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GĠRĠġ 

Ulusal güvenlik politikaları bir devletin devamlılığının sağlanmasına 

yönelik olarak karar alma yetkisine sahip siyasi mekanizmaların, kendilerine 

yardımcı olmakla yükümlü olan tüm kurumların yardımı ile aldıkları en önemli karar 

birliğidir. Bu karar birliğinin sağlanması için gerek duyulan en önemli katma değer 

istihbarat faaliyetlerinden sağlanmaktadır. 

Ġnsanlığın tarihi ile yaĢıt olan istihbarat faaliyetleri, devletlerin yönetim 

Ģekillerine göre değiĢmekle birlikte çoğu zaman karar alıcıların elinde önemli bir 

araç olmuĢtur. Gerek Türkiye‟de gerekse dünyada bu araçtan yeterince 

faydalanılmadığını veya yeterince önem atfedilmediği görülmektedir. 2. Dünya 

SavaĢı sonrası oluĢan  iki  kutuplu yapılanma, büyük güçlerin birbirleri ile rekabetini 

arttırmıĢ ve neredeyse tüm dünya egemenlik mücadelesinin yaĢandığı bir saha 

olmuĢtur. Rakiplerin birbirleri hakkındaki  bilgi ihtiyacı istihbarat faaliyetlerine çok 

net bir alan çizmiĢtir. Soğuk SavaĢ döneminin bitiĢi ve küreselleĢmenin dünyaya 

yayılmaya baĢladığı 1990 ve sonrasında yaĢananlar ise geçmiĢ döneme nazaran çok 

daha karmaĢık ve belirsiz bir dünya yaratmıĢtır. YaĢanan teknolojik geliĢmeler ile 

baĢlayan bilgi çağı, küreselleĢmenin farklı bir boyuta taĢıdığı terör ve organize 

suçlar, tüm dünya ölçeğindeki sermaye ve iĢgücü hareketlilikleri, ülkeler arası 

geliĢen iĢbirlikleri ise ulus devletlerin karĢılaĢtığı güvenlik tehditlerini ve risklerin 

boyutlarını çok daha fazla geniĢletmiĢtir.  

Riskin çeĢidi ve büyüklüğünün sürekli bir Ģekilde artması nedeniyle 

istihbarata düĢen görev çok daha çeĢitlenmiĢ ve istihbaratın çalıĢma alanı 

geniĢlemiĢtir. Ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla ulusal güvenlik politikalarını 

belirleyen karar alıcı mekanizmalara yardımcı olmak üzere gerek devlet çapında 

gerekse kamu alanı dıĢında çok sayıda kurum bulunmakta ve bunların farklı 

alanlarda farklı araçlar ile yaptıkları çalıĢmalar bulunmaktadır. ÇalıĢma alanları ve 

yöntemleri olmak üzere karar alıcıları en fazla yönlendirmesi gereken kurum devletin 

istihbarat yapılanmasıdır. 

Bu çalıĢmanın amacı,  ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesindeki en 

önemli araç olarak değerlendirdiğimiz istihbarata iliĢkin olarak, bunun nasıl ve hangi 

yöntemlerle yapıldığını, karar alıcı mekanizmaları nasıl yönlendirmesi gerektiğini 

karar alıcılarında istihbarattan nasıl faydalanabileceklerinin ortaya konulmasıdır. 
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ÇalıĢmanın birinci bölümünde güvenlik kavramını incelemeye çalıĢtık. 

Ulusal güvenlik politikalarının öncelikle dıĢ kaynaklı tehditlere karĢı 

oluĢturulmasından hareketle, uluslararası ortamı Ģekillendiren teoriler ıĢığında 

güvenlik kavramını ve buna mukabil olarak Türkiye‟de yaĢanan değiĢim ve 

geliĢmeleri ele aldık. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde ise bir olgu olarak ele alınan 

ulusal güvenliğin Ģekillenmesinde en önemli unsur olarak değerlendirdiğimiz 

istihbarat kavramına açıklık getirmeye çalıĢtık. Kavramlar arasında nesnel bir iliĢki 

kurarak “güvenlik ve istihbarat” iliĢkisinin incelenmesinin akabinde, Türkiye‟de 

mevcut bulunan istihbarat kurumları içeresinden  faaliyetleri ulusal güvenliği 

etkileyecek çapta olanları ele alarak, bu kurumların yapılarını, faaliyetlerini, amaç ve 

yeterliliklerini değerlendirmeye alınmıĢtır. Üçüncü bölümde ise çalıĢmanın ana fikri 

niteliğinde olan ulusal güvenlik politikaları, bunların belirlenmesi, istihbaratın bu 

süreçlerdeki rolü, dünya ve Türkiye‟deki durumu ve karar alıcılara nasıl etki 

edebileceği ele alınarak incelenmiĢtir. 

Sonuç baĢlığında ise, çalıĢmadan elde edilen bilgilerin derlenmesi akabinde 

bir iz düĢüm yapılmaya çalıĢılacaktır. Bununla hem ulusal güvenlik politikalarının 

oluĢturulmasında istihbaratın rolü hem de Türkiye‟de yapılan istihbarat 

çalıĢmalarının bu amaçla nasıl etkinleĢtirilip karar alıcıların kullanımına 

sunulabileceği hususunda bir projeksiyon ortaya konmaya çalıĢılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

1. ARAġTIRMANIN GENEL ÇERÇEVESĠ 

Ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanması bir devletin 

bekasını sürdürebilmesi adına son derece önemlidir. Söz konusu politikalar günden 

güne veya yönetimlerle değiĢkenlik gösteren bir yapıda değildir. Aksine uzun vadeli, 

devletlerin geleceklerinin belirlenmesi ve çıkarlarının korunması adına belirli 

süreçlerden geçirilerek oluĢturulan ve gerekmedikçe değiĢim göstermeyen hangi 

yönetim olursa olsun uygulanması gereken bir devlet politikasıdır. Bu politikalar 

oluĢturulurken en önemli araçlardan biri de istihbarattır. Günümüzde çok farklı 

kapsam ve boyutlarda yapılabilen istihbarattan, ulusal güvenlik politikalarının 

oluĢturulmasında da etkin bir Ģekilde faydalanılmalıdır. Ülkemizde geçmiĢ 

dönemlerde istihbarattan bu manada faydalanılmamıĢtır.  Günümüz dünyasındaki 

tehdit çeĢitliliğini ve bunlara karĢı alınması gereken önlemlerin farklılığı 

düĢünüldüğünde etkin bir istihbarat yapılanması ve bunun devlet politikalarına 

yansıması gerekliliği ortadadır.  

Dünyanın belki de en eski mesleklerinden biri olan istihbaratın önemi 

modern devlet yapılanmaları ile beraber artmıĢ, Soğuk SavaĢ döneminin etkisi ile 

dünya devletlerinin yönetim Ģekillerine  göre devlet yapılanmalarında yer edinmiĢtir. 

KüreselleĢmenin etkisi ile istihbarata olan ihtiyaç ve ondan beklenen görevler 

farklılaĢmıĢtır.  Ġki kutuplu dünyada rakibini etkisiz hale getirmeye odaklanmıĢ olan 

istihbarat, tehdidin değiĢmesi ile değiĢkenlik göstermek durumunda kalmıĢtır. 

BelirsizleĢen ve farklılaĢan tehdit ortamında devletlerin bekasını, toplumların 

güvenliğini sağlamak adına geçmiĢte ilgi göstermediği alanlara girmek ve devlet 

politikalarına çok daha fazla etki etmek durumunda kalmıĢtır. Bu çalıĢmada ulusal 

güvenlik politikalarının belirlenmesinde istihbaratın nasıl kullanılabileceği ve bunun 

hayati derecedeki önemi vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

Ülkemizin devlet yönetim geleneğinde Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin 

geleneksel olarak bir ağırlığı bulunmaktadır. TSK ayrıca ülkemizin güvenlik 

politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında en önemli parçadır. Bu bağlam da 

yürüttüğü istihbarat faaliyetleri de oldukça önemlidir. Genelkurmay BaĢkanlığı Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin ana karargahı olması dolayısıyla kendine bağlı unsurlarla 

birlikte askeri güvenliğe yönelik olarak istihbarat yapmakla yükümlüdür. Bu görevini 
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bünyesindeki Ġstihbarat BaĢkanlığı ile yürütür. Askeri istihbarat, Türkiye‟de mevcut 

bulunan istihbarat sisteminin bir parçasıdır. Bu çerçevede Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı ‟da barıĢta ve savaĢta milli ve müttefikler arası askeri istihbaratı oluĢturur 

ve istihbarata karĢı koymak için gerekli esasları belirler, stratejik değerlendirmeleri 

yapar, ayrıca plan ve direktifleri hazırlamakla yükümlüdür. Genelkurmay Ġstihbarat 

BaĢkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarında bulunan Ġstihbarat BaĢkanlıklarının 

istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine yasal açıdan imkan  veren de aynı kanundur. 

Bu birimlerin görevi, düĢman ve düĢman olması muhtemel devletlerin askeri güçleri 

hakkında bilgi toplamak ve istihbarat üretmektir Diğer bir ifade ile askeri istihbarat, 

hedef ülkeler ve ilgi sahasına giren ülkelerin askeri faaliyetleriyle ilgili istihbarat 

üretimini, mevcut istihbarat toplama vasıtaları ile yürütmesidir.  Türkiye coğrafi 

konumu ve jeopolitik durumu incelendiği zaman, gerek komĢuları ile iliĢkileri gerek 

bölge ülkelerin faaliyetleri konusunda uyanık bir vaziyette olması, her türlü duruma 

karĢı hazırlıklı olması, savunma alanında açık vermemesi gerekmektedir. Bu durum, 

askeri istihbaratın önemini ve askeri bilgilerimizin dikkatle korunması gerektiğini bir 

kere daha vurgulamaktadır 

Genel Kurmay ve Kuvvet Komutanlıkları dıĢında bir kolluk kuvveti olarak 

görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı‟nın da istihbarat faaliyetleri son derece 

önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiĢ ile kamu düzeninin 

korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren 

silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.  Bu amaçla Jandarma Genel 

Komutanlığı‟nda, iç güvenlik istihbaratı üretmek göreviyle “Ġstihbarat BaĢkanlığı” 

oluĢturulmuĢtur. ÇeĢitli kaynaklarda Jandarma Genel Komutanlığının sorumlu 

bulunduğu alanın Türkiye‟nin %91‟ini kapsadığı ifade edilmektedir. Bu noktadan 

hareketle, merkezde Jandarma Ġstihbarat BaĢkanlığı ve taĢrada ise  Ġl Jandarma 

Ġstihbarat ġube Müdürlükleri   yurtiçindeki  sorumluluk  bölgelerinde,  iç  güvenlik 

istihbaratı faaliyetini yürütmektedir.  Özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları 

çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı‟nın ve özellikle gerçekleĢtirdiği kolluk 

görevleri ve teĢkilatın yapısı ile aidiyeti tartıĢılmaktadır. Özellikle sınır güvenliği 

konusunda AB kriterleri çerçevesinde yeni bir oluĢuma gidilmesi gündeme 

getirilmektedir.  Sınır güvenliği hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kurumun 

özellikleri, 8 ġubat 2002‟de hazırlanan Schengen Kataloğunda yer almıĢtır. 

Katalogda, “Sınır yönetiminin genel stratejisi ve risk yönetiminin 



 

 5 

gerçekleĢtirilmesinde en iyi uygulama olarak; yetkili kamu makamının askeri 

olmayan, profesyonel sınır polisi/muhafız gücü olması, sınır kontrolleri ve 

denetiminin mümkünse tek bir bakanlık altında, sınır yönetimini sağlayan aynı 

kurumun profesyonel görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerektiği” 

vurgulanmıĢtır.
1

Bunun yanı sıra Jandarma teĢkilatının cezaevleri güvenliğinden 

çıkması, sınır güvenliğini oluĢturulacak sınır muhafızlığı temelindeki bir yapıya 

devretmesi gibi çalıĢmalar ile Jandarma Genel Komutanlığı‟nın kapsamlı bir 

dönüĢüme uğrayacağı ortadadır. Bu çerçevede Jandarma Ġstihbarat Birimlerinin de 

görev alanları ve iĢlevlerinin de günün koĢullarına ve yeni tevdi edilecek görevlere 

uygun bir Ģekilde  ele alınması olasıdır. Bu çalıĢmada gerek askeri istihbarat gerekse 

kolluk istihbaratı olarak TSK üzerine değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

a. AraĢtırmanın Amacı 

Tez çalıĢmasında,  ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesindeki en 

önemli araç olarak değerlendirdiğimiz istihbarata iliĢkin olarak, bunun nasıl ve hangi 

yöntemlerle yapıldığını, karar alıcı mekanizmaları nasıl yönlendirmesi gerektiğini 

karar alıcılarında istihbarattan nasıl faydalanabileceklerinin ortaya konulması 

hedeflenmektedir. Dünyanın belki de en eski mesleklerinden biri olan istihbaratın 

önemi modern devlet yapılanmaları ile beraber artmıĢ, Soğuk SavaĢ döneminin etkisi 

ile dünya devletlerinin yönetim Ģekillerine göre devlet yapılanmalarında yer 

edinmiĢtir. KüreselleĢmenin etkisi ile istihbarata olan ihtiyaç ve ondan beklenen 

görevler farklılaĢmıĢtır. Ġki kutuplu dünyada rakibini etkisiz hale getirmeye 

odaklanmıĢ olan istihbarat, tehdidin değiĢmesi ile değiĢkenlik göstermek durumunda 

kalmıĢtır. BelirsizleĢen ve farklılaĢan tehdit ortamında devletlerin bekasını, 

toplumların güvenliğini sağlamak adına geçmiĢte ilgi göstermediği alanlara girmek 

ve devlet politikalarına çok daha fazla etki etmek durumunda kalmıĢtır. Bu çalıĢmada 

ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde istihbaratın nasıl kullanılabileceği ve 

bunun hayati derecedeki önemi vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

                                                           
1 Konu hakkında detaylı çalıĢmaya http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Sinir%20Birlikleri%20Analiz.pdf 

adresinden ulaĢılabilir. 

http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Sinir%20Birlikleri%20Analiz.pdf
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b. ÇalıĢmanın Hipotezi 

“Ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde istihbaratın rolü ve önemi 

çok büyüktür.” önermesi araĢtırmanın hipotezini oluĢturmaktadır. ÇalıĢmada bu 

önermenin geçerliliği sınanacaktır. 

c. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Ulusal güvenlik politikalarının öncelikle dıĢ kaynaklı tehditlere karĢı 

oluĢturulmasından hareketle, uluslararası ortamı Ģekillendiren teoriler ıĢığında 

güvenlik kavramı incelenmiĢtir. Bu çalıĢmada; etkin ve zamanın Ģartlarına uygun bir 

istihbarat yapılanması olmaksızın bir devletin varlığı ve güvenliğinin sağlanmasının 

mümkün olmadığı ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Özellikle yirminci yüzyıl sonrasında 

modern devletlerin birbirleri ile olan iliĢkiler neticesinde oluĢan ulusal güvenlik 

problemleri ve buna mukabil olarak politikaların oluĢturulmasında istihbaratın önemi 

ve nasıl bir katkı vereceği incelenmiĢtir. 

d. AraĢtırmanın Yöntemi 

ÇalıĢmanın metodolojisiyle ilgili olarak incelenen döneme ait olan tüm 

olaylar ele alınmamıĢ; belirli önemli olaylar seçilerek değerlendirilmiĢtir. Ayrıca 

çalıĢmada irdelenen olaylara eleĢtirel yaklaĢılmamıĢ, objektif ölçütler çerçevesinde 

çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmada öncelikli olarak basılı ve internet ortamındaki kaynaklardan 

detaylı literatür taraması yapılmıĢtır. GerçekleĢtirilen araĢtırmada, ulusal güvenlik, 

istihbarat, uluslararası iliĢkiler, ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulmasında 

istihbaratın rolü ve önemi, özellikle yirmi birinci yüzyılda yaĢanan ve dünyayı 

etkileyen olaylar ulusal güvenlik perspektifinden incelenmiĢtir. 

e. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalıĢma ile ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulmasını ve bu süreç 

içerisinde istihbaratın görevlerini, katkılarını, yapabileceklerini ortaya koymaya 

çalıĢırken yapılanların karar alıcılara nasıl ulaĢtırılması ve etkilemesi gerektiği ortaya 

koymaya çalıĢmıĢtır. Bunu yaparken özellikle dünyada yaĢanan değiĢimlerin 

istihbarat alanına yansımalarını da değerlendirmeye alınmıĢtır. Türkiye‟de konunun 

nasıl ele alındığını, istihbarat ve karar alıcıların iliĢkilerini ve gelecekte nasıl bir yapı 
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olabileceğini de öngörmek amaçlanmıĢtır. Türkiye‟ye iliĢkin bir değerlendirme 

yaparken, baĢka ülkelere iliĢkin değerlendirmeler ve istihbarat-güvenlik- karar alıcı 

iliĢkisinin olmadığı zaman neler olabileceğini ortaya koyulmamıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

GÜVENLĠK 

1. GÜVENLĠK KAVRAMININ KURAMSAL ĠÇERĠĞĠ 

Güvenlik kelimesinin uluslararası literatürde kullanılan Ġngilizce karĢılığı 

“security” kelimesidir. Latince “securitas” ya da “securus”den türetilen “security” 

kelimesinin yazılı kaynaklarda kullanımına 1432 tarihinden itibaren rastlamak 

mümkündür (Glare, 2005:1722). Kelimenin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

“toplum yaĢamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kiĢilerin korkusuzca 

yaĢayabilmesi durumu, emniyet” olarak tanımlanır. Bir diğer tanımlamada güvenlik, 

“devlete, topluma, kiĢilere, mal ve eĢyalara yönelik tehlike ve kazaları önlemek için 

alınan hukuka uygun önlemlerin tümü ve bu önlemlerin alınmasıdır” Ģeklinde 

açıklanmıĢtır (Dündar, 1998:16). 

 

Güvenlikle ilgili çalıĢmalar özellikle emniyet yani tehlikeden uzak olma 

güvencesi, genel olarak emniyetli, tehditlerden uzak durma kavramı etrafında 

Ģekillenmektedir. Sosyal bilimler anlamında güvenlik ise birey, topluluk ve toplumun 

istenmeyen, beklenmeyen olay, durum veya saldırılardan, maddi, yasal ve psikolojik 

araçlarla korunması anlamını taĢır (Ergül, 2008:129). 

 

Bu genellemelere karĢın, uluslararası çalıĢmalarda güvenliğe iliĢkin olarak 

yapılan tanımlamalarda konuya iliĢkin farklı yaklaĢımların olduğu da görülmektedir. 

Bunlar arasında öncelikle iki yaklaĢım öne çıkmaktadır. Birincisi, kavramın dinamik 

bir yapıya sahip olması ve tarihsel süreçte değiĢiklikler yaĢaması, ikinci yaklaĢımda 

ise ideolojik, teorik ve kiĢisel bakıĢ açısı öne çıkmaktadır (Karabulut, 2011:7). 

Dolayısıyla toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik geliĢmelere bağlı olarak 

güvenlik algılaması dönemin ihtiyaçlarına göre yeni anlamlar kazanmakta ve farklı 

boyutlara ulaĢmaktadır. Fakat ne kadar farklı değerlendirme olsa da, güvenlik 

olgusundan söz edebilmek için; varlığın korunması ve sürdürülmesine karĢı içsel 

veya dıĢsal tehdidin ya da buna yönelik bir algılama olması gerekmektedir 

(Dedeoğlu, 2003:10). Bahsedilen farklı tanımlara karĢın Wolfers‟in güvenliği 

“objektif ve subjektif olarak” iki kısıma ayırması genel olarak kabul görmüĢ bir 



 

 9 

yaklaĢımdır. Objektif güvenlik, herhangi bir tehlikenin olmadığını ifade ederken, 

subjektif güvenlik ise herhangi bir tehlike beklentisi olmadığını ifade eder. Bu 

tanımlama ile güvenlik; tehlikenin olmadığı (objektif) veya tehlike Ģüphesinin dahi 

olmadığı (subjektif) bir durumdur (Çakmak, 2007:26). Objektif güvenlik fiili bir 

durum, subjektif güvenlik  ise psikolojik tabanlı bir durumu ifade etmektedir. 

 

Güvenliğin anlaĢılması için üzerinde durulması gereken temel kavramlardan 

bir diğeri ise “tehdit”tir.  Tehdit, bir devlet, toplum ya da bireyin yaĢamına veya sahip 

olduğu değerlere yönelik olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli olan olaylar ya da 

olgulardır (Krahmann, 2005‟ten aktaran Karabulut, 2011). Tehditler tanımlanmadan 

güvenlik tanımlanamaz veya tehditler ortadan kaldırılmadan  güvenliğe 

kavuĢulamaz. Tehdit tanımlamaları, özellikle soğuk savaĢ dönemi, küreselleĢme 

kavramının ortaya çıkması ve 11 Eylül olayları neticesinde değiĢkenlik göstermiĢtir. 

Sonuçta tehdit kavramı zamana, içinde bulunulan koĢullar çerçevesinde göreceli bir 

hal almıĢtır. 

 

2. ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLERDE GÜVENLĠK ALGILAMALARI 

Güvenlik, sadece yerel ve bölgesel nitelik taĢımaktan çıkarak uluslararası 

politika ve dıĢ politika alanlarının en önemli kavramlarından biri haline gelmiĢtir. Bu 

bağlamda güvenlik çalıĢmaları, uluslararası iliĢkiler alanının geliĢmeye baĢladığı 

yirminci yüzyılda konjonktürel geliĢmeler neticesinde farklı görüĢler, bakıĢ açıları ve 

ideolojiler etrafında çeĢitlenmiĢtir. Uluslararası sistemin değiĢmez aktörleri olan 

devletlere ait iliĢkilerin önemli bir belirleyicisi olarak güvenlik, bir durum ve 

ulaĢılması gereken bir hedef olarak birey, toplum ve devlet arasındaki iliĢkiler ağını 

meydana getirmektedir. Bu sebeple güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesi, 

devletlerin dıĢ politikalarındaki en önemli amaçlarından biri olup devletler arası 

iliĢkilerde her zaman ön plana çıkmaktadır. 

 

Devletlerin bakıĢ açılarına göre güvenliğin tanımı;  devletin karasal 

sınırlarının dıĢarıdan kaynaklanabilecek tehlikelere karĢı gereken tedbirlerin 

alınması, devletin iç ve dıĢ egemenliğinin diğer devletlerce tanınması olmuĢtur. Hatta 

devletlerin varoluĢ nedenlerinin vatandaĢlarının iç veya dıĢ tehditlerden korunması 

adına var edilen bir kavram olduğundan da söz edilebilir. Tarihsel olarak 
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incelediğimiz zaman güvenlik çalıĢmalarına yön veren iki ana görüĢ ve bunların 

içerisindeki farklı yaklaĢımlardan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisi, klasik 

devlet ve askeri alan odaklı realist görüĢlerin ifade edildiği geleneksel güvenlik 

anlayıĢı, ikincisi ise güvenlik anlayıĢının Soğuk SavaĢ sonrası ve küreselleĢmenin 

etkisi ile yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen eleĢtirel güvenlik 

anlayıĢıdır. 

 

a. Geleneksel Güvenlik AnlayıĢı 

Soğuk SavaĢ dönemi boyunca hakimiyetini sürdüren geleneksel güvenlik 

anlayıĢı özellikle realist yaklaĢımlardan beslenmiĢtir. Her ne kadar bu dönemin ürünü 

ve süper güçlerin rekabeti ile ilgili olsa da geleneksel güvenlik çalıĢmaları ağırlıklı 

olarak “realizmin” varsayımlarından hareket eden, devlet merkezli ve askeri/stratejik 

sorunlara odaklanmıĢ bir araĢtırma gündemine sahip olmuĢtur. Bunun baĢlıca sebebi 

ise realizmin uluslararası iliĢkilerde askeri gücün ve askeri güç üzerindeki politik 

kontrolün merkezi rol oynamasıdır. Morgenthau‟ya göre bir devletin en önemli ulusal 

çıkarı ve dıĢ politika amacı, varlığını sürdürmek yani güvenliğini sağlamaktır 

(1970:12-13). Bunun yolu da daha fazla güç elde etmektir. Klasik realizm bu 

durumun insan doğasının siyasal ortama da yansımasından kaynaklandığını, devlet 

adamlarının dıĢ politikayı yönetirken ahlak ilkelerine ya da hukuki zorunluluklara 

göre değil, çıkar ve güç değerlendirmelerine göre hareket ettiğini savunur. 

 

Güvenliği devletlerin uluslararası sistemdeki güç mücadelesinin sonucu 

olarak gören realizm, doğal olarak, ulusal güvenliğin dıĢ dinamiklere bağlı bir olgu 

olduğunu varsaymaktadır. Ġnsan doğasından yola çıkarak uluslararası sistemi ve bu 

sistemin parçaları olan devletlerin davranıĢlarını açıklamaya çalıĢan klasik realizme 

göre, uluslararası sistem bir doğa halidir. Devletlerin davranıĢlarını sınırlayan 

herhangi bir üst otoritenin bulunmadığı ve bu niteliği itibarıyla uluslararası sistemi 

anarĢik bir yapı olarak niteleyen realizm açısından devletlerin yegane amacı varlığını 

sürdürmektir. Realist yaklaĢımlar, ister insan doğasından isterse sistemin yapısından 

kaynaklansın,  uluslararası ortamdaki anarĢinin  ve  güvensizliğin giderilemeyeceğini 

savunurlar. Dolayısıyla, devletlerin varlıklarını sürdürebilmelerinin temel koĢulu 

güvenliktir. Her devlet ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini artırma çabası 

içerisindedir. Realizm açısından kavramsal olarak güvenlik, devletin dıĢ 
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tehlikelerden uzak olması olarak görülmüĢ ve bu duruma da ancak askeri kapasite ile 

ulaĢılabileceği öngörülmüĢtür (Tanrısever, 2005a:64). 

 

Klasik realizmde güç, baĢlı baĢına bir amaç olarak ortaya çıkmakta, 

devletlerin bekasının ve güvenliğinin ancak güç yoluyla sağlanabileceği 

savunulmaktadır. Realistler güvenliği güç kavramı etrafında değerlendirmiĢlerdir. 

Onlara göre, devletler sürekli olarak birbirlerine karĢı üstünlük sağlama çabası içinde 

oldukları için uluslararası iliĢkiler bir güç (iktidar) mücadelesi olarak görülür. Diğer 

bir anlatımla güvenlik, gücün bir uzantısıdır. Bu bakıĢ açısıyla bir devletin güvenlik 

kaygılarını azaltmasının tek yolu kendi gücünü arttırmasıdır, fakat bu bağlamda 

yaptığı çalıĢmalar ve aldığı önlemler de diğer devletler için bir tehdit unsuru olarak 

algılanabilir. Diğer devletlerin de güvenlikleri adına aldığı önlemler baĢka devletlerin 

önlem almasına sebep olacaktır. ĠĢte bu durumda “güvenlik ikilemi” ortaya 

çıkacaktır. Güvenlik ikilemi modeline göre bir devletin güvenliğini sağlamaya 

yönelik davranıĢları, mevcut ya da potansiyel düĢmanlarının güvenliğini tehdit 

etmekte ve bu aktörleri tehlikeye sokmaktadır (Arı, 2002:198). Soğuk savaĢ 

yıllarındaki silahlanma yarıĢını, güvenlik ikilemi kavramı ile açıklamak mümkündür. 

Böyle bir paradoksa rağmen uluslararası sistemin güvenliği “güç dengesi” ile 

korunabilir ki bu da temel olarak hiçbir tarafın aĢırı güçlenmesine izin verilmeyerek 

baĢkası için tehdit oluĢturmaması olarak özetlenebilir. Güç dengesi modeli, 

uluslararası sistemin düzenleyici mekanizması Ģeklinde iĢlev görerek istikrarı 

sağlamakta ve uluslararası sistemin güvenliği devletlerin güvenliğini beraberinde 

getirmektedir (Waltz, 1979:41). 

 

Waltz, 1979 yılında yayımladığı „‟Theory of International Politics‟‟ adlı 

kitabında klasik realizme birtakım eleĢtiriler getirmiĢtir. Ona göre bir uluslararası 

iliĢkiler teorisi sadece devletler üzerinde değil, sistemler üzerine de yoğunlaĢmalıdır. 

Bu çerçevede neorealizm, uluslararası sistemin anarĢik yapısı üzerinde daha çok 

durmuĢ ve bunun devletlerin davranıĢlarını nasıl etkilediği üzerine görüĢler ortaya 

koymaya çalıĢmıĢtır (Bozdağlıoğlu, 2011:121-125). Özellikle uluslararası sistemin 

anarĢik yapısının sonuçlarını ortaya koymaya çalıĢmıĢtır.  Burada sistemin anarĢik 

olmasından kastedilen; devletlerin güvenliğini teminat altına alacak, yasalarının 

varlığı ve zorlayıcılığı kabul edilen bir otoritenin olmayıĢıdır. Sistemin bu özelliğinin 

önemli sonuçları daha önce açıkladığımız güvenlik ikilemi sorunu ve devletlerin iĢ 
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birliğinden kaçınmasıdır. Neorealizm, iĢ birliğinin devletlerin birbirlerini aldatma 

ihtimali ve göreli kazançlara yönelik ilgisi ile Ģekillendiğini vurgulamakta; iĢ birliği 

yapmanın sınırlılığını ve zorluğunu ön plana çıkarmaktadır.
2
 ĠĢbirliği yapmaktan 

kaçınan devletler amaçlarına ulaĢmak ve güvenliklerini sağlamak adına kendi 

kaynaklarına ve kapasitelerine güvenmek zorundadırlar.  

 

Klasik realist akımdan farklı olarak neorealizm‟e göre, devletler gücü diğer 

amaçlarını gerçekleĢtirebilmek için isterler. Klasik realist akım açısından güç 

uluslararası politikanın ve dıĢ politikanın bir amacıyken, neorealist düĢünce 

açısından devletin temel amacı olan hayatta kalma ve varlığını devam ettirebilmesini 

sağlayabilmeye yönelik bir araç olarak görülmektedir (Arı, 2002:130). Akımın en 

önemli temsilcilerinden olan Waltz‟a göre, eğer devletlerin varlıklarını devam 

ettirebilmeleri garanti altına alınabilinirse diğer amaçları için mücadele edebilirler 

(Waltz,1979:126). Akımın günümüzdeki temsilcilerinden olan Mearsheimer‟a 

göreyse savaĢ ve barıĢı belirleyen faktörler bir devletin iç yapısından ziyade 

uluslararası sistemin yapısında bulunmaktadır (Mearsheimer, 1990:12). Uluslararası 

sistemin anarĢik yapısı nedeniyle devletler birbirleriyle çatıĢmaya yatkındırlar. Bu 

yapı içerisinde devletler birbirlerine karĢı potansiyel bir tehlike oluĢturmakta ve bu 

ortamı düzenleyecek bir kurum da bulunmamaktadır. Neorealizmi klasik realizmden 

farklılaĢtıran ve geleneksel güvenlik anlayıĢını geliĢtiren bir diğer nokta, güvenliğin 

sadece askeri boyut içinde düĢülmesinden kaynaklanmaktadır. Waltz, askeri  

konuların yanı sıra ekonominin de artık uluslararası iliĢkiler gündeminde belirleyici 

bir rol oynadığını belirtmiĢ ve ekonomik güvenlik üzerinde durmuĢtur (Waltz, 

1979:146-160). 

 

Geleneksel güvenlik anlayıĢı, uluslararası iliĢkiler kavramını genel olarak 

güç, güvenlik ve askeri eksende tanımlamıĢ, özellikle 2. Dünya SavaĢı sonrası 

dönemde etkisi net bir Ģekilde hissedilmiĢtir. Özellikle iki süper güç arasındaki 

güvenlik ikilemine bağlı silahlanma yarıĢı ve istikrarın korunması amacıyla ortaya 

konan güç dengesi kavramı konuyu sınırlandırmıĢ, tehdit odaklı güvenlik anlayıĢı 

                                                           
2
Devletlerin iĢ birliği yapmaları, birbirinin kazançlarını mukayese etmelerine bağlıdır. Bir devletin “kazancı”, 

diğerinin “kaybı” anlamına gelmektedir.  Sıfır toplamlı oyun olarak tanımlanan bu anlayıĢta devletler birbirleri ile 

iĢ birliği yapmaktan kaçınırlar. Göreceli olarak kazançlı çıkacak devletin bu kazancını nasıl ve ne Ģekilde 

kullanılacağı belli olmadığı için iĢ birliğinden uzak durulur. 
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“karĢılıklı çekiĢmenin silahlı çatıĢmaya dönüĢmemesi” ekseninin dıĢına çıkmamıĢtır 

(Bilgin, 2010: 73). 

 

Devlet merkezciliğini savunan gelenekselci yaklaĢıma getirilen en önemli 

eleĢtiri yalnızca devletin uluslararası sistemdeki diğer devletlerle olan güvenlik 

iliĢkisini dikkate almak ve ulusal güvenliğe yönelik tehditleri devletten devlete 

yönelik tehditler olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla, devlet dıĢı birimlerden 

kaynaklanan tehditler kapsam dıĢı bırakılmakta ve devletin güvenliğine yönelik iç 

tehditler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, askeri nitelikli olmayan tehditler kimi 

zaman daha ciddi etkilere sahip olmasına rağmen dikkate alınmamakta, bu tür 

tehditlerin olası daha büyük etkileri göz ardı edilmektedir. 

 

b. EleĢtirel Güvenlik AnlayıĢı 

    EleĢtirel güvenlik çalıĢmaları belirli bir bütünlük taĢımayıp çeĢitli post-

pozitivist görüĢlerden beslenerek ortaya çıkmıĢtır. YaklaĢımın kökenlerini Frankfurt 

Sosyal AraĢtırmalar Enstitüsü etrafında toplanan yazar ve düĢünürlerin 

çalıĢmalarında bulmak mümkün olup, 1920‟lerde önce Avrupa‟da baĢlayan 

çalıĢmaların daha sonra ABD‟de devam etmesi ve bu anlayıĢtaki düĢünür ile 

yazarların çalıĢmalarının belirli noktalarda kesiĢen çalıĢmalara imza attıkları 

görülmektedir (Uzgel, 2004:41-42). 

 

EleĢtirel kuramcılara göre realizm, tekdüze ve çok dar bir perspektifte 

sınırlandırılan kavramlar ve imajlar üzerine kurgulanmıĢ bir teoridir. Özellikle “güç 

politikaları”, “güç dengesi”, “anarĢi”, “ulusal çıkar” ve “güvenlik ikilemi” gibi 

kavramları ön plana çıkaran bir dünya resmetmektedir;  ancak Soğuk SavaĢ‟ın sona 

ermesi ile birlikte yaĢanan geliĢmeler güvenlik kavramına yeni bir bakıĢ açısının da 

oluĢmasına neden olmuĢtur.  Bu dönem iki kutuplu dünyanın  tehditleri bilinen ve 

ona göre davranılan uluslararası ortamından, risk ve tehditlerin de çeĢitlilik ile 

karmaĢıklığının arttığı yeni bir küresel ortama geçiĢ yapıldığı ve geleneksel güvenlik 

anlayıĢının kıyasıya eleĢtirildiği bir dönem olmuĢtur. Geleneksel güvenlik anlayıĢı, 

özellikle ABD entelektüel dünyasında taraftar bulmuĢ ve oradan ĢekillenmiĢ olup, 

eleĢtirel güvenlik anlayıĢının daha Avrupalı bir tabanı olduğu söylenebilir.  Yeni 

dönemde güvenlik çalıĢmalarında ABD üstünlüğü zayıflamaya baĢlarken, Avrupa 
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Birliği ile birlikte insan hakları, azınlık hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi 

ilkelerden beslenen  bir güvenlik politikası ortaya çıkmaya baĢlamıĢtır (Ozan, 2010: 

13). 

 

Konuya eleĢtirel olarak bakılması;  yerleĢik yapı, ön yargı, süreç ve ideoloji 

dıĢında kalarak bilinenler hakkında daha farklı anlayıĢlar getirmeye çalıĢmak olarak 

tanımlanabilir.  KardaĢ‟a göre  eleĢtirel güvenlik çalıĢmalarının amacı (KardaĢ,  

2007: 143-144): 

 

“Bireyleri ve grupları yapısal ve yerel engellerden ve yanlıĢlardan  

kurtarmak, teorik ve politik bir yönelimle  daha  insancıl bir düzen 

kurma adına diyaloğu ve özgürleĢtirici   pratikleri geliĢtirmektir.” 

 

  EleĢtirel güvenlik yaklaĢımı, realist güvenlik yaklaĢım ve politikalarına bir 

tepki olarak geliĢtirilmiĢtir. Doğal olarak bir tehdidin bulunmadığı varsayımına 

dayanır.  Buna göre temelde hiçbir Ģey tehdit değildir fakat olgular, sosyal veya 

siyasal olarak kontrolden çıkmaları durumunda tehdit oluĢturur. Bu yaklaĢımda 

uluslararası politika önceliklidir ve var olan sorunları çözmek adına ortak alan 

oluĢturulmaya çalıĢılır, güvenlik adına yapılacak olan askeri hazırlık ise  daha sonra 

gelir. Bu yaklaĢımda devletin değil toplumun algıladığı tehditler daha önemlidir veya 

baĢka bir ifadeyle eleĢtirel güvenlik teorileri insan merkezlidir (Buzan, Hansen, 

2009:37). Yine eleĢtirel güvenlik yaklaĢımına göre hükümetlerin ulusal çıkarlara göre 

belirledikleri politikalar, bireysel çıkarların aleyhine geliĢebilir ve toplumsal uzlaĢıyı 

ciddi biçimde  sarsar. Bu sürecin beraberinde getireceği sosyal karmaĢa iç politikada 

belirsizlik yaratmakla bu da güçlü bir dıĢ politika uygulama Ģansını da ortadan 

kaldırabilmektedir. Bu durumda kolektif çıkarlar doğrultusunda güvenliği sağlamakla 

görevli olan organlar güvensizliğin baĢlıca nedeni haline gelmiĢ olurlar (BirdiĢli, 

2011: 68).  

 

 EleĢtirel güvenlik anlayıĢının realizme getirdiği bir diğer eleĢtiri de, 

insanların gerek yaĢam haklarına gerekse yaĢam kalitelerine etki eden 

olumsuzlukların birçoğu; toplumsal, kültürel, ekonomik iliĢkiler ve yapılardan 

kaynaklanmaktadır. Bunların neticesinde sağlıklı bir yaĢam hakkından mahrum 

kalmak, insanların yaĢayabileceği en büyük güvenlik sorunudur (KardaĢ, 2007:145). 
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Bu çerçevede toplumların güvenliğindeki en önemli engel; mevcut kurallar, normlar 

ve yerleĢik yapılardır. Bireyi, özgürce tercih yapmaktan alıkoyan; normlardan, 

kurallardan ve yapılardan kurtarmak gerekir. Buradan anlaĢılacağı gibi kimin 

güvenliği sorusuna verilen cevap devletin değil insanın güvenliğidir. Bu bağlamda 

eleĢtirel güvenlik anlayıĢının ana fikri “özgürleĢtirme”dir. Güvenliğin asıl amacı 

bireysel özgürlüklerdir ve devlet bunu sağlayan bir araç olmalıdır. EleĢtirel anlayıĢın 

güvenliğe getirdiği bakıĢı, güvenlik eĢittir özgürleĢtirmedir Ģeklinde ifade etmek 

mümkündür. 

 

EleĢtirel anlayıĢın, güvenliğe bakıĢını üç temel noktada belirginleĢtirebiliriz. 

Birincisi güvenlik anlayıĢı sadece devletin güvenliğini sağlamak yerine bireyleri 

koruma amacı gütmelidir. Ġkincisi güvenlik çok daha geniĢ anlamda kabul 

edilmelidir. Askeri tehditlerinin yanında çok çeĢitli ve devlet dıĢında da tehdit 

unsurlarının olduğu günümüz dünyasının bir gerçeğidir ve son olarak yeni güvenlik 

anlayıĢı özgürleĢtirme olgusu ile birlikte farklılıklara duyarlı evrensel bir değiĢim 

amacı gütmelidir (Karabulut, 2011:79). 

 

c. Kopenhag Okulu ve Yeni Güvenlik AnlayıĢı 

      Güvenlik araĢtırmaları, 1990 tarihinden önce disiplinler arası bir alan 

değildi ve ağırlıklı olarak askeri güvenlik üzerine odaklanmaktaydı. Günümüzde ise 

bu dar yorumdan uzaklaĢmıĢ ve ekonomik, sosyal, politik ve hatta çevresel faktörler 

güvenlik tartıĢmalarının içinde yer almaya baĢlamıĢtır. Bu bağlamda güvenlik 

çalıĢmalarını yeni bir yaklaĢımda inceleyen “Kopenhag Okulu”na değinmek, yeni 

güvenlik anlayıĢını anlamak adına faydalı olacaktır. 

 

Özellikle geleneksel güvenlik anlayıĢını eleĢtiren “Kopenhag Okulu”, 

güvenlik ile ilgili çalıĢmaları sistematik bir hale getirmiĢ, çalıĢmalarında, hem 

geleneksel güvenlik anlayıĢından hem de bu anlayıĢı eleĢtirenlerden etkilenmiĢtir. 

Okul; göç, suç, devlet dıĢı unsurların çatıĢması, bireysel güvenlik, çevresel güvenlik 

gibi konuları güvenlik çalıĢmalarına dahil etmiĢtir. Okulun yaklaĢımını “güvenlik 

herhangi bir düzeyde ele alınmak üzere izole edilemez” ifadesi ile özetlemek 

mümkündür (Baldwin, 2004: 5). Bunun yanında geleneksel güvenlik anlayıĢını, aĢırı 

Batı merkezli olmakla da eleĢtirmektedir. Kopenhag Okulunun, ortaya koyduğu çok 
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boyutlu güvenlik tanımlaması yeni güvenlik çalıĢmalarının odak noktası olmuĢtur. 

Tanımlanan yeni güvenlik anlayıĢı ile, konu devletler düzeyinden çıkarak, klasik 

anlayıĢın “anarĢik” tanımlamasına toplum da eklenmiĢtir (Sandıklı, 2012: 44-45). 

 

Kopenhag Okulu‟nun önde gelen kuramcılarından Barry Buzan, “People, 

States, Fear” adlı kitabında güvenliğe, klasik anlayıĢtan daha geniĢ bir perspektiften 

yaklaĢmıĢ; askeri konulara politik, ekonomik, toplumsal ve ekolojik güvenlik 

konularını da ekleyerek “geniĢletilmiĢ güvenlik” anlayıĢını ortaya koymuĢtur. 

GeniĢletilmiĢ çerçevede yeni güvenlik anlayıĢı; siyasal, askeri, ekonomik, toplumsal 

ve çevre güvenliği olmak üzere beĢ boyutlu bir bölümlenmeden oluĢmaktadır 

(Sandıklı, 2012: 46). Okulun bir diğer kuramcısı Waever da güvenlik konularının ve 

sektörlerinin geniĢletilmesi gerektiğini, ancak referans nesnenin devlet olması 

gerektiğini belirtmektedir (Waever, 1995‟den aktaran, Çapat, 2008:11). Buzan‟a göre 

realizmin devletlerin benzer yapılar olduğuna dair ön kabulü ile yapmıĢ olduğu 

tanımlamalar, günümüz koĢullarında geçersizdir. Ulusal güvenlik, her devletin kendi 

koĢullarına göre değerlendirilmelidir (Buzan, 1991:96-97). Ayrıca güç ve güvenlik 

arasında bu derece iliĢki kurmak da doğru değildir, zira devletleri iç yapıları ve sosyo 

kültürel geliĢmeler de güvenlik politikalarını yakından etkilemektedir, bu tespitlere 

karĢın çalıĢmalarının ağırlık merkezini devlet güvenliği oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda 

yeni güvenlik yaklaĢımında; realizmdeki kadar olmasa da devletin etkisi yok 

sayılmaz, ancak liberallerin bireye ve topluma dair görüĢlerinin ön plana çıkmasının 

yanı sıra devletlerin birbirleriyle iliĢkilerinin de sadece güç kavramına değil, 

karĢılıklı etkileĢim içerisinde oluĢan sosyal kriterlerin de önemli olduğu ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır (Çapat,2008: 26). 

 

Buzan‟ın ortaya koyduğu geniĢletilmiĢ güvenlik yaklaĢımı, karĢılıklı 

etkileĢim içinde bulunan güvenlik bileĢenlerinden meydana gelmektedir. Birbiriyle 

etkileĢim halinde bulunan bu güvenlik bileĢenleri, “genel güvenlik” baĢlığı altında 

farklı öncelikleri yansıtan bir yapıdır, çünkü Buzan‟ın askeri güvenlik, siyasi 

güvenlik, ekonomik güvenlik, toplumsal güvenlik ve çevre güvenliği alt baĢlıklarında 

kavramsallaĢtırdığı güvenlik alanları, özellikle Soğuk SavaĢ dönemi sonrasında yeni 

tehdit ortamını kavramak  amacıyla tasarlanmıĢtır. Yeni güvenlik anlayıĢının en 

önemli özelliği, genel anlamda bilinen güvenlik kurgusunun parçalarından oluĢması 

ayrıca parçaların da etkileĢim halinde bulunabilmeleridir. Kopenhag Okulu, parçalar 
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arasındaki bağıntıyı ortaya koyan yeni güvenlik anlayıĢının Soğuk SavaĢ sonrası 

ortamın anlaĢılmasına, analiz edilmesine ve ortaya çıkan yeni sorunların 

çözümlenmesine katkı sağlayacağını savunmaktadır. Kopenhag Okulu‟nun yeni 

güvenlik yaklaĢımı, anarĢi ve güç kavramı yerine kimlik ve özneler arası etkileĢimi 

ön plana çıkarmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Kopenhag Okulu‟nun 

güvenlik anlayıĢını çok boyutlu bir zemine taĢıdığı söylenebilir. (Sandıklı, 2012:50). 

Okulun çalıĢmaları ve Buzan‟ın fikirleri çerçevesinde oluĢan bu akım “yeni güvenlik 

anlayıĢı” olarak nitelenmektedir. 

 

Geleneksel güvenlik yaklaĢımına 1970‟lerden itibaren gelen tepkiler 

doğrultusunda yeni arayıĢlar baĢlamıĢtır. Kavramın yenilenmesi, geniĢletilmesi 

yönündeki talepler bu dönemde açığa çıkmaya baĢlamıĢtır (Booth, 2003: 58). Ancak 

güvenlik kavramının değiĢiminde Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi ve küreselleĢme 

sürecinin baĢlaması etkili olmuĢtur. Özellikle iki kutuplu rekabetçi ortamının sona 

ermesi ile bu dönemin güvenlik anlayıĢının da değiĢmesi kaçınılmaz olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Buna ek olarak ekonomik alandan var olan küreselleĢmenin, siyasi 

ve sosyal alanda da gittikçe ivme kazanması yeni bir güvenlik anlayıĢının da 

oluĢmasına etki etmiĢtir. 

 

3. GÜVENLĠK TÜRLERĠ 

 

Güvenlik kavramı, insanın varlığından  günümüze kadar geçirdiği her 

bireysel ve toplumsal evrede kullanılan bir terimdir. Kavram önemli ölçüde bir 

yaĢamsal zorunluluk gibi algılanmaktadır. Dar anlamda yapılabilecek bir tanıma göre 

güvenlik, devletin ve toplumların bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma yeteneğidir. 

ġüphesiz kavramın yirminci yüzyıldan sonra içeriği ve yüklendiği anlam çok 

değiĢmiĢ ve güvenlik  farklı ölçeklerde tanımlanarak tarif edilmeye baĢlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde güvenliğin, uluslararası iliĢkiler boyutunu etkileyen ve 

ülkelerin ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulmasında etkin olan güvenlik türleri 

incelenmeye çalıĢılmıĢtır. 

 



 

 18 

a. Ulusal Güvenlik Tanımı ve Kapsamı 

    Ulusal güvenlik kavramı, 1. Dünya SavaĢı‟ndan sonra tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢ, 2. Dünya SavaĢı ve sonrasında ise akademik boyutta çalıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġlk önce devletlerin güvenliği, savaĢ ortamındaki güvenlik olarak 

algılanmıĢ, yapılan tanımlamalar askeri ve dıĢ kaynaklı tehdit olasılığı ile sınırlı 

kalmıĢtır; ancak birçok kavram gibi zamanla ulusal güvenliğin kapsamı geniĢlemiĢ, 

devletin varlığını devam ettirmesi Ģeklinde anlaĢılmaya baĢlamıĢtır. Bilimsel 

çalıĢmalar yapılmasına rağmen ulusal güvenlik genelde askeri ve stratejik bir 

çerçeveden incelenmiĢ olup dar bir çerçevede ele alınmıĢtır. Bu sebepten kavramsal 

hakkındaki tartıĢmalar halen devam etmektedir. 

Geleneksel anlamda ulusal güvenlik kavramı, korunması gereken değerler 

olan siyasal bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü içermektedir (Baldwin, 1997: 13).  

Ancak, spesifik bir anlama sahip olmayan, dolayısıyla kendisine atfedilen değerlere 

bağlı olarak anlam kazanan ulusal güvenlik, farklı boyutlarda tanımlanabilen bir 

kavramdır. Örneğin, ulusal güvenlik kavramı sadece askeri boyuta indirgenerek ve 

olağan olmayan dönemlerde alınacak olan önlemleri de kapsayacak biçimde dar 

anlamda kullanılabilmektedir. Bu anlamıyla ulusal güvenlik, kısa ve özlü bir 

ifadeyle, bir ülkenin iç ve dıĢ tehditlerden korunması biçiminde tanımlanabilir.  

Daha genel anlamda, devlet düzenini korumak amacıyla alınan her türlü 

önlemin ulusal güvenlik kavramının içeriğini oluĢturması Ģeklinde ve geniĢ olarak 

incelenebilir. Bu anlamıyla ulusal güvenlik kavramı bir devletin siyasi bağımsızlığını 

ve özgür karar verebilme yeteneğini silahlı kuvvetler, diplomasi ve istihbarat 

servisleri aracılığıyla sağlayabilmesi anlamını ifade eder (Sheehan, 2005:6). Devletin 

karĢılaĢtığı tehditler tarafından değerlendirildiğinde ulusal güvenlik, ulusal ve 

uluslararası ortamda kendisine yönelen tehditleri nasıl algıladığını ve yanıtladığını 

ifade etmektedir (Koçer, 2002: 3-7). 

Güvenliği özünde tartıĢmalı, az geliĢmiĢ ve ihmal edilmiĢ bir kavram olarak 

tanımlayan Buzan, bunun nedenlerini beĢ olası varsayıma dayandırmaktadır. 

Birincisi, güvenlik kavramının zorluğudur. Ancak, güvenlik kavramı sosyal bilimler 

içerisindeki güç, adalet, barıĢ ve özgürlük gibi diğer kavramlardan daha zor değildir. 
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Ġkincisi, güç ve güvenlik kavramlarının kısmen birbirlerinin yerine kullanılmasıdır. 

Üçüncüsü, realist düĢünce içerisinde çeĢitli dönemlerde görülen güvenlik 

çalıĢmalarına karĢı görülen ilginin azalmasıdır. Dördüncüsü, güvenlik 

araĢtırmacılarının, güvenliğin daha kavramsal hale dönüĢmesine katkısı olmayan 

askeri politika sorunları üzerinde yoğunlaĢmalarıdır. BeĢinci ve son olarak, devlet 

politikasını yürütenlerin ulusal güvenlik kavramının muğlaklığından yararlanıyor 

olmalarıdır (Buzan, 1991: 7–11). 

 

Ümit Cizre, ulusal güvenlik kavramının objektif kriterlerle belirlenebilen 

bilimsel bir olgu olmadığını savunur. Cizre‟ye göre ulusal güvenlik: “Öznel 

algılayıĢları, entelektüel bir birikimi, yaĢama bakıĢ felsefesini yansıtır. Kimin 

üstlendiğine bağlı olarak iktidar sahiplerini, dengesini, dağılımını ideolojisini hem 

belirler hem de açığa vurur. Kimin oluĢturduğuna ve formüle ettiğine bağlı olarak 

içeriği ve dolayısıyla hizmet ettiği amaçlar değiĢir.‟‟ (Cizre, 2006: 159) 

 

Genel olarak literatürde güvenlik ve ulusal güvenlik kavramlarının benzer 

anlamda kullanıldığını söyleyebiliriz. Ancak, güvenlik ve ulusal güvenlik kavramları 

arasında amaç farklılıkları bulunmaktadır. Çünkü güvenlik kavramına ulusal sıfatının 

eklenmesi suretiyle kavramın ulusal güvenlik Ģeklinde kullanılmasının iki temel 

nedeni vardır. Birincisi, ulus ve devlet arasındaki bağlantıyı vurgulamak amacıyla 

kullanılır. Ulusal güvenlik kavramı, güvenlik kavramından daha fazla biçimde 

güvenliğin objesinin, yani güvenliği tehdit altında olanın ve korunması gerekenin 

ulus olduğu algısını güçlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır (Buzan, 1991:70). 

 

Devletler arası iliĢkilerin geliĢtiği 1990 ve sonrasında, uluslararası iliĢkiler 

alanında  sistemin yapısını belirlemede önemli rol oynayan  ulusal güvenlik kavramı, 

devletler arasındaki iliĢkileri düzenleyen temel belirleyicilerden birisidir. ABD 

Savunma Bakanlığı‟nın yapmıĢ olduğu bir tarife göre “ulusal güvenlik, ülkenin 

savunmasını ve dıĢ iliĢkilerini de içine alan müĢterek bir terimdir.” denerek günümüz 

koĢullarına göre kavram geniĢletilmiĢtir (Denk, 2000:2). 

 

Ulusal güvenliğe bakıĢ açıları da genellikle güç, çıkar, barıĢ kavramları 

üzerine yoğunlaĢmaktadır. Ulusal güvenlik politikalarının da ülkelerin iktidar 

sahipleri tarafından kendi politikalarını uygulama ve toplumları yönlendirme aracı 
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olarak kullanılabildiği düĢünüldüğünde ulusal güvenlik devletin de güvenliği olarak 

tanımlanmıĢtır (Karakoç,2008:13). Ulusal güvenlik politikasının üç temel unsuru 

bulunmaktadır. Ulusal güvenliğin sağlanması, ulusal hedeflere ulaĢılması ve bu iki 

unsur için iç, dıĢ, savunma hareket tarzlarına ait politikaların tespit edilmesidir. 

Güvenliğin ve onu somutlaĢtıran yapıların, ülke seviyesinde vazgeçilmez olduğu 

ortadadır. Ancak güvenlik, kendisine çizilen sınırları geniĢletmek amacıyla çevresini 

zorlamaktadır.  Küresel, kıtasal, bölgesel ve ülkesel bazda yaĢanan olaylar ve ortaya 

çıkan ihtiyaçlar güvenlik sınırındaki değiĢiklik ve geliĢmeleri zorunlu hale 

getirmiĢtir. Yeni tehdit ve riskler karıĢında ulusal güvenlik, küresel boyutların da 

bulunması nedeniyle, devletlerin tek baĢlarına sağlamakta güçlük çektikleri bir alan 

haline gelmiĢtir, uluslararası iliĢkilerin de geliĢmesiyle uluslararası bir çaba ve iĢ 

birliğini gerektiren bir kavram haline de gelmiĢtir. 

 

Soğuk SavaĢ dönemi sonrasında ulus devletlerin egemenliklerinin erozyona 

uğraması ve devlet dıĢı aktörlerin etkinliklerinin artması, iki kutupluluktan çok 

kutuplu hatta bölgesel politikaların etkinleĢmesi, uluslararası iĢbirliklerinin artıĢı, 

yerel ve bölgesel çatıĢma ve istikrarsızlıkların artıĢı ulusal güvenlik kavramının da 

değiĢmesine, askeri anlayıĢtan farklılaĢarak ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel, 

teknolojik, demografik, çevre, enerji konularını da kapsar hale gelmiĢtir.  Bu 

kapsamda ulusal güvenlik, her devletin üzerinde durduğu devletin geleceğini 

güvence altına alan hakim faktör konumunu daha da geniĢletmiĢtir (Karakoç, 2008: 

24). 

Ulusal güvenlik kavramı, anayurdun savunmasını kapsayan bir kavram 

olduğu için, bu amacın ilkelerini saptamak, geleceğe dönük olarak gerekli plan ve 

projelerin oluĢturulması amacıyla “Milli Güvenlik Siyaseti” olarak tarif 

edebileceğimiz bir politika izlenmelidir, ancak izlenecek olan siyasetin yürütmenin 

siyasi görevleri ile karıĢtırmamak gerekir. Yürütme, görevini yaparken “ulusal 

güvenliği” sağlamak amacıyla izlediği politika ve aldığı önlemlerde, temsil ettiği 

siyasi görüĢe değil, ülkenin ulusal çıkarlarına öncelik vermek zorundadır 

(Akgüner,1983:62). Ulusal güvenlik bir ülkenin hem sınırları içinde hem de sınırları 

dıĢındaki tüm politikalarının  oluĢturulmasında  ve  uygulanmasında meĢrulaĢtırma 

aracı olarak kullanılabildiğinden, siyasi iktidarların kendi çıkarları için bir araç 

olarak kullanılma riskini de taĢımaktadır. 
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Ulusal güvenliğe bakıĢta ülkeden ülkeye farklılıklar bulunmaktadır. Buna 

göre oluĢturulan kuruluĢların yapılarında da değiĢiklikler görmek mümkündür. Bu 

farklılıklar Devletlerin bulunduğu coğrafyaya, jeopolitik konumlarına, sosyo-kültürel 

yapılarına, tarihten gelen anlaĢmazlık ve ittifaklara göre oluĢturdukları tehdit 

algılamaları ile yönetim Ģekilleri önem taĢımaktadır. Bu nedenle, her devletin ulusal 

güvenliğe bakıĢı ve buna iliĢkin kuruluĢları farklılık göstermektedir. 

 

Ulusal güvenlik kavramının evrensel bir boyut kazanması neticesinde ulusal 

güvenlik; politik, sosyal, askeri, ekonomik unsurları da kapsamaya baĢlamıĢ,  

konunun uzmanlarının göz ardı edemeyeceği  bir yere sahip olmuĢtur. Bu aĢamayı 

takiben ülkeler küresel ve bölgesel çıkarları adına birçok örgütte yer almayı, ulusal 

güvenliği sağlamanın bir yöntemi olarak görmeye baĢlamıĢlardır. Bu bağlamda 

politik, sosyal, ekonomik araçların ortak etkisini sağlamak üzere birlikte hareket 

edebilen uluslar, ortak kuruluĢlar kurmaya baĢlamıĢlardır (Kona, 2005: 636). 

Esasen, ulusal güvenliğin anlam ve kapsamının geniĢlemesi gerektiğine 

iliĢkin düĢünceler 1970‟li yıllardan itibaren bir kuram olarak ortaya çıkmıĢ olsa da 

1990 ve sonrasında hızla değiĢen dünyada çevre, insan hakları, sağlık, göç, enerji, 

sosyal güvenlik, ekonomik  güvenlik  gibi konular ulusal güvenliğin parçası haline 

gelmiĢtir. Bu dönemde ulusal güvenliğin anlam ve kapsamını geniĢletme düĢüncesi 

üç temel nedene dayanmıĢtır. Birincisi, Soğuk SavaĢ döneminde neorealist teorinin 

alan içerisindeki üstünlüğünden duyulan rahatsızlıktır. Ġkincisi, Soğuk SavaĢ sonrası 

oluĢan güvenlik sisteminin ortaya çıkardığı yeni tehditlere karĢı duyulan ihtiyaçtır. 

Üçüncüsü ise, ulusal güvenlik çalıĢma alanını ortaya çıkan çağdaĢ sorunlarla 

iliĢkilendirme arzusudur. Söz konusu üç temel nedenden dolayı, ulusal güvenlik 

kavramının dar ve askeri parametrelere dayalı geleneksel yorumundan uzaklaĢılmaya 

baĢlanmıĢ, güvenlik çalıĢmaları alanında etkin olmaya baĢlayan yeni güvenlik 

yaklaĢımları, neorealist kuramın alan içerisindeki üstünlüğünü zayıflatmıĢtır 

(Booth,2003:59-69). 

 

Ulusal güvenlik kavramı etrafındaki tartıĢmalar temelde iki yaklaĢım 

ekseninde sürdürülmektedir. Birincisi, ulusal güvenliği güç ve askeri tehditler 

kapsamında değerlendiren ve temel argümanlarını realizme dayandıran gelenekselci 
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güvenlik yaklaĢımı. Ġkincisi ise, daha geniĢ bir perspektiften bakan ve ulusal 

güvenliğe yönelik tehditler kapsamına askeri nitelikli olmayan tehlikeleri de dahil 

eden çoğulcu güvenlik yaklaĢımıdır. Bununla birlikte, güvenlik çalıĢmaları alanında 

“EleĢtirel Güvenlik YaklaĢımı‟‟, “Konstruktivist Güvenlik YaklaĢımı‟‟ ve “Feminist 

Güvenlik YaklaĢımı” gibi özellikle 1990‟lardan itibaren geliĢim gösteren farklı 

güvenlik yaklaĢımları da bulunmaktadır.  

 

Ulusal güvenlik politikalarının ve bunları uygulamakla görevli kuruluĢların 

oluĢturulmalarında devletlerin coğrafyalarına, jeopolitik konumlarına ve kültürel 

yapılarına bağlı olarak oluĢan tehdit algılamaları ile anayasal düzenleri önem 

taĢımaktadır. Her ülkenin kendi tarihi, kültürel, siyasi ve ekonomik yapılarından 

kaynaklanan kendilerine has, güvenlik ve savunma algılamaları mevcuttur. Bu 

bağlamda, devletler ulusal güvenlikleri ile ilgili kuruluĢlarını benzer ölçütlere göre 

ancak kendi anlayıĢları çerçevesinde oluĢturmuĢtur. Yapılar ve isimler farklılık 

gösterse bile ülkelerin amacı kendi ulusal çıkar ve amaçlarına uygun olacak bir yapı 

oluĢturmaktır. Ülkelerin öznel değerlendirmeleri sonucunda, sistemlerin kendisine 

has özellikleri ortaya çıkabilir. Türkiye gibi jeopolitik konumu itibarıyla dünyanın 

önemli bir yerinde bulunan bir ülke ile Avrupa‟nın bir ada devletinin tehdit 

değerlendirmelerini ve ulusal güvenlik politikalarını karĢılaĢtırmak veya tartıĢmak 

pek mantıklı bir sonuç doğurmayacaktır. ABD gibi ulusal güvenliğini dıĢ güvenlik 

ekseninde ele alan bir ülke ile Türkiye gibi dünyanın en istikrarsız bölgesi içindeki 

bir ülkenin tehdit algılamaları, önlemleri ve ulusal güvenlik anlayıĢı elbette benzer 

değildir. 

 

Ulusal güvenliğin resmi olarak kurumsallaĢması ilk önce ABD‟de olmuĢtur. 

2. Dünya SavaĢı‟ndan sonra 1947 yılında Amerika‟da Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) 

ve Merkezi Haberalma TeĢkilatı (CIA)  kurulmuĢtur, keza ABD anayasasında ulusal 

güvenlik politikasının belirlenmesi ve bu konuda bir organın oluĢturulması 

konusunda bir düzenleme bulunmaktadır. Buna paralel olarak 1947 yılında Ulusal 

Güvenlik Kanunu ve ABD‟nin ulusal güvenliği ile ilgili temel politikalarını 

oluĢturma ve inceleme görevi ile görevlendirilmiĢ Ulusal Güvenlik Kurulu (NSC) 

kurulmuĢtur. Birçok devlet ulusal güvenlik politikasını belirleme noktasında yürütme 

organına yardımcı olmak üzere değiĢik örgütler kurmuĢlardır. Bunlar “Ulusal 

Güvenlik Kurulu” ya da “Ulusal Savunma Kurulu” biçiminde adlandırılmaktadır.  
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Bu kurullar “danıĢma” organı konumundadırlar (Hakyemez, 2003). 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟nın 117 ve 118. Maddeleri ulusal güvenliğe 

iliĢkin tanımlamaları ve görevleri belirtmektedir. Ulusal güvenlik kavramı 

Türkiye‟de öncelikle askeri boyutta değerlendirilmiĢ olup, açık Ģekilde ifadesini 

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kanununda bulmuĢtur. Bu meyanda, ulusal güvenlik 

“Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının ve bütünlüğünün, uluslararası siyasal, 

sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarlarının, ahdi hukukunun her türlü iç ve dıĢ tehdide 

karsı korunması ve kollanmasıdır.”
3

 seklinde tanımlanmaktadır. Türkiye‟nin 

jeopolitik konumu itibarıyla; komĢuları ile iliĢkileri, komĢuların birbirleri ile 

iliĢkileri, bölge ülkelerde yaĢanan geliĢmeler, enerji ihtiyacı ve enerji 

güzergahlarında önemli bir yol olabilmesi ve terör gibi konular Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik politikalarının Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Türkiye‟nin 

geçmiĢinde asker yöneticilerin çokluğu, MGK‟da askeri kanadın ağırlıkla temsil 

edilmesi Türkiye‟de de güvenliğe karĢı askeri bakıĢ açısının yerleĢmesinde etkin 

olmuĢtur; ancak gerek yapılan yasal değiĢiklikler güvenliğe bakıĢ açısının değiĢime 

uğraması ile ulusal güvenliğe daha geniĢ bir perspektiften bakıldığı söylenebilir. 

Konuya iliĢkin olarak çalıĢmanın ikinci ve üçüncü bölümünde daha detaylı bilgi 

verilecektir. 

 

b. Uluslararası Güvenlik 

       Uluslararası güvenlik; devletlerin ve uluslararası örgütlerin karĢılıklı 

barıĢ ve güvenlik ortamını oluĢturmak için aldıkları önlemler olarak ifade edilse de, 

daha kısa bir tanımlama ile uluslararası sistemin savaĢ tehdidinden uzak kalması 

olarak açıklanabilir (Karabulut, 2011:25). Ulusal güvenlik ile uluslararası güvenlik 

politikaları birbirleri ile etkileĢim halinde olan ve günümüz dünyasında artık 

birbirlerinden ayırmanın pek kolay olmadığı kavramlardır. Neticede uluslararası 

güvenlik politikaları ve buna karar veren yapılar; ulus devletlerin ve bunların kendi 

ihtiyaçlarına ve maruz kaldıkları tehditlere göre Ģekillendirdikleri ulusal güvenlik 

politikaları ekseninde oluĢmaktadır. 

Güvenliğin ve özellikle de uluslararası güvenliğin, insanlığın yaĢadığı 

                                                           
3
 09 Aralık 1983 tarih ve 2945 sayılı “Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

Kanunu” Md. 1. 
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büyük acılar, uluslararası güvenlik arayıĢına ve organizasyonların oluĢumuna 

yönlendirici olmuĢtur. YaĢanan her iki dünya savaĢı, dünyanın ve toplumların büyük 

bir kısmını etkilediği için, savaĢların öncesinde ve sonrasında yaĢananlar güvenlik 

arayıĢlarını ve stratejilerini değiĢtirmiĢtir. Özellikle politik, askeri, sosyal ve 

ekonomik iliĢkiler alanında yeni dengeler ve yapılar ortaya çıkmıĢtır (Urhal, 

2009:73).  

2. Dünya SavaĢı‟nın yıkıcılığı karĢısında devletler güvenliğin korunması 

adına BirleĢmiĢ Milletler, NATO, VarĢova Paktı, Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği 

TeĢkilatı (AGĠT) gibi güvenlik kuruluĢları oluĢturmuĢtur. Farklı ideolojik 

yaklaĢımlarla kurulsalar da tüm örgütler, gerek kendi üyelerini gerek dahil oldukları 

sistemi korumaya çalıĢmıĢlardır. Birbirlerine rakip olarak ortaya çıkan iki blok, gerek 

kendi iç dinamiklerini gerek uluslararası sistemdeki varlıklarını, korumak adına, 

rakip rejimler, yayılmacı güçler, nükleer tehditler adı altında karĢılaĢtıkları tehditleri 

farklılaĢtırarak meĢruiyet sağlama amacını da gerçekleĢtirmiĢlerdir (Dedeoğlu, 2003: 

26-27). Tarihsel süreçte barıĢ ve güvenliği korumak adına birçok adım atılmıĢ ve çok 

sayıda antlaĢma, örgüt, organizasyon tesis edilmiĢtir; ancak soğuk savaĢ dönemi 

boyunca yaĢanan silahlanma yarıĢının önüne geçmek kolay olmamıĢtır ve halen 

silahsızlanma çabaları dünya çapında devam etmektedir.  

Bununla birlikte özellikle 1980‟li yıllardan itibaren güvenliğin kapsamını     

geniĢletme çabaları yalnızca akademik alanda gerçekleĢmemiĢtir. Örneğin, 1987  

tarihli BirleĢmiĢ Milletler “Silahsızlanma ve Kalkınma ĠliĢkisi” baĢlıklı raporda   

güvenliğin yalnızca askeri boyutunun olmadığı, bunun yanında siyasal, ekonomik, 

sosyal, insani ve ekolojik boyutlarının da bulunduğuna dikkat çekilmekte ve        

güvenliğe yönelik askeri olmayan tehditlerin küresel sorunlar içerisinde ön sıraları 

iĢgal ettiği vurgusu yapılmaktadır. 
4
 Dolayısıyla, gerek akademik alanda gerekse 

uluslararası örgütler düzeyinde ulusal güvenliğin anlam ve kapsamını geniĢ          

yorumlama ihtiyacı, güvenlik sorunsalı açısından genellikle bir tehdit kaynağı olarak 

değerlendirilen küreselleĢme süreciyle birlikte artmıĢtır.  

 

                                                           
4
 United Nations, Report of The International Conference on The Relationship Between Disarmament and  

Development, 1987 
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Ulusal güvenliğe yönelik tehdidin çok boyutlu hale gelmesi ve bu tehditlerle 

salt askeri yöntemlerle mücadele edilemeyeceği düĢüncesi, küreselleĢme sürecinde 

ulusal güvenliğin anlam ve sınırlarının geniĢletilme amacındaki temel mantığı         

yansıttığını söyleyebiliriz. 

 

Soğuk SavaĢ sonrası sınırların kalkması, ekonomik iliĢkilerin geliĢmesi ve 

ülkeler arası karĢılıklı bağımlılığın artması ile küresel sermayenin girmediği alanlara 

açılma imkanı ortaya çıkmıĢtır. Böylelikle yeni pazarlar ve kaynaklar elde edilmiĢtir. 

Ancak kapitalizm ile ilk defa karĢılaĢan birçok ülke, içinde bulundukları ortamın çok 

değiĢken olması, iç çatıĢmalar ve siyasi istikrarsızlıklar yaĢamaları nedeni ile yeni 

yatırımlar için uygun bir ortam sağlayamamakta ve büyüme ile refah artıĢından pay 

almakta günümüzde dahi zorlanmaktadır. 

Az geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkeler iç karıĢıklıkların yanında açlık, 

salgın hastalık, fakirlik, ekonomik krizler , suç örgütleri ve terör faaliyetleri ile karĢı 

karĢıya kalmıĢlardır. 1945‟ten günümüze geliĢmekte olan bölge içinde yer alan yüzün 

üzerindeki savaĢta 20 ile 30 milyon arası insanın hayatını kaybettiği tahmin 

edilmektedir ve bu savaĢlarda ölenlerin çoğunu siviller oluĢturmaktadır. Özellikle az 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde yaĢanan bu durum dünya güvenlik ortamını da 

bariz bir Ģekilde etkilemektedir. YaĢanan sıkıntılar neticesinde olan olaylar genellikle 

iç politik olaylar olarak görülse de, oluĢ sebeplerini küresel geliĢmelerden yalıtarak 

bir analiz yapmak oldukça zordur. Bu durumda az geliĢmiĢ ya da geliĢmekte olan 

ülkelerde demokrasi kültürünün yaygınlaĢması ve demokratik yönetimlerin 

güçlendirilmesi bu ülkeleri sadece kendi toplumları için değil küresel sermayenin 

yatırımları içinde güvenli hale getirecektir. Dünyanın zenginliği tüm dünya insanları 

arasında paylaĢıldıkça tüm dünyanın daha güvenli bir yer olacağını düĢünmek 

hayalcilik olmayacaktır.  

c. Kolektif Güvenlik 

      Uluslararası sistemde güvenlik arayıĢları insanlık tarihinin yaĢadığı büyük 

dramlardan sonra geleneksel bir Ģekilde artıĢ göstermektedir.  Özellikle 1. Dünya 

SavaĢı ile ilk defa bu kadar büyük ve dünya çapında bir yıkımla karĢı karĢıya kalan 

insanlık karĢısında liderler, yeni bir sistem kurarak dünyayı daha güvenli ve savaĢtan 

uzak bir yer yapmak için arayıĢlara baĢladılar. YaĢanan savaĢ ve sonuçları, 
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uluslararası ortamdaki en büyük tehdidin savaĢ olduğu ve bunun engellenebilmesi 

durumunda güvenli bir ortamın yaratılabileceği fikrini oluĢturdu. 

 Bu fikir çerçevesinde oluĢturulacak örgütler ve uluslararası hukuk aracılığı 

ile oluĢturulacak normlar sayesinde savaĢların daha baĢlamadan engellenebileceği  

düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Ġdealizm olarak adlandırılan bu akımın savunucularından 

birisi de dönemin ABD BaĢkanı Woodrow Wilson olmuĢtur. Ġdealizmin uluslararası 

iliĢkiler alanında çalıĢılmaya baĢlanması 1919 yılından itibaren Ġngiltere‟de BaĢkan 

Wilson adına kurulan kürsü ile olmuĢtur (Dedeoğlu,2003:39) 

Ġdealizme göre, insan doğası itibarıyla  iyidir ve yardımlaĢmaya açıktır. 

YaĢanan acı olaylar, salt insandan kaynaklanmamakta, kötü ve baĢarısız kurumsal 

yapılar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Kurumsal yapılardaki aksaklılar, ülkeler 

arasında yapılan adaletsiz antlaĢmalar ve tarafgir hukuki düzenlemeler insanları 

çatıĢmacı bir kimliğe sürüklemektedir. Uluslararası güvenliğin korunmasındaki en 

önemli yol, uluslararası hukukun üstünlüğünün kabulü ile oluĢturulacak uluslararası 

örgütlerin kurulmasıdır (Dougherty, 1997:60-61). Ġdealizm demokrasi ve barıĢ 

kavramları arasında doğrusal bir iliĢki kurmakta ve yirminci yüzyılın baĢlarında bu 

görüĢ sahipleri devletlere bu minvalde telkinlerde bulunmaktadırlar. Üyelerin 

birbirlerine karĢı takınacağı Ģeffaf tutum sayesinde demokrasi geliĢecek ve ekonomik 

büyüme de sağlanacaktır. 

BaĢkan Wilson; savaĢ sonrasında bu fikir temelinde yeni bir uluslararası 

kurumun tesis edilmesi gerektiğini ifade etmiĢ ve bu da  Milletler Cemiyeti (MC) 

olarak hayata geçmiĢtir. Bu yapı ile BaĢkan Wilson, kolektif savunma yerine kolektif 

güvenlik fikrini de üye ülkelere kabul ettirmeyi amaçlamaktaydı ve MC‟de bunun 

aracı olacaktı. 

Kolektif güvenlik kavramı ile; sisteme üye olan ülkelere yapılacak olan bir 

saldırı, tüm örgüte yapılmıĢ sayılacak ve saldırıyı baĢlatan devlete karĢı tüm üyeler 

ittifak içerisinde bir karĢılık verecektir. Bu tanımdan da anlaĢılacağı üzere, 

sistemdeki üyeler tarafından oluĢturulmuĢ ve belirli bir uyum çerçevesinde çalıĢması 

beklenen bir ortak güvenlik sistemidir (Karabulut, 2011:26). Bu kavram esasında, 

savaĢ olmaması adına düzenlenmiĢ çok sıkı olmayan kurallar içerisinde, devletlerin 

saldırgan devletlere karĢı güç birliği oluĢturmaları ve gerektiğinde birlikte hareket 

etmeleridir (KardaĢ, 2007:139). 
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 Kolektif güvenliği oluĢturabilmenin üç koĢulu vardır:  

 Ortak bir örgüt kurmak 

 Güvensizlik sebeplerini ortadan kaldırmak 

 Tüm üyeleri kapsayacak bir garanti 

 Bu özelliklere dayalı olarak kurulan sistem saldırının kimden geldiğine ve 

türüne bakılmaksızın saldırılara hep birlikte karĢı koyma temeline dayanır; fakat 

teorinin hayata geçirilmesindeki zayıf tarafı saldırganın kim olduğu ve nasıl tedbir 

alınması noktasında oluĢabilecek anlaĢmazlıklardır (Çakmak, 2007:28-29).  

Kolektif güvenlik, literatürdeki güvenlik ikilemine çözüm olmayı önerse de, 

kendi üyeleri dıĢından bir saldırı ihtimaline karĢı gerekli askeri yapılanmadan 

vazgeçemez bir durumda bulunması nedeniyle dıĢ tehdidin devam etmesine karĢı bir 

çözüm üretememektedir. MC ve kolektif güvenlik anlayıĢı oluĢabilecek bir tartıĢmayı 

çözümlemek yerine savaĢ ortamına taĢınmasına engel olmak gibi bir stratejiye 

sahiptir. Bu da yaklaĢımın ve cemiyetin yetersiz gözükmesine neden olmaktadır. 

Bunun yanı sıra devletler; söz konusu olan Ģey güvenlikleri olduğu zaman 

birbirlerine o kadar da güvenmezler; ancak BaĢkan Wilson‟a göre kolektif güvenlik 

Ģemsiyesi altına girmeyi kabul edenler ĢeffaflaĢmayı da kabullenmeli ve birbirlerine 

güvenmelidirler, ancak devletlerin ve bireylerin bencil yapıda olması ve kendi 

çıkarları eksenlerinde düĢünmeleri sistemin caydırıcılığına da düĢürmektedir 

(Morgan, 2006:133-148).  

Milletler Cemiyeti, kuruluĢu sonrası bazı sorunlara çözüm bulsa da, 1929 

büyük bunalımı sonrasında devletlerin kendi içlerine dönmesine neden olmuĢ ve 

sistemden bağımsız hareketler baĢlamıĢtır. Avrupa‟da faĢist yönetimlerin iĢ baĢına 

gelmeleri, Almanya, Ġtalya, Japonya‟nın yayılmacı politikaları ve nihayetinde 2. 

Dünya SavaĢı‟nın baĢlaması ile sistem iflas etmiĢ ve cemiyet dağılmıĢtır. 

YaĢananlar incelendiğinde, kolektif güvenliğin çok daha kuvvetli bir 

devletler arası topluluğa ihtiyacı olduğu ve bunu inĢa etmede önemli bir düĢünce 

olduğu ortadadır, ancak iĢ savaĢı ve çatıĢmayı engellemeye geldiğinde devletlerin 

çıkar mekanizmaları devreye girerek buna izin vermemektedir. Kolektif güvenlik 

anlayıĢı sınırlı sayıda devleti bir arada tutma ve tehdide karĢı ortak hareket etme gibi 

bir yapıda baĢarılı olabilir (Avrupa Birliği gibi). Fakat konu savaĢ ve çıkarlar olduğu 
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zaman ve iĢin içine ABD, Rusya gibi ülkeler girdiği zaman beraber hareket etmek 

son derece zordur (Morgan, 2006:148-152). 

 

4. DEĞĠġEN GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI ve TÜRKĠYE 

 

a. KüreselleĢme KarĢısında DeğiĢen Güvenlik ve Türkiye 

 

      KüreselleĢme kavramı 1990 sonrasında ve Soğuk SavaĢ‟ın bitimi ile daha 

fazla kullanılan bir terim olmasına rağmen, tarih boyunca yaĢanan geliĢmeler–coğrafi 

keĢifler, yeni ticaret yolları, sömürgecilik- doğrultusunda, bugünkü anlamından farklı 

olsa da, kavramın çok daha eskiye dayandığı söylenebilir. Doğal olarak tarih boyunca 

yaĢanan olaylar ile yirminci yüzyıldaki olaylar neticesindeki küreselleĢme 

kavramının aynı olduğu söylenemez. Özellikle, Berlin Duvarının yıkılması ile 

Batı‟nın liberal-kapitalist politikalarının tüm dünyaya hızlı bir Ģekilde yayılması, 

küreselleĢme kavramının geliĢmesine ve daha çok tartıĢılmasına sebep olmuĢtur. 

GeliĢen iletiĢim imkanlarının da küreselleĢmeye hızlandırıcı bir etki yarattığı artık 

bugün tartıĢılmayan bir kavramdır. 

 

Genel olarak incelendiğinde küreselleĢmenin 1990‟lardan sonraki dönemde, 

iletiĢim ve teknolojinin hızla yaygınlaĢması, dünyada mal, hizmet, sermayenin 

serbest ve hızlı dolaĢımı yolu ile ülkelerin baĢta ekonomi, siyaset, güvenlik ve kültür 

olmak üzere çeĢitli alanlarda birbirlerine daha bağımlı olmaları sonucunda, tüm 

dünyada var olan sorunlar karĢısında ortak tavır takınmaya zorlanmaları Ģeklinde 

tanımlamak mümkündür (Arslan, 2007:50). KüreselleĢme kavramı, ekonomik, siyasi, 

teknolojik, kültürel değiĢimleri açıklamakta kullanılan, kimileri için dünyayı daha 

yaĢabilir hale getiren bir süreç, kimileri için ise emperyalizmin yeni Ģekli olarak 

kabul edilmektedir (Karabulut, 2005:1). Nobel ödülü sahibi ekonomist Stiglitz‟e göre 

ise küreselleĢme, temelde ülkelerin ve dünya halklarının bütünleĢmesi, mallar, 

hizmetler, sermaye, bilgi ve insanların sınırları aĢmasının önündeki engellerin 

kalkması demektir (Stiglitz, 2004‟ten aktaran, Karabulut, 2011:94). 

 

KüreselleĢme, ağırlıklı olarak siyasal-ekonomik anlamda tartıĢılıp 

değerlendirilse de güvenlik anlamında da önemli değiĢimlere sebep olmuĢtur. 
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Asırlardır yerleĢik olan kavramların değiĢim ve dönüĢüm sürecinde, ekonomik, siyasi 

ve kültürel yapılarda ciddi değiĢimler yaĢanmıĢtır ve halen de yaĢanmaktadır. 

KüreselleĢme politikaların bir sonucu olarak, ülkeler arasındaki ekonomik ve siyasal 

sınırlar silikleĢmeye baĢlamıĢ; ekonomik iliĢkilerde karĢılıklı bağımlılıklar artmıĢ, 

ekonomiler birbirlerine daha bağımlı hale gelmiĢtir. Dünyanın birçok yerinde 

kültürel, siyasal, sosyal alanlarda değiĢim ve dönüĢüm süreçleri yaĢanmıĢ ve dünya 

çapında özgürlükçü eğilimler güçlenmiĢtir. 

 

KüreselleĢme, dünyanın küçülmesi, sınırların ve engellerin ortadan 

kalkması, ulusalın yerini küreselin alması, dünyanın tek bir yer olarak algılanmasıdır. 

Tek yer olarak algılanan dünyada ise artık sınırların kalkması temel felsefe olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. KüreselleĢme sürecinin sınırları silikleĢtiren ana fikri 

çerçevesinde yaĢanan değiĢim; ekonomik, teknolojik, siyasal alanlarda karĢımıza 

çıkmakta ve küresel, bölgesel, ulusal ve bireysel düzeyde olmak üzere birçok 

düzeyde yaĢamımızı etkilemektedir. 

 

Ortaya çıkardığı sonuçlar incelendiği zaman küreselleĢme savunucularının, 

küreselleĢmenin ekonomik refahın sağlanması ve demokratikleĢme sürecine olumlu 

etkisini ön plana çıkardıklarını; karĢıtların ise, sürecin, toplumsal yapılara yönelik 

yıkıcı etkisine ve üçüncü dünya aleyhine sonuçlarına dikkat çekmektedir (Önder, 

2004:18). Bunun yanı sıra küreselleĢme; ekonomik, siyasal, kültürel olumlu 

değerlerin, özgürlüklerin ve zenginliğin ulusal sınırları aĢarak bütün dünyaya 

yayılması anlamını taĢımaktadır. ĠĢte küreselleĢmeye olumsuz bakanlar bu sürecin 

sömürünün ve emperyalizmin küreselleĢmesi anlamına geldiğini düĢünmektedirler 

(Karabulut, 2005: 41). 

 

Soğuk SavaĢ sonrası dönemde, demokratikleĢme ve serbest piyasa 

ekonomisine yönelik bir eğilimin varlığı ön plana çıkartılmıĢtır. Bunun sebebi ise 

soğuk savaĢın sona ermesi ve kazanan tarafın; demokrasiyi ve serbest piyasa rejimini 

benimsemiĢ Batı devletleri olmasıdır. Üçünü dünya devletleri ise süreç içinde serbest 

piyasa ekonomisini benimseyerek küresel dünya ile bütünleĢmeye çalıĢmaktadır. Batı 

dünyası ile serbest iliĢkiler kuracak olan bu devletler, demokratik toplumlar olma 

yolunda bir dönüĢüme uğrayabileceklerdir. KüreselleĢmenin, geri kalmıĢ devletleri 

demokratikleĢme ve dünyanın geri kalanı ile iliĢki kurmaya yönelttiği kabul 
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edilmektedir; burada dikkat edilmesi gereken husus, söz konusu sürecin sorunsuz ve 

çatıĢmasız bir Ģekilde gerçekleĢmeyeceğidir. DemokratikleĢme ve açık toplum olma 

yolunda değiĢim, söz konusu toplumlar açısından olumlu kabul edilse dahi, 

küreselleĢmenin  bu toplumlar üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği kabul edilmektedir 

(Keyman, 2000: 27). 

 

YaĢanan değiĢimlerin belki de en net gösterdiği olgu, ulus devletlerin 

egemenliklerinin daha fazla sınırlandırılmasıdır. Ulus devletlerin egemenliklerini 

sınırlandırıp, ulus üstü siyasi bir ortama geçilmesine, belki de en net örnek Avrupa 

Birliği (AB)‟dir. Ulus devletin egemenliğinin giderek azalması ile yeni ittifaklar 

ortaya çıkmakta, ulusal kimliğin zarar gördüğünü düĢünen kitleler ise, ideolojik, 

etnik kimliklerine daha fazla sahip çıkmaktadırlar. Buna giderek artan bireysel 

özgürlük, farklılıklara iliĢkin hak ve Ģeffaflık talepleri de eklendiği zaman, 

hükümetleri farklı özellikteki birçok grup ile karĢı karĢıya bıraktığı bilinmektedir. 

Zaman zaman kötü yönetimler sonucu ortaya çıkan gerginlikler ve sürtüĢmeler daha 

geniĢ alanlara yayılmakta, dolayısıyla sorunlar bölgesel sorunlar olmaktan kısa 

sürede uluslararası sorunlara dönüĢebilmektedir. Bu sorunların çözümü için giderek 

artan bir Ģekilde uluslararası kuruluĢlara baĢvurulmaktadır. Bunun yanında ekonomik 

olarak da, ulus devlet hem küresel sermayenin gücüne hem de uluslararası ekonomik 

kuruluĢlar ile karĢı karĢıya gelmektedir. Sürecin temel söylemi olan “yeni dünya 

düzeni” bu ortamda düzensizliğin ifadesi anlamına gelmiĢtir. KüreselleĢmenin 

egemen olduğu 1990 ve sonrasında, çatıĢmaların giderek artması, niteliklerinin 

değiĢmesi ve çok taraflı hale gelmeleri aslında küreselleĢmenin bir sonucudur (Oran, 

2001: 4). 

 

YaĢanan tüm değiĢimler neticesinde güvenlik anlayıĢının da bundan 

etkilenmemesi mümkün değildir. Yeni bir güvenlik anlayıĢının Ģekillenmesinde, 

Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi ve iki kutuplu dünya düzeninin ortadan kalkmasıyla 

ivme kazanan küreselleĢmenin, küresel barıĢ ortamını sağlamada baĢarısız olduğu da 

söylenebilir. KüreselleĢmenin yarattığı ortam içinde ulusal güvenliğe yönelik 

tehditler de farklılaĢmıĢ; terörizm, ayrılıkçı hareketler, etnik ve dini çatıĢmalar, kitle 

imha silahlarının yayılması, uluslararası organize suçlar, siber terörizm ve ekonomik 

tehditler gibi “asimetrik tehditler” yeni tehdit parametreleri olarak ortaya çıkmıĢ ve 

güvenlik algılamalarını değiĢtirmiĢtir. Tehditlerin neler oldukları, kimler tarafından 
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tanımlandıkları ve onlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusu giderek 

karmaĢıklaĢmaktadır.  Diğer bir ifade ile, geleneksel anlayıĢın güvenliğe bakıĢı ile 

küresel ortamın yeni tehditleri ile mücadele etmek olanaksız hale gelmiĢtir. 

 

KüreselleĢmenin güvenlik alanına etkisi üzerine üç yaklaĢım mevcuttur. 

Birincisi, küreselleĢmeyi devlet merkezli dünyanın bir ürünü olarak görmektedir. 

Dolayısıyla küreselleĢmede bu dünyanın içeresinde yer alabilir ve devletler güvenlik 

üzerindeki önceliklerini koruyabilirler. Ġkinci yaklaĢıma göre ise çok merkezli bir 

dünya ortaya çıkmakta ve devletin aleyhinde kuvvetlenmektedir. Yeni sorunlar devlet 

sorunlarından daha önemli ve önceliklidir, ulus devlet ve ulusal güvenlik kavramları 

artık eskisi kadar önemli değildir. Üçüncü yaklaĢım ise her iki yaklaĢımdan da 

etkilenerek hem devlet merkezli hem de çok merkezli yaklaĢımların birbirlerini 

etkileyerek bir arada yaĢayabileceklerini savunmaktadırlar, çünkü güvenliğe yeni bir 

bakıĢ eskisini toptan bir reddediĢ değildir (Karabulut, 2011:114). 

 

Ortaya çıkan yeni güvenlik anlayıĢı da belirsiz ve sonuçları tam olarak 

kestirilemeyen tehditler neticesinde geleneksel anlayıĢtan farklılaĢmaktadır. DeğiĢen 

güvenlik ortamı ve farklılaĢan tehdit kavramı ülkeleri yeni önlemler almaya 

zorlamaktadır. Uluslararası güvenlik ortamının farklılaĢtığı, mücadelenin daha çok 

ekonomik zemine kaydığı dünyamızda, ülkelerin menfaatlerini koruyabilmek için 

güvenlik stratejilerini, değiĢen ve geliĢen durumlara cevap verebilecek bir biçimde 

oluĢturmaları gerekmektedir. Askeri nitelikli olarak tanımlanan geçmiĢ döneminin 

tehditleri ile baĢ etmenin yolu olan askeri önlemler artık çözüm olmaktan 

uzaklaĢmaktadır. 

 

Toplumsal alandaki siyasal ve ekonomik dönüĢüm, yeni siyasal 

yapılanmalar ve yeni aktörler, ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulmasında dikkat 

edilmesi gereken unsurlar olarak ortaya çıkmıĢtır. Ekonomik, siyasal, toplumsal ve 

psikolojik boyutlar güvenlik politikalarında öne çıkmaktadır. Geleneksel güvenlik 

politikaları ve bunların araçlarının önemini yitirdiği günümüzün uluslararası 

ortamında yeni araçların kullanılması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıĢtır. Yeni tehdit 

ve güvenlik anlayıĢı göz önünde tutulduğunda, ulusal güvenlik politikalarının 

oluĢturulmasında değerlendirmeye alınması gereken faktörlerde görülen artıĢ belirgin 

hale gelmiĢtir. 
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KüreselleĢme sürecinde ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin farklı boyutlara 

sahip, karmaĢık yapılar haline dönüĢmesi ve yeni güvenlik gündemlerinin 

oluĢturulması, küreselleĢme sürecinde güvenliğin kendisinin de küreselleĢmesine 

neden olmuĢtur. Kavramın ifade etmek istediği aslında sadece dıĢ güvenliğin değil iç 

güvenliğin de değiĢim geçirmekte olduğudur (Torun, 2012:97). Bu süreç ile birlikte 

iç ve dıĢ güvenlik birbirinden bağımsız olarak düĢünülemez duruma gelmektedir. 

Durum literatürde, international ve domestic kelimelerinin birleĢimi ile oluĢan 

“intermestic security” terimi ile açıklanmaya baĢlamıĢtır (Cha, 20002den aktaran, 

Karabulut, 2011: 117).  

 

Türkiye‟nin küresel güvenlik politikalarına dahil olma süreci aslında 

1947‟den itibaren Amerika BirleĢik Devletler (ABD) BaĢkanı Harry Truman 

tarafından ortaya konulan Truman Doktrini
5
 ile baĢlar. Türkiye‟nin Kore SavaĢına 

katılması, NATO üyeliği ve sonrasında baĢlayan AB macerası, dünyanın hangi 

tarafında olmak istediğini net bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. KüreselleĢmenin hız 

kazandığı, Sovyetler Birliği (SSCB)‟nin yıkıldığı 1990 ve sonrasında Türkiye‟nin 

güvenlik politikaları da buna göre Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Bölgesel konumu ve 

stratejik önemi ele alındığı zaman Türkiye‟nin Batı ittifakının ileri karakolu 

görevinden sıyrılarak, kendi politikaları ekseninde bir güvenlik politikası da 

üretmeye baĢladığı söylenebilir. Bu çerçevede hükümetlerin ve konu ile ilgili diğer 

karar alıcıların özellikle terörizm, irticai faaliyetler ve bölgesel çatıĢmalar üzerine bir 

güvenlik politikası kurguladığı görülmektedir. Soğuk SavaĢ dönemi sonrasında her 

ne kadar askeri gücün büyüklüğü ve gerekliliği tartıĢılsa da, Türkiye‟de yaĢanan 

ayrılıkçı terör sorunu sebebi ile Türkiye‟de askeri yapının gücü ve etkinliğinde kayda 

değer bir değiĢim görülmemiĢtir. Ġç koĢullar dıĢında, bulunduğu coğrafya itibarıyla  

de Türkiye‟nin güvenlik riskleri dıĢ tehditleri kapsamakta ve bu tehditlere karĢı her 

zaman hazır olmak Türkiye‟nin ulusal güvenlik sisteminin önemli bir ayağını 

oluĢturmaktadır (Cizre, 2002‟den aktaran, Arslan, 2007: 32).  

 

                                                           
5Truman Doktrini: 1947 yılında ABD BaĢkanı Harry Truman tarafından açıklanmıĢ olan Sovyetler Birliği ve 

komünizm tehdidini esas alan dıĢ politika yaklaĢımı. ABD bu yaklaĢım ile, Sovyetler Birliği tehdidi altında olan 

ülkelere askeri ve mali yardım yapacağını açıklamıĢtır. 
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Yeni dönemde ortaya çıkan faktörler ve fırsatlar ile tehditler Türkiye ile 

ilgili uluslararası algıları değiĢtirirken geleneksel politikaların sürdürülmesi 

olanaksızlaĢmıĢtır. Sovyet tehdidinin kalkması ile birlikte, Kafkaslar ve Orta Asya‟da 

etkinlik sahası olarak düĢünülse de, bu coğrafyalar Türkiye‟ye yönelik yeni tehdit 

alanları ve muhtemel riskler için de geniĢ bir alan açmıĢtır. Aynı Ģekilde Balkanlar‟da 

ve Orta Doğu coğrafyasında yaĢanan savaĢlar, bölünmeler, kontrolsüz alanlar 

fırsatlar ve tehditler alanını geniĢletmiĢtir. Körfez SavaĢı, Irak‟ın iĢgal edilmesi, 

Bosna Hersek‟te yaĢanan savaĢ, Çeçenistan ile Azerbaycan-Ermenistan çatıĢmaları 

Türkiye için önemli tehlikeler oluĢturmuĢ, buna mukabil olarak güvenlik 

politikalarımızı önemli ölçüde belirlemiĢtir (Aydın, 2013: 44-46).   

 

Türkiye, geleneksel olarak bölgesel politika ve çatıĢmalara karıĢmaktan 

uzak dursa da; Körfez SavaĢı, Bosna Hersek‟te yaĢananlar ve Dağlık Karabağ 

konusunda daha aktif bir politika yürütmüĢtür. KomĢu ülkelerimizde 1980 yılından 

beri yaĢanan iç karıĢıklıklar, çatıĢmalar, savaĢalar, Irak ve Suriye‟nin silahlanma 

çabaları Türkiye‟nin güvenlik politikalarını etkilemiĢ Türkiye de silahlanmaya 

ayırdığı payı arttırma yoluna gitmiĢtir. Türkiye‟nin 1989‟da 1,7 milyar dolar olan 

savunma bütçesi 1991 yılında 4,8 milyar dolara kadar çıkmıĢtır (Nachmani:1999). 

Körfez SavaĢı sonrasında Irak‟ın kuzeyin oluĢan kontrolsüz ortam ve terör örgütünün 

bu bölgeye yerleĢmesi 1990‟lar boyunca ülkemize terör olayları olarak ciddi Ģekilde 

yansımıĢtır. Bunların haricinde komĢumuz Yunanistan ile Ege Denizi konusunda kıta 

sahanlığı ve kayalıkların mülkiyeti sorunu iki ülkeyi çatıĢmanın eĢiğine getirmiĢtir. 

Kıbrıs Adası‟na yerleĢtirilmek istenen Rus füzeleri Türkiye‟nin yoğun baskısı sonucu 

Girit‟e yerleĢtirilmiĢtir.  

 

b. Soğuk SavaĢ Dönemi Güvenlik Politikaları ve Türkiye 

 

     Soğuk SavaĢ dönemi güvenlik politikalarını ve bu dönemin Türkiye 

üzerindeki yansımalarını ele almadan önce, uzun zamandır kullanılmakta olan ve 

ülkelerin dıĢ politika ve güvenlik yaklaĢımlarını etkileyen Soğuk SavaĢ‟ı açıklamakta 

yarar vardır. Gerek akademik çalıĢmalarda gerekse uluslararası konjonktürde önemli 

bir yer tutan Soğuk SavaĢ kavramını ilk kez ABD‟li BaĢkanlık danıĢmanı Bernard 

Buruch kullanmıĢtır. Soğuk SavaĢ, iki kutup arasında kutupların kendi aralarında ya 

da kutup üyelerinin diğer kutup üyelerine karĢı diyaloglarının tamamen güç iliĢkisine 
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dayandığı silah kullanılmadan yaĢanan gerginliğin adlandırıldığı dönemdir (Sander, 

2008:224). BaĢka bir ifadeyle Soğuk SavaĢ, silahlı bir çatıĢma olmadan yapılan, 

diplomatik, ekonomik, kültürel, siyasal araçların ve askeri teknolojilerin propaganda 

aracı olarak kullanılması ile yürütülen bir savaĢtır.  

Soğuk SavaĢ, sıcak bir çatıĢma olmamasına rağmen her an olacakmıĢ gibi 

hazır ve gergin olma durumudur. Gerginlik ve tehdit algılamaları neticesinde iki 

büyük güç ve bunlara bağlı olanlar arasındaki iletiĢim azalmıĢ, anlaĢma ve 

uzlaĢmaya yönelik diplomatik iliĢkiler bu dönemde arka plana itilmiĢtir. Bu dönemde 

kuralları oluĢturacak ve iĢletecek olan diplomasi, yerini güç iliĢkilerine bırakmıĢtır. 

2. Dünya SavaĢı‟nın yıkıcılığından etkilenmeyen tek ülkenin ABD olduğu 

düĢünüldüğünde savaĢtan güçlenerek çıkan ABD‟nin küresel gücünü uluslararası 

konularda daha fazla hissettirmesi ve belirleyici güç olma konumuna gelmesi ve 

bunu da ideolojik hasmı Sovyetler Birliği‟ne karĢı konumlandırması uluslararası 

siyasal sistemin yapısal değiĢime uğramasına neden olmuĢtur. Bu değiĢiklik, iki 

süper gücün liderliğinde yeni bir yapı ve ideolojik rekabet ortamı olan Soğuk SavaĢ 

dönemini ortaya çıkarmıĢtır (Silinir, 2009:56). 1945‟ten sonra uluslararası alanda 

hissedilmeye baĢlayan Soğuk SavaĢ, Wallerstein‟a göre, Batı ve Sovyetler Birliği 

arasında yapılan zımni bir antlaĢmanın ürünüydü. Bu „üstü örtülü‟ antlaĢmaya göre, 

Batı birlikleri belirlenmiĢ merkezlere yerleĢirken Sovyetler de kendi alanına düĢen 

bölgelerde nüfuzunu inĢa etmiĢtir (Wallerstein, 2004:20). Her ne kadar antlaĢmaya 

varılmıĢ gibi görünse de nüfuz alanlarındaki mücadele, rekabet ortamı doğurmuĢ ve 

buna paralel Ģekilde güç stratejisini oluĢturarak Soğuk SavaĢ ortamını kaçınılmaz 

hale getirmiĢtir. Dönemin baĢlangıcını belirleyen olay; 5 Mart 1946 tarihinde, 

BaĢbakan Churcill‟in Fulton‟daki Westminster Koleji‟nde ABD BaĢkanı Truman‟ın 

da bulunduğu bir ortamda yaptığı, SSCB‟nin  geniĢlemesine  dikkat  çekerek  

“Baltık‟taki Stettin‟den, Adriyatik‟teki Trieste‟ye kadar bir demir perde” indiğini 

söylediği konuĢması ve Stalin‟in bu konuĢmaya Pravda‟da verdiği cevaptır 

(Kissinger, 2002: 472). 2. Dünya SavaĢı bittikten sonra aradan geçen yirmi yıllık 

dönemle birlikte 1965 yılına kadar oluĢan uluslararası yapının temel özelliği Batı ve 

Doğu bloğu arasındaki güç iliĢkisi ve bu iliĢkiden doğan güvensizlik ortamıdır. 

Soğuk SavaĢı tetikleyen somut olaylardan bir tanesi Sovyet askeri gücünün 

tüm Orta ve Doğu Avrupa‟yı iĢgal etmesidir. Sovyetler Birliği‟nin sahip olduğu 
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ideoloji ve bunun yayılmacı politikaları ile ülke dıĢına çıkmaya baĢlaması ABD ve 

müttefiklerini endiĢelendirmiĢtir. Bu nedenle bu yayılmanın durdurulması ya da 

engellenmesi düĢüncesi ortaya çıkmıĢtır. Bunun aracı da, ABD‟nin çevreleme 

politikası olmuĢtur. Bu politikanın baĢlangıcı Truman Doktrini ile kendini 

göstermiĢtir. Bu çerçevede Türkiye ve Yunanistan‟a maddi yardım ile sivil, askeri 

personele ABD‟de eğitim olanakları sağlanmıĢtır. Çevreleme politikasının bir diğer 

ayağı  Batı Avrupa‟nın yeniden yapılandırılması hedefiydi. Doğu Avrupa‟da SSCB 

yayılmacılığının güçlenmesi ve bunun Batı Avrupa‟ya sıçrayabileceği endiĢesi, 

ayrıca Batı Avrupa‟da komünist hareketlerin ortaya çıkmaları ABD‟yi harekete 

geçirmiĢtir. Marshall planı
6
 olarak bilinen yardım paketin ile Avrupa devletlerinin 

ihtiyaçlarına göre ABD “Ekonomik ĠĢbirliği Kanunu”nu kabul ederek yürürlüğe 

koymuĢtur. 

Soğuk SavaĢ sadece Avrupa‟da değil Asya kıtasında da kendini 

göstermekteydi. Çin‟de Mao Zedong önderliğindeki komünist partinin 1949 yılında 

yönetime gelmesi ve yeni rejimin Amerikan “emperyalizmi” karĢısında SSCB‟nin 

yanında duracağını ilan etmesi ile, ABD‟nin ideolojik yayılma korkusu engellenemez 

bir biçimde yükselmiĢtir. Asya‟daki mücadele alanını ise Kore yarımadası 

oluĢturmuĢtur. Yarımadadaki Çin-ABD mücadelesi 1953 yılında son bulmuĢ ve 

taraflar ateĢkes imzalayarak yarımadayı 38. paralelden itibaren iki parçaya 

ayırmıĢlardır. Her iki büyük güç de iĢgal bölgelerinde birer hükümet kurmuĢlar ve 

kurdukları hükümetleri iĢgal sonrasında da desteklemeye devam etmiĢlerdi. Bunun 

neticesinde bugün var olan yapı ortaya çıkmıĢtır. 

Bu geliĢmeler dıĢında Soğuk SavaĢ dönemi boyunca yaĢanan; U-2 casus 

uçağının düĢürülmesi, Küba füze krizi, Vietnam SavaĢı gibi olaylar, dönem boyunca 

yaĢanan gerginlik ve rekabetin yansıdığı, sadece iki kutbu değil tüm dünyanın 

kendisini tehdit altında hissetmesine neden olan bir dizi geliĢme olarak yaĢanmıĢtır. 

YaĢanan tüm bu olayların, SSCB‟nin komĢusu durumundaki Türkiye‟yi etkilememesi 

elbette ki düĢünülemez. Neredeyse 2. Dünya SavaĢı‟nın tamamında Batının savaĢa 

                                                           
6
ABD DıĢiĢleri Bakanı George Marshall tarafından 1947 yılında açıklanan maddi yardım planı. Plana göre 

iktisadi olarak kötü durumda olan, aralarında Türkiye‟nin de bulunduğu 16 ülkeye maddi yardım yapılacaktır. 

Plan ABD tarafından  SSCB yayılmacılığına karĢı olunduğunu ilan eden Truman Doktrininin bir aracı olarak 

düĢünülebilir. 
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katılma baskısı ve SSCB istilası korkusu arasında kalan Türkiye‟nin gerek iç gerek 

dıĢ politikası yaĢanan olaylar neticesinde ĢekillenmiĢtir. 

SavaĢ döneminde, ABD ve Türkiye iliĢkilerinin baĢlangıcını 1 Nisan 1939 

yılında imzalanan Türk –Amerikan Ticaret AnlaĢması oluĢturmaktadır. Bu 

antlaĢmanın savaĢ dönemine denk gelmesine rağmen, Türkiye‟nin tarafsızlık siyaseti 

ve 1941 yılında Almanya ile benzer bir antlaĢma yapması ile Türkiye-ABD iliĢkileri 

bir süre kesintiye uğramıĢtır (Balcıoğlu, 2004‟ten aktaran, Demir, 2006:85). 

Müttefiklerin, Türkiye‟yi savaĢa girmeye ikna etmeye çalıĢması, Türkiye‟nin tarafsız 

kalması ve Almanya ile iliĢkileri, savaĢ sonrası dönemde Batı ile iliĢkilerine olumsuz 

yansımıĢtır. SavaĢın neticesinin belli olmaya baĢlaması ile Türkiye, 23 ġubat 1945‟te 

Almanya ve Japonya‟ya savaĢ ilan etmiĢ, fakat fiilen savaĢa katılmamıĢtır. Bu durum 

dahi müttefiklerin Türkiye‟ye olan tereddütlü yaklaĢımını değiĢtirmemiĢtir. 

Türkiye, savaĢ sonrası dönemde uluslararası ortamdan ve yanında olmak 

istediği ülkelerin hakim ideolojilerinden etkilenmiĢ, savaĢ sonrası netleĢen 

bloklaĢmadan itibaren ABD‟nin politikalarına benzer politikalar uygulamaya 

çalıĢmıĢ, SSCB yayılmacılığına karĢı ülkedeki komünist ideolojiyi kontrol altında 

tutmaya çalıĢmıĢtır (Demir, 2006:87). Bunda Truman doktrininin de etkisi olduğu, 

bizzat BaĢkan Truman‟ın SSCB yayılmasına karĢı mücadelede en önemli ülkelerin 

Türkiye ve Yunanistan olduğunu söylemesi ile ortaya çıkmaktadır. SavaĢ zamanında 

Türkiye‟nin müttefiklerde oluĢturduğu hayal kırıklığının etkisinin Türkiye‟nin 

jeopolitik konumu nedeniyle değiĢtiğini,  SSCB‟ye karĢı bir tampon bölge olmanın 

yanında Orta Doğu bölgesine ABD açılımı sağlayacak konumda olması da ABD‟nin, 

Türkiye ile iliĢkilerini geliĢtirmesi durumunu ortaya çıkarmıĢtır (Sander, 79:16).  

SSCB‟nin Avrupa‟da Çekoslovakya müdahalesi ve Asya‟da Kuzey 

Kore‟deki etkinliği de göz önüne alındığında, ABD‟nin güvenlik kalkanını 

geniĢletmek istemesi doğal bir sonuç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu kalkan da 

NATO‟dur. Türkiye‟nin de Batı saflarında yer almak istemesi ile SSCB korkusu 

birleĢtiğinde, NATO üyeliği Türkiye için kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Konunun sadece SSCB istilasından çekinen Türkiye için değil, bölgede 

kendisine müttefik ve kullanacak üs arayan ABD için de hayati önem taĢıdığı bizzat 

ABD BaĢkanı Johnson‟ın, 23 Mart 1951 tarihinde senatoda söylediği Ģu sözlerinden 

de anlaĢılmaktadır (Demir 2006:101). 
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“Doğu Akdeniz‟in sadece bu bölge için değil tüm dünya için öneli olduğunu 

SSCB‟nin yüksek silah gücüne karĢılık vermek için ABD‟nin de bu bölgede  hava, 

kara, deniz kuvvetlerini kullanarak hemen cevap vermek için emre amade olması 

gerekmektedir” 

Türkiye‟nin sahip olduğu SSCB korkusu, elbette ki kendiliğinden 

oluĢmamıĢtır. SavaĢ boyunca izlenen tarafsızlık politikası, Almanya ile yapılan ticari 

iĢ birliği müttefiklerde güvensizlik oluĢturmuĢ, savaĢ sonrası Türkiye‟nin batı 

saflarında yer alma isteği SSCB tarafından olumsuz karĢılanmıĢ ve boğazlar 

üzerinden Türkiye‟ye baskı yapmaya baĢlamıĢtır. 

 Ġstanbul ve Çanakkale Boğazlarının statüsünü belirleyen Montreux
7
 

anlaĢması, SSCB tarafından tartıĢılmaya açılmıĢ ve Türkiye‟ye boğazlardaki 

taleplerine iliĢkin olarak nota vermiĢtir (Sever, 1997: 19). 19 Mart 1945 tarihinde 

Türkiye‟nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper‟e verilen nota da SSCB ile 

imzalanan 1925 tarihli Türk-Sovyet anlaĢmasının yenilenmeyeceği de bildirilmiĢ ve 

7 Ağustos 1946‟da verdikleri bir baĢka nota ile boğazlara iliĢkin taleplerini 

yinelemiĢlerdir. ABD‟nin bu süreye kadar Türkiye-SSCB iliĢkisine mesafeli ve 

kayıtsız tutumunun değiĢmesine ABD‟nin Türkiye‟ye ve Orta Doğu‟ya ilgisinin 

artması, Doğu Avrupa ve Balkanlardaki SSCB etkisinin artması, Yunanistan iç savaĢı 

ve Orta Doğu‟nun stratejik önemi olduğunu düĢünmek mümkündür. Bu karar 

değiĢikliğinin bir göstergesi olarak 6 Nisan 1946‟da ABD‟ye ait Missouri adlı savaĢ 

gemisinin Ġstanbul‟a gelmesi
8
 Türkiye tarafından ABD‟nin SSCB‟ye karĢı Türkiye‟yi 

desteklediği algısını yaratmıĢtır. Truman doktrini ve Marshall planı ile de Türkiye 

aradığı güvenlik desteğini bulmuĢ, SSCB‟ye karĢı Batının kendisinden istediği rolü 

de oynamaya baĢlamıĢtır. 

ABD‟nin SSCB‟ye karĢı Truman Doktrini ile baĢlattığı “Çevreleme 

Politikası” sürecinde, Türkiye‟nin askeri ve jeostratejik konumu yanında, Batı 

saflarında yer almak istemesi, Kore SavaĢı‟nda ABD‟nin yanında yer alması 

sonucunda, Türkiye müttefiklerin bütün Ģüphelerine karĢı NATO‟ya ancak üçüncü 

baĢvurunun sonucunda, 18 ġubat 1952 tarihinde üye olmuĢtur. Türkiye‟nin Batı 

                                                           
7 Montreux Boğazlar SözleĢmesi, Türk Boğazlarından (Çanakkale ve Ġstanbul) geçiĢ rejimini ve boğazlar 

bölgesinin güvenlik iĢlerini düzenleyen sözleĢmedir. 1923'te Lozan AntlaĢması ile birlikte imzalanan Boğazlar 

SözleĢmesinin yerine geçmiĢtir. 20 Temmuz 1936'da imzalanan yeni Boğazlar SözleĢmesi ile Türkiye'nin 

kısıtlanmıĢ hakları iade edilmiĢ ve boğazlar bölgesinin egemenliği Türkiye'ye geçmiĢtir.  
8Missouri savaĢ gemisi  5 Nisan 1946‟da Washington‟da ölen Türk büyükelçisi Münir Ertegün‟ün cenazesini 

getirmek amacıyla Ġstanbul‟a gelmiĢ ve o dönem ABD donanmasının en önemli gemilerinden birisidir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/�anakkale_Bo�az�
http://tr.wikipedia.org/wiki/�stanbul_Bo�az�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Antla�mas�
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo�azlar_S�zle�mesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo�azlar_S�zle�mesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bo�azlar_S�zle�mesi
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dünyasında yer almak istemesinde Türk-Rus iliĢkilerinin geçmiĢinin ve iĢgalci 

Ruslara karĢı kendisinden toprak talep etmeyecek olan ABD‟nin güvenliğini 

sağlamada destek olacak iyi bir müttefik olarak algılanmasının da payı vardır. 

Dünya genelinde yaĢanan olaylar neticesinde 1950 ve 60‟lar, iki kutbun 

karĢılıklı gerginlikleri ve nükleer savaĢ korkusu ile geçmiĢtir, ancak 1970‟lere 

gelindiğinde karĢılıklı bir yumuĢama dönemine girildiğinden bahsedilebilir. Bu 

dönemde özellikle Vietnam SavaĢı‟nın ABD için kronik bir yara haline gelmesi ile 

BaĢkan Nixon, Çin ve SSCB ile iliĢkileri geliĢtirmek için bazı hamleler yapmak 

durumunda kalmıĢtır. Nixon‟ın Çin ve SSCB ziyaretleri neticesinde silahların 

sınırlanması, uzay alanında iĢ birliği yapılması ve ticari duvarların yumuĢatılması 

konuların karĢılıklı ilerlemeler görülmüĢtür. GörüĢmeler sonucunda Stratejik 

Silahların Sınırlanması GörüĢmeleri (SALT) sonucu 1972‟de, nükleer silahların 

azaltılmasını ve anti-balistik füze sistemleri geliĢtirilmesini engelleyen bir anlaĢma 

imzalanmıĢtır (Silinir, 2009:65). 1979‟da imzalanan Mısır-Ġsrail BarıĢ AntlaĢması‟da 

bölgedeki normalleĢmenin sağlanması adına önemli bir adım olmuĢtur. Bu ve benzeri 

adımlara rağmen, 1980‟lere gelindiğinde ABD BaĢkanı Reagan ile birlikte ABD-

SSCB iliĢkilerinde yeniden bir sertleĢme ve Soğuk SavaĢ‟ın tekrar canlandığı 

görülmektedir. SSCB‟nin 1979‟da Afganistan‟ı iĢgal etmesi ile karĢılıklı ister istemez 

ortaya çıkmıĢtır. ABD, realizmin güç politikasını yeniden canlandırmıĢ,  silahlanma 

ve uzay kalkanı projesi ile yeni bir silah yarıĢına girerek Afganistan ile uğraĢan 

SSCB‟yi köĢeye sıkıĢtırmaya çalıĢmıĢtır. 

Reagan, ABD‟nin savunma gücünü yeniden toparlayarak konvansiyonel ve 

nükleer silahlar ile savunma harcamaları bakımından kendisini geride bıraktığını 

iddia ettiği SSCB‟yi geçmek için, 1981-1986 arasında olmak üzere, 5 yıllık bir 

döneme yayılan 1,6 trilyon dolarlık bir savunma harcaması yapılması planlamıĢtır. 

Reagan SSCB‟ye “kötülük imparatorluğu” diyerek bakıĢ açısını ortaya koymuĢtur. 

Reagan yönetiminin süper güçler arası rekabeti ve sürtüĢmeyi temel alan Soğuk 

SavaĢ mantığı içinde hareket etmiĢ ve dıĢ politikada bunun yansımaları görülmüĢtür 

(Kurtbağ, 2010: 112-118). 

ABD‟nin bu yaklaĢımı Türkiye ile olan iliĢkilerine de yansımıĢ, SSCB‟ye 

karĢı güçlü bir blok oluĢturmak ve ekonomik olarak güçlenmek için, serbest piyasa 

ekonomisine geçiĢ baĢlamıĢ, ekonomik ve askeri açıdan daha güçlü bir müttefik 
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haline gelmek ve ülkeyi küresel ekonomiye uygun hale getirmek için Türk 

kamuoyunda “Özallı yıllar” olarak adlandırılan dönem yaĢanmıĢtır (Demir, 2006: 

103). 

Türkiye‟nin stratejik ve jeopolitik konumun yanı sıra nüfusu, askeri yapısı, 

enerji kaynaklarının geçiĢ güzergahında olması, Orta Asya ve Orta Doğu‟ya yakınlığı 

nedeniyle Türk-Amerikan iliĢkileri stratejik ortaklık Ģeklinde ifade edilmeye 

baĢlanmıĢtır. Türkiye‟nin güvenlik politikaları da bu eksende Ģekil almıĢtır. 

Türkiye‟nin Batı bloğunda yer almaya karar vermesinden sonra SSCB, Türkiye‟yi 

sürekli tehdit etmiĢ, bu tehditleri Türkiye‟nin Batıya ve özellikle de ABD‟ye daha da 

yakınlaĢmasına neden olmuĢtur. Bunun sonucunda 1950 sonlarında Türkiye‟de otuz 

bin ABD askeri çeĢitli üslerde konuĢlanmıĢtır. Türkiye ABD‟ye yanaĢtıkça, ABD 

desteğini almak için ABD‟nin, Orta Doğu politikalarında SSCB‟ye karĢı uyguladığı 

stratejilerin de müttefiki ve uygulayıcısı konumuna gelmiĢtir. Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik yaklaĢımı ABD politikalarından bağımsız bir Ģekilde oluĢturulamaz hale 

gelmiĢtir. SSCB‟nin dağılması ile birlikte Soğuk SavaĢ‟ın bittiği özellikle ABD 

tarafından ilan edilmiĢ, bundan böyle tek süper gücün var olduğu, dünyanın da iki 

kutuplu düzenden tek bir süper gücün Ģekillendirdiği “yeni dünya düzeni” etrafında 

Ģekilleneceği ilan edilmiĢtir. Soğuk SavaĢ döneminde SSCB‟ye karĢı bir üs ve 

müttefik olarak görülen Türkiye‟nin bu görevi de böylece sona ermiĢtir. 

 

c. Türkiye’nin Jeopolitik ve Jeostratejik Konumu 

        Jeopolitik kavramı, etimolojik olarak “jeo” ve “politika” kelimelerinin 

birleĢmesinden meydana gelmiĢtir. Bu temelden de anlaĢılacağı üzere kavram; siyasi 

eylemler ile bu eylemlerin gerçekleĢtiği coğrafi çevre arasındaki iliĢkiyi ifade 

etmektedir (Karabulut, 2005:25). Jeopolitik üzerine bugüne kadar çok sayıda tanım 

yapılarak açıklama getirilmeye çalıĢılmıĢ olsa da bugün bilimsel çerçevede 

metodolojik bir jeopolitik tanımı yapılmakta zorlanılmaktadır. Bu zorluğun kaynağı 

ise konunun kavramsal temelleri üzerinde yeterli teorik çalıĢma yapılmayıĢından ve 

jeopolitik kavramının farklı açılardan incelenmesi olduğu söylenebilir (UlaĢ, 

2011:97). 

 

Jeopolitik kavramını ilk kullanan Ġsveçli Rudolf Kjellen, 1916 yılında 

jeopolitik kavramını kullanarak “devletin coğrafi oluĢumunun bilimsel olarak devlet 
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varlığı ve insan davranıĢları açısından incelenmesi, değerlendirilmesi” Ģeklinde bir 

tanımlama yapmıĢtır. Konu üzerinde araĢtırmaları bulunan Nejat Eslen‟e göre, 

coğrafi gerçeklere dayanarak politikalar üretme ve uygulama sanatıdır. Jeopolitik 

konusunda dersler veren Suat Ġlhan‟a göre ise (Ġlhan, 2003:36), 

 

“Jeopolitik, dünya coğrafyasını, coğrafi yapı ve evrensel değerleri inceleyerek, dünya, 

bölge ve ülke çapında güç ve politik düzeyde hareket tarzı araĢtırması yapar. 

Jeopolitik, politika belirlenmesi amacıyla, bir ulusun, uluslar topluluğu ya da bölgenin 

jeopolitiğin değiĢmeyen ve değiĢen unsurlarını dikkate alarak güç değerlendirmesini 

yapan, etkisi altında kaldığı o günkü dünya güç merkezlerini bölgedeki güçleri 

inceleyen, değerlendiren bir bilimdir.” 

  

Rus yazar-düĢünür Aleksandr Dugin‟e göre ise jeopolitik, insanlığı mekan 

faktörü ile karĢılıklı iliĢkisi içerisinde inceleyen bir bilimdir (Dugin, 2003‟ten aktaran 

Karabulut, 2005:28). Jeopolitiği dar ve geniĢ bir bakıĢ açısı ile ele almaya 

çalıĢıldığında; geniĢ açıdan jeopolitik, devletlerin coğrafi alan üzerinde güç 

değerlendirmesini yapan, etkisinde bulunduğu zamanın güç merkezlerini inceleyen, 

amaçlarını ve bunlara ulaĢma aĢamalarını inceleyen bir bilimdir. Dar anlamda 

bakıldığında ise ekonomik, sosyal, siyasi ve stratejik faktörlerin devletlerin dıĢ 

politikalarına etkisinin incelenmesidir (Acar, 1994‟ten aktaran UlaĢ, 2011:100). 

 

Kavramı daha kolay anlayabilmek adına değiĢken ve değiĢmeyen 

unsurlarından da bahsetmek gerekir. Jeopolitiğin değiĢmeyen unsuru devletin ait 

olduğu coğrafya ve bunlara iliĢkin olarak sahip olduklarıdır. Coğrafi konumu ve buna 

ait özellikler, büyüklüğü, sahip olunan kaynaklar da değiĢmeyen unsurlar içerisinde 

yer alır. DeğiĢken unsurlar ise, ülkenin sahip olduğu beĢeri özelliklerden gelen 

unsurlardır. Ülkenin, siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, bilimsel ve kültürel özelikleri 

ifade etmektedir (UlaĢ, 2011: 116-136). 

 

Jeostrateji ise, literatürde coğrafi etmenlerin ülkelerin askeri stratejileri 

üzerindeki etkilerinin incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir coğrafyanın dünya 

üzerinde askeri açıdan taĢıdığı önem de denebilir. Konusu ise, coğrafi unsurların 

stratejik açıdan incelenmesi ve stratejik sonuçlar çıkarılmasıdır. Jeostrateji, strateji ile 

coğrafi unsurlar arasındaki iliĢkileri inceler. Jeopolitiğin değiĢmeyen unsurları (fiziki 

coğrafya unsurları), jeostratejinin temelini teĢkil eder. Çünkü silahlar ve imkanların 
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kullanılması üzerinde fiziki unsurların etkisi büyüktür. Silahlar ve imkanlar, coğrafi 

Ģartlara göre seçilir ve kullanılır (TaĢdemirci, 1989: 30). Konu üzerine çalıĢmaları 

bulunan Erol Mütercimler jeostratejiye iliĢkin birçok tanımlama getirmiĢtir. 

Bunlardan bazılarına göre (Mütercimler, 2000:82-83); 

 

Jeostrateji; bir devletin, ülkesinin ve çevresinin üzerinde bulunduğu bölgenin coğrafi, 

hidrografik, meteorolojik ve iklim özellik ve olanaklarından askeri harekatta stratejik 

komuta kademelerinin yararlanması bilimidir. 

Jeostrateji; ulusal siyasi hedeflere ulaĢmak için, büyük askeri kuvvetlerin nerede, nasıl 

ve ne zaman kullanılacağını düzenlemek biçimidir. 

Jeostrateji; strateji prensiplerinin bölge ve dünya çapında düĢünülüp uygulanması 

bilim ve sanatıdır. 

Jeostrateji; politika-strateji-coğrafya faktörlerine dayanan çalıĢmaları birleĢtirme ve bu 

birleĢmeden askeri stratejik harekatta faydalanma bilim ve sanatıdır. 

 

Kavram genel olarak askeri bir bakıĢ açısı ile ele alınsa da jeostratejinin yeni 

bir tanımlaması konuya daha geniĢ bir anlam kazandırmaktadır. Bu tanımlamaya 

göre, jeopolitiğin ulusal çıkarlar doğrultusunda stratejiye döndürülmesidir 

(Brzezinski, 2005).  

Türkiye‟nin, bulunduğu coğrafya itibarıyla  sahip olduğu değer ile jeopolitik 

konumu nedeni ile taĢıdığı önem günümüzde tartıĢma konusu yapılmaktan çıkmıĢtır. 

Zaman zaman değiĢkenlik göstermekle birlikte ülkemiz gelecekte de sahip olduğu 

önemi her zaman  koruyacaktır, ancak bulunduğu bölgenin koĢulları sebebiyle, 

birçok ülkenin tarih boyunca elde edemediği jeopolitik önemin getirdiği sorunlar da 

bulunmaktadır. 

Bulunduğu bölgenin verimli toprakları nedeni ile birçok medeniyetin 

doğuĢuna ve yıkılıĢına tanık olan bu coğrafya; birçok savaĢ, istila, iç karıĢıklık 

yaĢamıĢ, ticaret, enerji ve su kaynakları ile insanlığın geliĢiminde önemli bir yer 

edinmiĢtir. Ġnsanlık tarihinin en önemli olaylarına tanıklık eden bu coğrafyadaki çıkar 

çatıĢmaları ve güç mücadelelerinin bölge halkları üzerindeki etkisi geçmiĢten bugüne 

çok net bir Ģekilde ortadadır, bunun yanı sıra bölgenin dinamik yapısı nedeni ile 

faktörlerin ve aktörlerin çok çabuk değiĢebilmesi nedeni ile bir ülkenin veya 

konunun önemi/etkinliği de çok çabuk değiĢebilmektedir. Böyle bir ortamda varlığını 

sürdüren Türkiye de elbette bu koĢullardan etkilenmektedir. Tarih boyunca; doğu-
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batı, Müslüman-Hıristiyan, geliĢmiĢ-azgeliĢmiĢ çekiĢmelerinin içinde yer alan 

ülkemiz (ve daha öncesinde Osmanlı Ġmparatorluğu) birçok çatıĢma ve mücadelenin 

hem konusu olmuĢ hem de ister istemez içerisinde yer almıĢtır. 

 

Türkiye coğrafi konumu ile dünya ve bölgesel güç merkezlerinin rekabet 

noktasında yer almaktadır. Bu nedenle bölgemizde meydana gelen önemli olaylar, 

dünya güç merkezleri ile doğrudan bağlantılıdır. Bu merkezlerinin varlıklarını 

korumaları, güvenliklerini sağlamaları, geliĢmeleri, etkinliklerini artırmaları söz 

konusu olduğunda, bunlarla ilgili her olayda ve her konuda Türkiye'nin tutumu 

kendilerini ilgilendirir. Bu nedenle, hepsi de her önemli konuda Türkiye'nin 

tutumunu etkilemeye, kendi yönlerine çekmeye çalıĢırlar. Jeopolitik kaynaklı bu 

durum ülkemiz için çok yönlü ve çok öğeli bir tehdit oluĢturmaktadır. 

 

Türkiye, geçmiĢte olduğu gibi, günümüzde de üzerinde ve yakın çevresinde 

güç dengesini etkileyecek tarzda, sürekli ve çok yönlü çıkar ve güç çatıĢmalarına 

sahne olan, hassas bir coğrafi konuma sahiptir. Aynı zamanda ABD, Rusya ve AB 

gibi güç odaklarının çıkarlarının yol kavĢağında, politikalarının güzergahı 

üzerindedir (Uçar, 2007:79-80). 

 

Özellikle son yirmi yılda Avrasya‟nın öneminin dünya çapında gözle 

görülür bir Ģekilde artması Türkiye‟nin sahip olduğu önemi daha da arttırmıĢtır. 

Brezinski, Avrasya için “ABD‟nin politik ve ekonomik liderliğine potansiyel bir 

Ģekilde meydan okuyan bir yer” nitelemesi yapmakta ve Orta Asya ile Hazar Denizi 

bölgesinde belirli bir etki yaratmaya çalıĢan Türkiye ve Ġran‟ı jeostratejik oyuncular 

olarak nitelemekte ve bu iki ülkeyi birinci derecede önemli jeopolitik eksenler olarak 

görmektedir (Karakoç, 2008:74). 

 

Bu özelliklerin yanında Türkiye‟nin sahip olduğu boğazlar sebebi ile önemi 

tarih boyunca gündemde yer teĢkil etmiĢtir. Kuzey ve güney arasındaki hassas 

dengelerden birisi olan boğazların sahibi olarak Türkiye, büyük güçlerin arasındaki 

çekiĢmelere taraf olmak durumunda kalmıĢtır. Çar Petro “Boğazlara sahip 

olmadıkları takdirde kendi evlerinin sahibi olamayacaklarını” söylemiĢtir. Bu durum, 

boğazların sadece Türkiye için değil tüm dünya için jeostratejik öneme sahip 

olduğuna örnektir (Karakoç, 2008: 72). 
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BulunmuĢ olduğu bölge sebebiyle Türkiye‟nin, kendi sınırları içerisinde 

kalarak yaĢayabilmesi çok zordur. Bu bağlamda Türkiye ne kadar barıĢçı politikalar 

takip ederse etsin çoğu zaman bölgedeki çatıĢmaların bir tarafı olmak durumunda 

kalmaktadır. Bunun yanında Türkiye kendi sınırları içerisinde kalarak politika üretip 

yaĢayacak bir ülke değildir (Budak, 2006: 9).  Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslardaki 

geliĢmeler birlikte dikkate alındığında Türkiye‟nin çevresinde bölge devleti etkinliği 

kazanabileceği değerlendirilebilir. Daha önce, aynı coğrafi konumda bulunmasına 

rağmen iki kutuplu dünyanın bölge devletlerinin etkinliklerine imkan vermemesi, 

bölgedeki sorunların çözümünde iki kutbun üstlenmesi sebebiyle bölge devletleri 

herhangi bir ağırlık hissettiremiyordu. GeliĢen yeni Ģartlar bölge devletlerinin, bu 

arada Türkiye‟nin bir bölge devleti ağırlığı göstermesini kolaylaĢtırmaktadır.  

 

11 Eylül sonrasında yaĢananlar, Afganistan savaĢı, Ġran‟ın nükleer 

faaliyetleri, Orta Asya ve Kafkasların enerji kaynağı olarak ön plana çıkması, Arap 

baharı olarak nitelenen süreç ve nihayet Suriye‟de yaĢanan iç savaĢ Türkiye‟nin 

jeopolitik ve jeostratejik önemini bir kez daha perçinlemiĢtir. Ülkemiz ulusal 

güvenlik politikalarının bu eksende belirleneceğini söylemek mümkündür. 2000‟li 

yıllardan itibaren yürütülmeye çalıĢılan komĢularla sıfır sorun politikasının da 

Türkiye‟nin tehdit olarak algıladığı ülkeler haricinde Lübnan ve Filistin gibi daha 

sınırlı iliĢkide bulunulan ülkelere kadar yansımıĢtır. Tüm bunların ekonomik ve 

siyasi yönleri olduğu kadar, yakın çevremizdeki istikrar alanını geliĢtirme çalıĢmaları 

olarak görmek mümkündür (Aydın, 2013:52). 

 

Yirmi birinci yüzyılda Türkiye'nin vizyonu; bölgesel zenginliklerini, 

bütünleĢme hedefi içinde olduğu Avrupa'ya taĢıyan, küreselleĢme olgusunu ileri 

götüren ve bu hareket içinde birleĢtirici bir rol sahibi olarak ortaya çıkan ve nihayet 

kalkınma ve iĢ birliği hamlelerinde barıĢtan yana ve öncü bir ülke olmaktır. Türkiye, 

laik ve demokratik rejimiyle bir model ülkedir ve bu niteliklerini korumaya devam 

edecektir. Ayrıca Türkiye, yeni yüzyılda çok taraflı bir ekonomik iliĢkiler ağının 

merkezi haline gelecek olup; su, enerji, tarım gibi konularda söz sahibi olacağı 

aĢikardır. 
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d. 11 Eylül Sonrası Güvenlik  

Soğuk SavaĢ‟ın sona ermesi, iki kutuplu dengenin son bulması ile birlikte 

dünyanın çok daha güvenli bir yer olacağı beklentisi ortaya çıkmıĢtır. Ancak 

uluslararası sistemin dengesini bozan organize suçlar, yasadıĢı göç, insan kaçakçılığı, 

uyuĢturucu ve silah kaçakçılığı, para aklama gibi yeni tehditler dünya çapında artıĢ 

göstermiĢtir. Soğuk SavaĢ sonrasında küresel güvenlik ortamını derinden etkileyen 

ve Ģekillendiren en önemli olay ise 11 Eylül terör saldırıları olmuĢtur. Saldırılar 

sonucunda yeni küresel güvenlik tehditleri – terörizm, kitle imha silahlarının 

yayılması, sınırı aĢan suçlar vb. – uluslararası güvenlik gündeminin tepesine 

oturmuĢtur. Kısaca 11 Eylül olayları, bölgesel güvenlik problemlerinin küresel 

etkilerini ortaya çıkarmıĢ ve devletlerin alıĢılagelmiĢ güvenlik yaklaĢımlarını 

değiĢtirmiĢtir. 

 

11 Eylül 2001 tarihinde ABD‟nin ekonomik ve askeri hegemonyasının 

simgeleri olan Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagona düzenlenen saldırılar, dünya 

çapında etki yaratmıĢtır. Bu saldırılar sonucunda küreselleĢmenin yarattığı güvenlik 

açığı kendisini küreselleĢmenin merkezinde Ģiddet olarak göstermiĢtir. Kendi 

topraklarında karĢılaĢtığı bu çaptaki saldırılar, ABD yönetimi ile dünya kamuoyunu 

derinden etkilemiĢtir. Bu olay, geniĢ bir korku ve panik dalgasına yol açarak ABD 

halkı üzerinde ciddi bir travma oluĢturmuĢtur. 

Bush yönetimi saldırılara karĢılık verirken, bir süper gücün kendi isteklerini 

ötekilere zorla dayatabileceği ve gücün önündeki tüm sınırlamaları ve engelleri göz 

ardı edebileceği anlayıĢıyla hareket etmiĢtir. Bu anlayıĢ neticesinde, BaĢkan Clinton 

döneminin güçten ziyade ekonomik geliĢmeye dayalı; kolektif güvenlik, barıĢ ve 

uluslararası adalet söylemleri de geride kalmıĢtır (Kurtbağ, 2010:303-304). 

Saldırılardan sonra ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının sadece kendi ülkesine 

değil, aynı zamanda özgürlük ve demokrasiye karĢı yapılan bir eylem olduğu tezini 

gündeme getirmiĢtir. ABD‟ye göre terörün hedefi sadece Amerika değil evrensel 

değerlerdir. Hedef alınan aslında demokrasi, özgürlük ve insan haklarıdır. “Bunları 

hedef alan saldırganlara karĢı da ortak hareket edilmelidir” tezi ile hükümet ve 

medya, teröre karĢı savaĢın gerekli ve kaçınılmaz olduğu yönünde önce ABD halkını 

daha sonra da tüm dünyayı ikna çabasına gitmiĢtir. 
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11 Eylül‟den sonra ABD‟nin terörle mücadele konusundaki tutumu 

değiĢmiĢtir. Her Ģeyden önce ABD, terörle mücadeleye insan hakları ve demokrasi 

ihlali çerçevesinde bakmaktan vazgeçmiĢtir. Terörle mücadele eden ülkeleri birçok 

konuda eleĢtiren ABD, terör eylemlerinin kamu düzeni ve ülke güvenliği üzerindeki 

yıkıcı etkisinin farkına varmıĢ, insan hakları ve demokrasinin ancak kamu düzeni ve 

güvenliğinin sağlandığı bir ortamda sürdürülebileceğini görmüĢtür. Ġlan ettikleri 

terörle savaĢta, sadece terör örgütleri değil, onlara destek veren ülkeleri de kapsayan 

bir konsepti kabul etmiĢtir (Cural, 2011:132).  

 

Özellikle ulusal güvenlik adına, özgürlükleri kısıtlama da dahil, birtakım 

düzenlemeler yapma ihtiyacı duymuĢtur. Saldırılar öncesinde ABD'de hak ve 

özgürlüklerin yoğun olarak kullanıldığı bir ortamın bulunması, terör örgütlerine rahat 

hareket etme ve eylemlerini hazırlayabilme fırsatı sunduğu iddiaları hükümete yakın 

medya aracılığı ile sürekli gündeme getirilmiĢtir. Kamuoyunda beklenen etkinin 

oluĢması üzerine yönetim hazırlamıĢ olduğu birçok yasa taslağını hayata geçirme 

olanağı  bulmuĢtur. Güvenlik alanındaki yeni anlayıĢın ABD'deki en somut 

örneklerinden biri “Terörle Mücadele Yasası”dır. Bu yasa ile ulusal güvenliğin 

sağlanabilmesi için gerektiğinde temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanabileceği açıkça 

ortaya konmuĢtur. 

Ġkinci düzenleme, 11 Eylül‟ün hemen akabinde 24 Eylül 2001 tarihinde 

çıkarılan “Teröristleri Finanse Eden Güçlerle Mücadele Yasası”dır.  Üçüncü 

düzenleme, istihbarat kurumlarının iĢ birliği içinde çalıĢmalarını temin etmek ve 

sürekli bir istihbarat akıĢını sağlamak amacıyla 2 Ekim 2001 tarihinde çıkarılan 

Vatanseverlik Yasası (Patriot Act)”dır (Cural, 2011:133-134).  Yasal düzenlemeler 

haricinde önemli bir geliĢme de Department of Homeland Security‟nin (Anayurt 

Güvenlik Bakanlığı) kurulmasıdır. Bu bakanlık, ABD‟de iç güvenliğe yönelik 

faaliyetlerin merkezi Ģekilde yönetilmesi hedefiyle kurulmuĢtur. Amacı; Federal 

Hükümet ile diğer Bakanlıklar arasında yurt savunması faaliyetlerinin iĢ birliği 

içinde yürütülmesini sağlamaktır. Ülkenin içinde bulunduğu ulusal güvenlik kaygısı 

ve milliyetçilik havası ile bu ve buna benzer birçok yasal düzenleme tartıĢılmadan 

hayata geçmiĢ, bireysel özgürlüklerin artık sınırsız olmadığı medya aracılığı ile 

iĢlenerek sadece ABD kamu oyunda değil, dünya çapında anlaĢılmıĢtır (Cural, 

2011:135-136).   
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Buna benzer görüĢ ve düĢüncelerin gerek ABD'de gerekse dünyada kabul 

görmesinde, özellikle Bush yönetimi sırasında etkinlikleri yoğun olarak hissedilen ve 

neo-con (neo conservatizm) olarak adlandırılan, yeni muhafazakar görüĢ ve bu 

görüĢü benimseyenlerin ABD yönetiminde önemli pozisyonlarda bulunmalarıdır. 

Neo-conlara göre, uluslararası sistem bir kez daha düzensizlik içine girmiĢtir ve 

düzenin tekrar sağlanması içinde ABD müdahalesi Ģarttır. Bu sayede ABD değerleri 

tüm dünyaya yayılacak, herkesin yararına olan evrensel değerler dünyanın geri kalanı 

tarafından da benimsenecektir. Bunun gerçekleĢtirecek olan araçta Amerikan askeri 

gücüdür (Kurtbağ, 2010:298-300). ABD yönetimi saldırılar sonucunda teröre karĢı 

topyekün bir savaĢ  ilan etmiĢ ve bu saldırıların sadece kendilerine yapılmadığını 

aynı zamanda özgürlük ve demokrasiye karĢı yapılan bir eylem olduğunu belirterek 

bu değerleri kabul eden herkesin yanlarında olması gerektiğini tüm dünyaya 

duyurmuĢtur. Hedef sadece teröristler değil aynı zamanda onlara destek olanlar örgüt 

ve yönetimlerdi. BaĢkan Bush, 27 Eylül 2001‟de yaptığı konuĢmada bu hususu Ģöyle 

dile getirmiĢti (Woodward,2005:68). 

“Elimizdeki tüm kaynakları, her türlü istihbarat aracını, her  türlü hukuki yaptırım ve 

gerekli her türlü silahı kullanarak küresel terör Ģebekesini mahvedeceğiz. Teröristlerin 

mali  kaynaklarını kurutacağız, birini diğerine düĢüreceğiz, teröristlere  yardım eden 

ve onları barındıran devletleri takip edeceğiz.” 

Neo realistlerin geçmiĢten çıkardıkları en önemli ders olan, güvenliğin 

ancak güçle sağlanabileceği görüĢü Bush yönetimi ile adeta vücut bulmuĢtur. BaĢkan 

Bush ve ekibinin politik düĢüncelerini somutlaĢtıran ve Bush Doktrinini teĢkil eden 

belge, ABD‟nin 2002 Ulusal Güvenlik Stratejisi (The National Security Strategy of 

the United States of America-NSS)‟dir. Bu belge, 11 Eylül terör saldırılarından 

yaklaĢık bir sene sonra kamuoyuna açıklanmıĢtır. Belgede “dünyayı sadece daha 

güvenli değil, aynı zamanda daha iyi yapmak ve özgürlükleri destekleyen adil bir 

barıĢ ortamı sağlamak” olduğu ifade edilmiĢtir.  

Strateji belgesi ilan edilmeden önce 29 Ocak 2002‟de BaĢkan Bush 

tarafından yapılan ve Ġran, Irak, Suriye ve Kuzey Kore‟ye atfen getirilen “Ģer ekseni” 

tanımlaması; akabinde 1 Haziran 2002‟de West Point‟te yaptığı konuĢmasında, 

düĢmanı harekete geçmeden önce etkisiz hâle getirmeyi ve bunun ABD‟nin evrensel 

hakkı olduğunu öngören “önalıcı askeri müdahale doktrini”
9
 ile ABD artık tehditleri 

                                                           
9 Önleyici savaĢ terimi, bir saldırıyı engellemek için baĢka bir saldırı yapılması amacını taĢımaktadır.  
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beklemeyeceğini de dünyaya ilan etmiĢtir. Strateji belgesinde hedef alınan terörizm 

tanımı öyle geniĢ ve muğlak bir kavramdır ki, ABD‟nin dünyanın her yerine 

müdahale etmesine de ilke olarak imkan sağlamıĢtır. Belgenin arka planında,  neo-

conların daha önce belirttiğimiz; tek güç olarak kalmak ve rakip olabilecek güçleri 

ortadan kaldırmak olarak özetleyebileceğimiz ana fikrine de yer verildiği  

görülmektedir. Bush yönetimi her ne kadar tüm dünyanın iyiliğine hareket ettiğini 

iddia etse de, önceki Clinton dönemi aksine çok taraflı, liberal, küreselleĢmenin 

çıkarlarından nispeten daha çok ülkenin faydalandığı ve hatta rızaya dayanan 

hegemonya söyleminden uzaklaĢarak artık kural tanımayan tek taraflı bir politika 

izlemeye baĢlamıĢtır. Bunun aracı olarak da askeri gücünü sonuna kadar kullanmıĢtır. 

Bu anlayıĢ ve sonrasında yaĢanan olaylar tüm dünyadaki güvenlik atmosferini 

kaçınılmaz Ģekilde değiĢtirmiĢtir. 

Bu değiĢiklikten en çok pay alan ülkelerden birisi de Türkiye olmuĢtur. Irak 

operasyonu gündeme geldiği zaman ABD ile yapılan görüĢmeler neticesinde 

hükümet tarafından TBMM'ye “Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin Kuzey Irak‟a 

gönderilmesine; etkili bir caydırıcılığın sürdürülmesi amacıyla Kuzey Irak‟ta 

bulunacak bu kuvvetlerin gerektiğinde belirlenecek esaslar dairesinde kullanılmasına 

ve muhtemel bir askeri harekat çerçevesinde yabancı silahlı kuvvetlere mensup hava 

unsurlarının Türk hava sahasını Türk  makamları tarafından belirlenecek esaslara ve 

kurallara göre kullanmaları için gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından 

yapılmasına, Anayasanın 92. maddesi uyarınca 6 ay süreyle izin verilmesini” isteyen 

bir tezkere sunulmuĢtur. Daha kısa bir ifade ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı 

ülkelere gönderilmesi ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için 

Hükümet'e yetki verilmesine iliĢkin BaĢbakanlık tezkeresidir.  

1 Mart 2003 tarihinde TBMM'de yapılan oylama neticesinde tezkere 

reddedilmiĢ  ve ABD askerlerinin Türkiye üzerinden Irak topraklarına geçiĢi ve Türk 

askerlerinin de Kuzey Irak'ta bulunmasına izin verilmemiĢtir. Tezkerenin reddi ABD 

yönetiminde Ģok etkisi yaratmıĢ ve bu etki dönemin yetkilileri tarafından da açık bir 

Ģekilde ifade edilmiĢtir. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz CNN Türk‟te 

yaptığı mülakatta Ģunları söylemiĢtir; 

“Oylamanın yapıldığı ve reddedildiği günün sonrasında, Türkiye bizim ödediğimizden 

daha büyük bir bedel ödemiĢtir.  Eğer karar geçseydi, Irak‟ta istikrarı sağlamak için bu 

kadar vakit kaybetmezdik. Zaten bu da Türkiye‟nin lehine olan bir durum değil” 
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diyerek ABD yönetiminin memnuniyetsizliğini açık bir Ģekilde ifade etmiĢtir.
10

 

Tezkerenin reddi ve akabinde yaĢanan “çuval” krizi ile iki üke iliĢkileri 

sıkıntılı bir döneme girmiĢ, Irak'a yapılan müdahaleye katılamayan Türkiye, Irak‟ın 

toprak bütünlüğünün  korunamaması ve istikrarının sağlanamaması, olası bir Kürt 

Devleti‟nin kurulması ihtimali konularında düĢünce ve endiĢelerine muhatap 

bulamamıĢ, Türkiye‟nin komĢusunda yaĢanan olaylara karĢı pasif durumda kalacağı 

izlenimi ve sonraki süreçlerde dıĢ politikada daha aktif rol oynanması gerektiği 

düĢüncesi dile getirilmiĢtir. Bu dönemde Türk kamuoyu yaĢananları uzun bir süre 

tartıĢmıĢ ve yaĢanan geliĢmelere iliĢkin olarak tezkerenin reddi baĢlıca neden olarak 

gösterilmiĢtir.  Bölgede yaĢanan olaylar ve bunlara iliĢkin Türkiye'nin söz sahibi 

olamaması ve savaĢ neticesinde Kuzey Irak'ta fiili bir Kürt Yönetiminin oluĢması 

durumu Türkiye'nin güvenlik endiĢelerini ciddi bir Ģekilde arttırmıĢtır. 

ABD öncülüğünde yapılan savaĢlar ve iĢgaller, terör eylemlerinin dünya 

çapında artıĢ göstermesi, El Kaide terör örgütünün Afganistan-Pakistan bölgesinden 

Kuzey Afrika'ya kadar etkinliğini arttırması ve Avrupa baĢkentlerinde bombalı 

eylemler düzenlenmesi dünya çapında bir güvensizlik ortamı oluĢmasına neden 

olmuĢtur. ÇeĢitli terör saldırılarına maruz kalan  ve kendilerini tehdit altında hisseden 

ülkeler çeĢitli önlemler almaya çalıĢmıĢlardır. Özellikle 11 Eylül ve sonrasındaki 

geliĢmeler neticesinde yapılan birçok düzenleme, dünya çapında özgürlüklerin ve 

bireysel hakların kısıtlandığı, ihlal edildiği Ģeklinde eleĢtirilere maruz kalmıĢtır. 

YaĢanan terör olaylarının kaynak coğrafyasının ağırlıkla Ġslam ülkelerini 

oluĢturması ABD'yi yeni arayıĢlara itmiĢ ve bunun sonunda “Büyük Orta Doğu 

Projesi” olarak bilinen proje ortaya konulmuĢtur. Bush yönetimi, Irak‟ın iĢgali 

sonrasında, Fas‟tan Orta Asya‟ya kadar uzanan tüm Orta Doğu‟nun ve Ġslam 

coğrafyasının zorla da olsa demokratikleĢmesi ve küreselleĢmeye eklemlenmesine 

yönelik olarak Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) olarak bilinen, Haziran 2004‟teki  G-

8 Zirvesi‟nde “GeniĢletilmiĢ Orta Doğu ve Kuzey Afrika GiriĢimi” olarak lanse 

edilen bir projeyi yürürlüğe koymuĢtur. Proje ile öngörülen, bölgede istikrarın 

sağlanması, Filistin-Ġsrail anlaĢmazlığının çözülmesi, teröre destek veren ülkelerle 

mücadele ve bölgede serbest piyasa modeli çerçevesinde ekonomik, siyasi ve 

toplumsal geliĢmeye destek verilmesidir.  Ulusal güvenlik stratejisi ve Bush doktrini 

                                                           
10 Hürriyet Gazetesi, http://webarsiv.hurriyet.com.tr (EriĢim Tarihi: 01.04.2014) 

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/03/27/267658.asp
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içinde yer alan evrensel değerlerin yayılması için en popüler coğrafya kuĢkusuz Orta 

Doğu ülkeleriydi. Totaliter rejimlerin halk üzerindeki baskısının Ģiddet, anarĢi ve 

teröre sebep olduğu, buna sebep olan yönetimlerin değiĢtirilmesi amaçlanmıĢtır. 

Projenin temel fikri, Orta Doğu‟ya özgürlük ve demokrasinin yerleĢmesinin  

terörizmin kaynağını kurutacağı, küresel pazarlara eklenmenin yoksulluğu sona 

erdireceği ön varsayımıdır. 

Irak savaĢı ve buradaki yönetim değiĢikliği projenin ilk uygulama alanı 

olarak görülebilir. Fakat, terörle savaĢ kapsamında giriĢilen Afganistan ve Irak 

SavaĢları, terörü zayıflatmak bir yana daha da alevlendirmiĢler, iki ülke de iç savaĢın 

eĢiğine gelmiĢ, etnik gruplar arası çatıĢmalar artmıĢ, Ġsrail-Filistin Sorunu‟nun 

çözümü ise Bush‟un tamamen Ġsrail yanlısı politikaları karĢısında imkansız bir hale 

gelmiĢtir. 

Bölgede bir demokratikleĢme süreci baĢlatarak cumhuriyet veya krallıklar 

baskı altına alınmaya çalıĢılmıĢtır. Baskı sadece “düĢman” olarak görülen ülkelere 

(ör. Ġran ve Suriye) değil, Mısır ve Suudi Arabistan gibi ABD‟nin yakın müttefikleri 

üzerinde de endiĢe yaratmıĢtır ancak 2005‟te Mısır‟daki genel seçimlerde Müslüman 

KardeĢlerin gücünü artırması ve ardından ġubat 2006‟da Filistin‟de yapılan genel 

seçimleri Hamas‟ın kazanması gibi geliĢmeler, bölgede demokrasinin ABD açısından 

istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğini göstermiĢtir. Aslında bu çabaların 

kendi hegemonik gücünü tehdit eden sistemsizlik ve anarĢiyi ortadan kaldırmak ve 

kendine uygun bir düzeni yaratma amacı güttüğü de açıktır. Ġzlenen bu politikalar 

sonunda bölgede o döneme kadar söz sahibi olmayan veya yönetimde temsil 

edilmeyen grupların -Hamas, Hizbullah, ġiiler, Kürtler gibi- isimleri duyulur 

olmuĢtur. Eski sistem ortadan kalkmıĢ, kurulmaya çalıĢılan yeni sistem bölgede 

yaĢanan anarĢi ve karmaĢayı daha da arttırmıĢtır. Siyasal özgürlüklerin geniĢlemesi, 

insan haklarının yerleĢmesi, sivil toplumun güçlenmesi, sosyal ve siyasal reformların 

gerçekleĢmesi tabiki desteklenmelidir ancak bunlar ülkenin kendi dinamikleri 

içerisinde toplumun talebi ile gerçekleĢirse kalıcı olabilir, demokrasi ve evrensel 

değerler baĢka güçlerin getirmesi ve yeni bir kimlik yaratma çabası ile 

gerçekleĢemez. Nitekim proje sonunda beklenen geliĢmelerin sağlanamadığı 

özellikle Arap ve Kuzey Afrika coğrafyasında yaĢanan olaylar neticesinde ortaya 

çıkmıĢtır. YaĢanan geliĢmeler eski ABD DıĢiĢleri bakanı M. Albright'ın “hedefimiz 
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demokratik değiĢim olmalı, demokratik devrim değil” sözlerini haklı çıkarmıĢtır 

(Ural, 2009: 140). 

Projenin uygulandığı coğrafyaya yakınlığı ve din kardeĢliği gibi etkenler 

düĢünüldüğü zaman BOP'tan dolaylı olarak en çok etkilenen ülkelerden biri de 

Türkiye‟dir. Gerek proje gerekse Türkiye'nin projedeki yeri Türk kamuoyunu uzun 

süre meĢgul etmiĢtir. Projede Türkiye'ye model ülke rolü verildiği, ekonomik ve 

demokratik sistemi ile Orta Doğu ülkelerine örnek olabileceği, Orta Doğu ile Batı 

arasında köprü oluĢturabileceği sıkça dile getirilmiĢtir. Bununla birlikte ABD 

tarafından Türkiye için yapılan “Ilımlı Ġslam Ülkesi” tanımlaması Türk kamuoyunda 

tepki ile karĢılanmıĢ olsa da, köprü olma görevi bölgede ağırlığını arttırma amacı 

güden Türk dıĢ politikası adına hedeflerini gerçekleĢtirme adına kabul edilmiĢ 

görünmektedir. Bu dönemde Ġran'ın uranyum takasıyla ilgili olarak Türkiye, Ġran ve 

Brezilya arasında imzalanan anlaĢmada Türkiye'nin rolüne iliĢkin somut bir 

göstergedir. Bu geliĢmelere ek olarak dönemin DıĢiĢleri Bakanı Abdullah Gül'ün 

"Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) Türkiye'nin dıĢ politika ilkelerine uygundur. 

Amacımız Ġslam ülkelerine özgürlük ve demokrasi getirmek" Ģeklinde açığa vurduğu 

cümleleriyle Türkiye‟nin BOP'a olan desteği ortaya çıkmıĢtır. Türkiye'nin BOP 

çerçevesinde etkin olmaya çalıĢtığı bir diğer konuda Suriye-Ġsrail anlaĢmazlığıdır. Ġki 

ülke arasında çeĢitli arabuluculuk çalıĢmaları yapılmıĢ olsa da kayda değer bir sonuç 

alınamamıĢtır. 

 

11 Eylül sonrasında ABD ve Batı politikaları yanında yer alması, Türkiye'yi 

küresel terör örgütlerinin hedef listesinde yer almasına sebep olmuĢtur. 15 Kasım 

2003 tarihinde Neve Salom ve Beth Ġsrail Sinagogları ile 20 Kasım PerĢembe günü 

HSBC Bankası ve Ġngiliz BaĢkonsolosluğuna yönelik, El-Kaide terör örgütünün 

Türkiye'deki bağlantıları tarafından gerçekleĢtirilen intihar saldırıları ile Türkiye de 

küresel terörün hedef ülkelerinden biri haline gelmiĢtir. GerçekleĢtirilen saldırılar 

sonrasında bazı batılı ülkeler Türkiye'yi güvenlikli olmayan ülkeler listesine sokarak 

aslında konu Türkiye olduğu zaman ne kadar değiĢken bir politika izlenebildiğini bir 

kez daha ortaya koymuĢ oldular (Saydam, 2003:57). Esasen Türkiye'nin 2. Dünya 

SavaĢından beri Batı bloğunda yer almıĢ olması, demokratik-laik yönetim yapısı, 

NATO üyeliği, Ġsrail ile var olan iliĢkileri Türkiye'nin El Kaide kaynaklı küresel 

terörün hedefi olması sonucunu getirmiĢtir (Muratoğlu, 2007:103). 
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Saldırıların sonrasındaki atmosferde Batılı ülkeler tarafından ABD'ye terörle 

savaĢına verilen destek Türkiye gibi yıllarca terörle mücadele eden ancak Batılı 

müttefiklerinden destek yerine uzun süre eleĢtiri ve terör örgütüne gizli destek, hatta 

silah ambargolarıyla karĢılaĢılan ülkemiz için de manidardır. Türkiye uluslararası 

teröre iliĢkin olarak yaĢanan tüm olayları her zaman kınamıĢ ve her türlü platformda 

terörizme karĢı desteğini açık bir Ģekilde deklare etmiĢ, gerek BirleĢmiĢ Milletler 

(BM) gerek baĢka uluslararası kuruluĢlar nezdinde çok taraflı sözleĢmelere imza 

koymuĢtur. 11 Eylül sonrasındaki psikolojik atmosferde Türkiye'de terörle 

mücadelesinde uluslararası desteği bir nebze olsun bulabilmiĢtir. Bunun yanında 

özellikle 2000‟li yıllarda Türkiye'de terörle mücadele konusunda izlenen yöntem ve 

stratejiler bağlamında değiĢikliklere gidilmiĢ, güvenlik güçlerince düzenlenen 

operasyonlar yanında ekonomik, sosyal ve kültürel reform hamleleri de yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Terörün sadece sonuçları üzerine değil artık sebepleri ve bunların nasıl 

önüne geçilebileceğine dair güvenlik anlayıĢlı politikaların dıĢında da politikalar da 

ülke gündeminde tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır (Muratoğlu, 2007:126-129). 

 

Saldırılar sonrası Türkiye Afganistan‟a asker göndermiĢ ve NATO‟nun 

Afganistan‟daki birliğinin komutanlığını üstlenmiĢ, güvenlik ve dıĢ politika alanında 

daha proaktif bir  poltika izlemeye baĢlamıĢtır. Türkiye bölgesinde ve küresel çapta 

daha etkili bir aktör olma adına, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği ayrıca üye 

olduğu birçok uluslararası organizasyonda ağırlığını arttırma çabasına girmiĢ, 

bölgesel iĢbirliklerini arttırmıĢtır. Yapılan bu iĢbirliklerinin güvenlik kaygılarının da 

bir yansıması olmakla birlikte uluslararası ve bölgesel bazda iĢbirliklerini geliĢtirmek 

de ulusal güvenlik politikalarımızın bir ayağını oluĢturmuĢtur (Dedeoğlu, 2009).  

 

2000‟li yıllarda güvenlik ve dıĢ politikalarda yaĢanan değiĢimlerin bir 

kısmının AB üyelik süreci nedeniyle gerçekleĢtirildiğini söylemek mümkündür. 

Özellikle ülke içinde güvenliğe iliĢkin çok sayıda düzenleme “uyum yasaları” adı 

altında hayata geçirilmiĢtir. Yapılan değiĢikliklere kiĢisel hak ve özgürlükler 

açısından bakarsak ilerici adımlar atıldığını söylemek mümkündür, ancak özellikle 

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği‟ne iliĢkin yapılan düzenlemelerin; ulusal 

güvenlik politikalarının belirlendiği mecra olan Milli Güvenlik Kurulu‟nu iĢlevsiz 
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hale getirdiğini söylemek de mümkündür. Bu konuya ilerleyen bölümlerde daha 

ayrıntılı olarak değinilecektir.  

 

 e. Ulusal Güvenliğe Yönelik Tehditler 

        Türkiye; sorunlar, çatıĢmalar ve istikrarsızlıklar içeren bir coğrafyada            

yaĢamaktadır. Türkiye büyük güç merkezlerinin politikalarını uyguladığı ve bunlar 

uygulanırken zaman  zaman sırf Batılı müttefiklerinin yanında olmak kaygısı ile ba-

zen de kendi politikaları  doğrultusunda destek verir bir Ģekilde uzun bir süre dıĢ            

politikasını sürdürmüĢ, iç politikadaki dinamikleri de bu çerçeve doğrultusunda Ģekil 

almıĢtır. Hatta denebilir ki kendi ulusal  güvenlik politikalarını dahi müttefik olduğu 

Batılı güçlerin istek ve önceliklerine göre belirlemiĢ; ancak durum kendi güvenlik   

önceliklerine geldiği zaman çoğu kez yalnız kalmıĢ, beklediği desteği pek bulamamıĢ 

ve hayal kırıklıkları yaĢamıĢtır. Özellikle üyesi olmaya çalıĢtığı  Avrupa Birliği‟nin 

politikaları (AB) ve yakın müttefiki ABD tarafından bulunduğu coğrafyaya yapılan 

müdahalelerin etkisi ile Kıbrıs, Irak, Avrasya ve enerji konularında Türkiye kendi   

güvenlik sorunlarının çözümünde dıĢ kaynaklı siyasi ve ekonomik müdahalelere    

maruz kalmıĢtır. Bunun dıĢında gerek yurt içi kaynaklı gerek yurt dıĢı kaynaklı       

gerekse küreselleĢme sonucu yapısı ve yöntemi değiĢen tehditler Türkiye‟nin güven-

lik gündemini meĢgul etmektedir. Bu bölümde ulusal güvenliği tehdit eden unsurlar 

dar kapsamda ele alınacak olup; terör, organize suç, siber savaĢ, ekonomik tehditler 

olarak ele alınacaktır. 

 

1. Terör  

 

    Terör kelimesi latince “terrere” sözcüğünden türemiĢ olup, korkutmak         

anlamına gelmektedir. Kelime Fransızca‟da “terreur” Ġngilizce‟de “teror” olarak    

geçmiĢ olup, Türkçede de terör olarak yerleĢmiĢtir. Güncel Türkçe sözlükte kelime 

anlamı “yıldırı”
11

 olarak verilmiĢtir. DeğiĢik Ģekillerde tanımlanmaya çalıĢılan       

terörizm, korku ve panik havası yaratmak amacıyla zor ve Ģiddete baĢvurma         

eğilimidir (Karabulut, 2011:179). Terörle Mücadele Kanunun 1. Maddesinde  ise 

“terör; cebir ve Ģiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit 

yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî,    

                                                           
11 www.tdk.gov.tr (EriĢim tarihi, 15.11.2013) 

http://www.tdk.gov.tr/
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hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiĢtirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle  

bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye 

düĢürmek, Devlet      otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek,  

temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dıĢ güvenliğini, kamu düzenini 

veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kiĢi veya kiĢiler tarafından 

giriĢilecek her türlü suç teĢkil eden eylemlerdir” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
12

  

Kelimenin kavramsal olarak tanımı yapılsa da hukuki veya politik olarak    

üzerinde bir uzlaĢma sağlamak kolay değildir. Ülkeden ülkeye veya toplumdan    

topluma, siyasal rejim  veya görüĢ farklılıkları sebebi ile bir tarafın terörist ilan    

ettiğini   diğer taraf özgürlük savaĢçısı olarak niteleyebilmekte ve her ülke\toplum 

kendi       çıkarına uygun bir terör tanımı yapmaktadır (Urhal, 2009:260). Terörizmin 

birçok devlet ve lider tarafından dünyanın ortak sorunu olarak belirtilmesine ve ulus-

lararası düzeni bozan bir olgu olarak değerlendirilmesine rağmen, asıl zararını hedef 

aldığı ülkeye ve onun çıkarlarına vermektedir.  Uluslararası iliĢkilerin rekabetçi or-

tamı    nedeniyle; dayanıĢma ve ortak çıkarlar ancak bir ulusun diğerine göre avantaj         

sağlamadığı bir ortamda geçerlidir. Dolayısıyla bir devletin ulusal çıkarlarını          

zedeleyen bir unsur baĢka bir devletin çıkarlarına hizmet edip, ona karĢı bir güç   

doğmasını engelleyebileceğinden kendi çıkarlarına da bir bakıma hizmet etmiĢ       

olmaktadır. Bu noktadan hareket edilirse neden her ülkenin kendi terör tanımını     

yaparak olaya daha öznel bir bakıĢ açısından yaklaĢtığını anlamıĢ oluruz.  

Türkiye‟nin yıllardır terör konusunda komĢularından ve müttefiklerinden       

beklediği yeterli desteği bulamayıĢının da nedeni budur (Çağıran, 2008:51).         

Tanımlama yapmaktaki temel problem terörizmin, siyasal, sosyolojik, ekonomik, 

hukuksal, felsefi, ahlaki ve uluslararası boyutu olan, karmaĢık niteliği ve sübjektif 

olmasından kaynaklanmaktadır (Urhal, 2009: 279). 

Yapılan çok sayıda tanımlama çabası içerisinde ortak bir noktada buluĢanlar 

ise, herhangi bir amaca (genellikle siyasal) ulaĢmak için, sivillerin veya güvenlik   

görevlilerinin öldürülmesidir, Ģeklinde bir açıklamada bulunmaktadırlar (Bal, 

2006:34). Özellikle terörizm kavramının 19. yüzyıl boyunca geçirdiği evrim            

neticesinde yapılan tanımların ortak noktası,   hükümet dıĢı grupların\güçlerin siyasal 

                                                           
12 12/04/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu‟nun 1. maddesi 
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sonuçlara ulaĢmak için Ģiddete baĢvurmaları ve mevcut sistemin silahlı karĢı bir güç 

tarafından yıkılmak istemesidir. 

 

Birbirlerinden farklı yapılan tanımlamaların bazılarında terörizmin siyasal    

niteliği  bazılarında ise sistematiği ve amaçları ön plana çıkartılmaktadır (BeĢe, 

2004). Terörizmin özellikle yirminci yüzyılda uluslararası nitelikler kazanması ve 

terörist devletler tanımının ortaya çıkması ile birlikte; terörizm savaĢ ve diplomasi ile 

elde edilemeyen sonuçları elde etmek için yapılan eylem Ģeklinde bir tanıma da   

kavuĢmuĢtur. Dünya sahnesinde kendi politikalarını kabul ettirmek isteyen            

devletlere, güçlü devletler tarafından izin verilmemesi de bazı devletlerin terörü bir 

araç olarak görmelerine sebebiyet vermiĢtir.  

 

Terörizmin geçirdiği değiĢim özellikle, terörün bölgesel özelliğini terk edip   

bulunduğu sınırların dıĢına çıkması olmuĢtur, ancak terörizmin tanımında olduğu 

gibi “uluslararası terörizmin” tanımında da ortak bir nokta bulunamamıĢtır. Buna 

rağmen kısaca tanımlarsak, uluslararası terörizm birden fazla ülkede terörist         

faaliyetlerin yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Terör örgütlerinin varlıklarını        

sürdürmek için gerekli olan desteği genellikle baĢka ülke ve gruplardan sağlaması    

terörizmin uluslararası boyuta taĢınması ile yakından  ilgilidir (Ersoy, 2004:330). 

Soğuk savaĢ döneminin iki kutuplu dünyasında karĢıt bloklar birbirlerinin istikrarını 

bozmak ve çıkarlarına zarar vermek adına terör örgütlerini bir araç olarak              

kullandıkları bilinmektedir. Sovyet bloğunun Batılı ülkelerde Marksist-Leninist   

örgütlere destek verdiği, Batı bloğunun da özellikle demir perde ülkelerinde teröre 

destek verdiği  bilinmektedir (Aydın, 2004: 28).  

 

Soğuk SavaĢın sona ermesi ile baĢlayan küreselleĢme, tüm dünyada etkisini 

hissettiren barıĢ ve ekonomik geliĢme ile karĢılıklı iĢ birliği dönemi boyunca dünya 

çapında yaĢanan terör olayları uluslararası kamuoyunun gündemini pek meĢgul      

etmemiĢ ve daha ziyade bölgesel sorunlar olarak nitelendirilmiĢtir. Terör olayları   

ancak geliĢmiĢ ülkeleri etkilemesi veya büyük insani dramlara yol açması              

durumunda gündeme gelmekteydi. Bu gidiĢatı değiĢtiren olay ise 11 Eylül terör  

olayları ve sonrasında yaĢanan değiĢimdir. YaĢanan Ģok dalgası öncelikle ABD‟nin 
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konuya bakıĢını değiĢtirmiĢ akabinde Madrid ve Londra‟da yaĢanan olaylar
13

       

geliĢmiĢ tüm ülkeleri terörizme karĢı daha duyarlı bir hale getirmiĢtir. Batı dünyasına 

yapılan saldırıların bir diğer sonucu da yabancılara karĢı olumsuz bakıĢın artması ve 

hatta düĢmanlık seviyesine gelmesidir. 

 

YaĢanan geliĢmeler terörizm kavramını dünya çapında bir sorun haline         

getirmiĢ ve tüm toplumların güvenliklerini tehlikeye atmıĢtır. 11 Eylül sonrasında   

yapısı ve yöntemleri değiĢen terörizmin en önemli farklılığı kullanılan yöntemlerdeki 

değiĢikliktir. Geleneksel yöntemlerin dıĢında hayal gücünün sınırları zorlanarak      

bulunan yöntemlerle yapılan eylemlerin etkililiği karĢısında geleneksel terörle        

mücadele yöntemlerinin de yetersiz kalmasıdır. Bu yeni tehdit biçimi asimetrik tehdit 

olarak adlandırılmaktadır. Kavramın temelinde saldırgan tarafın, karĢısındakine karĢı 

zayıf olmasına rağmen göreceli üstünlüklere sahip olması bulunmaktadır. Bu          

bağlamda ölçekleri ve etkinlikleri ilk baĢta sınırlı gözükse de küreselleĢme süreçleri 

ile eriĢim imkanı kolaylaĢan kitle imha silahları, biliĢim/haberleĢme teknolojilerinin     

geliĢimi ile saldırı ve tehdit kapasiteleri artan küçük terör örgütleri dahi önemli        

saldırılar gerçekleĢtirebilmektedirler (Karabulut, 2011:180). Ġki taraf arasındaki güç 

farkı muazzam olsa da, özellikle sivil halkın hedef aldığı saldırılar sonucunda terörün 

kendisini duyurma/propaganda ve toplumda korku yaratma gibi amaçlarına             

ulaĢabildiğini de görmekteyiz. 

 

11 Eylül saldırılarının ABD‟yi kendi evinde vurması ile artık hiçbir hedefin   

zarar verilemez ve ulaĢılamaz olmadığı ortaya çıkmıĢtır. ġüphesiz bu dünyadaki   

küçük büyük tüm terör örgütlerini motive etmiĢtir. Tehdit artık çok farklı Ģekillerde 

tüm dünyada geçerli olacak Ģekillerde kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Bunun      

yanında artık askeri gücün bir devletin veya halkın güvenliği anlamına gelmediği de 

ortaya çıkmıĢtır. Bu bir anlamda geleneksel güvenlik anlayıĢının da sonu gelmiĢtir. 

Her hedefin ulaĢılabilir olduğu bir dünyada, tehdidin belirsiz olduğu bir ortamda  

artık terör ulusal güvenliği en çok tehdit eden unsur haline de gelmiĢtir (Arı, 2001: 

501). Artık tehdit değerlendirmelerinde neredeyse tüm dünyada terör, ilk sıraya   

yükselmiĢtir. 

                                                           
13 11 Mart 2004 günü Madrid‟de, banliyö trenlerinde hemen hemen aynı zamanda patlayan 10 bomba, toplam 191 

kiĢinin hayatını kaybetmesine neden olmuĢtur. Saldırıları El Kaide bağlantılı Ebu Hafız El Mesri Tugayları adlı 

örgüt üslenmiĢtir. 7 ve 21 Temmuz 2005 günü Londra‟da El Kaide‟nin üstlenmiĢ olduğu bir dizi bombalı saldırı 

yaĢanmıĢtır. Saldırılar otobüs durağı, metro istasyonu gibi Ģehrin ulaĢım sistemini hedef almıĢtır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/2005
http://tr.wikipedia.org/wiki/Londra
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Terörizmin bu boyuta gelmesinde Ģüphesiz küreselleĢme önemli bir rol        

oynamıĢtır. Dünya çapında gelir farklılıklarının uçurum seviyelerine ulaĢması, sosyal 

eĢitsizlik ve adaletsizlikler, insanların umutlarını kaybederek gelecek hakkında       

Ģüphelerinin atması çaresizlik, nefret ve Ģiddet duygularını körükleyerek terörün     

bitmeyen insan kaynağını oluĢturmaktadır. Yanı sıra küreselleĢme insanların          

dolaĢımını, bilgiye eriĢimini kolaylaĢtırmıĢ; farklı zemin ve yerlerde, her çapta Ģiddet 

eyleminin de gerçekleĢtirilebilmesine de imkan sağlamıĢtır (Acar, 2007:180). Kitle 

iletiĢim araçlarının da etkinliği ve yaygınlığının  artması da özellikle propaganda    

açısından terör örgütlerine yardımcı olmuĢtur.                                                                       

 

Terörle mücadele edilmesinde istihbarat her zaman önemli bir rol             

oynamıĢtır. Geçtiğimiz yıllarla günümüzü kıyasladığımızda terör tehdidinin         

değiĢtiğini ve daha tehlikeli bir hale geldiğini görmekteyiz. Yeni terör çok daha  

acımasız, tehlikeli ve ölümcüldür, amacı karĢı tarafa maksimum ve yok edici zarar 

verme, her türlü saldırıyı hiçbir din, ahlak, hukuk ve etik kaygısı duymadan          

uygulamak, sınırsız nefreti aĢılamaktır. Yeni terör Ģok edici, kahredici sürpriz         

saldırılar düzenleme yeteneğini birbirinden bağımsız  birimlerce düzenlenmekte ve 

haber alınarak önlenmesi giderek zorlaĢmaktadır (Bal, 2005).  

 

Terör örgütlerinin amaçsal ve yöntemsel olarak yaĢadıkları dönüĢüm;           

varlıklarını devam ettirebilmek adına birçok suç alanında yer edinmelerine de sebep 

olmuĢtur. Terör örgütleri; aynı zamanda para aklama, insan ticareti, kaçakçılık ve 

uyuĢturucu ticareti gibi suç faaliyetlerinin de içerisinde yer almaktadır. YaĢanan bu 

değiĢimin terörle mücadele alanına da  yansıması gerekmektedir. Terörist örgütlerin 

deĢifresi, yerlerinin belirlenmesi,  irtibatlarının açığa çıkartılması, faaliyetlerinin    

önlenmesi, istihbarat teĢkilatları için oldukça çaba gerektiren bir alandır. Terörle    

mücadelenin zamanında ve etkin bir Ģekilde yapılabilmesi için insana dayalı         

istihbarat imkanlarının arttırılması, verilen mücadeleye halk desteği sağlanması adına 

da insan hak ve özgürlüklerinin sınırlanmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

 Terörle mücadele edebilmek için de kolluk  ve  istihbarat teĢkilatları  özel     

taktikler geliĢtirebilmeleri gerekmektedir. Suç istihbaratı ve güvenlik istihbaratı     

alanında çalıĢanların gerçekleĢtirecekleri  yakın çalıĢmalar terörün engellenmesi için 

hayati önem taĢımaktadır. Kolluk güçleri terörle mücadelede öncelikli role sahip    
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olarak  görülmekte birlikte terör  örgütlerinin değiĢen yapısı ve faaliyet alanlarını   

geliĢtirmeleri bu tehditlerle mücadelede  istihbarat yöntemlerinin kullanılmasını      

kaçınılmaz hale getirmiĢtir. Terörle mücadele ister diplomatik ister politik, isterse de 

askeri yollar kullanılsın mutlaka iyi istihbarata ihtiyaç duymaktadır. Böylesine     

tehlikeli bir düĢmanı yenmenin yolu, amaçlarını iyi anlamaktan,  faaliyetlerini ve   

oluĢumlarını iyi takip edebilmekten, gerçekleĢtirmek istediği olayları engellemek    

yerine stratejisini çözmekten geçmektedir (Köseli, 2009:51-72). 

 

Terörizmden uzun yıllar boyunca etkilenen Türkiye de terörün değiĢen    

yapısı ve yöntemlerinden etkilenmiĢtir. Ülkemiz bulunduğu coğrafya ve jeopolitik 

konumu nedeni ile  çıkar çatıĢmalarının merkezinde yer almıĢ ve terörizmin hedefi 

olmuĢtur. Bunun yanında sahip olduğu yer altı ve ye üstü kaynaklar, enerji ve su  

güzergahlarının geçiĢ noktası olması, Avrupa-Kafkaslar-Orta Doğu-Avrasya‟ya   

yakınlığı, genç nüfusu, askeri gücü sayesinde Türkiye‟yi her zaman potansiyel bir 

güç olmasını sağlamakla beraber, bunun olmasını istemeyen gerek devlet gerek   

uluslararası kuruluĢ gerekse de çeĢitli grupların da hedefinde yer almaktadır.  

 

Özellikle 1990 ve sonrasında enerji ile suyun giderek önem kazanması       

Türkiye‟nin karmaĢık  güvenlik yapısına yeni bir denklem daha eklemiĢtir (Urhal, 

2009:403-410). Nitekim günümüz dünyasında Türkiye kadar çok yönlü terör           

saldırısına maruz kalmıĢ baĢka bir toplum bulmak kolay değildir (Kongar, 2001:86). 

 

Türkiye‟nin yaĢadığı terör problemine aynı blokta yer alıp, müttefik olmala-

rına rağmen duyarsız kalan hatta destek veren ülkelerin varlığı Türkiye‟nin terörle            

mücadelesinde yalnız kalmasına neden olmuĢtur, ancak 11 Eylül ve sonrasında     

Madrid, Londra ve Ġstanbul‟da yaĢananlar küresel terörün hedef ayırt etmediğini    

ortaya koyarak tüm dünyanın aynı problem  etrafında toparlanmasını sağlamıĢtır. 

Tüm bunların yanında ülkemiz güvenlik politikalarını; dünyanın değiĢen ve geliĢen        

güvenlik trendlerini yakından takip ederek, siyasal, sosyal, ekonomik unsurları ön 

planda tutarak, jeopolitik ve jeostratejik yönleri göz önünde bulunduracak Ģekilde 

oluĢturmalı bunu sağlayacak entelektüel altyapıyı da oluĢturmak zorundadır. 
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2. Organize Suç 

   Günümüzde önemini arttıran en önemli tehditlerden biri de Ģüphesiz        

organize suçlardır. Özellikle devletin ekonomik gücünü zayıflatan faaliyetler olduğu 

düĢünülürse oluĢturduğu tehdit göz ardı edilmemelidir. Kapsam açısından               

değerlendirdiğimizde siyasal bir içerik oluĢturmasa da ekonomik büyüklüğünün     

artması; siyasal sistemin yozlaĢmasına, kamu personelinin suça bulaĢmasına ve hal-

kın kamu kurumlarına olan güveninin azalmasına sebep olmaktadır (Urhal, 2009: 

434). 

Bugün kullanılan anlamı ile organize suç tanımı en net Ģekilde 1996 yılında 

“Avrupa Organize Suçla Mücadele ÇalıĢma Grubunun” Almanya‟da yaptığı toplan-

tıda ortaya koyulmuĢtur. Buna göre; suçtan elde edilen haksız kazanç bulunması, iĢ       

bölümü ve hiyerarĢik bir yapının olması ve yaptırım mekanizmasının olması, sürekli 

olması, Ģiddet içermesi, kamu ve özel sektöre nüfuz etmesi Ģeklinde tanımlanmıĢtır 

(Atayün, 2008: 64). Soğuk savaĢın sona ermesi ile yerel anlaĢmazlıkların su yüzüne 

çıkması, sınırların yavaĢ yavaĢ ortadan kalkması, kapalı ekonomilerin dünyaya        

açılmaları ile organize suçların geliĢmesi ve yayılması süreci de hızlanmıĢtır. Bunda 

soğuk savaĢ döneminin siyasi baskıcı atmosferinin de ortadan kalkmasının da etkisi 

olduğu düĢünülebilir. Bu durum özellikle uyuĢturucu kaçakçılığının boyutlarını   

değiĢtirmiĢ, uluslararası terör ile birleĢerek insanlık adına önemli bir tehdit haline 

gelmiĢtir. UyuĢturucu ticareti küresel terörün en önemli finans kaynaklarından biri 

haline gelmiĢtir (Gökçegöz, 2003:113). Türkiye‟de organize suç özellikle 1960 ve 

sonrasında çeteler Ģeklinde görülmeye baĢlamıĢ, 1970 ve sonrasında terör olaylarının 

artması ve silah kaçakçılığı ile ivme kazanarak etkinlikleri ve faaliyetleri hız        

kazanmıĢtır. Özellikle silah kaçakçılığı yoluyla önemli kazançlar elde eden suç    

örgütleri daha sonra uyuĢturucu ticaretiyle de uğraĢmaya baĢlamıĢlardır (Kahya, 

2007.55). 

 

Organize suçlar da terör gibi küreselleĢme sürecinden etkilenerek değiĢim 

göstermiĢtir. Organize suçlarda, uluslararası hale gelmiĢ ve hatta uluslar ötesi bir 
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kavram haline gelmiĢtir. Özellikle sınırların ĢeffaflaĢması, ulaĢım ve dolaĢımın    

kolaylaĢması insanların ve ulusların birbirlerini daha çok tanıyarak birbirleri ile iliĢki 

kurmalarına yol açmıĢtır, bu değiĢiklikler suç alanına da yansımıĢ, suç ve suç       

örgütleri uluslararası bir özellik kazanmıĢtır. KüreselleĢmenin yarattığı imkanlar           

neticesinde bölgesel çaptaki suç örgütleri, mahalle-Ģehir ölçeğinden çıkarak sınır 

ötesine açılmıĢ uluslararası boyuta taĢınmıĢtır. Büyüyen, çeĢitlenen ve güçlenen   

organize suç örgütleri sahip oldukları suç kaynaklı gelirlerini de serbest piyasa    

ekonomisinin getirdiği kolaylıklardan faydalanarak yasal kurallara da uyarak        

aklayabilecekleri yöntemler de bulmuĢlardır.  

 

Özellikle teknoloji alanında yaĢanan büyük ölçekli ve süratli geliĢimle      

birlikte yaĢanan, iletiĢim ve bilgisayar teknolojilerindeki geliĢmeler neticesinde    

bilinen suç türleri dıĢında siber suçlarda günümüzün en önemli suç türlerinden biri 

olarak ortaya çıkmıĢ ve  ulusal güvenlikleri tehdit eder bir hale gelmiĢtir. Bunun   

yanında halen devletlerin karĢılaĢtığı ve güvenlikleri açısından önemli tehdit        

oluĢturan sorunlara   bakıldığına –uyuĢturucu ticareti, silah, insan ve nükleer madde 

kaçakçılığı, kara para aklama- kaynaklarının organize suç    olduğu görülmektedir 

(Karabulut, 2011:193-196).  Bu tehditlerin demokrasileri geliĢmekte olan toplumları 

ciddi Ģekilde etkilediği, ayrıca kurumları etkileyerek demokrasinin yerleĢmesi ve 

geliĢmesine de engel olabileceği düĢünülmektedir  (Bal, 2000:47-71).  

 

Organize suç ve terör örgütleri arasında yirminci yüzyıldan itibaren önemli 

bir bağ kurulmuĢtur. Esasen ortak temele sahip olmasalar da, ideolojik olarak faaliyet 

alanları örtüĢmese de pratikte beraber hareket etmektedirler. Sürekli finans kaynağı 

arayan terör örgütleri, ideolojiyi de zaman zaman ikinci plana atarak ekonomik    

gerçekler doğrultusunda hareket etmeye baĢlamıĢlardır. Hatta terör ve organize suç 

Ģebekelerinin beraber çalıĢtıkları görülmüĢtür. Bu alanda özellikle uyuĢturucu       

kaçakçılığı ön plana çıkmaktadır (Urhal, 2009:354-356). Özellikle Afganistan‟da 

Taliban yönetimi altında afyon kullanmak Ģiddetle yasaklanmasına rağmen,             

üretilmesi ile ticareti teĢvik edilmektedir.  Esasen illegal yapılara, lojistik kabiliyete 

ve uluslararası bağlantıları sebebi ile terör örgütleri her türlü suç aktivitesini         

gerçekleĢtirecek altyapıya sahiptirler. Buna rağmen terör ve organize suç, ortak   

düĢmanlara da sahip olmalarına rağmen   aralarındaki iĢ birliği taktik seviyede     

kalmakta, stratejik bir karakter sergileyememektedir (Laqueur, 2000:210-218). Her 
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iki alanda yaĢanan değiĢim ve geliĢim esasen her iki kavramında durağan olmadığını, 

zamanın ruhuna uygun hareket ettiklerini   göstermekte olup, bu da küreselleĢmedir. 

 

Organize suç örgütlerinin faaliyetlerini giderek çeĢitlendirmeleri, mali    

güçleri sayesinde ulus devletleri baskı altına alabilmeleri, yöntemlerini sürekli olarak                     

farklılaĢtırmaları ve teknolojiyi çok iyi kullanmaları onlarla mücadele edilmesini     

zorlaĢtırmıĢ ve bu suç örgütlerini ulusal güvenliği tehdit edebilecek boyuta           

getirmiĢtir. Buna ek olarak bu tür yapıların terör örgütlerine verdikleri desteği de 

eklediğimiz zaman faaliyetlerini engellenmesinin hayati derecede önem taĢıdığını 

görmekteyiz. Ġstihbarat birimleri tarafından genellikle terörle iliĢkileri olduklarında 

gündeme gelen organize suç örgütlerinin büyüklükleri ve etikliklerinin devlet          

otoritesini zafiyete  uğratacak boyutta geliĢmesini önlemek adına sadece kolluk   

kuvvetlerinin değil istihbarat teĢkilatlarının da bu örgütler üzerinde çalıĢma          

yürütmesi kaçınılmaz bir  zorunluluk olmaktadır. 

 

3. Ekonomik Tehditler 

      Egemen devletler kavramına dayanan geleneksel güvenlik anlayıĢı en 

önemli değeri topraklarının savunması olarak ele almıĢ ve halkın ekonomik varlığı da 

buna dayandırılmıĢtır. Bu anlayıĢa göre güvenlik tehditleri milletin varlığını          

tehlikeye sokacak askeri nitelikte tehditlerdir, ancak geleneksel güvenlik               

anlayıĢındaki değiĢimle beraber tehditlerin sınırlarını ve kapsamlarını değiĢtirmiĢtir 

(Urhal, 2009:98-101). Genel olarak ekonomik konular geçmiĢte güvenlik             

çalıĢmalarına konu edilmemiĢ olsalar da küreselleĢme sürecinin ivme kazanması ve 

ekonomik anlamda dünya çapında baskın hale gelmesi ile birlikte ekonomi güvenlik 

çalıĢmalarına konu edilmiĢtir. GeçmiĢten beri ulusal güvenliğin bir parçası olan   

ekonomi, küreselleĢme sayesinde önemini ciddi bir Ģekilde arttırmıĢtır. 

Ülkelerin ulusal güçlerinin temelinde sadece askeri güç değil, bunun        

sağlanmasında aracı olan ekonomik güç yatmaktadır. Uluslararası rekabet            

koĢullarında avantaj sağlamak, maliyetleri düĢürmek için ucuz iĢgücü ve yüksek   

verimlilik ile bunu sağlayacak teknolojiye sahip olmak son derece önemlidir.       

Bölgesel ve küresel güç olabilmek için ön Ģart güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan 

geçmektedir. 
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Sınırların ortadan kalkması, eski ve geleneksel düĢmanlıklar ile çatıĢmalara 

son verilmesi ile geliĢen ticari iliĢkiler sayesinde devletler arası karĢılıklı bağımlılık 

artmıĢtır. KüreselleĢmenin en önemli sonuçlarından biri, malların ve sermayenin   

serbest dolaĢımının sağlanmasıdır. Bu kapsamda sınırları aĢan para, mal ve           

hizmetlerin varlıkları, kapsamları ve hareketlerinin son derece hızlı olması artık    

ülkeler için birer tehdit kaynağı olmuĢtur. Bu tehdide karĢı ortaya çıkan                 

kavramlardan biri de “ekonomi güvenliği”dir (Goldstein, 2004:5).  

 

Günümüzde ekonomik güvenlik, farklı ölçeklerde ele alınıyor olsa bile   

devlet ölçeğinde değerlendirilmesi durumunda ulusal güvenliğin önemli bir parçası 

haline gelmiĢtir. Uluslararası ölçekte ise ekonomik güvenliğe karĢı iki tehdit ön plana 

çıkmaktadır. Bunlar mallar ve sermayenin serbest dolaĢımının engellenmesi diğeri 

ise devletlerin iç istikrarsızlıklar yaĢamasıdır (Buzan, 1991:237-250). Ġç               

istikrarsızlıklar bulundukları bölge ile sınırlı kalmadıkları zaman uluslararası sistemi 

etkileyebilme kapasiteleri bulunmaktadır. Sadece istikrarsızlıklar değil küresel     

ekonomide yaĢanan dalgalanma ve krizler artık sadece bir bölgenin problemi        

olmaktan çıkmakta, domino taĢı gibi tüm dünyayı dolaĢmaktadır. Uluslararası      

sistemde yer alan aktörler –sadece devletler değil uluslararası Ģirketlerde- arasındaki 

ekonomik iliĢkilerin artması ve   derinleĢmesi, aynı zamanda bu aktörler arasındaki 

görülebilecek krizlerin, diğer aktörlere yönelik etkilerini arttırabilmektedir. Buna en 

güzel örnek 1997 yılında Asya‟da yaĢanan krizdir. Kriz, emtia fiyatlarının düĢmesi 

ve buna paralel olarak petrolün varil fiyatının 130 $ seviyesinden 45 $ seviyelerine 

gelmesi ve akabinde ekonomisi büyük ölçüde petrol ve gaz ihracına dayalı olan  

Rusya‟nın da bundan ciddi Ģekilde etkilenmesi sonucunda devalüasyona gitmesi ile 

sonuçlanmakla kalmayıp, yükselen pazarlar olarak tabir edilen ülkelerde yaĢanan 

sermaye çıkıĢları ile ülkemizi de ciddi Ģekilde etkilemiĢtir.
14

 

 

Esasen ekonomik risklerin ortaya çıkıĢının en önemli sebebi kapitalist      

sistemin doğasından kaynaklıdır. Kar anlayıĢının vazgeçilmez içgüdü olarak         

yerleĢmesi ve diğer sosyal, psikolojik, ekolojik değerlerin geri plana itilmesinden                          

kaynaklanmaktadır. Bu anlayıĢın neredeyse tüm dünyada egemen olması neticesinde 

doğan anlaĢmazlık ve çatıĢmalar da sürekli hale gelmiĢtir. Özellikle ekonomik        

değerlerin eĢitlikten uzak Ģekilde dağılması, zengin ve yoksul arasındaki farkın      
                                                           
14 Vatan Gazetesi, Medvedev :AB‟den sonra Rusya krizi, tuz biber olur. ( 17 Nisan 2013) 
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uçurumlarla ifade edildiği ortamın tüm dünyada, hangi perspektiften bakılırsa       

bakılsın güvenlik anlayıĢını etkileyeceği su götürmez bir gerçekliktir.  

 

EĢitsizlik ortamında doğan fakirlik, buna bağlı olarak oluĢan, beslenme,        

barınma, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçların karĢılanamamasına ve bunlara karĢı 

taleplerin daha yüksek sesle ifade edilmesine neden olmaktadır. Kitlelerin sahip     

olduğu hoĢnutsuzluklar küresel çapta güvensizlikler oluĢturmakta ve birçok sorunun 

da temelini oluĢturmaktadır. BM Ġnsani GeliĢim Raporu 2005 yılı verileri dünyadaki 

en zengin 500 kiĢinin geliri, dünyadaki en fakir 416 milyon insanın gelirinden      

fazladır. Bunun yanında neredeyse iki buçuk milyar insan günde 2 dolardan daha az 

bir parayla geçinmektedir (Çayhan, 2007:353). Bu sorunlardan kaynaklanan            

problemlerin ise sadece bunlardan mustarip olan insanların etkilendiğini ve geliĢmiĢ 

ülke insanlarının bu sorunlardan soyutlanacağını düĢünmek de 11 Eylül ve            

sonrasında tüm dünyada yaĢanan terör olaylarından sonra imkansız hale gelmiĢtir. 

Ekonomik güvenliğin sağlıklı olması, küreselleĢmenin nimetlerinden toplumun tüm 

kesimlerinin faydalanabilmesi adına elde edilen gelirin daha adaletli bir Ģekilde    

dağıtılması  gerektiği açıktır. 

 

Ekonomik sorunlar ve yarattığı sonuçlar dıĢında; ekonominin kendisinin de 

güvenliğini ve iĢlerliğinin de sağlanması önemli bir konudur. Fiziki engellerden      

dıĢında, ülkeler arasındaki antlaĢmaların, serbest ticaretin önündeki engellerin         

kaldırılması da özellikle geliĢmiĢ ülkelerin önemli amaçlarından bir tanesidir.       

Ekonomik geliĢmiĢliğin aynı zamanda askeri geliĢmiĢliğin devamlılığını da sağladığı 

düĢünüldüğünde güvenlik tehditlerinin bertaraf edilmesindeki kaynakların               

sağlanmasında en önemli unsur ekonomik geliĢmiĢliktir. Özetle geliĢmiĢ ülkeler ile 

geliĢmemiĢ ülkelerin ekonomik güvenliğe de bakıĢ açısı; geliĢmiĢlik, milli gelir, gü-

venlik kaygıları, ticari iliĢkilerine, halkın ihtiyaçları göre değiĢiklik göstermektedir. 

 

4. Siber Terör 

     Yirmi birinci yüzyılın en önemli geliĢmeleri Ģüphesiz teknoloji alanında 

yaĢanmıĢtır. GeliĢmiĢ devletler tarafından üretilen teknolojinin askeri amaçlar 

doğrultusunda kullanımından sonra sivil kullanıma da açılması neticesinde, 

teknolojiye ulaĢımın kolaylaĢması ve kullanımının artması ile her türlü bilgiye 
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ulaĢma ve kullanabilme imkanı artmıĢtır. Bilgi ve teknoloji artık önemli bir güçtür ve 

uluslararası çıkar mücadelelerinin de önemli bir ögesidir. Bilgi ve teknoloji; 

devletler, uluslararası organizasyonlar ve toplumların, tutum ve davranıĢlarını 

etkilemekte hatta ulusal güvenliği belirlemek üzere, politik, ekonomik, askeri güçleri 

Ģekillendirmede, stratejik unsurlar olarak ön plana çıkmaktadırlar. 

Geleneksel tehdit unsurları varlıklarını devam ettirirken, yeni tehdit 

unsurları ön plana çıkmaya baĢlamıĢtır. Günümüz teknolojik alt yapısı ile her bireyin, 

tehdit olabilme ihtimali ortaya çıkmıĢtır (Arslan, 2007:55-56). ĠletiĢimin kontrol 

edilemez olması, bilginin sadece belirli kiĢi/kurumlar tarafından değil, herkes 

tarafından üretilebilir hale gelmesi de gücün devlet kurumlarından bireylere 

geçmesine de sebep olacağına iliĢkin endiĢeler oluĢturmaktadır. GeliĢmeler ve 

yaĢanan sıkıntılar literatüre; siber terör, siber savaĢ, bilgi savaĢı, hacker gibi 

kavramları da eklemiĢtir. Bilgi teknolojilerini yoğun olarak kullanan devletler, bilgi 

sistemlerine ve dolayısıyla bilgi sistemlerine dayalı ekonomilerine yönelik, asimetrik 

tehditlere maruz kalmaktadırlar.  

GeliĢen teknoloji ile birlikte, terör yöntemleri de bu geliĢen teknolojilere 

paralel olarak değiĢim ve geliĢim göstermektedir. Dünya üzerindeki tüm ülkeler bu 

yeni terör tipi olan “siber terör” saldırıları tarafından tehdit edilmektedir Siber 

terörizmi klasik anlamda terör eylemlerinin bilgisayar ve bilgisayar sistemleri 

kullanılarak icra edilmesi olarak tanımlamak da mümkündür. Siber terör belirli bir 

politik ve sosyal amaca ulaĢabilmek için bilgisayar veya bilgisayar sistemlerinin 

bireylere ve mallara karĢı bir hükümeti veya toplumu yıldırma, baskı altında tutma 

amacıyla kullanılmasıdır. 

KüreselleĢen dünyada siber terör tehditleri giderek daha fazla hissedilmekte, 

bu tehdit karĢısında devletler kendilerini daha iyi savunmak için çeĢitli tedbirler 

almaya ve bu tehdide karĢı gereken önemi vermeye baĢlayarak hazırlıklı olmaya 

çalıĢmaktadırlar. Siber terörizm kapsamında bazı ülkeler, kendi çıkarlarına ve 

propagandalarına hizmet etmesi amacıyla hackerlar
15

 yetiĢtirmektedir. Psikolojik 

savaĢ ve istihbaratın son derece önem kazandığı günümüzde tüm veri iĢlemlerini 

devasa bilgisayarlarda depolayan devletler, Ģirketler, sivil toplum kuruluĢları, gizli 

servisler ve bireyler siber saldırı tehlikesiyle karĢı karĢıya bulunmaktadır. Siber 

                                                           
15 Hacker, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde bilgisayar korsanı olarak açıklanmaktadır. 
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saldırıların tüm dünya geneline yayılması artık savaĢların top ve tüfekle değil, 

teknolojik yöntemlerle yapılacağı hipotezini de bir ölçüde doğrulamaktadır. 

Siber terör sadece kiĢi grupların baĢka kiĢi ve gruplara veya devletlere karĢı 

yaptıkları eylemler değil, devletlerin birbirlerine karĢı yaptıkları eylemleri de 

içermektedir. Hedef seçilen Ģahıs, Ģirket, kurum, örgüt gibi yapıların bilgi 

sistemlerine veya iletiĢim altyapılarına yapılan planlı koordineli saldırılara siber 

saldırı denmektedir. Bu saldırılar ticari, politik ve askeri amaçlı olabilmektedir. 

Devletlerin gerçekleĢtirdiği siber savaĢa ilk örnek olarak Rusya‟nın; Estonya'nın 

kamu kuruluĢlarının, finans ve basın-yayın merkezlerinin iletiĢimini 3 hafta süreyle 

kesintiye uğratması neticesinde devletin çalıĢamaz hale gelmesi gösterilebilir. Rusya 

benzer bir saldırıyı 2008'de Gürcistan'a karĢı da yapmıĢtır. 

Türkiye‟de siber teröre iliĢkin olarak farkındalık son yıllarda giderek 

artmıĢtır. Siber güvenliğe yönelik ilk düzenleme T.C. BaĢbakanlık Personel ve 

Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17 ġubat 2003 tarihli ve “Bilgi 

Sistem ve Ağları Ġçin Güvenlik Kültürü” konulu 2003/10 numaralı genelge ile, üyesi 

olduğumuz Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan 

“Bilgi Sistemleri ve Ağlarının Güvenliğine ĠliĢkin OECD Rehber Ġlkeleri”ne yer 

verilerek, kamu kurum ve kuruluĢları öncelikli olmak üzere, bilgi sistem ve ağlarının 

korunması için yürütülen çalıĢmalarda söz konusu ilkelerin göz önünde 

bulundurulması gerektiğini belirten düzenleme yapılmıĢtır (Meltem,2010:178). 

Daha sonra Türkiye için siber güvenlik alanında en önemli adımlardan biri 

atılmıĢtır. “Ulusal Siber Güvenlik ÇalıĢmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve 

Koordinasyonu”na iliĢkin karar 20 Ekim 2012 tarih ve 28447 sayılı Resmi Gazete ile 

yürürlüğe girmiĢtir. Bu karar ile kamu kurum ve kuruluĢlarınca teknolojileri 

üzerinden sağlanan her türlü hizmet, iĢlem ve veri ile bunların sunumunda yer alan 

sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına ve gizliliğinin korunmasına yönelik tedbirlerin 

alınması ve bilgi ve iletiĢim teknolojilerine iliĢkin kritik altyapılarına iĢletiminde yer 

alan gerçek ve tüzel kiĢilerce uyulması gerekli usul ve esaslar düzenlenmiĢtir. Bu 

karar ile siber güvenlikle ilgili olarak alınacak önlemleri belirlemek, hazırlanan plan, 

program, rapor, usul, esas ve standartları onaylama ve bunların uygulanmasını ve 

koordinasyonunu sağlamak amacıyla bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey 

yöneticilerinden oluĢan “Siber Güvenlik Kurulu” oluĢturulmuĢtur. Kurulun 
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yönetimini ise UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı yapacağı bildirilmiĢtir. 

Ayrıca “siber terör” kavramı Genelkurmay BaĢkanlığı‟nın önerisi ile Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesi‟ne eklenmiĢtir. 

Türkiye‟de siber güvenlik alanında yapılan bir diğer çalıĢma ise ulusal siber 

güvenlik tatbikat faaliyetleridir. Siber saldırılara karĢı önlem alınması, kurumların 

bilgi ve iletiĢim sistemlerinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun 

artırılması amacıyla düzenlenen siber güvenlik tatbikatlarının ilki olan Türkiye 

Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi (BOME) 2008 Tatbikatı TÜBĠTAK UEKAE 

(Ulusal Elektronik ve Kriptoloji AraĢtırma Merkezi) bünyesinde faaliyet gösteren   

TR-BOME koordinatörlüğünde, 20-21 Kasım 2008 tarihlerinde yapılmıĢtır. Tatbikata 

CumhurbaĢkanlığı, BaĢbakanlık, Adalet Bakanlığı, SayıĢtay BaĢkanlığı, Hazine 

MüsteĢarlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü‟nün ilgili birimleri katılmıĢtır. Daha geniĢ katılımlı ikinci tatbikat (Ulusal 

Siber Güvenlik Tatbikatı) 2011 yılında , TÜBĠTAK Bilgi Güvenliği AraĢtırma 

Merkezi (BĠLGEM), Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) 

koordinatörlüğünde Ocak 2011‟de üçüncüsü ise Aralık 2012‟de gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Türkiye‟deki internet kullanıcılarının bilgi güvenliği/siber güvenlik 

farkındalığının artırılması amacı ile TÜBĠTAK BĠLGEM tarafından Bilgimi 

Koruyorum E-Öğrenme Projesi kapsamında http://www.bilgimikoruyorum.org.tr/ 

adlı bir site kurulmuĢtur. Site, kullanıcılara sadece kendilerini korumayı öğretmeyi 

değil, onları siber saldırılara alet olmamak konusunda bilinçlendirmeyi de 

amaçlamaktadır ayrıca Siber Güvenlik Derneği, Bilgi Güvenliği Derneği gibi sivil 

toplum kuruluĢları düzenledikleri konferanslar, seminerler ve eğitimler ile toplumda 

siber güvenlik farkındalığı da oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. 

TÜBĠTAK (UEKAE) öncülüğünde yapılan Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik 

Programı çerçevesinde baĢta kamu kurum ve kuruluĢları olmak üzere Türkiye‟nin 

bilgi sistem güvenliği ile ilgili bilgi ihtiyacını karĢılamak ve kamu bilgi sistemlerinin 

güvenliğinin sağlanması ile ilgili etkin önlemler alınmasına ön ayak olmak amacıyla 

Türkiye Bilgisayar Olayları Müdahale Ekibi (TR-BOME) oluĢturulmuĢ ve DıĢiĢleri 

Bakanlığı‟nın koordinasyonunda NATO‟ya karĢı bilgisayar güvenlik olayları ile ilgili 

ulusal temas noktası olarak TR-BOME belirlenmiĢtir.  
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Olaylara müdahale ekibi olan ve koordinasyon merkezi olarak görev yapan 

TR-BOME, BOME kurulum danıĢmanlığı, olay müdahale koordinasyonu ve alarm-

uyarılar gibi hizmetler vermektedir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

  ĠSTĠHBARAT 

1.ĠSTĠHBARAT’IN TANIMI VE ÖNEMĠ 

Türkçe de “haber alma” anlamına gelen istihbarat, etimolojik yapı olarak 

Arapça kökenli bir kelimedir ve “yeni öğrenilen haber, bilgi” anlamına gelmektedir. 

Ayrıca, haber kelimesinden türemiĢ “ihbar, muhbir, muhaberat, bila haber” gibi 

sözcükler de bulunmaktadır. Burada ihbar kelimesi “ele verme”, muhbir kelimesi de 

“ihbarcı” gibi toplumsal alanda olumsuz çağrıĢımlar yapan sözcüklerdir (Özkan, 

2005:25). Kelime, etimolojik olarak farklı zamanlarda ve farklı devletlerde anlamca 

değiĢkenlik göstermektedir. Bunda Ģüphesiz, sosyo-kültürel yapının bakıĢ açısı ile 

devletlerin iç ve dıĢ güvenlik algıları ile yönetim Ģekillerinin büyük etkisi vardır. 

Ġngilizce konuĢan ülkeler de, istihbarat kelimesinin karĢılığı “intelligence” 

“zeka, akıl, bilgi” gibi anlamlara gelmektedir (Urhal, 2008:179). Kelime çoğunlukla 

Ġngilizce lisanındaki ülkelerde kullanılır. (ABD‟de CIA-Central Intelligence Agency, 

Ġngiltere‟de MI-Military Intelligence) Almanca‟da Ġstihbarat kelimesi “Nachrichten” 

yani Türkçe karĢılığı olarak “haberler” Ģeklinde dile getirilir. Kelime, Alman 

Haberalma TeĢkilatı‟nın Almanca açılımında da kullanılmaktadır; “BND-

Bundesnachrichtendienst”. Fransızca‟da “renseignement” kelimesinin bu alanda 

yerleĢtiği görülmektedir. Bu kelime de “iĢaret, aydınlatma, öğretme, öğrenme” gibi 

anlamlara gelmektedir. Ruslarda ve bazı Slav ülkelerinde “güvenlik” kelimesi bu 

alanda anahtar durumdadır. (KGB-Komitekt Gosudarstvennoy Bezopasnosti- Devlet 

Güvenlik Komitesi) (Tılısbık ve Akbal, 2006:11). 

Akademik literatür incelendiğinde, istihbaratın birbirinden farklı birçok 

tanımının bulunduğu görülmektedir. Literatürdeki istihbarat tanımlarının farklılık 

göstermesi, kimi yazarların istihbaratı ürün merkezli, kimilerinin faaliyet/süreç 

merkezli, kimilerinin ise hedef merkezli olarak tanımlamalarından 

kaynaklanmaktadır. Örneğin Kahn‟ın istihbaratı, “bilginin en geniĢ manadaki hali” 

olarak tanımlaması, istihbaratı bir ürün olarak değerlendirdiğini göstermektedir. 

Çınar ise istihbaratı, “çok eski zamanlardan beri kullanılan bir eylem çeĢidi” olarak 

ifade ederken, istihbaratı faaliyet odaklı olarak görmektedir. Aynı Ģekilde Serim de 
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istihbaratı, “haber toplama ve maksada göre haber yapma faaliyeti” olarak 

tanımlarken yine istihbaratı bir faaliyet olarak değerlendirmektedir. (Beren, 2011:43) 

ABD Federal SoruĢturma Bürosu (FBI)‟na göre istihbarat; politika 

yapıcılara karar verme sürecinde yardımcı olmak maksadıyla toplanan analiz edilmiĢ 

bilgilerdir. FBI ve CIA gibi ABD‟de faaliyet gösteren istihbarat topluluklarına göre 

istihbarat üç baĢlık altında incelenmektedir:
16

 

a.Ġstihbarat, karar vericilerin ihtiyaçlarını karĢılamak üzere elde edilen 

bilgilerden oluĢan üründür. 

b.Ġstihbarat, bilgilerin tanımlanıp, toplandığı ve analiz edildiği bir süreçtir. 

c.Ġstihbarat, karar verme sürecinde ham bilgileri analiz edilmiĢ istihbarata 

dönüĢtüren bireysel organizasyonlara ve bu organizasyonların daha geniĢ 

topluluklarına hitap etmektedir. 

Kavramın derinliklerine girdikçe, istihbaratın tanımı ile ilgili baĢka 

özellikler de ortaya çıkar. Ġstihbarat, muhafazakar bir yoruma göre, “kamuya açık 

olmayan bilgiler, en azından veya kısmen bu tür bilgilere dayanılarak yapılan 

analizlerin siyasal karar alıcılar veya hükümet içindeki diğer aktörler için 

hazırlananlarıdır. Ġstihbaratı ayrıcalıklı yapan Ģey, gizlice toplanan bilgiyi kullanması 

ve karar alıcıların taleplerini zamanında karĢılayacak Ģekilde hazırlanmasıdır  

(Özdağ, 2008:29). Tanımların farklı olması, istihbarat yelpazesinin geniĢliği ile 

alakalı olmakla birlikte, tüm tanımlar istihbaratın özüne dair ipuçları sunmaktadır 

ancak genellikle istihbarat, diğer türlerinden ziyade daha çok devlet istihbaratı 

Ģeklinde iĢlenmektedir. Dolayısıyla tüme varımsal bir Ģekilde kapsaycı bir devlet 

istihbaratı tanımı, istihbaratın genel faaliyet amacını yansıtacak en önemli açıklama 

olacaktır. 

Devlet istihbaratı, devletin bütünlüğünü, rejimin emniyetini sağlamak için, 

milli politika ile tespit edilen milli hedefleri elde etmek üzere devlet organlarının 

yaptığı istihbaratın tümüdür, baĢka bir ifadeyle, Milli Güvenlik Politikaları‟nın 

oluĢturulması için gerekli bilgileri sağlayan ve ilgili bütün devlet istihbarat 

kuruluĢlarının iĢ birliği ve koordinasyonu ile üretilen istihbarattır (Urhal, 2008:180). 

                                                           
16

 http://www.fbi.gov/about-us/intelligence (EriĢim tarihi 01.04.2013) 

http://www.fbi.gov/about-us/intelligence
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Özetle, istihbarat, ulaĢılabilen bütün açık, yarı açık ve/veya gizli 

kaynaklardan her türlü aracın kullanılması sonucunda elde edilen her türlü veri, 

haber ve bilginin ulusal, genel veya ulusal özel plandaki politikaların 

gerçekleĢtirilmesi ve ulusal politikalara zarar verilmesinin engellenmesi amacı ile 

toplandıktan sonra önemine ve doğruluğuna göre sınıflandırılması, karĢılaĢtırılması, 

analiz edilerek değerlendirilmesi süreci sonucunda ulaĢılan bilgidir (Özdağ, 

2008:30). Ġstihbaratın ne olduğu kadar hangi amaç için de olduğu bir baĢka önemli 

problem / sorudur. Ġstihbaratın önemi, tarihsel süreç içerisinde sözlü bir Ģekilde ifade 

edilmeye çalıĢılsa da, asıl önem, devlet ve ilgili kurumları için elzem hayati 

konularla yüzleĢildiği zaman ortaya çıkmaktadır. 

Sun Tzu, istihbaratın önemini Ģu sözlerle vurgulamaktadır; “Denilir ki 

baĢkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaĢsan da tehlikeye düĢmezsin; 

baĢkasını bilmeyip, kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de 

baĢkasını bilmezsen, girdiğin her savaĢta tehlikedesin demektir.” SavaĢ sanatı adlı 

eserde Sun Tzu‟nun öğretilerine yorumlar yapan Zhang Yu, “baĢkasını tanırsan ona 

saldırabilirsin, kendini bilirsen kendini koruyabilirsin” diyerek sahip olunan 

istihbaratın önemine dikkati çekmektedir (Tzu, 1992:100). 

Ġstihbarat, her türlü tehdit ve tehlikelere karĢı uyanık olarak geleceğimizin 

temeli olan milli gücümüzün devamı, her Ģart ve durum altında milli politikanın 

belirlenmesi açısından gereklidir. Bu kararı verme durumunda olan idare edenler ise, 

zamanında doğru kararı verebilmek için birçok bilgiye sahip olmak durumundadırlar. 

Dolayısıyla politikanın tayininde esas olacak unsur istihbarat bilgileridir. Diğer 

yandan ülkelerin dıĢ güvenliklerinin geniĢ ölçüde iç güvenliklerine dayalı olduğu da 

bir gerçektir. Ġç güvenliği devamlı olarak tehlikede olan bir ülkenin, her an dıĢ 

tehlikelere açık bulunduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Milli sınırları içinde milli 

güvenliğini tehdit eden unsurların faaliyetlerini yakından kontrol etmesi, her ülke 

için kaçınılmaz zorunluluktur. Bu da ancak iyi iĢleyen ve doğru haberler derleyen bir 

istihbarat teĢkilatına sahip olmakla mümkündür (Urhal, 2008:183). Kısaca belirtmek 

gerekir ki, tarih, devletlerin hafızası, istihbarat ise; aklıdır. 
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2. ĠSTĠHBARATIN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ 

a. Gizlilik 

 Ġstihbarat bilgisinin önemli bir bölümünün açık kaynaklardan 

toplanması, yürütülen faaliyetlerin gizliliğine engel görülmemelidir. Çünkü, hedef 

unsurların hangi konuda araĢtırma yapıldığını, bilgi toplandığını bilmemesi esastır. 

Bu nedenlerle istihbarat faaliyeti her aĢamasında mümkün olduğunca gizlilik prensibi 

içerisinde yürütülmelidir. Ġstihbarat faaliyetlerinde kullanılan gizlilik kavramının, 

istihbarata konu olan bilginin gizlilik içinde elde edilmesi, elde edilen ve devletin 

kendi ürettiği bilginin gizli kalmasını da ifade eder. Dolayısıyla, devletler kendi iç 

yazıĢmalarında ne tür bilgilerin gizli olduğunu ilgili mevzuat ile düzenlemiĢlerdi 

(Urhal, 2008:210). Gizlilik dıĢ boyutta olduğu kadar iç boyutta da önem verilen bir 

kavramdır. Ġstihbarat teĢkilatları, kendi içlerinde birimsel bölümlenmelere giderek 

kompartman mantığı ile faaliyetlerini icra etmekte ve her birim kendi alanı dahilinde 

bilgiye sahip olabilmektedir. 

Ġstihbarat faaliyetlerinde gizlilik, hem baĢarıya hem de baĢarısızlığı neden 

olabilen önemli bir etkendir. Ġstihbarat faaliyetlerinde gizlilik olmadığında (yani 

mutlak saydamlık durumunda) nasıl ki bir baĢarıdan söz etmek mümkün değilse, 

maksimum veya mutlak gizlilik anlayıĢının hakim olduğu istihbarat aktivitelerinin  

kısa vadede baĢarı getireceği değerlendirilse de – özellikle demokratik toplumlarda 

uzun vadede kurumu baĢarısızlığa sürüklediği söylenebilecektir (Beren, 2011:167-

168). Kompartmantasyon olgusu, sinerji ve ortak aklı ortadan kaldıran bir yapı arz 

edebilmektedir. Bu nedenle analiz ünitelerinin yükünü arttırabilmektedir. Özellikle 

birden fazla istihbarat servisi olan ülkeler buna örnek gösterilebilir. 

Dolayısıyla istihbaratın gizliliğinin ve yetkilerinin artırılması ile 

etkinliğinin/baĢarısının artırılabileceği, buna karĢın kiĢi hak ve özgürlüklerine daha 

fazla müdahale edileceğinden dolayı insanların daha huzursuz olacakları ön kabulü, 

bütün istihbarat alanları için söylenebilecek ve genelleme yapılabilecek bir 

değerlendirme değilse de her bir istihbarat türü için sınanabilir niteliktedir. Sonuç 

olarak, gizlilik-baĢarı iliĢkisine, dıĢ istihbarat faaliyetleri açısından bakıldığında 

aralarında paralel bir iliĢki olduğu söylenebilirken, iç güvenlik istihbaratı açısından 

bakıldığında aralarında ters orantı olduğu ifade edilebilir (Beren, 2011:4-5). 
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b. Süreklilik 

        Ġstihbarat faaliyetlerinde süreklilik esastır. Nasıl ki devletin her alanında 

süreklilik esas ise istihbarat faaliyetleri de sürekli olmak zorundadır. Çünkü bilgi 

ihtiyacı duyulan konuda sürekli bir bilgi akıĢı olması durumunda, kopukluk 

yaĢanması halinde elde edeceğimiz bilgilerden sağlıklı bir sonuca ulaĢmamız zor 

olacaktır (Urhal, 2008:211). Zira Ġstihbarat, yalnızca ihtiyaca binaen toplanmaz. 

Ġhtiyaç dıĢında bilgi havuzu oluĢturmak, ihtiyaç halinde zaman kaybını ortadan 

kaldıracaktır. Ayrıca, gerek bölgesel ve gerekse de küresel ölçekte güvenlik problemi 

taĢıyan devletler, yine yerel ve global ölçekte güvenlik eksenli her türlü tehdit 

olgusuna dair malumata sahip olmak durumundadırlar. Bu noktada bilgi akıĢı, ara 

verilecek bir lüks faaliyet olmaktan çıkar. 

 

c. Örgütlenme/Organizasyon 

        Ġstihbarat, ancak bir örgüt çerçevesinde kaynakları, görev dağılımı, 

yetkinlikleri belirlenmiĢ kadrolar tarafından yapılır (Özdağ, 2008:39). Devletin 

örgütleniĢ biçimi ve istihbarat biriminin, bilgi toplamak ve bilgi vermek zorunda 

olduğu kiĢilere veya birimlere karĢı daha verimli çalıĢmalarda bulunmak için 

organizasyon zorunludur (Urhal, 2008:211). Bu tür örgütlenmeler, güvenlik eksenli 

oluĢturulduğu için, çoğu zaman paternalist (babacı) bir yapı arz ederler. Mali ve 

hukuki yapıları özeldir ve ne kadar demokratik bir ülkede bulunursa bulunsun, 

kanuni olarak hesap verebilirlik düzeyleri, devlet sırrı kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte bir servisin organizasyon yapısı, ne denli 

geniĢ bir yelpazeye yayılmıĢ ise, bölümlenmelerde profesyonelleĢme ne kadar üst 

düzeyde ve her personele yetkinliği/niteliği ölçüsünde ne derece sağlıklı bir görev 

paylaĢımı yaptırılıyor ise, o teĢkilatın etkinliği aynı ölçüde artacaktır. 

 

 d. Eğitimli Personel 

        Ġstihbarat hizmetlerinin özelliğinden dolayı, dünyanın hiçbir yerinde 

istihbarat eğitiminin yapıldığı kamuya açık bir eğitim-öğretim merkezi yoktur. 

Genellikle istihbarat hizmetlerinde görev yapacak adaylar, adı her ne olursa olsun 

kendi iç birimlerinde oluĢturulan eğitim merkezlerinde eğitimlerini alırlar. Ġstihbarat 
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birimleri, görevli oldukları sahalarla ilgili oldukları konularda eğitilirler (Urhal, 

2008:212). Ancak bazı batı ülkelerinde güvenlik ve savunma eksenli lisans ve yüksek 

lisans programları olduğu bilinmekle birlikte, bu noktada güvenlik ağırlıklı 

transdisipliner ve multidisipliner bir kürsü kurulması, istihbarat eğitimi öncesi 

gerekli sağlam alt yapıyı sağlayacaktır. Bir istihbarat servisi mensubu adayı, sahaya 

çıkmadan önce bir takım ciddi kriterlerden geçtikten sonra ciddi bir eğitime tabi 

tutulmalıdır. 

Ġstihbarat hizmetlerinde görev alacak personelin eğitimindeki ortak noktaları 

Ģöyle özetleyebiliriz. Bu eğitimlerde öncelikle istihbaratla ilgili temel prensipler 

hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler verilir. Genellikle kiĢilik, beceri, stres, 

genel kültür, yabancı dil, kendini ifade, psikolojik ve fiziki testler gibi bir süreçten 

geçirilir. Bunun yanı sıra tüm personel psikoloji bilimi ve teknoloji konusunda asgari 

seviyede de olsa gerekli alt yapıya sahiptir. Bunlar; suçlu psikolojisi, etkili konuĢma 

ve ses analizi, birey ve kitle psikolojisi, karakter tahlili, delil alma ve sahte delil, 

yaklaĢma zamanının (hedef Ģahıs veya gruba) belirlenmesi, bireysel önlem 

geliĢtirme, istihbarat ve istihbarata karĢı koyma (ĠKK), sabotaj, terör ve anti-terör 

stratejisi geliĢtirme, stres altında düĢünme-harekat-yönetme kabiliyetinin 

geliĢtirilmesi, stres altında proje ve operasyon uygulama ve idare, zaman yönetimi, 

psiko-sorgu ve mülakat teknikleri, kripto kullanımı ve gizli haberleĢme, gizli 

buluĢma teknikleri, kaynak kullanımı, eleman kullanımı, gizli kamera kullanımı, 

fotoğraf, bilgisayar ve diğer ekipman ve cihaz kullanımı, organize suç yada terör 

gruplarına sızma yöntemleri, yakın dövüĢ ve fiziki güç kullanımı, silah eğitimi, hedef 

analizi ve bireysel önlem geliĢtirme, istihbari analiz, ilk yardım gibi konularda 

tamamen teoriye ve pratiğe yoğun bir eğitimden geçirilirler (Urhal, 2008:212).  

Bu eğitimlerden sonra, aday personelin teorik bilgisini sahada pratiğe ne 

denli tatbik ettiği asil bir istihbarat personeli olmasından önce gözlemlenir. 

Belirlenen süre zarfında amaca uygun faaliyet icra eden, vizyon ve yaratıcılığıyla 

gelecek vaat eden her aday memurun asaleti tasdik edilir ve yeni görev alanına 

gönderilir, ancak alınan eğitimler bunlarla sınırlı kalmayıp personelin çalıĢtığı 

konuya göre hizmet içi eğitimlere de tabi tutulmalıdır. Bir istihbarat personelinin 

çalıĢtığı konuya iliĢkin olarak gerek ülke içinde gerek yurt dıĢında neler olup 

bittiğine dair bilgiye mutlaka vakıf olması gerekmektedir. 
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e. Kesinlik 

       Ġstihbaratın mümkün olduğunca kesin olması lazımdır ki, politikacılar 

kararsız kalmadan görüĢ oluĢturabilsinler. Bir istihbarat raporunun kesin olması 

onun, “ġu geliĢme muhakkak olacaktır.” demesi anlamına gelmez. Ancak, raporda 

farklı olasılıklar net bir dille ifade edilmelidir. En olası geliĢme, daha az olası geliĢme 

ve olması en çok muhtemel olan geliĢme Ģeklinde sıralanabilir (Özdağ, 2008:35). 

Bununla birlikte, olması ve olmaması muhtemel unsurlar da raporda belirtilmelidir. 

 

f.  Doğruluk 

       Ġstihbarat faaliyetleri sonucu elde edilecek bilgilerin birçok kiĢiyi ve 

konuyu etkileyeceği düĢünüldüğünde doğru olması büyük önem taĢımaktadır. Bu 

doğruluğun sağlanması için gerekli kontrol mekanizmaları çalıĢtırılmalıdır. Bu 

nedenle, elde edilen istihbarat bilgileri doğruluk dereceleri açısından belirli bir 

tasnife tabi tutulmalı ve bilginin doğruluk derecesi açık bir Ģekilde belirtilmek 

suretiyle kullanıcıya intikal ettirilmelidir. BaĢka bir ifadeyle, toplanan “ham” 

haberler, iĢleme tabi tutularak “istihbarat” haline gelirken, “değerlendirme” 

safhasında, haberin ve kaynağın, “inanılırlık, güvenilirlik ve uygunluk derecesi tespit 

edilmelidir (Urhal, 2008:213). Amerikan askeri istihbarat kurslarında kurs 

hocalarının kullandığı “National Intelligence Course (NIC) Textbook, Joint Military 

Intelligence Training Center, 1999” adlı kitap, “yanlıĢ istihbaratın, istihbaratın hiç 

olmamasından daha kötü olduğunu” söyleyerek baĢlar (Özdağ, 2008:35) Dolayısıyla 

gerçek olmaması kadar gerçeğe yakın olması da bir haberi gerçek yapmayacağı için 

bu noktada ihtimale yer yoktur.  Birkaç kaynaktan teyit edilmeyen bir bilgi ile 

devletler hareket etmezler. Sağduyu ve sabır ile kaynak çeĢitliliği arttırılır. Daha 

sonra karar mekanizmaları devreye girer. 

 

g. Hız ve Zamanlama 

        Ġstihbarat raporlarının doğru zamanda doğru hızda üretilmesi ve 

kullanıcılara aynı Ģekilde ulaĢtırılması, analizin sıhhati kadar elzemdir. Bu açıdan 

vakanın ya da olguların gerisinde kalan bir istihbarat, politikacıların hiçbir iĢine 

yaramayacak bir nitelik taĢır. Analiz raporu veya istihbarat bilgisi vaktinde 
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yetiĢtirilemese dahi, kullanıcılar, konu hakkında malumata sahip olmalıdır. Bir 

savaĢın arifesinde ham bilginin tasnifi ile uğraĢmak yerine güncel bilgilerle analizi 

desteklemek, daha rasyonel bir davranıĢ olacaktır. 

 

h. Açıklık/AnlaĢılırlık 

       Derlenerek ve analiz edilerek oluĢturulan istihbarat raporları, açık, 

anlaĢılır ve net bir dille oluĢturulmalıdır. YanlıĢ anlamalara imkân verebilecek 

yorumlamalardan kaçınılmalı, ziyadesi ile bilimsel ve akademik ifadeler kullanma 

noktasında imtina edilmeli, sade bir dille mübalağasız bir Ģekilde hazırlanmalıdır. 

Karar vericilerin yetkinlik ve niteliğine göre ifadelerden kaçınılmalı, entelektüel bir 

izlenim verme adına yabancı terminolojiye girmemeye özen gösterilmelidir. 

 

j. Amaca Uygunluk 

       Ġstihbarat, üretiminden tüketimine kadar istenilen amaca uygun 

oluĢturulmalıdır. Tasnif aĢamasında lüzumsuz bilgi ve belgeler elemine edilmeli, aynı 

yaklaĢımla oluĢturulan raporlar, doğrudan ilgili konu çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu 

açıdan amaca uygun üretilen istihbarat, zaman, kaynak ve psiko-sosyal israfların da 

önüne geçer. 

3.ĠSTĠHBARAT TÜRLERĠ 

 a. Etkinlik Açısından 

        1. Pozitif Ġstihbarat 

            Devletlerin, geleceklerini güvenlik altına almak, kötü sürprizleri 

önlemek, askeri kuvvetlerini gerektiğinde en verimli ve faydalı Ģekilde kullanmak 

için bilimsel metotlarla çalıĢan istihbarat görevlileri tarafından haber toplanması, 

bunların iĢleme tabi tutularak değerlendirilmesi ve yorumlanması faaliyetidir 

(Tezsever, 1999:118). Bu Ġstihbarat türü, aktif ve taarruzi nitelikler taĢır. Yalnızca 

olay ve olguların gerçekleĢmiĢ olmasını baz almaz, olması muhtemel geliĢmelere 

yönelik tedbir ve önlem amaçlı çalıĢmaları da bünyesinde barındırır. 
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2. Negatif Ġstihbarat 

       Devletin gizli, çok gizli, kozmik ve atomik bilgilerini elde etmeye çalıĢan 

hasım veya gayri hasım devlet, örgüt ya da unsurları tespit etmek, bu amaca yönelik 

faaliyetleri sekteye uğratmak, gerektiğinde bu faaliyetlere yönelik dezenformasyona 

baĢvurmak, pasif mukavemet unsurlarını hayata geçirmek ve genel anlamda her türlü 

istihbarata karĢı koymak ve karĢı istihbarat faaliyetleri gerçekleĢtirmektir. 

 

b. Konuları  Açısından 

        1. Stratejik istihbarat 

             Stratejik istihbarat, stratejinin kullanılmasına yararlı olacak bilgilerin 

toplanması, analiz ve senteze tabi tutularak ve geçmiĢte elde edilen bilgilerden 

yararlanılarak değerlendirilmesi ve amaca uygun olarak kullanılabilir istihbaratın 

elde edilmesidir. Bu tür istihbaratta bir ülkenin milli gücünü oluĢturan temel 

unsurların geleceğe dönük bakıĢ açısının olması esastır. Prof. Sherman Kent‟e göre 

stratejik istihbarat (Kent,2003, X),  

“Karar alıcıların hatalı planlama ve hareketleri ile kendi politikalarına karar ve 

taahhütlerine zarar vermeyecek Ģekilde diğer devletlerle ilgili sahip olmaları gereken 

bilgi türüdür. Eğer dıĢ politika Türkiye‟nin kalkanı ise, stratejik istihbarat bu kalkanın 

doğru zamanda doğru yerde olmasını sağlayan Ģeydir, aynı zamanda kılıca yön 

vermek için hazır bekleyen Ģeydir.”  

Stratejik istihbarat, bir devlet için gelecekte ortaya çıkabilecek fırsatları, 

tehditleri araĢtırıp tespit ederek ve öngörerek, karar alıcıların önüne olabilecekler ile 

ilgili seçenekler koyarak, onların siyaset üretme sürecini, daha doğru bir zemine 

çekmek amacı ile yapılan istihbarat türüdür (Berkowitz ve Goodman, 2002:4).  

 Uzun vadeli politikaların, çevresel koĢulların, yani rakip ve müttefik 

bütün unsurların politikalarını dikkate alarak seçenekli olarak geliĢtirmeyi sağlar, 

 Operasyonel istihbarata gelecekte neler olabileceği hakkında bilgi 

vererek, taktik istihbaratın gideceği yönü belirler (McDowell, 1998:36). 

Stratejik Ġstihbarat, ulusal çıkarların, güvenliğin korunması ve sağlanması 

amacıyla; ulusal gücün doğru, ekonomik ve etkin bir Ģekilde geliĢtirilmesi ve 
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kullanılması için çok hünerli kiĢiler ve kurumlar tarafından yerine getirilmesi 

gereken ulusal bir görev ve kabiliyettir. Etkili bir stratejik istihbarat, siyasi gücün 

halkın beklentilerini karĢılamak için ihtiyaç duyduğu politikaların belirlenmesi ve 

sonuç alacak Ģekilde baĢarı ile uygulanması için gerekli bilgi-eylem sürecinin 

ayrılmaz bir parçasıdır.  

Stratejik istihbaratın, karar alıcılara sağladığı desteği Ģu Ģekilde 

sıralayabiliriz: 

 Silahlı saldırı ve savaĢa kadar uzanabilecek olan, ülke menfaatlerini 

tehdit edici geliĢmeleri önceden haber verir. 

 Örtülü hareketler düzenlemeye, yabancı liderleri etkilemeye, ülkeler 

arasındaki çatıĢmalara diplomatik ve askeri yollarla müdahale etmeye veya bunları 

engellemeye yardımcı olur. 

 Yeni teknolojik geliĢmelerin gidebileceği yönü ve ülke için 

oluĢturabileceği fırsat ve tehditleri öngörmeye katkıda bulunur.  

 Diplomatik müzakereleri destekler.  

 KarĢı-istihbaratın yönünü belirlemeye yardımcı olur. (Yılmaz, 2007: 

129-130). 

Stratejik istihbaratın bir diğer özelliği, kendi ülkesindeki olayları değil, 

ülkesi dıĢındaki olayları kapsamasıdır. Kendi ülkesi içindeki güvenlikle ilgili olaylar 

da aynı Ģekilde stratejik istihbaratın ilgi alanı dıĢındadır. Uluslararası faaliyetlerde 

bulunan, bölgesel anlamda birçok ülkeyi faaliyet alanı olarak belirleyen terör olayları 

bunun istisnası olarak düĢünülebilir. Kontr/Espiyonaj faaliyetleri de aynı Ģekilde 

stratejik istihbaratın ilgi alanı dıĢındadır. Devletin anayasal düzen içerisinde müreffeh 

bir yaĢam sürmesine yönelik tehditler, çevresel tehditlerin tespiti ve noktasal tehdit 

algıları, iç barıĢı, birlik ve bütünlüğü tehdit eden unsurlar ile iktisadi çıkarlara 

yönelik her türlü zararlı faaliyet, stratejik istihbaratın ilgi alanına girer. Stratejik 

istihbarat yalnızca hasım devletlere yönelik bir istihbarat faaliyeti de değildir. Kimi 

zaman dost ve müttefik ülkeler arasında da iktisadi, teknolojik, bilimsel ya da 

biyografik stratejik istihbarat faaliyetleri icra edilebilmektedir. 
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Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında stratejik istihbarat kavramı çok geliĢmiĢ ve 

analizcilerin iĢi giderek zorlaĢmıĢtır. Ġstihbaratın toplanması ve tasnif edilmesi bir 

yana analizinde yaĢanan sıkıntılar ve istihbarat kullanıcılarının çeĢitlenmesi ve 

kullanıcıları tatmin etme zorluğu dıĢında politika belirleme süreçleri içindeki etkin 

konumunu sürdürme zorunluluğu da istihbarat teĢkilatları açısından önemli bir sorun 

teĢkil etmektedir (Berkowitz, 2002:34). 

Stratejik istihbaratın ülkeler için hayati önemdeki hususları kapsaması 

yanında, bu istihbarat türü hemen her türlü bilgiye her zaman ihtiyaç duyabilecek bir 

özellik gösterir. Bu kadar geniĢ kapsamlı bir istihbarata konu olan bilgileri toplama 

iĢini istihbarat örgütlerinin yalnız baĢlarına yapmaları mümkün değildir. Bunun 

sağlanması için özel ve kamu kurum ve kuruluĢlarının yardımına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunların dıĢında Türkiye‟de de sayıları artmakta olan ve istihbarat 

üretilmesine ciddi bir Ģekilde katkıları olabilecek yetkin düĢünce kuruluĢlarına da 

ihtiyaç bulunmaktadır. Ġstihbarat ihtiyacı duyulan ülke ile iliĢkisi olan ticaret, sanayi, 

eğitim, dıĢiĢleri ve diğer bakanlıklar, iĢlerinin gereği olarak o ülke hakkında elde 

ettikleri bilgileri, dokümanları, istihbarat kuruluĢları ile paylaĢtıkları takdirde büyük 

oranda maddi ve manevi israf önlenmiĢ ve verim arttırılmıĢ olacaktır. Bunların gizli 

kaynaklar olması Ģart değildir. Üniversitelerdeki konferanslar, bilimsel toplantılar, 

stratejik düĢünce kuruluĢlarının raporları, sendikaların raporları, bazı süreli yayınlar, 

dıĢ haber servislerinde çalıĢan yazar ve gazeteciler, bu türden kaynaklar arasında 

zikredilebilir. 

Tüm bu açıklamalardan sonra stratejik istihbaratın temel konuları ve bu 

konuların faaliyet alanlarına kısaca değinmek gerekir: 

a. Politik Ġstihbarat 

       Politik Ġstihbarat, stratejik istihbaratın en vazgeçilmez unsurudur. Zira 

devletlerin siyasi yelpazeleri, örgütleniĢ biçimleri, politik güç kaynakları (medya, iĢ 

dünyası, kitle, vs.), politik kültür ve politik inançları, dıĢ politika gelenekleri, 

diplomasi kültürleri, siyasi tarihleri, muhalefet kültürleri ve muhalif unsurları, bu 

istihbarat türünün alanına girmektedir. Politik istihbarat oluĢturulmasında liderlerin 

biyografik bilgileri ve kiĢilik özellikleri de önem taĢımaktadır. 
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b. Askeri Ġstihbarat 

      Askeri istihbarat, tarih boyunca istihbaratın en önemli kolu olagelmiĢtir. 

Bu tür bir istihbaratta; izlenen devletin askeri yapısı, hâlihazırda bulundurduğu 

kuvvet durumu, komuta kademesinin takdir ve görüĢleri, silah ve araçların miktar, tür 

ve kaliteleri, genel olarak askeri kabiliyetleri, elektronik ve teknolojik harp kabiliyet 

ve seviyeleri, askeri eğitim teknikleri, yaptıkları askeri anlaĢmaların Ģartları, askeri 

yapının ülke içindeki konumu, ordu üzerinde geniĢ nüfuz sahibi komutanların taktik 

ve düĢünceleri, nükleer seviye, biyolojik ve kimyasal harp seviye ve kabiliyeti, 

belirsiz askeri Ģifreler ve bilgisayar kayıtları gibi hususlar öncelikle ve önemle 

istihbar edilmesi gereken noktalar olarak görünmektedir (Avcı, 2004:22). 

c.  Ekonomik Ġstihbarat 

Ekonomik Ġstihbarat kavramı, günümüzde iki farklı amaçla 

kullanılmaktadır. Bunlardan birincisi, ülkelerin kendi milli çıkarlarını diğer ülkelerin 

üzerinde tutmak, vatandaĢların refah düzeyini arttırmak amacıyla ekonomik 

faaliyetlerde diğer ülkeleri takip etmek, topladığı bilgileri değerlendirerek Ģirketlerin 

küresel ekonomik pazarda söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Ġkinci amaç ise, faaliyet 

gösteren yerel, bölgesel veya uluslararası Ģirketlerin, faaliyet gösterdikleri alanlarda 

pazar paylarını arttırmak, yeni yatırımlar yapmak, farklı pazarlara girmek, üretim 

süreçlerini yenilemek ve geliĢtirmek için kendi çaplarında bilgi edinme faaliyetlerini 

yürütmesidir  (Miman, 2007:44). 

Günümüzde kritik önemdeki ekonomik kaynaklarının baĢında enerji 

kaynakları yer almaktadır (Tılısbık ve Akbal, 2006:69) Bu nedenle önemli enerji 

kaynaklarına sahip olan ya da ihtiyaç duyan devletler, enerji arz ve güvenliği ile 

uluslararası alanda enerji piyasası ve fiyatlarını denetim altında tutabilmek amacıyla, 

bu kaynaklar üzerinden spekülatif, dezenformasyon amaçlı ve istihbari faaliyetler 

yürütebilmektedirler. 

d. Bilimsel ve Teknik Ġstihbarat 

       Teknolojik Ġstihbarat daha ziyade sanayi ve teknik üretim alanında 

meydana gelen yenilikler, buluĢ ve geliĢmelerle ilgilidir. Yani içerik babında teknik 

istihbaratın mühendislik ağırlıklı olduğu söylenebilir. Bilimsel istihbarat ise, özellikle 
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üniversitelerdeki laboratuvar çalıĢmaları, araĢtırmaları, bilim adamlarının ürünü ve 

bazen fantastik sayılabilecek konuları kapsar. Bilimsel istihbarat tıp, genetik, 

biyoteknoloji, yeni tohum türleri, aĢılar, zehirli gazlar, yeni kimyasal bileĢimler, yeni 

tip mikrop üretimleri, panzehirler, iklim ve meteorolojiyi etkileme çalıĢmaları gibi 

çok çeĢitli konulara yayılır (Tılısbık ve Akbal, 2006:73) 

Günümüz bilim ve teknoloji çağında, bilgi, teknik altyapı, yazılım, kripto, 

inovasyon, Ar-Ge gibi kavramların en ön saflarda yerini alması, ulusal güvenlik 

politikalarında bu unsurların gizlilik katsayısını arttırmıĢtır. Yeni teknoloji 

ürünlerinin keĢfi ve sanayi yatırımlarının çeĢitliliğinin GSMH‟da yarattığı katma 

değer, pek tabidir ki hasım ülke ya da grupların ilgisini fazlasıyla çekmektedir. Bilim 

ve teknolojinin uluslararası bir yanı olduğu kadar, güvenlik eksenli ulusal bir yanı 

olduğu da göz ardı edilemez. Örnek olarak, Türkiye‟de ASELSAN, TAI, 

HAVELSAN, Savunma Sanayi MüsteĢarlığı (SSM) gibi kritik kurum ve kuruluĢların 

ülke güvenliği ve ekonomisine kattığı artı değeri sağlayan yegane unsur, kozmik 

bilgilerdir. Dolayısıyla bu kuruluĢlarda üretilen bilgi, teknoloji ve yazılımların, proje 

ihalelerin hasım devlet ya da devletlerin ilgi alanına girmesi pek tabidir. 

Bilgiler bazen devletler ve kurumlar arası ücrete tabi anlaĢmalar yoluyla 

tarafların rızasıyla temin edilebileceği gibi, bazen de illegal yollardan istihbarat 

oyunlarıyla ele geçirilebilmektedir. 1950‟li yıllarda ABD‟nin sahip olduğu atom 

bombası ve nükleer teknoloji bilgileri, diğer büyük devletlerin fevkalade ilgisini 

çekmiĢ ve neticede Ruslar baĢarılı istihbarat oyunlarıyla hem nükleer teknoloji hem 

de füze ve uçak yapım bilgilerini temin etmeyi baĢarmıĢlardır. Buna mukabil Ġsrail‟in 

ele geçirdiği Rus yapısı tanklar ile Demirperde‟den Batı‟ya iltica eden askeri 

pilotların kaçırdığı savaĢ uçakları da ABD‟de tetkik edilerek askeri incelikleri tespit 

edilmiĢtir (Avcı, 2004: 25). 

e. Kültürel Ġstihbarat 

       Bir devletteki sosyo-kültürel geliĢme, değiĢme ve hareketlilikler, 

özellikle komĢuluk iliĢkilerinde daha yakından takip edilir ve çoğu zaman diğer 

devletler açısından da önemli olarak görülür. Diğer ifadeyle, uluslararası iliĢkiler 

çerçevesinde ve menfaatler temelinde, hedef devletin sosyal geliĢme, değiĢme ve 

hareketleri her zaman diğer devletlerin ilgisini çekmiĢtir. Dolayısıyla, ülkelerin tarihi 

ve kültürel temelleri, jeopolitik ve jeostratejik değerlendirmeler açısından, stratejik 
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istihbarat faaliyetlerinin her zaman konusu olmuĢtur. Özellikle hızla geliĢen teknoloji 

ve enformasyon alanlarındaki geliĢmeler ve ülkelerin toplumsal yaĢamlarındaki 

etkileĢim, her devleti sosyal yönden mesafesi ne olursa olsun diğer devletlerin 

toplumlarını etkilemeye ve onlardan etkilenmeye açık duruma getirmiĢtir (Urhal, 

2008: 201). 

Bazen bütün bir insanlık, bazen kutsal büyüklükte coğrafi alanlar, bazen de 

dinsel belirlenimli kültür alanları ortak/sosyolojik özellikler taĢımak ile birlikte her 

ülkenin kendisine özgü bir sosyolojik yapısı vardır. Sosyal istihbarat bu yapının 

çözümlenmesi için gereken veri toplama ve analiz sürecini kapsar. Sosyal istihbarat 

sekiz temel alana yönelir. 

 Bunlar: 

 Nüfus (YerleĢim, artıĢ oranı, yaĢ ve cinsiyet yapısı, iĢgücü, göç, 

askerlik çağındaki erkek nüfus, ırk grupları, etnik gruplar) 

 Sosyal karakteristikler (Etniklik, aĢiretçilik, sosyal skala, resmi ve  

gayrı  resmi örgütler, sosyal hareketlilik, mülkiyet düzeni uygulaması) 

 Kamuoyu ve bu çerçevede basın-yayın araçları 

 Eğitim 

 Din (Dinin yapısı, dini grupların karar alma sürecine etkileri, dini 

gruplarla devlet arasındaki çatıĢmalar, dini gruplar arası iliĢkiler) 

 Sağlık ve sosyal güvenlik sistemi 

 Genel kültürel özellikler 

 Zihniyet analizi  (Özdağ, 2008: 111) 

Devletlerin ve istihbarat servislerinin sosyo-kültürel istihbarata yönelik 

çalıĢmalarına dair istihbarat tarihi, çok sayıda örnek sunar. 1. Dünya SavaĢında 

Ġngiliz Gizli Servisi‟nin Lawrance‟ı Arap dili, kültürü ve edebiyatı ile Ġslam 

noktasında yetiĢtirme projesi bu amaca yönelik atılmıĢ baĢarılı bir adımdır. Bununla 

birlikte, Ġran‟ın, kendi içinde yaĢayan Azeri nüfusun muhtemel bir tehdit unsuru 

olarak Türkiye tarafından kullanılabilme ihtimaline karĢılık, 1990‟lı yıllarda 
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Türkiye‟de yaĢayan Alevi nüfus üzerinde bir takım faaliyetler içerisine girmesini de 

bu istihbarat türü içerisinde değerlendirebiliriz. Ancak bu istihbarat türü çok 

komplike olmakla birlikte plüral bir Ģeklide ele alma gerekliliğine sahiptir. Zira bahse 

konu örnekten hareketle, bir ülkeye yönelik bu türden bir faaliyet, ne yalnızca 

mezhepsel ve ne de ırksal unsurlardan hareketle gerçekleĢtirilebilir. Bu anlamda 

Ġran‟ın ne Azeri vatandaĢlar ve ne de Alevi vatandaĢlara yönelik ciddi bir tahlil 

yapmadığı anlaĢılmaktadır. Zira hem Ġran‟da Azeriler, ve hem de Türkiye‟de Aleviler, 

ayrılıkçı bir hareket ve amaç içerisinde değillerdir. Kültürel antropoloji, 

dinsel/mezhepsel maya ve sosyal skalanın bu tür bir faaliyet için gerçekçi olmadığı 

günümüzde anlaĢılmıĢtır. 

Bu konuda bir baĢka örnek, Alman istihbaratı‟nın, dünyadaki en geniĢ ve en 

detaylı Türkiye‟nin etnik ve mezhepsel haritasını elinde bulundurmasıdır. Almanya, 

ülkesinde yaĢayan yaklaĢık üç milyon Türk vatandaĢını kendi kontrolü altında 

tutabilmek için, ülkesinde Türkiye aleyhine faaliyet gösteren ayrılıkçı etnik unsurlara 

ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısıyla Türkiye için birlik, beraberlik ve bütünlük 

kavramları, ulusal güvenliğin en kritik unsurlarıdır. bu nedenle sosyo-kültürel 

istihbarat, stratejik istihbaratın, politik istihbarat ve bilimsel ve teknolojik istihbarat 

ile birlikte üç sacayağından biridir. 

f. Biyografik Ġstihbarat 

       Biyografik istihbarat, bir ülkenin politik, ekonomik, kültürel, askeri 

yönden toplumun yaĢamında mevcut veya potansiyel önem taĢıyan kiĢilerle olduğu 

kadar Ģüpheli ve gizli iliĢkiler içinde olan bireylerle ilgili olarak toplanan özel ve 

kamusal nitelik taĢıyan bilgileri içerir. Bazı istihbarat sorunları ancak biyografik 

istihbarat ile çözülebilir. ġüpheli ve gizli iliĢkileri tespit edilen kiĢiler ile ilgili 

biyografik istihbarat bu kiĢilerin içinde olduğu iliĢki ağı konusunda bilgi vermesi 

açısından önemlidir. Özellikle mafya ve terör örgütlerinin liderleri hakkında yapılan 

biyografik istihbarat çok faydalı bir bilgi temeli oluĢturmaktadır  (Özdağ, 2008:80). 

Terör örgütü liderleri ile birlikte özellikle politik liderlerin yaĢam tarzları, 

duygusal ve psikolojik karakterleri, IQ‟ları, zayıf ve güçlü yanları, bağlantıları ve 

bilgi kaynakları, ailevi yaĢamları ve varsa sorunları, negatif düĢkünlükleri ve 

bağımlılıkları, etnik ve mezhepsel yapıları, eğitimleri, varsa hastalıkları, hobileri ve 

fobileri, ideolojik görüĢleri, onların politik yükseliĢleri, muhtemel eğilimleri ve 
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geleceğe yönelik faaliyetleri noktasında göz ardı edilemeyecek ipuçları sunabilir. 

Bahse konu kiĢiler hakkında elde edilecek veriler, bu kiĢileri pazarlığa zorlayabilir. 

Zaaflar üzerinden kurulabilecek küçük tuzaklar, onların itibarını zedeleyebilir, 

kariyerlerini bitirebilir. Bu açıdan devletler, aralarındaki sorunları bazen kiĢi endeksli 

çözüme ulaĢtırma yoluna gidebilirler. Bu yol, ulusal güvenlik açısından en riskli ve 

fakat en az maliyetli yoldur. 

Biyografik istihbarat, uzun zaman alan, detayın çok önemli olduğu, 

parçaların zaman içinde toplandığı ve bir yap-boz da olduğu gibi birbirini 

tamamladığı bir istihbarat türüdür. Bu süreçte değiĢik istihbarat yaklaĢımları 

uygulanır. Örneğin, bir istihbarat servisinin izlediği, yükselme sürecinde olan bir 

politikacı, Öngörücü Ġstihbarat Raporları kapsamında izlenir. Ancak izlenen kiĢi bir 

iktidar makamında ise, Cari Ġstihbarat Raporları‟nın konusu olmaktadır. Söz konusu 

emekli bir politikacı ise artık, Temel Ġstihbarat Raporları‟nın konusu olmuĢtur 

(Clauser ve Weir, 1975: 25). 

 

2. Sinyal (SIGINT) Ġstihbaratı 

       Bu istihbarat türü, yeni elektronik buluĢların geliĢtirilmesi için bilgi 

temin edilmesi yanında, hedef ülkede bulunan iletiĢim imkân yetenekleri hakkında 

gerekli stratejik değerlendirmelerin yapılmasına imkân sağlamaktadır. Signal 

Intelligance‟ın kısaltılmıĢı olup elektronik istihbarat anlamına gelmektedir. Sinyal 

istihbaratı orijinal olarak hedef tarafından gönderilen sinyal Ģeklindeki mesajların 

tespit edilmesidir. Bu mesajlar, elektromanyetik, yayma araçları ve sensörler 

aracılığıyla tespit edilebilir. Sinyal istihbaratı; iletiĢim istihbaratı (daha çok ses, 

video, mors ve faks Ģeklinde mesajların tespitini içermektedir.), elektronik istihbarat, 

lazer istihbaratı, radar istihbaratı ve kızılötesi ıĢın istihbaratı olarak türlere 

ayrılmaktadır (Urhal, 2008:209). Bunlara fotoğraf, uydu, akustik ve tıbbi istihbaratı 

da eklemek mümkündür. 

Günümüzde Elektronik ve Sinyal istihbaratı noktasında en etkili çalıĢan 

kurum, ABD merkezli NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı)‟dir. NSA, dünya üzerinde 

Ģifreli-Ģifresiz tüm görüĢmeleri dinleyip kaydedebilmekte ve hatta en geliĢmiĢ kripto 

cihazları ile en karmaĢık Ģifreleri dahi kırabilmektedir. Nanoteknolojik bilgisayarlara 

sahip bu kurum, iĢaret istihbaratı ve elektro manyetik beyin uyarılma programlarını 
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geliĢtirerek, EMF adı verilen sinyaller ile hedef kiĢi ya da kitlenin beyninin 

uyarılması, alçak ses frekanslarıyla davranıĢların etkilenmesi ve değiĢtirilmesi 

terapisini uygulamaya geçirmiĢtir. Bu nedenlerden ötürü, devlet güvenliği açısından 

karar alıcı pozisyonundaki kiĢilerin kozmik görüĢmelerini yalıtımlı, teknik ve 

elektronik cihaz ve malzemelerden mahrum mekânlarda gerçekleĢtirmeleri elzemdir. 

“Yüz savaĢ kazanmak hüner değil, hüner savaĢmadan güvenliği sağlamaktır”, 

Ģeklindeki Çin atasözüne uygun davranan büyük güçler için bu nevi kartlar meĢrudur. 

Sinyal istihbaratı düĢmanın muhabere elektronik sistemleri tarafından 

yayımlanan elektromanyetik yayınların elde edilmesi, kaydedilmesi, iĢlenmesi ve 

analizi ile elde edilen istihbarattır. Bilgi teknolojilerinin geliĢtiği günümüzde 

muhabere ve elektronik haberleĢmenin önemi bir kat daha artmıĢtır. Sinyal 

istihbaratı; muhabere istihbaratı (COMINT), Elektronik Ġstihbarat (ELINT) ve 

Yabancı Cihaz Sinyal Ġstihbaratı (Foreign Instumentation Signal Intelligence-

FISINT) olmak üzere üçe ayrılmaktadır ( Joint Intelligence Doctrine, 2003). 

3. Siber Ġstihbarat 

    Elektronik-otomatik ve dijital sistemler ile ileri teknoloji harikası 

makinelerin kullanımı ve kontrolü eylemleri, “sibernetik” olarak bilinmektedir. Siber 

istihbarat tabiri ise, son 20-25 yılın geliĢtirdiği bir kavramdır ve sibernetik bilimine 

konu olan araç ve cihazlarla yapılan istihbaratı ifade eder. Siber istihbarat sahasının 

en çarpıcı eylem tarzı, “hack” denilen ve bilgisayar sistemini tahrip etmeye yönelik 

virüsleme ve felce uğratma operasyonlarıdır. Bu saldırılar siber saldırı (syber attack) 

kavramı içinde mütalaa edilmektedir (Avcı, 2004: 36-37). Bu nedenle dijital bilgi, 

doküman ve veri güvenliği, günümüz dünyasında Siber Güvenlik adı altında 

karĢımıza çıkmaktadır. Gerek kiĢisel ve gerekse kurumsal bazda internet aracılığıyla 

sanal âlemde her türlü tehdide ve casus programlara açık olan bilgisayarlar ve cep 

telefonları ne derece önlem alınırsa alınsın hayati önemde bilgi saklamaya elveriĢsiz 

makinelerdir. Bu çerçevede kimi ülkelerin kendi çaplarında siber güvenlik önlemleri 

aldıkları bilinmektedir. 

Ġnternette bilgi güvenliğine önem veren birinci ülke Ġsrail‟dir. Uluslararası 

hacker toplantıları da genelde Ġsrail‟de yapılmaktadır. Çin, Almanya, Fransa gibi 

ülkeler, Amerikan Microsoft ürünlerini kamu kurumlarında kullanmamaktadır. 

Bunun yerine kaynak kodları açık ve millileĢtirmeye yatkın Linux iĢletim sistemleri 
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kullanmaktadırlar. Çin de, bu sistemden baĢka sistem kullanmak yasaktır. Böylece 

bilgi altyapılarını dıĢ etki ve tehditlere karĢı koruyan bu ülkeler ayrıca milyonlarca 

dolar tutan lisans ücreti ödemekten de kurtulmaktadırlar (Avcı, 2004: 39). Yakın 

zamanda Ġsrail‟in, Ġran‟ın nükleer programını yavaĢlatmak amacıyla nükleer tesislere 

yönelik siber saldırıları hafızalardadır. Bu açıdan günümüzde hemen neredeyse tüm 

elektronik ve teknik altyapıların yazılım ve programlarının yüklü olduğu 

bilgisayarlar, milli güvenlik için en büyük tehdit kaynağıdır. 

4.  Taktik Ġstihbarat  

        Taktik istihbarat kısa bir ifade ile güncel konular ve güncel olaylar 

üzerine oluĢturulan istihbarattır. Özellikle devam etmekte olan bir operasyona iliĢkin 

olarak yaĢanan geliĢmeleri, toplanan haber ve bilgileri ifade eder. Taktik istihbaratı 

oluĢturan kiĢi, operasyon sorumlularına elindeki istihbaratı derhal aktarmak 

durumundadır. Aksi halde operasyonlarda gecikmeler ve istenmeyen durumlar 

yaĢanabilir. Stratejik istihbarata göre daha kullanılabilir bilgiler içermesinden dolayı 

karar vericiler zaman zaman taktik istihbarata öncelik verebilirler (Köseli, 2011:29) 

Stratejik ve taktik istihbarat alanında farklı karar mekanizmalarına bilgi 

vermek amacıyla farklı çalıĢmalar yapılabilir, hatta aynı alana yönelik olarak farklı 

bilgiler ve istihbarat dahi oluĢturulabilir (Özdağ, 2009: 153-155). 

4. ĠSTĠHBARAT ÜRETĠMĠ VE ĠSTĠHBARAT ÇARKI 

    Ġstihbarat süreci, istek-ihtiyaç belirtilmesi ve istikamet verme ile baĢlar, 

isteklere uygun haber toplama faaliyetleri ile ele alınır, toplanan bilgi belli metotlarla 

bazı iĢlemlere tabi tutularak istihbari bilgi üretilmiĢ olur. Üretilen bilgi, rapor haline 

getirilerek kullanacak olanlara dağıtılır ve kullanıcı tarafından yeni bilgilere ihtiyaç 

duyulması halinde istihbarat çalıĢmaları kesintisiz olarak devam eder. Bu nedenle 

bilgiyi kullanan yöneticilerin istihbarat birimlerinden yeni bilgiler talep etmesi, 

istihbarat çarkının dönmesi açısından son derece önemlidir. Bilgiyi kullanan 

yöneticilerden yeni bilgi taleplerinin gelmemesi, istihbarat çarkının durmasına neden 

olur. Dolayısıyla istihbarat süreci, haber denilen istihbarat için gerekli 

hammaddelerin toplanıp, belirli iĢlemlere tabi tutulduktan sonra istihbarat haline 

getirilip, ilgili makamlara ulaĢtırılmasını kapsayan bir süreci ifade etmektedir. Bu 
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aĢamalardan geçmeyen, bu süreci tamamlamayan bir haberin istihbarat olarak 

değerlendirilmesi yanlıĢ olur (ġenel, 1997:38-39). 

Ġstihbarat süreci, Ģahsi çabaların aksine zor ve dikkatli iĢbölümü gerektiren, 

kendisini iĢine adamıĢ uzmanlardan oluĢan etkin bir grup çalıĢmasıdır. Dolayısıyla, 

kurumun kendine özgü yapısı nedeniyle, personel, organizasyon, yönetim ve insan 

kaynakları problemine sık sık rastlanmaktadır. Ġstihbarat faaliyetlerinde görev alan 

personelin çok iyi eğitim almıĢ olması, bilgelik, özel yetenek ve teknik kapasite gibi 

meziyetlerinin bulunması, ayrıca sadakatinin de üst düzeyde olması gerekir (Atayün, 

2008:179). 

 

 

ġekil 1: Ġstihbarat Çarkı 

 

Ġstihbarat, harekât alanındaki düĢmanın tanımlanması veya çevrenin 

tanınması açısından oldukça önemli bir faaliyettir. Konvansiyonel savaĢlarda olduğu 

kadar asimetrik tehditlere
17

 yönelik yapılan mücadele, etkin bir istihbarat toplanması 

                                                           
17

 Asimetrik tehdit, daha zayıf bir gücün veya topluluğun daha güçlüye karĢı yürüttüğü rastgele/belirsiz mücadele 

olarak tanımlanabilir. 
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ve bu istihbaratın kullanıcılara doğru zamanda ulaĢtırılması ile gerçekleĢebilecektir. 

Ġstihbarat çarkı olarak isimlendirilen süreç bu aĢamada iyi çalıĢtırılmalıdır. Bu 

sürecin çalıĢtırılması ve istihbaratın doğru kullanımı harekat alanı komutanının 

sorumluluğundadır. Komutanın istihbarat ihtiyaçlarını doğru tanımlaması 

mücadelenin baĢarısını doğrudan etkileyecektir (Flynn, Pottinger ve Batchelor, 2010: 

23).BaĢarılı bir istihbarat süreci, istihbaratın sahip olduğu temel ilkelerinin 

uygulanması ve sürdürülmesi ile mümkündür. Bu ilkeler ġekil-2de belirtilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil- 2: Ġstihbarat Prensipleri (Özdağ, 2011;Sarı, 2003; JP-2.01, 2012) 

 

a. Ġhtiyacın Ortaya Çıkması 

       Bu istek ve ihtiyaç; devlet güvenliğini ilgilendiren, önemli bir sorunun 

ortaya çıkması ihtimalinin bulunması, içte ve dıĢta önemli geliĢmelerin yaĢanması, 

yetkili makamların emir ve taleplerinin olması, arĢiv bilgilerinin geliĢtirilmesi ve 

güncellenmesi gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır (Urhal, 2008: 215). 

Gerek ihtiyaç neticesinde gerekse de ihtiyaç dıĢı Ģekillenen konunun, 

çerçevesi çizilmiĢ, beklentisi açık, net ve kesin olmalıdır. Konunun sınırları belirsiz 

ise, bilgi kirliliğine davetiye çıkarılmıĢ olur ki bu analizin güvenilirliğini tehdit eder. 

Oysaki konunun ve beklentinin kapsamı ne denli dar olursa, neticenin güvenilirlik 

oranı o ölçüde artar. ġöyle ki, ihtiyaç duyulan istihbaratın siyasi, askeri, idari, 

iktisadi, sosyal vb. birçok yönü ve her konu için farklı aktör ve süreçleri 

bulunabileceği için sınırları mutlaka belirlenmelidir. Dolayısıyla geniĢ kapsamlı bir 

istek ya parçalara ayrılarak tek tek incelenmeli yahut komplo teorilerinden sıyrılarak 
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en rasyonel seçenek irdelenmelidir. Çünkü bilimsel bir çalıĢma misyonu 

benimsenecek ise, konu tümden gelimci bir yaklaĢımla ele alınmalıdır. Tüm bunların 

yanında istihbaratta veri/bilgi, bilimden farklı olarak, yalnızca ihtiyaca binaen 

toplanmaz. Her daim en büyük güç bilgi olduğundan, süreç süreklilik arz etmelidir. 

Bu nedenlerden ötürü, istihbarat çarkının bu baĢlangıç ilkesi, kaynakların tespitini ve 

tasnifini belirleyen yegane özelliktir.  

 

b. Kaynakların Tespiti ve Malzemenin Toplanması 

       Bu aĢamanın en önemli tarafı, plandır. Zira araĢtırmacı hangi türden 

belgelere ihtiyacı olduğunu, bu belge veya dokümanı nerede nasıl bulabileceğini, 

kimlerle ne Ģekilde temas kurması gerektiğini, hangi zaman dilimi içerisinde ne 

kadar verimli olabileceğini ve bu süreçte neye ya da nelere ihtiyaç duyabileceğini 

belirlemelidir. Plansız bir çalıĢmanın sonucu, net ve verimli olmaz. Bu nedenle 

araĢtırmacı, elindeki imkânları sonuna kadar zorlamalı ve bir bilim adamı titizliğinde 

çalıĢmalıdır. 

Ġstihbaratta kaynaklar, genel olarak güvenilirlikleri açısından birinci ve 

ikinci dereceden olmak üzere ikiye; nitelikleri açısından ise, açık kaynaklar, kapalı 

kaynaklar ve yarı açık-yarı kapalı kaynaklar olmak üzere üçe ayrılır. Bilindiği üzere 

güvenilirlikleri açısından; birinci dereceden kaynaklar fotoğraf, video, ses kaydı, 

orijinal belge ve raporlar, ilk elden çıkma mektuplar, mülakat ve sızdırmanın 

muhatabı esas Ģahıslar vb. iken, ikinci dereceden kaynaklar kitaplar, dergiler, 

gazeteler, internet, tezler, haber ajansları, biyografiler, otobiyografiler, istatistikler vb. 

belgelerden oluĢmaktadır. 

Burada izah etmemiz gerekir ki, bir mülakat ya da sızdırma, kaynağı 

açısından  birinci dereceden kabul edilebilir ancak aktarılan bilginin içeriği açısından 

ikinci dereceden kabul edilerek değerlendirilmelidir. Yine aynı Ģekilde, politik bir 

dergi, ikinci dereceden kabul edilebilir fakat yayımlayacağı orijinal bir teknoloji 

casusluğu belgesi, içerik açısından onu birinci dereceden ele alıp değerlendirme 

imkanı verir. 

Nitelikleri açısından ele alacağımız açık kaynaklar, kısaca ikinci dereceden 

kaynakları ifade eder. Bunlar ulaĢılmasında herhangi bir zorluk yaĢanmayan, bilgi 
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kirliliğinin ve dezenformasyonun yoğun olduğu, bu nedenle ciddi tahlillere ihtiyaç 

duyan kaynaklardır. Bu kaynaklardan bilgi toplayan istihbaratçı, bir akademisyen 

gibi, yanıltılma ihtimali olduğunu her zaman göz önünde bulundurduğu için çok titiz 

davranmalı, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl bulacağını bilebilmelidir (Girgin, 2003: 

416-423) 

Kapalı kaynaklar, birinci dereceden kaynakları ifade eder. Bu kaynaklara 

ulaĢılması zor ve risklidir. Genellikle çok gizli, kozmik
18

, atomik gizlilik dereceli 

bilgileri ihtiva eder. Elde edilmelerine dair servislerin niyeti had safhada ise de riskin 

büyüklüğü ve giriĢimin tespiti sansasyonel sonuçlar doğurabilir. Soğuk SavaĢ 

yıllarında Doğu Bloğu ülkeleri bu riski almıĢ, gerek yer altı örgütlenmeleri ve 

gerekse de sızma faaliyetleri ile bu türden kaynaklara ulaĢmanın maliyetinin 

riskinden daha düĢük olduğunu düĢünmüĢlerdir. En güvenilir kaynaklar olması 

yanında güvenilirlik katsayıları her zaman %100 değildir. Dezenformasyon ihtimali 

en az hesaba katıldığı için, analiz sürecinin es geçilmesi Ģeklinde bir hataya 

düĢülebilmektedir. 

Yarı açık-yarı kapalı kaynaklar ise, kiĢisel beceri ve geniĢ bir çevre 

gerektiren, ikili iliĢkiler konusunda yetenekli, genel kültürü yüksek, giriĢken ve 

kıvrak zekalı istihbaratçılar ister. Bazı deneyimli gazeteciler bu kaynaklardan hassas 

bilgiler edinebilmektedirler. Bu kaynaklarda hedef kitle, genellikle üst düzey 

görevliler, bürokratlar, diplomatlar, kabine üyeleri, din adamları, iĢadamları, bilim 

adamları, vb. kiĢilerdir. Bu tür kiĢilerin ağzından kurnazca alınacak küçük bir 

bilgiden, titiz bir analizle hayati bilgiler derlenebilmektedir. 

 Güvenilirlik açısından kapalı kaynaklara yakın olmakla birlikte, 

dezenformasyon ihtimali orta seviyededir. Çünkü genellikle dostane ikili iliĢkiler 

neticesinde elde edildikleri için, itibar ve güven kaybına yol açabilecek tutarsız, 

temelsiz ve tezat söylemlerden kaçınılır. Yakın zamana kadar, nitelikli istihbaratçılar 

ve diplomatlar tarafından baĢarılı bir Ģekilde kullanılan bu kaynaklar, Wikileaks 

Belgelerinin kamuoyu ile paylaĢılması ile gizliliğin artması sonucunu doğurmuĢ, bu 

ise bu tür kaynakları adeta kapalı kaynaklar seviyesine çıkarmıĢtır. Ancak yine de en 

çok tercih edilmesi gereken kaynak türüdür.  

                                                           
18 NATO terminolojisinde kullanılmakta olup, çok gizli anlamına gelmektedir. TDK Türkçe sözlükte “haber alma 

ile ilgili” Ģeklinde açıklanmaktadır. 
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Burada belirtilmesi lüzumlu görülen yegane husus, yalnızca canlı 

kaynaklardan sızdırma yöntemi ile bu nevi bir bilgi türünün elde edilmesine yönelik 

bağımlılığın zorunlu olmamasıdır. Zira dünyada yaklaĢık altı bin civarında stratejik 

analiz merkezi (SAM) mevcut olup, bunların üç bin kadarı ABD‟dedir. Stratejik 

Analiz Merkezleri (SAM)
19

, bilgi ile güç arasında birer vasıta görevi görürler. Yine 

bu düĢünce kuruluĢları, birçok kanaat önderi ile gerek birebir, gerekse de 

sempozyumlar vasıtası ile entelektüel ve akademik bir disiplin içerisinde bilgi 

alıĢveriĢinde bulundukları gibi, elde ettikleri ham verileri, analitik bir biçimde 

değerlendirerek, bir takım süzgeçlerden geçirip yorumlayarak gelecek odaklı fikirler 

üretirler. Dolayısı ile uzun çaba, zahmet ve masraflarla elde edilemeyecek birçok 

iĢlenmiĢ/kıymetlendirilmiĢ bilgiyi, Russell Sage Foundation, Carnegie Endowment 

for International Peace, Brookings Institution, Hoover Institution, Chatham House, 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Rand Corporation, Hudson Institute, 

Stratfor, vb. gibi düĢünce havuzlarından elde etmek çoğu zaman mümkün olmaktadır. 

Çünkü bu düĢünce kuruluĢları, genellikle bilerek ya da bilmeyerek istihbarat 

servislerine hizmet etmektedirler. 

Niteliklerine göre kaynakları da izah ettikten sonra, belirtilmesi gereken 

diğer bir husus, kaynak taramalarında yalnızca somut veriler değil, mutlak surette 

soyut inanç, düĢünce ve fikirler de ele alınmakta ve incelenmektedir; çünkü her 

eylemin fikri bir altyapısı vardır ve bazen bazı eylemlerin hangi amaca hizmet ettiği 

ya da edeceği kestirilemez. Dolayısıyla burada biyografi, otobiyografi, Ģiir ve roman 

gibi edebi türler de istihbarat üretiminde göz önünde bulundurulmaktadır. Nasıl ki on 

dokuzuncu yüzyıl Rus Edebiyatı, dönemin içtimai ve iktisadi yapısını yansıtıyorsa, 

günümüz Rusya‟sını etüt ederken Aleksandr Soljenitsin, Aleksandr Dugin, günümüz 

Ġran‟ını etüt ederken de ġirin Ebadi
20

 gibi yazarlar dikkate alınmaktadır. 

Ġstihbaratta haber-kaynak toplamaya yönelik bir baĢka husus ise, bir tezin 

irdelenmeden ve analiz edilmeden antitezinin oluĢturulamayacağına iliĢkindir. Öyle 

ki, Adam Smith‟in, kapitalizmin temellerini oluĢturan „Wealth of Nations‟ (Ulusları 

Zenginliği) adlı eseri analiz edilmeden, Karl Marx tarafından sosyalizmin temellerini 

ifade eden „Ekonomi Politiğin EleĢtirisine Katkı‟ ve „Artı-Değer Teorileri‟ 

oluĢturulamaz ise, Edward Said tarafından analiz edilen oryantalizm, yeterince 
                                                           
19

 Ġngilizcede “think-tank” olarak ifade edilmekte olup, dilimizde düĢünce kuruluĢu olarak adlandırılmaktadır.   
20 Özellikle kadın ve çocuk hakları alanındaki çalıĢmalarıyla, 10 Aralık 2003'te Nobel BarıĢ ödülünü alan, bu 

ödülle Nobel alan ilk Ġranlı ve ilk Müslüman kadın yazardır. 
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irdelenmeden Oksidantist Teori
21

 geliĢtirilemez. Bu nedenle, huminte
22

 dair ifade 

edilmesi gereken yegane husus, kontr/espiyonaj bilinmeden espiyonaj, espiyonaj 

bilinmeden de kontr/espiyonaj faaliyetlerinin sağlıklı bir Ģekilde icra 

edilemeyeceğidir.  

 

c.  Tasnifi (Sınıflandırma)  

        Bu aĢamada öncelikle konuya iliĢkin bilinen hususlar ile bilinmeyen 

hususlar birbirinden ayrılmalıdır. Bilinmeyen hususlar içerisinde, objektif unsurlar ile 

subjektif unsurlar, yalan haber/veri ile gerçek haber/veri, ilgili kısım ile ilgisiz kısım, 

zaman aralıkları vb. bir bölümlenmeye gidilmeli, saflaĢtırma ve ayıklama yapılarak, 

analiz sürecini zorlayacak ve olumsuz etkileyecek haddinden fazla veri elenmelidir. 

Ayrıca sınıflandırma, verinin önemine göre değil, konusuna göre yapılmalıdır. Çünkü 

değer ve önemi belirleyen süreç, analiz aĢamasıdır. Örneğin, Pakistan‟da El Kaide‟ye 

yönelik bir çalıĢmanın arkasında bazı Fransızların olduğuna dair  Pakistan Ġstihbarat 

Servisi (ISI) tarafından elde edilen bir veri, konuyu ele almak açısından yeterli 

değildir. Zira bu Fransızların; France Head of General Staff, DGSE,  Alliance Base 

gibi istihbarat servisleri ya da farklı bir ülke adına mı faaliyet gösterdikleri tespit 

edilmelidir çünkü konusuna göre aktör sayısı ve çeĢidi Ģekillendiği gibi, aktöre göre 

de konu türü ve niteliği Ģekillenmektedir.  

Bu ise güdülen politikanın ve alınacak önlemin yapısına etki etmektedir. 

Dolayısıyla tasnif, yalnızca toplanan verilerin konusuna göre ayıklanmasını ifade 

etmez, aynı zamanda, aynı konunun tümdengelimsel (dedüktif) bir biçimde ele 

alınmasını da gerekli kılar. 

Toplanan bilgiler tasnif edilerek analiz edilebilir bir hale getirilir ve benzer 

bilgiler tasnif edilirken, bilginin çeĢidine göre sınıflandırılması sağlanmalıdır. 

Özellikle plansız elde edilen bilgiler, taktik, operatif, stratejik, askeri, ekonomik, 

biyografik, teknik vb. departmanlarda bölümlenmelidir. Haber; kriptoların çözümü, 

yabancı kaynakların tercümesi ve veri hazırlama Ģeklinde iĢlenmelidir. Diğer bir 

deyiĢle elde edilen ham bilgiler analiz sürecinde kullanılmak üzere veritabanına 

uygun hale getirilmektedir. 

                                                           
21 Doğu‟nun Batı‟ya bakıĢı veya oryantalizmin zıttı olarak ifade edebiliriz. 
22 Humint (Human Intelliegence): Ġnsan kaynaklı istihbarat 
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d.  Analiz 

Analiz, bir olguyu parçalarında kaybetmeden, en hassas Ģekilde analiz 

ederek sınıflandırmaktır. Güçlü bir soyutlamayı gerektiren bu zihni iĢlem, parça-

bütün arasındaki nispeten değiĢmeyen iliĢkilerin açıklanmasını, yani genel ilkelerin 

keĢfedilmesini sağlarken; istisnai durumların anlamlı bir Ģekilde tasvirine de imkan 

tanır. Birçok araĢtırmacının üzerinde anlaĢtığı husus, analizin sadece bir kavramanın 

/ anlamanın ürünü değil, aynı zamanda kendisinin de bir kavrama / anlama süreci 

olduğudur. R.J.Thomson, “istihbarat analizi, iç, kavram bağımlı bir analizdir, dıĢ veri 

bağımlı bir analiz değildir”, diyecek kadar ileri gitmiĢtir. Ġstihbarat terminolojisinde 

ise analiz, veri, haber ve bilgi parçalarını istihbarat haline getiren zihni faaliyettir. 

B.D.Berkowitz ve A.E.Goodman, “özüne indirgendiğinde istihbarat analizi, ham 

verinin istihbarat tüketicisi için değerlendirilmesi, tanımlanması ve izahıdır” 

demektedirler (Özdağ, 2008: 397). 

Ġstihbarat analizi temel olarak, elde edilen ham bilgilerin değerlendirilmesi 

ve bu değerlendirmelerin sonuca dönüĢtürülmesi sürecidir. Beklenen sonuçlara göre 

analiz, birçok Ģekilde yapılabilir. Analiz, esas itibarıyla  haberi parçalamak, elde 

edilen parçaları çeĢitlere ayırmak, birbirine benzeyenleri hassas bir Ģekilde mukayese 

etmek ve konunun uygun parçalarını belirlemektir. Daha sonra aynı konudaki diğer 

haberlerle birlikte, parçalar birleĢtirilmek suretiyle bir sonuç çıkarılmaya, elde edilen 

haberlere bir anlam yüklenmeye çalıĢılır, yani sentez yapılır.  

Sentez, kabul edilen bu parçalardan kolaylıkla anlaĢılır bir tablo oluĢturacak 

Ģekilde birbirine eklemeyi ifade eder. Analiz ile deliller meydana çıkarılır, sentezle bu 

delillerin sonuçları bir araya toplanır. Uygulamada analiz ile sentez arasındaki fark 

daima net değildir. Ġstihbarat araĢtırmacısı, bu iki faaliyeti genellikle birlikte yapar. 

Sonuçta, bu birleĢme sonunda böyle bir haberden ne gibi anlamlar çıkarılacağı, 

eldeki haberin ne tür geliĢmelere iĢaret ettiği düĢünülür ve sonuca varılır (Urhal, 

2008: 216). 

Ġstihbarat analizinde ilk adım, hangi bilginin analiz edileceğine karar 

vermektir. Ġstihbarat amaçlı olarak rapor ve değerlendirmelerin hazırlanmasında dört 

çeĢit bilgi söz konusudur. Açık, gizli, sahte ve henüz sır olan bilgiler. Analiz, açık 

bilgilerin toplanması, gizli bilgilerin ortaya çıkarılması ve sahte veya yanlıĢ bilgilerin 

tanımlanması ve ayıklanması ile istihbarat kullanıcılarına istenen bilginin sağlandığı, 
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diğer yandan hala cevaplanması gereken veya çözülememiĢ bilgilerin tespit edilerek 

resmi yetkililerin uyarıldığı bir süreçtir (Yılmaz, 2007: 140). Bu süreç, içerisinde 

mukayese (kıyas), kıymetlendirme ve yorumlama aĢamalarını da ihtiva eder.    

                                                                 

           TABLO 1:  Ġstihbarat Değerlendirme Kriterleri 

(Joint Doctrine Publication 2-0, 2011 : 3-20 ve 3-21) 

Derece 
Kaynağın 

Güvenilirliği 
Derece Bilginin Doğruluğu 

A Tamamıyla Güvenir 1 Tamamıyla doğru, doğruluğu diğer 

kaynaklardan teyit edilmiĢ 

B Genellikle güvenilir 2 Doğru olması kuvvetle muhtemel 

C Güvenilir 3 Doğru olması mümkün 

D Genellikle güvenilmez 4 Doğruluğu Ģüpheli 

E Güvenilmez 5 Kuvvetler muhtemel doğru değil 

F 
Güvenilirliği hakkında 

hüküm verilemez 
6 Doğruluğu hakkında hüküm verilemez 

   

   

e.  Üretilen Bilginin Tüketicilere UlaĢtırılması (Dağıtım) 

        Bilimsel çalıĢmalardan farklı olarak üretilen bilginin sonuca 

ulaĢtırılması, istihbarat açısından tümevarımsal  bir bütünlük ve tutarlılık arz eder. 

Kısıtlı bir zaman dilimi içerisinde üretilen sonuçlar devlet çapında değerlendirilir. 

Burada en önemli nokta, üretilen istihbarat raporunun doğruluk olasılığının 

yüksekliği kadar aynı zamanda bahse konu rapor veya raporların, ilgili makama 

ulaĢtırılma hızıdır. Zira vaktinde tüketicilere ulaĢtırılamayan bir raporun hiçbir 

kıymeti bulunmamaktadır. 



 

 93 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

                       ġekil 3:    Ġstihbarat Çarkı (JP 2-01, 2012) 

 

Ġstihbarat, tüketicilere çoğu zaman somut, net ve özet bir biçimde takdim 

edilir. Takdim edilen bu raporlar, yalnızca mevcut olanı değil, olması ve olmaması 

muhtemel sonuçları da içermelidir. Tüketiciler için bu bilgilerin, politikalarını 

destekler mahiyette olmasını bekler ve raporlara pragmatist perspektiften bakılır. 

Ġstihbarat servisleri, faaliyetlerini, eğer bilimsel bir temel üzerine inĢa etmek 

istiyorlarsa, mutlaka subjektif değerlendirmelerden ziyade bilimsel objektifliği esas 

alan Ġstihbaratı üretmelidirler. Zira bilimsel etik bunu gerektirir çünkü istihbarat, 

üniversite gibi, kendi özerk alanında bilimsel çalıĢmalarını yürütmek ister. Sunduğu 

ya da ürettiği her bilgi ve eser, nesnelliği ölçüsünde kıymete biner. Bu nesnellik kısa 

vadede siyasi açıdan bir değer taĢımasa da, pozitif ve negatif neticeleri, ancak uzun 

vadede ortaya çıkar. 2002 yılında Irak‟ta Kitle Ġmha Silahlarının varlığına iliĢkin CIA 

ve MOSSAD tarafından üretilen istihbaratın, yanıltıcı ve yönlendirici olması ancak 

bir süre sonra bunun doğru olmadığının ortaya çıkması gibi. 

Görev 
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Ġstihbarat birimlerince hazırlanan raporların son aĢamasında birimlerin üst 

düzey yetkililerin yapacağı kontrol ve incelemelerden sonra karar alıcılara sunulur. 

Bu aĢamadan sonra rapor onu yazanın değil, istihbarat biriminin görüĢünü 

taĢımaktadır. Bu aĢamadan önce istihbaratın tüketicisi ile son bir görüĢme yaparak 

talebin kesinleĢtirilmesinde fayda vardır.  

 

5. ĠSTĠHBARAT SERVĠSLERĠ 

a. Ġstihbarat Servislerinin Amaç ve Görevleri 

       ÇeĢitli devletler ve toplumlar, kendilerini güvende hissetmek, çıkabilecek 

problemleri önceden anlayabilmek, gereken kararları ve önlemleri planlayıp, 

risk/tehditlere karĢı hazırlanabilmek amacıyla çeĢitli alanlarda “istihbarat” yapmak, 

yani bilgi toplamak, geliĢmeleri izlemek,  bu bilgileri analiz edip değerlendirerek, 

milli menfaatleri açısından bir takım sonuçlara varmak zorundadır. “Modern Merkez-

Çevre Kuramı” ya da “Sistem Kuramı” olarak bilinen teori; “merkezin, devletin 

çevresini sürekli gözlemleyerek kendisine yönelen iç ve dıĢ tehditleri zamanında 

algılayabilmesi ve bunları bertaraf edebilmesi amacıyla geliĢtireceği ve uygulayacağı 

strateji ve politikaların oluĢumunda istihbarat kavramına yer vermesi gerektiği” 

ilkesine de sahiptir (Tılısbık ve Akbal, 2006:3). 

Günümüz dünyasında resmi istihbarat örgütleri, bağlı oldukları hükümet 

politikalarının gereği olarak daha çok iç istihbarat alanlarında faaliyet göstermeye 

mahkum edilmiĢ bulunmaktadırlar. Bu gerçeklik, istihbarat örgütlerinin kaçınılmaz 

biçimde hantallaĢması ve çağın gereklerini algılayamayan, kör servislere 

dönüĢmelerine yol açmaktadır. Dünya gerçekleri, güç odaklarının ürettikleri 

politikalar ve ülkelerine yönelik tehditleri algılayamaz duruma düĢmüĢ olan resmi 

istihbarat servisleri, bağlı bulundukları hükümetlerin dıĢ politika belirlenmesinde 

gereksinim duydukları istihbarat bilgilerine ulaĢamamaktadırlar. Bu beceriksizlikten 

yararlanmasını bilen süper güçler, amaçlarının gerçekleĢmesine uygun strateji gereği 

olarak istihbarat örgütlerinin dostluk ve dayanıĢma gereği sunduğu diplomatik 

“uyarılar” veya dolaylı yollardan sızdırdığı bilgiler sayesinde kendilerine yönelik 

tehditler hakkında bilgiye ulaĢabilen geri kalmıĢ veya geliĢmekte olan ülkelerin 

istihbarat örgütleri, bağlı bulundukları hükümetleri karĢılaĢtıkları dıĢ tehditler 

karĢısında içinden çıkılmaz labirentlere sürüklemiĢ olmaktalar. 
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Bugünün dünyasında -hangi devletin olursa olsun- ülkelerin kendi içinde 

olup biten her Ģeyi yerel istihbarat örgütlerinden çok daha iyi bilen ve gözlemleyen 

mekanizmalar, geliĢmiĢ ülkelerin istihbarat servisleridir. Bu nedenledir ki; geri 

kalmıĢ veya geliĢmekte olan ülkelerin hükümetleri hiç beklenmeyen anlarda çeĢitli 

nedenlerle elde tuttukları iktidar güçlerini bir gecede yitirebilmekte veya rejim 

değiĢiklikleri yaĢanabilmektedir. 

Tarih boyunca ülkelerin yöneticileri, belirsizlikleri azaltacak ve karar 

almada önemli avantajlar sağlayacak bilgilerden yararlanmak suretiyle, tehdit ve 

tehlikeler konusunda önceden uyarılmaya ve hazırlıklı olmaya önem vermiĢlerdir. 

Ġstihbaratın yapılmasının amacı da, karar vericilerin bu konularda bilgi ihtiyaçlarının 

karĢılanmaya çalıĢılmasıdır. Devletler, iyi teĢkilatlanmıĢ bir istihbarat sistemi 

olmadan yaĢayamazlar. Devletler, milli çıkarlarına ulaĢmak için düĢmanları hakkında 

bilgi toplamak ve kendi stratejilerini geliĢtirmek zorundadırlar (Urhal, 2008:308). 

Uluslararası istihbarat, güvenlik politikalarının geliĢtirilmesi ve 

uygulanmasında yakın veya muhtemel önemi bulunan, diğer milletlerin veya 

bölgelerin bir veya birden fazla yönü ile ilgili konularda sürekli ve yeterli istihbarat 

elde etme çabasıdır. Politikacıları ve karar alıcıları, duygu, düĢünce ve kanaatleri ile 

hareket yerine, kanıt ve analize dayanan bir düĢünce ve çalıĢma tarzına ancak 

istihbarat ulaĢtırabilir. Milli politikanın oluĢturulmasında istihbarat ile siyasal yapının 

iliĢkisi, daha geniĢ bir çerçeveden bakıldığında bilgi-eylem iliĢkisi kadar önemli bir 

faktör yoktur (Yılmaz, 2006:223). 

Uluslararası iliĢkiler disiplini içerisinde; ulusal güvenliği sağlama ve 

devletin dıĢ politikasını yürütmekle görevli karar alıcıların planlama ve 

uygulamalarında istihbarata olan ihtiyaçları, karar süreci içerisinde sürekli bir 

döngüdür. Karar verici kararını verirken içinde bulunduğu sistemin kurallarını, 

liderlik yeteneğinin, örgütsel deneyiminin, kendisine ulaĢan bilgilerin ve baĢta bilgi 

birikimi olmak üzere kiĢisel özelliklerinin etkisi altında tercihini yapmaktadır. Öte 

yandan politika oluĢturma sürecinin unsurlarını oluĢturan kadro ve yapılanma; gerek 

doğru algılamaların oluĢturulması (bilgi edinme ve analiz), gerekse bilgi-eylem 

iliĢkisi çerçevesinde uygulanabilir politikaların meydana getirilmesi ve uygulanması 

iĢlevini görmektedir (Yılmaz, 2007:195). 
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Ġstihbarat servisleri, çeĢitli kollara ayrılmıĢ güvenlik tehditlerini sezme, 

tespit etme ve önleme faaliyetlerini yerine getirmek ve ulusal çıkarları maksimum 

seviyeye taĢıyacak ahlaki gerektiğinde gayri ahlaki yöntemleri devreye sokmak 

amacıyla görevlendirilmiĢ kuruluĢlardır. Bu güvenlik tehditleri askeri ve askeri 

olmayanlar açısından kapsam babında ikiye ayrılırlar. Askeri güvenlik tehditleri, 

devlet kaynaklı ve devlet dıĢı aktörlerce gerçekleĢtirilir. Askeri olmayan güvenlik 

tehditleri ise, sosyal, ekonomik, politik, siber, çevresel ve suç unsuru barındıran 

öğelerden oluĢmaktadır. Ulusal güvenliğin sağlanmasında en etkin araçlardan biri 

olan istihbarat ve istihbarat servisleri, düĢük ve yüksek yoğunluklu savaĢlar, örtülü 

operasyonlar, yıkıcı faaliyetler, terör faaliyetleri, iç savaĢ, ayaklanma, isyan ve 

baĢkaldırı gibi silahlı ve kısa vadede yüksek risk taĢıyan tehdit unsurlarını çok kısa 

zaman içerisinde tespit etme ve ilgili makamlara ulaĢtırmakla yükümlüdür. Zira bu 

kapsamda değerlendirilen tehdit türleri, ulusal güvenlik ve anayasal düzen için en 

büyük risktir. 

Askeri/Silahlı olmayan tehdit türlerinden zorlayıcı diplomasi, ekonomik 

yaptırımlar, enerji projeleri, dıĢ borç ve finansal hareketler, misyonerlik, insan hakları 

ihlalleri, etnik ve dini çatıĢmalar, nüfus artıĢı, kimliksel problemler, çevre kirliliği, 

küresel ısınma ve iklim değiĢiklileri, kimyasal atıklar, salgın hastalıklar, göç, su 

kirliliği, narkotik ve adi suçlar, siber tehdit unsurları, ikincil derece öneme sahip 

olup, servislerin bu alanlarda da faaliyet de bulunmaları günümüzde zorunlu hale 

gelmiĢtir. Tüm bunların yanında istihbarat servisleri, askeri, teknolojik ve endüstriyel 

alanlarda milli çıkarları üst seviyede tutacak espiyonaj faaliyetlerini gerçekleĢtirerek, 

ulusal, bölgesel ve uluslararası alanlarda farklı haber toplama araçlarını kullanarak, 

stratejik istihbarat yapmalıdırlar (Hastedt,2003:49-66). 

 

b. Ġstihbarat Servislerinin Faaliyet Alanları 

       1. Espiyonaj (Bilgi Toplamak) 

           Ġstihbarat, bir memleketin, diğer bir memleket hakkında aleni, meĢru, 

kanuni Ģekilde haber toplamasıdır. Espiyonaj, yani casusluk ise, diğer bir memleketin 

kanun ve kurallarını ihlal etmek suretiyle gizli metotlarla bilgi toplama/haber 

almadır. Bunlardan birincisine kanuni veya meĢru istihbarat faaliyeti; ikincisine de 
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gayrı kanuni istihbarat faaliyeti denir. Haber alma; bir olay (bir olgu) hakkında alınan 

ya da verilen bilgi; kulaktan kulağa dolaĢan söz; olma olasılığı bulunan ya da olacak 

bir Ģey hakkında önceden yapılan uyarı, bir Ģeyi duyup öğrenmek olarak sözlüklerde 

geçmektedir. Amerikan Merkezi Ġstihbarat Örgütü (CIA) ne göre istihbarat örgütleri 

dört çeĢit ürün sunmaktadır; 

 Cari Ġstihbarat (Günlük olaylar ve global geliĢmelerin yer aldığı 

istihbarat brifingleri veya özetleri) 

 Tahmini Ġstihbarat (Güvenlik konularında uzun dönemli tahminlere 

dayalı bölgesel değerlendirmeler) 

 Ġkaz Ġstihbaratı (Alarm veya kısa sürede oluĢabilecek tehdit ve risklere 

yönelik emareler) 

 AraĢtırma Ġstihbaratı (ÇeĢitli ülkeler ve terörizm, kitle imha silahları, 

ekonomik trendler gibi ulus aĢan konulara yönelik orta ve uzun vadeli 

araĢtırmalara dayanan istihbarat raporları)  (Yılmaz, 2007: 86-87). 

Ġstihbarat faaliyetlerinde, öncelikle düĢman veya düĢman olması muhtemel 

devletlerin niyeti, planı ve kapasitesi hakkında bilgi toplanır. Bundan amaç, düĢman 

veya düĢman olması muhtemel devletlerin, bizim hakkımızda kısa ve uzun vadeli ne 

düĢündüklerini öğrenmek, düĢüncelerini hangi Ģekillerde uygulama sahasına 

koyacaklar, kimlerden nasıl ve hangi Ģekillerde destek ve yardım göreceklerini 

bilmek, milli gücü hakkında bilgi toplamaktır. Bu hususlar hakkında derlenecek 

bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda devletlerin, gizli hedeflerini, hassas zayıf 

noktalarını, fizik moral kaynaklarının odak noktalarını tespit etmiĢ oluruz (ġenel, 

1997: 32-33). 

Espiyonaj faaliyetlerinin anlaĢılabilmesi için, iç ve dıĢ espiyonaj Ģeklinde 

bir ayrıma gidildiği görülmektedir. Aslında iç ve dıĢ espiyonaj arasındaki ayrım, 

yapılıĢ tarzı, verilen hedef, uygulandığı yer ve çalıĢtırılan elemanlar bakımından 

kolayca anlaĢılabilir. Ġç ve dıĢ espiyonaj, bir devletin asli görevleri arasında olmakla 

birlikte, bir ülkenin savunma ve güvenliğiyle ilgili çok önemli konularından birisini 

oluĢturur. Ġç espiyonaj, bir ülkenin kendi sınırları içinde, devletin idare Ģeklini, genel 

düzenini bozmak ve rejimi yıpratmak amacı ile yapılan hazırlık ve uğraĢları ortaya 

koymak veya hükümete karĢı olan unsurların faaliyetlerini araĢtırmak, kamuoyunun 
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fikir ve eğilimi hakkında bilgi edinmek üzere yapılan çalıĢmalardır. DıĢ espiyonaj 

ise; bir devletin diğer bir devlete ait sırlarını elde etmek amacı ile yaptırdığı gizli 

faaliyete denir (Tezsever, 1999:170). 

Legal espiyonaj operasyonları, hedef ülkede; elçilik ve konsolosluk gibi 

tamamen legal statüye sahip olarak resmi hizmet güden bir ajanın, kontrolü altındaki 

espiyonaj faaliyetleridir. Yani bu operasyonları yürütenlerin hedef ülkede diplomatik 

bir statüsü vardır. Yakalandıkları zaman hedef ülkenin mahkemelerinde “Devletler 

Hukuku” gereği yargılanamadıkları görülür. Bunlar ancak Devletler Hukuku‟na göre 

hedef ülkece “ Persona Non Grata (İstenmeyen Kişi)” ilan edilerek ülkelerine iade 

olunurlar. Ġllegal espiyonaj operasyonları ise, hedef ülkede bulunan elçilik gibi 

temsilcilikler ile doğrudan teması olmayan espiyonaj faaliyetleridir. Bu sistem gizli 

olarak faaliyet gösterir ve gizli haberleĢmeden yararlanır. Yani bunların hedef ülkede 

bulunan kendi ülkeleri diplomatik temsilcikleri ile resmi veya diplomatik iliĢkileri 

mevcut değildir (ġenel, 1997:74). 

Gizli operasyonlara baĢvuran bütün ülkelerini haber elemanlarının temini, 

bunların sevk ve idaresi ve haber toplama sistemleri ile iletiĢim ağlarını her gün 

geliĢtirdikleri ve teknolojik geliĢmelerden azami derecede faydalandıkları bir 

gerçektir. Yine her ülke, kendisine özel teknik ve metotları sürekli geliĢtirmekte ve 

bu gizli operasyonları uygulayarak, bilgileri gizleme ve aktarma yolları bulmaktadır. 

ABD dıĢ politikasının Ģekillenmesinde ve yürütülmesinde gizli operasyonların sıkça 

kullanıldığı bilinmektedir (Daugherty, 2006).  

Espiyonaj faaliyetlerinde standart veya herkesin müĢterek kabul ettiği metot 

ve teknikler bulunmadığından, uygulanmasındaki farklılıkları ortaya koymak 

mümkün değildir. Ancak, pratik ve geniĢ düĢünme kabiliyeti, yaratıcı zeka ve üstün 

mahareti gerektiren espiyonaj faaliyetlerinin farklı uygulama metot ve tekniklerine 

rağmen teori bazında aralarında çok büyük farklılıkların bulunmadığı görülmektedir 

(Urhal, 2008:280). Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, istihbarat faaliyetleri fiziki 

ve teknik olarak yürütülen ve genel olarak açık, kapalı ve yarı açık yarı kapalı 

kaynaklar olmak üzere üç tür kaynaktan yararlanılarak yürütülmektedir. 
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2. Kontr/Espiyonaj ve ĠKK 

       KarĢı casusluk yani Kontr/Espiyonaj, hedef istihbarat birimlerinin 

casusluk eylem ve iĢlemlerini boĢa çıkartmak veya engellemek için geliĢtirilen karĢı 

koyma çalıĢmaları olarak da tanımlanmaktadır. BaĢka bir ifadeyle Espiyonaj‟a karĢı 

koyma; “Ġstihbarata karĢı koymanın espiyonaj faaliyetlerinin teĢhisi, takibi ile bu 

faaliyete katılanların yakalanmalarını, teĢkilat ve sistemlerinin imha edilmesini amaç 

edinen aktif veçhesi anlaĢılır.” (ġenel, 1997:86). Espiyonaja karĢı koymada yapılacak 

asıl iĢ, gizli teĢkilatın personel, tesis ve malzemelerini bulup meydana çıkarmak, bu 

teĢkilatın yürüttüğü faaliyetleri esas hedefinden saptırmak, yanlıĢ haberler yaymak 

suretiyle, teĢkilat mensuplarının birbirlerine olan güvenlerini sarsmak, hulul 

operasyonları, sızmalarla bu gizli teĢkilat kontrolünü ele geçirmek ve mümkün 

olduğu taktirde kendi amacına hizmet eder hale getirmek, esas amaçlarına 

ulaĢamadan teĢkilat mensuplarını ve kurdukları ağı bütün varlığı ile ortaya çıkarıp 

yakalamak Ģeklinde özetlenebilir  (Urhal, 2008: 286). KarĢı casusluğun amacı, pasif 

eylemlerin engellemeye çalıĢtığı Ģeyi gerçekleĢtirmek, yani yabancı devletlerin karar 

alıcılarının ve istihbarat servislerinin düĢünce, niyet, planlarını ve çalıĢma 

sistemlerini deĢifre etmektir. M.Herman; karĢı istihbarat ile karĢı casusluk arasındaki 

iliĢkiyi tanımlarken, karĢı istihbaratın, örneğin yabancı istihbarat servislerinin 

içinden eleman devĢirerek yabancı servislere saldırı anlamını taĢırken, karĢı 

casusluğun ise, yabancı servislerin benzer saldırılarını tespit ve imha/etkisizleĢtirme 

olduğunu ifade etmektedir (Özdağ, 2008: 163-164). 

Ġstihbarat‟a KarĢı Koyma (ĠKK)‟nın genel olarak yabancı dillerdeki karĢılığı 

Contre-intelligence‟dir. Türkçe karĢılığı ise Ġstihbarata KarĢı Koymadır. ĠKK 

kavramı, savaĢ ve barıĢ zamanlarında espiyonaj, sabotaj ve yıkıcı faaliyetler ile karĢı 

istihbarat servislerinin düĢmanca hareketlerinin sezilmesi, önlenmesi ve zararsız hale 

getirilmesi konularını kapsamına almaktadır (Tezsever, 1999:170). ĠKK, bilgilerin 

espiyonaja karĢı, madde ve tesislerin sabotajlara karĢı, personelin de yıkıcı 

faaliyetlere karĢı korunması, milli güvenlik için tehlike yaratabilecek, küskün kiĢi 

veya grupların muhtemel zararlı faaliyetlerini zamanında teĢhis ederek zararsız hale 

getirme faaliyetlerine denir (ġenel, 1997: 51). 

ĠKK kapsamında ele alınan güvenlik tedbirleri ikiye ayrılmaktadır. Ġlki, 

casusluk, sabotaj, terör, anarĢi ve her türlü haber toplama faaliyetlerini tespit etmeyi 
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ve aktif istihbarat faaliyetlerine engel olmayı hedefleyen “Aktif Tedbirler”dir. 

Ġkincisi ise, fiziki güvenlik, personel güvenliği, bilgi, doküman ve haberleĢme 

güvenliği, tesis ve malzeme güvenliği ile donanım ve siber güvenliği kapsayan 

önleyici nitelikte ve savunma tarafı ağır basan “Pasif Tedbirler”dir. 

ĠKK, negatif istihbarat faaliyetlerine karĢı koruyucudur ve bir anlamda 

panzehirdir. Dolayısıyla, aktif istihbarat faaliyetlerinin beraberinde taĢıdığı bir 

zorunluluktur. Bu nedenle ĠKK‟nın iyi anlaĢılması için, istihbaratın temel bilgilerinin 

çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Hatta iyi bir ĠKK uzmanı olmak için istihbarat genel 

kültür düzeyinin üstünde bilgi, birikim ve kapasiteye sahip olmak gerekir. Çünkü, 

operasyonların uygulanması sırasında karĢı tarafın baĢvuracağı tuzaklara aĢina ve 

hazırlıklı olmak, bu tuzaklara düĢmeyerek operasyonun baĢarısızlığını önlemek ilk 

Ģarttır (Urhal, 2008: 287). Bu nedenle özetle denilebilir ki, espiyonaj bilinmeden 

kontr/espiyonaj; kontr/espiyonaj bilinmeden de espiyonaj faaliyeti profesyonel bir 

Ģekilde icra edilemez. 

KarĢı-istihbaratın, istihbarattan ayrı bir branĢ olduğu, ayrı bir eğitim 

gerektirdiği, farklı bir mesleki yaklaĢımı temsil ettiği göz önünde tutulmadan 

istihbarat ile karĢı-istihbarat arasındaki fark anlaĢılmaz. KarĢı-istihbaratçıların, 

pozitif istihbarat toplama konusunda deneyimsiz ve bundan dolayı da beceriksiz 

oldukları ifade edilmektedir. Oysa bu oldukça haksız bir tespittir. KarĢı-istihbarat ile 

karĢılaĢtırıldığında istihbaratın daha kolay olduğu bile söylenebilir. Üstelik 

istihbaratta ortaya çıkan sonucu teĢkilat içinde ve dıĢında satmak daha kolaydır. 

KarĢı-istihbaratta baĢarı ve böylece kariyer yükselmesi daha zordur (Özdağ, 2008: 

160). KarĢı-istihbarat, istihbaratçının uzun süreli eğitimini destekleyecek bir eğitim 

programından mahrum olduğu için karĢı-istihbaratta çalıĢanlar için kabul edilmiĢ bir 

kariyer planlaması yoktur. KarĢı-istihbarat, büyük ölçüde saygın bir Milli Güvenlik 

mesleği olarak kabul edilmez. Bundan dolayı karĢı-istihbarata yapılan atamalar, bir 

kariyer geliĢimi olarak kabul edilmez. KarĢı istihbaratta birçok üst düzey 

pozisyonlarda önemli ölçüde karĢı-istihbarat deneyiminden ve eğitiminden mahrum 

kiĢiler bulunmaktadır (Golovin, 2011:4).  Bu bağlamda karĢı-istihbarat elemanında 

olması gereken özellikleri belirtmek gerekirse; 

 EleĢtirisel düĢünce yeteneği, 

 Mükemmel insani iliĢki yeteneği, 
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 Hem yazılı hem sözlü olarak iletiĢim yeteneği, 

 Temelden ileri eğitime kadar, bütün karĢı-istihbarat tekniklerine 

hâkimiyet, 

 DüĢman istihbarat servisinin kültür, kapasite ve operasyon metotları 

ile ilgili kapsamlı bilgiye sahip olma, 

 Mensup olduğu istihbarat servisinin tarihi ve misyonu ile ilgili bilgi 

sahibi olma, 

 DüĢman istihbarat servislerinin karĢı istihbaratlarının ne tür bilgi 

aradıkları hakkında bilgi sahibi olma, 

 Değerli bilgiyi düzgün Ģekilde rapor etme yeteneği, 

 Servisler arasında operasyon yapma istek ve yeteneği, 

 Elde edilebilir operasyonel ve analitik araçlar hakkında bilgi sahibi 

olma, 

 Özellikle gizli olan ve gizli olmayan bilgisayar ağları hakkında bilgi 

sahibi olma, 

 KarĢı-istihbaratın hukuki zeminin ile ilgili bilgi sahibi olma, 

 Bilgi teknolojilerinin kullanımı ve güvenlik zaafları hakkında bilgi 

sahibi olma, 

 Farklı operasyon ortamlarında çalıĢabilme yeteneği.
23

  

 3.Örtülü Faaliyetler 

       Ġstihbaratın, karĢı tarafın niyet ve kapasitelerini ön görme ve öğrenmenin 

ötesine geçip, karĢı tarafın eylemlerinin yönünü belirleme hedefine yönelmesi, yeni 

bir tür istihbarat çalıĢması gerektirir. Psikolojik savaĢın bir parçası olan bu tür 

çalıĢmalara örtülü operasyon denilebilir. Örtülü operasyonlar öyle planlanır ve 

                                                           
23  Fundamentals Elements of the Counterintelligence Discipline,  http://www.fas.org/irp/ops/ci/elements.pdf 

(EriĢim tarihi, 01.04.2014) 
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gerçekleĢtirilir ki, destekleyicisi, gerektiğinde gayet ikna edici bir Ģekilde inkar 

edebilir (Goodmin, 1987: 130). 

Örtülü operasyonlar, istihbarat altyapısı ve kapasitelerini, yabancı 

hükümetleri, olayları, örgütleri ve kiĢileri, örtülü operasyonu düzenleyen ülkenin dıĢ 

politik hedefleri doğrultusunda etkilemek için kullanılarak yapılan faaliyetlerdir. 

Ġngiliz istihbarat literatüründe, “özel politik eylem”, Rus istihbarat literatüründe, 

“etkin önlem” diye adlandırılan örtülü operasyonlar, kültürel faaliyetlerden bir ülke 

içinde düzenlenen sabotaj ve suikastlara kadar geniĢ bir alana yayılırlar. 

Konvansiyonel olmayan savaĢ, yani gerilla savaĢında olduğu gibi, örtülü veya gizli 

diğer doğrudan saldırı operasyonları ile dolaylı, yıkıcı eylemleri, sabotaj, uyuĢturucu 

kaçakçılığının desteklenmesi, mafyanın desteklenmesi ve istihbarat faaliyetlerini 

kapsar. Örtülü operasyonların bu niteliklerini gizlemek, gerçekleĢtirdikleri, ülke 

aydını ve halkının dikkatinden kaçmak için kullandıkları temel bir yöntem, “komplo 

teorisi” tezini yerleĢtirip, özellikle aydınların zihnine perde çekmektir. Aydınlar, 

sosyal yaĢamın dıĢ müdahaleler ile Ģekillendirilemeyeceği gibi bir ön kabul ile 

hareket ederek, modern politikanın bir parçası olan komplolara, daha baĢtan rasyonel 

değil, psikolojik bir tavır ile karĢı çıkmakta; yapılan izahları ne kadar mantıklı olur 

ile olsun “komplo teorilerinin ilk özelliği mantıklı olmalarıdır” diyerek reddetmekte 

ve böylece içinde yaĢadıkları komployu algılayamamaktadırlar (Özdağ, 2008: 257).   

Uluslararası iliĢkilerde savaĢ ve diplomasi yöntemlerinin yanı sıra pek çok 

istihbarat uzmanı, dıĢ politika kararlarının uygulanmasında “üçüncü yöntem”den söz 

etmektedir. Bir CIA yetkilisine göre örtülü operasyonlar askeri ve politik 

seçeneklerden sonra gelen üçüncü seçenektir. Üçüncü seçeneğe karar vermek her 

zaman istihbaratın, analizin ve teĢkilatın kalitesine değil, genellikle çeĢitli alanlardaki 

güvenlik endiĢelerine uygulanacak teknikler ve kararlılığa bağlıdır. Bu yöntem hedef 

veya rakip ülke ile ilan edilmemiĢ bir savaĢı kapsayan örtülü ve gizli yöntemlerdir. 

Böylece doğrudan bir savaĢa girmeksizin ve ulusal gücü topyekün bir mücadeleye 

sokmaksızın asimetrik hale getirilmiĢ bir savaĢ ile sonuç alınmaktadır. Gizli ve örtülü 

yöntemler, doğrudan savaĢ ilanıyla karĢılaĢtırıldığında hem daha sessiz, hem de 

büyük ölçekli seferberliği gerektirmeyen yöntemlerdir. Üçüncü yöntem diplomasiden 

daha sert ve etkili askeri önlemlerden daha az yıkıcı ve masrafsızdır. Kissinger, 

“Askeri operasyonların uygun olmadığı, diplomasinin etkisiz kaldığı gri alanlarda 

Amerikan çıkarlarını savunacak etkili bir istihbarat örgütüne ihtiyacımız vardır” 
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diyerek dıĢ politika kararlarının uygulanmasında üçüncü yöntemin bir bakıma 

tanımını yapmıĢtır (Yılmaz, 2007: 105-106). 

Örtülü operasyonlar, istihbarat fonksiyonlarının en tartıĢmalı alanlarından 

biridir. Bu sorumluluk sadece istihbarat teĢkilatlarına verilmese de bu görev öncelikle 

onlardan beklenmektedir. Amerikan terminolojisinde örtülü operasyonların içine 

sadece paramiliter operasyonlar değil, propaganda ve psikolojik harp faaliyetleri ile 

bilgi toplamak için yapılan çeĢitli faaliyetler de dahil edilmektedir. Bir tanıma göre 

örtülü operasyon; bir hükümet tarafından diğer bir ülke veya topraklarında kendini 

saklayarak yapılan etkileme faaliyetleridir (Godson, 1981:1). 

Ġstihbarat örgütlerinin ve iĢ birliği yapılan kurumların örtülü operasyon gücü 

ülke politikalarının uygulanmasında politikacılara hareket kabiliyeti sağlar (Jordan, 

Taylor ve Korb, 1994:138). Örtülü operasyonlara ABD politika uygulayıcıları 

tarafından sık sık baĢvurulduğu ile ilgili pek çok örnek bulunmaktadır. Örtülü 

operasyonlar, dıĢ politika ve ulusal güvenlik hedeflerinin gerçekleĢtirilmesinde 

istihbarat sisteminin entegre bir parçasıdır (Sarkesian, 1995:140). 

 

4. Psikolojik SavaĢ ve Propaganda 

   Psikolojik savaĢ, uygulama alanı olarak psikolojik harekatı kapsamaktadır. 

Psikolojik harekat, milli hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için, milli güç unsurlarından 

biri ile yürütülen faaliyetler iken, psikolojik savaĢ, bütün milli güç unsurları ile bir 

devletin veya devletler grubunun diğer devlet veya devletler grubu üzerinde milli 

menfaatlerini gerçekleĢtirmek üzere yürüttüğü faaliyetlerdir (Urhal, 2008:258). 

Psikolojik savaĢ, “Klasik anlamda savaĢın kazanılması veya kaybedilmesinde, 

savaĢtan sonra da üstünlüğün devam etmesinde veya sorunların çözülmesinde 

insanların duygu, düĢünce ve davranıĢlarını değiĢtirmek amacıyla bilginin 

kullanılması ve sonuç alınmasıdır.” Psikolojik savaĢın birinci adımı hedefini ve 

kendini iyi tanımaktır. Ġkinci adımı, baskı ve ikna yöntemlerini ustaca kullanarak 

karĢı tarafta psikolojik çöküntü uyandırmaktır (Tarhan, 2003:15-16). 

Uluslararası güç mücadelesinde diplomasi, ticaret veya kültürel ağırlıklı 

çeĢitli baskı araçlarıyla kurulup devam ettirilmeye çalıĢılan uluslararası düzenin 

ürettiği çeĢitli kavramlardan bazıları ülkeler arası dostluklar, müttefiklikler ve 

tarafsızlar Ģeklinde kendini gösterir. Bu kavramlar, rakip devletlerin amaçlarına, milli 
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çıkarlarına ve tarihi beklentilerine bağlı olarak değiĢir. Psikolojik savaĢ faaliyetleri, 

bu kavramların dıĢındadır. Psikolojik savaĢ; uluslararası düzende varlığı kaçınılmaz 

olan, açıkça kabul edilip sahiplenilmeyen, ancak her yerde ve her fırsatta mevcut 

imkanlar dahilinde icra edilen bir araç olarak görülmektedir. Psikolojik harekat, 

dostlar, müttefikler ve tarafsız ülkeler arasındaki güç ve rekabet mücadelesinde en 

etkili ve tercih edilen bir silahtır. Bu harekâtın hem barıĢ ve hem de savaĢ zamanında 

durmaksızın aynı Ģiddetle devam ettirilmesi baĢlıca özelliğidir (Kumkale, 2007:87). 

Bu nedenle istihbarat servislerinin aktif ve pasif eylem ve tedbirler bağlamında sıkça 

karĢılaĢtığı bu savaĢ türüne, “Psikolojik SavaĢ Ġstihbaratı” adı verilir. 

Psikolojik SavaĢ Ġstihbaratı, topyekun bir istihbarattır. Amacı düĢmanın / 

rakibin/dostun bütün toplumsal özelliklerine nüfuz ederek, onun bütün güçlü ve 

güçsüz yanlarını anlamaktır. Hedef unsurun stratejik zekasını ve toplumsal 

psikolojisini çözecek Ģekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Kültürel doku analizi, 

dini yaĢam ve inançlar, seçkinler, özellikle incelenmesi gereken alanlardır. BaĢarılı 

bir psikolojik savaĢ istihbaratı için, baĢarılı stratejik, politik ve sosyolojik istihbarat 

Ģarttır. Psikolojik savaĢın baĢarılı olabilmesi için psikolojik operasyon noktalarının 

bir baĢka ifade ile, psikolojik sıklet merkezlerinin çok iyi belirlenerek baskının 

psikolojik savaĢta etki merkezli operasyon (EMO) diye adlandırılan uygulamalarla 

bu merkezler üzerinde uygulanması, baĢarı Ģansını arttıracaktır. (Özdağ, 2008: 219-

220). 

Psikolojik savaĢın saldırı ve savunma amaçlı olarak, stratejik amaçlı 

psikolojik savaĢ, taktik psikolojik savaĢ, takviye edici psikolojik savaĢ, provokasyon 

tipi psikolojik savaĢ olarak ayırmak mümkündür. Stratejik amaçlı psikolojik savaĢ; 

dost, düĢman bütün topluluklara yöneltilir. SavaĢ hatlarının gerisi öncelikle planlanır. 

Beyaz propaganda
24

 tercih edilir. Haberler doğru çıktıkça inandırıcılık artar. Taktik 

psikolojik savaĢ; stratejik planın, belirli alanlarda uygulanmasıdır. Planlar, en iyi 

hareket tarzını oluĢturmak için yapılır. Kar zarar analizleri yapılarak belirli bir hedef 

belirlenir, o hedefe yönelik çalıĢma grubu oluĢturulur. KarĢı tarafın maneviyatını, 

direncini kırmaya yönelik, içinde bulunduğu kötü durumu anlatarak, karĢı tarafı 

teslim olmaya ikna etmek için çalıĢılır. Takviye edici psikolojik savaĢ; savaĢ 

sonrasında halkı rahatlatıcı ve güven verici telkinleri içeren, ayaklanmayı önleyerek 

itaati sağlayan psikolojik bir savaĢtır. Provokasyon tipi psikolojik savaĢ; saldırı 

                                                           
24 Kaynağı belli olan propaganda türü. 
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türünde bir psikolojik savaĢ türüdür.  Önceden planlanmadan, genellikle “ani 

görevler” Ģeklinde ortaya çıkar (Tarhan, 2003: 29-30). 

Psikolojik savaĢın, baĢarılı Ģekilde yürütülmesi, belirli temel ilkelerin 

titizlikle uygulanmasını bağlıdır. Bu ilkeleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

 Psikolojik savaĢ bir uzmanlık konusudur ve uzmanları tarafından 

yürütülmelidir. 

 Psikolojik harekât uzmanlığı, disiplinler arası bir çalıĢma üzerine 

kurulur. Bu disiplinler öncelikle psikoloji, sosyoloji, psikiyatri, siyaset bilimi, 

reklamcılık gibi disiplinler olmalıdır. 

 BaĢarılı bir psikolojik savaĢ, ancak baĢarılı bir psikolojik savaĢ 

istihbaratı sonrasında gerçekleĢtirilebilir. 

 BaĢarılı bir psikolojik savaĢ yapılabilmesi, psikolojik savaĢ 

hedeflerinin çok iyi tanımlanmasına, toplumsal/psikolojik sıklet 

merkezlerinin doğru tespit edilmesine bağlıdır. 

 Bu sıklet merkezlerine uygun araçlarla uygun psikolojik harekatların 

yapılmasına bağlıdır. 

 Psikolojik savaĢın süresi konusunda sabırlı olunmalıdır. En zor 

yenilen insan organı, beyindir. 

 Psikolojik savaĢ devam ederken, sürekli olarak hedeflere ulaĢılıp 

ulaĢılmadığı konusunda değerlendirmeler yapılmalı ve gerekiyor ise yeni araç 

düzenlemelerine gidilmelidir (Özdağ, 2008: 230-231). 

Propaganda; hedef olarak seçilen toplulukların morallerini bozmak, onların 

her alanda baĢarma gayretlerini, mücadele azim ve iradelerini yok etmek, insanların 

inançlarını zayıflatarak, kendilerine olan güvenini kaybettirmek ve nihayet kendileri 

tarafından tespit edilen belirli fikirleri aĢılamak maksadı ile psikolojik harekâtın 

baĢvurduğu en etkili vasıtadır. Propaganda, uygulayan tarafa yarar sağlamak 

amacıyla belirli bir grubun fikir, duygu, davranıĢ ve tutumlarını etkilemek için 

hazırlanmıĢ, kullanan tarafın milli amaçlarını destekleyen her türlü bilgiler, fikirler, 

doktrinler veya özel çağrılardır (Kumkale, 2007: 132). 
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Propagandanın uzun vadeli amacı; sanal tehditler, demokrasi, geliĢme, 

iletiĢim, küreselleĢme gibi bazı idealize edilmiĢ kavramlar kullanılarak öncelikle 

hedef ülke veya kitleyi kendisi gibi düĢünecek ve böylece oluĢturulan ve sonrasında 

nüfuz edilen boĢluklardan faydalanılarak kendi yönlendirme mekanizmalarının 

içerisinde barınmasını kabullenecek “ikna (conviction)” düzeyi ve güvenlik ortamı 

oluĢturmaktır. Bunun manivelası ise halk ile yönetenler arasına nüfuz etmek üzere; 

çeĢitli vakıf, enstitü, düĢünce kuruluĢu, sivil toplum örgütü gibi yapılar ele 

geçirilerek veya kontrol edilerek ülke egemenliğini kontrol eden, ulus-devleti 

geçirgen kılan bir tabaka veya ağ oluĢturulmasıdır. Buna hedef ülke içerisinde 

güvenlik ortamının siyasi açıdan Ģekillendirilmesi de diyebiliriz (Yılmaz, 2007: 99). 

Etkili bir propaganda da, mutlaka belli ilkeler bulunmalıdır. Bu ilkeleri 

belirtmek gerekirse propaganda; inanılır olmalı, ilgi çekici olmalı, hedefin kültürel ve 

ahlaki yapısına uygun olmalı, dikkat çekmeli ve anlaĢılır olmalı, beden dili 

kullanılmalı, hedefe uygun bir öneri-çözüm üretmeli, bir ihtiyaca cevap vermeli, 

internet ortamı da kullanılmalıdır. Ġstihbarı bir faaliyet olarak da propaganda da 

belirli ilkeler geçerlidir. Bunlar; cazibe ilkesi, netlik ve sadelik ilkesi, sempatiklik 

ilkesi, sürpriz ilkesi, sentez ilkesi, tekrar etme ilkesi, iĢbat (doyma-doyurma) ilkesi, 

armoni ilkesi, tek hasım-tek düĢman ilkesi ve birlik ve sirayet ilkesidir (Urhal, 2008, 

271). 

Propaganda, istihbarat örgütlerinin fonksiyonları arasında en az bilinen ve 

açığa vurulanıdır. Ġstihbarat örgütleri propagandayı, kendi açık görevleri içinde ifade 

etmezler. Bunun temelinde genellikle kendilerini daha çok psikolojik savaĢ 

istihbaratı ile ilgili görmeleri ve propagandanın genellikle örtülü operasyon 

faaliyetlerinin bir çeĢidi olarak görülmesi gibi nedenler bulunmaktadır. Ancak, 

stratejik istihbarat faaliyetleri ve uluslararası iliĢkiler içinde propagandaya 

baĢvurulması güvenlik politikalarının desteklenmesinde süreklilik isteyen 

vazgeçilmez bir unsurdur. Gerek uygulanan yöntemler, gerekse kullanılan vasıtaların 

örtülü olma ihtiyacı propagandayı, istihbaratın ana fonksiyonlarından biri haline 

getirmiĢtir. Hedef kitlenin belirlenmesi, isabetli temalar ve yöntemlerin seçilmesi, 

propaganda vasıtalarının gizliliğinin sağlanması ve uygun kullanımı gibi konular 

propaganda planlamasının ana unsurlarını oluĢturmaktadır (Yılmaz, 2007: 98). 
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Ġstihbarat servisleri, çoğu zaman propaganda faaliyetleri yürütmenin ötesinde 

propagandaya karĢı koyma faaliyetleri ile daha sık meĢgul olmaktadırlar. Stratejik ve 

taktik boyutta (kaynak, araç, içerik, toplum, hedef ve etki ) analizleri yapılarak, 

hasmın yönelttiği propagandanın niteliği, büyüklüğü, amacı ve yönü tespit edilir. 

Anlamlandırılan bu propaganda türü, önleme, çürütme, saptırma, sessiz kalma, 

yalanlama, bağıĢıklık kazandırma, önemsemiyor görünme ve aldatma/yansıtma gibi 

yöntemler kullanılarak bertaraf edilmeye çalıĢılır. Propaganda, ulusal güvenlik 

noktasında en az savaĢ kadar tehlikeli bir araçtır. Bu tehdit ancak, zeka ve bilgiyi 

harmanlayarak, milli menfaatler ölçüsünde taktikler geliĢtirebilecek devletin “aklı” 

olan istihbarat teĢkilatı tarafından bertaraf edilebilir. 

 

6. ĠSTĠHBARAT VE GÜVENLĠK ĠLĠġKĠSĠ 

Özellikle soğuk savaĢın sonlanması, küreselleĢmenin etkilerinin dünya 

çapında belirgin hale gelmesi ile tehdit ve terör kavramları değiĢkenliğe uğramıĢ ve 

saldırının sadece dıĢarıdan değil içeriden de gelebileceği birçok farklı ülkede ortaya 

çıkan terör grupları ve eylemleri ile anlaĢılmıĢtır. ABD‟de yaĢanan 11 Eylül 

saldırılarının daha sonra; Ġspanya, Ġngiltere, Türkiye gibi farklı ülkelerde benzer terör 

olaylarının yaĢanması aslında modern dünyanın kendisine son vermek isteyen 

örgütlerle ne kadar iç içe yaĢadığını ortaya koymuĢtur.  

Böyle bir ortamda istihbarat servislerinin iĢi daha da zor hale gelmiĢtir. 

Yapılan saldırıların asimetrik bir yapıda olması bunlara karĢı konvansiyonel ölçekte 

önlem almayı da zorlaĢtırmaktadır. Özellikle teknolojide yaĢanan geliĢim ve 

örgütlerin klasik yapılarını terk ederek bağımsız hücreler halinde faaliyet 

göstermeleri yaĢanabilecek olaylarının önüne geçebilmeyi eskisinden çok daha zor 

bir hale getirmektedir. 11 Eylül ve sonrasında yaĢanan birçok saldırı tekniği o güne 

kadar neredeyse ilk defa denenmiĢ olup birçoklarının akıl sınırlarını zorlayan 

niteliktedir (Balkan, 2006:62). 

Hükümetler yaĢanan olaylara karĢı önlem almakta zorlanmakta, geliĢmiĢ 

demokratik toplumlarda güvenlik-özgürlük ikilemleri baĢ göstermektedir. Devletlerin 

maruz kaldıkları veya ihtimal dahilinde gördükleri tehditlere karĢılık aldıkları en 

önemli önlem istihbarat yapılanmalarını, çalıĢma metotlarını ve tekniklerini gözden 

geçirmek ve istihbarat teĢkilatlarının imkan ve kabiliyetlerini arttırmak olmuĢtur. 
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Teknolojik altyapı güvenliği, siber güvenlik, teröre karĢı ortak istihbarat gibi konular 

devletler arası iĢ birliğinin en önemli konuları haline gelmiĢtir. Ancak yapılanlar ve 

yapılmayanlar eleĢtiri konusu olmaktan kurtulamamıĢtır. Son olarak ABD istihbarat 

çalıĢanı Edwar Snowden tarafından yapılan ifĢaatlar tüm dünya çapında yankı 

bulmuĢ ve ABD yönetimi eleĢtirilerin merkezi haline gelmiĢtir. Bunlara karĢılık ABD 

BaĢkanı Obama tarafından yapılan  “Hem yüzde 100 güvenlik hem yüzde 100 

mahremiyet olmaz” 
25

 sözleri ortaya gerçekçi bir bakıĢ açısı koyarken bahsedilen 

yüzdenin belirlenmesi hususu önem arz etmektedir. Burada önemli olanın; istihbarat 

kurumlarının görev ve yetki alanlarının sınırlarını belirlemek ve bunları kontrol 

etmede iç denetimin kadar dıĢ denetimin de sağlanması ve bunun da çok ciddi bir 

Ģekilde yapılması gerektiğidir. Devlet faaliyetlerindeki Ģeffaflık, istihbaratın gizliliği 

ile ulusal güvenlik ve  istihbarata karĢı koyma arasındaki iliĢki uzun zamandır 

tartıĢılmaktadır. Bu iliĢkiler arası sağlıklı bir denge kurulması hem hükümetlerin hem 

de istihbarat teĢkilatlarının yararınadır (Herman, 1991:229-239). 

TartıĢma konusunun özellikle teknolojik istihbarat alanında toplanması 

yaĢadığımız geliĢmelerin sonucu ortaya çıkan değiĢimlerdir. AnlaĢılan Ģudur ki; 

teknolojik geliĢmeler hız kesmeden dünya çapında geliĢecek ve bugün dahi 

bunlardan faydalanamayan milyonlarca insan bir süre sonra biliĢim ağalarının bir 

parçası haline gelecektir. Böylelikle haber toplama alanı geliĢtikçe incelenmesi 

gereken veri miktarı artacak tehdit emaresinin arandığı yığın daha da büyüyecektir. 

YaĢanan geliĢmeler karĢı, istihbarat kurumlarının ne hızda adapte olacağı “ne kadar 

güvendeyiz?” sorusunun da cevabı olacaktır, fakat buradan anlaĢılması gereken sanal 

dünyanın kontrol altında tutulmasının gerekliliği değil, neyin nerede aranması ve 

bulunduğu zaman da çok detaylı Ģekilde analiz edilmesi gerekliliğidir. 

Tehditlerin geçirdiği değiĢim onların hedef aldıklarını da değiĢtirmiĢ, yeni 

terörizm dalgası asker-sivil veya devlet-sivil ayrımı yapmaksızın en fazla zarar 

vererek en büyük propagandayı yapacak Ģekilde hareket etmektedir. Bu bağlamda 

korunması gereken ve hedef olması muhtemel her bir kiĢi, tesis, altyapıya iliĢkin 

olarak hazırlıklı olmak gerekmektedir. Ulusal güvenlik konusu artık askeri 

kapsamdan çıkmıĢ olup, bir ülkenin en basit tüketim markası veya en çok bilinen bir 

kiĢisi dahi terörün hedefi olabilmektedir.  

                                                           
25 Radikal gazetesi internet sitesi,  http://www.radikal.com.tr/dunya/obamadan__hesap_soruluyor-1137345   

(EriĢim tarihi 11.03.2014) 

http://www.radikal.com.tr/dunya/obamadan__hesap_soruluyor-1137345
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Bu bağlamda istihbaratın önemi de geçmiĢ döneme nazaran çok daha 

artmıĢtır. Bahsedilen istihbarat sadece devlet eliyle üretilen istihbarat değil, özellikle 

küreselleĢme sonucu tüm dünyaya yayılmıĢ ve bazıları devletlerden dahi daha geniĢ 

alanda faaliyet gösteren Ģirketleri de kapsamaktadır. Kamu-özel sektör iĢ birliği 

ulusal güvenliğin her alanda sağlanması adına kaçınılmaz bir ortaklık halini almıĢtır. 

Bu manada küreselleĢmenin en önemli sonuçlarından birinin ekonomik alanda 

yaĢandığını değerlendirirsek, ele alınması gereken sadece istihbarat  eli ile özel 

Ģirketlere bir takım avantajlar sağlamak değildir. Dikkate alınması gereken yapılan 

para transferleri, bunların kaynakları ve organize suçlarla ilgisinin yanında finansal 

hareketliliklerin, özelleĢtirmelerin, hatta özel Ģirketlerin yabancılara satıĢının da 

ülkelerin ekonomilerini ve dolayısıyla siyasal ile sosyal unsurları olumsuz 

etkileyerek ulusal güvenliğe tehdit olarak algılanması  gerekliliğidir (Trim, 

2000:204-214). 

Bunların dıĢında güvenlik alanı sadece devletlerin karĢılaĢtığı tehditler ile 

sınırlı değildir. YaĢadığımız yüzyılın dinamikleri devletlerin egemenlik haklarını, etki 

alanlarını ve hatta halklarını etkilemektedir. Özellikle dünyaya yön veren büyük 

devletlerin ve çok uluslu yapılanmaların oluĢturduğu etki alanı nispeten küçük 

ölçekli ulus devletlerin yapılanmalarını ciddi Ģekilde etkilemektedir. Ulus devlet 

yapılanmalarının bir kenara bırakılarak küresel yapılanmalara taraf olmak gerektiği; 

gerek bu yapılar gerek büyük devletler tarafından dünyanın geri kalanına empoze 

edilmekte ve tüm devletler oluĢturulan bu devletler üstü ağlara ortak olmaya 

zorlanmaktadır. Burada amaçlanan küresel güçlerin etki alanını giderek geliĢtirmek 

ve ulus devletleri kontrol altına almaktadır. OluĢturulan bu ağ stratejisi ile devletler 

kendileri için hayati öneme haiz; güvenlik ve  ekonomi politikaları ile ulusal amaç ve 

hedeflerini kendi baĢlarına belirleme ve uygulama yetilerini kaybetmektedirler 

(Yılmaz, 2008: 92-95). 

Hegemon güçler ve uluslar üstü organizasyonlar; ulus devletlere; 

demokratikleĢme, ekonomik büyüme, kalkınma ve kiĢisel özgürlüklerin geliĢmesi adı 

altında, oluĢturdukları ağlara katılımı teĢvik ederken bunları sadece görünen ve 

bilinen yapıları ile açık olarak değil; ülke çapında oluĢturdukları sivil toplum ağları, 

sahip oldukları medya kuruluĢları, etki altına aldıkları kanaat önderleri eli ile örtülü 

bir Ģekilde de yapmaktadırlar. Bunun sağlanması için gerekli ortamın da 

oluĢturulabilmesi gerekir. Güçlü devletlerin yanında uluslar üstü organizasyonların 
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hedef ve çıkarlarını gerçekleĢtirmek ve bunu sağlamak için hedeflenen ülkede 

potansiyel bir tehdit yaratılması, sosyal sınıfları etki altına almak için çalıĢmalar 

yapılması, var olan devlet sisteminin ve yapılarının eleĢtirilmesi ile uygun müdahale 

ortamı yaratmak istenmektedir (Yılmaz, 2008:103). Bunun ortaya çıkaracağı sonuç 

ise, ulusal çıkar ve hedeflerden uzaklaĢmak olacaktır. 

Bir ülkenin yaĢadığı veya yaĢaması muhtemel krizleri analiz ederek; ulusal 

güvenliğine ve ulusal çıkarlarına nasıl etki edeceğinin ortaya konması ve imkanlar 

dahilinde alternatifli politikalar izlenmesi hayati önem taĢımaktadır. Ġzlenen 

uluslararası politikalar neticesinde birbiri içine geçmiĢ görünen açık ve örtülü 

faaliyetlerin açığa çıkartılması; analiz edilmesi ve geleceğe dönük sonuçlarının 

ortaya konması, bunları planlayan ve organize eden yurt içi ve yurt dıĢı yapıların etki 

alanlarının nasıl sınırlanacağı ise istihbarat teĢkilatlarının görevidir. Bu bağlamda 

birinci bölümde bahsedilen geleneksel güvenlik anlayıĢı ve askeri güç günümüz 

dünyasında çok daha değiĢken bir hal almıĢtır, artık devletlerin kendisini koruması 

silahlı kuvvetlerinden çok silahsız kuvvetlerine geçmiĢtir. Burada da en önemli 

aparat ülkenin istihbarat teĢkilatı olmuĢtur. 

 

7.  TÜRKĠYE’DE GÖREV YAPAN ĠSTĠHBARAT KURUMLARI 

a.Milli Ġstihbarat TeĢkilatı (MĠT) 

    Türkiye Cumhuriyeti‟nde istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 

kurulmuĢ olan tek kurum  Milli Ġstihbarat TeĢkilatı‟dır. Tarih boyunca kurulan Türk 

Devletlerinde ve daha sonra Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda çok sayıda istihbarat 

teĢkilatı kurulmuĢ; bunlar bulundukları dönem ve sahip oldukları imkanlar 

çerçevesinde baĢarı ile görev yapmıĢlardır.  Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk istihbarat 

kuruluĢu Millî Emniyet Hizmeti (MEH) TeĢkilatı 06 Ocak 1926 tarihinde 

kurulmuĢtur. BaĢlangıçta Erkanı Harbiye Umumiye Riyaseti uhdesinde yapılanmıĢ 

ve daha sonra teĢkilatlanma çalıĢmalarını tamamlaması akabinde 19 Aralık 1926 

tarihinde BaĢbakanlığa bağlanmıĢtır. YaklaĢık bir yıl kadar süren yapılanma 

çalıĢmaları süresince, belirlenen subaylar yurt içi ve yurt dıĢında eğitim ile 
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konferanslara katılmıĢlardır. Katılımcılar arasında bulunan Yarbay ġükrü Ali (Ögel) 

Bey 25 Aralık 1926‟da TeĢkilatın ilk reisi olarak atanmıĢtır.
26

 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında ve kuruluĢundan geçen zaman içerisinde 

ortaya çıkan ihtiyaçları daha iyi bir Ģekilde karĢılamak adına 22 Temmuz 1965 

yılında yürürlüğe giren 644 sayılı “Milli Ġstihbarat TeĢkilat Kanunu” ile teĢkilatın adı 

Milli Ġstihbarat TeĢkilatı olarak değiĢtirilmiĢtir.  Dünyadaki teknolojik geliĢmelere 

TeĢkilat kayıtsız kalmamıĢ ve 1971 yılında MĠT bünyesinde Elektronik ve Teknik 

Ġstihbarat (ETĠ) BaĢkanlığı kurulmuĢtur. 1 Kasım 1983 tarihinde 2937 sayılı “Devlet 

Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu” ile iç ve dıĢ istihbarat 

üretme sorumluluğu MĠT‟e verilmiĢtir. Bu değiĢiklik ile TeĢkilat doğrudan 

BaĢbakan‟a bağlanmıĢtır.  

Gerek ülke gündemi ve ihtiyaçları gerek dünya çapındaki geliĢmeler ve 

konjonktüre uygun olarak TeĢkilat içerisinde çeĢitli yapısal değiĢiklikler 

gerçekleĢmiĢtir. Yakın zamanda yaĢanan en önemli değiĢiklik ise 01 Ocak 2012 

tarihinden itibaren  Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı‟na bağlı Genelkurmay 

Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı‟nın, MĠT bünyesine dahil olmasıdır. Bu 

yapılanma sonucunda MĠT kazanmıĢ olduğu bu olanak ile Türkiye‟nin sinyal 

istihbaratı (SIGINT)  üretimi açısından merkezi bir teĢkilat haline gelmiĢtir.  

MĠT‟in kuruluĢ amacı; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile 

bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli 

gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karĢı içten ve dıĢtan yöneltilen mevcut ve 

muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluĢturmak 

ve bu istihbaratı CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluĢlara ulaĢtırmaktır.
27

  MĠT yurtiçi ve 

yurtdıĢında bu amaca yönelik olan faaliyetleri çıkartılmıĢ olan yönerge ve 

yönetmelikler çerçevesinde gerçekleĢtirir. 

Türkiye‟nin geçmiĢinde önemli bir istihbarat geleneği bulunmaktadır. 

Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun dağılma dönemi, Birinci Dünya SavaĢı ve arkasından 

verilen kurtuluĢ mücadelesi bu geleneğin oluĢmasında pekiĢtirici olmuĢtur, ancak bu 

dönemdeki istihbarat ihtiyacı ve yapılanmasının askeri nitelikli olması daha sonraki 

                                                           
26

 http://www.mit.gov.tr/tarih_index.html (EriĢim tarihi10.02.2014) 
27 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu 4.maddesi. 

http://www.mit.gov.tr/tarih_index.html
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dönemlerde de belirleyici rol oynamıĢtır. Bu dönemlerde yetiĢmiĢ insan gücünün 

özellikle silahı kuvvetler saflarında olması da bunda etkendir, fakat ikinci bölümde 

bahsedilen istihbarat ihtiyaçları ve bunların karĢılanmasındaki teknikler askeri 

anlayıĢ ile karĢılanabilmekten uzak bir hale gelmiĢtir. 1965 yılında teĢkilatın MĠT 

adını aldığı dönemde yapılan yasal düzenleme ile TeĢkilatın topladığı bilgileri Milli 

Güvenlik Kuruluna aktaracak olması ile ordu ve MĠT iliĢkisi tekrar tartıĢılmaya 

baĢlanmıĢtır. O dönemdeki iĢleyiĢte ordunun MĠT içindeki etkinliği rahatsızlık 

yaratmıĢ ve sivilleĢme tartıĢmaları baĢlamıĢtır. TeĢkilatın 1960 askeri 

müdahalesindeki etkinliği ve iç politika faaliyetlerindeki ağırlığı siyasal iktidarları 

tedirgin etse de, MĠT içerisindeki askeri yapı uzun bir süre daha devam etmiĢtir 

(Özkan, 2005: 222) 

TeĢkilatın kuruluĢundan beri var olan askeri anlayıĢ, çalıĢma sistematiğine 

de doğal olarak etki etmiĢ ve TeĢkilatın tehdit algılamasında belirleyici olmuĢtur. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması sorasında yaĢanan isyanlar, ayrılıkçı hareketler ve 

komünizm tehdidi teĢkilatın yapısını belirlemiĢtir. Burada dıĢ tehdit olarak görünen 

komünizm ve Sovyetler Birliği haricindeki tehditlerin yurt içi kaynaklı olması 

TeĢkilatı ağırlıklı olarak yurt içi faaliyetlere yöneltmiĢtir (Kaynak, 2006:17-18). 

Rejime yönelik tehditlerin varlığı ve bunlarla uzun süre mücadele edilmesi TeĢkilatın 

ana faaliyet konusu haline gelmiĢtir. Türkiye‟nin 1960‟lardan bu yana yaĢamıĢ 

olduğu terör olaylarının analize ve stratejiye dönük istihbarat mantığı ile ele alınması 

mümkün olmamıĢ daha ziyade olay-sonuç iliĢkileri üzerinden istihbarat çalıĢmaları 

yapılmıĢtır.  Sovyetler Birliği‟nin yıkılması ile birlikte, komünizm tehlikesinin 

ortadan kalkması ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de değiĢimlere sebep 

olmuĢ olsa da, 1990‟larda bölücü terörün yoğunlaĢması bu değiĢimlerin sınırlı 

olmasına sebep olmuĢtur.  

Türkiye‟de istihbarattan uzun süre etkili bir Ģekilde faydalanılamamasının 

bir nedeni de, siyasetçilerin konuya bakıĢıdır. MĠT içerisindeki askeri yapı ile ülkede 

siyasal iktidarlara karĢı yapılan askeri müdahaleler düĢünüldüğü zaman sivil 

yöneticilerin istihbarata bakıĢını anlamak kısmen mümkün olacaktır. Bu bağlamda 

MĠT çoğu zaman hükümetlerin ve siyasetçilerin eleĢtirilerine maruz kalmıĢtır. Bülent 

Ecevit 1988 yılındaki bir röportajında “istihbarat servisi ile fazla iç içe olmamak 

gerek, servisle fazla dayanıĢma ve servise inanmak siyaset adamını yanıltır” 

demektedir. Türkiye‟de uzun süre BaĢbakanlık yapan Süleyman Demirel‟de “MĠT, 
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Uganda‟daki darbeyi haber verir, ama Türkiye‟deki darbeyi haber vermez”  ifadesi 

ile TeĢkilata bakıĢını ortaya koymuĢtur (Avcı, 2007:326). Hükümetlerin ve sivil 

yöneticilerin Ģikayetleri neticesinde MĠT yerine baĢka örgütler kurulması dahi 

gündeme gelmiĢ ancak hayata geçmemiĢtir bununla birlikte siyasal iktidarlar; 

genellikle ordu ve MĠT‟ten ziyade kendilerine daha yakın olan Emniyet TeĢkilatı 

içeresindeki istihbarat birimlerini kuvvetlendirerek istihbarat ihtiyaçlarını gidermeye 

çalıĢmıĢlardır (Özkan, 2005:289). Karar-alıcı ve istihbarat arasındaki bu tarz bir iliĢki 

sebebiyle, istihbaratın ulusal güvenlik politikalarına etkisinin sivil siyasi kanattan 

değil kendi yöneticilerinin de bağlı olduğu TSK ekseninde olduğunu söylemek 

mümkündür. TeĢkilat uzun süre kendi yöneticilerini de belirleyen TSK‟nın ihtiyaçları 

doğrultusunda faaliyet göstermiĢtir. 

MĠT‟in yönetici bazında sivilleĢmesi DıĢiĢleri Bakanlığı‟nda uzun süre 

çalıĢmıĢ olan Sönmez Köksal‟ın 1992 yılında MĠT MüsteĢarı olması ile 

gerçekleĢmiĢtir. Bu dönemden sonra teĢkilat kadrolarında sivil personel sayısı artmıĢ, 

yönetim kademelerine kurum içerisinde yetiĢmiĢ personel atanmaya baĢlamıĢ ve 

istihbarat faaliyetleri çağın gereklerine uygun bir mantalite ile yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu bağlamda hükümetlerin MĠT‟e bakıĢ açılarının da değiĢime 

uğradığını görmekteyiz. Bunun farklı bir örneğini 1989-1991 yılları arasında 

BaĢbakanlık yapan Yıldırım Akbulut vermiĢtir. Akbulut “Bugünkü aklım olsaydı, her 

gün sabah güne MĠT MüsteĢarı ile yapacağım kahvaltı ile baĢlardım” diyerek bu 

önemi vurgulamıĢtır (Avcı, 2007:327). 

 

b. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) 

       Temel görevi milli seferberlik olarak belirlenen ve Türkiye‟nin ulusal 

güvenlik politikalarını belirlemek amacıyla kurulan ilk kurum 1933 yılında 

oluĢturulan Yüksek Müdafaa Meclisi‟dir. 1949 yılında yapılan değiĢiklikler ile önce  

Milli Savunma Yüksek Kurulu ve Genel Sekreterliği adını ve daha sonra 1962 

yılında Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK) 

halini almıĢtır. 1983  yılında  teĢkilat  yapısında  bazı  düzenlemeler  yapılmıĢ olup; 

en önemlisi Toplumla ĠliĢkiler BaĢkanlığının
28

 kurulmuĢ olmasıdır.  

                                                           
28 Toplumla ĠliĢkiler BaĢkanlığı, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi çerçevesinde oluĢturulan politikalara psikolojik 

harekat desteğini sağlamak için kurulmuĢtur. 
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Genel Sekreteri genellikle bir orgeneral olan MGK, Türkiye‟de çoğu zaman 

Türk Silahlı Kuvvetleri‟nin etkisinde kalmakla eleĢtirilmiĢ ancak Türk yurdunu ve 

milletini korumakla görevli TSK‟nin en üst yönetiminin görüĢlerini Hükümete ve 

CumhurbaĢkanına aktaracağı tek anayasal organ olduğu göz ardı edilmiĢtir. 

Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne adaylık sürecinde etkilenen en önemli kurumlardan 

biriside MGK Genel Sekreterliğidir.  

07 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 

4963 sayılı kanunun getirdiği yeni düzenlemeler ile, BaĢbakan‟a bağlı bir teĢkilat 

olan Genel Sekreterliğe sivil bir Genel Sekreter atanması mümkün kılınmıĢtır.  Yanı 

sıra AB uyum süreci çerçevesinde yapılan bir takım değiĢiklikler ile MGK Genel 

Sekreterlik Kanununun değiĢtirilmesi ile birlikte MGK Genel Sekreterliğinin teĢkilat 

yapısı ve görevleri de değiĢtirilmiĢtir.  

Özellikle 2001 yılında Anayasa‟nın Milli Güvenlik Kurulu‟nu tanımlayan 

118. Maddesinde yapılan değiĢiklik önemlidir. Madde yapılan değiĢiklik ile 

“Devletin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulanması ile ilgili alınan  

tavsiye  kararları  ve  gerekli  koordinasyonunun  sağlanması konusundaki 

görüĢlerini Bakanlar Kuruluna bildirir. Kurulun, Devletin varlığı ve bağımsızlığı, 

ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması 

hususunda alınmasını zorunlu gördüğü tedbirlere ait kararlar Bakanlar Kurulunca 

değerlendirilir.” Ģeklinde düzenlenmiĢtir. DeğiĢiklik öncesinde maddede yer alan 

“öncelikle dikkate alınır” hükmü yerini “değerlendirilir” ifadesine bırakmıĢ ve 

kurulda alınan kararlara iliĢkin inisiyatif tamamen hükümete bırakılmıĢtır. Bu ifade 

değiĢikliği ile ülkenin gerek asker gerek sivil otoritesinin bir araya gelerek 

oluĢturduğu kararlar ve belirlenen politikaların belirleyiciliği azalmıĢ ve MGK‟nin 

etkisi de azalmıĢtır.  

MGK Genel Sekreterine verilen; alınan tavsiye niteliğindeki kararların 

uygulanmasının CumhurbaĢkanı ve BaĢbakan adına izlenmesi yetkisi de 

kaldırılmıĢtır. Yapılan değiĢiklikler ile Genel Sekreterliğe tanınan kamu 

kurumlarından ihtiyaç duyulan bilgileri temin etme görevi ve hakkı kaldırılmıĢ, 

bunun neticesinde Genel Sekreterlik Türkiye‟nin ulusal güvenliğine yönelik kendi 

inisiyatifi ile herhangi bir değerlendirme yapabilmek için bilgi belgeye ulaĢamaz bir 
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hale gelmiĢ ve sadece danıĢmanlık ile sekretarya görevi yürütür hale gelmiĢtir 

(UlaĢ,2011:306-316). 

Ġstihbarat ve güvenlik iliĢkisini ele aldığımız bölümde değinildiği gibi; 

izlenen uluslararası politikalar ve buna bağlı olarak uluslararası kuruluĢların ulus 

devlet politikalarını etkilemesinin Türkiye‟deki en net örneği MGK‟nın iĢlevlerinin 

törpülenmesi olmuĢtur. Ülkemiz ulusal güvenlik politikalarının belirlendiği en 

önemli yapı ve buna bağlı olan kurum uluslararası iliĢkiler neticesinde 

etkisizleĢmiĢtir. Kamuoyuna devlet siyaseti ve ulusal hedef olarak ortaya konan AB 

üyelik süreci neticesinde; uzun vadeli geleceği tartıĢmalı olan ve gerek dünya gerek 

Avrupa çapındaki etkisi tartıĢılan AB‟ye üye olmanın da ülkemiz ulusal güvenliğine 

etkilerinin çok daha iyi bir Ģekilde analiz edilmelidir. 

MGK Genel Sekreterliği milli güvenlik tanımlamasının ilk kez yapıldığı 

17.04.1963 tarihli Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğindeki 

“Topyekün Milli Güvenlik” biçiminde ifade edilebilecek içeriden ve dıĢarıdan 

yapılacak her tür taarruzlara, bozguncu teĢebbüslere, tabii afetlere ve büyük 

yangınlara azimle karĢı koyabilmek, devlet otoritesini muhafaza ve devam ettirmek 

ve bir savaĢtan galip çıkabilmek için, bütün milli kudret, gayret ve faaliyetlerin tam 

olarak kullanılması olarak tanımlamıĢtır.
29

  Esasen yapılan bu tanımlama küçük 

farklarla günümüz koĢullarında da geçerlidir, ancak yapılan değiĢiklikler ile MGK 

Genel Sekreterliğinin bahsedilen yetki ve görevlerinin elinden alınması; Türkiye‟de 

ulusal güvenlik politikalarının tespiti, tehdit değerlendirmelerinin yapılması, önlem 

ve hareket tarzlarının belirlenmesi gibi hususlarda bir takım belirsizlikler 

oluĢturmuĢtur. Görünen durum, her kurumun kendi alanındaki görevini yapmakta ve 

bunlar MGK‟da görülsün veya görüĢülmesin hükümet kanadına aktarılmakta ve 

gereken talimatlar hükümetin inisiyatifi ile alınmaktadır. 

Türkiye‟nin siyasi tarihinde yaĢanan olaylar sonucunda kamuoyunda sıkça 

tartıĢılmasının sebebi,  kurumun gerekliliğinin ve görevlerinin kamuoyun tarafından 

net bir Ģekilde bilinmemesi ve yapılan tartıĢmalara genellikle kurum tarafından 

yeterli bir açıklama gelmeyiĢi olarak görülebilir. Halbuki tarafı olmaya çalıĢtığımız 

AB üye ülkelerinde ve  ABD‟de benzer kurumlar farklı adlar altında olsa da 

                                                           
29 Resmi Gazete‟nin 07.06.1963 tarih ve  11422 Sayısı 



 

 116 

bulunmaktadır.
30

 Ülke güvenliği konusunda stratejik araĢtırma ve değerlendirme 

faaliyetlerini yürüten MGK Genel Sekreterliği‟ne benzer bu kuruluĢlar, milli 

güvenliğe iliĢkin iç ve dıĢ güvenlik ile savunma konularında bakanlıklar, kamu 

kurum ve kuruluĢları arasında koordinasyonu da sağlamaktadırlar. Dolayısıyla böyle 

yapıların varlığı ve etkiliği günümüzde tartıĢılma konusu olmaktan çıkmalıdır. 

c. Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı (KDGM) 

    Türkiye‟de sıklıkla tartıĢılan konulardan biri de istihbarat ve güvenlik 

alanında çalıĢan kurumlar arası eĢgüdüm eksikliğidir. Özellikle Türkiye‟de yaĢanan 

terör olayları sonrasında gündeme gelen “istihbarat zafiyeti var mı dır?” sorusunun 

cevabının zafiyet yerine eĢgüdüm eksikliği olduğu çoğu zaman ortaya çıkmıĢtır. 

Türkiye‟nin yaĢadığı tecrübelere dayanarak terörle daha etkin mücadele edebilmek 

için çeĢitli düzenlemeler  yapılmıĢtır.  Ancak  yapılan  düzenlemeler beklenen 

sonuçları ortaya koymaktan uzak kalmıĢ, bunun neticesinde yeni arayıĢlar ortaya 

çıkmıĢtır. Bu kapsamda, terörle  mücadelede  yer  alan  ilgili  kurum  ve  kuruluĢlar  

arasında koordinasyonu sağlamak üzere 2010 yılında 5952 sayılı kanun ile ĠçiĢleri 

Bakanlığına bağlı Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığı (KDGM)  kurulmuĢtur. 

Daha sonra 2011 de yapılan değiĢiklikle MüsteĢarlık BaĢbakanlığa bağlanmıĢtır.
31

 

Terörle mücadele alanında; araĢtırma, analiz, izleme ve değerlendirme 

çalıĢmaları yaparak politika ve stratejiler üretmek, güvenlik kuruluĢları ve istihbarat 

birimlerinden gelen stratejik istihbaratın analizi, paylaĢımı ve etkin kullanımını 

sağlamak, ilgili kurum ve kuruluĢlar arasında koordinasyonu sağlayarak etkinlik ve 

verimliliği artırmak, ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalıĢmalar ile ilgili 

kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal desteği sağlamak, mevzuat ile verilen 

görevleri hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkeleri çerçevesinde yerine 

getirmek KDGM‟nin görevleri arasında yer almaktadır. 
32

 

MüsteĢarlık bünyesinde, terörle mücadele alanında oluĢturulacak politika ve 

stratejiler ile alınacak tedbirlere esas olmak üzere, ilgili birimlerden stratejik 

istihbaratın alınması ve değerlendirilmesi amacıyla doğrudan MüsteĢara bağlı bir 

Ġstihbarat Değerlendirme Merkezi oluĢturulmuĢtur. Bu çerçevede güvenlik 

                                                           
30 http://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/diger-ulkelerdeki-benzer-kuruluslar (EriĢim tarihi 01.04.2014)  
31 www.kdgm.gov.tr (EriĢim tarihi 12.02.2014) 
32 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği MüsteĢarlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6.maddesi 

http://www.mgk.gov.tr/index.php/kurumsal/diger-ulkelerdeki-benzer-kuruluslar
http://www.kdgm.gov.tr/
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kuruluĢları ve istihbarat birimleri ile DıĢiĢleri Bakanlığınca elde edilecek stratejik 

bilgi ve istihbarat bu merkezde değerlendirilir. Bunun yanında MüsteĢarlık; Terörle 

Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmektedir. 

BahsetmiĢ olduğumuz istihbarat alanındaki tartıĢmaların nedeni birden fazla birimin 

aynı görevi yapması ancak  birbirleri arasındaki  koordinasyon eksikliği olarak tespit 

edilmiĢ ancak bunun çözümü eĢgüdüm sağlamakla görevli olan yeni bir birim 

kurmakta bulunmuĢtur (Acar, 2011:256). 

KDGM‟nin TeĢkilat Kanunu ile kendisine verilen yurtiçi görevleri ifa 

etmekte olup; güvenlikle ilgili operasyonel bir görevi bulunmamakta ve taĢra 

teĢkilatı bulunmamaktadır. KDGM‟nin bugüne kadar icra etmiĢ olduğu faaliyetlerini 

değerlendirdiğimizde etkili bir konuma sahip olduğundan söz etmek zordur. Stratejik 

istihbaratın koordinasyonu ve kurumlar arası iĢ birliği kapsamında, KDGM‟nin 

istenilen düzeyde bulunmadığı  değerlendirilmektedir. 

d. Jandarma Genel Komutanlığı 

       Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiĢ ile kamu düzeninin 

korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren 

silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.
33

 Bu amaçla Jandarma Genel 

Komutanlığı‟nda, iç güvenlik istihbaratı üretmek göreviyle “Ġstihbarat BaĢkanlığı” 

oluĢturulmuĢtur.  

Genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polisin görev sahası dıĢı olup, bu 

alanlar il ve ilçe belediye hudutları haricinde kalan veya polis teĢkilatı bulunmayan 

yerler olarak belirtilmektedir. ÇeĢitli kaynaklarda Jandarma Genel Komutanlığının 

sorumlu bulunduğu alanın Türkiye‟nin %91‟ini kapsadığı ifade edilmektedir. Bu 

noktadan hareketle, merkezde Jandarma Ġstihbarat BaĢkanlığı ve taĢrada ise  Ġl 

Jandarma Ġstihbarat ġube Müdürlükleri   yurtiçindeki  sorumluluk  bölgelerinde,  iç  

güvenlik istihbaratı faaliyetini yürütmektedir (AteĢ,2012:33). 

Görevlerini 2803 sayılı kanuna göre yürüten Jandarma Genel Komutanlığı, 

kanundan aldığı yetki ile sadece kendi sorumluluk alanında olmak üzere 5271 sayılı 

Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250‟nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan suçların iĢlenmesini önlemek için, hakim kararı veya 

                                                           
33 2803 sayılı Jandarma TeĢkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Madde 3. 
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gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya Ġstihbarat 

BaĢkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiĢimi tespit edebilir, 

dinleyebilir, sinyal bilgilerini değerlendirebilir ve kayda alabilir. Bu bağlamda 

Jandarma  teĢkilatının mevcut bulunan istihbarat  birimlerine  tanınan  yetkiler 

çerçevesinde, özellikle terör ve organize suç faaliyetlerine karĢı olumlu yönde katkı 

sağladıkları söylenebilir. 

Ancak, ülkemiz kamuoyunda Jandarma teĢkilatına atfen Jandarma Ġstihbarat 

ve Terörle Mücadele (JĠTEM) adlı bir yapının varlığı ile ilgili tartıĢmalar, ve terör 

olaylarının yoğunlukla cereyan ettiği 1990 lı yıllarda yaĢanan kanun dıĢı birçok 

olayın JĠTEM tarafından gerçekleĢtirildiğine dair söylentiler, gerek Jandarma 

teĢkilatının gerek Türkiye‟nin imajını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

tartıĢmaların halen devam etmesinin sebebini Türkiye‟de bu kapsamda görev yapan 

kurumların dıĢ denetimden uzak görev yapmaları ve Ģeffaflıktan uzak durmalarında 

aramak mümkündür. Denetimsizlik sonucu asıl amaçtan uzaklaĢılması ve yapılan 

kiĢisel hataların kurumlara mal edilmesi en çok o kurumları ve orada görev yapanları 

etkilemektedir ki, günümüzde istihbarat teĢkilatlarının en önemli sorununu da bu 

husus oluĢturmaktadır.  

 Jandarma Genel Komutanlığı‟nın, emniyet ve asayiĢ iĢleri ile diğer 

görevlerini yerine getirme yönünden ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olmakla birlikte, 

yapısı, personeli, eğitimi gibi konular açısından Genelkurmay BaĢkanlığına bağlıdır. 

Ayrıca sıkıyönetim, seferberlik ve savaĢ zamanında veya Genelkurmay BaĢkanlığının 

gerekli gördüğü hallerde kuvvet komutanlıkları emrine girer. Yani kolluk görevi 

yapan jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri ile organik bir bağ içindedir. Bu nedenle, 

ĠçiĢleri Bakanlığının teĢkilat üzerinde sahip olduğu denetim yetkilerini 

kullanabilmesi önünde yapısal sınırları vardır (Berksoy,2013: 27-31). 

 Özellikle Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Jandarma Genel 

Komutanlığı‟nın ve özellikle gerçekleĢtirdiği kolluk görevleri ve teĢkilatın yapısı ile 

aidiyeti tartıĢmalı hale gelmiĢtir. Özellikle sınır güvenliği konusunda AB kriterleri 

çerçevesinde yeni bir oluĢuma gidilmesi gerekmektedir. Sınır güvenliği hizmetlerinin 

yürütülmesinden sorumlu kurumun özellikleri,8 ġubat 2002‟de hazırlanan Schengen 

Kataloğunda yer almıĢtır. Katalogda, “Sınır yönetiminin genel stratejisi ve risk 

yönetiminin gerçekleĢtirilmesinde en iyi uygulama olarak; yetkili kamu makamının 
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askeri olmayan, profesyonel sınır polisi/muhafız gücü olması, sınır kontrolleri ve 

denetiminin mümkünse tek bir bakanlık altında, sınır yönetimini sağlayan aynı 

kurumun profesyonel görevlileri tarafından yerine getirilmesi gerektiği” 

vurgulanmıĢtır.
34

 Bunun yanı sıra Jandarma teĢkilatının cezaevleri güvenliğinden 

çıkması, sınır güvenliğini oluĢturulacak sınır muhafızlığı temelindeki bir yapıya 

devretmesi gibi çalıĢmalar  ile  Jandarma Genel Komutanlığı‟nın kapsamlı bir 

dönüĢüme uğrayacağı ortadadır. Bu çerçevede Jandarma Ġstihbarat Birimlerinin de 

görev alanları ve iĢlevlerinin de günün koĢullarına ve yeni tevdi edilecek görevlere 

uygun bir Ģekilde  ele alınması olasıdır. 

e. Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı  

       Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye‟de kentsel olarak tanımlanan 

alanlarda güvenlik hizmetlerini sağlamakla yükümlü olan kuruluĢtur. Görevinin bir 

parçası olarak 4 Haziran 1937 yılında TeĢkilat Kanununun 16.maddesinin (a) bendi 

5.fıkrasına göre, doğrudan emniyet müdürüne bağlı, “ajanlarla alakalı iĢ ve iĢlemler 

ile umum müdürünün verdiği hususi görevleri yapmakla görevli olan, Önemli ĠĢler 

Müdürlüğü kurulmasıyla” mevcut Ġstihbarat Daire BaĢkanlığının temelleri 

atılmıĢtır.
35

 

1951 yılına kadar Önemli ĠĢler Müdürlüğü‟nün taĢra teĢkilatı 

bulunmamaktadır. 1951 yılından itibaren ideolojik akımlar kontrespiyonaj ve her 

türlü kaçakçılık konularında haber toplamak üzere “Özel Büro” 

oluĢturulmuĢtur.1960‟dan sonra ise Önemli ĠĢler Müdürlüğü yapılanmaya gitmiĢ ve 

1963 yılından itibaren on ilde birimler kurmuĢtur (Çınar,1997:173) 

Dönem içerisinde Türkiye‟nin içinde bulunduğu ortamdan hareketle  

müdürlük; 1971 yılında doğrudan genel müdüre bağlı oluĢturulan bir daire seviyesine 

çıkartılmıĢ ve adı “Önemli ĠĢler Dairesi” olarak değiĢtirilmiĢ, 1975 yılına 

gelindiğinde Önemli ĠĢler Daire BaĢkanlığının ismi Ġstihbarat BaĢkanlığı olarak 

değiĢtirilmiĢtir ve son olarak 1983 yılında “Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı” adını 

almıĢtır. 

                                                           
34 Konu hakkında detaylı çalıĢmaya http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Sinir%20Birlikleri%20Analiz.pdf 

adresinden ulaĢılabilir. 
35 http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Tarihce.aspx (EriĢim tarihi15.02.2014) 

http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Sinir%20Birlikleri%20Analiz.pdf
http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Tarihce.aspx
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Emniyet Genel Müdürlüğü Ġstihbarat Daire BaĢkanlığının yetki ve 

sorumlulukları 1987 yılında yapılan düzenlemelerle geniĢletilmiĢ; Polis Vazife ve 

Salahiyetleri Kanununa eklenen 7‟nci madde ile, polise ülke genelinde kolluk 

görevleri sınırlaması olmadan istihbarat yapma yetkisi verilmiĢtir. Kanunda polisin 

istihbarat görevi, “Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa 

düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve 

asayiĢi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla 

bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaĢtırır. Devletin 

diğer istihbarat  kuruluĢlarıyla  iĢ birliği  yapar.” Ģeklinde tanımlanmıĢtır.
36

 BaĢkanlık 

kendi internet sitesinde görev tarifini “Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve 

yasal yetkiler çerçevesinde; Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, 

anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak; 

emniyet ve asayiĢi sağlamak üzere iç ve dıĢ tehdit oluĢturan faaliyetlere karĢı ülke 

seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunarak bu amaçla elde edilen bilgileri hızlı, 

etkin ve güvenilir bir Ģekilde değerlendirerek, ilgili makam, kurum ve kuruluĢlara 

gizlilik kurallarına uygun olarak ulaĢtırmak” olarak tarif etmektedir.
 37

 

KuruluĢ ve yapısal değiĢiklik dönemleri düĢünüldüğünde, Türkiye‟deki 

istihbarat kurumlarının genellikle asker kökenli olması ve yurt içinde suç istihbaratı 

konusundaki eksiklik göz önüne alındığında Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı kurulması 

normal bir durumdur. Bugün ise Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı, gerek jandarma 

bölgesinde gerek MĠT‟in görev alanındaki konularda görev yapabilmekte bunun da 

önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Hal böyle olunca hem sahada birbirleri ile 

rakip konumda olan yapılar ortaya çıkmakta hem de Türkiye‟nin kaynakları aynı 

yönde kullanılmakta, emek ve güç kayıpları yaĢanabilmektedir. Türkiye‟nin uzun 

süredir yaĢamakta olduğu “terör” sorunun buna sebep olduğu düĢünülmekle birlikte, 

zamanın ruhuna uygun ve yeni çıkan tehditler karĢısında istihbarat konusunda görev 

yapan birimlerin görev yetki ve sınırlılıkları çok daha net bir çizgi ile belirlenmelidir. 

MĠT ve Emniyet arasında istihbarat alanında bir rekabet olduğu ve iki 

kurumunda koordineli bir Ģekilde çalıĢmakta sıkıntı yaĢadıkları Türkiye‟de sıklıkla 

tartıĢılmaktadır. Esasen kolluk kuvveti olan polisin suça iliĢkin olarak; önleme ve 

faili yakalama maksadı ile istihbarat yaparken MĠT ülkenin güvenliği alanında 

                                                           
36 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Ek 7. Maddesi 
37 http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Misyon-ve-Vizyonumuz.aspx (EriĢim tarihi 15.02.2014) 

http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Misyon-ve-Vizyonumuz.aspx
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istihbarat yapmaktadır. Suça iliĢkin herhangi bir faaliyetin ulusal güvenlik boyutu 

kazanmadığı takdirde MĠT tarafından izlenmesine gerek yoktur. Aynı Ģekilde suç 

unsuru taĢımayan ancak ulusal güvenliğe yönelik özellikle örtülü faaliyetlerin de 

emniyet istihbarat tarafından izlenmesine esasen gerek yoktur (Kaynak,2006:70-71). 

Ġki kurumun istihbarat çalıĢması yaptığı hedeflerin boyutları da değiĢkendir. Suç; 

bireysel özellik gösterirken; ulusal güvenlik boyutundaki istihbarat devletler 

çapındadır. Dolayısı ile iki kurumun sorumlu olduğu istihbarat birbirinden farklıdır. 

KesiĢtikleri noktada koordineli çalıĢmak devlet kurumlarının yerine getirmeleri 

gereken en önemli sorumluluktur. Buradaki çatıĢmanın siyasi iktidarların istihbarata 

bakıĢ açıları, beklentileri ve kendi amaçları için ne kadar kullanabildikleri ile doğru 

orantılı olmuĢtur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Daire BaĢkanlığı Türkiye‟de görev 

yapan diğer kurumlar gibi zaman zaman eleĢtirilere maruz kalmaktadır. Bunun en 

önemli sebebi kurumun EGM‟nin diğer birimleri aksine çok daha kapalı bir yapıda 

olması yasal mevzuatın dıĢında, herhangi bir yönetmeliğinin veya faaliyetlerine 

iliĢkin kamuoyu ile herhangi bir paylaĢımda bulunmaması gösterilebilir. Özellikle 

Türkiye‟de gündemden düĢmeyen telefon dinleme olayları diğer kurumlar gibi EGM 

Ġstihbarat Daire BaĢkanlığı‟nı da tartıĢmaların odağına sürüklemektedir. Bunun 

önüne geçilmesinin yolu, mevcut bulunan yasalara harfiyen uyulması ve 

suiistimallerin önüne geçilmesidir. 

f. Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı 

    Genelkurmay BaĢkanlığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana karargahı olması 

dolayısıyla kendine bağlı unsurlarla birlikte askeri güvenliğe yönelik olarak istihbarat 

yapmakla yükümlüdür. Bu görevini bünyesindeki Ġstihbarat BaĢkanlığı ile yürütür. 

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki istihbarat faaliyeti, askeri istihbarat olarak 

nitelendirilmektedir. Askeri istihbarat, Türkiye‟de mevcut bulunan istihbarat 

sisteminin bir parçası olmakla birlikte devlet istihbaratı kavramından farkı, daha çok 

taktik alanda kullanılan ve teknik faaliyetleri içeren bir istihbarat türü olmasıdır. 

Çınar‟a göre, (Çınar 1997:116) askeri istihbarat,  

“DüĢman ve düĢman olması muhtemel taraf ile harekât bölgesine ait, 

bölgenin hava, kara ve deniz sahası da dâhil olmak üzere haber ve 
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bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanmasından elde 

edilen istihbarat askeri istihbarattır.”  

1324 sayılı Genelkurmay BaĢkanı‟nın görev ve yetkilerini belirleyen 

kanunun ikinci maddesine göre Genelkurmay BaĢkanına Silahlı Kuvvetlerin savaĢa 

hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekat, teĢkilat, eğitim, öğretim ve lojistik 

hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit etme görevi verilmiĢtir. 

Bu çerçevede Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı‟da barıĢta ve savaĢta milli ve 

müttefikler arası askeri istihbaratı oluĢturur ve istihbarata karĢı koymak için gerekli 

esasları belirler, stratejik değerlendirmeleri yapar, plan ve direktifleri hazırlar 

(Özdemir, 1989:152). 

 Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarında bulunan 

Ġstihbarat BaĢkanlıklarının istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesine yasal açıdan 

imkan  veren de aynı kanundur. Bu birimlerin görevi, düĢman ve düĢman olması 

muhtemel devletlerin askeri güçleri hakkında bilgi toplamak ve istihbarat üretmektir 

(Tezsever, 1999: 161). Diğer bir ifade ile askeri istihbarat, hedef ülkeler ve ilgi 

sahasına giren ülkelerin askeri faaliyetleriyle ilgili istihbarat üretimini, mevcut 

istihbarat toplama vasıtaları ile yürütmesidir.   

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığına bağlı olan Genelkurmay Elektronik 

Sistemler (GES) Komutanlığı, TSK ve MĠT için sinyal istihbaratı kapsamında 

faaliyet yürütmekte iken, 01 Ocak 2012 tarihinde  MĠT‟e devredilmiĢtir. Bu 

çerçevede TSK‟nın çevre kuĢak ülkeler ile ilgili istihbarat ihtiyacını bundan sonra 

MĠT GölbaĢı Elektronik Sistemler BaĢkanlığı tarafından karĢılanacağı basında çıkan 

haberlerde yer almaktadır (AteĢ,2012:44). Bu itibarla, MĠT‟in kuruluĢ, görev ve 

yetkilerini belirleyen 2937 sayılı kanunun 4. Maddesinin (a) ve € fıkralarında   yer 

alan; Genelkurmay BaĢkanlığı ile ilgili olan gerek paylaĢma gerek ihtiyaçları 

karĢılama ilgili olan hükümlerin MĠT tarafından daha etkin bir Ģekilde karĢılaması 

gerekmektedir. 

Türkiye coğrafi konumu ve jeopolitik durumu incelendiği zaman, gerek 

komĢuları ile iliĢkileri gerek bölge ülkelerin faaliyetleri konusunda uyanık bir 

vaziyette olması, her türlü duruma karĢı hazırlıklı olması, savunma alanında açık 

vermemesi gerekmektedir. Bu durum, askeri istihbaratın önemini ve askeri 

bilgilerimizin dikkatle korunması gerektiğini bir kere daha vurgulamaktadır (Girgin, 
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2003). Bu bakımdan askeri istihbaratın karĢılanması amacıyla varlığı elzem olan 

Genelkurmay Ġstihbarat BaĢkanlığı‟nın faaliyetleri de Türkiye‟de tartıĢma konusu 

olmaktadır. Tarihi geleneklerine bağlı olarak Türk milleti ordusuna güven duyar ve 

millet-ordu iliĢkisi diğer ülkelere göre farklılık göstermektedir. Türk milletinin 

ordusuna duyduğu bu güvenin devamı adına, Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye‟nin 

iniĢli çıkıĢlı olan siyasi hayatında kaçınılmaz olarak bir aktör haline gelmiĢ, bunun 

yanında maruz kaldığı iç ve dıĢ tehditler dolayısı ile cumhuriyeti koruma içgüdüsü 

ile durumdan vazife çıkarmak zorunda kalmıĢtır (Tezkan,2000:81). 

Türkiye‟de iĢlemekte olan güvenlik bürokrasimiz ve yapıların iĢlemlerine 

iliĢkin olarak sıklıkla tartıĢmalar yapılmaktadır. Ulusal güvenlik politikalarının 

belirlenmesinde yetkililer, CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Bakanlar Kurulu, MGK, 

Silahlı Kuvvetler ilk sırada sayılabilir. Ġkincil olarak sayılması gereken kurumlar, 

DıĢiĢleri Bakanlığı ve MĠT‟dir. Anayasamızın 117. ve 118. maddeleri gereğince 

ulusal güvenlik politikalarının tespit edilerek uygulanması görevi Bakanlar Kuruluna 

verilmiĢtir. Bakanlar Kurulu‟da bunun sağlanmasında TBMM‟ye karĢı sorumludur. 

Bu manada ulusal güvenlik hükümetin genel bir sorumluluğu gibi görünmektedir 

(Aydın, 2013:27).  

Daha önce belirtildiği gibi, Hükümet kanadı ile asker kanadın ve diğer 

gerekli görülen yetkililerin ülkenin en önemli konularını bir araya gelerek 

konuĢtukları yasal bir platform olan MGK‟nın iĢlevselliği geçmiĢ dönemlere göre 

daha azalmıĢtır.  2001, 2003 ve 2011‟de yapılan değiĢiklikler ile MGK yapısı 

değiĢtirilerek üye sayısı 13‟e çıkartılarak sivil ağırlığı arttırılmıĢ ve BaĢbakan 

Yardımcıları ile Adalet Bakanı kurula dahil edilmiĢtir. Bunun yerinde bir değiĢiklik 

olduğu söylenebilir zira günümüzde enerji ve tarım konuları dahi önemli ulusal 

güvenlik problemleri ortaya çıkartabilmektedir. Ancak 2001 yılında yapılan 

değiĢiklik neticesinde kurulun aldığı kararların Bakanlar Kurulunca değerlendirmeye 

tabi tutulması hususu kurulun etkinliğini ve burada alınan kararları tartıĢma konusu 

yapmaktadır. Zira ulusal güvenlik politikalarını tespit etmek ve yürütmek görevini 

yapan hükümet bu görevinde de TBMM‟ye karĢı sorumludur. 2945 sayılı MGK ve 

MGK Genel Sekreterliği Kanunu 2. maddesi ulusal güvenlik politikalarını tanımını; 

milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaĢılması amacı ile Milli Güvenlik 

Kurulunun belirlediği görüĢler dahilinde, Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilen iç, 

dıĢ ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaset olarak 
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tanımlamaktadır. Ulusal güvenliğe dair en temel belge olan Milli Güvenlik Siyaset 

Belgesi Anayasanın 118. Maddesi ve 2945 sayılı kanun çerçevesinde, MGK Genel 

Sekreterliği koordinatörlüğünde, bakanlıklar, kurum ve kuruluĢların görüĢleri 

dahilinde hazırlanır ve MGK‟ya sunulur, kurul taslak belgeyi kabul ederse Bakanlar 

Kurulu‟na gönderilir ve ulusal siyasetimiz olarak uygulanmaya baĢlanır.  Yapılan 

yasal düzenlemeler ile belgenin hazırlanmasında Bakanlar Kurulunun katkısı 

artmıĢtır. Son olarak 2011 yılında Bakanlar Kurulu‟nca onaylanan Milli Güvenlik 

Siyaset Belgesi‟nde Hükümet tarafından önemli değiĢiklikler yapılmıĢtır 

(Karaosmanoğlu, 2011:16). 

Türkiye‟de farklı kurumlar istihbarat çalıĢmaları yapmaktadır ki, bu da son 

derece doğaldır. Kolluk kuvvetlerinin, Genelkurmay BaĢkanlığının ve MĠT‟in kendi 

konuları bağlamında istihbarat faaliyetlerinde bulunmaları onlara verilmiĢ bir 

görevdir. Türkiye‟de kurumları ve faaliyetlerini tartıĢma konusu haline getiren husus, 

birbirlerinin alanlarına müdahalelerde bulunmalarıdır. Türkiye‟de yaĢanan kurumlar 

arası koordinasyon eksikliğini de göz önünde bulundurunca, kurumların birbirlerine 

güvenmemeleri ve rekabet etmeleri gibi bir durum zaman zaman ortaya çıkmıĢtır 

(Çınar,1997:175-177). 

Ġstihbarat görevi ile ilgili her kurum ülke menfaatlerinin ve güvenlik 

politikaları sonucu kendi üzerine düĢen görevin farkında olmalıdır. Bu farkındalığın 

oluĢmasındaki en önemli görev ise siyasi iradeye düĢmektedir. Hükümetler hangi 

kurumdan ne istemeleri gerektiğini bilecek düzeyde olmalı ve bunun gereklerini 

sağlamak adına ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri yaparak kurumları da rahat 

Ģekilde çalıĢmalarını sağlamalıdır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

GÜVENLĠK POLĠTĠKALARINDA ĠSTĠHBARAT 

 

1.ULUSAL POLĠTĠKA VE STRATEJĠLER 

 

Birinci bölümde anlatılan ulusal güvenlik kavramı sonrasında, bir ülke için 

hayati önem taĢıyan ulusal güvenlik politikalarının nasıl oluĢtuğu incelemeye 

çalıĢılacaktır. Ulusal güvenlik politikası bir ülkenin yönetim Ģekli ne olursa olsun, 

siyasi iktidarların politikalarından çok daha farklı bir kavramı ifade etmektedir. Türk 

Dil Kurumu Türkçe Sözlükte siyasetin tanımını “devlet iĢlerini düzenleme ve 

yürütme sanatıyla ilgili özel görüĢ veya anlayıĢ” olarak ifade edilirken politika 

“devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleĢtirme 

esaslarının bütünü” olarak tanımlanmaktadır.
38

 Tanımlamalardan da anlaĢılacağı 

üzere siyaset öznel görüĢleri ifade ederken, politika ise kiĢiler üstü bir kavramdır.  

Bir ülkeyi yönetmek adına iktidara talip olan siyasetçilerin izlediği yol, 

öznel olarak kendilerini ifade etmeleri ve gerek kendileri gerek mensubu 

bulundukları siyasal partilerin kendi algı ve görüĢlerine iliĢkin olarak hazırladıkları 

program dahilinde bir siyaset yürütmektir. Ancak devlet yönetimi dendiği zaman bu 

öznel yaklaĢımların dıĢında, hükümetten hükümete değiĢmeyen bazı politikalar da 

bulunmaktadır. Burada bahsedilen politika; ulusal güç unsurlarının geliĢtirilmesi ve 

ulusal hedeflere ulaĢabilme adına gerekli hareket tarzlarının belirlenmesi ve 

uygulanmasıdır.  Siyaset ve politika arasındaki bu iliĢkiyi sağlıklı bir Ģekilde 

yürütmek ve topluma benimsetme de siyasetçinin görevidir (Tezkan, 2000: 10).   

Ulusal güç, bir milletin ulusal hedeflerine ulaĢabilmek adına kullanacağı 

maddi ve manevi potansiyel gücünün toplamıdır. Ulusal politika, ulusal hedeflerin 

elde edilmesi için uygulanacak genel hareket tarzlarıdır. Bu amaçla yürütülecek 

bütün faaliyetler için düzenleyici ve sınırlayıcı bir rehber vazifesi görür. Bu yönüyle 

ulusal politika, ulusal gücün ve bunu oluĢturan tüm unsurların; ulusal çıkarlar 

doğrultusunda hazırlanması ve kullanılması sanatıdır. Ulusal güç devletlerin ulusal 

güvenlik politikalarının ve bunun uygulanmasının da ana kaynağıdır (Bayat, 

                                                           
38 Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts (EriĢim tarihi 

21.03.2014) 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts
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1982:VII).  

Siyasal iktidarların öncelikli görevlerinden birisi de ulusal güç unsurlarının 

geliĢmesini ve çağa uygun Ģekilde gücünü arttırmasıdır. Burada bahsedilen sadece 

askeri güç değil; sosyal, ekonomik, coğrafi unsurlar olduğu kadar  halkın ülkesine ve 

devletine bağlılığı bir anlamda sahip olduğu  moral ve motivasyonunun da 

korunmasıdır. Siyasi gücün, icra organını temsil eden hükümet önce; ulusal 

hedeflerini tayin eder, buna uygun olarak ulusal politikasını belirler ve ulusal hedefin 

elde edilmesinde ulusal güç unsurlarını kullanır. Genel olarak hükümet 

politikalarından ayrı tutulması gereken, devlet ve ulusun ortak çıkarlarını ve 

devamlılığını yansıtması gereken ulusal politikanın uygulanması için uzun süreli bir 

plan yapmak gerekir, yapılan bu planın adı ulusal stratejidir (Mütercimler, 2000: 39-

40). 

 Bu strateji, siyasi baĢarı olasılığını arttırmak ve bu baĢarıdan istenen 

sonuçlar çıkarabilmek için hedefler, konseptler ve kaynakların sinerji ve simetrisini 

yaratmaya çalıĢır. Bu ise stratejik düĢünmeyi geniĢletmek ve disipline etmek için 

stratejik teori ihtiyacını ortaya çıkarır. Stratejik teori, gücün bütün 

kombinasyonlarını; muhtemelen kararın risk ve sonuçlarını; rakiplerin, müttefik ve 

diğerlerinin tartılmasını sağlayacak bir düĢünce çerçevesi sağlar. Böylece ülke 

karmaĢık ve hızla değiĢen bir geleceğe giderken, ulusal strateji, ulusal çıkarları 

maksimize edecek ve kayıpları en aza indirecek bir istikamet bulur ve o yönde 

ilerlemeyi sağlar. Strateji oluĢturma süreci; siyasi idarenin ulusal politikaya uygun 

olarak ulusal hedefleri elde etmesi maksadıyla, ulusun mevcut gücünü (kaynaklar, 

vasıtalar) kullanarak, stratejik ortamın koĢullarını ve coğrafi yerleri nasıl (konsept, 

yöntem) kontrol edeceğini belirler (Yılmaz, 2007: 208). 

Uluslararası alanda baĢarılı olmak isteyen devletlerin uzun vadeli düĢünceye 

ve buna paralel oluĢturulan stratejilere ihtiyacı vardır, ayrıca bunları gerçekleĢtirmek 

için gerekli güce de sahip olması gereklidir. Devletler çıkarları bulunan alanlarda 

ortaya çıkan eğilimleri, değiĢiklikleri bilmek zorundadırlar. Tüm bunları bir araya 

getirmek ve uygulamak siyasetçinin maharetine de kalmaktadır. Politikanın devletin 

güç ve kaynaklarını ulusal hedefler doğrultusunda kullanabilmek olduğu 

düĢünülürse, elinde bulundurduğu gücü ve halkı da hedeflere yöneltebilme kabiliyeti 

siyasetle uğraĢan kiĢiyi devlet adamı olma yoluna sokacaktır (Tezkan, 2000:10). Bu 
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amaçla kendisine en büyük yardımı yapacak, yol gösterecek alternatifleri sunacak 

olan birim istihbarat teĢkilatıdır. 

 

2. ULUSAL GÜVENLĠK POLĠTĠKALARI 

Yirmi birinci yüzyılda güvenlik olgusunu yalnızca askeri açıdan 

değerlendirmek artık mümkün değildir. Askeri, politik, psikolojik, ekonomik ve 

sosyolojik yönleri ile güvenlik bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir olgu 

halini almıĢtır. Ulusal güvenlik, devletin sınırları içerisinde yaĢayan tüm bireyleri 

kapsayacak Ģekilde iç güvenliği ve devlete karĢı dıĢarıdan gelebilecek her türlü tehdit 

ve tehlikelere yönelik dıĢ güvenliği kapsamaktadır. Ulusal güvenlik özünde bir bütün 

olduğu içindir ki, bu ayrım daha ziyade genel anlamda güvenliğe yönelik tehditlerin 

kaynağını tespit etmek ve belirlemek içindir. KüreselleĢmenin her alanı etkilediği 

günümüz dünyasında bir devletin ve ulusun varlığını korumak adına yapılan 

çalıĢmaları iç ve dıĢ olarak ayırmak esasen pek mümkün değildir. Bunun yanında 

tehdit unsurlarının çok çeĢitlendiği ve birbirlerini tetiklediği bir ortamda sınırları ve 

ayrımları çok net yapmak mümkün olmamaktadır. YaĢanan bir olaya karĢı verilen 

sosyal bir tepki ekonomik sonuçlara, bu sonuçlar siyasi ortama ve iç-dıĢ politikaya 

etki edebilmektedir. Ulusal güvenlik politikaları da, ulusal çıkarlar doğrultusunda 

tehditlere karĢı alınması gereken tedbirleri ve hareket tarzlarını belirler. Ulusal çıkar 

ve hedefler tehdit değerlendirmeleri değiĢmedikçe geçerliliklerini korurlar. Bu 

bağlamda ulusal güvenlik politikaları ulusal hedefler doğrultusunda ve tehdidin 

kapsamına göre eldeki tüm istihbaratı kullanarak geleceğe dönük perspektifler ile 

analiz ve yorumlarda katılarak oluĢturulur. Ulusal güvenlik politikası da, takip edilen 

ulusal siyaset değiĢtirilmeden iktidara gelen her hükümeti bağlar (Tezkan, 2000: 20). 

Önceliklerin değiĢimi ve izlenen ulusal siyasetteki değiĢiklikler hükümetin 

sorumluluğunda olmakla birlikte, yapılacak değiĢiklik ilgili kurumlar ve özellikle 

istihbarat teĢkilatı tarafından verilen bilgilere dayanarak değiĢtirilebilir. Yapılacak 

değiĢikliklerin sonuçlarına iliĢkin senaryolar üretilmesi istihbaratın öncelikli 

görevidir. 

Ulusal güvenlik politikaları, ülkelerin siyasi yapılanmaları içerisinde 

öncelikli bir öneme sahiptir. Güvenlik politikalarının temel hedefi ise algıladığı tehdit 

ve baskılar karĢısında devleti ve ulusu korumak ve kollamaktır. Bunun için stratejik 
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seviyede politika belirlemeye katkı sağlayacak istihbarat yapılanmaları gereklidir. 

Ulusal istihbarat, ulusal politikalar ve ulusal güvenlik gibi devlet düzeyindeki 

sorunlar ile ilgili olarak çoğunlukla hükümetin ve ilgili en üst düzeydeki icra 

organlarının gerek duyduğu öncelikli araç istihbarattır. BaĢka bir deyimle ulusal 

istihbarat; ulusal hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için, izlenmesi gereken ulusal 

politikaların tayin ve tespitinden sorumlu olan, karar alıcıların gereksinim duyduğu 

istihbarattır (Yılmaz, 2007: 215). 

Güvenlik ve istihbarat servisleri kamu yönetimi içindeki görevlerini, gerekli 

haberleri toplayarak ilgili istihbaratı devlet çapında üretmekte ve net olarak 

tanımlanmıĢ her türlü tehdide karĢı mücadele ederek hükümetin iç, dıĢ ve savunma 

politikalarının oluĢturulmasında ve bunların desteklenmesinde son derece etkin bir 

rol oynayarak yerine getirmektedir (Born ve Leigh, 2008:71). Özellikle 11 Eylül 

saldırıları sonrasında, istihbarat ve güvenlik örgütlerinin, bilgi toplayarak ve 

akabinde toplanan bilgiyi analiz ederek kendilerinden beklenen stratejik hedef 

belirleme, suçu önleme, karar alıcılara rehber ve destek olma gibi hayati öneme haiz 

hususlardaki ihtiyaç ve gereksinimlerini karĢılamaya yönelik çabalarına paralel 

olarak karar alıcıların istek ve düĢünceleri de benzer Ģekilde artmıĢtır (Peterson, 

2005:3-4). 

Bu fikri destekleyecek önemli bir kanıt ABD BaĢkanı Bush‟un 20 Eylül 

2001 tarihinde Washington‟da Kongre‟nin ortak oturumu sırasında yapmıĢ olduğu 

konuĢmadır. KonuĢmanın ana fikri; “Amerika‟nın milli güvenlik kurumlarını yirmi 

birinci yüzyılın tehditleriyle baĢa çıkabilecek Ģekilde dönüĢtürmektir.” Söz konusu 

konuĢmada istihbarat yapılanmasına iliĢkin ifadeleri aĢağıda yer almaktadır 

(AteĢoğlu Güney, 2006: 163-164): 

“Ġstihbarat ve bunu nasıl kullandığımız, teröristlere ve düĢman ülkelerden gelen 

tehditlere karĢı ilk savunma hattımızdır. Muazzam ve sabit bir hedef -Sovyet Bloğu- 

ile ilgili çok geniĢ bilgi toplama önceliği etrafında kurulmuĢ olan istihbarat 

topluluğu, çok daha karmaĢık ve akla gelmez bir hedefler dizisini takip etme 

zorluğuyla karĢı karĢıyadır. Ġstihbarat yeteneklerimizi dönüĢtürmeli ve bu tehditlerin 

doğasıyla baĢa çıkabilmek için yenilerini kurmalıyız. Ġstihbarat, savunma ve hukuki 

yaptırım sistemlerimizle uygun bir Ģekilde bütünleĢtirilmeli ve müttefik ve 

dostlarımızla birlikte koordine edilmelidir. DüĢmanlarımızı, bizi en iyi nasıl 

yanıltacakları bilgisiyle donatmamak için sahip olduğumuz yetenekleri korumamız 

gerekmektedir. Bize zarar vermek isteyecek olanlar, müdahale ve mukabele 
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seçeneklerimizi sınırlandırmak ve hasarı en yüksek dereceye çıkarmak amacıyla 

sürpriz bir saldırının faydalarını da elde etmek istemektedirler. Ulus ve yurt 

güvenliği için ortak tehdit değerlendirmeleri sağlamak amacıyla istihbarat uyarı ve 

analizini güçlendirmek zorundayız. “ 

AnlaĢılacağı üzere ülkelerin kaderini belirleyen, ulusal güç unsurlarını tespit 

edilen hedeflere yönelten karar alıcı mekanizmaları yönlendirecek en önemli kaynak 

istihbarattır ancak buradan anlaĢılması  gereken salt bilgi toplanması ve aktarılması 

değildir. Neredeyse tek değiĢmezin “değiĢim” olduğu günümüz dünyasında, karar 

alıcıların ihtiyaçları eski zaman alıĢkanlıklarından kalan klasik bir  cari istihbarat 

anlayıĢı ile giderilemez hale gelmiĢtir. Stalin‟in ifadesi ile “istihbarat tehlikeli bir 

tahmin oyunudur,  bana gerçekleri ve kaynağınızı söyleyin ben kendi analizimi 

yaparım”  mantığından tüm dünyada vazgeçilmiĢtir (Andrew, 2004:180). 

Uluslararası politikaların hızla değiĢim gösterdiği 1990 sonrasında, devletler arası 

iliĢkilerin karĢılıklı bir Ģekilde geliĢmesi sonucu, ülkelerin dıĢ politikada aldıkları 

karar ve takip ettikleri yön ülkelerin ulusal siyasetini de kaçınılmaz Ģekilde 

etkilemiĢtir. GeçmiĢ döneme nazaran daha dıĢa dönük politikalar izlenmesi ve sabit 

bir hedefin ortada olmayıĢı, yerel ve bölgesel sorunların artıĢı yöneticilerin 

istihbarattan beklentilerini de değiĢtirmiĢtir. Bu bağlamda ulusal güvenlik kavramının 

da uluslararası güvenlik ve küresel koĢullar ile birlikte açıklamak adına bilimsel 

çalıĢmalar hız kazanmıĢtır (Yılmaz,2008: 96). Güvenlik kavramındaki değiĢimi 

açıklamadaki bu çabaların bir çoğu esasen, ulus devletlerin değiĢime uğrayan politik 

gündemlerinin de bir tanımlama çabasıdır (Baldwin, 2005:5).   

 

Önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi ulusal güvenliğe yönelik tehdit 

askeri boyuttan çıkmıĢ; ekonomik çöküĢ, politik baskı, etnik ayrılıklar, uluslararası 

terör, organize suç, salgın hastalıklar ve hatta doğal afetler Ģeklinde günümüz 

dünyasında kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Tehdidin boyutu geniĢledikçe; ulusal 

güvenliği dıĢ politikadan ayırmak git gide zorlaĢmıĢtır. Ġktidarların öncelikli 

görevinin ülkenin bekasının sağlanması olduğu düĢünüldüğünde; bu görevin 

sağlanması adına gerekli araĢtırma, inceleme, karar alma ve uygulama süreçleri çok 

daha karmaĢık bir hal almıĢtır. Bir ülkede mevcut bulunan ulusal güvenlik sisteminin 

de uygun politikaların yürütülmesi amacıyla gerekli yapıları içermesi gerekmektedir. 

Sistemin en önemli ayağı da istihbarat teĢkilatıdır. Ġstihbaratın, ülkenin politikaları 

gereği en etkin kullanılması gereken alan dıĢ politika haline gelmiĢtir. Ġstihbarat 
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teĢkilatları da soğuk savaĢ dönemi mantığından uzaklaĢarak karar vericilere; dıĢ 

politika, ekonomi ve organize suçun ulusa güvenliği etkileyen boyutu hakkında 

yönlendirici olmaya çalıĢmaktadırlar (Yılmaz, 2008:122).  Ġstihbarat teĢkilatlarının 

da bu geliĢmelere uygun Ģekilde değiĢime gitmeleri görevlerini baĢarmak adına 

elzemdir. Bu değiĢimin sadece yapısal anlamda değil kültürel ve zihinsel anlamda da 

gerçekleĢmelidir. 

 

Küresel değerler dünyasında, ulusal güvenliğe yönelik istihbarat 

çalıĢmalarında suç istihbaratının artacağı öngörülmektedir.  ÇalıĢmanın ilk bölümde 

ifade ettiğimiz gibi, terör örgütlerinin yapılarında ve eylemlerinde gösterdikleri 

değiĢimin izlenmesi çok daha zorlaĢmıĢ ve çok daha önemli hale gelmiĢtir. Terör 

örgütlerinin faaliyetlerini ve elemanlarını takip etmek, toplum içinde suçlu ile 

suçsuzu ayırmanın en etkili yolu suç istihbaratıyla mümkündür. Günümüz itibarıyla  

birçok suç ve suç örgütü girift bir yapıdadır. Terör örgütleri ayrıca kumar, fuhuĢ, kara 

para aklama, insan ticareti, kaçakçılık ve uyuĢturucu ticareti gibi suçların da 

içerisinde yer almaktadır. Bu suçların ortaya çıkarılması ve terör eylemlerinin 

faillerinin yakalanması ancak suç istihbaratı ile mümkün olmaktadır. Bu nedenlerden 

ötürü, ulusal güvenlik istihbaratı kavramı yeniden tanımlanmak zorundadır. Bu 

tanımın odak noktası ise günümüz ortamında iyice belirsizleĢen hedef ve hedeflerin 

özelliklerinin tespiti, karakteristik yapılarının ve faaliyet yöntemlerinin baz alınması 

ile mümkündür.  

Böylece bahse konu tehdidin özelliklerine göre yeni bir istihbarat 

mantığının, algısının, stratejisinin ve yapılaĢmasının temelleri atılmıĢ olacaktır. 

Akabinde bu yeni Ģartlar ve ortama uygun kurumsal yapılar oluĢturulmalı ve 

uygulamaya bir an önce baĢlanmalıdır (Köseli, 2011:159-162). Suç istihbaratı ile 

güvenlik istihbarat birimlerinin öncelikli amaçları farklı olsa da, suçun sonuçları adli 

boyutu aĢarak ulusal güvenlik boyutuna geldiği zaman koordineli olarak çalıĢmaları 

gerekmektedir. Zaman zaman Türkiye‟de bunun yapılamadığı bilinmekle birlikte 

önümüzdeki dönemde kurumlar arası iliĢkilerin daha yakın olması gerekecektir.  
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3. POLĠTĠKA TESPĠTĠNDE ĠSTĠHBARATIN ROLÜ 

Günümüz dünyasının karmaĢık ortamında adeta bir sis bulutu içerisinde 

bulunan karar alıcıya ıĢık tutabilecek kaynak istihbarat birimlerinden gelen 

analizlerdir. Yapılan analizleri, doğru bilgiye dayalı olarak çok daha tanımlayıcı, 

normatif unsurları içeren, olabilecek ve hatta olmayabilecek senaryoların 

alternatiflerini içerecek Ģekilde hazırlayarak karar alıcıya iletmek gereklidir. 

Özellikle küreselleĢmenin hız kazandığı 1990‟lar ve sonrasında toplumların yaĢadığı 

dönüĢüm ile birlikte toplumlar deneysel yapılarından sıyrılmıĢ ve bilgi toplumlarına 

dönüĢmüĢlerdir. Bu bağlamda istihbarattan faydalanarak, bilgi toplumu çağında 

avantajlı hale gelmek adına sahip olunan bilginin bilimsel tarzda analiz edilerek 

neden-sonuç iliĢkileri üzerine kurulacak bir istihbarat yapısı gereklidir. Ġstihbarat 

teĢkilatları artık hangi kullanıcının, hangi bilgiyi ne zaman istediğine duyarlı hale 

gelmek zorundadır. Ġstihbarat kullanıcıları baĢta ülke liderleri olmak üzere, ulusal 

seviyede politika üretmekle sorumlu olanlar, askeri harekat ve planlama görevlileri, 

kanun uygulayıcıları ve karĢı istihbarat faaliyetlerinde bulunanlardır (Taitelbaum, 

2005:13). 

Ġstihbaratı üretenler ile kullanalar arasındaki iliĢki sıklıkla tartıĢma konusu 

olmuĢtur. Geleneksel görüĢe göre istihbarat topladığı bilgileri karar alıcılar iletince 

görevi biter, buna karĢı olan görüĢ ise görevin sadece bilgi vermek olmadığını,  karar 

verme sürecini etkilemesi gerektiğini ve hatta bu süreçte görev üstlenilmesi 

gerektiğini savunur. Her iki görüĢü sentezleyen görüĢ ise talep olması durumunda 

geleceğe yönelik alınması gereken önlemlerde elindeki kaynakların kullanılması 

hususunda karar alma sürecine dahil olmasıdır (Acar, 2011:217). Ancak, günümüzün 

Ģartları, istihbaratı geleneksel görüĢün çok ötesine taĢımıĢ olup hem istihbaratı 

üretenler hem de kullananlar arasında fikir birliği de oluĢmuĢtur. 

Dünyada değiĢen dengelere göre tutarlı politikalar oluĢturmak ve bu 

politikalara göre tüm dünyaya karĢı milli çıkarları savunabilmek için özellikle de dıĢ 

politikaların oluĢturulmasında son derece geniĢ faktörleri ve değiĢkenleri göz önünde 

bulundurmak gerekmektedir. Ulusal güvenlik politikalarının da günümüzde dıĢ 

politika eksenli olarak Ģekillendiğini düĢündüğümüz zaman, bu politikaların 

belirlenmesi için karar vericilerin özellikle devletler arası iliĢkiler etkileyen 

ekonomik, sosyal, askeri, politik ve daha birçok faktörün çok iyi bir Ģekilde analiz 
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edilmesi gerekmektedir. GeliĢmiĢ devletlerin bu bağlamda istihbarattan çok etkin 

Ģekilde yararlanarak dünyadaki değiĢimleri çok daha erken  algılayarak 

yapamayanlara göre avantaj sağladıkları görülmektedir (Alsancak,2013:219-220). 

Soğuk savaĢın en sıcak günlerinde ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaĢanan ve 

Küba füze krizi olarak bilinen olayda, ABD‟nin SSCB‟deki üstü düzey ajanından 

gelen bilgiler olmasaydı belki de dünya nükleer savaĢla karĢı karĢıya kalacaktı 

(Çimen,2013:68-70). Karar alıcıların istihbarata verdiği değer de ondan alınan 

hasılayı etkilemektedir. Verilen örneğe benzer dünya tarihinde değiĢiklikler 

oluĢturacak kadar önemli istihbarat bilgileri karar alıcılardan gerekli itibarı 

görmedikleri için kullanılamamıĢtır. 

Elbette istihbarat teĢkilatları iyi bir dıĢ politika veya buna bağlı güvenlik 

politikalarını garanti edemezler, ancak istihbarattan faydalanmayan politika 

oluĢturma süreçlerinin de baĢarıya ulaĢamayacağı açıktır. Ulusal güvenlik 

politikalarının ulusal siyaset ve milli çıkarlar değiĢmediği sürece geçerli olacağını 

bahsetmiĢtik ancak dünyadaki değiĢimlere göre de sürekli olarak revize edilmeleri 

veya gözden geçirilmeleri de gereklidir. Bu bağlamda karar alma süreçlerinde 

bulunanlara koĢullardaki değiĢiklikleri ve yeni durumları en kısa sürede analiz 

ederek aktarmak istihbaratın öncelikli görevidir. Ġstihbari değer taĢıyan emarelerdeki 

değiĢikliklerin etkin bir Ģekilde tespit edilerek değerlendirilmesi ile olası politika 

değiĢikliklerinin daha çabuk yapılması sağlanarak, karar alıcının eli 

güçlendirilecektir. Burada önemli olan doğru bilgiyi, zamanında analiz ederek karar 

alıcıya ulaĢtırmaktır. Ġstihbarat teĢkilatları açısından önemle durmamız gereken bir 

diğer nokta; ikinci bölümde istihbarat servisleri faaliyet alanında belirttiğimiz 

faaliyet alanlarının önemi ve iĢlevselliğidir. 

Ġstihbarat servisleri neticede düĢünce kuruluĢları değillerdir. Onları düĢünce 

kuruluĢlarından veya diğer devlet kurumlarından ayıran özellik, kapalı olan 

kaynaklara ulaĢabilmeleridir. UlaĢtıkları kapalı kaynakları ellerindeki diğer bilgiler 

ile analiz ederek karar alıcalar için hayati derecede önem taĢıyan bir enformasyon 

akıĢı sağlayabilirler. Bu tür kaynakların dıĢında, yine istihbarat teĢkilatlarının önemli 

bir faaliyet alanı olan örtülü operasyonlar da önemli bir politika aracı olarak 

kullanılabilirler. GeliĢmiĢ devletlerin, örtülü operasyonları dıĢ politikanın önemli bir 

aracı olarak kullandıkları, ABD ve Ġngiltere yönetiminin bunu vazgeçilmez bir araç 

olarak gördükleri bilinmektedir (Daugherty, 2006). ABD istihbaratının Güney 
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Amerika, Afganistan, Irak; Ġngiliz istihbaratının Ġran, Mısır; Ġsrail istihbarının tüm 

Arap coğrafyası, Ġran ve hatta ABD‟de yaptıkları bugün ne bir sırdır ne ülke 

kamuoyları tarafından yargılanmaktadır (Çimen, 2013).  

Ġstihbarat alanında hem devlet hem akademik alanda en çok faaliyetin 

yürütüldüğü ABD‟de dahi örtülü faaliyetlerin yasal denetimi tartıĢma konusu olmuĢ 

ve ABD BaĢkanı Ronald Reagan döneminde yaĢanan Irangate
39

 skandalı istihbaratın 

yasal sınırları aĢtığı zaman gerek kendisine gerek karar alıcı mekanizmalara ne kadar 

zarar verebildiği ortaya çıkmıĢ ve ABD istihbarat yapısını kongre düzeyinde 

denetleyecek mekanizmalar oluĢturulmuĢtur (Crabb, 1989:153-168). Bu hususa 

rağmen örtülü faaliyetlerin ABD politikasında vaz geçilmez bir araç olduğu ve 

neredeyse her BaĢkan zamanında ABD çıkarları için kullanıldığı ve yönetimlerin 

örtülü faaliyetlerden fayda sağladığı da kabul edilmektedir (Dougherty, 2006: xiii) 

 

Yapılan bu örtülü operasyonlar geçmiĢteki gibi askeri olmaktan çıkarak; 

ekonomik, politik, kültürel alanlara da taĢınmıĢ ve geliĢen iletiĢim teknolojileri 

sayesinde kaynağının tespit edilmesi zorlaĢmıĢtır. Örtülü operasyonlara maruz kalan 

bir devletin de buna karĢı alacağı önlemler istihbarat kaynaklı olacaktır. Bunların 

tespiti ve verilecek cevabın niteliği, devletin istihbarat kapasitesi ile doğru orantılıdır. 

Sürekli olarak baĢka devletlerin örtülü operasyonları, manipülasyon ve 

dezenformasyonlarına maruz kalan bir devletin, kendi ulusal politikaları 

doğrultusunda ulusal hedeflerine ilerlemesi mümkün değildir. 

Ġstihbaratın bu hayati önemine karĢın, karar alıcılar tarafından her zaman 

doğru kullanıldığını söylemek mümkün değildir. Genellikle politikacılar, istihbarat 

servislerinin gizliliğinden dolayı tam olarak ne yaptıklarından bilgi sahibi 

olmadıkları için faaliyetlerine de Ģüphe ile bakmaya eğilimlidirler. Dolayısı ile 

önlerine gelen istihbarat bilgi ve analizlerine de itibar etmeme eğiliminde 

olmaktadırlar. Burada kendi bilgi birikimlerine ve değerlendirmelerine güvenmeleri 

de istihbaratın aleyhinedir. SSCB lideri Stalin, Hitler ile imzaladığı saldırmazlık 

antlaĢmasına o kadar inanıyordu ki, birçok kaynak Almanların 1941 yılında baĢlayan 

Sovyetler Birliği‟ne yönelik kara harekatını haber verse de bu bilgiyi dikkate 

                                                           
39 Irangate veya Ġran-Kontra skandalı olarak bilinen olaydır.  Ronald Reagan yönetimi sırasında ABD yönetim 

kademesinden bazı kiĢilerin, Ġran'a silah satması ve gelirlerin yasa dıĢı bir Ģekilde Nikaragua'da dönemin solcu 

yönetimini devirmeye çalıĢan anti-komünist hareketi desteklemek için kullanılmasını olayıdır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nikaragua
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anti-kom%C3%BCnist
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontralar&action=edit&redlink=1
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almamıĢtı. Alman orduları kıĢ Ģartlarından etkilenmeseydi belki de dünya tarihi çok 

farklı yazılabilirdi (Çimen, 2013). Benzeri olayların dünya tarihinde sıkça 

yaĢandığını gördüğümüz zaman, istihbara adına çıkarılması gereken bir diğer sonuç 

da; gerek kendisini gerek faaliyetlerini karar alıcılara açık bir Ģekilde açıklamak ve 

herhangi bir bilgiyi saklamadan karar alıcılar ile paylaĢmak olacaktır. Karar alıcıların 

istihbarata duydukları güven, her iki tarafın faydasına olacaktır. 

Ülkelerdeki istihbarat yapılanmalarının da ihtiyaca cevap verebilecek 

Ģekilde organize edilmiĢ olması gerekmektedir. Özellikle karar alıcılar ve istihbarat 

teĢkilatları arasında düzgün çalıĢan iletiĢim kanallarının var olması gereklidir. 

Ülkedeki politik görüĢlerden bağımsız olarak tarafsız bir yapıda çalıĢmalar ve 

analizler yapmaları gerekmektedir, aksi halde istihbaratın kendisi de manipülasyon 

aracı olarak ortaya çıkabilmektedir. Ġstihbarat karar alıcıları doğru yönlendirmek 

adına onların hoĢlarına gitmeyecek, izlenen politikaların tersine olabilecek analizleri 

de ortaya koymaktan çekinmemelidir (Alsancak, 2013:224). Politikacıların kiĢisel 

yaklaĢımları da Ģüphesiz ki iĢleyiĢleri etkilemektedir.  Bunun en net örneklerinin 

Türkiye‟de yaĢandığını daha önce belirtmiĢtik. Ancak geliĢmiĢ ülkeleri incelediğimiz 

zaman istihbarat teĢkilatında çalıĢmıĢ olan çok sayıda kiĢinin daha sonra o ülkenin en 

üst seviyesine kadar geldiklerini görmekteyiz. ABD‟de baĢkanlık yapmıĢ George 

Bush ve Rusya lideri Vladimir Putin bunlara en bilinen örneklerdir. Sonuç olarak 

istihbarat, karar alıcının önüne kapalı-açık kaynaklardan derlenmiĢ bilgiye dayanarak 

oluĢturulan analizler ve ileriye dönük senaryolar ortaya koymaktadır. Bunlara iliĢkin 

politikaları belirleyip uygulamak karar alıcıların sorumluluğundadır ve nihayetinde 

halka hesap verecek olan da onlardır. 

Ulusal güvenliğin sağlanması ve ulusal hedeflere ulaĢılması için uygun 

seçeneklerin tespiti, yeni ulusal güvenlik politikasının belirlenmesi, hazırlık ve takip 

bakımından aĢağıdaki hususlara sahip özel bir sisteme ve sürece bağlı olmayı gerekli 

kılar;  

 GeniĢ bir bilgi birikimi (Temel Ġstihbarat) 

 Güncel ve kullanılabilir istihbarat akıĢı (Cari Ġstihbarat) 

 Uzman ve tecrübeli bir değerlendirme grubu tarafından yapılacak      

analizler (Ġstihbarat Analizi) 
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 Devletin ulusal gücünün çeĢitli boyutundaki birimlerin iĢ birliği,    

katkısı ve koordinasyonu (Ġstihbarat ve Güvenlik fonksiyonlu kurumların iĢ 

birliği) 

 Gizlilik ve ivedilik (Koruyucu Güvenlik) 

 Siyasi grupların gerçekçi olmayan veya özel çıkar amaçlı etkisine 

 maruz kalınmaması (Yılmaz, 2007: 232). 

 

Böyle bir yapının oluĢturulması ve iĢletilmesi istihbarat teĢkilatlarının      

görevi olduğu kadar, karar alıcının da sorumluluğundadır. Bunun yanında, denetim 

mekanizmaları oluĢturarak özgürlük-güvenlik dengesini sağlamak istihbarata yönelik 

olarak yapılacak tartıĢmaların önüne geçilmesi adına önemlidir.  

Ġstihbarat üretme sürecinde Ģüphesiz metodolojik bir yöntem sunması 

açısından istihbarat çarkı çok önemlidir. Ancak istihbarat üretim süreci tek boyutlu 

olmayıp iki boyutlu bir süreci kapsamaktadır. Bunlardan ilki, bilgiye ulaĢma süreci, 

ikincisi ise, bilgiyi doğrulama/analiz etme sürecidir. Karar alıcıları doğru bir Ģekilde 

bilgilendirmekten öte istihbaratın hayati önemdeki görevi  bir ülkenin kaderini 

Ģekillendiren insanlara doğru, güvenilir bilgiye dayalı oluĢturulan stratejik 

istihbarattır. 

Stratejik istihbarat sonucunda oluĢturulan analizler, karar alıcılara öngörü, 

öneri ve gerçekleĢebilecek senaryolara iliĢkin tahminler ve bunların sonuçlarını 

ortaya koyabilecek kapasitede olmalıdır. Örneğin, Ġsrail servisi MOSSAD‟ın, Ġran‟ın 

BuĢehr Nükleer Tesislerinde silah ürettiğini açık seçik gösteren bir belge, doküman 

ya da fotoyu elde etmesi, yalnızca teyide yönelik bir bilgi olup, bu bilginin 

doğrulanma süreci farklı bir istihbarat çarkını gerekli kılarken; MOSSAD‟ın, Ġran‟ın 

Natanz Nükleer Tesislerinde silah üretilip üretilmediğini öğrenmeye çalıĢması, bir 

bilgiye ulaĢma sürecini ifade ettiği için, daha farklı bir istihbarat çarkını gerekli 

kılmaktadır. Dolayısıyla, Türk Ġstihbaratı için de geçerli olan bu argüman, ya yeni ve 

kapsamlı bir Ġstihbarat Çarkını, ya da farklı süreç ve aĢamaları kapsayan iki farklı 

Ġstihbarat Çarkını gerekli kılmaktadır. Teknik imkanlardan gelen verilerin yoğunluğu 

da düĢünüldüğünde toplanan bilgiden bir ürün veya çıktı olarak ifade edilen 

istihbaratın kendisi için de farklı arayıĢlarda bulunmak gereklidir (Taylor, 2007: 255-

257). 
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4. GÜVENLĠK POLĠTĠKASI BELĠRLEMEDE ABD ÖRNEĞĠ 

Politika üretimine ve karar alıcılara yardımcı olması bakımından dünyada en 

geliĢmiĢ ve etkili yapılanma ABD‟de bulunmaktadır. Bu açıdan örnek 

oluĢturabilecek bir yapı olması nedeniyle ABD sisteminden bahsetmekte fayda 

vardır. ABD ulusal güvenlik sistemine baktığımız zaman ilk bakıĢta biraz karmaĢık 

görünse de, neredeyse her adımda istihbarat unsurlarının varlığı görülecektir. 

ABD‟de 1947 yılında kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi; baĢkanın politika belirleme 

ve koordinasyon iĢlevlerinin  görüldüğü bir yapı olarak kurulmuĢtur. Konseye 

baĢkan, yardımcısı, savunma ve dıĢiĢleri bakanı dıĢında ABD isithbarat topluluğunun 

baĢındaki kiĢi olarak tanımlanabilecek Ulusal Ġstihbarat Direktörü‟de (DNI) 

danıĢman olarak katılmaktadır. Direktör ayrıca baĢkanın ve Anavatan Güvenlik 

Konseyi‟nin de istihbarat konusundaki öncelikli danıĢmanıdır. Direktörlüğün amacı 

Amerikalıların hayatlarını ve çıkarlarını etkili istihbarat yolu ile korumak olarak 

belirlenmiĢtir. Direktörlük istihbarat topluluğu için koordinasyon görevi yapmakla 

birlikte diğer teĢkilatlardan da sorumlu olacak Ģekilde çalıĢmakta ve diğer birimler 

topladıkları bilgileri ve yaptıkları analizleri DNI direktörlüğüne iletmektedirler, 

ayrıca ulusal istihbarat strateji belgesini hazırlayarak istihbarat birimlerine yön 

verir
40

 

Yapı içerisinde Ulusal Güvenlik Konseyi‟de istihbarat çalıĢmalarına direktif 

veren ve ihtiyaçları belirlemede en üst düzey birimdir, bunu da DNI direktörlüğü 

eliyle yürütür. Ulusal Güvenlik Konseyinin belirlediği öncelikler diğer tüm istihbarat 

teĢkilatları için rehber vazifesi görür. Kısacası ABD ulusal güvenliği ile igili kararlar 

öncelikle Ulusal Güvenlik Konseyi‟nde alınır ve daha sonra istihbarat birimlerine 

iletilir. Ġstihbarat servisleri de belirlenen kararlar doğrultusunda hazırladıkları ulusal 

istihbarat değerlendirmelerini, izlenebilecek politikaları ve bunlara iliĢkin olasılıkları, 

karĢılaĢılabilecek muhtemel sonuçları karar alıcıların önüne koyar (Yılmaz, 2008). 

Dolayısıyla mevcut tüm istihbarat servisleri tarafından yapılan çalıĢmalar ulusal 

güvenlik alanındaki belirsizleri giderecek Ģekilde karar alıcıların önüne konur. 

ABD‟nin dünya çapında bilinen Merkezi Haberalma Örgütü‟nün (CIA) dıĢ 

politika alanında iki önemli görevi mevcuttur. Bunlar dıĢ politika kararlarının 

alınmasındaki rolü ve bu kararların uygulanmasındaki görevleridir (Miller, 1989:33). 

                                                           
40 DNI, ulusal istihbarat strateji belgesi http://www.fas.org/irp/offdocs/nis2009.pdf   (EriĢim tarihi, 03.04.2014) 

http://www.fas.org/irp/offdocs/nis2009.pdf
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Uygulamadaki görevleri, istihbarat teĢkilatlarının faaliyet alanları bölümünde ifade 

ettiğimiz görevlerdir. DıĢ politika kararlarının alınmasındaki rolünü ise CIA‟in analiz 

biriminin çalıĢmalarını oluĢturur ve bu çalıĢmalar Ulusal Güvenlik Konseyi‟nde ele 

alınırlar. 

ABD istihbarat topluluğu içerisinde üst seviyede yer alan Ulusal Ġstihbarat 

Konseyi‟nin (NIC) analiz çalıĢmaları ABD politikalarının belirlenmesinde önemli bir 

bilgi kaynağıdır. NIC, ABD‟deki tüm istihbarat teĢkilatlarının senelik bazdaki 

raporlarını inceler ve uzun vadeli muhtemel olasılıkları tartıĢır. NIC, her dört senede 

bir hazırladığı küresel akımlar raporu ile dünyanın geleceğine yönelik tahminlerini 

ortaya koyar. Konseyin 2004 raporunda; Çin, Hindistan ve Brezilya gibi ülkelerin 

ekonomik güçleri ile birlikte politik etkilerinin artacağını, El-Kaide bağlantılı yerel 

terör örgütlerinin Orta Doğu‟da daha etkin olacağını öngörmüĢ, 2008 yılındaki 

raporda ise Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya‟nın ABD‟nin idaresindeki tek kutuplu 

dünya sistemini zorlayacağı ve çok kutuplu bir sisteme doğru bir gidiĢ olabileceğini, 

Avrupa ülkelerinin enerji sıkıntısı ve aralarındaki anlaĢmazlıklar sebebiyle güç 

kaybedeceğini, Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomik ve politik olarak güçlerini 

arttıracağını ve küresel sistem üzerinde daha fazla belirleyici olacaklarını 

öngörmüĢtür (Acar, 2011:277-282).  

  

Son yıllarda ABD dıĢ politika ekseninin daha çok Asya-Pasifik bölgesine 

kaydığını, Hindistan, Çin, Brezilya ile geliĢen iĢbirliklerini düĢündüğümüz zaman 

kurumun analizlerinin ABD politikalarının belirlenmesinde ne derecede etikliği 

olduğu kendinden anlaĢılabilecektir. Benzer Ģekilde Ġngiltere‟de dıĢ istihbarat 

servisinin (SIS) DıĢiĢleri Bakanlığı‟na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmesi, 

istihbarat-politika belirleme süreçleri hususunda bize fikir verebilir.   

Hükümetler ile çok yoğun bir mesaide çalıĢmak gerekse de, ulusal güvenlik 

söz konusu olduğu zaman hükümet dıĢındaki partiler, sivil toplum kuruluĢları ve 

hatta Ģirketler ile de gerekli temas kurulmaktadır.  Dünyanın önde gelen istihbarat 

teĢkilatlarının ülkenin ekonomik çıkarları gereği sahip oldukları bilgileri ülkelerinin 

Ģirketleri ile paylaĢtıkları artık bir sır değildir. Özellikle CIA ve NSA 1980‟lerden 

itibaren çok daha fazla ekonomik alana yönelmiĢtir. Bu manada ABD istihbarat 

kuruluĢları çok daha ileri gitmiĢ; istihbarat toplamaktan öteye geçerek ekonomik 

yıkıcılığın önüne geçmek için Ģirketler adına istihbarata karĢı koyma görevini de 
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üstlenmiĢlerdir (Trim, 2000:204-214). KüreselleĢmenin en önemli faktörlerinden 

olan ekonomi, uluslararası iliĢkilerde belirleyici rol üstlenmekte, ülkelerin geleceği 

adına önemli sonuçlar ortaya koyabilmektedir. Bu bağlamda ekonomi, alanında gerek 

espiyonaj gerekse bilgilerin korunması yönündeki çabalar çok daha önemli bir 

boyuta gelmiĢtir. 

Günümüzde ülkelerin dünya üzerinde sahip oldukları etki salt askeri güçten 

oluĢan sert güç yerine siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda sahip 

oldukları güçten oluĢan yumuĢak güç ile tanımlanır hale gelmiĢtir. Bir ülkenin 

istihbarat kaynakları ve analizleri ne kadar çok askeri güç odaklılıktan uzaklaĢır 

farklı alanlara yönelebilirse, kendi yumuĢak gücünü o derece artırabilir. Bu 

kavramdan hareket edersek farklı alanlar için yapılacak olan istihbarat analizlerinin 

farklı amaçları gerçekleĢtirmekte önemli rol oynayacağı açıktır. Bu imkan ve 

kabiliyeti geliĢtirmek için ABD‟de devletin eğitim ve bilgiye ihtiyacı olduğunu 

savunan, istihbarat iĢlevini ön plana çıkarmıĢ ve bu alanda öğretim için devletin 

ulusal güvenlik kuruluĢlarıyla ortak çalıĢmalar yürüten önemli bir akademik topluluk 

bulunmaktadır. 1992 yılında çıkarılan “Ulusal Güvenlik Eğitim Yasası (NSEA)” ile 

üniversitelere yeni burslar için fon ayrılması ve ulusal güvenlik görevleri olan 

Amerikan bakanlık ve kuruluĢlarında çalıĢmak için çok yoğun bir talep sağlanmıĢtır 

(Cumings, 2000: 178-180). 

 

5. GÜVENLĠK POLĠTĠKASI BELĠRLEMEDE TÜRKĠYE (MĠT) ÖRNEĞĠ 

Ġstihbarat teĢkilatları, ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde sıklet 

merkezi olmak durumundadırlar. Çünkü istihbarat devletin aklı, öngörüsü ve 

koordinasyon merkezidir. Bu nedenle istihbarat, öncelikle etimolojik açıdan hem 

bilgiyi derleyen ve hem de bilgiyi değerlendiren kapsayıcı yeni bir kavram ile 

ifadesini bulmalıdır. Zira ne espionage, ne intelligence ne de istihbarat, faaliyetin 

sınırlarını tam manasıyla karĢılayabilmektedir. Toplama ve değerlendirme 

kısımlarının yanında, öngörüler de bulunamayan, karar alıcıların elini 

kuvvetlendiremeyen bir istihbarat ancak sınırlı görevler yapabilir, ülkesi adına hayati 

bir kurum olmaktan uzaklaĢarak bürokrasinin bir elemanı haline gelir. 
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Türkiye‟nin uzun süre  yaĢadığı terör olayları ve bölücü örgütlerin yoğun 

faaliyetleri neticesinde MĠT, ağırlıkla cari istihbaratla uğraĢmak durumunda kalmıĢ, 

stratejik istihbarat ve analiz konularında nispeten daha az vakit ve emek ayırmak 

durumunda kalmıĢtır. Günün koĢulları çerçevesinde MĠT, yeniden yapılanma 

çalıĢmaları ile stratejik istihbarat alanındaki çalıĢmalarına hız vermiĢtir 

(AteĢ,2012:25). 

Bu bağlamda MĠT, devlet aklı olmanın getirdiği sorumluluğa uygun olarak, 

“Bilgi Yönetim Merkezi” kurarak, gerek yurt içi gerek yurt dıĢı, teknolojik, coğrafi, 

topoğrafi, ekolojik, meteorolojik, astrolojik, biyografik, antropolojik, sosyolojik, 

psikolojik, tarihsel ve dinsel hemen her konuda geniĢ kapsamlı ve sınıflandırılmıĢ 

bilgi havuzları oluĢturmalıdır. Zira hangi bilginin hangi zamanda gerekli olacağı 

günlük bakıĢ açılarıyla tahmin edilemeyebilir. Bu çalıĢmalar yapılırken devlet ve 

devlet dıĢı kurumlar ile iĢ birliği yapılması da gerekmektedir. Çok taraflı tarzda 

bilimsel bir bakıĢ açısı ve disipline edilmiĢ bir metodolojik yaklaĢımla Ģekillendirilen 

istihbarat yapısı, sosyal bilimler disiplinlerine hakim analistler ve kurumsal bazda 

oluĢturulması gereken “Stratejik ve Taktik Tahmin Merkezi” ile fütürist ve öngörücü 

bir mantık ile kısa, orta ve uzun vadeli tahmin ve öngörü raporları hazırlayarak, 

gerçek anlamda bir sıklet merkezi misyonuna bürünecektir. Dünyada yaĢanan çok 

hızlı değiĢim ve geliĢim süreçleri artık “olmaz” denebilecek bir Ģey bulunmadığını 

birçok defa ispatlamıĢtır. 

Bununla birlikte istihbarat teĢkilatı için kurumsal Bilgi Yönetim Merkezinin 

kurulması kadar ihtiyaç duyulacak bir baĢka Ģey de ulusal “Bilgi ve Belge Yönetim 

Sistemi”nin kurulmasıdır. Ġstihbarat teĢkilatı veya istihbaratçı için önemli, önemsiz, 

küçük, büyük bilgi yoktur. Ġçerisinde bilgi barındıran her Ģey, her materyal, doküman 

veya canlı, önem arz eder. Ġçeriği ne olursa olsun hangi bilginin nerede, ne zaman, 

nasıl faydalı olacağı önceden bilinemez. Bir ülke genelinde üretilen bilgiler -hangi 

kurum, kuruluĢ, teĢkilat veya Ģahıs tarafından üretilirse üretilsin- istihbarat 

faaliyetlerinin baĢarıya ulaĢması için her aĢamada gerekli olabilir.  

Türkiye‟de her ne kadar 2937 sayılı kanun ile MĠT‟e diğer kurumlardan 

bilgi alması için yetki verilse de pratikte bu pek geçerli olmamaktadır. Bunun 

yanında birçok bilginin herhangi bir olay olmadan önce sadece değerlendirmeye 

katkı sağlaması amacıyla çok daha önceden masada bulunması gerekmektedir. DıĢ 
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ülkelerdeki bilgilerin de sistematik olarak ulusal bilgi yönetim sistemi içerisine 

aktarılması ve gereken yerlere servis edilmesi baĢarılı olmanın Ģartlarından bir 

tanesidir. Tabi ki bilgi edinirken bunların kiĢisel çıkarlar için kullanılmaması veya 

yetkisiz kiĢilerin eline geçmesini önleyecek tedbirler mutlaka alınmalıdır. 

 Ġstihbarat teĢkilatları için en önemli hususlardan biri de, bilgiyi elde 

etmenin yanında bilgiyi doğru yer ve zamanda kullanabilme becerisidir. Ġstihbarat 

demek, tek bir yöntemle, tek bir bilgiden çıkarım yapmak demek değildir. Yığınla 

bilginin bir araya getirilip, iliĢkilendirilip, tasniflenmesi, sentez ve analizlerinin 

yapılmasıyla ortaya çıkan kanıtlı sonuçlardır. 

Hedefiniz ne olursa olsun bu amaç doğrultusunda kullandığınız, 

incelediğiniz bilgileri analitik metotlarla, akılcı ve mantıksal bir sentezlemeye tâbi 

tutup en doğru çıkarım hâline getirmek, maksimum fayda sağlama konusunda önem 

teĢkil eder. Burada hayati olan nokta herkesin gözü önünde bulunan bilgi yığınları 

içerisinden, kimsenin dikkatini çekmeyen örtülü veya kapalı bilgiyi, doneyi, veriyi 

ilk olarak bulup çıkartabilmek, bu bilgi sayesinde de rakiplerinizden bir adım önde 

olabilmektir. Sun Tzu SavaĢ Sanatı adlı eserinde “Herkesin bildiği Ģey zaten olup 

bitmiĢ, su yüzüne çıkmıĢ bir olaydır. Sağduyulu bir kiĢi ise daha olmamıĢ, ortaya 

çıkmamıĢ Ģeyleri bilir. SavaĢla kazanılan zafer iyidir denilse de esas makbul olan 

gizli olanı görüp, belli olmayanı fark ederek yenmektir.” demektedir. Bilimsel 

tekniklere dayalı olarak yapılan analizler karar alıcılarla tespit edilen yöntem ve 

platformlarda ulaĢtırılmalıdır. 

Tüm bu nedenlerden ötürü istihbarat teĢkilatları, bilgiye ulaĢmak, mevcut 

bilgileri korumak, bu bilgilerle hedef kitleleri veya karĢı servisleri etkilemek, 

yönlendirmek, gerçekleri manipüle etmek, dikkatleri baĢka yönlere çevirmek için 

birçok yeni metotlar geliĢtirmektedirler. Bilgi, belge, doküman ve elde ettiği her türlü 

materyali yönetmeyi baĢarabilmiĢ, kurumsal ve ulusal düzeyde kurulmuĢ bilgi ve 

belge yönetimi sisteminden de faydalanabilen istihbarat teĢkilatları güçlü bir 

donanım ve modern bir yönetime de sahip olur.  

Ġstihbaratın olmadığı hiçbir yer ve alan yoktur, istihbaratın olduğu her 

alanda da bilgi bulunur. Bilgi ve istihbarat iĢin doğası gereği birliktedir, ama önemli 

olan bilgiyi akılcı değerlendirebilmektir.  Değerlendirmeden geçen bilginin 
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zamanında gerekli yerlere ulaĢtırılması günümüzde istihbaratın kendisinden de 

önemli bir hale gelmiĢtir. ABD‟de baĢkan tarafında oluĢturulan, Ġstihbarat ve ĠletiĢim 

Teknolojileri Ġzleme Grubu‟nun raporunda DNI direktörüne, istihbarat birimlerince 

elde edilen bilgilerin zamanında aktarımını denetlemek ve izlemek üzere ayrı bir 

birim kurulması önerilmektedir. 
41

 

Türkiye‟de istihbarat hizmetleri 1983 yılında çıkarılan 2937 sayılı “Devlet 

Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilatı Kanunu” ile yerine getirilmektedir. 

Söz konusu kanunun 4.maddesinde MĠT‟in görevleri belirlenmiĢtir.  

Maddeye göre MĠT‟in görevleri; 

 Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına,             

bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana     

getiren bütün unsurlarına karĢı içten ve dıĢtan yöneltilen mevcut ve muhtemel 

faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluĢturmak ve 

bu istihbaratı CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli        

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluĢlara ulaĢtırmak. 

 Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve                  

yürütülmesinde; CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Genelkurmay BaĢkanı, Milli   

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve     

ihtiyaçlarını karĢılamak. 

 Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendiril-

mesi için Milli Güvenlik Kurulu ve BaĢbakana tekliflerde bulunmak. 

  Kamu kurum ve kuruluĢlarının istihbarat ve istihbarata karĢı koyma                      

faaliyetlerine teknik konularda müĢavirlik yapmak ve koordinasyonun          

sağlanmasında yardımcı olmak. 

 Genelkurmay BaĢkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek 

haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay BaĢkanlığına 

ulaĢtırmak. 

 Milli Güvenlik Kurulunda belirlenecek diğer görevleri yapmak. 

 Ġstihbarata karĢı koymak. 

                                                           
41 http://www.fas.org/irp/offdocs/nis2009.pdf  (EriĢim tarihi 03.04.2014) 
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 Milli Ġstihbarat TeĢkilatına bu görevler dıĢında görev verilemez ve bu 

teĢkilat Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden baĢka hizmet                  

istikametlerine yöneltilemez. Milli Ġstihbarat TeĢkilatı birimlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları BaĢbakanca onaylanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

Görüldüğü üzere yasa kurumun politika üretiminde karar alıcılar üzerinde 

bir etki alanı oluĢturacak bir içerik taĢımamaktadır. Söz konusu yasa devlet çapında      

istihbarat oluĢturmakla görevli tuttuğu teĢkilatı edilgen bir karakter ve yapı üzerine 

kurgulamıĢ bir anlamda  sınırlamıĢtır. Yasa, kurumun faaliyetlerini istihbaratın amacı 

ve anlamına ters düĢen Ģekilde “yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler” ile       

baĢlatarak günümüz istihbarat mantığına cevap vermekten uzaktır. Böylesi bir         

yaklaĢımın çağımızda, özellikle ülkelerin menfaatleri ve ihtiyaçları için sınır           

taĢımayan yaklaĢımları ile fiziki sınırların kaldırılmasının yanında belirsizleĢen tehdit 

kavramı neticesine gereken istihbari refleksin oluĢumunu olumsuz etkilemektedir.   

Ġstihbarat üretiminin refleksel davranıĢının yanı sıra belki daha önemlisi ise doğası 

gereği ussal yaklaĢımı da oluĢturması ve karar alıcıları etkilemesidir. Ġstihbarat        

servisleri reflekslerini varlıklar üzerine değil olabilecekler üzerine inĢa etmelidirler 

(Çimen, 2013). 

KüreselleĢmenin sonucunda bilginin özellikle nicelik olarak oldukça artması 

ve kapsamının geniĢlemesi, istihbaratı tasviri ve yönlendirmesi zor bir değiĢim süre-

cine girmeye zorlamıĢtır. Ġstihbarat, devletlerin merkezi kontrolünden ve tekelinden 

hızla çıkarak merkezi niteliğini önlenemez Ģekilde yitirmeye baĢlamıĢtır
42

            

(Steele,1999:1). 

Günümüzde  olayların ve tepkilerin gerçeklerden çok oluĢturulan algılar et-

rafında Ģekillendiğini düĢünürsek MĠT‟in, psikolojik harekat kabiliyetinin artırılması 

yönünde ekonomik, kültürel, sanatsal, sportif ve daha birçok değiĢik faaliyetlere katı-

lımı düĢünülmelidir. Bunun için MĠT personel mevcudunun arttırılması yanında çok 

yönlü bir personel profili oluĢturmakta gereklidir. Türkiye‟nin yaĢadığı terör olayları 

neticesinde genellikle iç güvenlik konularında çalıĢmaya alıĢkın olan MĠT; farklı 

alanlara yönelik olarak çalıĢma yapmaya da alıĢmalıdır. Günümüz istihbarat teĢkilat-

ları geçmiĢten gelen alıĢkanlıklarının dıĢına çıkarak bilinen tehdit algılamalarının 

                                                           
42 Makalenin tam metni http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/viewArticle/4380/5059 (EriĢim Tarihi: 

24.02.2014) 
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dıĢında faaliyet gösterebilecek esnekliğe sahip olmalıdır. CIA eski direktörü George 

Tenet, geleneksel olmayan görevlere örnek olarak Y2K krizini, savaĢ suçlularının 

yakalanmasını, yaĢanan doğal felaketlerden zarar gören ülkelere yardımı, mültecilere 

yapılan yardımların organize edilmesini göstermektedir (Tenet,2000:133-143). Dün-

yada çapında yaĢanmakta olan ekonomik ve teknolojik rekabet ortamında, imkan ve 

kabiliyetlerini geliĢtiren istihbarat birimlerinin farklı görevleri gerçekleĢtirmede ba-

Ģarıya ulaĢarak ülkeleri adına avantaj sağlayacakları ortadadır. 

Türkiye‟de bunun sağlanabilmesi içinde önyargılardan kurtulmuĢ, 

entelektüel ve eleĢtirel düĢünce yapısının sahip olduğu bir personel yapısına sahip bir 

MĠT gerekmektedir.  Böyle bir MĠT, haber toplama, haberi analiz etme, senaryolar 

oluĢturma ve sonunda karar alıcılara siyaset oluĢturmalarında yardımcı olacak 

önerilerde bulunabilecektir.  Böylesi bir geliĢmenin altında yatan en önemli 

parametre Ģüphesiz ki istihbarat servislerinin yasalarının söz konusu kurumların 

iĢlevlerine dar gelmesidir. Bu durumun bir baĢka ifade ile izahı ise istihbarat 

servisleri gibi muazzam bir gücün farkına varılması ve kullanımına yönelik karar 

vericilerin artan iĢtahıdır. Böylesi bir yaklaĢım, istihbarat servislerinin ve özellikle 

MĠT‟in, yasasının ülkenin menfaatlerine yönelik geliĢme ve değiĢme çabalarında 

gücü oranında katkı sağlamasına imkan verecek biçimde güncellenmesi 

gerekliliğidir. Böylesi bir hedefin tutturulması salt kanun maddeleri ile elde edilecek 

yaptırım gücünün çok ötesinde bir organizasyon gerektirmektedir. MĠT‟in, kamu 

yönetimi içindeki hiyerarĢik durumu, uluslararası düzeydeki imkan ve kabiliyetleri, 

akıl gücünün uygulama gücüne yansıma oranı, faaliyetlerin gizliliğinin sağlanması 

ile psikolojik istihbarat faaliyetleri arasındaki bağın istenilen seviyede tesis 

edilebilmesi gibi pek çok parametrenin yer aldığı kaotik bir sistemin amaca uygun 

Ģekilde dizayn edilmesi halinde gücünü etkin kullanabilmesi mümkün olabilecektir.    

Türkiye‟de istihbarata iliĢkin olarak geliĢmiĢ ülkelerdeki bir bilinç ve yapıcı 

bir tartıĢma ortamı halen bulunmamaktadır. 2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri 

ve MĠT Kanunu içerisinde herhangi bir Ģekilde ifade  edilmeyen operasyon yetkisi ve 

bunun olup olmaması gerektiği kamuoyunda tartıĢılmaktadır. Esasında 2937 sayılı 

kanunda MĠT‟in görevlerini belirleyen 4. maddenin  (f) bendinde bulunan  MGK‟nın 

verdiği diğer görevler ibaresinin MĠT‟e operasyon icrası için görev ve yetki 

verebileceği göz ardı edilmektedir ancak MGK‟nın geçmiĢe nazaran daha etkisiz bir 
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yapı olduğunu düĢündüğümüz zaman, MĠT‟e böyle bir görevin MGK tarafından 

verilmesi pek olası gözükmemektedir. Yapılacak yasal düzenlemede bu hususun da 

aydınlatılması gerekmektedir. 

Günümüz dünyasının çok bilinmeyenli yapılarını; Türkiye‟nin stratejik 

önemi ve jeopolitik konumunu düĢündüğümüz zaman MĠT‟in örtülü operasyon 

yeteneklerini özellikle de yurtdıĢında arttıracak Ģekilde düzenlemelere gidilmeli, 

imkan ve kabiliyetleri arttırılmalı ve bunda da mutlaka TeĢkilatın görüĢ ve önerileri 

dikkate alınarak yapılmalıdır. Örtülü faaliyetlerin yasallığı her zaman tartıĢılmıĢ 

olmakla birlikte, tüm devletler tarafından güçleri ölçüsünde yapılmaya çalıĢtığı 

muhakkaktır.  

Yasalar yapılırken elbette teĢkilatın yapacağı görevlerin tamamı açık bir 

Ģekilde kağıda dökülemez. Ġstihbarat doğası gereği, kağıt üstünde yazılandan çok 

daha fazlasıdır ve zaman zaman kanunlarda belirlenen görev veya  sınırların çok 

ötesinde geliĢen durumlara göre refleks göstermeleri gerekmektedir. Bunu imkanı 

sağlayacak olan günün Ģartlarına uygun ve esnekliğe imkan verecek aynı zamanda 

ileri demokrasilerin gereği olan dıĢ denetim mekanizmalarının sağlandığı bir yasanın 

oluĢturulması Türkiye‟nin yararınadır. 
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DEĞERLENDĠRME, SONUÇ VE ÖNERĠLER 

KüreselleĢme, ulusal ve uluslararası düzeyde otoritenin değiĢimi ve yeni 

aktörlerin oluĢması için yeni ortamlar üretmektedir. Yeni oluĢan aktörler arasında 

uluslararası terörist gruplar, organize suç birimleri, devlet dıĢı örgütler ve Ģirketler 

yer almaktadır. Böyle bir  manzara içinde güvenlik ve istihbarat çalıĢmaları, bir 

yandan ulus-devlet merkezli geleneksel bir yandan da çok merkezli yeni bir dünya 

düzenini incelemeye çalıĢmaktadır.  

Güvenlik kavramı ve ulusal güvenlik anlayıĢları 2. Dünya SavaĢı sonrasında 

önemli bir geliĢim ve değiĢim yaĢamamıĢtır. Tehditler, düĢmanlar uzun süre belirgin 

ve ulus devletler bunlarla kendi imkanları ile mücadele edebilirken, 1990 ve 

sonrasında her Ģey daha karmaĢık hale gelmiĢ, iç içe geçmiĢ ve tek baĢına mücadele 

edebilecek boyutları da aĢmıĢtır. Buna paralele olarak değiĢen ulusal savunma 

stratejileri de istihbarat ihtiyaçlarını arttırmıĢtır. Artık iki kutuplu dünyadaki belirgin 

düĢmanın olmayıĢı, terörün değiĢtirdiği boyut hem ulusal güvenlik stratejilerini hem 

de istihbarattan beklentileri arttırmıĢtır.  

Yirmi birinci yüzyılda istihbarat kavramı hem geliĢmiĢ hem de değiĢmiĢtir. 

Özellikle soğuk savaĢ sonrasında yaĢadığımız dünyayı hızlı bir Ģekilde dönüĢtüren 

küreselleĢme sonucunda Soğuk SavaĢ dönemindeki istihbarat ile küresel dünyanın 

istihbarat anlayıĢı artık çok farklıdır. Eski anlayıĢla devletlere karĢı yapılan istihbarat 

çalıĢmaları günümüzde sınırlı kalmaktadır. Sadece devletler değil, kiĢiler, toplumlar, 

Ģirketler, çevre sorunları da istihbaratın ilgilenmesi gereken alanlar olmuĢtur. Dünya 

eskiden olduğu gibi kapalı ve sınırlarla çevrili değildir. Bu bağlamda gerekli 

iĢbirliklerinin, bağlantıların hem yurt içinde hem de yurt dıĢında sağlanması 

istihbaratın baĢarısını arttıracaktır. Bu dönüĢümü gerçekleĢtiremeyen istihbarat 

teĢkilatlarının ülkelerinde etkin olmaları mümkün olmayacaktır. 

Ġnsan hakları, demokrasi, hukuk kavramlarının alabildiğine ilerlediği bir 

çağda istihbarat teĢkilatlarının bundan uzak kalması mümkün değildir. Halk 

desteğinin bulunmadığı ve iĢlemleri herhangi bir denetime tabi olmayan kurumların 

meĢruiyetinin tartıĢıldığı bir gerçektir. Görevlerini yerine getirirken pek çok gizli 

yöntemi kullanan istihbarat birimlerinin vatandaĢların haklarını ihlal etmeleri   

olasıdır, ancak var olan sistemin sağlıklı ve güvenli bir Ģekilde devam edebilmesi de 

istihbaratın bu çalıĢmaları ile sağlanır. Bu bağlamda devletin ve toplumun 
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korunmasının sağlanması amacıyla faaliyet gösteren istihbarata duyulan güven ne 

kadar yüksek olursa, faaliyetler de o derecede sağlıklı Ģekilde yürütülebilecektir. 

Özellikle terör konusunda çalıĢma yürütülürken temel hakların ihlal edilmesi 

dünyada tartıĢılan bir konudur. Ulusal güvenlik gibi meĢru bir konuda çalıĢma 

yaparken demokrasinin temel ilkelerinin de erozyona uğraması adına gerekli yasal 

düzenleme ve denetim mekanizmaları oluĢturulmalıdır. Bu yasalar içerisinde en üst 

seviyede güvenliğin sağlanması ayrıca vatandaĢlara da düĢen bir sorumluluktur.  

 Ġstihbarattan toplumu yöneten idareciler, hükümetler ve karar alıcıların 

beklentisi ise giderek artmaktadır. Karar alıcılar çabuk ve ihtiyaçlara cevap 

verebilecek istihbarat beklemektedirler. Ġstihbaratın iĢlevi bunu karĢılamakla sınırlı 

kalamaz, çok daha ileri boyuta geçerek karar alıcıların aslında neye ihtiyaçları 

olduğunu bilecek kapasite ve eĢgüdümlü çalıĢma sistemine sahip olmaları 

gerekmektedir. Bunun etkin bir Ģekilde sağlanması ayrıca ülke yönetimlerinin 

istihbarata duydukları güven ile de orantılıdır.  

 

Ġstihbarat teĢkilatlarındaki değiĢim, baĢlı baĢına bir çalıĢma konusu 

olmuĢtur.  Teknolojik geliĢmeleri çok yakından takip eden ve kullanan terör ve suç 

örgütlerinin giderek kapalı ve hücresel biçimde çalıĢmaları içlerine girilmesini 

zorlaĢtırmıĢ, faaliyetleri ulusal güvenlik adına daha büyük tehditler oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. Kapalı kaynaklara ulaĢmak giderek zorlaĢmaktadır. Açık kaynaklardaki 

bilgi yığını içerisinde gerekli olanların toplanması yeterince zor bir süreçken onlara 

anlam katacak kapalı kaynaklara ulaĢmak da hayati derecede önemlidir. Bu bağlamda 

insana dayalı istihbaratın önemi artmıĢ ve her ne kadar teknik imkanlardan daha çok 

istifade edilse de de insan iliĢkileri istihbaratın ana kaynağı olma konumunu 

güçlendirmiĢtir. TeĢkilatlar yeni sorumluklarına ve mevcut bulunan görevlerindeki 

değiĢime, bu bağlamda büyüyen organizasyonlarında sağlıklı bir değiĢim ve geliĢimi 

sağlamak durumundadırlar, aksi halde eski yapıları ile yeni görevleri baĢarı ile 

yürütmeleri kolay olmayacaktır. Bu açıdan istihbarat teĢkilatlarının da sürekli olarak 

değiĢime ve geliĢime ayak uydurmaları gerekmektedir. Organizasyonlarda reform 

kaçınılmaz bir gerçektir ancak organizasyonun kültürünün de bu kavram ile barıĢık 

olması, yeni yapılanmaların da etkin bir Ģekilde gerçekleĢmesini sağlayacaktır. 
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Zaman zaman yapılan istihbarat yetersizliği veya baĢarısızlıkları 

teĢkilatların organizasyon yapısından kaynaklanabileceği gibi yaptıkları analizlerin 

de sonucu olabilir. Eldeki verilerin de nasıl incelenip analiz edileceği önemli bir 

konudur ve her teĢkilat kendi yapısına uygun analiz metodunu geliĢtirmek 

zorundadır. Analizden sorumlu olanların, eldeki veriler ıĢığında kendi bilgi ve 

tecrübelerine dayanan analizleri zaman zaman hatalara sebep olmakta, hayal 

gücünden yoksun olanların dar bir çerçevede analiz üretmeleri karar alıcılara daha 

sınırlı alternatiflerin gitmesine sebep olmakta bu da daha kısır bir politika üretilmesi 

sonucunu doğurmaktadır. Hayal gücünün önemi dünyada olmaz denen Ģeylerin 

olması ile artık kanıtlanmıĢtır. Bu bağlamda analitik düĢünceye ek olarak hayal 

gücünün varlığı istihbaratın bir bakıma analiz kapasitesini de etkiler olmuĢtur. 

Ülkemiz istihbarat teĢkilatlarının da, gerek faaliyetlerinin sağlıklı yürümesi 

gerek halk desteği kazanmaları gerekse  çalıĢanların  daha güvenli bir Ģekilde görev 

yapabilmeleri için gereken yasal düzenlemeler ülkemiz Ģartları da gözetilerek 

gerçekleĢtirilmelidir. Bu düzenlemeler yapılırken farklı alanlarda faaliyet gösteren 

MĠT, Emniyet ve Jandarma teĢkilatlarının ve istihbarat ile ilgili diğer kurumların 

görev, yetki ve sınırları çok daha net bir Ģekilde çizilmeli bunun yanı sıra 

koordinasyon görevi MĠT‟in bünyesinde yapılacak Ģekilde organize edilmelidir.  

Türkiye‟de farklı alanlarda görev yapan istihbarat kuruluĢlarının da, benzer 

konularda faaliyet göstermeleri ve birbirlerinden farklı analizler ortaya koymaları 

hem kaynak ve zaman kaybına yol açmakta hem de karar alıcıların iĢini zorlaĢtırarak 

istihbarata çekimser bir yaklaĢım sergilemelerine de neden olmaktadırlar. 

Ġstihbarat alanına dünyada en çok para harcayan ve çeĢitli araçlarla        

dünyanın her yerinde istihbarat faaliyetleri yürüten ABD‟nin konuya iliĢkin          

yaklaĢımı gerek ABD müttefiklerinin gerek ABD karĢıtlarının faaliyetlerini etkilemiĢ 

ve değiĢikliğe uğratmıĢtır. ABD‟nin tehdit algılamaları ve istihbarat çalıĢmalarından 

etkilenmeyen ve maruz kalmayan bir devletin olduğunu söylemek güçtür. Geçtiğimiz 

iki yılda istihbarata yaklaĢık olarak 100 milyar dolar para harcayan
43

 bir ülkenin       

istihbarat alanında baĢarıları kadar baĢarısızlıkları da olmuĢtur. Buradan                

anlaĢılmalıdır ki, para ve teknik imkanlar ile yapılabileceklerin de bir sınırı vardır. 

Haber toplama kaynakları dıĢında istihbaratın değerini ortaya koyan değerlendirme 

                                                           
43 http://www.fas.org/irp/budget/index.html EriĢim tarihi 03.04.2014 
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ve dağıtım aĢamalarına da en az toplama kadar önem verilmelidir. Netice itibarıyla  

karar alıcılar önlerine gelen   değerlendirmelere göre hareket ederler.  

Bir ülkedeki istihbaratın baĢarısı karar verici mekanizmaları etkilemesi ile 

doğru orantılıdır. Siyasal mekanizmaların günümüzde istihbarattan uzak durması gibi 

bir anlayıĢ söz konusu değildir. Türkiye‟de BaĢbakanlık yapmıĢ kiĢilerin belirttiği 

gibi istihbarat ile mesafeli durmak gibi bir anlayıĢ artık Türkiye‟de söz konusu     

değildir.  Devletlerin hayati değerlerinin korunmasında baĢlıca sorumluluk öncelikle             

hükümetlere düĢmektedir. Bunun sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak,   

mevcut bulunan yapıyı kullanarak ulusal politikaları oluĢturmak hükümetlerin         

görevidir. Bunun yapılması için gerekli olan stratejik bilgi ve öngörüler istihbarat ile 

mümkün olmaktadır. NSA eski direktörü Odom
44

 ulusal güvenlik politikaları        

oluĢturulmasını altı adımda özetlemiĢ ve son adımın askeri güçler ve diplomasinin 

savaĢ ve barıĢta belirlenen amaçlara ulaĢmak için dizayn edilmesini sağlayacak bir 

strateji oluĢturmaktan geçtiğini ve bunun da istihbaratın görevi olduğunu belirtmiĢtir.  

(Odom,1997:406). Bu mekanizmayı kullanmayan bir siyasi erkin ülkeyi ulusal       

hedeflere ulaĢtırması ve ulusal güç unsurlarını doğru kullanması mümkün değildir. 

Türkiye‟de bu anlayıĢın değiĢtiğini görmek sevindiricidir. 

Ġstihbarat teĢkilatlarının bağlı oldukları yasalar değiĢtirilerek, görevleri ile 

ilgili meĢruiyeti sağlayacak hukuksal boĢluklar doldurulmalı, gizlilik prensibine 

azami riayet edecek Ģekilde gerekli hukuki ve yasama denetimi sağlanmalıdır. 

GeliĢmiĢ demokrasilerde örneklerini çok sayıda gördüğümüz istihbarata parlamento 

denetimi ilkesini getirmek; hem Türkiye‟nin istihbarat sistemini daha güvenilir bir 

hale getirecek hem de vatandaĢların nezdinde itibarını, inanılırlığını ve desteğini 

arttıracaktır. ġu bilinmelidir ki istihbarat ülkenin yapısından bağımsız ve 

vatandaĢından aykırı bir faaliyet değildir.  Bununla birlikte teĢkilat mensuplarının 

gerek kiĢisel gerek çalıĢma haklarını güvence ve teminat altına alacak kurum ve 

devlet bünyesinde yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. Ġstihbarat kurumlarının 

ve faaliyetlerinin; belirli bir ölçüde Ģeffaf ve denetime açık olması hem kamuoyu 

desteği sağlanması hem de bu teĢkilatların toplumdan kopmaması için zaruri bir 

ihtiyaçtır. Böylelikle insanımızda eksik olan istihbarat bilinci oluĢturulabileceği gibi, 

faaliyetlere toplumsal destek de sağlanacaktır. .  

                                                           
44 General William E. ODOM 1985-1988 yılları arasında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) direktörlüğünü 

yürütmüĢtür. 
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VatandaĢlara Türkiye‟nin baĢka ülke, örgüt veya organizasyonların hedefi 

olduğu bilincini kazandırmanın yanında her ne zaman ne Ģekilde olursa olsun sahip 

olunabilecek her türlü bilginin sahip olanı hedef haline getirebileceği, bilginin 

kendisinden istihbarat yöntemleri ile alınmaya çalıĢabileceğini, bunun  sağlanmasının 

kiĢi güvenliği  yanında ülke güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir durum 

olabileceğinin anlatılabilmesi için lise müfredatında bulunan  vatandaĢlık derslerine 

öğrencilerin anlayabileceği Ģekilde bir  “istihbarat ve istihbarata karĢı koyma” baĢlığı 

eklenmesi tartıĢılmalıdır. Bunun yapılması halinde,  uzun vadede vatandaĢlarımıza 

istihbarat nosyonu kazandırılabilecek ve kamuoyunda istihbaratın önemi ve 

gerekliliği konusunda bir bilinç oluĢturulabilecektir. Hazırlanacak programın 

demokratik, hukuk ilkelerine bağlı ve suç istihbaratından ziyade ulusal güvenlik 

kavramı çerçevesinde hazırlanabilmesi için MĠT ile iĢ birliği yapılması 

gerekmektedir.  

MGK Genel Sekreterliğinin geçmiĢe nazaran etkisizleĢmesi ile ülkenin 

politika, strateji oluĢturma ve bunu uygulamada yapılanmak suretiyle MĠT; 

Türkiye‟nin iç ve dıĢ güvenlik ortamının Ģekillendirilmesinde meĢru çatıyı 

oluĢturabilir. Bu amaçla gerekli yasal ve yapısal düzenlemelerde mutlaka 

düĢünülmelidir. MĠT bünyesinde, ülkedeki tüm istihbarat faaliyetlerinin 

koordinasyonundan sorumlu „Ulusal Güvenlik ve Ġstihbarat Merkezi‟nin kurulması 

ve tüm istihbarat bilgilerinin bu merkezde toplanması seçeneği değerlendirilmelidir. 

Burada özellikle ortak bir koordinasyon birimi veya yeni bir teĢkilat önerilmemiĢtir. 

Bu gibi yapılar Türkiye‟de daha önce denenmiĢ ve halen denenmektedir, ancak 

beklenen etki ve kurumlar arası ortak çalıĢma kültürü oluĢturulamamıĢtır. Suç 

istihbaratının önemini tezin önceki bölümlerinde belirtilmiĢti, ancak özellikle sınırı 

aĢan suçlar, kitle imha silahları ve bunların malzemelerinin ticareti ve uluslararası 

terör ulusal güvenlikleri etkiler durumdadır ve istihbarat birimlerinin mutlaka beraber 

çalıĢmaları ve strateji üretmeleri gereken bir alandır zira Türkiye jeopolitik konumu 

gereği karar alıcıları ikili iliĢkilerde bulundukları uluslararası muhataplarıyla  en çok 

görüĢtükleri konular bunlardır. Bu alanlarda Türkiye‟nin ulusal çıkar ve hedefleri ile 

bağlantılı stratejilerin geliĢtirilmesi ve ulusal politikaların eleĢtirisinin ciddi Ģekilde 

yapılarak, karar alıcıların yönlendirilmesi gereklidir. Ġstihbarat güvenliğin sağlanması 

adına vazgeçilmez bir kaynaktır ancak bundan kastedilen haber toplamak değil 

ülkenin milli menfaatlerinin sağlanması adına stratejiler üretmesidir. Bu olmadığı 
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zaman ulusal hedeflerimiz ve güvenliğimiz geliĢmiĢ devletlerin uluslararası 

politikaları ile paralel olmaktan  öteye geçemez, bunun da ne kadar ulusal olduğu 

tartıĢmaya açıktır.  

Türkiye‟deki istihbarat yapılanmasının ulusal güvenlik politikası 

oluĢturacak nitelikte tesis edildiğini söylemek zordur. Bunun sebebi; Türkiye‟nin 

özel koĢulları nedeniyle iç güvenliğe yönelik istihbaratın öncelikli olarak 

belirlenmesi ayrıca istihbarat teĢkilatlarımızdaki askeri bakıĢ açısının uzun süreli 

etkili olmasıdır. Bu bağlamda geliĢmiĢ ülkelerdeki gibi bir iĢleyiĢin bulunmadığını 

söylemekle birlikte bunun da değiĢmeye baĢladığını ülkemiz kamuoyunda istihbarata 

yönelik eleĢtirilerden anlayabilmekteyiz. 

Personelin eğitim kalitesinin artırılması için MĠT‟in eğitim merkezi 

lisansüstü eğitim verebilir bir yapıya kavuĢturulmalı, Türkiye‟nin ve TeĢkilatın 

ihtiyaçları çerçevesinde akademik çalıĢmalar yapabilmeli “Ulusal Güvenlik ve 

Ġstihbarat Ana Bilim Dalı” adıyla bu alanda diğer üniversite ve eğitim kurumları ile iĢ 

birliği yapılmalı ve nihayetinde YÖK onaylı bir örgün eğitime geçebilmelidir. Bunun 

yanında dünyada akademik olarak çalıĢılmakta olan “istihbarat” alanında Türkiye‟de 

de çalıĢmaların baĢlanmasına MĠT, üniversitelerle iĢ birliğine giderek konunun 

öncülüğünü yapmalıdır. 

Ġstihbarat teĢkilatları günümüzde bilgi toplayan, iç tehdit algılamalarına 

karĢı çalıĢan yapılardan ziyade, dıĢ dünyaya dönük olarak çalıĢan ve yirmi birinci 

yüzyılın değiĢken güvenlik ortamında sadece bilgiyi toplayan değil, senaryo-olasılık-

sonuçlar ekseninde analizler üreterek politika üretme süreçlerine fiilen katılan yapılar 

olmak durumundadırlar. Jeopolitik ve stratejik olarak zor bir coğrafyada bulunan 

Türkiye‟nin “güçlü, etkin, esnek, hareket kabiliyeti yüksek”  bir istihbarat 

yapılanmasına ihtiyacı vardır. 

Bu tarz bir yapıdan bahsedince akla istihbaratı en etkin kullanan ülkeler 

gelmektedir.  ABD, Ġsrail ve Rusya‟nın özellikle dıĢ politikadaki etkinliklerine 

baktığımız zaman perde arkasında çok kuvvetli istihbarat birimleri ve bunları karar 

alma mekanizmalarına eklemiĢ organizasyon yapıları görmekteyiz. Özellikle 1990 

sonrası Rusya‟nın yaĢadığı dönüĢüm ve geliĢim süreçleri içerisinde istihbaratın 

önemli bir yeri vardır. Bugünkü Rusya politikalarının bekle-gör mantığının çok 

ötesinde eski Sovyetler Birliği coğrafyasında ve hatta Avrupa kıtasında etkili 
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olmasının sebebini ülkenin ve yöneticilerinin adeta genetiğine iĢlemiĢ istihbarat 

mantalitesinde aramak gerekir.  

Türkiye gibi imparatorluk geçmiĢine sahip olan bir ülkenin; Balkanlar, 

Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya  coğrafyasında ve hatta üç milyon Türk 

vatandaĢının yaĢadığı Avrupa‟da çok daha etkin politikalar yürütmesi beklenirken 

bunun olmayıĢının sebebini de iç tehditlere dönük istihbarat yapılanmasında aramak 

mümkündür. Soğuk savaĢ dönemi boyunca Batının ileri karakolu olarak görev yapan 

Türkiye, 1990 sonrası yaĢanan hızlı değiĢime istihbarat alanında ayak uyduramamıĢ 

ve kendi jeopolitik alanında etkili olmaktan uzak kalmıĢtır. Bahsettiğimiz 

coğrafyanın Türkiye‟nin ulusal güvenlik alanında en etkili olması gereken bölge 

olduğunu düĢünürsek Türkiye‟nin özellikle dıĢ politika kaynaklı olarak yaĢadığı 

problemlerin sebebini istihbarat faaliyetlerinde Türkiye‟nin gerekli dönüĢümü o 

günün koĢullarına göre sağlayamamıĢ olmasında arayabiliriz. Yirmi birinci yüzyıl 

Türkiye‟sinin küresel güçlerin diktesinde ve istikametinden gitmek yerine, kendisinin 

de küresel bir güç olmak istediği varsayımından hareketle kendi milli hedeflerine 

uygun Ģekilde bir politika üretmesi ve uygulaması sürdürmesi gereklidir. Bunun 

içinde dünyayı izlemekten çok, nereye gittiğine dair çalıĢmalar yapan ve bu 

politikaların belirlenmesi ile uygulanması aĢamasında daha etkin olan bir istihbarat 

teĢkilatına ihtiyacı vardır.  Türkiye‟nin öncelikle bölgesinde daha sonra dünyada 

stratejik bir güç olması isteniyorsa, istihbarat teĢkilatı da dünyadaki geliĢmeleri takip 

eden ve analiz eden, dıĢ politikaya hakim bir teĢkilat olmalıdır.  

Tezin baĢlangıç bölümünde bahsedilen, uluslararası iliĢkileri etkileyen teoriler 

içinde zamanında çok önemli olan realist görüĢün temelini oluĢturan askeri güç 

mantığı günümüzde yerini devletlerin ve halkların birbirlerine çok daha bağlı olduğu 

ve hatta ihtiyacı olduğu karĢılıklı bağımlılık anlayıĢı ile birlikte değiĢmiĢtir. Sert güç 

olarak da addedilen askeri güç, yerini yumuĢak güç olarak ifade edilen; stratejik 

iletiĢim, kamu diplomasisi gibi kavramlara bırakmıĢtır. Bahse konu kavramlar; 

günümüzde bir ülkenin kendisini dünyaya çok daha iyi anlatması, tanıtması, 

düĢüncelerini kabul ettirmesi, etki alanını geliĢtirmesi olarak özetlenebilir.  

2000‟li yıllardan itibaren daha etkin bir dıĢ politika yürütmeye çalıĢan 

Türkiye‟nin bürokratik sisteminde,  güvenlik konusunda karĢı karĢıya olduğu 

tehditler ile bulunduğu coğrafyanın Ģartları gereği askeri yapının önemli bir ağırlığı 
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bulunmaktadır.  Özellikle AB üyelik süreci ve bu yönde yapılan çalıĢmalar ile bu 

askeri ağırlık ve sert güç unsurların yerini yumuĢak güç unsurlarına yavaĢ yavaĢ 

bırakmaya baĢlamıĢtır. Yıllarca sert güç unsurları temelinde bir devlet sistemine 

alıĢkın olan Türkiye‟de yumuĢak güçten nasıl daha etkin yararlanılmasına dair 

istihbarat teĢkilatımıza da önemli görevler düĢmektedir. Bu bağlamda istihbarat 

teĢkilatımızın günümüzde sadece dıĢiĢleri veya genelkurmay ile koordineli çalıĢması 

yanında, buna Kültür Bakanlığı, Spor Bakanlığı, Kamu Diplomasisi 

Koordinatörlüğü, Yurt DıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı, Türk ĠĢbirliği 

ve Koordinasyon Ajansı BaĢkanlığı ve hatta TRT olmak üzere birçok kurum ve 

kuruluĢ ayrıca özel sektör ile birlikte çalıĢılması gerekmektedir. 11 Eylülden sonra 

Türkiye‟nin ulusal güvenliğine yönelik çabalar; küresel, bölgesel ve hatta ikili 

iliĢkiler olmak üzere çeĢitlendirmektedir. Özellikle bölgesel güç olma çabası 

ekseninde yürütülün çalıĢmalar ile Türkiye çevresinde bir istikrar bölgesi yaratmaya 

çalıĢmaktadır. Bu yöndeki çalıĢmaların ekonomik, siyasi, kültürel ve güvenlik 

maksadıyla yapıldığını düĢünülürse sert güçten ziyade yumuĢak güçle yapılması 

gerekmektedir. 

Teknolojik geliĢmelerin ve iletiĢim olanaklarının artıĢı istihbarat dünyasının 

bilgi ihtiyacını daha fazla arttırmıĢtır, artık dünya biliĢim ağları ile çevrilmiĢ, bilgiye 

ulaĢmak kolaylaĢtığı gibi eldeki bilgiyi de korumak zorlaĢmıĢtır. Teknolojik geliĢme-

ler ve haberleĢme ağlarının yaygınlaĢması ile tüm dünyayı etkisi altına alan “sosyal    

medya” alanı da günümüzde ulusal güvenlik problemleri    yaratacak kadar geliĢkin 

ve yaygın kullanım ağına sahiptir. 1995 yılında dünya üzerinde 16 milyon internet       

kullanıcısı varken 2000 yılında  bu rakam 360 milyon   kullanıcıya, 2012 yılında ise 

2.5 milyar kullanıcıya çıkmıĢtır. 2000-2012 yıllar  arasındaki kullanıcı artıĢ oranı   

yüzde 566 olmuĢtur.
45

 Bu rakamın artacağı aĢikardır. Böyle bir alanın ülkeler ve gü-

venlik politikaları için yaratacağı fırsatların ve risklerin farkında olunması            

gerekmektedir. Birçok toplumsal olayın gerçekleĢmesinde, terör gruplarının         

haberleĢmesinde sosyal medya etkin olarak kullanılmaktadır. Bir ülkenin  veya bir 

toplumun anlaĢılabilmesi ve yönlendirilebilmesi sosyal medya üzerinden   rahatlıkla 

yapılabilmektedir. Sosyal medya açık kaynak olmasının çok daha ötesine geçmiĢ bir 

olgudur ki,  bu da Arap baharı denen süreç ile daha net anlaĢılmıĢtır. Ġkinci Dünya 

SavaĢından beri yapılmakta olan psikolojik  savaĢ ve propaganda faaliyetleri        

                                                           
45 http://www.internetworldstats.com/stats.htm (EriĢim tarihi, 26.03.2014) 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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günümüzde çok daha etkin  ve rahat bir Ģekilde yapılabilmektedir. Böyle bir         

mecranın izlenmesi ve kullanılması, buradaki  haraketliliklerin analiz edilmesi baĢlı 

baĢına bir istihbarat çalıĢması haline gelmiĢtir. Ġnternetin ve sosyal medyanın en   

fazla kullanıldığı yer olan  ABD‟de bu mecrayı çok daha etkin bir   Ģekilde takip 

edilmesi amacıyla Anavatan Güvenliği Bakanlığı‟na
46

 bağlı, sosyal ağ izleme      

merkezi  kurulmuĢtur.
47

  

Sosyal medyanın  etkisinin giderek arttığı, bilginin tüm dünyayı çok hızlı bir 

Ģekilde dolaĢtığı, toplulukları bu yolla etkilemenin çok kolaylaĢtığı ve algılara hitap 

etmenin bir saldırı aracı olarak kullanılabileceği  düĢünülürse,  bu geliĢmelere ayak 

uydurmak ulusal  güvenliğin bir parçası haline gelmiĢtir.  Bu bağlamda psikolojik   

harekatların uygulanması kadar bundan korunmak da önemlidir.  Türkiye‟de de   

sosyal medyanın etkin bir Ģekilde takip edilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Gü-

nümüzde biliĢim ortamını kullanmayan ve buradan gelecek tehlikelere karĢı gerekli 

önlemleri almayan yapıların bir ayağı eksiktir. Bu mecraları gözetmeden alınacak 

kararların da sağlıklı olacağını söylemek zordur. 

Türkiye‟de konuya bu kadar geniĢ kapsamda bakıldığını söylemek ise 

mümkün değildir. Sosyal medya olgusuna genellikle suç unsuru içeren vakalarda                  

baĢvurulmakta, keza yurt içi faaliyet gösteren yıkıcı-bölücü unsurların internet       

üzerinden yaptığı propaganda-haberleĢme  faaliyetleri kontrol edilmektedir. Fakat   

günümüzde bir mantalite ile sosyal medyanın takip ve analiz edilmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda gerekli birimlerin kurulması ve organizasyon yapılarının tesis edilmesi 

gerekmektedir. 

Dünyayı etkisi altına alan “sosyal medya” özellikle toplum psikolojisini 

yönlendirme ile birlikte algı yönetiminin amaçlara uygun Ģekilde yapılabilmesinin 

ülkelerin tanınması ve bilinmesi safhasında çok belirleyici bir araç olarak 

kullanılabileceği unutulmamalıdır. Dünyaya kendisini daha iyi ifade edebilen, tanıtan 

ve anlatan ülkelerin uluslararası alanda da değerlerini arttırdıkları aĢikardır. Bu 

bağlamda milli politikalarımız ekseninde oluĢturacağımız ulusal güvenlik 

politikalarının belirlenmesi ve uygulanması safhasında istihbarat teĢkilatımızın da bu 

kavramlara aĢina olarak ülkemiz adına “yumuĢak gücün” nasıl daha etkili 

                                                           
46 Department of Homeland Security 
47 Social Networking Monitoring Center 
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kullanılabileceğine iliĢkin olarak da çalıĢmalar yapması gerekir.  

Yirmi birinci yüzyıl güvenlik ortamında BirleĢmiĢ Milletler, Avrupa Birliği, 

NATO gibi uluslararası örgütlerin etkinlikleri ve baĢarıları tartıĢma konusu olmuĢ ve 

birçok     uluslararası örgüt   tartıĢmalı hale gelmiĢtir. Tek kutuplu dünyanın lideri 

ABD‟nin baĢarısızlıkları ile birlikte dünya daha fazla karıĢıklıkla karĢılaĢmıĢtır. 

Uluslararası örgütlerde bu kaos ortamının  engellenmesinde etkin bir rol oynayama-

mıĢlardır.    

Türkiye‟nin hassas jeopolitik konumu dıĢ gerek iç gerek dıĢ politika                     

değerlendirmelerinde ulusal güvenlik algılamalarının her zaman baskın olmasına   

sebep olmuĢtur. Günümüzde ve gelecekte bunun değiĢeceğine iliĢkin bir emare      

bulunmamaktadır, değiĢen Ģey karĢı karĢıya kalınan tehditlerin artmasıdır. Askeri    

tehditlerin dıĢında, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siber tehditlere karĢı da gereken 

önlemlerin alınması gerekir. Tehdit çeĢitlenmesine karĢılık olarak,  dünyada ulusal 

güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasının yol ve yöntemleri çok       

değiĢmiĢtir, istihbarat bu amaçla kullanılan ilk araç konumuna gelmiĢtir. 

Bu bağlamda böylesine karmaĢık bir  ortamdan zarar almadan kurtulabilmek 

ve bu ortamı Ģekillendirmek adına Türkiye gibi ulus devlet yapısı güçlü bir devletin     

öncelikle ulusal güvenlik alanında kendi politikalarını belirlemesi ve bunu da kendi  

milli çıkarlarına uygun Ģekilde tasarlaması gerekmektedir. Geleceğe dair sağlıklı bir 

öngörü ancak kendimiz tarafından yapılandır. Ġstihbarat düĢen görev ise öngörünün 

oluĢturulmasını sağlamak olmalıdır. Halen içinde yaĢadığımız kaotik ortamın nasıl 

avantaja dönüĢtürüleceğinin yanı sıra olumsuzluklara karĢın erken uyarı görevinin de 

hayati olduğu belirtmek zorundayız.  

Böyle zor bir görevin baĢarılmasında; istihbarat servislerinin uluslararası       

ortamda  iĢbirliklerinin artması, istihbarat paylaĢımının dengeli ve etkili Ģekilde       

sağlanması, örtülü    operasyon yeteneklerinin arttırılması, sosyal medyanın etkili    

Ģekilde takip edilmesi ve  kullanılması, geliĢmiĢ demokrasinin bir gereği olarak    

denetim ve Ģeffaflığın sağlanması,   kapalı kaynaklardan bilgi toplama imkanlarının 

artması, dünyadaki geliĢmelerinin doğru bir Ģeklide analiz edilmesi, geliĢmiĢ bir   

teknik altyapının sağlanması, gerek halka gerek karar alıcılardan alınan desteğin  

belirleyici olacağı açıktır. Bunu sağlamakla yükümlü olanlar ise öncelikle istihbaratı                 
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kullananlardır. Ġstihbarat  çalıĢmalarının bir devletin milli çıkarlarının gözetilerek 

yapılması gerektiğini belirtmiĢtik. Bu bağlamda gerek kısa gerek uzun vadeli          

çıkarların ve ulusal politikaların hayata geçirilmesi amacıyla yapılan istihbarat en 

çok karar alıcıların ihtiyacını giderecektir. Devletin, hükümetten hükümete           

değiĢmeyen politikalarının uygulanmasının  etkili ve baĢarılı bir Ģekilde yürütülmesi 

amacıyla   karar alıcılar istihbarat teĢkilatına ne kadar destek verirlerse bundan en 

fazla fayda görecek olanlarda kendileridir. 

Burada her iki taraf için önemli olan nokta, istihbarat teĢkilatının ulusal        

güvenliğin sağlanması adına tarafsız bakıĢ açısını muhafaza etmesidir. Bu konuda 

hem karar alıcıların hem de istihbarat servisinin duyarlı olması gerekmektedir.      

Sağlıklı bir analizin tarafsız Ģekilde  üretilmesi her iki tarafın lehine olan bir          

durumdur. Bunun yanında karar alıcılar, istihbarattan nasıl daha etkin Ģekilde       

yararlanılacağına dair bilgilendirilmeli ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında gizliliği 

ihmal etmeyecek  Ģekilde düzenli olarak bilgilendirilmelidirler. Ġstihbarat servisleri, 

çalıĢma konuları ve yöntemleri gereği sıklıkla kamuoylarında tartıĢma konusu     

edilmektedir. Ulusal güvenlik politikaların belirlenmesi ve yürütülmesinde en önemli 

görevleri yerine getiren bu kurumların,  gerek iç gerek dıĢ kaynaklar tarafından     

tartıĢma konusu yapılarak yıpratılmasının da önüne geçilmesi gerekir. Bunu          

öncelikle çalıĢmalarındaki özen ile istihbarat teĢkilatı sağlayacak olmasına rağmen, 

uygun çalıĢma koĢullarının ve hukuki  güvenceleri sağlamakla sorumlu olan da karar 

alıcılardır.   

Özellikle görev-yetki-sorumluluk alanları, denetim-Ģeffaflık ilkeleri karar      

alıcılar tarafından oluĢturulmalıdır. Ġstihbarat ihtiyaçlarını karĢılanmasında mili        

çıkarlar gereği vatandaĢların demokratik hak ve özgürlükleri sınırlandırılabilir, ancak 

bunun nereye kadar yapılacağı ve denetimi, ülke demokrasilerinin adına da          

geliĢmiĢlik göstergesi olduğu batı dünyasında kabul görmüĢtür. Bununla beraber 

istihbarat servislerinin tarafsızlığını sağlamak, hükümet değiĢimlerinden               

etkilenmeden milli   çıkarlar ekseninde çalıĢmasını sağlamak da karar alıcıların 

önemli bir yükümlülüğüdür.  

Türkiye‟de istihbarat faaliyetleri yürüten farklı kurumlar olduğunu            

belirtmiĢtik. Kurumları tartıĢmalı hale getiren genellikle yurt  içi faaliyetleri         

olmuĢtur. Suç istihbaratı yapmakla görevli olan Emniyet Ġstihbarat Dairesi‟nin       
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faaliyetlerinden ziyade devlet çapında istihbarat üretmekle görevli olan MĠT ve    

askeri istihbarattan sorumlu olan Genelkurmay‟ın tartıĢma konusu yapılmasının   

sebebi ağırlıklı olarak yurt içine yönelik yıkıcı-bölücü hareketlere karĢı yaptığı    

çalıĢmalardır. Türkiye‟nin kuruluĢundan beri karĢı karĢıya kalınan yurt içi           

problemlerin ülkemiz güvenliği adına çalıĢan kurumların genetiğine yerleĢtiğini de 

kabul   etmemiz gerekir.  Ulusal güvenlik politikalarının belirlenmesinde MGK ve 

TSK‟nın ağırlığının geçmiĢ yıllara nazaran azaldığını ve inisiyatifin Hükümete     

geçtiğini düĢündüğümüzde devlet çapında istihbarat oluĢturmakla görevli olan 

MĠT‟in siyasi iradenin ihtiyaçlarını daha yetkin bir Ģekilde karĢılaması ve Ģu an için 

gerekli olmayan ancak her an için ihtiyaç duyulabilecek   konularda da     çalıĢma 

yapması gerekmektedir. 

Yurt dıĢı geliĢmiĢ ülke servislerinin genellikle konu temelli olarak            

ayrıldığını görmekteyiz, Türkiye‟de ise istihbarata daha merkezi ve toptancı bir    

anlayıĢ ile yaklaĢılmaktadır. Bunun yanında 1992 yılından bu yana özellikle MĠT‟de 

yaĢanan sivilleĢme hamlesi ile beraber istihbaratın yurt dıĢı konulara daha fazla önem 

verdiğini ve cari istihbarat dıĢında analize de çok daha fazla önem verdiği            

bilinmektedir.  

Bu kurular arasında eksikliği her zaman vurgulanan koordinasyon            

eksikliğinin de, Türkiye‟de kurumlar arası çalıĢma ve paylaĢma kültürün eksikliğinde 

arayabiliriz. Özellikle Türkiye‟de MĠT ve Emniyet arasında istihbarat alanında     

rekabet ve tartıĢmalar yaĢandığı kamuoyuna kadar yansımıĢtır. 2937 sayılı Devlet 

Ġstihbarat Hizmetleri ve MĠT Kanunu‟nda, MĠT‟in istihbaratı paylaĢacağı kurumlar 

arasında ĠçiĢleri Bakanlığı gösterilmemiĢtir. Yazıldığı dönemin koĢullarını ve MĠT‟in 

o günkü yapısını düĢündüğümüz zaman bu normal görülebilir, ancak günümüzde 

bunu savunmak ve kurumların bilgiyi birbirlerinden saklama gibi bir konuyu        

düĢünmek mümkün değildir. Esasen günümüz koĢullarında istihbaratın sadece devlet 

eliyle yürütülmesi de çok sağlıklı bir anlayıĢ değildir. ABD kurumlarının özel       

sektörle iĢ birliğinden bahsetmiĢtik. Benzer Ģekilde dünyanın her yerinde iĢ yapan 

Türk Ģirketlerinden ve onların imkanlarından da istihbarat maksadıyla yararlanmak 

gerekir. 

Uluslararası iliĢkilerin artıĢı ile dıĢ politika oluĢturma süreçleri istihbarat ile 

geçmiĢte olmadığı kadar yakınlaĢmıĢtır. Bir devlet kendi coğrafyasındaki olaylara, 



 

 157 

tehdit ve kendisine karĢı olan eğilimlerden habersiz kalıp gerekli önlemleri alamazsa 

kendi güvenliğini sağlayamaz konuma düĢer ve kendisini zor durumlarda bulabilir. 

Ġstihbaratın ağırlıklı görevi bir devletin ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulması 

ve uygulanması safhasında gereken istihbaratı toplamak ve karar alıcıları kendi    

kanaat ve yargıları ile hareket yerine bilgi ve analize dayanan bir süreç ile             

yönlendirmektir. Ulusal güvenliğin sağlanması adına istihbarat ve karar alıcı        

arasındaki iliĢkiden daha kritik bir iliĢki yoktur. 

Türkiye bulunduğu coğrafi konum itibari ile sadece Avrupa‟nın değil       

dünyanın   kilit konumundaki devletlerindendir. Sahip olduğu bu jeostratejik         

özelliğinden dolayı tarih boyunca özellikle büyük güçlerin gözleri daima üzerimizde 

olmuĢtur.  Bölgede ve dünyada söz sahibi olabilme ve konumunun sağladığı diğer 

avantajlardan istifade etmek için bu güçlerden veya yönlendirmesi altında olanlardan 

tarafından tehdit altındadır. Bu tehditlerin devam edeceği de ortadadır. Bu sebeple 

ülkemiz yöneticileri ve onlara yardımcı olanların daha uyanık, daha zeki, bilgili, 

olayları daha olmadan fark edebilen ve  doğuracağı sonuçları okuyabilen, ulusal  

çıkarların her zaman öncelikli olduğunu bilen,  ulusal güvenliğimize dönük tehditlere 

karĢı en akılcı güvenlik stratejilerini belirleyerek uygulayabilen bir istihbarat teĢkilatı  

ve ona güvenen karar alma mekanizması olması gerekir.  

Ulusal güvenliğin sağlanmasında istihbaratın ne kadar hayati bir unsur 

olduğunu ifade ettik. DeğiĢen ve belirsizleĢen tehditler karĢısında devletlerin ve 

milletlerin devamının sağlanması adına, ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri milli 

stratejik menfaatlerini gerçekleĢtirme ve yönetme konusunda sorumlu makamlara 

sağlanan istihbarat, Türkiye‟de CumhurbaĢkanından Hükümete, önemli kamu 

yetkililerine ve askeri liderlere kadar geniĢ bir alana sunulmaktadır. Türkiye‟de bu 

yapının daha etkin hale getirilmesi için; önyargılardan kurtulmuĢ, entelektüel ve 

eleĢtirel düĢünce yapısının sahip olduğu bir personel yapısına sahip bir MĠT, 

görevlerini daha etkin Ģekilde gerçekleĢtirilmesi için günün koĢullarına uygun, 

demokratik haklar ile ulusal güvenlik dengesini sağlayabilecek bir yasal düzenleme, 

teknik imkanların artırılması ile dünya çapında daha etkin olmak üzere gereken bütçe 

artıĢı ve nihayetinde karar alıcıların güveninin sürekliliği sağlanmalıdır.  Böyle bir 

MĠT, ülkemiz ulusal güvenliği adına; haber toplama, haberi analiz etme, senaryolar 

oluĢturma ve sonunda karar alıcılara siyaset oluĢturmalarında yardımcı olacak 
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önerilerde bulunabilme görevi çok daha etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirebilecektir.   

Önümüzdeki dönemde istihbaratın devletlerin ve milletlerin varlığını ve 

geleceklerini etkileyecek önemli bir araç olacaktır. Bunu profesyonel Ģekilde, değiĢen 

dünyaya ayak uydurarak yapan haber toplama, analiz ve önleme, teknik istihbarat  

faaliyetlerini yürüten teĢkilatların baĢarıya ulaĢacağı açıktır.  

Bu çalıĢma ile ulusal güvenlik politikalarının oluĢturulmasını ve bu süreç 

içerisinde istihbaratın görevlerini, katkılarını, yapabileceklerini ortaya koymaya 

çalıĢırken yapılanların karar alıcılara nasıl ulaĢtırılması ve etkilemesi gerektiği ortaya 

koymaya çalıĢmıĢtır. Bunu yaparken özellikle dünyada yaĢanan değiĢimlerin 

istihbarat alanına yansımalarını da değerlendirmeye alınmıĢtır. Türkiye‟de konunun 

nasıl ele alındığını, istihbarat ve karar alıcıların iliĢkilerini ve gelecekte nasıl bir yapı 

olabileceğini de öngörmek amaçlanmıĢtır. Türkiye‟ye iliĢkin bir değerlendirme 

yaparken, baĢka ülkelere iliĢkin değerlendirmeler ve istihbarat-güvenlik- karar alıcı 

iliĢkisinin olmadığı zaman neler olabileceğini ortaya koyulmamıĢtır. 
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