
İstihbaratın Gücü, Güç’ün İstihbaratı 

Uluslararası ilişkiler disiplini, uluslararası olayları analiz eder ve bu olayların altında 

ne gibi sebepler yattığını ortaya koymaya çalışır. Bunu yaparken olayların çok boyutlu 

incelemesi gerekir. Bütün yönleriyle ele alınmayan bir uluslararası olay, analiz edilirken 
sağlıklı sonuçlara ulaşamaz. İşte bu unsurların en önemlilerinden biri de, devletlerin milli güç 
unsurlarıdır. 

Milli güç unsurları denilince akla ilk gelen, devletlerin silahlı kuvvetleri olur. Oysa 

milli güç unsurlarının kapsamı çok geniştir. Yalnız askeri değil; siyasi, ekonomik, coğrafi, 
bilimsel, teknolojik, sosyal ve psikolojik unsurlar da en az askeri güç kadar önem arz 

etmektedir. Bir ülkenin askeri başarısı da bu unsurların tümünün yeterli düzeyde olmasıyla 
mümkün olur. 

Ulaşımın, teknolojinin ve iletişimin büyük bir hızla gelişmesiyle, milli güç unsurları 

da çok boyutlu bir hal almıştır. Özellikle istihbaratın önemi daha çok artmıştır. Bu yüzden 
istihbarat bir olayı analiz ederken göz ardı edilmemesi gereken milli güç unsurlarından biri 
haline gelmiştir. 

1945 yılında Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından getirilen güç kullanma yasağı ile karşılıklı 
caydırıcılık büyük bir önem kazanmıştır. Günümüzde de en caydırıcı güç unsurlarından birisi 

istihbarat olmuştur. Şimdi birer kavram olarak 'milli güç' ve 'istihbarat'ı birlikte ele almak 
istiyorum. 

1) Milli Güç Nedir ? 
  Milli güç devletlerin milli stratejilerini belirlemeleri ve milli hedeflerine 

ulaşmasındaki en önemli araçtır. Mert Bayat milli gücü şöyle tanımlıyorken : "Milli güç, 
ulusal güvenlik politikalarının ve uygulamalarının ana kaynağıdır." 

Yılmaz Tezkan şöyle tanımlamıştır; "Milli güç bir milletin ulusal hedeflerine ulaşma yolunda 
ulusal çıkarlarını sağlamak maksadıyla sahip olduğu ve kullanacağı siyasi, askeri, coğrafi, 
demografik, bilimsel ve teknolojik, psiko-sosyal ve ekonomik kapasitelerin bir araya gelmesi 

ile oluşan genel yetenektir." 

Milli güç unsurları da milli gücü meydana getiren aktörlerdir. Birçok kaynak bu 
unsurları şöyle sınıflandırmıştır; coğrafi güç, psiko-sosyal güç, siyasi güç, ekonomik güç, 

bilimsel ve teknolojik güç, askeri güç. Dikkat ederseniz bu unsurlar arasında istihbarat unsuru 
yoktur. Çünkü istihbarat bu milli güç unsurlarının hepsiyle ayrı ayrı ilgilidir. Ayrıca bu 
unsurlardan belki de en önemlilerinden birisi, aralarında bulunmayan "istihbarat" unsurudur. 

Şimdi milli gücü güncel tartışmalara da konu olan 'sert güç' ve 'yumuşak güç' ayrımını 
kullanarak açıklamaya çalışacağım. 

Bu ayrımın yaratıcısı Joseph S. Nye 'ye göre yumuşak güç; "Zorlama ve paradan 

ziyade cazibenizle istediğinizi sağlama kabiliyetidir." Sert güç ise; "Ülkenin askeri ve 
ekonomik kabiliyetidir." İstihbarat unsuru daha çok yumuşak güç kapsamında olsa da bazı 

devletler bu güç unusurunu sert güç kapsamında kullanmaktadır. Sert güç; gelişmemiş, 
sanayileşmemiş özellikle Afrika ve ortadoğu başta olmak üzere otoriter rejimlere sahip 
ülkelerde ön plandadır. Fakat sanayileşmiş ülkeler yumuşak gücün önemini iyi 

kavradıklarından güç dönüşümünü gerçekleştirmişlerd ir. Bu da istihbarata verdikleri önemi 
arttırmalarına neden olmuştur. 
 



2) İstihbarat Nedir? 

  İstihbarat kavramı Arapça kökenli olup Türkçe' deki karşılığı "haber alma" fiiliyle 
aynıdır. İstihbarat kavramına değişik tanımlar yapılmıştır. Bunlardan en çok kabul göreni : 

"İstihbarat; elde edilen tüm bilgilerin toplanması, tasnifi, değerlendirilmesi, analizi, 
birleştirilmesi ve açıklanması neticesinde ortaya çıkan ürün olarak tanımlanmaktadır." Bu 
tanımın bazı eksiklikleri vardır. Mesela istihbaratın amacı açık bir şekilde dile getirilmemiştir. 

İstihbaratın amacı ulusal güvenliğe ve politikalara zarar verilmesini engellemektir. Ayrıca 
istihbarat, elde ettiği bilgileri karşılaştırması, sınıflandırması ve kıymetlendirmesi bakımından 

da çok önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda daha kapsamlı bir tanım yapacak olursak: 
İstihbarat; ulusal güvenliğe ve politikaya zarar gelmesini engellemek amacıyla toplanan ve 
ham madde olarak görülen bilgilerin, sınıflandırılması, karşılaştırmalı analizi, birleştirilmesi 

ve kıymetlendirilmesiyle işlenmiş bilgi haline getirilerek ilgili yerlere servis edilmesine denir. 

Espiyonaj yani casusluk kavramıyla istihbarat kavramı karıştırılmamalıdır. İstihbarat 
meşru yollarla karşı taraftan bilgi edinmektir. Espiyonaj ise karşı tarafın kanunlar ını ihlal 

ederek yapılan haber alma şeklidir. Diğer adıyla casusluktur. 

Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle bilgi ve belge trafiği öylesine 
yoğunlaşmıştır ki istihbarat algısı da buna paralel olarak değişmiştir. Artık istihbarat 'haber 

alma'nın yanısıra "propaganda, psikolojik savaş, örtülü operasyonlar ve koruyucu güvenlik 
fonksiyonlarını" da yerine getirmektedir. Bu çok fonksiyonlu hal ile istihbarat teşkilatları bu 
veri trafiğine yetişemeyip diğer teşkilatlar ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi kurmuşlardır. 

İstihbarat kavramını açıkladıktan sonra bunun uluslararası ilişkilerdeki öneminden 
bahsedeceğim. 

 

3) Uluslararası İlişkilerde İstihbarat 
  Uluslararası ilişkiler disiplini çerçevesinde bir olayı analiz ederken göz önünde 
bulundurulması gereken olgulardan birisi, ulusların milli güç unsurlarıdır. Milli güç unsurları 
arasında önem sıralaması yapılamaz, çünkü hepsi birbiriyle dolaylı ya da dolaysız olarak 

bağlantılıdır. Fakat bir derecelendirme yapacak olursak tüm milli güç unsurlarıyla ayrı ayrı 
ilgili olan istihbarat günümüzde en önemli güç unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu 

bakımdan milli güç unsurlarını istihbaratın müşterisi olarak görmek yanlış olmayacaktır. 
Günümüzde gelişen teknolojiyle istihbarat bu unsurlardan en caydırıcı olanlar arasına girmeyi 
başarmıştır. 

İstihbarat uluslararası ilişkiler disipliniyle bir bütündür. Uluslararası olayları ele 
alırken istihbarat bir boyut olarak görülmelidir. Günümüzde birçok uluslararası ilişkiler 
uzmanı olayları analiz ederken istihbarat faktörünü göz ardı etmektedirler. Bu yüzden yapılan 

analizlerin sağlıklı sonuçlar vermediği kanaatindeyim. 
      

  "Uluslararası ilişkilerde risk doğuran gayrimeşru istihbarat faaliyetlerinin çoğunlukla 
askeri ateşeler ve büyükelçilik kadrolarında yer alan gizli servis mensupları tarafından 
yürütüldüğü bir gerçektir." Görüldüğü gibi istihbarat, ulusların diplomatik ilişkilerinin 

tehlikeye girmesi riskini alabilecekleri kadar önemlidir. Hatta istihbarat birçok uluslararası 
krizde de temel sebeplerden biri olmuştur. 

 



Bilindiği üzere uluslararası ilişkilerde diplomatik misyon şefleri; büyükelçilikler ve 

askeri ateşelerdir. Dost ve düşman ülkelerin askeri gücü ve stratejik olanakları hakkında bilgi 
toplamak bu misyon şeflerinin özellikle askeri ateşelerin başlıca görevleri arasındadır. Bu da 

uluslararası ilişkiler ile istihbaratın ne kadar iç içe olduğunun göstergesidir. 

4) Milli Güç Unsuru Olarak İstihbaratın Önemi 
  İstihbaratın önemini iyi kavramak için bir örneklendirme yapmak istiyorum. En son 

teknoloji ürünü silahlarla ve cihazlarla donatılmış bir gemi düşünün. Bu geminin radar ve 
muhabere yeteneği olmadığını göz önünde bulundurun. Bu yeteneklerden yoksun bir geminin 
bu derecede önemli silahlara sahip olmasının ne anlamı kalırdı? Aynı şekilde çok güçlü ve 

rakibini bir yumrukta alt edebilecek bir boksör düşünün. Bu boksör kör ve sağır olsaydı bu 
derece güçlü olması ne ifade ederdi? Pek tabii hiçbir şey. İşte istihbarat bir geminin radarı ve 

bir boksörün gözü ve kulağıdır. Bu örnekten anlaşılacağı üzere bir ülkenin milli gücü, 
istihbaratı olmadan hiçbir şey ifade etmez diyebiliriz. İstihbarat bir ulusun gözü ve kulağıdır.  

Tarihte istihbaratın önemini birçok lider çok geç anlamış ve hatta bu hataları bazen 
hayatlarına mal olmuştur. Saddam Hüseyin'i tek kişilik bir kuyuda yakalatan, Kaddafi'yi bir 

kanalizasyon borusu içinde ele geçirten istihbari çalışmaların bir sonucudur. 

Süper güç konumundaki ülkelerin istihbarat teşkilatlarından kısaca bahsetmek 
istiyorum. Bölgesel güç konumunda olmaya aday ülkelerden İran, dünyada en güçlü istihbarat 

yapılanmasına sahip ülkelerden biridir. İstihbarata o denli önem verir ki dünyada 'İstihbarat 
Bakanlığı' olan tek ülkedir. 

Dünyanın süper gücü konumundaki ABD'nin gücünün istihbarat birimlerine verdiği 

önemden kaynaklandığı kanaatindeyim. Öyle ki ABD'nin her bir istihbarat oluşumunun 
ülkenin dış ve güvenlik politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında doğrudan etkisi 
vardır. Bu iddiayı Dr. Sait Yılmaz'ın bir sözüyle desteklemek istiyorum : "En önemli 

istihbarat teşkili CIA kara propaganda çalışmaları yapmaya yetkili tek Amerikan hükümeti 
kuruluşudur. Son yıllarda psikolojik savaşın en önemli unsuru olan 'dezenformasyon' gri ve 
siyah propagandanın karışımı olarak kullanılmaktadır." İstihbaratın ne denli önemli olduğunu 

kavrayan -zaten istihbarat kökenli olan- Baba Bush 1970'lerde Merkez İstihbarat Direktörlüğü 
yaptığı sırada Ulusal Dış İstihbarat Konseyi'ni kurmuştur. Soğuk savaş döneminde SSCB ve 

ABD hemen hemen dünyanın her yerine elektronik istihbarat üsleri oluşturarak ve özel 
donanımlı araçlar aracılığıyla birbirlerini izlemiş, dinlemiş ve gözlemlemişlerdir. Anlaşılacağı 
üzere devletlerin istihbarata verdikleri önem güçleriyle orantılı olarak değişmektedir.  

SONUÇ 
  İstihbarat devletlerin 'silahsız vazgeçilmezi' konumuna gelmiştir. İstihbarat olmadan 
devletlerin karar alma mekanizmalarının yaptıkları tüm değerlendirmeler boşa çıkacaktır. 

Yani devletlerin karar alıcı birimleri istihbaratın birer müşterisidirler. Yakın tarihimizde 
istihbarat unsurundan bağımsız neredeyse tek bir olay yoktur. Bu sebeple yakın geçmişte veya 

günümüzde meydana gelen herhangi bir olay uluslararası ilişkiler çerçevesinde analiz 
edilecekse bu olayın istihbari boyutu göz ardı edilmemelidir. 
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