olmal r. 
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