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ÖZET 

İstihbarat; bir devletin dış politikası ve ulusal güvenliği için ihtiyaç 

duyulan, yabancı devletler, bu devletlerin ajanları ve diğer varlıkları 

hakkındaki bilgilerin toplanması ve işlemden geçirilmesi; dış politikanın 

uygulanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacak örtülü faaliyetlerin 

yürütülmesi ve gayriresmî girişimlere karşı kişiler ve organizasyonlara ek 

olarak hem istihbarat sürecinin ve hem de istihbarat ürününün korunmasını 

içeren gizli devlet faaliyeti olarak tanımlanabilir. 

Tarih boyunca istihbarat bütün devletler tarafından kullanılmış ve 

devlet savunmasının ilk hattı olarak düşünülmüştür. Dünya savaşları ve 

sonrasındaki Soğuk Savaş döneminde istihbarat, kurumsallaşmış ve 

profesyonel bir iş olarak yürütülmüştür. Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile 

birlikte dünyada meydana gelen belirsizlik ortamı, yeni tehdit türlerinin ortaya 

çıkması ve bilgiye duyulan ihtiyacın artması gibi sebeplerden dolayı istihbarat 

servisleri kendilerini büyük bir değişimin içinde bulmuşlardır. 

Yeni görev tanımlamaları, personel ve bütçe indirimleri, yeni 

organizasyon yapıları gibi radikal bazı değişimlerden sonra istihbarat 

servisleri 11 Eylül 2001 terör saldırılarına kadar yeni görevlerini ekonomik 

alanda istihbarat faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlemişlerdir. Bu tarihten 

sonra istihbarat dünyası, liderliğini şu an tek süper güç olarak görülen 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptığı yeni bir alana yönelmiştir: Terörizmle 

mücadele istihbaratı. 

Soğuk Savaş sonrası ortaya atılan “Medeniyetler Çatışması, Tarihin 

Sonu, Büyük Satranç Tahtası, Yeni Avrasyacılık ve Büyük Orta Doğu Projesi” 

gibi jeopolitik açılımların tamamından etkilenecek olan Türkiye’nin bu 

değişimleri gözardı etmesi mümkün değildir. Bu nedenle, 1990’dan bugüne 

bir evrim içinde olan istihbarat faaliyetlerinin etkilerinin de bilinmesi 

gerekmektedir.      
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ABSTRACT 

Intelligence can be described as; the collecting and processing of 

that information about foreign countries and their agents which is needed by 

a government for its foreign policy and for national security, the conduct of 

non-attributable activities abroad to facilitate the implementation of foreign 

policy, and the protection of both process and product, as well as persons 

and organizations concerned with these, against unauthorized disclosure. 

All over the history intelligence has been used by all countries and 

considered as the first line of state defence. After the World Wars and the 

Cold War period, intelligence has been institutionalized and maintained as a 

profession. Along with the end of the Cold War intelligence services find 

themselves in an age of enermous evolutions because of the uncertainty in 

the world, appearance of new types of threats and rising requirements of 

information. 

After some sweeping changes in the intelligence services such as 

the new mission definitions, reductions in employees and budgets, new 

organization charts, economic intelligence was determined as the new 

mission until the terrorist attack in September 11, 2001. After that day, 

intelligence world turned to a new route leaded by the United States of 

America which is considered as the only super power in the world now: 

Intelligence in the war on terrorism. 

Turkey will completely be affected by post-cold war geopolitical 

expensions like “The Clash of Civilizations, The End of History, The Grand 

Chessboard, Movement Eurasia, The Greater Middle East Project” and can 

not disregard these changes. On this account, intelligence activities, forming 

from 1990 to date, needed to be known, too.  
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ÖN SÖZ  

Bu çalışma Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile birlikte sona eren Soğuk 

Savaş’ın ardından istihbarat algılamasında ve istihbarat servislerinde 

meydana gelen değişiklikleri, yeni tehditler karşısında istihbarat çalışanlarının 

kendilerini nasıl bir değişimin içinde bulduklarını ve bütün bu gelişmelerin 

istihbaratı hangi yönlerden etkilediğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 

Giriş bölümünde tarih boyunca kullanılan istihbaratın neden, hangi 

amaçlarla ortaya çıktığı anlatılmıştır. Tarihsel gelişim süreci içerisinde 

Türkiye’de ve Türkler’de istihbarat olgusuna bakış ve istihbaratın 

kurumsallaşmasına kadar geçen sürede geçirmiş olduğu evrim incelenmiştir. 

Kavramsal incelemenin yapıldığı birinci bölümde; istihbaratı sadece 

kirli oyunların oynandığı, gizli işler olarak görenlerin aksine bir disiplin olarak 

tanımlayanların bilimsel çalışmalarından yola çıkarak bir tanıma ulaşmaya 

çalıştım. İkinci bölümün Türkiye’de istihbarat alanıyla ilgilenenlere çok büyük 

katkı sağlayacağını umuyorum. Bu bölümde tarihin ilk zamanlarından 

başlayarak Soğuk Savaş sonrasına kadar geçen dönemde istihbaratta 

meydana gelen değişimleri ayrıntılı bir şekilde inceledim. 

Üçüncü bölüm; Soğuk Savaş sonrası dünyada meydana gelen 

devrim niteliğindeki değişimlerin istihbarat dünyasını ne şekilde etkilediğine 

dair incelemelerin yapıldığı bir bölüm olmuştur. Tezin temel hipotezini de 

oluşturan bu bölümde Soğuk Savaş sonrası istihbarat servislerinin 11 Eylül 

2001 tarihine kadar ekonomik istihbarat, bu tarihten sonra da terörle 

mücadele istihbaratı konularına önem verdiklerini tespit ettim. Sonuç 

bölümünde ise mevcut istihbarat yapısının etkileri ortaya koyulmuştur. 



 

GİRİŞ 

İnsanlar yeryüzüne geldikleri ilk andan itibaren öncelikle yeme içme 

ve barınma gibi fiziksel ihtiyaçlarını daha sonra da kendileri ve yakınlarına 

gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik ihtiyaçlarını gidermeyi arzulamışlardır. 

Realist öğretiye göre güvenlik; gücün doğal bir sonucudur ve tehdit, tehlike 

ve korku durumu ve hissinin olmaması anlamına gelmektedir (Çakmak, 2003: 

25). Geçmişteki insan toplulukları güçlenmek için kabileleri, kabileler 

devletleri oluşturmuş; hatta devletlerin içinden devlet dışı organizasyonlar 

çıkmış, ancak buna rağmen güvenlik ihtiyacı hiç eksilmemiş ve bunu 

sağlamak için insanlar ve kurumlar bilinmeyeni arayıp bulma yoluna 

gitmişlerdir. Bu anlamı ile istihbaratın kökeninin biyolojik (Kahn, 2001: 79) 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Hayatta kalabilmek için yiyecek imkânları ve su kaynaklarının 

aranması ile başlayan bilme ihtiyacı; insanların hâkimiyet kurmak için 

birbirleri ile savaşmaya başlamaları (Girgin, 2003: 125) neticesinde düşman 

hakkında savaşa başlamadan önce bilgi sahibi olma, karşı tarafın 

faaliyetlerini izleyerek muhtemel planlarını öğrenme ve önlemler alma, 

düşmana kendi silahları ile beklemediği yer ve zamanda saldırma gibi yeni bir 

boyut kazanmıştır. İnsanlar sosyal yapılarına göre bilgi ve bilme ihtiyaçlarını 

çeşitli vasıta ve yöntemler kullanarak gidermeye çalışmışlardır. Örneğin; 

falcılara, astrologlara, kâhinlere başvurmuşlar, dinî anlam ve görüşten 

yararlanmışlar, sonradan daha bilinçli ve belirgin yollarla sonuca ulaşma 

eğilimleri göstermişlerdir. 

Bu konuda; insanlığın ilk silahının taş ve sopa olduğunu söylerken, 

beraberinde henüz belirgin olarak insanlar tarafından tanımlanmamış olan 

istihbaratı da saymaktan geri kalamayız (HKEK 100-2, 1978: 5).  

Eski Mısır’da Kral Tutmosis bundan beş bin yıl önce Yafa şehrini 

gözetlemek için casuslarını un çuvallarına koymuş ve dünyanın en eski ikinci 

mesleğini (Pieciak, 2004) “gizli bilim” adıyla başlatmıştır (Volkman, 2005: 8). 
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Musa’ya göre istihbarat, Tanrı tarafından gönderilmiş ilâhî bir emirdir ve 

kendisi de bu emre uyarak: “Kenan ülkesinde gözlemlerde bulunmak için bu 

yoldan gidin, ülkeyi ve oradaki insanları inceleyin” (Deacon, 1993: 12) 

demiştir.  

Taocu felsefeyi kendisine rehber edinen Çinli filozof ve savaşçı Sun-

Tzu günümüzden iki bin beş yüz yıl önce yazdığı Savaş Sanatı adlı eserinde 

casusluk ile doktorluk mesleğini karşılaştırarak “savaşmadan yenmek en 

iyisidir, silahlar, ancak kaçınılmaz olduklarında kullanılabilecek uğursuz 

araçlardır” sözlerine gönderme yapmaktadır. Sun-Tzu’ya göre düşmanların 

planlarını ortaya çıkarmak, sağlıklı insanı hastalığa karşı dirençli tutmaya; 

silahlı kuvvetlerine saldırmak ilaç almaya; düşman kentlerini kuşatmaksa 

ameliyat yapmaya benzer (Sun-Tzu, 2000: 12). Günümüz modern istihbarat 

teşkilatlarına ve hatta devlet politikalarına önderlik yapmış olan fikirleri ile 

Sun-Tzu istihbarat dünyasının ilk öğretmeni konumundadır. Sun-Tzu’ya göre; 

olgun bir hükümdarla iyi bir komutanın kolayca savaş kazanması ve zafere 

ulaşması ancak iyi elde edilmiş istihbarat sayesinde mümkün olabilir (2000: 

196).  

Asırlar önce söylenmesine karşın devletleri yöneten hükümdarlar ile 

orduları yöneten generallere vermiş olduğu şu öğüt çok önemlidir (Sun-Tzu, 

2000: 100). 

“Denilir ki başkasını ve kendini bilirsen sen, yüz kere savaşsan da tehlikeye 

düşmezsin; başkasını bilmeyip, kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; 

ne kendini ne de başkasını bilirsen, girdiğin her savaşta tehlikedesin 

demektir.” 

Dünya tarihinde bir devre mührünü basan Napolyon ise; “inanın 

bana, savaşların sonuçları incelendiğinde topçunun, süvarinin, piyadenin 

kahramanlıkları, casusların şu gözle görünmez lanetli ordusu yanında hiç 

kalır!” diyerek istihbaratın ne derece önemli bir faaliyet olduğunu belirtmiştir. 

Hatta Napolyon, ordusu içinde kendisine karşı olan general ve subayların 

karakter ve özellikleri ile yakından ilgilenir, herhangi bir kötü durumun 
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meydana gelmemesi, otoritesinin sarsılmaması ve yönetiminde bir aksaklığın 

doğmaması için zamanında gerekli önlemleri alır ve bu uğraşılarında 

“İmparatorluk Polis Bakanlığı”nı kullanırdı (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 

1). 

Aynı şekilde XVI. yüzyılda, Hindistan’da Ekber Şah, hegemonyasını 

binlerce casusu görevlendirmek suretiyle ayakta tutmuştur. Bu casuslar ülke 

sınırları içerisinde meydana en küçük olayı dahi gizli raporlarla imparatora 

duyurmuşlar ve yetkilerini kötüye kullanma eğilimi gösteren yöneticilerin ve 

imparator karşıtlarının zararlı faaliyetlerini önlemişlerdir (Dünya Casusluk 

Tarihi, I, 1974: 2). 

Eski Sovyet Generali ve “İstihbarat ve Gerillâ Harbi El Kitabı”nın 

yazarı olan Alexander Orlov; batı ve doğu istihbarat doktrinlerini 

karşılaştırdığı kitabında önemli devlet sırlarının, özellikle düşmanların 

muhtemel hareket tarzları ve planlarına ait ip uçlarının açık kaynaklar olarak 

nitelendirebileceğimiz kütüphane ve ansiklopedilerde bulunmadığını; aksine 

kilit ve anahtar altında gizli yerlerde tutulduklarını ve istihbarat servislerinin 

esas görevlerinin bu anahtarları ele geçirmek olduğunu belirtir (1964: 20). 

XX. yüzyıla damgasını vurmuş olan Sovyet istihbaratı da aynen Orlov’un tarif 

ettiği usule göre çalışmış ve istihbaratı bizzat kaynağından elde etmeye özen 

göstermiştir. 

Türk tarihinde istihbarat faaliyeti ilk defa M.Ö. II. yüzyılda Çinliler ile 

Hunlar arasında başlamıştır. Çinliler kendilerini oldukça zorlayan bu milleti 

askerî yöntemlerle yenemeyeceklerini anlayınca gizli yöntemlere 

başvurmuşlar, ülkeye gezgin, rahip ve elçi kılığında casuslar sokmuşlar ve bu 

casusların raporları doğrultusunda ülke yönetimine yön vermişlerdir. 

Türkler’de bu casuslara “çaşıt-çaşut” denirdi (Atay, 1997: 7). Bu casusluk 

faaliyetleri sonucu Asya’da Türk devletlerinin kısa bir süre içinde 

bölündükleri, birbirlerine düştükleri görülmektedir. Türkler Anadolu’ya geçene 

kadar Çin ve Moğol casuslarının ülkelerindeki dil, din ve siyaset kurumlarını 
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yıpratarak bölünmeleri ile sonuçlanan faaliyetleri ile uğraşmak zorunda 

kalmışlardır. 

Türk tarihinde ikinci dönem casusları olarak nitelenen ve 

Anadolu’daki ilerlemeyi durdurmayı amaçlayan casusluk girişimleri ise XI – 

XVI. yüzyılları kapsamaktadır. Bu dönemde Türkler; din kisvesi altında tarikat 

casusları1 ve Bizans İmparatorluğu’nun yerli casusları ile uğraşmak 

durumunda kalmıştır. Türk istihbarat tarihi incelendiğinde; Türklerin tarihleri 

boyunca kendilerine yönelik casusluk faaliyetlerinin ortasında kaldıkları ve 

bunlara karşı yeterli önlem alamadıkları tespit edilmektedir2. Osmanlı 

İmparatorluğu ilk defa XVII. yüzyılda kendilerine “Mortolos” adı verilen ve 

Yahudiler ile özel olarak yetiştirilmiş Hristiyanlardan oluşan bir casusluk 

örgütü kurmak suretiyle bugünkü modern istihbarat teşkilatının temellerini 

atmışlardır (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 3-17). 

XVIII. yüzyıl ve XIX. yüzyıl başlarında Osmanlılar istihbaratı bir devlet 

örgütü olarak kullanmışlar ve bu amaçla özel ajanlar yetiştirmişlerdir. Bu 

dönemde Ruslarla siyasal ilişkilerin gelişmesi sonucu Mortoloslar yerini 

elçiler, özel görevliler ve temsilcilere bırakmış ve yabancı dil bilmeleri sebebi 

ile Ruslar, Yahudiler ve Ermenilerin kullanılmasının yanısıra XIX. yüzyılın 

başlarından itibaran Türk casuslar da yetiştirilerek çalıştırılmaya başlanmıştır 

(Atay, 1997: 24). 

Enver Paşa’ya bağlı “force spéciale”3 olan Teşkilat-ı Mahsusa, hem 

II. Abdülhamit’in casusluk sisteminin devamını (Stoddard, 1994: 7), hem de 

modern anlamda ilk Türk gizli servisini temsil etmektedir (Mit, 1996: 140). 

Özellikle çökmekte olan İmparatorluğun son dönemlerinde faaliyette bulunan 

örgüt I. Dünya Savaşı’ndan sonra dağılmış, ancak tecrübeli elemanları 

                                            
1 Bu casuslar daha çok Sünnî yayılmacılığına karşı oluşmuş Bâtıni tarikatının mensuplarıdır. Hasan 
Sabbah’ın etrafındaki Haşhaşî casusları ile Baba İshak Horasanî adlı bir Türkmen Şeyhi çevresine 
toplanan Babaîler en önemli örnekleridir. 

2 Bu önlemler günümüz istihbarat literatüründe karşı istihbarat olarak nitelendirilmektedir. 

3 Teşkilat-ı Mahsusa idari hiyerarşisi, genel merkezi, bütçesi, yöneticileri, gizli ajan ve hücreleri, 
yetiştirme, eğitim ve finansman sistemi ile Batılı istihbarat örgütlerinin yapılanmasına çok benzediği için 
bu terim kullanılmıştır. 
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Mustafa Kemal önderliğindeki “Karakol Örgütü”ne önemli destek 

sağlamışlardır (Mit, 1996: 140). Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda istihbarat ve 

istihbarata karşı koyma görevlerini ise “Askerî Polis Teşkilatı” (Pehlivanlı, 

1992: 1-24), “Müdafaa-i Millîye (Mim Mim) Grubu” (Salışık, 1999: 5-65) ve 

“Tetkik Heyeti Amirlikleri”nin (Mit, 1996: 140) yürüttüğü görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk istihbarat örgütü 6 Ocak 1927 tarihinde 

“Millî Emniyet Hizmeti” adıyla kurulmuş ve 1965 yılında Millî İstihbarat 

Teşkilatı’nın kurulmasına kadar iç ve dış istihbarat ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

Hâlen, Millî İstihbarat Teşkilatı’nın tüm faaliyetleri 2937 sayılı “Devlet 

İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu”nun hükümleri 

doğrultusunda yürütülmektedir (Mit, 1996: 142). 

Soğuk Savaş’ın bittiği döneme kadar olan dünya istihbarat tarihi, 

gelişim süreci dikkate alındığında genel olarak üç bölümde incelenebilir: 

Birinci dönem; ilk insandan 20. yüzyılın başına kadar olan süreyi 

kapsamaktadır ve kişisel beceri ve yeteneklerin istihbarat faaliyetlerine yön 

verdiği görülmektedir. İkinci dönem; Birinci Dünya Savaşı ve iki dünya savaşı 

arasında geçen dönemi kapsamaktadır ve meydana gelen teknolojik, 

endüstriyel ve askerî gelişmelerle istihbaratın öneminin arttığı belirtilebilir. 

Üçüncü dönem ise; İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerini 

kapsamaktadır ve istihbaratta kurumsal yapı ve profesyonelleşmenin 

sağlandığı görülmektedir. 

Soğuk Savaş sonrası istihbarat gelişmeleri ise genel olarak, on yıllık 

bir süreyi kapsayan, istihbarat servislerinin önceliklerini belirlemeye 

çalıştıkları ve çeşitli reformlar gerçekleştirdikleri geçiş dönemi ve ekonomik 

istihbarat faaliyetleri ile 11 Eylül 2001 terör saldırıları sonrasında şekillenen 

terörle mücadele istihbaratı olarak belirlenebilir. Günümüz istihbarat 

faaliyetleri bu konsept doğrultusunda yürütülmekte ve daha saldırgan bir 

tutum sergilemektedir. Bu çalışma istihbarat kavramı, tarihsel gelişim süreci 

ve Soğuk Savaş sonrası yeni anlayışını tespit etmeyi amaçlamaktadır.  



 

BİRİNCİ BÖLÜM 

TARİHİN GİZLİ TARİHİ: İSTİHBARAT 

1. İSTİHBARAT KAVRAMI 

Tarihin bütün dönemlerinde etkin bir şekilde kullanılmış olmasına 

rağmen istihbarat; herkes tarafından kabul edilen bir tanıma sahip değildir. 

Tarihçi Walter Lequeur “tatmin edici bir istihbarat teorisi geliştirme çabalarının 

tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır (1993: 8)” ve bu alandaki en saygın 

araştırmacı olarak David Kahn da “bugüne kadar işe yarayan bir istihbarat 

tanımı görmedim (2001: 79)” diyerek diğer bütün akademisyenler gibi 

istihbaratın tanımlanma ve dolayısıyla teori geliştirilebilme sorununa dikkat 

çekmişlerdir. Bu terimin teorisyenler tarafından defalarca tanımlanmasına 

rağmen, ne olduğu ve ne işe yaradığı hakkında birçok farklı noktaya temas 

edilmesinden dolayı James Der Derian istihbaratın, uluslararası ilişkilerin en 

az anlaşılan ve tanımlanan alanı olduğunu söylemektedir (Scott ve Jackson, 

2004: 2). 

İstihbarat çalışmalarının uluslararası ilişkilerin bir alt kolu olarak 

gelişmesi günümüzde de devam etmektedir. Başlangıçta ulusal politikalar ve 

uluslararası ilişkilerde istihbaratın rolünü araştıranlar sadece siyaset 

bilimcileri iken, günümüzde tarihçilerin, politikacıların ve hatta gazetecilerin 

de konuyla ilgili çalışmalar yaptıkları gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa ve 

Kuzey Amerika’da istihbaratın politika üzerindeki rolüne ilişkin eğitim ve 

araştırma kurumları oluşturulmuştur. İstihbarat hakkındaki akademik 

çalışmaların artması ulusal ve uluslararası güvenlik konularındaki rolünü de 

etkileyecektir (Scott ve Jackson, 2004: 2). 

İstihbaratın akademik alanda ciddi bir şekilde tartışılmaya 

başlanması, Sherman Kent’in “Amerikan Dünya Politikası İçin Stratejik 
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İstihbarat”4 adlı eserini elli altı yıl önce yayımlaması ile gündeme gelmiştir. 

Sherman Kent klasik tanımlamasında üç farklı ve belirgin konuya temas eder:  

• Bilgi, 

• Bu bilgiyi üreten teşkilat, 

• Bu bilgiyi üreten teşkilat tarafından yürütülen faaliyetler bütünü. 

Kent’in bu tanımlamasını takiben devlet istihbarat organları ve 

akademisyenler konuya bakış açıları bakımından değişik tanımlamalarda 

bulunmuşlardır. Bütün ihtiyaçları karşılayacak bir istihbarat tanımının ortaya 

çıkarılması açısından resmî ve akademik çözümlerin incelenmesi faydalı 

olacaktır5.  

a. Resmî Çözümler 

Amerikan istihbarat servislerinin temel dayanaklarından biri olan 

1947 Ulusal Güvenlik Kanunu, üzerinde yapılan birçok değişiklikten sonra 

istihbaratı şu şekilde tanımlamaktadır (The National Security Act of 1947 

[web], Sec.3, 1947: 50 U.S.C. 401a): 

“Stratejik istihbarat terimi yabancı hükûmetlerin, organizasyonların ya da 

kişilerin faaliyetleri, etkinlikleri, niyet ve maksatları ile kabiliyetleri hakkındaki 

bilgileri ifade eder.” 

1955 yılında “İkinci Hoover Komisyonu” ABD Başkanı 

Eisenhower’a sunduğu raporda, istihbaratın yapılması planlanan bir faaliyette 

önceden inisiyatifi ele almak için bilinmesi gereken her şeyle uğraştığını 

(Warner, 2002: 1), yani istihbaratın faaliyet alanının her şey olduğunu 

belirtmiştir. 1990’ların ortalarında Brown-Aspin Komisyonu tarafından 

açıklanan etkili bir raporda istihbarat dar ve geniş anlamıyla; hükûmetin 

                                            
4 Sherman Kent, Strategic Intelligence for American World Policy (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1949). Kitabın Türkçesi “Stratejik İstihbarat” adıyla Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi 
tarafından 2003 yılında yayımlanmıştır.  

5 Burada istihbarat ile espiyonaj arasındaki farkı belirtmekte yarar vardır. Espiyonaj; istihbarat toplama 
faaaliyeti için casusların kullanılması ya da genel olarak casusluk faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. 
Tezin bundan sonraki bölümlerinde espiyonaj terimi bu anlamda kullanılacaktır.  
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fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu insanlar, olaylar, 

yerler ve maddeler hakkındaki gizli bilgiler olarak tanımlanmıştır (Commission 

on the Roles and Capabilities of the United States Intelligence Community, 

1996: 5). 

Amerikan Savunma Bakanlığı 2005 yılında yayımlamış olduğu 

“Askerî ve Birleşik Terimler Sözlüğü”nde iki istihbarat tanımına yer 

vermektedir (Department of Defence Dictionary of Military and Associated 

Terms, 2005: 266): 

• Yabancı ülke veya yerleri ilgilendiren mevcut bilgilerin 

toplanması, özel işleme tabi tutulması, entegrasyonu, analizi, 

değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen ürün, 

• Düşman hakkında gözlem, soruşturma, analiz ve anlama yoluyla 

elde edilen bilgi ve kanaat. 

Amerikan “İstihbarat Topluluğu”nun kalbi konumunda bulunan 

Merkezî Haber Alma Teşkilatı (CIA) istihbaratı; Amerikan politikacılarının 

karar alma ve bu kararlarını uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyacakları, 

dünyada meydana gelen gelişmeler hakkındaki bilgi ve öngörüler olarak 

değerlendirmektedir (Central Intelligence Agency [web], 2005). 

Bir başka sözlük Batı istihbarat dünyasının öğretmeni ve 

danışmanı kabul edilen Jeffrey Richelson’un da benimsediği tanımla 

istihbaratı; planlanacak bir faaliyet için acil veya potansiyel önem arz eden, 

yabancı ülkeler veya operasyon alanlarının bir veya daha fazla yönü ile ilgili 

olarak mevcut bütün bilgilerin toplanması, özel işleme tabi tutulması, 

entegrasyonu, analizi, değerlendirilmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen 

ürün olarak tanımlamaktadır (Richelson, 1989: 1).  

Batı istihbarat dünyasının lideri ABD’nin yukarıda verilen tanımları 

incelendiğinde istihbaratın; politikacılara karar alma süreçlerine katkıda 

bulunabildiği, tavsiye ve seçenekler sunabildiği, bütün kaynakların 

kullanılması suretiyle bilgilerin analiz sürecinden geçirildiği ve bir ürüne 
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dönüştürüldüğü “bitirilmiş istihbarat”ı kastettiği anlaşılmaktadır (Davies, 2002: 

62). 

Soğuk Savaş döneminin çift kutuplu dünyasında “Doğu”nun 

istihbaratı algılaması ve dolayısıyla tanımlaması daha farklıdır. Eski Sovyet 

Rusya ve Doğu Almanya, Çin ve Doğu Bloku Ülkeleri teşkilatlarını, istihbarat 

servisi yerine güvenlik servisi olarak tanımlamışlardır (Davies, 2002: 66). 

1957 yılında Sovyet Güvenlik Komitesi KGB’nin başında bulunan Ivan Serov; 

devlet güvenlik organlarını “Komünist Parti’nin silahlı bir birliği” (Romerstein 

ve Levchenko, 1989: ix) olarak nitelemiş ve bu birimler görevlerini, içerde ve 

dışarda devrim karşıtı ve muhalif güçlerin bertaraf edilmesi şeklinde 

yorumlayarak âdeta Rus tarzı bir “Kitle İstihbaratı” (Atay, 2002: 327) 

yapmışlar ve istihbarata “ideolojik” bir bakış açısı getirmişlerdir. 

John Dziak; politika ihtiyaçlarının karşılanması için bilgi üretimi 

yerine, rejime yönelik tehditlerin neredeyse paranoya derecesinde dikkate 

alındığı istihbarat servislerinin bulunduğu devletleri “karşı istihbarat devletleri” 

olarak kategorize etmektedir (1988: 66). Bu anlamda Doğu istihbarat 

felsefesinin istihbarat tanımını “iç ve dış güvenliğin sağlanması ve rejimin 

devamlılığı için gerekli olan her türlü gizli bilgi” olarak yaptığını söylemek 

mümkün olacaktır.    

İç ve dış istihbarat ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili makamlara 

iletilmesi ve ülkeye yönelik istihbarat faaliyetlerine karşı koyma gibi 

görevleriyle Millî İstihbarat Teşkilatı; “haberlerin (ham bilgilerin) işlenmesi 

(tasnif, kıymetlendirme, yorum) sonucu üretilen bir ürün veya bilgidir” demek 

suretiyle istihbaratın bilgi ve ürün yönüne; “planlama, araştırma, deliller 

toplama, çeşitli bilimsel metodlar ile onları değerlendirip bir sonuç çıkarıp, 

kullanma faaliyetleri” demek suretiyle de istihbaratın süreç yönüne vurgu 

yapmaktadır (İlter [web], 2002).  
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b. Akademik Çözümler 

İstihbaratı akademik alanda inceleyen yazarlar resmî devlet 

organizasyonlarının aksine istihbaratın tanımı konusunda daha kapsamlı ve 

esnek çözümler sunmuşlardır. Genel olarak incelendiğinde “istihbarat nedir?” 

sorusu ile başlayan araştırmaların istihbaratı aşağıdaki boyutların bir veya 

birkaçı ile tanımladıkları görülmektedir: 

• Mevcut ve muhtemel düşmanlardan gelebilecek her türlü tehditle 

başedilebilmesi ve ulusal güvenlik politikalarının planlanıp uygulanabilmesi 

için gerekli olan BİLGİ, 

• “İstihbarat Çarkı” da denilen ve karar vericiler tarafından yapılan 

planlamanın ardından; bilginin toplanması, düzenlenmesi, uzmanlar 

tarafından analiz edilmesi ve istihbarat müşterilerine ulaştırılması SÜRECİ ve 

ulusal güvenlik politikalarının planlanıp uygulanabilmesi için gerekli olan 

bilgiyi toplama ve analiz etme, aynı zamanda yabancı istihbarat servislerinin 

ülkeye yönelen gizli faaliyetlerini engelleme, gerçekler hakkında yanıltıcı 

bilgiler verme ve yabancı ülkelerin uluslararası politikalarına ve içişlerine 

çeşitli metodlarla belli etmeden etkide bulunma FAALİYETİ, 

• Bilgilerin toplanması, analizi, değerlendirilmesi, düşman 

faaliyetlerinin engellenmesi gibi aktiviteleri yerine getirebilecek seviyede 

teşkilatlanmış bir ORGANİZASYON, 

• Mevcut bilgilerin yorumlanması sonucu uygulanması planlanan 

politika ile ulaşılmak istenen amacın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair 

öngörülerden oluşan KANAAT, KANI,  

• İstihbarat süreci, analizi ve operasyonları sonucu ortaya çıkan 

ÜRÜN. İstihbaratın boyutları Şekil 1’de görülmektedir. 
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İSTİHBARATIN BOYUTLARI

BİLGİ

FAALİYET

İSTİHBARAT

SÜREÇ

SÜREÇ

ORGANİZASYON

ÜRÜN

KANAAT, KANI

 

Şekil-1: İstihbaratın Boyutları 

(1) İstihbaratın Bilgi Boyutu 

Profesyonel istihbarat görevlileri istihbaratı; stratejik karar ve 

eylemler için dünyada meydana gelen gelişmeleri bilme ve önceden bilgi 

sahibi olma olarak tanımlamaktadırlar (Hilsman, 1972: 163). Küresel 

seviyede istihbarat ile elde edilmesi umulan amaç; ulusun karşı karşıya 

geldiği potansiyel riskler ve kazançlar için gerekli olan bilgiyi elde etmektir, 

taktik seviyede ise istihbarat özel bir alana - örneğin savaşın meydana geldiği 

yerin stratejik kaynakları, ulaşım güzergâhları, iklim yapısı vb. - yoğunlaşır 

(Berkowitz ve Goodman, 1989: 4). Bu bakış açısından istihbarat; dünya 

genelindeki politik ve askerî olaylarla ilgili kesin fikir elde edebilmek için 

toplanmış ve değerlendirilmiş somut ürünlerin elde edildiği bilgilerin 

tamamıdır (Johnson, 1996: 2). 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta bilgilerin istihbarat 

sayılabilmesi için tamamen politikacılar ve karar vericilere yardımcı olması 

maksadıyla toplanması, düzenlenmesi veya analiz edilmesi gerektiğidir. 

Tanımdaki “veya” bağlacı önemlidir, çünkü eğer bilgiler karar vericiler için 
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toplanmadıysa, o zaman düzenlenmesi veya analizi onlar için yapılmalıdır. 

Karar vericilerin masalarında duran günlük gazeteler, dergiler veya 

internetteki haber grupları istihbaratı meydana getirmezler, hatta belli bir  

konu hakkında biraraya getirilmiş gazete kupürleri de istihbarat değildir. Karar 

vericilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel bir amaç için düzenlenmiş ve analiz 

edilmiş haberler istihbarata dönüşebilir. 

Benzer şekilde karar vericiler için toplanan, ancak herhangi bir 

şekilde düzenleme veya analize tabi tutulmamış bilgiler de istihbarat 

kapsamında düşünülür. Örneğin, “X” istihbarat teşkilatının “Y” ülkesinin 

ekonomik göstergeleri veya karayolları ulaşım hatları ile ilgili elinde 

bulundurduğu ham bilgiler düzenlenmemiş veya tasnif edilmemiş olabilir, 

ancak o hâliyle bile ülkesindeki istihbarat müşterilerinin işine 

yarayabileceğinden dolayı bu bilgiler de istihbarattır (Sims, 1995: 4). 

İstihbarat bilgidir, ancak Shulsky’ye göre istihbaratı bilgiden 

ayıran en önemli faktör gizliliktir (Shulsky, 1995: 17). İstihbaratın akademik 

alanda tartışılmaya başlandığı II. Dünya Savaşı ve sonrası dönemde bütün 

devletler stratejik bilgilerini büyük bir gizlilik içinde saklamışlar ve rakip 

istihbarat servislerinin bu bilgilere ulaşmalarını engellemek için karşı 

istihbarat yöntemlerini ustalıkla kullanmışlardır. Bu yüzden istihbarat diğer 

ülkelerin saklamaya çalıştıkları bilgileri elde etmeyi gerektirmektedir ve bu 

bakış açısıyla tanımı; karar vericiler için gerekli olan “gizli” bilgilerdir şeklinde 

yapmak mümkündür. 

(2) İstihbaratın Süreç Boyutu 

İstihbarat  başka bir açıdan süreç olarak düşünülmektedir. Bu 

süreç birbirlerinden farklı, ancak birbirlerinden ayrılamayacak üç aktiviteyi 

bünyesinde barındırır. Bunlar: 
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• Aynı zamanda “istihbarat çarkı” olarak da adlandırılan ve 

bütün istihbarat çarkı için kullanılan bir kısaltma olan toplama ve analiz 

(Shulsky, 1993: 2; Johnson, 1996: 4; Lowenthal, 2003: 9). 

• Yabancı istihbarat servislerinin ülkeye yönelen gizli 

faaliyetlerini engellemek ve gerçekler hakkında yanıltıcı bilgiler vermek olan 

karşı istihbarat (Shulsky, 1993: 2-3; Johnson, 1996: 4), 

• Diğer devletlerin uluslararası politikalarına ve iç işlerine çeşitli 

metodlarla gizli bir şekilde müdahale etmek olan örtülü faaliyetlerdir  

(Johnson, 1996: 4; Lowenthal, 2003: 9). 

(a) İstihbarat Çarkı 

Farklı istihbarat birimlerini bilginin toplanması ve analizi 

sürecinde aynı bakış açısıyla biraraya getirmek önemlidir ve bu süreç 

istihbarat çarkı konsepti ile başarılabilir. CIA’nın resmî tanımına göre 

istihbarat çarkı; bilginin elde edildiği, istihbarata dönüştürüldüğü ve politika 

yapıcılar için kullanılabilir hâle getirildiği bir süreçtir. Çalışan bir cismin tekrar 

ilk hâline döndüğü astronomideki yörünge çevrimi veya termodinamikteki 

çevrim sürecinin aksine istihbarat çarkındaki bütün amaç sonuçta başlangıçta 

bildiklerimizden daha çok şey bilmektir (Lequeur: 1993: 346). 

İstihbarat çarkı birbirini takip eden belirli safhalardan 

oluşmaktadır, ancak bu safhaların sayısı farklı olabilmektedir. Sherman Kent 

istihbarat üretim sürecini altı evreye bölmektedir (2003: 145-168): 

•  Birinci Evre Problemin Ortaya Çıkışı: İstihbarat üretim 

ihtiyacı; görevi sadece problemleri önceden görüp gerçekleşeceklerini 

kestirmek olan insanlar tarafından, istihbarat görevlilerinin bilgi ve 

tecrübelerine dayanarak yapmış oldukları gözlem ve analiz faaliyetleri 

sonucu ve direkt olarak istihbarat müşterisinin isteği üzerine ortaya çıkar.  

•  İkinci Evre Problemin Analizi: Bu analizin amacı yalnızca 

problemle ilgili olmayan veya önemsiz olan unsurları bulup atmak değil, 

bundan daha da önemlisi problemin çözümünü karar vericilerin hemen 

uygulayabilecekleri planlar hâlinde şekillendirmektir. 
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•  Üçüncü Evre Verilerin Toplanması: Verilerin toplanması, 

istihbarat faaliyetinin en karakteristik özelliğidir. Veri toplanmadan bir gözlem 

veya araştırma faaliyeti yapılamaz, dolayısıyla istihbarat organizasyonunun 

yaşam kaynaklarından birisi de geniş kapsamlı ve sistematik bir toplama 

çalışmasıdır. 

•  Dördüncü Evre Verilerin Değerlendirilmesi: Burada 

“eleştirme” sözcüğü daha kullanışlı olabilir, çünkü yeni elde edilen bilgiler 

eskileriyle karşılaştırılabilir ve geçerlilikleri daha kesin ve somut ifadelerle test 

edilebilir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karar vericiler için bir veya 

daha çok hipotez oluşturulabilir. 

•  Beşinci Evre Hipotezin Oluşturulması: Bu evrede elde 

edilmek istenen amaç; verilerin çok sayıda yorumu sonucu çok sayıda 

çıkarım üretmek ve genel anlamda başka kavramlara dayalı olan ve başka 

kavramları üreten çok sayıda kavramın ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. 

•  Altıncı ve Sonuncu Evre Sunuş: Bu evrede ortaya çıkan 

ürün istihbarat olarak adlandırılabilir ve bu ürün müşterinin anlayabileceği 

sadeliği, kısalığı ve açıklığı gerektirmektedir. Aynı zamanda ürünün 

raporlanması, özellikle dipnotları ve kaynakları açısından, akademik bir 

makale özellikleri taşımalıdır. 

Millî İstihbarat Teşkilatı istihbarat çarkını dört safhada 

değerlendirmektedir. Çarkın birinci safhasında; devletin Millî Güvenlik 

Politikaları doğrultusunda istihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve operasyon 

birimlerine iletilmesi, ikinci safhada; operasyon birimlerinin belirli planlar 

doğrultusunda açık ve kapalı kaynaklardan haberleri toplaması ve 

değerlendirme ünitesine aktarması, üçüncü safhada; operasyon birimlerinden 

ve servis dışı kurumlardan gelen haber, bilgi ve belgelerin değerlendirme 

ünitesinde analize tabi tutularak işlenmesi ve istihbarat niteliği kazanan 

raporların yayımlanması, yani kullanılmak üzere, zamanında ve süratle ilgili 

kuruma ulaştırılması ve dördüncü safhada ise; ilgili kurumların bu istihbaratı 

kullanması ve yeni istihbarat ihtiyaçlarının tespiti işlemleri yapılmaktadır (İlter 

[web], 2002). Millî İstihbarat Teşkilatı istihbarat çarkı Şekil 2’de görülmektedir. 
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Şekil-2: Millî İstihbarat Teşkilatı İstihbarat Çarkı (MİT [web], 2005). 

Dünya istihbarat literatüründe istihbarat çarkının; planlama 

ve yönetim, toplama, işlem ve süreç, analiz ve üretim ile dağıtım ve 

yayımlama olmak üzere birbirini takip eden beş adımdan oluştuğu kabul 

edilmektedir (Richelson, 1989: 3-4; Laqueur, 1993: 20-37; Shulsky, 1993: 2-

3; Johnson, 1996: 13-26; Berkowitz ve Goodman, 1989: 30-39). Son yıllarda 

yönetim ve organizasyon alanındaki gelişmelere paralel olarak 

“değerlendirme ve geri besleme” (Joint Publication 2-0, 2000: II-1; Joint 

Publication 2-01, 2004: III-1) safhası da altıncı adım olarak çarka dahil 

edilmiştir. İstihbarat çarkı Şekil 3’te görülmektedir. İstihbarat çarkının her bir 

adımında yapılabilecek yanlışlıklar ve karşılaşılabilecek problemlere dair 

kontrol tablosu EK-A’dadır. 
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Şekil-3: İstihbarat Çarkı (Joint Publication 2-01, 2004: III-1). 

(i) Planlama ve Yönetim 

Planlama ve yönetim; ne tür bilgiye ihtiyaç duyulduğunun 

belirlenmesinden müşteriye ürünün dağıtılmasına kadar geçen bütün 

istihbarat faaliyetlerinin yönetimini içerir. Süreç müşterinin ihtiyaç duyduğu 

konu hakkındaki istihbarat gereksinimleri ve istekleri ile başlayabilir. Bazı 

durumlarda istihbarat istek ve ihtiyaçları kurumlaşmış olabilir, yani istihbarat 

servisi belli konular hakkında istihbarat üretimi için herhangi bir talep 

beklemez, sürekli olarak gayretlerini o alana yöneltir. Örneğin; Soğuk Savaş 

döneminin iki süper gücü ABD ve SSCB’nin devlet başkanlarının birbirleri 

hakkında istihbarat toplanması ile ilgili CIA ve KGB’ye hatırlatma yapmalarına 

gerek yoktu (Richelson, 1989: 3). 
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Bu süreç istihbarat ihtiyaçlarının ne olduğununun 

tanımlanması, öncelik sırasına göre düzenlenmesi, geçerliliklerinin kontrol 

edilmesi, bu ihtiyaçların yazılı formlara dönüştürülmesi, veri toplama 

planlarının yapılması, verilerin toplanması, üretimi ve dağıtımı için ilgililere 

bildirilmesi ve toplanan bilgilerin ihtiyaca uygunluk derecelerinin 

gözlemlenmesini içermektedir (OPSEC Support Staff [web], 1996). 

(ii) Toplama 

Toplama; bitirilmiş istihbaratın üretimi için gerekli olan 

ham bilgilerin biraraya getirilmesi (Richelson, 1989: 3) ve üretim ve analiz 

elemanlarına ulaştırılmasını içerir (OPSEC Support Staff [web], 1996). 

Bilgiler; açık kaynaklardan, gizli kaynaklardan casusluk yolu ile, devlet 

arşivlerinden, muhbirlerden ve teknolojik metodlar kullanılarak elde edilebilir 

(Gill, 1994: 151-171). Temel olarak altı istihbarat kaynağı veya bilgi toplama 

disiplini vardır (Şekil 4) (American Intelligence Community [web], 2005): 

• Yabancı elektromanyetik dalgaların çeşitli radarlar ve 

sensörler aracılığıyla ele geçirilmesi olan Sinyal İstihbaratı (SIGINT) 

(Richelson, 1989: 167), 

• Fotoğraflama sistemleri, radar ve kızıl ötesi sensörler, 

lazerler ve elektro-optik araçlar kullanılarak görüntü almak suretiyle elde 

edilen Görüntü İstihbaratı (IMINT) (FM 2-0, 2004: 7-1), 

• Nükleer, optik, radyo frekansları, akustik, sismik ve 

malzeme bilimlerini kullanarak sensörler tarafından tespit edilemeyen hedefin 

ayırt edici özelliklerinin tanımlanması yoluyla elde edilen Ölçüm ve İşaret 

İstihbaratı (MASINT) (Johnson, 1996: 15), 

• Açık ve gizli kaynaklardan toplanan ve istihbarat elde 

etmenin en eski metodlarından birisi olan bizzat insanların bilgi toplamak 

maksadıyla kullanıldığı İnsan İstihbaratı (HUMINT) (Laqueur, 1993: 22), 

• Radyo, televizyon, gazete, dergi, internet, bilgi 

bankaları, video ve film görüntüleri, grafikler, raporlar gibi yazılı ve elektronik 

ortamlarda kolaylıkla bulunabilecek bilgilerin toplanması suretiyle elde edilen 

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) (NATO, 2002: 17-24), 
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• Dünya ve uzayda meydana gelen gelişmeler ile görüntü 

istihbaratından elde edilen bilgilerin derlenmesi ve analiz edilerek çeşitli sanal 

senaryolar dâhilinde canlandırılması suretiyle elde edilen Coğrafi Uzay 

İstihbaratı (Geospatial Intelligence) (American Intelligence Community [web], 

2005). 

 

İSTİHBARAT BİLGİ TOPLAMA DİSİPLİNLERİ

SIGINT – SİNYAL İSTİHBARATI

IMINT – GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI

MASINT – ÖLÇÜM VE İŞARET İSTİHBARATI 

HUMINT – İNSAN İSTİHBARATI

OSINT – AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI

GEOSPATIAL – COĞRAFİ UZAY İSTİHBARATI

İSTİHBARAT BİLGİ TOPLAMA DİSİPLİNLERİ

SIGINT – SİNYAL İSTİHBARATI

IMINT – GÖRÜNTÜ İSTİHBARATI

MASINT – ÖLÇÜM VE İŞARET İSTİHBARATI 

HUMINT – İNSAN İSTİHBARATI

OSINT – AÇIK KAYNAK İSTİHBARATI

GEOSPATIAL – COĞRAFİ UZAY İSTİHBARATI

 

Şekil-4: Temel İstihbarat Kaynakları veya Bilgi Toplama Disiplinleri 

(American Intelligence Community [web], 2005) 

(iii) İşlem ve Süreç 

İstihbarat çarkının bir sonraki adımı çeşitli metodlarla 

toplanmış olan ham bilgilerin istihbarat analistinin daha rahat çalışabilmesi 

için derlenip ayıklandığı ve bir forma dönüştürüldüğü işlem safhasıdır. Bu 

safhada şifrelenmiş bilgiler çözülür, yabancı dillerdeki belgeler çevrilir, radar 

görüntüleri dijital veriler hâline getirilir, fotoğrafik cisimlerin çözünürlükleri 

bilgisayarlar yardımıyla artırılır ve ses mesajları yazılı formatlara dönüştürülür 

(Richelson, 1989: 3). 

İstihbarat çarkının bu safhasında karşılaşılabilecek iki 

büyük sorun vardır. Teknolojik imkânların gelişmesi neticesinde istihbarat 
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birimlerine çok büyük miktarlarda bilgi akışı olmaktadır, ancak bu bilgilerin 

tamamını değerlendirip işleme koyabilecek bilgisayarlar ya da yazılım 

programları henüz kullanılmamaktadır. Soğuk Savaş öncesi Amerikan Ulusal 

Güvenlik Teşkilatı (NSA) görüntü istihbaratından elde edilen bilgilerin 

yalnızca % 20’sini işleme sokarken günümüzde bu oran % 1’e düşmüştür 

(Johnson, 1996: 21). 

Süreç ile ilgili bir başka sorun da istihbarat servislerinde 

yabancı dil çevirisi yapabilecek uzmanların azlığıdır. Buna rağmen NSA 

dünya üzerinde konuşulan yaklaşık doksan beş dilin uzmanlarını bünyesinde 

barındırmaktadır ve çalışanlarına bu dillerin eğitimini vermektedir (EK-B) 

(Bamford, 2001: 616). 

(iv) Analiz ve Üretim 

Analiz ve üretim esasen basit bilginin istihbarata 

dönüştüğü süreçtir (Gill, 1994: 179). Bu süreç, mevcut bütün verilerin 

birleştirilmesi, değerlendirilmesi, kıymetlendirilmesi ve analizi ile çeşitli 

istihbarat ürünlerinin hazırlanmasını içerir. Toplanan ham bilgi çoğunlukla 

eksik, parça parça ve bazen çelişkili, tutarsız olabilir ve bu bilgiye anlam 

yükleyecek bir uzmana ihtiyaç duyulabilir (Richelson, 1989: 3). Bu safhada 

uzmanlar ellerinde bulunan ham bilgileri analiz eder, kıymetlendirir, yorumlar, 

birleştirir ve bitirilmiş istihbarat ürünü hâline getirirler. Ürünün oluşumu 

esnasında analistlerin anahtar rollerinden biri de ulaşan bilgilerin içinden 

istihbarat servisini yanıltacak çarpıtılmış bilgilerin (dezinformasyon) tespit 

edilip ayıklanmasıdır (Gill, 1994: 180). En yararlı istihbarat ürünü hem açık 

hem de gizli kaynaklardan elde edilen bilgilerin kullanılması suretiyle elde 

edilmiş olan üründür (Johnson, 1996: 22). 

Ürünü kullanacak olanların ihtiyaçlarına tam olarak cevap 

verebilmek için, istihbarat üreticilerinin bu ürünü kimin hangi amaçlarla 

kullanacağını, kullanıcının görevini, genel istihbarat önceliklerini ve 

sorumluluklarını bilmek durumundadır. Genel olarak karar vericilerin 
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belirsizlik ve karmaşıklıktan hoşlanmadıkları, eleştirilmeye tahammüllerinin 

olmadığı doğrudur, ancak buna rağmen üreticiler tarafsız olmalı, önyargılı 

fikirlerden uzak durmalı ve ürünü sundukları kişilerin duymak istediklerine 

yönelik çalışmalarda bulunmamalıdırlar (Gill, 1994: 180). Ürün karar 

vericilere net fikirler verebilmeli ve içeriği stratejik seviyeden taktik seviyeye 

doğru olmalıdır (OPSEC Support Staff [web], 1996). İyi bir istihbarat 

ürününde bulunması gereken özellikler Şekil 5’de verilmiştir. 

İSTİHBARAT NİTELİKLERİ

ZAMANINDA

HATASIZ

KULLANIŞLI

EKSİKSİZ

UYGUN

TARAFSIZ

HAZIR
 

Şekil-5: İstihbarat Nitelikleri (Joint Publication 2-0, 2000: II-14). 

(v) Dağıtım ve Yayımlama 

İstihbarat çarkının sondan bir önceki safhası istihbaratın 

kullanılabilir bir formda müşteriye transferidir. Eski bir istihbarat ajanı olan 

Stewart Baker “Pearl Harbor’dan6 bugüne bize en çok zarar veren istihbarat 

başarısızlıklarımız istihbaratın toplanmasından değil, dağıtılmamasından 

kaynaklanmaktadır (Johnson, 1996: 25)” diyerek üretimin tek başına yeterli 

olmadığını, ilgililere zamanında ulaştırılması gerektiğini belirtmiştir. 

                                            
6 1941 yılında Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda Hawaii'deki Pearl Harbor'da bulunan ABD'nin deniz 
üssüne düzenlediği baskındır. Bu baskın, savaşta tarafsız kalmak isteyen ABD'nin savaşa girmesine 
neden olmuştur. 
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İstihbaratın dağıtımı birçok yolla olabilir, ancak hangi yolla 

dağıtılacağı müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmelidir. Brifingler, 

video-telekonferanslar, telefonla bildirim, faks iletileri, elektronik mesajlar, 

bilgisayar veri tabanlarına uzaktan erişim ve kodlanmış bilgiler yayımlama 

metodlarından bazılarıdır (Joint Publication 2-0, 2000: II-12-13; Joint 

Publication 2-01, 2004: III-56-57). İstihbaratta müşteri – teşkilat ilişkisi Şekil 

6’da görülmektedir. 

İSTİHBARAT
MÜŞTERİLERİ

İSTİHBARAT
TALEBİ

ÜRÜNÜN
DAĞITIMI

TOPLAMA
İHTİYAÇ VE

GÖREVLERİN
BELİRLENMESİ

ANALİZ

İİSTİHBARATSTİHBARAT

ÇARKIÇARKI

 

Şekil-6: İstihbaratta Müşteri - Teşkilat İlişkisi (Berkowitz ve Goodman, 1989) 

(vi) Değerlendirme ve Geri Besleme 

İstihbarat çarkının ne kadar iyi uygulandığının 

değerlendirildiği ve yapılan hataların düzeltilmesi için çalışmaların yapıldığı 

safhadır. Değerlendirme ve geri besleme süreci boyunca tüm seviyedeki 

istihbarat personeli her bir safhanın değerlendirmesini yapmalıdır. İstihbarat 

kullanıcıları da bu sürece dahil olmalıdırlar. 
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Değerlendirme ve geri besleme istihbarat üretim 

sürecinin bütün safhalarında uygulanır ve belki de bu yüzden ayrı bir safha 

olarak düşünülmemektedir. Bu sürecin önemli bir özelliği hataların 

belirlenmesi ve raporlarla ilgililere iletilmesidir (Joint Publication 2-0, 2000: II-

14). 

(b) Karşı İstihbarat 

“Dost devlet vardır, ama dost istihbarat servisi yoktur (Olson, 2001).” 

Bütün istihbarat unsurları düşünüldüğünde karşı istihbarat 

içlerinde en zor tanımlananıdır. 1981 yılında ABD Başkanı Reagan’ın 

çıkarmış olduğu 12333 sayılı kararnamede karşı istihbarat şöyle 

tanımlanmaktadır (Executive Order 12333 [web], 1981): 

“Dış güçlerin, teşkilatların, kişilerin veya uluslararası terörist aktivitelerin 

adına yapılan casusluk, sabotajlar, suikastler ve diğer istihbarat 

faaliyetlerinden korunmak için bilgi toplamak ve personel güvenliği, fiziki 

güvenlik, evrak ve haberleşme güvenliklerini içermeyen özel güvenlik 

faaliyetleri yürütmek.” 

Karşı istihbarat bir toplumu özellikle de o toplumun 

istihbarat yeteneklerini dost veya düşman istihbarat servislerinin 

faaliyetlerinden korumaktır. Bilgi toplamak ve özel güvenlik faaliyetleri 

yürütmek ilk akla gelen karşı istihbarat tedbirleridir (Kalaris ve McCoy, 1989: 

130). Bu tedbirler çeşitli güvenlik programları ile uygulanırsa başarılı olur. 

Bunlar; bilginin “bilmesi gereken” prensibine göre dağıtılması, yetkisiz kişi 

veya kurumların bu bilgilere ulaşmalarını engellemek ve karşı casusluk gibi 

faaliyetleridir. Buna ek olarak istihbarat servisleri, düşmanın istihbarat 

analizlerini yanıltmak maksadıyla aldatma7 operasyonları ve yanlış veya 

eksik bilgilendirme faaliyetlerini bilinçli olarak yapabilirler. 

                                            
7 İngilizce’de “deception” olarak kullanılmaktadır. Daha geniş bilgi için bk. Roy Godson ve James Wirtz, 
Strategic Denial and Deception, Washington, D.C., 2002, Transaction Publishers. 
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İstihbarat servisleri bilgi toplama ve analiz süreçlerinin, 

dolayısıyla istihbarat bilgisinin güvenilirliğini sağlamak ve düşman servisler 

tarafından yanıltıcı bilgilerle aldatılmadıklarından emin olmak için bazı 

önlemler almak durumundadırlar. Aynı zamanda yabancı servislerin topluma 

ve devlete yönelik örtülü faaliyetlerini de bilmek gerekmektedir ki, bu bilgiler 

ışığında karşı istihbaratın çerçevesi kolaylıkla çizilebilir (Shulsky, 1993: 9). 

  Yukarıda yapılan tanımlamalardan karşı istihbaratın iki 

genel karakteristiğinin olduğu görülmektedir: Birincisi; düşman istihbarat 

servislerinin faaliyetlerini engellemek ve etkisiz hâle getirmek için yapılan 

“önleyici saldırgan aktiviteler”, ikincisi; çeşitli yollarla bilgi toplamaya çalışan 

servisleri engellemek ve etkisiz hâle getirmek için yapılan “koruyucu güvenlik 

aktiviteleri”dir. Önleyici saldırgan aktiviteler şu temel fonksiyonları icra 

ederler: 

•  Açık ve gizli kaynaklar vasıtasıyla yabancı istihbarat ve 

güvenlik servisleri hakkında bilgi toplama (Richelson, 1989: 318; Shulsky, 

1993: 123), 

•  Düşman ülkenin vatandaşı olup çeşitli sebeplerle karşı 

tarafa çalışanların8 değerlendirilmesi ve sorgulanması (Richelson, 1989: 321; 

Shulsky, 1993: 123), 

•  Yabancı istihbarat ve güvenlik servislerinin teşkilat ve 

kadro yapıları ile operasyon yöntemlerinin araştırılması ve analiz edilmesi 

(Richelson, 1989: 324), 

•  Düşman istihbarat ve güvenlik personelinin takip edilmesi,        

gözlemlenmesi ve haklarında bilgi toplanması (Shulsky, 1993: 122), 

•  Düşmanın fotoğrafik keşif, haberleşme ve sinyal 

istihbaratı gibi teknik istihbarat toplama kapasitelerinin yine aynı yöntemler 

kullanılarak engellenmesi (Shulsky, 1993: 129), 

•  Politik, ekonomik ve askerî durumlar hakkında gerçek dışı 

“örtülü senaryolar” (Godson ve Wirtz, 2002: 2) üreterek düşmanı aldatma ve 

                                            
8 “Dönmüş” veya “dönüştürülmüş” casuslar olarak da ifade edilir. İngilizce’de “defectors” olarak 
kullanılmaktadır (Codevilla, 1992: 30; Shulsky, 1993: 24). 
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düşmanın aynı yöntemine karşı, karşı aldatma uygulama (Shulsky, 1993: 

132-142; Codevilla, 1992: 31), 

•  Düşman istihbarat servisine sızma, üçüncü ülkelere 

düşman servis ve ajanları hakkında bilgi verme ve çift taraflı ajanlar kullanma 

gibi metodlarla nötralizasyon uygulama (Richelson, 1989: 328-330). 

Daha çok pasif yöntemler olan koruyucu güvenlik aktiviteleri 

ise şunlardır (Shulsky, 1993: 112-121):  

•  Bilgilere gizlilik derecesi verilmesi, 

•  İşe alınacak personelin güvenlik soruşturması yapılması,  

•  “Bilmesi gereken” prensibine uyulması,  

•  Derecelendirilmiş bilgilerin özel bölümlerde saklanması ve 

bu bölümlere yetkisiz girişlerin engellenmesi, 

•  Personelin karşı istihbarat konusunda eğitimi. 

 (c) Örtülü Faaliyetler 

“Örtülü Faaliyetler9” dünyada ilk kez ABD tarafından 

geliştirilmiş ve kullanılmış bir terimdir. “Gizli” yerine “Örtülü” teriminin 

kullanılmasının nedeni; faaliyetin gizli gibi görünmesine rağmen açığa 

çıktığında yapan devlete herhangi bir suçlama atfedilememesinden 

kaynaklanmaktadır (Codevilla, 1992: 37). 1947 yılında Amerika’nın 

güvenlikten sorumlu en üst kuruluşu olarak kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi 

(NSC)10’nin ilk icraatı NSC 1/1 sayılı kararla İtalya’daki seçimlerde örtülü 

faaliyetlerde bulunma yetkisidir. Örtülü faaliyetlerin resmî olarak 

kurumlaşması 1947 NSC 4 ve 1948 NSC 10/211 sayılı kararlarla olmuştur. 

NSC 10/2 sayılı karar CIA’ya psikolojik operasyonlar yerine örtülü 

faaliyetlerde bulunma görevini vermiştir ve örtülü faaliyetleri şöyle 

tanımlamıştır (U.S. Department of State [web], 2005):  

                                            
9 İngilizce’de “Covert Actions” olarak kullanılmaktadır. 

10 26 Şubat 1947 yılında Başkan Truman döneminde Kamu Hukuku 80 (253) sayılı yasa ile 
kurulmuştur (Federation of American Scientists [web], 2005). 

11 Kararların tam metinleri için bk. 18.11.2005 < http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/ >.  
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“Düşman devlet veya grupların etkilenmesi veya yabancı devlet veya 

grupların desteklenmesi amacıyla devlet tarafından icra edilen, ancak 

planlama ve operasyon safhalarında devletin sorumluluğunun tespit 

edilemeyeceği, faaliyetin açığa çıkması durumunda makul bir şekilde inkâr 

edilebileceği ve sorumluluk yüklenilemeyeceği faaliyetlerdir.” 

Örtülü faaliyetler bilgiyi arayan ve bilginin yabancıların eline 

geçmesini engellemeye çalışan istihbaratın diğer disiplinlerinden farklı olarak 

doğrudan politik olayları etkilemeye çalışır. Yoğunluk bakımından örtülü 

faaliyetler; ikna, propaganda ve paramiliter faaliyetler olarak sıralanabilir ve 

diplomasi ile savaş arasında bir faaliyet olarak tanımlanabilir (Shulsky, 1993: 

9).  

Örtülü faaliyetler; bir ülkenin dış politika hedeflerini 

gerçekleştirmek için yabancı bir devletin davranışlarını veya o devletteki 

askerî, ekonomik, politik ya da toplumsal olay ve durumlarını etkilemek 

maksadıyla icra ettiği gizli faaliyetlerdir (Richelson, 1989: 333). Tanımın 

belirleyici karakteristiği bu faaliyeti icra eden devletin gizli veya örtülü bir 

şekilde hareket etmesidir ki bu gizlilik özel bazı durumlara göre değişiklik 

gösterebilir.  

Gizlilik bazı durumlarda katı bir şekilde uygulanmalıdır ve 

devlet faaliyetin detayları ve hatta varlığının bile bilinmemesi için maksimum 

gayret göstermelidir. Örneğin, bir hükûmet darbesi hazırlığı içinde olan 

muhalifler gruplara yapılacak silah yardımı gibi durumlarda bu kuralın geçerli 

olduğu söylenebilir. Diğer bazı durumlarda faaliyet kamuoyu tarafından 

bilinebilir, fakat devlet kendisini bu işin arkasında göstermekten sakınacaktır. 

Yabancı ülkedeki hükûmet politikalarına destek olmak veya rakiplerine karşı 

düşmanca tavırlar sergilemek için gazetelerin, radyo istasyonlarının veya 

televizyon kanallarının gizlice finanse edilmesi bu olaya örnek olarak 

verilebilir. Son olarak; çok önemli bir bilgi kamuoyuna sızdırılır ve yine devlet 

diplomatik veya diğer nedenlerden dolayı kendisinin konu ile resmî bir 

bağlantısının olduğunu kabul etmez (Shulsky, 1993: 83-84). 
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ABD’de örtülü faaliyetlerin tanımı kanunla şu şekilde 

yapılmaktadır (Intelligence Authorization Act, Fiscal Year 1991 [web], 2005): 

“Geleneksel diplomatik, askerî, karşı istihbarat ya da kanun yaptırımı 

metodlarından farklı olarak, yabancı devletlerdeki politik, ekonomik ve askerî 

şartların etkilenmesini amaçlayan, devletin rolünün açıklanmadığı veya 

kamuoyu tarafından bilinmediği devlet faaliyet veya faaliyetleridir.” 

Bu tanımla örtülü faaliyetler; istihbarat bilgisinin toplanması 

ve üretilmesi fonksiyonundan ayrılır. Örtülü faaliyetlerde amaç; bilmek değil 

ulusal dış politikaların gerçekleştirilmesine doğrudan yardımcı olmaktır. Bu 

özelliğiyle devletlerin diğer açık dış politika araçlarından olan diplomasi ve 

askerî kuvvet kullanımına benzer, ancak diğer yandan müttefiklerin veya 

ajanların gizli yollardan desteklenmesi veya çalıştırılması durumu da açık 

politika araçlarından insan istihbaratına benzeyerek ayrılmaktadır (Shulsky, 

1993: 84). Theodore Shackley de örtülü faaliyetleri “Üçüncü Seçenek12” 

olarak tanımlamıştır (1981: 10): 

“Toplumu etkilemek ve olaylara yön vermek için siyasal, ekonomik veya 

askerî faktörlerin kullanılması yoluyla başvurulan, ancak faaliyeti yapanların 

açık bir şekilde kimliğinin belirlenemeyeceği ikna yollarıdır.”  

“Örtülü Faaliyetler” terimi bazı istihbarat servislerinde farklı 

şekillerde ifade edilmektedir. Örneğin eski Sovyetler Birliği istihbarat 

terminolojisinde bu terim için “Aktif Önlemler13” denilmiştir ve örtülü 

faaliyetlerden daha geniş bir anlamla hem açık hem de gizli tekniklerin 

kullanılmasını ifade etmiştir  (Shultz ve Godson, 1984: 193). İngiliz istihbarat 

servisleri ise “Özel Politik Faaliyetler14” deyimini örtülü faaliyetlere eş anlamlı 

olarak kullanmaktadırlar (Shulsky, 1993: 85). 

                                            
12 Shackley’e göre Birinci Seçenek diplomasi ve ticaret; İkinci Seçenek doğrudan askerî güç kullanımı, 
yani savaştır (Shackley, 1981: 10). 

13 İngilizce’de “Active Measures”, Rusça’da “Aktivnye Meropriiatiia” denilmektedir ve Ruslar 1960’dan 
önce “Dezinformatsia” kelimesini kullanmaktaydılar (Shultz ve Godson, 1984).   

14 İngilizce’de “Special Political Activities” denilmektedir (Shulsky, 1993: 240). 
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Örtülü faaliyetler çeşitli şekillerde icra edilebilir. Bunlar 

(Marchetti ve Marks, 1974: 370): 

•  Siyasi tavsiye ve danışmanlık, 

•  Bir kişiye finansal yardım, 

•  Siyasi partilere maddi ve teknik yardım, 

•  İşçi sendikaları, iş yerleri ve kooperatifler dahil olmak 

üzere özel organizasyonları desteklemek, 

•  Örtülü propaganda, 

•  Kişilerin özel olarak eğitilmesi, 

•  Ekonomik operasyonlar, 

•  Bir rejimi desteklemek veya devirmek için girişilen askerî 

veya siyasi operasyonlar, 

•  Suikastler olabilir. 

Politik, ekonomik ve askerî faktörlerin kullanılması yoluyla 

kamuoyu ve devletin etkilenmesi, ancak etkileyenin belirlenemeyeceği ikna 

yolları olarak tanımlanan ve bir stratejik ulusal güvenlik ve ulusal istihbarat 

dalı (Atay, 1995: 6) olan örtülü faaliyetler genel olarak beş kategoriye ayrılır: 

(i) Propaganda 

Propaganda, kamuoyunu etkilemek için gerçek, yarı 

gerçek ya da yalan bilgiler yaymaktır (Shultz, 1989: 166). Propaganda radyo, 

televizyon ve yazılı basını kullanmanın yanında birey ve gruplarda istenilen 

davranış değişikliğini yaratmak için onlara para, bilgi, danışmanlık ve eşya 

yardımını da içerir (Godson, 1995: 156). Propaganda günümüzde örtülü 

faaliyetler kapsamında “etkileme” ve ”yönlendirme” maksatlı kullanılmaktadır. 

(ii) Politik Faaliyetler 

Bu faaliyetler gizli metodlarla birey ve gruplara para 

yardımında bulunmak, danışmanlık ve tavsiyeler vermek suretiyle dost 

unsurların veya düşmanınızın düşmanlarının teşvik ve himaye edilmesini 
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sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda yüksek politik mevkilerde 

bulunanların ve etki ajanlarının15 koordinasyonu ve desteklenmesi ile 

hükûmet dışı alanlardan olan sendikalar, gençlik kuruluşları, entellektüel ve 

dinî hareketlerle de ilgilenmektedir (Godson, 1995: 156).  

(iii) Paramiliter Faaliyetler 

Bu faaliyetler terörist grupların ve suikastçilerin 

desteklenmesinden ayrılıkçı hareketler, gerilla grupları ve devrimcilerin 

desteklenmesi ve eğitilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

Paramiliter faaliyetler içerisinde ayaklanma ve karşı ayaklanma faaliyetleri 

(FM 90-8, 1986: 8-13) de düşünülebilir. Doğrudan askerî müdahale 

yapılmadan, askerî nitelikteki yardımlar, eğitim destekleri paramiliter 

faaliyetler olarak değerlendirilebilir (Godson, 1995: 156; Shultz, 1989: 166). 

(iv) İstihbarat Desteği 

Dost istihbarat servislerinin güvenlik ve istihbarat 

yönünden eğitilmesi, malzeme ve teknik destek verilmesi ve bazı stratejik 

bilgilerin doğrudan bu servislere ulaştırılması faaliyetlerini içerir (Godson, 

1995: 157). Aslında bütün istihbarat servisleri birbirleri ile irtibat hâlindedirler, 

ancak buradaki durum bir nevi “gizli müttefiklik”tir. Müttefik istihbarat 

servisinin düşman ülkede yapacağı operasyonlarda başarılı olması ülkenin 

kendisini tehlikeye atmadan kazanç elde etmesini sağlar, aksi durumda yani 

başarısız olması durumunda da kendi servisine zarar gelmesini önler.  

(v) Hükûmet Darbesi (Coup d’Etat) 

Devlet içinde küçük ama etkili bir grubun gizlice 

desteklenmesi ve hükûmetin askerî darbeden farklı olarak daha sakin bir 

şekilde el değiştirmesini içerir (Shultz, 1989: 166). Bu faaliyetin devrimden 
                                            
15 Yabancı bir hükûmetin faaliyetlerini etkilemenin en basit ve en etkili yolu etki ajanları kullanmaktır 
(Shulsky, 1993: 88). Genelde önemli bir hükûmet görevi yapan bu kişi, istihbarat toplama yerine 
politikayı etkileme görevi yapar (Volkman, 2005: 11). 



 29 

farkı radikal geniş bir kitle yerine daha küçük, ama nispeten daha stratejik 

noktalarda bulunan kişiler tarafından ve yönetim şeklinde bir değişiklik 

yapılmadan gerçekleştirilmesidir. 

1965 yılında stratejist Herman Kahn uluslararası ilişkilerin 

zorlayıcı tedbirlerini anlamak için “tırmanma merdiveni benzetmesi”ni 

yapmıştır. Kahn merdiveni “bir stratejistin yüz yüze geleceği sorunlarda 

birçok seçenek içinden kullanabileceği en uygun olanlarının listesi” olarak 

tanımlamış ve politik, ekonomik, diplomatik tehditlerden başlayıp ölçüsü 

giderek artan ve nükleer savaşa kadar varan seçenekler listesi sunmuştur. 

Merdiven basamakları yukarı doğru çıktıkça risk artmaktadır. Benzer şekilde 

örtülü faaliyetler için de bir ülkeye uygulanma derecesine göre “rutin”den 

“olağan üstü riskli”ye doğru bir liste yapılabilir. Tablo 1’de örtülü faaliyetler 

için tırmanma merdiveni örneği verilmiştir ve yukarı doğru çıkıldıkça 

uluslararası hukuk, ulusal bağımsızlık ve uluslararası düzen ihlallerinin hangi 

boyutlara varabileceği görülmektedir (Johnson, 1996: 62-63). 

Merdivenin birinci basamağı düşük seviyede gerçekleşen 

güvenlik tedbirleri, istihbarat paylaşımı ve liderlerin korunması gibi tedbirleri 

içerir. İkinci basamakta örtülü faaliyetlerin derecesi ve dolayısıyla riski de 

artmaktadır ve üçüncü basamakta uluslararası nezaket kurallarını aşan 

tehlikeli örtülü operasyonlar serisi uygulanır. Dördüncü ve son basamak ise 

masum insanların da ölebileceği çok tehlikeli ve risk seviyesi çok yüksek olan 

örtülü faaliyetleri içerir. 
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Tablo-1: Örtülü Faaliyetler İçin Tırmanma Merdiveni (Johnson, 1996: 62-63) 

Dördüncü Basamak: Olağan Üstü Seçenekler 

38 Kimyasal, biyolojik ve diğer öldürücü araçların kullanılması (PM) 
37 Büyük gizli savaşlar (İstihbarat ajanlarının asilerin başında savaşması gibi)  (PM) 
36 Suikastler planlamak (PM)  
35 Küçük ölçekli hükûmet darbeleri (PM) 
34 Büyük ekonomik yıkımlar (Tahılların ve çiftlik hayvanlarının yok edilmesi gibi) (E) 
33 Büyük çevresel tahribatlar (Ormanların yakılması, göllerin kirletilmesi gibi) (PM/E) 
32 Düşman istihbarat operasyonlarına karşı halka sert misillemede bulunmak (PM) 
31 İşkence yapmak (PÖF/İT) 
30 Önemli kişilerin rehin alınması (PÖF/İT) 
29 Büyük ölçekli rehine kurtarma girişimleri (PM) 
28 Gelişmiş silahların veya silah yapımında kullanılan materyallerin çalınması (PM) 
27 Gelişmiş askerî destek (Son model silahlar vermek gibi) (PM) 

Üçüncü Basamak: Yüksek Riskli Seçenekler 

26 Demokrasilerde finansmanın çok büyük seviyede artırılması (PÖF) 
25 Küçük ölçekli rehine kurtarma girişimleri (PM) 
24 Yabancı askerî güçleri savaş için eğitmek (PM) 
23 Saldırıya geçmek için sınırlı askerî destek (PM) 
22 Güç dengesini sağlamak için sınırlı askerî destek (PM) 
21 Can kaybı olmaksızın ekonomik hedeflere saldırılar (E) 
20 Demokrasilerde finansmanın büyük ölçüde artırılması (PÖF) 
19 Otokrasilerde finansmanın çok büyük seviyede artırılması (PÖF) 
18 Otokrasilerde finansmanın büyük ölçüde artırılması (PÖF) 
17 Hassas bilgilerin istihbarat servisleriyle paylaşımı (İT) 
16 Elçiliklere çeşitli görünümlerde sızma (İT/Kİ) 
15 Yüksek seviyede politik gözlemler ve bilgi toplama (İT) 
14 Yüksek seviyede sızmalar ve personel ele geçirme (İT/Kİ) 
13 Demokratik rejimlere karşı dezenformasyon (ÖP) 
12 Otokratik rejimlere karşı dezenformasyon (ÖP) 
11 Demokratik ülkelerde örtülü faaliyetler için yıkıcı bölücü gerçek bilgiler (ÖP) 
10 Otokratik ülkelerde örtülü faaliyetler için yıkıcı bölücü gerçek bilgiler (ÖP) 

İkinci Basamak: Mütevazi Tecavüzler 

9 Dost grupların düşük seviyede finansmanı (PÖF) 
8 Demokratik ülkelerde örtülü faaliyetler için masum gerçek bilgiler (ÖP)  
7 Otokratik ülkelerde örtülü faaliyetler için masum gerçek bilgiler (ÖP) 
6 Hedef ülke hakkında teknik istihbarat (TECHINT) toplanması (İT) 
5 İstihbarat personelinin ele geçirilmesi (İT/Kİ) 
4 Devlet personelinin ele geçirilmesi, kendi ülkesi hakkında bilgi toplanması (İT) 

Birinci Basamak: Rutin Operasyonlar 

3 Düşük seviye istihbaratın paylaşılması (İT) 
2 Elçiliğe dayalı olağan gözlemler ve konuşmalar (İT) 
1 Pasif güvenlik önlemleri; müttefik liderlerin korunması (G) 

(İT: İstihbarat Toplama, G: Güvenlik, Kİ: Karşı İstihbarat, ÖP: Örtülü Propaganda, PÖF: 
Politik Örtülü Faaliyet, E: Ekonomik Örtülü Faaliyet, PM: Paramiliter Örtülü Faaliyet) 
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(3) İstihbaratın Organizasyon Boyutu 

İstihbarat; istihbarat üretim çarkındaki faaliyetleri yerine 

getirilen bir organizasyondur (Lowenthal 2003: 9). Bu tanımda istihbarat; 

bilginin toplanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve dağıtımı aşamalarına ek 

olarak karşı istihbaratın ve örtülü faaliyetlerin planlanması ve uygulanması ile 

görevli olan hâlihazırdaki teşkilat ve istihbarat çalışanları arasındaki 

koordinasyonu kasteder (Johnson, 1996: 4-5). 

İstihbarat; doğru bilginin peşinde koşan fiziksel bir teşkilattır. 

Böyle bir teşkilat izlemiş olduğu devlet, örgüt veya kişilerin geçmişte 

yaptıkları faaliyetleri bilmeli, şimdiki durumlarını tespit edebilmeli ve gelecekte 

olacaklar hakkında öngörülerde bulunabilmelidir. Bunlara dair üretilen 

istihbaratın; karar vericiler için faydalı ve sorunlarına çözüm olabilecek 

nitelikte, tam, eksiksiz ve zamanında olduğundan emin olması gerekir (Kent, 

2003: 51). Böylesi bir organizasyonun elinde yetenekli, zeki, özgüveni 

yüksek, dinamik, kültürlü, azimli, dikkatli, disiplinli, saygılı, ketum, yüksek 

sorumluluk duygusuna sahip, gelişime açık ve çağdaş (İlter [web], 2002) 

uzmanlardan oluşan bir ekip olması gerekmektedir. 

Bir istihbarat organizasyonunun faaliyetlerini yerine getirirken 

gözönünde bulundurması gereken en önemli husus “gizlilik”tir. Bilgiye 

ulaşmak amacıyla uygulanan katı kurallar ya da gizli ajan kullanmak gibi 

birçok istihbarat operasyon metodu bu ihtiyaçtan doğmuştur (Shulsky, 1993: 

3). Her ne kadar günümüzde istihbarat teşkilatlarının yapıları hakkında 

rahatlıkla bilgiye ulaşılsa da, bu yapıların yürütmüş oldukları faaliyetler 

gizliliğini korumaktadır.  

(4) İstihbaratın Kanaat (Kanı) Boyutu 

İstihbaratın kanaat boyutu; toplanan bilginin yorumlanması ve 

analizi ile uygulanması planlanan politikalar sonucu amaçlanan kazancın  

elde edilip edilemeyeceğine dair “öngörüler”in yapılması anlamına 
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gelmektedir. Bütün politikanın dayandığı nokta istihbaratın kanaat boyutudur, 

ancak bu sadece istihbarat örgütününe özgü bir rol değildir ve olmamalıdır. 

Karar verme sürecine devletin bütün daireleri ve kurumları ile 

akademisyenler, araştırma merkezleri ve medya kuruluşları gibi örgüt 

dışından da katılımlar olmalıdır (Hilsman, 1972: 167). Ancak, bu süreç 

biçimlendirme işine ne kadar çok politikacı ve yetkili katılırsa, ortaya çıkacak 

sonuçların yalnızca onların duymak istediği şeyleri içermesi tehlikesi de bir o 

kadar artmaktadır (Toffler, 1992: 332).  

İstihbaratın kanaat boyutunun geliştirilmesi aynı zamanda 

devlet politikalarının da gelişmesini sağlayacaktır. Bunu gerçekleştirmenin en 

iyi yolu; bütün mevkilere yetişmiş, uygun elemanların getirilmesi olacaktır 

(Hilsman, 1972: 169). 

(5) İstihbaratın Ürün Boyutu 

Bilgilerin açık ve gizli kaynaklardan dikkatli bir şekilde 

toplanması, alanında uzman olan görevliler tarafından değerlendirilmesi, 

analizi ve istihbarata çevrilmesi, bütün bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için 

organizasyonel bir yapının oluşturulması, yabancı örgütlerin bilgiye 

ulaşmalarının engellenmesi ve bilinçli olarak yanlış bilgilendirilmesi ve diğer 

devletlerde davranış farklılıklarına yol açacak örtülü faaliyetlerin icra edilmesi 

hep bir sonuca ulaşmak için yapılır: Ürün veya çıktı. İstihbarat bu anlamda 

süreçlerin, analizlerin ve istihbarat operasyonlarının bir ürünü olarak 

düşünülebilir (Lowenthal, 2003: 9). 

2. DEĞERLENDİRME 

XXI. yüzyılda güç mücadelesinin özünü bilgiye ulaşabilmek ve 

bilginin dağılımını kontrol edebilmek oluşturacaktır (Toffler, 1992: 36). 

İstihbarat bu amacı gerçekleştirebilecek en önemli enstrumanlardan birisidir. 
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Tarihi belki de insanlık tarihi ile başlamış olan istihbaratın bilinçli veya 

bilinçsiz bütün bireyler veya devletler tarafından kullanılmış olmasına 

rağmen; üzerinde henüz tam olarak anlaşmaya varılmış bir tanımının 

olmaması ilginçtir. Geçmişte istihbaratın “ne” olduğuna dair çalışmalar 

yapılmıştır, günümüzde yapılmaktadır ve gelecekte de yapılacaktır. Ancak 

yapılan her çalışmayla farklı bir boyutunun sergilendiği istihbarat; uluslararası 

ilişkilerin en karmaşık ve anlaşılamayan alanını oluşturmaya devam 

edecektir. 

İstihbaratın teorik olarak tanımlanması meselesi Sherman Kent ile 

başlamıştır ve günümüzde de devam etmektedir. İstihbarat ile ilgili yapılan 

tanımlamalar sonunda genel olarak beş boyuttan söz edilebilir:   

• Bilgi 

• Süreç 

• Organizasyon 

• Kanaat 

• Ürün 

İstihbarat diğer ülkelerin saklamaya çalıştıkları bilgileri elde etmeyi 

gerektirmektedir ve bu bakış açısıyla tanımı; karar vericiler için gerekli olan 

“gizli” bilgilerdir şeklinde yapmak mümkündür. 

İstihbaratın süreç olarak değerlendirildiği tanım ise; bilginin, planlama 

ve yönetim, toplama, süreç (işlem), analiz ve üretim, yayımlama ve 

değerlendirme ve geri besleme gibi adımlardan sonra istihbarata dönüştüğü 

istihbarat çarkını, bilgiye yabancı ulaşımını engellemek ve kasıtlı yanıltıcı 

bilgiler vermek olan karşı istihbarat faaliyetlerini ve devletlere gizli 

müdahaleler olan örtülü faaliyetleri içermektedir. 

Yukarıda belirtilen görevlerin icrası uygun bir şekilde teşkilatlanmış 

olan bir yapıyı gerektirir. İstihbaratın organizasyon boyutu bu yapıya vurgu 

yapmaktadır. 
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Karar vericiler için en önemli husus istihbaratın bir politika aracı 

olarak öngörülerde bulunmasıdır. İstihbaratın kanaat boyutu uygulanan 

politikalara dayanak teşkil eder.    

İstihbarat tanımı ile ilgili son boyut  istihbarat süreci, analizler ve 

operasyonlarla elde edilmeye çalışılan ürün boyutudur. 

Kapsamlı bir istihbarat tanımı yapabilmek için bazı ilkelere ihtiyacımız 

vardır. İyi bir istihbarat (Warner, 2002: 6-7): 

• Etkinliği güvenilir kaynak ve metodlara bağlıdır, 

• Devlet çıkarları için devlet görevlileri tarafından yerine getirilir, 

• Yabancılara odaklanmıştır (genellikle devletlere, fakat sıklıkla 

insanlara, şirketlere veya gruplara), 

• Bilginin üretilmesi ve dağıtılmasıyla birleştirilmiştir, 

• Dış varlıkların gizli yollardan etkilenmesini gerektirir. 

Bütün bu verilerin ışığında istihbaratı; bir devletin dış politikası ve 

ulusal güvenliği için ihtiyaç duyulan, yabancı devletler, bu devletlerin ajanları 

ve diğer varlıkları hakkındaki bilgilerin toplanması ve işlemden geçirilmesi; 

dış politikanın uygulanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacak örtülü 

faaliyetlerin yürütülmesi ve gayriresmî girişimlere karşı kişiler ve 

organizasyonlara ek olarak hem istihbarat sürecinin ve hem de istihbarat 

ürününün korunmasını içeren gizli devlet faaliyetidir (Bimfort, 1958: 78). 

Ya da kısaca istihbarat; yabancı varlıkları anlamak ve etkilemek için 

yapılan gizli devlet faaliyetidir (Warner, 2002: 7). 



 

İKİNCİ BÖLÜM 

1990’A KADAR ÇAĞDAŞ İSTİHBARATIN OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte geçtiğimiz on beş sene 

içerisinde hem Doğu hem de Batı istihbarat servisleri hızla değişen ve 

istikrarsızlaşan çevresel değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. 

İstihbarat politikaları üzerinde çalışmalar yapan birçok uzman, mevcut 

değişimlerin neler olduğunu karakterize etmeye çalışmışlar ve karşılaşılan 

sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmuşlardır. Fakat, tıpkı Soğuk 

Savaş’ın sona ereceğini kestiremedikleri gibi yeni yüzyılın neler getireceği 

konusunda da teorik bir altyapı sunamamışlardır. Aynı zamanda, “bilgi 

devrimi” istihbarat servislerine gelişmiş kaynak, metod ve kurumsal 

yapılarıyla meydan okumaktadır (Rathmell, 2002: 87). Genel olarak istihbarat 

servislerinin karşılaştığı en büyük problem; daha düzensiz ve hızla değişen 

çevresel faktörler karşısında çalışabilme becerilerini korumak olmaktadır. 

İstihbaratı etkileyen gelişmeler çoğunlukla jeopolitik değişimler, 

teknolojik yenilikler, bütçesel faktörler, terörizm ve politik baskılar gibi farklı 

eğilimlerde kendini göstermiştir (Rathmell, 2002: 88). Dünyanın herhangi bir 

bölgesinde meydana gelen en basit bir olay dahi bütün istihbarat servislerinin 

bundan etkilenmesine yol açmıştır ve hazırlıksız yakalanan servisler bir 

krizden ötekine sürüklenmişlerdir.  

İstihbaratın geleceği ile ilgili öngörülerde bulunmadan önce bugüne 

nasıl gelindiğinin incelenmesi gerekmektedir. Devletlerin ve silahlı kuvvetlerin 

gelişmesiyle birlikte istihbaratı modernizasyonun bir ürünü olarak görmek 

mümkündür, ancak geç kalmış bir ürün. Modern çağ; XVII. yüzyıl sonları ile 

XX. yüzyıl sonları arasında Avrupa’da sosyal kurumların ve toplumsal 

yaşamın gelişerek tüm dünyaya yayıldığı bir dönem olarak karakterize 

edilmektedir.  
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Modernizasyonun temel yapıları ulus devletler, endüstriyel ekonomi, 

kapitalizm, sınıf sistemi ve nükleer güç olmuştur. Endüstri ve teknolojideki bu 

gelişmeler devletleri ve savaşları merkezî, bürokratik ve hiyerarşik bir yapı 

içerisine sokmuşsa da aynı gelişmeleri istihbarat alanında görmek pek 

mümkün değildir (Rathmell, 2002: 89).  

Açıkça bellidir ki istihbarat, tarihin bütün dönemlerinde hükümdarlar 

ve generaller tarafından yoğun bir şekilde kullanılmıştır ve istihbarat 

çalışması yapan her araştırmacı Sun Tzu veya Romalılara vurgu yapmadan 

edemez, ancak istihbaratın modern bir yöntem ve meslek olarak gelişmesi 

tarihsel süreç içerisinde geç kalmıştır denilebilir. İstihbaratı karakterize eden 

bürokratik yapılar, stratejiler, taktikler, doktrinler, prosedürler, kültürler ve 

profesyonel yöntemlerin tamamı II. Dünya Savaşı ve sonrasında Soğuk 

Savaş’ın ürünleridir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından önce istihbarat 

sadece ulus devletlerin ve onların geliştirdiği endüstri çağının resmî 

faaliyetleri olarak çok az bir gelişim göstermiştir (Herman, 1996: 9). 

XVII. yüzyılın başlarında askerî ve diplomatik istihbarat, Clausewitz’in 

“savaşta istihbaratın büyük bir kısmı çelişkili, daha büyük bir kısmı yanlış, 

çoğu ise oldukça şüphelidir (Clausewitz, 1984: 117)” şeklindeki 

düşüncelerinin aksine devlet adamları ve generaller tarafından sıklıkla 

kullanılmış ve değer görmüş özel bir iş olmasına rağmen gayriresmî ve 

kişisel gayretlerin ötesine geçememiştir. Uluslararası ilişkilerin gelişmesi 

sonucu yabancı ülkelerde kurulan elçiliklerle birlikte stratejik istihbarat daha 

düzenli bir hâl almıştır (Richelson, 1995: 5). Savaşın değişen doğasıyla 

birlikte ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi çabası Napolyon döneminde 

askerî istihbaratın modern bir görünüm almasına sebep olmuş, ancak lider 

devletlerin istihbaratı askerî fonksiyonlarıyla birleştirmeleri ve askerî 

ataşelerin istihbarat toplamada yoğun olarak kullanılması XIX. yüzyılın 

sonlarını bulmuştur. 

Yeni yüzyılla birlikte meydana gelen teknolojik, endüstriyel ve askerî 

gelişmeler istihbaratın I. Dünya Savaşı’ndaki rolünü artırmıştır. Askerî 
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istihbarata duyulan ihtiyaç bilginin toplanması ve dağıtımı için gerekli olan 

teknolojik araçların geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu faktörler ulus devletin 

ve askerî C316 sisteminin içine entegre edilmiş daha yapısal ve bürokratik 

istihbarat servislerinin ve istihbarat üretim süreçlerinin geliştirilmesine olanak 

sağlamıştır (Rathmell, 2002: 90). 

İki Dünya Savaşı arasında istihbaratın “terhis” edilmesi, bu yapıların 

ve süreçlerin kurumsallaşmasını 1939-45 yılları arasına ertelemiştir. Bu 

dönemde operasyonların hızı ve kapsamı küresel düzleme yayılmış ve 

ihtiyaç duyulan istihbarat sinyal, görüntü ve radar istihbaratının gelişmesine 

paralel olarak hem askerî ve hem de politik alana hizmet eden geniş, daimî 

istihbarat servisleri ve çalışanlarının teşkil edilmesine yol açmıştır. Aynı 

zamanda Alman ve Japon istihbarat servislerine karşı “UKUSA”17 ismiyle 

somutlaşan eşi görülmemiş bir uluslararası istihbarat topluluğu 

oluşturulmuştur (Rathmell, 2002: 90). 

Soğuk Savaş döneminin 1940’lı ve 1950’li yıllarında istihbaratın 

kurumsallaşması süreci genişlemiş ve derinleşmiştir. Soğuk Savaş 

döneminin Batılı istihbarat teşkilatları aynı dönemin modern devletleri ve 

kapitalist kurumlarının karakteristik özelliklerinden olan hiyerarşik ve 

bürokratik organizasyonel yapılarına bürünmüşlerdir. Buna ek olarak Soğuk 

Savaş’ın getirdiği jeopolitik ve teknik ihtiyaçlar tarafından da şekillenmişlerdir. 

Bu ihtiyaçlar (Rathmell, 2002: 91); 

•  Sovyetler Birliği hedefi, 

•  Bu hedefin katı ve militarist doğası, 

•  Bu hedef ile ilgili jeopolitik şartların tahmin edilememesidir. 

Bu ihtiyaçlar Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan ve istihbarat 

servislerini şekillendiren özelliklerdir. Bu dönemin bittiği 1990’a kadar 

                                            
16 C3 (command, control and communications): Komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri. 

17 “UKUSA”yı oluşturan devletler şunlardır: Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni 
Zelanda ve Avustralya. 
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istihbarat tarihini “Çağdaş İstihbarat Örgütlerinin Ortaya Çıkışı, I. Dünya 

Savaşı, II. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş Dönemi İstihbaratı” olarak dört 

dönemde incelememiz mümkün olacaktır. 

1. ÇAĞDAŞ İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI 

İnsanların tarihlerini yazmaya başladıkları ilk günden bu yana 

istihbaratçılık ve onun vazgeçilmezi casuslar karşımıza çıkmaktadır. İngiltere 

Müzesi’nde tarihi milattan önce 1500 yıllarına dayanan bir papirüsde Kral III. 

Tutmoses’in Mısırlı generali Thutiy hakkında yazdıkları şu cümlelere 

rastlanmaktadır (Innes, 1966: 7): 

“Kralını her ülkede ve denizlerin ortasındaki adalarda memnun eden prens 

ve rahip, hazineyi lacivert taşlarla, gümüş ve altınla dolduran, ülkelerin 

yöneticisi, ordunun komutanı, kralın gözdesi, kralın yazıcısı, Thutiy...” 

Tutmosis’in generaline bu kadar övgü dolu sözler söylemesinin ve 

kendisinden memnun olmasının haklı nedenleri vardı. Thutiy kılık değiştirerek 

düşman ülke Joppa18 komutanını tanımak üzere tek başına yola çıkmıştır. 

Kendisini ve içinde savaşçılarının bulunduğu un çuvalları taşıyan yüzlerce 

adamını savaş esirleri gibi göstermiş ve şehre girmiştir, şehrin ele geçirilmesi 

ise çok zor olmamıştır (Innes, 1966: 7). 

Eski Mısırlılar askerî ve diplomatik istihbarat konusunda uzman 

sayılacak kadar ileri gitmişlerdir. İmparatorluğun sınırları Suriye’ye kadar 

genişlemiş ve hem kuzeyde hem de güneyde bulunan güçlü kralları 

kontrolleri altında tutmayı başarmışlardır. Firavunun devleti idare ettiği 

merkezden en uzak köşelere kadar kurulmuş düzenli bir diplomatik kuryelik 

servisi vardı ve burada görev yapan kişiler ellerinde bulundurdukları 

dokunulmazlık pasaportu sayesinde ülkenin her yerine rahatlıkla girip 

çıkabiliyorlardı (Innes, 1966: 7). 

                                            
18 İsrail’in batısında bir Akdeniz limanı, 1950 yılında Tel Aviv’e dahil edilmiştir. 
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Çinli filozof Sun Tzu “Ping-fa19”da istihbarata olan ihtiyacı defalarca 

vurgulamıştır. İstihbaratın devamlı kullanımının ve değerinin gerekli olduğunu 

açıkça belirtmiştir, böylece iyi bir istihbarat çalışması; düşmanın iç yüzünü, 

niyetlerini, kapasitesini ve aynı zamanda kendi planlarımızla ilgili tahminleri 

doğru bir şekilde görmemizi sağlar. Güvenilir bilgi çok ender olarak sağlansa 

bile, Sun Tzu’nun istihbarata karşı olumlu tavrı hâlâ önemini korumaktadır. 

Clausewitz’in istihbarat rolüne olumsuz tavrı ise onu sıkı bir şekilde izleyen 

takipçilerinin başarısızlığının nedenlerindendir (Handel, 2003: 71-72). 

Bir komutanın gücünü değerlendiren en önemli kriter; onun istihbaratı 

kullanmadaki zekasıdır. Sun Tzu’nun generallerinin başarısı casus ve 

ajanlarının çalışmasına bağlıdır ve bunu zafer kazanmak için en az harcama 

ve en az kan dökme için tamamlayıcı bir etken olarak görmüştür. Belki de bu, 

daha savaş başlamadan zaferin alt yapısını hazırlamaya yönelik ısrarını 

açıklamaktadır. Sun Tzu, casusların rolünün üzerinde durulmasının yanında 

diğer bilgi toplama yöntemlerini görmezden gelmemiştir. Bunlar; haritalar, 

iklim hakkındaki bilgiler, savaş öncesi ayrıntılı keşif ve topoğrafya verilerini 

içermektedir. 

Clausewitz, Sun Tzu’nun aksine istihbaratın savaşın sonuçlarını 

doğrudan etkilediğine dair iyimser bakış açısına katılmaz. Aksine savaşın 

belirsizliklerle dolu olduğunu, doğru değerlendirme ve karar verme güçlüğünü 

ve savaşta olayların tamamen başka türlü göründüğünü belirtmektedir. Sun 

Tzu’nun taktik, operatif ve stratejik seviyede istihbarata yüklemiş olduğu 

önemli görevlerin aksine, sadece savaş alanına yönelik taktik seviyede önem 

atfetmiştir. Tablo 2, her iki görüşün istihbarat karşılaştırmasını yapmaktadır 

(Hendel, 2003: 73-91). 

Büyük İskender de istihbarat ve karşı istihbarat sistemlerinin önemini 

farketmiş bir devlet adamıydı (Atay, 2004: 59) ve bir posta sansür ve 

şifreleme sistemi geliştirmişti. Yazmış olduğu mesajları özel bir sopa 

yardımıyla katlayarak tomar haline getirmek suretiyle dünya üzerinde ilk 

                                            
19 Savaş Sanatı adlı kitabının Çince orjinal ismidir. 
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şifreleme sistemini geliştirmişti. Mesaj eğer aynı cins sopa yardımıyla 

açılmazsa okunamıyordu (Innes, 1966: 9-12). 

Tablo-2: Sun Tzu ve Clausewitz’in İstihbarata Bakış Açıları  (Herman, 2003: 

93). 

  
SUN TZU CLAUSEWITZ 

Analizin Seviyesi Bütün seviyeler, politik, 
stratejik, operatif ve taktik. 

Öncelikli düşük seviyeli 
operasyonlar ve taktik 
seviyeler (muharebe alanı). 

İstihbarata ve 
Değerine Karşı 

Tutum 

İyimser, pozitif; güvenilir 
istihbarat elde edilebilir ve 
savaşta ana rol oynar. 

Kötümser, negatif; istihbarat 
rahatsızlık yaratır. Güvenilir 
istihbarat almak imkânsız 
olmasa da zordur. Savaştaki 
başarıya katkısı azdır ve 
genelde geri teper. 

Mantıklı Karar 
Almanın ve Tahminin 

Olasılığı 

Mantıklı hesaplanmış 
planlar güvenilir 
istihbaratla yapılır, tahmin 
mümkündür, dikkatli 
planlama zafer için en 
önemli noktadır. 

Savaş sürtünme, belirsizlik ve 
şansla doludur. Böylece 
mantıklı kararlar ve ihtiyatlı 
planlar yapmak için efor sarf 
edilse bile güvenilir olmaz, 
tahmin imkânsıza yakındır. 

Komuta ve Kontrol Zor ama mümkün. İmkânsız olmasa bile çok zor. 

Aldatma 

Savaşta bütün 
hareketlerin temelidir. 
Âdeta seçilebilir bir 
silahtır, başarının 
anahtarıdır. 

Önemsiz, geri tepebilir, en 
son çaredir. 

Savaştaki Başarının 
Anahtarları, 

İstihbaratın Işığında 
Savaş 

Güvenilir istihbarat için 
çok büyük efor harcayın, 
dikkatli planlama yapın, 
aldatmayı yoğun kullanın, 
güvenlik ve istihbarata 
karşı koyma ile düşmanın 
istihbaratını zorlaştırın. 

Muhtemel en büyük gücü 
savaş alanına sürmeli. Askerî 
zekânın sezgisi, inisiyatifi 
sağlama ve hücum stratejisi 
savaş alanında düşman için 
belirsizliği artırır ve düşmanın 
istihbaratını engeller. 

Problemler 

Elde edilmiş istihbarata 
aşırı güven. Aldatma tüm 
sorunları çözebilir. Orijinal 
planlara bağlılık ve onları 
uygulayabilme. Çok 
iyimser. Olayları 
olduğundan çok iyi kontrol 
edebilme. 

Aldatma ve istihbaratın 
potansiyel katkısını görmez. 
Kaba güce güvenir. Askerî 
zekânın doğaçlamasına ve 
sezgisine güvenir. Çok 
kötümser ve olayların kontrol 
edilemeyeceğini savunur. 
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İran hükümdarı Kerkes’in saldıracağı haberini ülkesine ulaştırmakla 

yükümlü bir Yunanlı ise tahta levha üzerine yazdığı mesajı kalın bir balmumu 

tabakası ile sarmıştır ve başka bir Yunanlı casus esir görünümünde olan 

kuryesinin yaralarını sarmak için kullandığı yapraklar üzerine mesajını 

yazarak şifre sistemini kullanmıştır. Bu konuda tarihçi Heredot’a göre en 

dahice fikir Pers kralı Darius’u isyan çıkararak devirmek için plan yapan Milas 

hükümdarı Histiaeos’dan gelmiştir. Histiaeos isyan planlarını güvendiği bir 

kölenin saçlarını kazıtarak yazmış ve Pers ülkesine göndermeden önce 

saçlarının tekrar çıkmasını beklemiştir (Innes, 1966: 12). 

Bir hükümdarın veya generalin kendisinin casus olduğunu görmek 

alışılmadık bir durum değildir. Nitekim Anadolu Rum hükümdarlarından VI. 

Mithridates gençlik dönemlerinde komşularıyla ilgili tüm gizli bilgileri o yörenin 

kendi dilini ve yaşam tarzını taklit etmek suretiyle elde etmiştir. Casusluğu 

sona erdiğinde ise istediği ülkeyi kolaylıkla ele geçirmesini bilmiştir. 

Kuzey Afrika kralı Syphax’a gönderilen elçi Cornelius Laelius da 

beraberinde getirdiği köle görünümündeki komutanlarını ülkenin yakınlarında 

serbest bıraktıkları atlarının peşinden göndermiştir. Bu sayede komutanlar 

ülkenin her yerini dolaşmışlar ve elde ettikleri bilgiler sayesinde Syphax’ın 

gücü ve ordu düzeni hakkında detaylı bir resim elde etmişlerdir. İmparator 

Sezar’ın hüküm sürdüğü dönemde Roma’da casusların sayısında hızlı bir 

artış olmuştur (Innes, 1966: 12-13). 

Casus kullanımını son derece önemsemiş olan bir başka örnek ise 

Justinian’ın karısı imparatoriçe Theodoras’dır. İmparatorla evlenmeden önce 

kendisinden bin beş yüz yıl sonra ortaya çıkacak olan Mata Hari gibi hayat 

kadını olarak yaşam sürdürmüş ve saray hayatına girdikten sonra tahtına 

rakip olabilecek herkesi kullandığı casuslar aracılığıyla öldürtmüştür.  

Casusluğun hükümdarlar veya komutanlar arasında rağbet görmesi 

giderek artmıştır. Bağdat Halifesi Harun Raşit, Cengiz Han’ın 

komutanlarından Subutay ve Çepe ve İngiliz Kralı Alfred gibi birçok devlet 
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adamı farklı kılıklara bürünerek düşman silahlı kuvvetleri hakkında bilgiler 

edinmişler ve savaş planlarını bu bilgilere dayanarak oluşturmuşlardır (Innes, 

1966: 14). 

Orta Çağ Avrupa’sı kendini kilise ve devlete adamış birçok casusun 

yetişmesini sağlamıştır. Bu dönemde meydana gelen savaşlar, yeni din 

akımları, kilisenin güçlenmesi ve derebeylerin nüfuzlarını koruma kaygıları 

yeni güvenlik ve istihbarat birimlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. XIV. 

yüzyılda Fransa’da V. Henry, İngiltere’de IV. Edward ve VII. Henry bilinen en 

basit anlamıyla “kralın casusları” ve “polis kuvvetleri”ni oluşturmuşlardır. 1480 

yılında İspanya’da Tomas de Torquemada tarafından “Kutsal Ofis” ve onun 

soruşturma merkezi olan Engizisyon mahkemeleri kurulmuştur. Bu 

mahkemelerin görevi tek doğru inanç merkezi olan katolik kilisesine ihanet 

ederek ortodoks “kafir” olanların tespit edilmesi, tekrar eski inançlarına 

dönmelerinin sağlanması ve bu fikirleri yayan odakların çıkış noktalarının 

tespit edilmesi olmuştur. Bu amaçla dönemin en geniş casusluk ağı kurulmuş 

ve hiç kimse kendini bu mahkemelerin ithamlarına karşı koruyamamıştır 

(Innes, 1966: 15-16).  

Bu dönemde Avrupa’da en güçlü devlet İspanya’dır ve ona karşı 

mücedele eden bütün devletler, özellikle İngiltere, kendisini aynı zamanda 

Roma Katolik Kilisesi’nin ajanlarına yani Cizvitler’e karşı mücadele ederken 

bulmuştur. Bu ajanlar İngiltere’de elli yıldan fazla gizli faaliyetlerde 

bulunmuşlar ve ülkenin politik ve dinî her kurumuna nüfuz etmeyi 

başarmışlardır. 

XV. yüzyılda İtalya’da meydana gelen bir gelişme askerî istihbaratın 

ve daha sonra da diplomatik istihbaratın tarihsel akışını değiştirmiştir. Bu 

yüzyılda ilk defa İtalyanlar yabancı ülkelerde daimî elçilikler kurmuşlardır 

(Yakın, 1969: 12). Floransalı ve Venedikli elçiler görev yaptıkları ülkelerin 

askerî, politik ve ekonomik durumları hakkında elde ettikleri bilgileri düzenli 

olarak ülkelerine göndermişler ve aynı zamanda bulundukları ülkede kendi 

adlarına çalıştırabilecekleri insanları da tespit etmeye çalışmışlardır. 
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Avrupa’nın üç büyük devleti İngiltere, Fransa ve İspanya XVII. yüzyılın 

ortalarına kadar böyle bir teşkilattan yararlanma yoluna gidememişlerdir 

(Herman, 1996: 10). 

a. İngiltere’de İstihbarat Servisinin Habercileri 

Avrupa’da örgütlenen en eski gizli servis, İngiliz Gizli Servisi 

(Intelligence Service) olmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 18). Kraliçe I. 

Elizabeth’in Dış İşleri Bakanı Sir Francis Walsingham, hazineden sorumlu 

Lord Burghley ile birlikte 1568 yılında ilk profesyonel haber alma servisini 

kurmuştur (Innes, 1966: 17). Bu servis ilk olarak İngiltere ve İskoçya’da, İskoç 

Kraliçesi Mary Stuart’ın etrafındaki insanlara sızmaya çalışmış ve daha 

sonraları faaliyet alanını bütün Avrupa’ya yaymıştır.  

Walsingham çevresine mektup açmayı, mühür yapmayı, yazı ve 

imzaları taklit etmeyi bilen uzmanları toplamıştır (Britannica [web], 2005). 

Thomas Phelippes adında bir çalışanını yabancı elçilerin gönderdikleri 

mektupların şifrelerini çözmekle görevlendirmiştir. İskoçya Kraliçesi Mary’nin 

tahta geçmesi için yapılan Badington komplosunda gönderilen şifreli 

mesajları o çözmüştür. Walsingham gizli servisi kurmadan önce bütün 

Avrupa’yı gezmiş ve çok güvenilir bilgiler elde etmiştir, ayrıca çeşitli ajanlarla 

da arkadaşlıkları olmuştur. 1572 yılına gelindiğinde örgütlü bir istihbarat 

şebekesi ve Fransa’da, İtalya’da ve hatta İspanya’da “örtülü isimlerle” tüccar 

veya öğrenci görünümünde birçok ajanı bulunuyordu (Innes, 1966: 16-18).  

Fransa’da Rheims ve Rouen üniversitelerindeki öğrencileri 

görünüşte Katolik mezhebini öğrenerek İngiltere’ye gitmeyi ve bu mezhebi 

yaymayı arzulayan Fransız ajanlarıydılar. Londra’da yabancı elçiliklerin 

postalarını elde etmeye çalışan ve bu şifreleri çözülmek üzere Thomas 

Phelippes’e vermekle görevli ajanları vardı ve bütün İngiltere’de ülkeye gelen 

Katolik rahiplerinin ve şüpheli Katolik ailelerin faaliyetlerini takip etmekle 

görevli bir ajan ağı kurmuştu. Ayrıca ülke dışına elçi görünümünde yetiştirdiği 

casuslarını göndermiş ve her türlü politik gelişmeyi anında haber almıştır. 
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Bunlardan biri olan Anthony Standen, Toscana Krallığı’nın Madrit’teki 

temsilcisi ile arkadaşlık ilişkisi kurmuş ve kendi ajanlarından birini bu elçiliğe 

yerleştirmeyi başarmıştır (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 19). İspanya’daki 

bütün gelişmeler bu yolla İngiliz sarayına ulaşmıştır ve bu sayede 

İspanyolların “Yenilmez Armada”sının bütün hazırlıklarına karşı önceden 

tedbir alınmıştır (Innes, 1966: 18). 

Kraliçe Elizabeth’den sonra ülkenin yönetimi Oliver Cromwell’e, 

istihbarat servisinin yönetimi de John Thurloe’ya geçmiştir. Thurloe o 

dönemde sadece istihbarat servisinin yönetimini değil, aynı zamanda dış 

işleri bakanlığı, savaş bakanlığı ve içişleri bakanlığı görevlerini de 

yürütmüştür. Thurloe ilk iş olarak mevcut casusluk ağının genişlemesini temin 

etmiş, bütün Avrupa devletlerinin gizli servislerine sızabilecek ajanlar 

göndermiş ve sürgündeki İskoç Prensi Charles Stuart’ın yakın çevresine 

nüfuz etmiştir. Cromwell bu faaliyetleri için o döneme göre çok iyi 

sayılabilecek bir bütçe ayırmıştır. 1668 yılında istihbarat faaliyetleri için 

ayrılan para yetmiş bin sterlindir (Innes, 1966: 25). 

Thurloe, haber alma çalışmalarında yabancı ülkelerdeki İngiliz 

temsilcilerinden faydalanmış ve bunlara uygun ajanların seçilmesi için 

tavsiyelerde bulunmuştur. İngiliz posta idaresini posta sansürü ile her türlü 

bilgiyi edinebilecek şekilde örgütlemiştir. İngiliz İstihbarat Servisi’nin bu iki 

ünlü öncüsünün Fransa’da seçkin ve etkili rakipleri olmuştur: Kardinal 

Richelieu ile onun gizli servis şefi papaz Joseph du Trempley. Richelieu, son 

derece iyi örgütlenmiş bir haber alma şebekesinin beyni durumundadır 

(Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 19). 

İngiltere’de çeşitli şekillerde büyüyüp gelişen ve zaman zaman da 

kesintiye uğrayan, I. Dünya Savaşı’ndan önce istihbarat faaliyeti yürüten 

servisler şunlar olmuştur (Yakın, 1969: 72-73): 

•  Özellikle siyasi istihbarata önem veren Dış İşleri Bakanlığı 

İstihbarat Servisi (Foreign Office Intelligence Service), 
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•  Askerî istihbarat ile uğraşan Millî Savunma Bakanlığı İstihbarat 

Servisi (War Office Intelligence Service), 

•  Sömürgelerin İmparatorluğa karşı tutum ve davranışlarını, gizli 

faaliyetlerini, milliyetçilik akımlarını ve diğer devletlerin İmparatorluk karşıtı 

kışkırtmalarını tespit eden ve önleyen Sömürgeler Bakanlığı İstihbarat Servisi 

(Colonial Intelligence Service), 

•  Ekonomik, endüstriyel ve ticarî istihbaratı yürüten Ticaret 

Bakanlığı İstihbarat Servisi (Board of Trade Intelligence Service). 

b. Fransa’da Polis Geleneği 

Armand Jean du Plessis ya da daha bilinen adıyla Kardinal 

Richelieu 1624 yılında XIII. Louis’in başbakanı olmuş ve Fransa’yı Avrupa’nın 

en güçlü devletlerinden biri yapmıştır. Richelieu’nun istihbarat şefi daima 

ihtiyatlı ve kendisini gizleyen Fransiskan mezhebinin bir rahibi olan Pere 

Joseph Trembley’di. Richelieu gösterişli kırmızı kardinal kıyafeti ile ülkede 

gezerken, Pere Joseph yalınayak, basit bir keşiş giysisi ile dolaşmayı tercih 

ediyordu, ancak yaptığı işlerde etkisi o kadar çok olmuştu ki kısa zamanda 

“gri kardinal” olarak tanındı. Kullanmış olduğu casusların çoğunu İngilizlerden 

temin etmiştir. Tıpkı Walsingham gibi o da casuslarını Avrupa’nın 

başkentlerinde ve büyük şehirlerinde fazla dikkat çekmeyen görevlere 

göndermiştir (Innes, 1966: 24). 

Trembley tarafından oluşturulan istihbarat ağı sayesinde 

Richelieu; çeşitli entrikalarla İsveç Kralı Protestan Gustavus Adolphus’u 

Habsburg hanedanlığına karşı kullanmış, Çek Protestanlarını Avusturya’ya 

karşı isyan etmek için provoke etmiş, Buckingham Dükü George Villiers’in 

1628 yılında Fransa’nın kuzeyini işgal etmek için hazırladığı çok gizli planları 

ele geçirmek suretiyle işgali önlemiş ve Portekiz, Katalonya ve hatta Fas’ta 

ihtilâllerin olmasını desteklemiştir. Bütün bunları yapmaktaki amacı Protestan 

ve Katoliklerin birbirleriyle sürekli savaşmalarını sağlamak ve rakip 

devletlerde iç karışıklıklar çıkararak Fransa’nın XVII. yüzyılda Avrupa’nın tek 

süper gücü olmasına fırsat yaratmak olmuştur (Innes, 1966: 25). 
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Fakat bu tarihten sonra ilginç bir şekilde istihbarat servisleri ilgi 

alanlarını iç istihbarata yöneltmişlerdir. XIV. Louis zamanında eksiksiz bir 

polis örgütü kurulmuş ve Fransız ihtilâline kadar ülke içi olaylara 

odaklanmaya devam edilmiştir. Bunun en belirgin örneği XV. Louis’in sevgilisi 

olan ve bütün istihbarat örgütlerini kontrolü altına alan Madam de Pompadour 

olmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 20). Saraya ve krallığın ileri 

gelenlerine ait mektupların kontrolü, açılıp okunması ve gerekli görüldüğü 

takdirde kral veya kendisine sunulması görevini Tuğgeneral Berryer’e 

vermiştir. Madam de Pompadour’a kadar bütün diplomatik ve yabancı 

postaların kontrolü görevini yapan posta sansür merkezi ise yeni faaliyet 

alanı olarak iç haberleşmeye yönelmiştir (Innes, 1966: 29). 

Fransız istihbarat geleneğinin oluşmasında önemli bir role sahip 

olan bir diğer isim de Napolyon döneminin İmparatorluk Polis Bakanı olan 

Fouché’dir. Fouché hem iç hem de dış istihbarata yönelmiştir. Ajanlarını 

Napolyon muhaliflerinin içine sokarak ülke içi istikrarı sağlamıştır. Ustaca 

örgütlediği dış istihbarat servisini ise Real ve Desmarest adında iki kişiye 

vermiştir. 

Fouché’nin polisi, şüpheli kişiler için özel dosyalar açıp bu 

dosyaları sistemli olarak düzenleme işinin de öncüsü olmuşlardır. Yasalara 

aykırı ya da skandal yaratacak her haber bu dosyalara dikkatlice işlenmiş, 

sonra da bunlardan açıkça ya da üstü kapalı bir şantaj için yararlanmak 

mümkün olmuştur. Gizli polis ve genel güvenlik dairesi, bu yolla, imparatora 

karşı hazırlanan bütün komploları öğrenmiş ve hazırlanan isyanları, bu 

isyanların önem kazanmasına fırsat kalmadan önlemiştir (Dünya Casusluk 

Tarihi, I, 1974: 20).  

Napolyon’un haber alma ajanlarından ve o çağın en dikkate değer 

devlet adamlarından biri de Fransa İmparatoruna Avusturya ordusunu teslim 

eden Karl Schulmeister olmuştur. 1770 yılında Alsas’da doğan Schulmeister 

kısa zamanda kaçakçılıkta büyük ün yapmış ve Fransa Polis Bakanı 

Savary’nin dikkatini çekmiştir. Almanya’nın Baden şehrinde oturan Enghien 
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Dükü’nün kaçırılıp öldürülmesi görevi kendisine verilmiştir. Dükün 

Strasburg’lu bir kıza aşık olduğunu öğrenen Schulmeister kızı yakalamış ve 

onun kurtarılması için yapılan girişimde Enghien dükünü ele geçirmiştir. 

Aldığı bu ilk görevdeki başarısı Napolyon’un, Avusturya’ya karşı girişilecek 

savaşın hazırlıkları konusunda kendisine yeni bir görev vermesine sebep 

olmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 21). 

Schulmeister, Avusturya ordularını yöneten Mareşal Mack’a bir 

mektup yazarak kendisinin Macar bir yazar olduğunu, uzun yıllar Fransa’da 

kaldığını, kendisinin Avusturya adına casusluk yaptığı iddiasıyla 

tutuklandığını ve bu yüzden Fransa’dan intikam almak istediğini belirtmiştir. 

Bunun üzerine Viyana’ya çağrılan ve burada Mack tarafından sorguya 

çekilen Schulmeister, Fransız halkının düşünceleri ve askerî örgütü hakkında 

o kadar bilgili görünmüştür ki, kendisini Avusturya genelkurmayına subay 

olarak atamışlar ve kısa zamanda da haber alma servis şefliğine 

getirmişlerdir. Böylece, bir yandan Avusturyalı mareşalin ve genelkurmayının 

yanında olağanüstü bir “uyutma” hareketine girişirken, öte yandan da 

Avusturya askerî sırlarını Napolyon’a iletmeye devam etmiştir. 

Schulmeister, Mack’a Paris’te özel olarak basılan ve Fransız 

halkının Napolyon’a muhalefetini ve askerî alanda yaşanan problemleri 

gösteren gazeteler sunmuştur, bu sayede Avusturya’nın Fransa’ya karşı bir 

savaşa girmesini cesaretlendirmiştir. Ancak, savaşta da Mack’ı yanlış 

yönlendirerek Avusturya ordusunun yok edilmesini sağlamıştır. Schulmeister 

Fransızlar tarafından “esir edilmiş” ve kısa sürede “kaçmayı” başarmıştır. 

Tekrar Viyana’ya döndüğünde yenilginin tek sorumlusu olarak Mack’ı 

göstermiş ve Avusturya genelkurmayı bir kez daha Napolyon’un casusunun 

teklif ettiği yeni savaş planını kabul etmiştir. Bunu da Austerlitz yenilgisi ve 

40.000 askerin ölümü izlemiştir (Innes, 1966: 48-49). 

Napolyon’un Avusturya prensesi Marie Louise ile evlenmesinden 

sonra sarayda artan Avusturya etkisinden sonra Fransız gizli servislerindeki 

görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Waterloo savaşından sonra işgal 
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edilen Fransa’da tutuklanan ilk Schulmeister olmuştur ve elindeki serveti 

ihanet ettiği devlet tarafından yok edilmiştir. Bundan elli yıl sonra bir başka 

casus, Avusturya ordusunu yeniden bir yenilgiden diğerine sürüklemiştir. Bu 

casus, Prusyalı Stieber’dir (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 21-22). 

c. Almanya’da Sistemli Casusluğun Doğuşu 

Kral Frederich, rakibi Fransız mareşali Soubise’den söz ederken 

“ardından daima yüz aşçı gider, bense daima yüz casusun ardından giderim” 

(Innes, 1966: 51) diyerek istihbarata gereken önemi vermiştir, ancak 

1786’daki ölümünden sonra kurmuş olduğu teşkilat Bismark başa gelene 

kadar unutulmuştur. Bismark’a istihbaratın önemini yeniden hatırlatacak olan 

kişi ise XIX ncu yüzyılın ikinci yarısının şüphesiz en iyi casuslarından biri olan 

danışmanı Wilhelm Johann Karl Eduard Steiber’dir (Dünya Casusluk Tarihi, I, 

1974: 22). 

Steiber 1818 yılında doğmuştur, öğrenimini Berlin’de hukuk 

alanında yaparak avukat olmuştur. Kurnaz ve ihtiraslı olan Steiber, davalarını 

daha kolay kazanabilmek için polisle irtibata geçmiş, onlarla yakın ilişkiler 

kurmuş ve kısa zamanda polis adına casusluk yapan biri haline gelmiştir. 

Sosyalist çevrelerde dostluklar kurmuş, kendisini işçilerin yılmaz savunucusu 

olarak tanıtmış, ancak eşinin amcasını siyasi polise ihbar etmeyi de ihmal 

etmemiştir. 1848 yılında Avrupa’nın büyük şehirlerinde baş gösteren halk ve 

işçi hareketlerinin Prusya’da da ortaya çıkmasından korkan kral IV. Frederik 

Wilhelm’in bu durumunu bilen Steiber, çeşitli provakasyonlarla ülkede 

ayaklanma çıkarmış ve birgün coşkulu bir liberal grubun başında kralı Berlin 

sokaklarında sıkıştırmıştır. Bu durumdan çok korkan kralı sakinleştirmek yine 

kendisine düşmüş ve krala polis ajanı olduğunu, kendisini korumak için bu 

grubun başında göründüğünü söylediğinde Steiber için kralın gizli servisinin 

kapıları açılmış ve polis komiserliğine atanmıştır (Dünya Casusluk Tarihi, I, 

1974: 23; Innes, 1966: 52). 
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1850-58 yılları arasında İngiltere ve Fransa’da yaptığı geziler 

sonunda hem liberal hem de sosyalist çevrelerden birçok arkadaşlıklar 

edinmiştir. Onlardan Almanya’daki radikallerin isimlerini almış ve tekrar 

ülkeye döndüğünde uzun yıllar sürecek olan toplu tutuklanmalar devrini 

başlatmıştır. Kurtulabilenler Amerika’ya göç etmişlerdir. 1858 yılında kral 

Frederik Wilhelm’in çıldırması üzerine yerine kardeşi Kayzer I. Wilhelm 

geçmiştir ve Steiber’in elinden bütün yetkilerini almanın yanında düşmanları 

tarafından yapılan bir oyunla mahkeme huzuruna çıkarılmıştır. Mahkemedeki 

savunmasında kendisinin kralın emirlerinden hiç çıkmadığını, 

vatanseverliğinden hiçbir zaman ödün vermediğini ve şahsi çıkar elde 

etmediğini belirtmiş ve hakkındaki tüm suçlamaları delillerle çürütmüştür. 

Bunun üzerine serbest kalmış, ancak eski işine de beş yıl süreyle 

dönememiştir (Innes, 1966: 52).  

Bu süre içerisinde kendisine Ruslar tarafından Rusya’dan kaçmayı 

başaran Çar rejimi aleyhtarlarının ortaya çıkarılması için gizli bir örgüt 

kurması teklif edilmiştir. Bu teklifi kabul eden Steiber tüm Avrupa’yı dolaşarak 

Okhrana’nın dış örgütünü kurmuş ve 1917 yılında Bolşevik devrimi sırasında 

bu örgüt kendisinin koyduğu temellere dayanarak faaliyetlerini yürütmüştür 

(Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 24). 

1863 yılında Prusya’nın yeni başbakanı Otto von Bismark, daha 

sonraları kendisini “casuslar kralı” olarak adlandıracağı Steiber’i görev 

getirmiştir. Steiber, Bismark’ın yürüttüğü Avusturya ve Fransa seferlerinde 

düşman topraklarındaki bütün kaynakların, yol yapım çalışmalarının, sanat 

eserlerinin, müstehkem mevkilerin, hayvanların ve besin maddelerinin 

eksiksiz listelerini çıkarmıştır ve Prusya her iki savaştan da galip ayrılmıştır. 

Bunların karşılığı olarak Bismark’ın özel danışmanlığı, Alman Askerî 

Polisi’nin müdürlüğü, Moravya valiliği, kralın ve krallığın yüksek derecedeki 

kişilerinin korunması, genelkurmay arşiv dairesi müdürlüğü ve Merkezî 

İstihbarat Bürosu müdürlüğü görevlerine atanmıştır. Almanya’nın ilk karşı 

istihbarat servisini kurmuştur ve Avrupa kamuoyunu etkilemek için Reuter 
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ajansı ve diğer basın örgütlerine nüfuz etmeye çalışmıştır (Dünya Casusluk 

Tarihi, I, 1974: 25). 

Prusya yenilgisine bir karşılık vermeyi düşünen III. Cumhuriyet’in 

askerî hazırlıklarına karşı Bismark, Steiber’i Fransa’da bir uyarma şebekesi 

kurmakla görevlendirmiştir. Fransız gizli servisinin dikkatini Almanlar’da 

topladığını bilen Steiber ajanlarını İsviçreli’lerden ve Alsas-Lorenli’lerden 

seçmiştir. 1880 yılında Fransız dairelerinde ve demiryollarında on binlerce 

ajanı vardı ve kendilerine küçük birer aylık da ödenmekteydi. 

Almanya’da basının yönetimi, gizli olarak ama inkâr edilemez bir 

biçimde Steiber’in elinde olmuştur. Şansölye Bismark’ın direktiflerini halka 

belli etmeden gazeteler ve sansür sistemleri aracılığıyla yerine getirmiştir. 

1882 yılında öldüğünde arkasında Berlin’deki içişlerinden başlayan polis 

sistemi ile sınır komşularındaki casusluk örgütü bırakmıştır. Steiber’in 

kurduğu bu örgütler kendisinden sonra yirmi yıl daha yaşamıştır.    

Steiber’in ilkeleri, daha sonraları da uygulanmaya devam etmesine 

rağmen onu izleyenlerden hiçbirinde bu usta casusun yetenekleri 

görülmemiştir. Sonraki yıllarda Alman gizli istihbarat servisleri çalışmalarını 

dağıtmışlar ve etkilerini kaybetmişlerdir. Wilhelm Steiber’in kurduğu efsanevi 

yapıyı bir başka casusluk dehasının yeniden kurması için, 1913 yılına kadar 

beklemek gerekmiştir. Bu casus Steiber’in hayranı olan ve Alman gizli 

savaşını ABD fabrikalarına kadar sokan Albay Wilhelm Walter Nikolay 

olmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 27-28). 

ç. Eski Sovyet (Rusya) Güvenlik Servislerinin Kökenleri 

Rusya’da XVI. yüzyılda dördüncü Çar Korkunç İvan döneminde 

daha çok iç problemlerle ilgilenen bir polis ve iç casusluk örgütü vardır. Bu 

örgüt 1565 yılında Korkunç İvan tarafından Boyarları ve Moskova Beyliğini 

ele geçirmek için kurulmuştur. Kurulan bu örgütün adı Opriçnina olmuştur. Bu 

örgüt, hem bir polis örgütü hem de üyelerinin mutlak yetkilere sahip olduğu 
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idarî bir örgüt olmuştur. Örgütün üyeleri tanıtıcı işaret olarak siyah elbiseler 

giyinmiş, atla dolaşmış ve eyerlerine bağladıkları bir köpek başı ve süpürge 

ile dolaşmışlardır. Opriçnina’nın görevi büyük toprak sahiplerinin Çar’a 

muhalefet etmesini engellemek, pazar yerleri ve ulaşım güzergâhlarını ele 

geçirerek Çar’ın halk üzerindeki baskısını daha da artırmak olmuştur. 

Opriçnina kendi içinde de bazı problemlerle uğraşmıştır, örneğin soylu olanlar 

ile soylu olmayanlar arasında birçok çıkar çatışması ve fikir ayrılığı 

yaşanmıştır. Örgüt, amacına ulaşmak için her türlü yolu denemiş, korkunç 

işkenceler uygulamış, terörizm uygulamış ve egemenliğini Moskova 

Beyliği’nin topraklarına ve doğal kaynaklarına doğrudan el koyarak 

sağlamlaştırmıştır (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 31). 

Aradan geçen birkaç asırdan sonra Opriçnina, bir polis devleti 

durumuna düşmüştür ve XVIII. yüzyılın başlarında bu örgütün statüsü daha 

çok, yurttaş ve toplum ahlâkı ile ilgili faaliyetlerle sınırlı kalmıştır. Opriçnina 

gençlerin, evli kadınların ahlâkını gözetmiş, halkı belli konularda eğitmiş, 

suçluları cezalandırmış ve herkesi bir meslek sahibi olmaları konusunda 

baskı yapmıştır. Hatta görevleri arasında “aşırı ev masraflarını yasaklamak” 

bile olmuştur. Bu anlamda örgüt bir çeşit “ahlâk polisi” ve “misafir göz ve 

kulak” olmuştur. 

Rusya’ya geziye gelen her yabancıya eşlik edecek bir servis 

elemanını vermek geleneği Opriçnina ile başlamıştır. Yabancıların âdeta 

attıkları her adım casuslar tarafından izlenmiş, daha sonraki dönemlerde ülke 

dışındaki Rus vatandaşlarını göz altında tutmak için de ajan yollama 

alışkanlığı edinilmiştir. Opriçnina, 1878’de İçişleri Bakanlığı Güvenlik 

Bölümü’ne yani Okhrana’ya bağlanmıştır (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 

31). 

Okhrana’nın merkezi Saint Petersbourg’da Fontanka rıhtımı 16 

numarada bulunmaktaydı, genel müdürü, içişleri bakanlığının teklifi üzerine 

Çar tarafından atanmaktaydı ve doğrudan içişleri bakanına bağlıydı. 

Okhrana’ya yardımcı olmak üzere özel jandarma örgütü vardı ve taşrada bu 
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örgütün kurmay başkanı ile aynı rütbede Okhrana’nın sivil görevlileri 

bulunmaktaydı. Okhrana’nın yüzlerce ilçe örgütü il örgütlerine, onlarda 

bölgesel Okhrana örgütlerine bağlı bulunmaktaydı (Dünya Casusluk Tarihi, I, 

1974: 41).  

Genel müdürün emrinde iki yardımcı müdür ve altı bölüm 

bulunmaktaydı. Bunlar; adlî bölüm, idarî bölüm, malî bölüm, dış güvenlik 

bölümü, bu bölümler arasındaki koordinasyonu sağlayan ve Okhrana’nın 

beyni konumundaki özel bölüm (gizli bölüm ya da siyasal bölüm de 

denmekteydi), yabancı ülkelerde çalışan ve Paris’teki Rus büyükelçiliğine 

bağlı bölgelerde bulunan yurt dışı bölümüdür. 

Okhrana ismi Rusça’da “ohranit” fiilinden türemiştir ve “korumak” 

anlamına gelmektedir. Rus polis yönetiminin görevi de Çar’ı ve rejimini 

korumak olmuştur. Askerî istihbarat dışında, güvenlik ve haber alma 

faaliyetleri de yürüten Okhrana bütünüyle değilse bile, genellikle devrimcilere 

karşı kullanılmıştır. 1917 Rus Devrimi sonrası oldukça kötü bir şöhrete sahip 

olan Okhrana lağvedilmiş, ancak onun iskeleti üzerine bir başka gizli polis 

örgütü Çeka kurulmuştur (Atay, 2002: 310). Sovyet güvenliği gizli servisleri 

de Çeka’nın meyveleridirler (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 41).  

2. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ 

XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında Avrupa’da şehirleşme, 

endüstrileşme, ulaşım ve haberleşme alanlarında devrim niteliğinde 

gelişmeler yaşanmıştır. 1800’lü yıllarda sadece Londra ve Paris yarım 

milyonu geçen nüfuslarıyla Avrupa’nın iki önemli şehri iken; 1900’e 

gelindiğinde 4,7 ve 3,6 milyon yerleşik nüfusla metropol şehirler olmuşlar ve 

onları Berlin, Glasgow, Moskova, St. Petersburg, Viyana ve İstanbul gibi 

yarım milyon ve daha fazla yerleşimli şehirler izlemiştir. Avrupa’nın çehresini 

değiştiren şehirleşme iki olguyu da beraberinde getirmiştir. Bunlar; genel bir 

nüfus patlaması ve sanayileşmedir. 1821 ile 1871 yılları arasında İngiltere’nin 

nüfusu 14 milyondan yaklaşık ikiye katlanarak 26 milyona çıkmış, 
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Almanya’nın nüfusu ise 1900 ile 1913 yılları arasında her yıl bir milyon olacak 

şekilde artmıştır. Endüstriyel hareketlilik zenginliği ve istihdamı artırmış ve 

insanları taşradan şehirlere göç etmeye sevk etmiştir. Tüketim malzemeleri, 

çelik ürünleri ve hizmet sektöründeki fabrikalar buralardan göç eden 

insanlarla tam kapasite çalışmaya başlamıştır. 

XIX. yüzyıl aynı zamanda şehirleşme ve sanayileşmenin katkıları 

sonucu ulaşım ve haberleşme alanlarında da birçok gelişmeye şahit 

olmuştur. Telgraf ilk defa 1840’lı yıllarda kullanılmıştır. Buhar gücüyle çalışan 

gemi ve trenler 1860’larda ulaşım sektörüne yaptıkları girişle ulaşım 

giderlerinin azalmasına yol açmışlardır. 1876 yılında ise Alexander Graham 

Bell telefonu icat etmiştir (Richelson, 1995: 3). 

XIX. yüzyılın ortalarına kadar kuryelerin, posta servislerinin ve 

diplomatik çantaların haberleşme aracı olarak kullanıldığı dönemde telgraf ve 

telefonun icadı haberleşme dünyasında çarpıcı değişikler yaratmıştır. Bu iki 

araç sayesinde çok kısa süreler içinde önemli haberler oldukça uzun 

mesafelere güvenli bir şekilde iletilmiştir. 

1900 yılına gelindiğinde şehirleşme, endüstrileşme, ulaşım ve 

haberleşme alanlarındaki değişimler insanların yaşam tarzlarını ve aynı 

zamanda devletlerin savaşma metodlarını ve istihbarat faaliyetlerini de 

derinden etkilemiştir. Ancak, bu yıllarda ortaya çıkan iki buluş etkileri 

bakımından diğer bütün gelişmeleri geride bırakmıştır. 

Telgraf ve telefonun karada döşenmiş kablo hatlarına ihtiyaç 

duyması ve denizlere açılan gemilerle irtibatın olmaması gibi eksikliklerini 

çözen Marconi olmuştur. 1896 yılında havadan sinyal gönderme mantığına 

dayanan ve bir anten yardımıyla çalışan “telsizi” ile Marconi’nin sistemi ilk 

defa İngiliz Deniz Kuvvetleri’ne adapte edilmiştir (Köni, 2002: 159). 

Marconi’nin ses ve sinyalleri havadan göndermeyi başardığı dönemlerde 

Wright Kardeşler de insanları hava yoluyla göndermeyi amaçlamışlardır ve 

üç yıllık çalışmalarının sonunda ilk defa 17 Aralık 1903’de 59 saniyelik 
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uçuşlarıyla “uçak” keşfedilmiştir. Bu iki keşif hem savaş alanlarının ve hem de 

istihbarat dünyasının günümüz modern cihazlarının ve metodlarının 

çekirdeğini teşkil etmiştir (Richelson, 1995: 4).   

  a. İstihbarat Dünyasının Dünya Savaşı Hazırlıkları 

XX. yüzyılın başlarında Marconi ve Wright Kardeşler’in müthiş 

buluşlarına rağmen istihbarat dünyası sessizliğini sürdürmeye devam 

etmiştir. Avrupa’daki devletler rakipleri ve muhtemel düşmanları hakkında 

siyasi ve askerî bilgiler toplamak maksadıyla bazı istihbarat organizasyonları 

teşkil etmişlerse de; bu teşkilatlar hükûmetlerin etki alanı içinde, yetersiz 

personel ve kısıtlı bütçe ile çalışmalarını yürütmek durumunda kalmışlardır. 

Dünya politikası, günlük iç ve dış güvenlik konularında başbakanlarını veya 

şansölyelerini bilgilendirebilecek konuma gelememişlerdir (Britannica [web], 

2005). 

İngiltere Millî Savunma Bakanlığı 1873 yılında yeni geliştirilen 

silahların, savaş taktiklerinin, birlik sayılarının yanı sıra askerî alandaki teknik 

bilgilerin de öğrenilmesi amacıyla, kadrosunda yirmi yedi kişilik sivil ve askerî 

personeli çalıştıran İstihbarat Şubesi’ni kurmuştur. 1882 yılında Deniz 

Bakanlığı da ismi 1887 yılında Deniz İstihbarat Departmanı olacak olan Dış 

İstihbarat Komitesini kurmuştur. Bu komite dünya denizlerinde seyreden 

Kraliyet Donanması’na ait gemilerin, diğer ülkelerin savaş ve ticaret 

gemilerinin faaliyetlerini izleyerek elde ettikleri raporları almak ve 

değerlendirmekle görevli olmuştur. Dünyanın önemli limanlarına yapılan 

ziyaretler ve ticaret gemilerinin taşıdığı kargolar o dönem içinde çok önemli 

ekonomik ve askerî istihbarat bilgilerini bünyesinde barındırmıştır (Richelson, 

1995: 5). 

İngiliz askerî ataşeleri de Berlin, Viyana ve St. Petersburg’da 

meydana gelen her türlü askerî yeniliklerden ülkelerini haberdar etmişlerdir. 

Ancak, bir iddiaya göre o dönemde ataşeler bunu çok dürüst ve centilmence 

yapmışlar ve kendilerini herhangi bir “gizli servis faaliyeti” içine sokmaktan 
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kaçınmışlardır. Bu konuda bir askerî ataşe şunları söylemiştir (Richelson, 

1995: 4): 

“Ben hiçbir zaman gizli servis görevi yapmadım. Benim bakış açıma göre bir 

askerî ataşe kendisini kabul eden ülkenin konuğudur ve bir konuğun 

öğrenmesi veya araştırması gerekenler sadece ona izin verilen alan 

içerisinde icra edilmelidir. Tabii ki, gözünü ve kulağını daima açık tutmalı ve 

hiçbir gelişmeyi kaçırmamalıdır, ancak gizli servis onun işi değildir ve her 

zaman onun içinde olmayı da reddetmelidir.” 

1904 yılı İngiliz istihbaratının günümüze uzanan gizli servislerinin 

temellerinin atılmaya başladığı bir yıl olmuştur. İstihbarat Şubesi ismini Askerî 

Operasyonlar Başkanlığı olarak değiştirmiştir. MO2 Dış İstihbarat bölümünü, 

MO3 Yönetim ve Özel Görevler bölümünü ve MO4 de Topografik İstihbarat 

bölümünü oluşturmuştur (Köni, 2002: 154). Daha sonra Dış İstihbarat 

bölümüne Amerika ve Uzak Doğu’yu da içine alan iki yeni alt bölüm daha 

eklenmiştir. Özel Görevler bölümü de; sansür işleri, karşı istihbarat ve gizli 

istihbarat toplama ile görevlendirilmiştir (Richelson, 1995: 5).  

1909 yılında askerî servisler ile yabancı ajanlar arasında engel 

görevi yapacak, askerî servis departmanları ile yurt dışında görev yapan 

İngiliz casusları arasında arabuluculuk yapacak ve karşı espiyonaj faaliyetleri 

yürütecek bir gizli servis bürosu kurulması kararlaştırılmıştır. Askerî ve Deniz 

İstihbarat Şubeleri olarak ikiye ayrılmasına karşın 1910 yılında İç ve Dış 

Bölüm olarak tekrar düzenlenmiş ve İç Bölüm İçişleri Bakanlığı’na, Dış Bölüm 

de Deniz Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu iki bölüm günümüze kadar MI5 ve 

MI6 olarak ulaşmıştır (Rusbridger, 1989: 12).   

Fransa’da da istihbarat alanındaki gelişmeler İngiltere’den farklı 

değildir. 1870 yılında Almanya ile yaptıkları savaş sonucu Alsace-Loren’i 

kaybetmeleri üzerine, görevi Alman birliklerinin her türlü faaliyeti hakkında 

bilgi toplamak olan “İstatistikî ve Askerî Keşif Bölümü” kurulmuş, 1873 yılında 
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işgalin sona ermesi üzerine kendisini daha da geliştirerek “Bilgi Servisi20” 

veya “Özel Servis” adını almıştır. Bu servisin en büyük başarısı Alman 

seferberlik planlarının ele geçirilmesi olmuştur. Ancak, “Dreyfus Olayı21”nda 

aldıkları rol gerekçesiyle 1899 yılında lağvedilmiş ve karşı istihbarat görevi 

İçişleri Bakanlığı Genel Güvenlik Bölümü22’ne, dış istihbarat görevi de 

Genelkurmay Başkanlığı Deuxiéme Bürosu’nun (İkinci Bölüm veya İstihbarat 

Bölümü de denmektedir) altında çalışmak üzere ismi İstihbarat Servisi’nden 

İstihbarat Bölümü’ne çevrilmiştir (Richelson, 1995: 5). 

Yüzyılın sonlarına doğru en kapsamlı istihbarat örgütlenmesinin 

Alman İmparatorluğunda kurulduğu görülmektedir. 1866 yılında krallık 

kararnamesiyle görevi; düşman orduları hakkında istihbarat toplayarak askerî 

birimleri desteklemek olan Dış İşleri Bakanlığı Siyasi Alan Polisi teşkil 

edilmiştir. Almanya – Avusturya savaşının ardından da Wilhelm Steiber 

tarafından yeniden düzenlenerek ismi Merkezî İstihbarat Bürosu23 olarak 

değiştirilmiştir. 1867 yılında da Prusya Genelkurmay Başkanı Helmuth von 

Moltke özellikle askerî alanda kullanılmak üzere İstihbarat Bürosu’nu 

kurmuştur (Richelson, 1995: 6). Bu büro 1889 yılında Genelkurmay Üçüncü 

Bürosu altında çalışmaya başlamış ve o tarihten itibaren adı istihbarat 

literatüründe “IIIb” olarak zikredilmiştir (Nikolay, 1998: 30). XX. yüzyılın 

başlarıyla birlikte etki alanı, personel miktarı ve bütçesi önemli oranlarda 

genişlemiş ve Rusya dışında Avrupa’nın en büyük istihbarat servisi olmuştur. 

1901 yılı itibariyle çalışan yüz yirmi dört subayı ile birlikte Belçika, İsviçre, 

İngiltere, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Danimarka, İsveç ve Romanya’daki 

istihbarat postaları yardımıyla ajan faaliyetlerinde bulunmuştur . 

Rus istihbarat yapılanması stratejik istihbarattan ziyade çar 

rejimine muhalif hareketlerin tespit edilmesine yönelik iç meseleleri ile 
                                            
20 Servisin Fransızca aslı “Service de Renseignement”dır ve kısaca SR rumuzuyla faaliyetlerini 
sürdürmüştür. 

21 Fransa’da Yahudi bir ailenin çocuğu olan Yüzbaşı Alfred Dreyfus’un Almanlar adına casusluk yaptığı 
iddiası üzerine tutuklanması, ülkede meydana gelen Anti-Semitizm hareketi, politik kargaşalar ve on yıl 
hapis hayatından sonra suçsuz olduğunun tespit edilmesi üzerine serbest bırakılması olayı (Seslisozluk 
[web], 2005).  

22 Bölümün Fransızca aslı “Sûreté Générale”dir. 

23 Büronun Almanca aslı “Zentral Nachrichtenbüro”dur. 
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ilgilenmek durumunda kalmıştır. 1900 yılında Ohrana adıyla bilinen Özel 

Bölüm, gizli polis operasyonlarıyla ün yapmıştır. Askerî istihbarat Rus Ordusu 

Genel Karargâhı Operasyon Başkanlığı’nın Birinci Bölümünün Beşinci 

Bürosu tarafından icra edilmiştir (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 37-41). 

Rusya ve Almanya’nın aksine XIX. yüzyıl biterken Amerika’nın ne 

içerde ne de dışarda istihbarat toplayacak bir örgütlenmesi bulunmamaktaydı 

(Tekin, 1998: 132). Bu alanda 1882 yılında kurulan Deniz İstihbarat Ofisi ile 

Deniz Kuvvetleri ilk sırayı almıştır. 1885 yılında Amerikan Savunma 

Bakanlığı’nın Avrupa devletleri hakkında askerî bilgilere ihtiyaç duyması 

üzerine General R.C. Drum; kendi ve yabancı istihbarat servisleri tarafından 

Savunma Bakanlığı ve Ordu’da kullanılmak üzere her türlü askerî verinin 

toplanacağı Askerî Bilgi Bölümü’nü kurmuştur (Richelson, 1995: 7). 

b. Birinci Dünya Savaşı ve İstihbarat Alanındaki Yenilikler 

Birinci Dünya Savaşı 1914 yılında Avusturya-Macaristan veliahtı 

Ferdinand’ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlamıştır. 

Savaşın başlaması ile birlikte istihbarat alanında casusların yanısıra teknik 

imkânlardan da yararlanılmış ve modern istihbarat açısından yeni 

sayılabilecek birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. 

(1) Kriptologlar (Şifre Kırıcılar) 

Casuslar yabancı ülkelerde istihbarat toplama işi ile uğraşırken, 

şifre çözücüler de kendi ülkelerinde önemli bir istihbarat kaynağı olmuşlardır. 

Bir yabancı devletin haber akışını çözmek veya şifresini kırmak geleneksel 

olarak haberleşme metninin çalınmasıyla veya o devlette çalışan birisinin 

ülke adına çalışması sağlanarak ya da telgraf ofisinde kopya edilerek 

gerçekleşmekteydi. Marconi’nin telsizi bulması istihbarat servislerinin bütün 

planlarını değiştirmiştir. Savaş başlamadan önce bu durumla ilgili önlem 

alarak kripto bürolarını kuran sadece üç devlet bulunmaktaydı. Bunlar 

Fransa, Avusturya-Macaristan ve Rusya’ydı (Richelson, 1995: 15). 
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Bu devletlerdeki kriptologlar yabancı devletler tarafından 

gönderilen bütün telgraf mesajlarını tespit ediyor, şifrelerini çözdükten sonra 

kendi dillerine çevirerek analiz ediyorlardı. Ayrıca komşu ülkeler tarafından 

yapılan telsiz görüşmeleri de özel kestirme istasyonları tarafından tespit 

edilmiştir. Toplanan bilgiler casuslar, elçilik çalışanları ve ülke adına çalışan 

yabancı ülke vatandaşları tarafından getirilen bilgilerle karşılaştırılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nda şifrelerin kırılması ile ilgili en önemli 

olay şüphesiz Amerika’nın savaşa girmesi ile sonuçlanacak olan 

“Zimmerman Telgrafı” olayıdır. 17 Ocak 1917 günü Almanya Dış İşleri Bakanı 

Zimmerman, Washington büyükelçisi Kont Bernstroff’a şu mesajı 

göndermiştir (Dünya Casusluk Tarihi, I, 1974: 107): 

“Ekselanslarının şahsen malûmatları için ve emin bir yolla Meksika'daki 

Alman elçisine ulaştırılmak üzere: 

Telgraf No: 1 Çok gizli. Bizzat tarafınızdan deşifre edilecektir. 

1 Şubat 1917 gününden itibaren sınırsız bir denizaltı savaşı ilân etmek 

düşüncesindeyiz. Buna rağmen A.B.D.'nin tarafsız kalması için çaba 

gösterilecektir. Bunu başaramadığımız takdirde Meksika'ya aşağıdaki 

şartlarla bir ittifak teklif etme düşüncesindeyiz: Savaşın birlikte 

yürütülmesi, barış masasına birlikte oturulması, geniş bir malî yardım ve 

Meksika'nın Teksas, New Mexico ve Arizona'da kaybettiği topraklarını 

yeniden ele geçirmesinin tarafımızdan garanti edildiği. 

Antlaşmayı bütün ayrıntıları ile birlikte yapmak, A.B.D.'ne savaş ilân edilir 

edilmez yukardaki teklifleri çok gizli olarak Meksika Cumhurbaşkanı’na 

iletmek görevi, siz ekselanslarına tevdi edilmiştir. Başkana Japonya'nın 

tutumunu öğrenme ve savaşa katılması konusunda telkinde bulunmayı da 

teklif ediniz. Biz de aynı zamanda, aynı yönde teşebbüslerde bulunacağız. 

Başkana, denizaltı sayısının İngiltere'yi birkaç ay içinde barış istemeğe 

mecbur edeceği kanaatinde olduğumuzu ifade ederiz. Telgrafı aldığınızı 

bildiririz. Zimmerman.” 
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Bu telgrafı ele geçiren ve şifresini çözen İngiltere ise her iki 

tarafa da belli etmeden telgrafı ABD başkanı Wilson’a ulaştırmış ve 

ABD’nin izolasyon politikasından çıkarak Almanya’ya savaş ilân etmesine 

sebep olmuştur. 

(2) Hava Keşfi 

Wright Kardeşler tarafından uçağın bulunması, savaş 

zamanında uçakların özel kayıt cihazları ile donatılması ve hava keşif araçları 

olarak kullanılması fikrini doğurmuştur. Bu düşünce ilk defa İngiliz Hava 

Kuvvetleri’nde görevli Yarbay David Handerson tarafından dile getirilmiştir. 

Hava keşifleri sayesinde düşman birliklerinin son durumları ve ilerleme 

istikametleri kesin olarak belirlenebilmiştir.  

Uçakların ilk kullanım amaçları keşif yapmak olmuştur, ancak 

daha sonra düşman keşiflerinin engellenmesi, haberleşme, topçu ateşlerinin 

gözlemlenmesi ve son olarak düşman birliklerine saldırı gibi gelişen şartlara 

uygun amaçlarla kullanılmıştır. Ayrıca uçaklara ek olarak balonlar ve zeplinler 

de keşif ve taarruz amaçlı kullanılan diğer hava taşıtları olmuşlardır. 

Avrupa’daki devletler, özellikle Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere hava 

keşfini en önemli askerî faaliyet olarak değerlendirmişlerdir (Richelson, 1995: 

17). Uçakların keşif maksadıyla ilk kullanıldıkları savaş 1911-12 Türk – 

İtalyan savaşı olmuştur. İtalyanlar, Libya yakınlarındaki Türk birliklerinin 

durumunu uçaklardan çektikleri fotoğraflar sayesinde öğrenmişlerdir 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, I, 

2004: 74). 

Fransa savaşa yirmi hava filosu ile başlamış ve Ekim 1914’de 

bu sayıyı elliye çıkarmıştır. Fransa filosunda bulunan keşif uçaklarına 

yerleştirmiş olduğu fotoğraf makinaları sayesinde üç bin feet mesafeye kadar 

net fotoğraflar alabilmiştir. Fransız kemera sistemleri otomatik veya seri 

çekim yapabilme özelliğine sahip olmuştur ve bu sayede uçuş hattı boyunca 

üst üste bindirmeli fotoğraflar çekebilmiştir. Alman Hava Kuvvetleri ise 
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savaşın başladığı tarihte elinde yüz adet kullanıma hazır hava keşif fotoğraf 

makinesi bulundurmaktaydı (Richelson, 1995: 31). 

İngiliz Hava Kuvvetleri ise David Handerson’un çabalarına 

rağmen diğer iki devletten geri kalmıştır. Ancak 1915 yılının başlarında 

Kraliyet Hava Kuvvetleri Tatbikî Fotoğraf Bölümü kurulmuştur. İlk kurulduğu 

zamanlarda dört kişilik bir ekipten oluşan ve elle çekilen fotoğrafların 

ardından, aynı yılın ortalarında fotoğraf makinaları uçak gövdelerine monte 

edilmiş ve daha net görüntüler elde edilmeye başlanmıştır. 

Fotoğrafik keşif teşkilatlarının çalışmalarını yürütürken 

kullanmış oldukları üç farklı fotoğraf çeşidi bulunmaktaydı. Bunlar (Richelson, 

1995: 32); 

• Yerdeki hedefin tam üzerinden çekilen dikey fotoğraflar. Bu 

fotoğraflar nesnelerin ölçüleri ve haritadaki konumları hakkında kesin bilgiler 

verebilmelerine karşın, onları inceleyecek kişilerin eğitimli analizciler olmaları 

gerekmektedir, çünkü yerdeki nesnelerin havandan nasıl göründüğünü 

bilmeyen kişilerin fotoğraflar hakkında fikir yürütmelerine imkân 

bulunmamaktaydı. 

• Hedefin karşısından veya bir yanından çekilmiş yatay 

fotoğraflar. Bu fotoğraflar daha popüler olmuştur, çünkü uzman olmayanlar 

tarafından da kolaylıkla analiz edilebilmiştir. 

• Hedef alanların üst üste bindirilerek çekilmiş olduğu üç 

boyutlu fotoğraflar. Bu fotoğraflar hedef hakkında üç boyutlu görüntü elde 

edilerek, hedefin bütün özelliklerinin tam olarak anlaşılması amacıyla 

çekilmiştir. 

Savaş alanı fotoğrafları düşmanın muharebe düzenleri ve 

araziye yayılış tarzları ile ilgili topçu ateşi planlarına sağlam bir dayanak 

oluşturmuştur. Topçu bombardımanından sonra keşif uçaklarının çekmiş 

olduğu fotoğraflar düşman üzerinde meydana getirilen hasarın tespit edilmesi 

açısından da önemli bir kaynak oluşturmuştur. Piyade birliklerinin de hava 
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fotoğrafları ile desteklendiği, hatta tümen ve tugay karargâhlarına dağıtılarak 

mevzilerdeki askerlere kadar ulaştırıldığı bilinmektedir. Hava fotoğrafları ile 

ilgili en önemli sıkıntı kötü hava şartlarında çekim yapmanın zorluğu 

olmuştur. Kötü hava gözetlemeyi engellemiş, daha kötü hava şartları ise 

uçakları yerde kalmaya zorlamıştır. 

(3) Tren Gözetleyicileri 

Hava keşfine benzer bir amaçla ittifak devletlerinin istihbarat 

servisleri, 1916 yılının sonuna kadar çok geniş bir tren gözetleme ağı 

kurmuşlardır. Alman birliklerinin hareketleri düzenli bir şekilde not edilmiş ve 

elde edilen bilgiler posta güvercinleri aracılığıyla gönderilmiştir. İlk büyük tren 

gözetleme ağının kodu, aynı zamanda ağın yöneticisi de olan Brazil 

Frankignoul’un soyadı olan FRANKIGNOUL olmuştur. Bu ağ yaklaşık olarak 

yirmi tren gözetleme postasından oluşmuş ve Belçika ile Kuzey Fransa’yı 

kapsamıştır (Richelson, 1995: 22).  

Alman işgali altındaki Belçika ve Fransa’da en geniş tren 

gözetleme ağı olan ve savaşın sonuna kadar Almanlar tarafından tespit 

edilemeyen bir başka ağın kod adı “BEYAZ LEYDİ” (LA DAME BLANCHE  ya 

da WHITE LADY) olmuştur. Bu ağın elli bir gözetleme postası ve bin iki yüz 

çalışanı bulunmaktaydı. Alman hareketleri büyük bir titizlikle gözetlenmiş, 

raporlar biraraya getirilmiş ve şifrelenerek merkezlere gönderilmiştir. Savaşın 

son on sekiz ayı boyunca işgal altında bulunan topraklardan gelen 

istihbaratın % 75’inin bu yolla elde edildiği yönünde tespitlerde bulunulmuştur 

(Richelson, 1995: 23). 

Gözetleyicilere lokomotif ve vagonların her bir bölümünün 

teşhis edilmesi emri verilmiştir. Gözetleyiciler ellerindeki kısaltma listeleri 

yardımıyla birkaç dakika içinde trenin neler taşıdığını kolayca tespit 

edebilmişlerdir. Örnek olarak şu şekilde yazılan bir rapor; 
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1735 1VOF/28WSL&CHV 

4W#4CN/5W#12CAIS 

1W#2CUIS/15W#20 

CHR/band noir 

epauliere jaune 

No.15 

Şifresi çözülerek okunduğu zaman anlamı şu olacaktır; 

Saat 17:35 Bir subay vagonu / Yirmi sekiz asker ve at vagonu 

Dört toplu dört vagon / On iki cephane sandığı olan beş vagon 

İki sahra mutfaklı bir vagon / Yirmi kamyonlu on beş vagon 

Siyah şapka şeritleri 

Sarı omuz şeritleri 

Alay numarası 15 

Tren gözetleyicilerinin yanında İngilizler tarafından Alman 

uçaklarının durumları hakkında bilgi elde edilmesi maksadıyla hangar ve 

havaalanı gözetleme postaları da teşkil edilmiştir. Ayrıca düşen müttefik 

uçaklarının personelinin kaçmalarına yardımcı olmak görevi de bu postalara 

verilmiştir (Richelson, 1995: 24). 

(4) Sabotajcılar 

Birinci Dünya Savaşı öncesi Amerika hakkında istihbarat 

toplamaya “gerek görmeyen” Almanya, Amerika’nın gelişen ekonomisi ve 

silah sanayi ile ittifak devletlerine yardım etmesi karşısında yeni önlemler 

almak zorunda kalmıştır. Almanya’nın Amerika’daki büyükelçisi Johann von 

Bernstorff, Amerikan topraklarında doğrudan espiyonaj operasyonları 

yapılmasını teklif etmiştir. Buna göre; Amerika’nın müttefiklere silah yardımını 

kesmek için askerî tesisleri, limanları ve hatta gemilerine sabotajlar 

düzenlenmesi gerekmektedir (Richelson, 1995: 28).  



 63 

Almanya; örtülü faaliyet metodlarından biri olan sabotajları, ilk 

olarak Amerika’ya silah ve diğer savaş gereçlerini yapmasında hammadde 

sağlayan Kanada’daki Welland Kanalı’nı yok etmeyi planlayarak başlatmıştır. 

Kanal hakkında bilgi edinme girişimleri kanalın çok iyi korunması nedeni ile 

sonuçsuz kaldığından dolayı ilk sabotaj girişimi başarısız olmuştur. 

11 Kasım 1914 günü Alman Genelkurmayı askerî ataşelerine 

gönderdiği mesajda “terörist organizasyonların üyeleri arasından tahrip edici 

ajanların kiralanması” emrini vermiştir ve bundan on yedi gün sonra da bütün 

tahripçi ajanların ve gözetleyicilerin seferber edilmesini ve mühimmatların 

İngiltere, Fransa, Kanada, Rusya ve Amerika’ya gitmek üzere yüklendiği sivil 

ve askerî bütün limanların, mühimmatların saklandığı cephaneliklerin ve 

askerî garnizonların tahrip edilmesi mesajını yayımlamıştır (Richelson, 1995: 

28). Bu emirden sonra savaşın bitişine kadar Amerika’nın birçok silah ve 

barut fabrikalarında patlamalar olmuş, silah taşıyan gemiler alev almış, silah 

sevkiyatı yapmak üzere limanlarda bekleyen gemi ve kargolar havaya 

uçurulmuş ve silah, mühimmat ve personel taşıyan trenler harabeye 

dönmüştür (Volkman, 2004: 207-222). Bir başka yöntem de yangın çıkarıcı, 

puro görünümünde bombalar olmuştur. Bu “puro”lar on beş gün sonra 

kendiliğinden yanmaya programlanmıştır ve bu süre gönderilecek 

malzemenin yüklenmesi ve yola çıkması, ancak gideceği yere varamaması 

için yeterli bir süre olarak düşünülmüştür. Bu sayede yolculuk esnasında 

çıkan yangından dolayı kimse sorumlu tutulamayacaktır. 

Sabotajların Amerika’ya yaptığı zararın yüz elli milyon dolardan 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Birleşik Devletleri savaş dışında tutmak için 

kurulan Ulusal Barışçı İşçi Konseyi adlı teşkilatın da Washington ataşesi 

Franz von Papen tarafından kurulduğu ve masraflarının onun tarafından 

karşılandığı ortaya çıkmıştır. Papen’in bir trende takip edilirken unuttuğu 

çantasında ele geçirilen çek defterinin dip koçanları incelendiğinde o 

dönemde Amerika’daki casusluk faaliyetleri için kırk milyon dolar tutarında bir 

paranın bizzat kendisi tarafından kullanıldığı belirlenmiştir (Riess, 1949: 6).  
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(5) Denizlerde Haberleşme İstihbaratı (COMINT) 

Kara savaşlarında yürütülen haberleşme istihbaratı, kısa 

zamanda kendini deniz savaşlarında da göstermiştir. Birinci Dünya 

Savaşı’nın bilinen en iyi haberleşme istihbaratı organizasyonu İngilizler’in 40 

OB24’si olmuştur. Almanların denizaşırı haberleşme kablolarını kesmek 

suretiyle onları telsiz, radyo veya yabancı kabloları kullanmaya mecbur 

etmişler ve bu sayede çok büyük miktarlarda istihbarat elde etmişlerdir 

(Richelson, 1995: 37). 

İttifak devletlerinin haberleşme istihbaratında bu kadar başarılı 

olmalarının en büyük sebebi; Almanlar’ın denizde kullandıkları üç ayrı kod 

kitabını ele geçirmiş olmalarıdır. Bunlar; Alman ileri karakol gemilerinin ve 

hava taşıtlarının kullandığı “Handelsverkehrsbuch” kod kitabı, karaya oturan 

Alman gemisi Magdeburg’u ele geçiren Ruslar tarafından bulunan ve 

raporların kodlanması ile diğer sinyallerin kodlanarak yeniden şifrelenmesine 

yarayan “Signalbuch der Kaiserlichen Marine” kod kitabı ve son olarak batık 

bir Alman destroyerinin sandığında bulunan “Verkehrsbuch” kod kitabıdır 

(Richelson, 1995: 38-39).  

(6) Propaganda 

Politik propaganda yirminci yüzyılın ilk yarısının başta gelen 

olgularından biri olmuştur. Propaganda olmaksızın, komünist devrimi ile 

faşizmin tasarlanması bile güç olurdu. Lenin, Bolşevizmi yerleştirebilmesini 

büyük ölçüde propagandaya borçludur; Hitler de iktidarı alışından 1940'a 

kadar bütün zaferlerini her şeyden önce propagandayla kazanmıştır. Çok 

farklı biçimlerde bile olsa, yakın tarihi derinden etkileyen bu iki adam, birer 

devlet adamı, birer savaş önderi olmadan önce, birer propaganda 

dehasıydılar. Her ikisi de bu yeni silahın üstünlüğünü belirtmiştir: Lenin, 

“önemli olan bütün toplum katlarında kargaşa çıkarmak, propaganda 
                                            
24 İngiliz Deniz Kuvvetleri’nde 1914 – 1918 yılları arasında Alman radyo mesajlarının dinlendiği ve 
şifrelerinin çözüldüğü merkez. Bu merkeze 40 OB denmesinin sebebi Deniz Kuvvetleri eski binasının 
40 numaralı odasında faaliyetlerini yürütmesi olmuştur (room 40, Admiralty Old Building). 
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yapmaktır” demiştir. Hitler de: “Propaganda, iktidarı elde tutmamızı sağladı, 

dünyayı fethetme olanağını da bize gene propaganda verecek” demiştir 

(Domenach, 1969: 3).  

Propaganda bir doktrini yaymak, hedef toplum ve bireyleri aynı 

fikir etrafında buluşturmak, karşı tarafın düşünce ve psikolojisini istenen 

seviyelerde değiştirmek için, düzenli ve devamlı olarak telkinlerde bulunmak 

ve faaliyet göstemek olarak tanımlanmaktadır. Daha kısa bir ifade ile 

propaganda; bir fikrin her çeşit vasıtadan yararlanılarak hedef kitleye telkin 

edilmesidir (Şimşek, 2005: 26). 

Birinci Dünya Savaşı propagandanın yoğun olarak kullanıldığı 

ve yeni teşkilatlanmaların yapıldığı bir genel savaş olmuştur. Propagandadan 

sorumlu olanlar savaş süresince sadece düşman tarafa değil, tarafsız 

ülkelere, kendisiyle birlikte savaşan müttefik ülkelere ve hatta kendi 

vatandaşlarına propaganda uygulamışlardır. Teknolojik imkânların yetersiz 

olmasına rağmen devletler; radyolar, hoparlörler (Şimşek, 2005: 129), 

broşürler, gazeteler, kuryeler, motorlu araçlar, uçaklar, balonlar, gemiler, 

uçurtmalar ve hatta top ve tüfeklerden faydalanmışlardır (Sarısaman, 1999: 

7-9). 

İngiltere 1918 yılında Wellington House’da Propaganda 

Dairesi’ni kurmuştur (Köni, 2002: 151). Amerika, gazeteci Walter Lippman ve 

psikolog Edward Berneys’den savaş boyunca faydalanmış ve propagandayı 

bilimsel yöntemlerle uygulamıştır. Almanya 1933 yılında Hitler’in başa 

geçmesiyle “Halkın Aydınlatılması ve Propaganda Bakanlığı”na Dr. Joseph 

Goebbles’i getirmiştir. Bakanlığın alt şubelerinde çalışmak üzere gazeteciler, 

müzisyenler, tiyatrocular, film yapımcıları, edebiyatçılar ve radyocular davet 

edilmiştir. Sovyet Rusya’da propaganda iki anlamda kullanılmıştır: Bunlardan 

birincisi; Marksist ideolojin ve onun gerektirdiği yaşam biçiminin yayılması 

olan propaganda, ikincisi ise uygulanacak ülke içinde politik huzursuzluklar 

çıkarmak ve kamuoyunu istenen fikir birliğine ulaştırmak olan ajitasyon 

olmuştur (Wikipedia [web], 2005)   
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c. İki Savaş Arası Dönemde İstihbarat Faaliyetleri 

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra istihbarat faaliyetlerinin 

uluslararası sahneden çekilmediği görülmektedir. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde savaş sonrası personel indirimine rağmen Askerî İstihbarat 

Bölümü’nün 1916 yılındaki mevcudunun yirmi beş katı olduğu görülmektedir 

(Richelson, 1995: 64). Almanya, savaş sonrası ağır barış şartları ve askerî 

sınırlılıklarına rağmen çeşitli istihbarat teşkilatları kurmayı tercih etmiştir. 

Birçok istihbarat servisi sadece perde arkasından çalışmalarına 

devam etmemiş, aynı zamanda uluslararası ilişkilere de yön vermiştir. 

Haberleşme istihbaratı üzerinde çalışarak sinyallerin tespit edilmesi ve 

şifrelerin çözülmesi işi ile uğraşan istihbarat örgütlerinin takdire değer 

çalışmaları olmuştur, ancak istihbaratın hiçbir formu onun savaş sonrası 

geçen on iki yıllık süre içinde başardıkları ile boy ölçüşememiştir. Kripto 

büroları savaş döneminde olduğu gibi savaş sonrası dönemde de çok önemli 

faaliyetlerde bulunmuştur. İngiliz Dış İşleri Bakanı George Nathanial 1920’li 

yıllar boyunca kriptolojinin “en ucuz ve en güvenilir gizli servis işi” olduğunu 

söylemiştir (Richelson, 1995: 64). 

(1) 1919 – 1929 Arası Dönem 

Savaş sonrası, birçok haberleşme istihbaratı servisi askerî 

teşkilatların sivil varisleri olmuşlardır. 1919 yılının başlarında İngiliz kabinesi, 

savaş zamanında haberleşme istihbaratı icra eden Room 40 ve Ordu 

COMINT organizasyonu MI-1b’yi birleştirerek sivil bir örgüt kurmayı ve barış 

zamanı faaliyetlerini bu örgütün yürütmesini kararlaştırmıştır. Bunun üzerine 

1 Kasım 1919’da İngiltere Devlet Kod ve Şifre Okulu (Government Code and 

Cipher School, GC&CS) kurulmuştur (Laqueur, 1993: 206). 

Okulun açıklanan amacı; “bütün hükûmet departmanlarında 

kullanılan kod ve şifrelerin güvenliğinin sağlanması için tavsiyelerde 

bulunmak ve bu kod ve şifreleri tedarik etmek” olmuştur. Bir de okulun 
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açıklanmayan amacı vardır, o da; “dış güçler tarafından kullanılan bütün 

haberleşme şifrelerinin çözülmesi metodları üzerinde çalışmak”dır. Şifresi 

çözülen her türlü haberleşme Dış İşleri Bakanlığı’nda toplanmış ve burada 

hangilerinin kimlere dağıtılacağı kararlaştırılmıştır (Richelson, 1995: 65). 

1920 yılındaki Devlet Sırları Kanunu İngiltere hükûmetine 

imparatorluğa ait olan bütün topraklarda kablo yoluyla yapılan her türlü telgraf 

haberleşmesinin bir kopyasını ele geçirme yetkisi vermiştir (Richelson, 1995: 

65). İngiliz şifre çözücüler için bu kopyaları ele geçirmek çok kolay olmuştur, 

çünkü dünya üzerindeki kabloların çoğu İngiliz şirketleri tarafından yapılmıştır 

veya imparatorluk toprakları üzerinden geçmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri de, Herbert Yardley tarafından 

yönetilen sivil bir şifre bürosu kurmuştur. Haziran 1917 yılında kurulan büro 

askerî istihbaratın sekizinci bölümüne bağlı olduğundan dolayı MI-8 (Şifre 

Bürosu) adını almıştır. Yardley ve arkadaşları büronun merkezini başkentten 

New york’a taşımışlar ve adı çalıştıkları mekanlarda dolayı “Karanlık Oda” 

olarak bilinmeye başlamıştır (Richelson, 1995: 69). 

1920’li yıllardan itibaren Karanlık Oda, Avrupa’nın birçok 

ülkesindeki çeşitli şifre ve kod sistemleri üzerinde çalışmalarına başlamıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan şifre çözücülerinin yaklaşık yirmi beş 

yıllık periyod süresince odaklandıkları en önemli devlet Japonya olmuştur. İki 

Pasifik devletinin sürtüşmesi giderek artarken Herbert Yardley, Japonlara ait 

tüm askerî, siyasi, diplomatik ve deniz kodlarını çözmüştür. 

1929 yılına kadar faaliyetini sürdüren Karanlık Oda Başkan 

Herbert Hoover döneminde Dış İşleri Bakanı Henry Stimson’un ünlü 

gerekçesiyle kapanmıştır (Volkman, 2005: 153): “Centilmenler başkalarının 

mesajlarını okumazlar.” 

Almanya’nın savaştan yenik çıkması ve çok ağır maddelerle 

dolu olan “Versailles Barış Antlaşması”nı imzalaması mevcut istihbarat 
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servislerini de derinden etkilemiştir. Alman Genelkurmayı lağvedilmiş ve 

yerine Birlik Departmanı (Truppenamt) kurulmuştur. Yabancı Ordular Şubesi 

analiz ünitesi, Truppenamt’ın Üçüncü Şubesi (T3); IIIb’nin geriye kalan 

bölümü ise T3’ün Savunma (Abwehr) Grubu olmuştur (Richelson, 1995: 77). 

Hemen hemen aynı zamanlarda, Eylül 1919, kara ve deniz 

haberleşme istihbaratı servisleri oluşturulmuştur. Kara organizasyonu, 

İttifaklar-Arası Askerî Kontrol Komisyonu’nun dikkatini çekmemek için Ordu 

Yüksek Komutanlığı Gönüllü Değerlendirme Ofisi ismini almıştır. Dış Ofis 

Teşkilatı, C Bürosu, yabancı diplomatik haberleşmeleri çözecek bir yapı 

haline getirilmiştir. Şubat 1920’de Gönüllü Değerlendirme Ofisi, Savunma 

Bakanlığı’na bağlanmış ve adı Ordu Yüksek Komutanlığı Şifre Bürosu olarak 

değiştirilmiştir ve birkaç yıl içinde Abwehr’in “2’nci Grup”u olmuştur 

(Richelson, 1995: 77). 

Deniz Kuvvetleri de Gözetleme Servisi (Beobachtungs Dienst), 

Deniz Tedarik Organizasyonu ve Dünya İstihbarat Servisi şeklinde 

teşkilatlanmış ve açık kaynak istihbaratı, gizli istihbarat ve karşı istihbarat 

faaliyetleri yürütmüştür. 1928 yılında Savunma Bakanı Kurt von Schleichter, 

T3’den Abwehr Grubunu, Deniz Kuvvetlerinden de Dünya İstihbarat Servisi’ni 

alarak Savunma Bakanlığı Şifre Merkezi ile birleştirmiş ve Abwehr Şubesine 

bağlamıştır. Bu yeni şube dört bölümden oluşmaktaydı: Espiyonaj (I), Şifre 

Ünitesi (II), Karşı İstihbarat (III) ve Deniz Kuvvetleri Grubu (IV) (Richelson, 

1995: 78). 

(2) 1930 – 1939 Arası Dönem 

1929 ile 1939 yılları arasında yaşanan Büyük Buhran dünya 

çapında ekonomik, politik ve sosyal kargaşaların yaşanmasına ve 

Almanya’da Hitler’in başa gelmesine sebep olmuştur. Dünya istihbaratı da bu 

gelişmelerden etkilenmiştir. Dönemin yükselen güçleri Almanya ve Japonya 

saldırgan dış politikalarını istihbarat servislerini güçlendirerek destekleme 

yoluna gitmişlerdir. Amerika, İngiltere ve Fransa gibi devletler de bu 
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gelişmeler karşısında istihbarat operasyonlarını özellikle bu iki devlet 

üzerinde yoğunlaştırmışlardır. 

Bu esnada Sovyetler Birliği’nin istihbarat aygıtının çok çeşitli 

hedefleri bulunmaktaydı. Amerika ve İngiltere’de icra ettiği insan istihbaratı 

operasyonları sayesinde yalnızca yaklaşan savaşta değil, aynı zamanda 

Soğuk Savaş döneminde de çok değerli olacak bilgiler elde etmiştir 

(Richelson, 1995: 79). 

Amerikan ordusu Herbert Yardley’in Karanlık Odası 

kapanmadan evvel, 5 Nisan 1929’da, düşman kodlarının ve şifrelerinin 

çözülmesi, görünmeyen mürekkeplerin tespit edilmesi ve düşman radyo ve 

kablolu haberleşme trafiğine müdahale edilmesi görevlerini yüklediği Sinyal 

Kolordusu’nu teşkil etmiştir. Bundan bir ay sonra da istihbarat dünyasında ilk 

kez dile getirilen Sinyal İstihbaratı Servisi (SIS)25’ni kurmuştur. Bu yeni “sinyal 

istihbaratı” terimi SIS’in görevini daha geniş bir alana yayarak sinyal yayıcı 

aracın dünya üzerindeki konumunun tespit edilmesi sorumluluğunu vermiştir. 

Bu tarihten sonra New Jersey, Filipinler, Panama, California, Texas, Hawaii, 

Washington, Maine, Maryland, Şangay, Guam Adaları, Long İsland ve 

Florida gibi yerleşim yerlerinde kestirme istasyonları kurulmuş ve birinci 

önceliği Tokyo – Roma, ikinci önceliği de Berlin – Tokyo hattındaki bütün 

haberleşmelerin tespit ve teşhisine vermiştir (Richelson, 1995: 81).  

İngiltere’deki Devlet Kod ve Şifre Okulu ise 1930’lu yıllarda 

faaliyetlerini Japonya, İtalya ve Komüntern26 üzerinde yoğunlaştırmıştır. 

Sovyet ve Alman diplomatik haberleşmelerini çözmekte zorluklar çekse de 

askerî şifrelerin çözümünde oldukça iyi sonuçlar elde etmiştir.   

Almanya’da Hitler’in 1933 yılında başa geçmesiyle istihbarat 

servislerinin yeniden yapılanması süreci başlamıştır. Hitler bu konuda 
                                            
25 Signal Intelligence Service (SIS) olarak İngilizce’de kullanılmaktadır.  

26 1919 yılında Lenin tarafından kurulan ve komünizmin yayılması amacıyla dünya üzerindeki bütün 
komünist partilere yardımcı olan uluslararası bir organizasyon. Üçüncü Enternasyonel olarak da bilinen 
bu örgüt, 1943 yılında faaliyetlerini sona erdirmiş ve yerini 1947 yılında Cominform (Communist 
Information Bureau, Komünist Bilgi Bürosu)’a bırakmıştır (wikipedia [web], 2005).  
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anahtar rolü Yüzbaşı Wilhelm Franz Canaris’e vermiştir. Canaris ilginç bir 

isimdir, çünkü en yakın arkadaşları bile onun Hitler’e karşı yapılan her türlü 

suikastin arkasındaki kişi olduğunu iddia ederken; yabancı devletlerde 

Nasyonal – Sosyalist rejiminin yaptığı her türlü cürüm ve cinayetlerin gizli 

sorumlusunun Canaris olduğu düşünülmektedir (Hagen, 1951: 20). Canaris, 

istihbarat servislerinde ve denizlerde geçen yıllarından sonra, 1935 yılında 

Abwehr’in başına geçmiştir (Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 324). Hızla 

Gestapo27 ve Nazi Partisi’nin Güvenlik Servisi28 liderleriyle biraraya gelmiş ve 

her bir servisin sorumluluk alanlarını belirlemiştir. Buna göre kendisinin 

başında olduğu Abwehr’in görevleri (Richelson, 1995: 85); 

• Askerî istihbarat ve karşı istihbarat icra etmek, 

• Reichswehr29’de istihbarat faaliyetlerinde bulunmak, 

• Espiyonajdan korunmak maksadıyla koyulmuş olan 

yönetmeliklerin uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, 

• Silahlı kuvvetlere yeni giriş yapan subayların kontrol ve 

denetimlerini yapmak, 

• Ulusal güvenliği etkileyen bütün sorunlarla ilgili politikalar 

tespit etmek ve bu politikaların uygulanmasını sağlamak olmuştur. 

Canaris’in sorumluluklarını bu şekilde belirlemesinden sonra 

Alman haberleşme istihbaratında da belirgin değişiklikler yaşanmıştır. 1933 

yılında Hava Bakanlığı’na bağlı bir Araştırma Ofisi (Forschungsamt) teşkil 

edilmiştir. Aynı dönemde Almanya’da COMINT üzerine çalışan birçok teşkilat 

çalışmalarına başlamıştır. Bunlar; Canaris’in Abwehr’inin kontrol ettiği Silahlı 

Kuvvetler Şifre Çözme Servisi, Deniz Kuvvetleri’nin kendi dinleme servisi 

olan B-Dienst ve Dış İşleri’nin Pers Z organizasyonu olmuşlardır (Richelson, 

1995: 86). 

                                            
27 (Geheime Staatspolizei) Almanya’da 1933 yılında Hitler döneminde kurulan gizli, siyasi polis örgütü 
(Britannica [web], 2005). 

28 Almanca aslı Sicherheitsdienst’dir. Kısaca SD olarak kullanılmıştır. 1932 yılında Nazi Partisi’nin gizli 
servisi olarak faaliyetlerini sürdürmüş ve Gestapo’nun “kardeş organizasyonu” olarak anılmıştır 
(Britannica [web], 2005). 

29 1918 ile 1935 yılları arasında görev yapan Alman Silahlı Kuvvetleri. 1935 yılında yerini Wehrmacht’a 
(Güvenlik Kuvvetleri) bırakmıştır. 
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Sovyetler Birliği 1922 yılında ÇEKA’nın ismini GPU 

(Gosudarstvennoye Politicheskoye Upravlenie; Devlet Siyasi Müdürlüğü) 

olarak değiştirmiş ve NKVD (Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del; İç İşleri 

Halk Komiserliği)’ye bağlamıştır. Kasım 1923’de GPU, OGPU (Ob'edinennoe 

Gosudarstvennoe Politicheskoe Upravlenie; Birleşik Devlet Siyasi Dairesi) 

olmuş ve NKVD’den ayrılmıştır (Richelson, 1986: 10-11). 

1930’lu yıllar Sovyet istihbaratının karışıklık ve zafer 

zamanlarıdır. 1934 yılında OGPU tekrar NKVD’nin içine alınmış ve GUGB 

(Glavnoe Upravlenie Gosudarstvennoi Bezopasnosti; Devlet Güvenlik Ana 

Yönetimi) adıyla çalışmıştır (Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 334). 

Sovyet istihbarat sistemindeki karışıklıklar Stalin’in 1936-38 

yılları arasında milyonlarca insanın ölümüne yol açan ve aralarında yüksek 

düzeyde istihbarat yöneticilerinin ve generallerin de bulunduğu tasfiye 

sürecinde yaşanmıştır. Bu tahribata rağmen Sovyet istihbaratı 1930’lu 

yıllarda hem haberleşme istihbaratı ve hem de insan istihbaratı alanlarında 

önemli kazanımlar elde etmiştir. COMINT alanında anahtar isimlerden birisi 

General Yan Karlovich Berzin olmuştur (Richelson, 1995: 87). 

Berzin, OGPU ve askerî istihbarattan sorumlu Dördüncü Bölüm 

ile birlikte o dönemde dünyanın en geniş ve zengin COMINT ünitesini 

kurmuştur. Özellikle Japonya üzerinde istihbarat operasyonlarına ağırlık 

vermiş ve Tokyo – Moskova hattında yapılan tüm haberleşmeleri ele 

geçirmiştir. Sovyetler yalnızca haberleşme istihbaratında değil, aynı zamanda 

kendi saflarına çektiği ajanlarıyla da diğer servislere büyük fark atmıştır.  

Berzin’in Sovyetler adına çalıştırdığı en başarılı ajanı Alman 

Richard Sorge olmuştur (Akar, 2005: 238). 1895’de Rus Kafkasları’nda bir 

Alman petrol mühendisinin oğlu olarak dünyaya gelen Sorge, I. Dünya 

Savaşı başlarken Alman ordusuna katılmıştır. İki kez yaralanmış ve 1920’de 

komünist olarak Alman Komünist Partisi’ne girmiştir. Savaştan sonra 

Hamburg Üniversitesi’nde siyasi bilimler eğitimi almış ve buradan mezun 
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olmuştur. 1924 yılında Komüntern yetkilileri kendisini eğitim almak üzere 

Moskova’ya yollamışlardır. Sorge, ana dili olan Almanca’nın yanında çok iyi 

İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir ve bunlara Çince ve Japonca’yı da 

eklemiştir (Volkman, 2005: 138). 

1929 yılında Berzin tarafından Dördüncü Bölüm’e alınan Sorge, 

önce Şanghay’a (Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 471) ardından da Tokyo’ya 

gönderilmiştir. Tokyo’da, Japonların Sovyetler Birliği’ne saldırıp 

saldırmayacakları hakkında istihbarat toplamakla görevlendirilmiştir (Akar, 

2005: 248). Tokyo’ya gitmeden önce Almanya’da gazetecilik eğitimi almış, 

Nazi partisinin ateşli bir taraftarı olmuş ve hatta Joseph Goebbels’in 

Propaganda Bakanlığı’nda önemli kişilerle tanışmıştır (Richelson, 1995: 90). 

1934 yılında Tokyo’ya döndüğünde Almanya’nın Japonya’daki askerî ataşesi 

ve daha sonra büyükelçisi olan Albay Eugene Ott ile tanışmış ve O’nun 

Berlin’e Japon ordusu hakkında gönderdiği bilgileri O da düzenli olarak 

Moskova’ya göndermiştir. Ayrıca, Japonya’da politika haberleri yazan ve 

komünist olan Hotsumi Ozaki sayesinde de hükûmet planlarını Sovyetler’e 

iletmiştir. Ancak, 1941 yılında Japon Komünist Partisi’nden birkaç kişinin 

yakalanması ve işkence edilmesi sonrasında gelişen olaylar tüm şüpheleri 

Sorge üzerine çekmiştir. Sorge, Sovyetler’e Almanlar’ın saldıracağını, 

Japonların ise güneyde hammaddenin bol olarak bulunduğu adalara 

saldıracağı bilgisini ulaştırmasına rağmen Stalin kendisini dinlememiştir. Bu 

gelişmeler olurken Sorge, Japon gizli servisi Kempei Tai tarafından 

yakalanmış ve 1944’de idam edilmiştir (Volkman, 2005: 143).  

Sovyetler’in sızmayı başardıkları bir başka ülke İngiltere 

olmuştur. Dünya istihbarat tarihinde adı “Cambridge Beşlisi30” olarak anılan 

grup 1934 ile 1951 yılları arasında İngiltere’de Sovyetler Birliği adına 

casusluk yapmışlardır. Cambridge Beşlisi eğitimlerinin ardından çeşitli 

yöntemlerle İngiliz istihbarat birimlerine veya dış işleri bakanlığı görevlerine 

girmişlerdir. Bu grubun bilinen dört üyesi vardır ve beşinci üye hakkında 

çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır (Wikipedia [web], 2005). Ancak, en çok 
                                            
30 Bu grup hakkında “Cambridge Üçlüsü” (Dünya Casusluk Tarihi, IV, 1974: 943) ve “Cambridge 
Dörtlüsü” (Wikipedia [web], 2005) de denmektedir.   
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kullanılan isimleriyle Kim Philby, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony 

Blunt ve John Cairncross sayılabilir. Grubun en önemli özelliği; üyelerinin 

tamamının Cambridge Üniversitesi’nden mezun olması ve komünizme 

duydukları bağlılık olmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, IV, 1974: 943-957).  

3. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİNDE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ 

1930’lu yıllarda istihbarat toplama faaliyetleri özellikle diğer 

devletlerin politik amaçları ve askerî gelişimleri ile ilgili olmuştur. Diğer bir 

önemli faaliyeti de; ileride muhtemelen düşman olacak olan devletler 

tarafından herhangi bir şekilde sürpriz bir taarruzun gerçekleşmesini 

engellemekle ilgili çalışmalar teşkil etmiştir. 1930’lu yılların sonları ile 

1940’ların başları Orta Avrupa, Sovyetler Birliği ve Pearl Harbor’daki 

gelişmeler dikkate alındığında dünyadaki ana güçlerin istihbarat 

operasyonlarında başarısız oldukları söylenebilir (Richelson, 1995: 103). 

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkış nedeni aslında Birinci Dünya Savaşı’nın 

sonunda yapılan barış antlaşmalarına dayanmaktadır. 1919 Versailles Barış 

Antlaşması’nın kurmuş olduğu statüye, daha ilk anlardan itibaren tepkiler 

başlamıştır. Bunun sonucunda da yeni sorunlar ve bunalımlar ortaya 

çıkmıştır. Versailles statüsünün korunmasına ilişkin alınan önlemler de, buna 

karşı olanları engelleyememiştir. Böylece, özellikle 1930’lardan itibaren 

Avrupa güçler dengesinde yeni gelişmeler meydana gelmiş, Almanya’da 

Hitler’in, İtalya’da Mussolini’nin başa gelmesi, Sovyetler Birliği’nin güçlenmesi 

gibi, statükocu devletlerle statükonun değişmesini isteyen ve dünya 

paylaşımında söz sahibi olmak isteyen devletler arasında siyasi, ekonomik ve 

askerî çekişmeler başlamıştır. Aynı şekilde doğu temsilcisi Japonya da 

yeterince güçlendiğini düşünerek dünyadan gerekli payını almayı 

düşünmüştür. Bunlar arasındaki çatışmalar da İkinci Dünya Savaşı’nın 

çıkmasına neden olmuştur (Uçarol, 1995: 595). 

Savaşın başlamadan önceki son birkaç yılı Almanya’nın Versailles 

hükümlerini yıkması ve İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği gibi devletlerin bu 
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gelişmelere göz yumması, daha doğrusu doğrudan müdahale etmemesi ile 

geçmiştir. Bu süre içinde Almanya 1936’da Ren bölgesini işgal etmiş, 

1938’de Çekoslavakya’dan Südetleri almıştır (Uçarol, 1995: 539-542). Bu 

dönem içinde istihbarat servislerinin en büyük yanılgıları Almanya’nın 

yeniden silahlanmasının doğru değerlendirilememesi ve askerî kapasitesinin 

hangi boyutlara varacağına dair çalışmaların geç başlaması olmuştur 

(Richelson, 1995: 104).  

İkinci Dünya Savaşı, istihbarat servislerinin profesyonelleşmeye ve 

kurumsallaşmaya başladıkları önemli adımların atıldığı bir genel savaş 

olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat dünyasına bir daha 

çıkmayacak şekilde girmiştir, özel operasyonlar, sabotajlar ve suikastler 

istihbarat servisleri tarafından planlanıp icra edilmiştir, çift taraflı casuslar 

savaşın kaderinde önemli roller üstlenmişlerdir, sürpriz ataklar uygulayan 

devlet için istihbarat başarısı diğer devlet için ise başarısızlığı olarak 

değerlendirilmiştir, teknolojik gelişmelerin tamamından azami derecede 

faydalanılmıştır ve savaşta yer alan devletlerin vatandaşları da kitleler 

halinde istihbarat ve karşı istihbarat faaliyeti icra etmişlerdir. 

  a. Amerika’ya İstihbaratta Çığır Açtıran Saldırı: Pearl Harbor 

Hitler’in Sovyetler Birliği’ne beklenmedik bir şekilde saldırmasının 

üstünden altı aydan kısa bir zaman geçtikten sonra Japonya da, Güney 

Asya’ya saldırarak kendisine ekonomik ambargo uygulayan Amerika, 

İngiltere ve Hollanda’ya savaş açmıştır (Richelson, 1995: 115). Saldırı 7 

Aralık 1941 günü Amerika’nın Hawaii’deki Pearl Harbor limanına yapılmıştır 

ve Amerikan tarihinin en acı hatırası olmuştur. Japonya için mükemmel bir 

istihbarat başarısı olarak değerlendirilse de baskın sonucunda elde edilen 

başarının ABD tarafından daha sonraki savaşlarda dengelendiği ve bunun 

sebebinin Japon istihbarat eksikliğinden kaynaklandığı söylenebilir (Volkman, 

2004: 299). 
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Japonya’nın Z Planı olarak nitelediği bu operasyonda (Dünya 

Casusluk Tarihi, II, 1974: 572) her iki taraf da istihbarat faaliyetleri açısından 

bazı hatalar yapmışlardır, ancak Amerikan istihbarat servislerinin yaptığı 

hatalar çok daha büyük olduğundan plan başarıyla sonuçlanmıştır denebilir. 

Öncelikle Amerikan donanması üssün daima bir saldırıya açık olduğunu 

düşünmüştür, ancak filolarının Japon saldırısı karşısında denize açılarak 

onları toplu bir deniz savaşına çekeceğini varsaymıştır. Böyle bir savaşta, 

Amerikalıların tahminine göre, üstün Amerikan savaş gemileri ve uçakları 

Japon donanmasının işin kısa sürede bitirirdi. Ancak, 1930’ların sonlarında 

Japon ordusu hakkındaki ABD istihbaratı ciddi bir şekilde geri kalmıştır, 

askerî teknolojisindeki önemli gelişmeleri kaçırmıştır. Bunlar arasında 

Amerikan gemilerinin dayanabileceği 40 cm.’lik torpidolardan daha büyük, 45 

cm., torpido atabilen Japon gemilerinin geliştirilmesi, Amerikalılar’dan daha 

uzun menzile sahip bombaların geliştirilmesi ve en önemlisi Amerikalıların 

karşısına yeni silahlar çıkardıkları 1942’nin sonlarına kadar nispeten yavaş 

Amerikan uçaklarını düşüren hareketli Zero Fighter’ın gözden kaçırılması 

vardır (Volkman, 2004: 307). 

Temel olarak Amerikan istihbarat servisleri kötü bir organizasyon 

yapısı içinde, birbirlerinden habersiz ve bilgi paylaşımında bulunmadan 

çalışmaktaydı. Her bir teşkilat bütünün diğer parçalarını görmeden kendi 

ellerinde tuttukları parçalar ile anlamlı istihbarat üretmeye çalışmışlardır. Bu 

dönemde faaliyet alanı içerisinde Japonya olan birkaç istihbarat kaynağından 

söz edilebilir: Japon donanma sinyallerini tespit etmek ve gemi hareketlerine 

göre tahmini seyahat doğrultusunu saptamaya yarayan ONI31 alt radyo 

tarayıcı istasyonları, Japon donanma kodlarını hedef alan bir ONI kod kırma 

birimi olan OP-20-G, Hawaii ve başka bölgelerdeki Japon üslerini dinleyen 

telli gizli dinleme harekâtları, Amerika’daki ticari ve diplomatik Japon 

heyetlerine karşı yürütülen ONI telli gizli dinleme harekâtları, (Volkman, 2004: 

308) ve Askerî İstihbarat Bölümü MID ile yüksek düzey Japon diplomatik 

kodlarının yapıldığı makine olan PURPLE’ın şifresini kıran ve bu sayede 

                                            
31 ONI: Office of Naval Intelligence (Amerikan Deniz İstihbarat Ofisi). 
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Japon Hükûmeti’nin savaşa girme kararını öğrenebilecek olan Amerikan 

askerî kriptanalitik harekâtı MAGIC (Richelson, 1995: 118) olmuştur. 

İlk bakışta oldukça iyi bir teşkilatlanma gibi görülse de çok açık 

bir eksikliği vardır: Sovyetler’in aksine Japonya’daki durum hakkında taze 

bilgiler iletebilecek bir Richard Sorge’leri yoktur (Richelson, 1995: 117). “Bu, 

Amerikalıların Japon düşünüşüne hiç içerden bakamadıkları anlamına 

gelmektedir (Volkman, 2004: 309)”. Teknolojik üstünlüğü insan istihbaratı ile 

birleştiremediği ve sadece sinyal istihbaratını kullandığı için böylesi bir 

saldırıyı tahmin edememiştir. 

MAGIC’in bulgularına göre Amerika ile Japonya arasında bir 

savaş anlamına gelen “higashi no kaze ame” (doğu rüzgârı, yağmur) gibi 

uyarılar vardır (Richelson, 1995: 118) ve Japonların Alman köstebeği32 olan 

Kuehn’in Pearl Harbor’a yapılacak gerçek bir saldırının gelişimini sinyalle 

bildirmek için yaptığı düzenlemeleri (Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 573) 

bildiren raporlar ele geçirilmiştir, ancak bu bulguların hiçbiri Amerikan 

kuvvetlerini alarma geçirmemiş veya Pearl Harbor’daki komutanlara 

gelişmeler ile ilgili bilgiler verilmemiştir (Volkman, 2004: 311).  

Japonlar 1941 Kasım ayında büyük bir filolarını hareket 

ettirmişler, ancak radyo haberleşmelerini kesinlikle yasaklamışlardır. Birkaç 

gün sonra Amerikan sinyal istihbaratı sistemleri filonun izini kaybetmişlerdir 

(Volkman, 2004: 309; Richelson, 1995: 122). Filo, her ne kadar radyo sinyali 

göndermese de mutlaka emir alması gerekmekteydi ve bu sorunu Japonlar 

JN-25 olarak bilinen kodlarını değiştirerek çözmüşlerdir. Ayrıca Japonya 

denizaşırı diplomatlarına kod kitaplarını ve diğer hassas belgeleri yakmaları 

doğrultusunda, ki bu yaklaşan savaşın kesin belirtisidir, emir vermiştir ve 

Amerikan istihbarat servislerinin bundan haberi yoktur. Japonya, Hawaii 

konsolosu İto Moimura’dan liman hakkında ayrıntılı bilgileri almayı da ihmal 

etmemiştir. Böylece hedeflerin gerçek yerleri, sayıları ve savunma hatları gibi 

                                            
32 Köstebek: Bir kilit noktaya yükseltilmek amacıyla hedef ülkenin siyasi, istihbarat ya da askerî 
yapısına sokulan ajan. Bu ajan istenen pozisyona geldiğinde yüksek düzey istihbarat sağlayabilir 
(volkman, 2005:13).  



 77 

kritik konuların tamamı önceden saldırı ekibinin eline geçmiş bulunuyordu 

(Volkman, 2004: 312). 

Bütün başarılarına rağmen Japon istihbaratının da sınırlılıkları ve 

yanlışları olmuştur. Örneğin; saldırının sonuçlarını ya da destek kuvvetlerinin 

yolda olup olmadıklarını bildirecek bir sistem geliştirilmemiştir, Alman casus 

Kuehn’i kullanarak sinyal sistemi kurma planı da işlememiştir ve en kötü 

hataları Pearl Harbor’un en önemli hedefleri olan tersane ve Pasifik filosu için 

kullanılan yakıt deposunun Japon istihbaratınca tespit edilememiş olmasıdır. 

Eğer bu hedefler vurulmuş olsaydı Amerikan donanması en yakın tersane 

olan 4500 km. ötedeki San Francisco’yu kullanmak zorunda kalacak ve 

toparlanması aylar alacaktı (Volkman, 2004: 314).  

b. Kızıl Orkestra 

Sovyet casusluk sistemi; dünyanın her tarafına yayılmış, her 

köşede teşkilatlı bulunan yasal ve yasadışı komünist partiler ve onların 

etkisindeki solcu aydınlar ve sempatizanlarla diğer istihbarat servislerine 

karşı daha avantajlı bir konum elde etmiştir. Üstelik bu casuslar diğerleri gibi 

para, çıkar, görev gibi kendilerine dayatılan bir nedenden dolayı değil; 

doğrudan doğruya ideolojileri uğruna gönüllü olarak istihbarat yaptıklarından 

dolayı daha güvenilir unsurlardan oluşmaktaydı (Akar, 2005: 256). 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte Almanya’da 

Nazizmin egemenliği ele geçirmesi ve en büyük düşmanlarının komünistler 

ve Yahudiler olması, bu iki kesimi Almanya aleyhinde her türlü faaliyete 

girmeye itmiştir. Almanya’da Komünist Parti dağıtılmış, üyelerinin çoğu 

tutuklanmış, öldürülmüş veya yurt dışına kaçmak zorunda kalmıştır, ancak 

halen bundan kurtulabilmiş olan kadrolar Sovyet casusluk ağının en önemli 

unsurlarından biri olan “Rote Kapelle”yi (Kızıl Orkestra33) kurmuşlardır (Akar, 

2005: 257). Kızıl Orkestra Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve 
                                            
33 Örgüt bu ismi kendi bulmamıştır, onlara bu adı veren bizzat Alman gizli servisi Abwehr olmuştur. 
Alman istihbarat jargonunda “orkestra”, işgal edilmiş ülkelerde yuvalanmış yerel casuslara verilen 
addır. Örgütün Moskova bağlantılı olduğu ortaya çıkınca da başına “Kızıl” kelimesi eklenmiştir. 
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İtalya’da Sovyetler adına Alman faaliyetleri hakkında istihbarat faaliyetlerinde 

bulunmuştur (Richelson, 1986: 14). 

Örgütün “Büyük Şefi” Leopold Trepper isminde bir Polonya 

Yahudisi’dir. Polonya’da Komünist Parti hücresine girmiş, Siyonist bir teşkilat 

olan Hechalutz aracılığıyla Filistin’e gitmiş ve orada Filistin Komünist 

Partisi’ne katılmıştır. Filistin’deki eylemlerinden dolayı İngiliz polisi tarafından 

tutuklanmış ve Fransa’ya gönderilmiştir. Burada Sovyet istihbarat örgütüne 

katılmış ve “Dom” adıyla istihbarat faaliyetlerinde bulunmuştur, ancak Fransız 

polisi bağlı olduğu örgütü çökertince Sovyetler Birliği’ne Kızıl Ordu 

Akademisine General Alexander Orlov’dan casusluk dersleri almaya gitmiştir 

(Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 541). Daha sonra Fransa ve Belçika’daki 

Sovyet istihbarat teşkilatlarının yeniden toparlanmasını sağlamıştır. 

Belçika’da “Foreign Excellent Trench – Coat” isimli şirketi kurarak bütün 

Avrupa’da alt ofisler açmış ve örgütünü bu şirket aracılığıyla yönetmiştir. 

Aynı süreç içinde örgütün Berlin uzantısı da kurulmuş ve başına 

Schulse – Boylen isminde bir Alman komünisti geçmiştir. Örgütüne 

öğretmenler, sanatçılar, subaylar ve mühendislerden oluşan geniş kapsamlı 

bir kesimi dahil etmiştir (Richelson, 1995: 125). Örgüt çalışmalarını Brüksel 

ve İsviçre’deki “Üç Kızıl” hücresiyle birlikte yürütmüş ve Aralık 1940’da 

Almanların Barbarossa Operasyonu’ndan yani Sovyetleri işgal planından 

Moskova’yı haberdar etmiştir. Ancak, Stalin aynen Sorge’nin Tokyo 

hücresinin işgali önceden bildirmesine inanmadığı gibi Kızıl Orkestra’ya da 

inanmamış ve bunun bedelini 22 Haziran 1941 sabahı ödemiştir (Volkman, 

2005: 107). 

Belçika ve Berlin hücreleri Trepper ve Schulse – Boylen’in 

liderlikleri altında 1942 yılının ortalarına kadar Sovyet Rusya’ya çok önemli 

bilgiler aktarmaya devam etmiştir. Nazi Güvenlik Servisi ve Güvenlik Polisi’ne 

göre Berlin’deki Schulse – Boysen’in casusluk ağı şu dokuz alanda faaliyet 

göstermiştir (Richelson, 1995: 126): 
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• Rus – Alman savaşının başında Alman Hava Kuvvetleri’nin 

gücü, 

• Aylık periyotlar halinde Alman hava sanayi üretim miktarlarının 

rapor edilmesi, 

• Almanya’daki yakıt durumu, 

• Almanya’nın Kafkas işgali planları, 

• Alman karargâhlarının konuşlandığı bölgeler, 

• İşgal edilen devletlerde seri olarak üretilen hava araçları, 

• Kimyasal bir savaş için üretilen ve depolanan silah ve 

materyallerin durumu, 

• Petsamo yakınlarında ele geçirilen Rus şifre kitabı, 

• Girit hava indirme harekâtındaki Alman kayıpları.     

Bu tarihten sonra örgütün çöküş süreci başlamış, Almanya 

Gestapo ve Abwehr’in ortak karşı istihbarat ekipleri ile gönderme yapan 

telsizlerin yerini araçların içine gizledikleri kestirme cihazları ile tespit etmeyi 

başarmıştır. Schulse – Boylen ve yüz on sekiz arkadaşı 1942 yılı sonlarında 

idam edilmişlerdir (Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 563).  

Ancak, Trepper için durum aynı şekilde gelişmemiştir. Trepper 

Almanlar ile Rusya aleyhine çalışmayı kabul etmiş ve bir süre Moskova’ya 

yanıltıcı bilgiler göndermiştir. Uygun bir fırsat bulduğunda Fransa’ya kaçmış 

ve Fransa işgalden kurtuluncaya kadar orada kalmıştır. Daha sonra Rusya’ya 

dönmüş, ancak ihanetinden dolayı hapis cezasına çarptırılmış ve Stalin’in 

1953 yılındaki ölümüne kadar hapiste kalmıştır. Komünizmde hayal 

kırıklığına uğrayan Trepper, kendisini siyonist ideallere adamış ve Polonya 

hükûmetine karşı Yahudiler adına çalışmalarını yürütmüştür. Burada da 

tutuklanma tehlikesi geçirmiş, fakat Sovyetler Birliği bir halkla ilişkiler 

kampanyası olarak eski ajanlarından bazılarını övmeye başlamış ve Trepper’i 

de bunların arasına almıştır. 1974 yılında Moskova’nın baskısıyla İsrail’e 

gitme izni almış ve 1983 yılında burada ölmüştür (Volkman, 2005: 110).  
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Trepper, Tokyo’daki Rus casus Sorge ile karşılaştırıldığında 

toplanan bilginin önemi bakımından, Sorge’ye denktir, örgütleme tekniği 

alanındaysa ondan üstündür. Ancak, sonları benzer olmamıştır. Sorge’ninki 

olağan bir çizgi izlemiştir: Casusluk yapmış, yakalanmış ve asılmıştır 

(Perrault, 2001: 21). 

c. Çift Çapraz (XX) Sistemi (Double – Crossed) 

Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı’nı “sihirbazlar savaşı” 

olarak nitelemiştir. Churcill’in sihirbazları Alman şifrelerini çözmek için 

bilgisayar konseptinin temellerini geliştiren matematikçiler ve öğretim 

görevlileri olmuştur (Whitaker, 1999: 5), ancak İngiltere’de insan istihbaratı 

alanında çalışan başka sihirbazlar da bulunmaktaydı. Savaş boyunca 

İngiltere’deki bütün Alman casusları yakalanmış ve Almanya’ya yanlış ve 

yönlendirilmiş bilgiler gönderen çift taraflı ajanlara dönüştürülmüşlerdir 

(Encarta [web], 2005). Hitler, müttefik planları ve niyetleri konusunda o kadar 

aldatılmıştır ki; 1944 yılında Fransa’nın kuzeyindeki Pas de Calais’de aslında 

var olmayan bir Amerikan ordusu Alman Wehrmacht ordusunu durdurmuştur 

(Whitaker, 1999: 11). 

Alman istihbarat servisi Abwehr’in pasifleştirilmesi amacıyla 2 

Ocak 1941’de kurulan (Richelson, 1995: 141) Çift Çapraz (XX) Komitesi34 

Hugh Trevor – Roper, Thomas Robertson, Dick White ve J.C. Masterman 

adlı istihbarat çalışanlarından oluşmuştur. Çift Çapraz operasyonları karşı 

istihbarat alanında dünya rekoru kırmıştır: İkinci Dünya Savaşı sırasında 

İngiltere’ye gönderilen yüz otuz sekiz casusun ve İngilizlere kaşı casusluk 

yapması için Almanlar tarafından gönderilen yaklaşık iki düzine ajanın her biri 

MI5 aracılığıyla tek tek İngiliz tarafına geçirilmiş, bunlardan kırkı çift yönlü 

ajanlık konusunda başarılı olmuş ve savaş bitene kadar Almanya’ya yanlış 

bilgi akımı sağlamışlardır (Volkman, 2004: 94). 

                                            
34 Çift Çapraz İngilizce’de Double – Cross’dan gelmektedir ve kelime anlamı da aldatma, kandırma, 
ihanet etme demektir.  
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Komite üyelerinden Trevor – Roper, İngiltere’ye denizaltılar veya 

paraşütlerle giren casusların iletişim maksadıyla kullandıkları sistemi 

çözmüştür. Bu sistem; kitap şifresi denilen ve şüphe uyandırmayacak popüler 

romanların mesajdaki kelimelerin romanın hangi sayfasında ve satırında 

geçtiğini gösteren önceden belirlenmiş bir kod sistemine göre kullanıldığı bir 

haberleşme metodu olmuştur. Trevor – Roper 1939’da Almanların casusluk 

mesajlarını kodlamak için ünlü “Yüreklerimiz Körpe ve Şendi” isimli romanı 

kullandıklarını keşfetmiştir. Bu keşifle birlikte casuslar bir bir yakalanmışlar, 

ancak klasik prosedür olan idam etmek yerine İngiltere adına çalışmaya ikna 

edilmişlerdir (Volkman, 2004: 96-97).     

Bu çift taraflı ajanların en ünlüsü GARBO kod adıyla bilinen ve 

müffetik ordularının Haziran 1944’de Normandiya çıkarması esnasında kilit 

rol oynayan İspanyol işadamı Juan Puyol’dur. İngiliz gizli servislerinde 

Almanya aleyhinde çalışmak istemiş, ancak kabul edilmeyince Alman 

servislerine İngiltere aleyhinde çalışmak için başvurmuştur. Kısa bir 

eğitimden sonra Lizbon’da çalışmış ve Nisan 1942’de İngiliz Gizli İstihbarat 

Servisi’ne kabul edilmiştir (MI5 Resmî Sitesi [web], 2005).  

1944 yılının başlarında Abwehr kendisinden yakında yapılması 

beklenen müttefik çıkarması ile ilgili bulabildiği herşeyi göndermesini 

istemiştir. Bütün aldatma operasyonlarından sorumlu olan Londra Kontrol 

Bölümü ile birlikte yapılan planın temel amacı; Almanların taarruzun gerçekte 

belirlenen zamandan daha sonra yapılacağına ve yerinin doğu yani Pas de 

Calais ya da Dover boğazı olacağına, Normandiya’dan yapılan saldırının asıl 

çıkarma bölgesi olan doğu tarafı için sadece bir başlangıç olacağına 

inandırılması olmuştur. Bu fikrin benimsetilmesi amacıyla müttefik planı doğu 

ve güneydoğuda biri gerçek diğeri sanal olan iki ordu yerleştirilmesini 

öngörmüştür (MI5 Resmî Sitesi [web], 2005).  

GARBO, Abwehr’i inandırmak için hayali ajan yardımcıları 

yaratmış ve onlardan gelen hayali müttefik raporlarını Almanya’ya 

göndermiştir. Bu raporlarlardaki bilgiler diğer çift taraflı ajanların gönderdiği 
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sahte bilgilerle örtüşmüştür. TATE kod adlı bir ajan, Birinci Amerikan Ordu 

Grubu’nun (FUSAG) tren yoluyla yükleme limanlarına yapacakları yolculuğun 

bütün planlarını sunmuş ve ana hedefin Pas de Calais olduğu fikrini 

güçlendirmiştir. Ajan TREASURE, Normandiya’nın aksi istikametindeki sanal 

birlik hareketliliklerinin tamamını rapor etmiştir ve ajan TRICYCLE, Dusko 

Popov, elinde Alman ajanlarını ikna edecek kadar yanlış bilgiyle Lizbon’a 

gitmiştir (Richelson, 1995: 142). D – Day olarak nitelenen çıkarma günü 

geldiğinde, GARBO o gün hücum donanmasının Fransa’ya gitmekte 

olduğuna dair bilgiler nakletmiştir, ama o bu mesajı ilettiğinde donanma 

çoktan Normandiya sahillerine ulaşmıştır. Daha sonra bu gecikmenin nedeni 

radyo operatörünün yanlış anlamasına bağlanmış ve GARBO’nun 

Abwehr’deki güvenilirliği bir kat daha artmıştır (Volkman, 2004: 103). 

GARBO, Hitler’in Normandiya’daki birliklerine yardım amacı ile 

göndereceği Onbeşinci Ordu tank ve piyade unsurlarının gelmesini 

engellemek için de çıkarma yapan birliklerin içinde FUSAG’ın bulunmadığı ve 

bunun anlamının asıl taarruz hedefinin Pas de Calais olduğuna dair gizli bir 

toplantıdan ele geçirilen, aslında böyle bir toplantı hiç yapılmamıştır, planları 

göndermiştir. Bunun üzerine Hitler Normandiya’ya gönderilen birliklerin 

ilerlemelerini keserek Pas de Calais’e yönlenmelerini emretmiştir (Richelson, 

1995: 143).  

ç. Özel İstihbarat Operasyonları 

Casusluk hem barış hemde savaş zamanında uygulunan olağan 

faaliyetlerden biri olmuştur. Ancak, sabotaj ve suikast gibi barış zamanlarında 

yapılmayan bazı örtülü faaliyetler savaş başladığında sınırsız uygulama alanı 

bulmuştur. İkinci Dünya Savaşı boyunca Avrupa ve Asya topraklarında icra 

edilen özel operasyonlar müttefik devletlerin hem savaşma süresini kısaltmış 

hem de işgal altında yaşayan halkın hayatlarını kurtarmıştır. 22 Temmuz 

1940’da işgal altında bulunan bölgelerde ekonomik yıkımlar yaratmak, mihver 

devletlerin ekonomik düzeni ve ulusal morallerini bozmak ve işgal altındaki 

halkı ayaklandırarak ihtilaller yapmak gibi amaçlarla İngiltere Savaş Kabinesi 
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“Özel Operasyon İdare Merkezi35”ni (SOE) kurmuştur. SOE Ekonomik Savaş 

Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüş ve Gizli İstihbarat Servisi SIS’in 

özel operasyon ünitesi D Bölümü’nü, Savunma Bakanlığı Sabotaj 

Bölümü’nden MI(R)’yi ve Dış İşleri Bakanlığı Propaganda Departmanı’nı 

kendi kuruluşuna katmıştır (Richelson, 1995: 146). 

SOE’nin ilk operasyonu Fransa’da kod adı SAVANNAH olan ve 

amacı İngiliz hedeflerinin bombalanması için uçaklarından işaret fişekleri 

bırakan Alman özel hava mürettebatının suikast ile öldürülmesi olan bir 

operasyon olmuştur. Ancak, özel takımın bazı ulaşım güçlükleri sonucu 

Fransa’ya biraz geç de olsa ulaşmasına rağmen Alman güvenlik önlemleri o 

kadar güçlü olmuştur ki, bu görev başarısızlıkla sonuçlanmıştır. SOE’nin ilk 

başarısı 5 – 6 Mayıs 1941’de F Bölümü’nün AUTOGIRO ismindeki ilk 

casusluk ağını kurmasına yardımcı olacak olan George Begue’nin sorunsuz 

olarak Fransa’ya paraşütle indiği sinyalini göndermesi üzerine 

gerçekleşmiştir. Onu diğer casuslar izlemişlerdir (Richelson, 1995: 147). 

1941’in daha önemli başarısı Mayıs 11 – 12’de JOSEPHINE B 

kodlu sekiz elektrik santralinden altısının patlatılması ve santralin bir yıl 

boyunca devre dışı kalması operasyonudur. Genel olarak SOE 1941 yılında 

başarısız olmuştur ve bunun üzerine yönetimin başına Albay Maurice 

Buckmaster getirilmiştir. 1942 Mayısı’nda BBC yayınlarını engelleyen iki 

radyo vericisinin imha edilmesi, Eylül’de Alman birliklerine yiyecek taşıyan elli 

vagonluk bir trenin sabote edilmesi, Norveç’de Almanların kimyasal silah 

yapımında kullandıkları sülfirik asidin üretilmesi için hammadde olan kükürtün 

çıkarıldığı Orkla madenlerine saldırılması, Nisan 1942’de Orkla Metal 

Şirketine ait madene  ve çıkarılan filizlerin yükleme noktalarına nakilleri için 

kurulan raylı sisteme elektrik sağlayan jeneratör ve transformatörlerin tahrip 

edilmesi, şirkete ait madenleri taşıyan trenlerin raydan çıkarılması gibi birçok 

başarılı operasyon Buckmaster döneminde gerçekleştirilmiştir (Richelson, 

1995: 150). 

                                            
35 İngilizce’de kullanılan ismi “Special Operations Executive”dir. 
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Şüphesiz SOE’nin gerçekleştirmiş olduğu en büyük operasyon 

1943 yılında FRESHMAN kodlu, atom bombası geliştirmek için gerekli olan 

“ağır su36” üretim fabrikasının devre dışı bırakılması olmuştur. Ancak, yine de 

geride önemli bir miktar ağır su stoğu kalmıştır ve bu stoklar da Almanya’ya 

nakledilmeden önceki son liman olan Skagerrak limanına ulaşamadan 

Tinnsjo gölü üzerinde iken imha edilmişlerdir (Richelson, 1995: 151). 

d. Haberleşme / Sinyal ve Hava İstihbaratı 

İkinci Dünya Savaşı haberleşme / sinyal ve hava istihbaratı 

alanlarında çok önemli gelişmelerin yaşandığı, “stratejik açıdan tüm klasik 

taktiklerin uygulanıp geliştirildiği (Caşın, 1996: 97)”, günümüz modern 

teknolojik istihbaratın tüm temel unsurlarının görüldüğü bir savaş olmuştur. 

Savaşın belki de en önemli istihbarat başarısı Almanların 

haberleşme aracı olarak kullandıkları Enigma37 makinesinin şifrelerinin 

kırılmasıdır. Enigma ilk defa 1920’li yıllarda İsviçreli mühendisler tarafından 

daha çok ticari alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak Almanlar 

makinenin askerî amaçlar için kullanılabileceğini keşfetmişler ve patentini 

satın almışlardır. 1929 ve 1933 yıllarında geliştirdikleri iki yeni modelle 

dünyanın en gelişmiş şifreleme makinesine sahip olmuşlardır38 (Volkman, 

2004:131). Makinenin şifresini kırma çalışmaları konusunda Polonya kod 

kırma ünitesi “Biuro Szyfrow 4”, 1932 yılında ilk kırılmış şifreleri okumaya 

başlamıştır. Gelişen Alman teknolojisi karşısındaki sonuçsuz kalan çalışmalar 

üç müttefik ülkenin - İngiltere, Fransa ve Polonya – İngiltere’de Bletchey 

Parkı’nda ortak bir çalışma yürütmesini zorunlu kılmıştır (Richelson, 1995: 

177). Burada yapılan çalışmalar sonunda Enigma’yı Colossus isimli bir şifre 

                                            
36 Periyodik cetvelin en başında yer alan hidrojenin çekirdeğinde bir proton ve çevresinde yalnız bir 
elektron bulunur. Ancak 5000 hidrojen atomunun birinin çekirdeğinde birde nötron bulunur. Bu 
durumdaki hidrojen atomuna döteryum adı verilir. Döteryum; hidrojenin önemli bir yerdeşi olup, bu 
izotopun zenginleştirilmesi ve oksijenle birleştirilmesinden elde edilen suya “ağır su” denir. Ağır su, 
nükleer reaktörlerde, uranyumun parçalanması sırasında çıkan nötronların yavaşlatılması için ılımlayıcı 
olarak kullanılır (Youth for Habitat [web], 2005). 

37 Enigma İngilizce’de bilmece, sır, muamma anlamına gelmektedir. 

38 Makinenin şifreleme sistemi hakkında daha geniş bilgi için bk. Ernest Volkman, Casusluk, Truva 
Yayınları, Çev: Sevda Kubilay ve Melike Atik, İstanbul, 2004. 



 85 

kırma cihazı geliştirerek bugün kullanılan modern bilgisayarların teorisini 

bulan İngiliz matematikçi Alan Turing çözmüştür (Hinsley, 1987: 214). 

Kod adı ULTRA olan bu operasyon müttefik devletlere çok değerli 

kazanımlar sağlamıştır. Britanya Savaşı’nda İngiliz ve Fransız güçlerinin 

önünü kesmeye çalışan Alman birliklerini haber vererek Dunkirk’ten 

çekilmelerini sağlamış, Alman birliklerine gönderilen emirleri okuyarak 

müttefik güçlerinin maksimum etki yapacak anahtar noktalarda toplanmalarını 

sağlamış, Alman denizaltıları ve konvoylarına düzenlenecek olan koordine 

saldırılara ilişkin mesajları çözmüş, Mareşal Ervin Rommel’in malzeme ve 

tankın az olmasından yakındığı mesajları okuyarak, İngiliz güçlerinin onu en 

güçsüz olduğu yerde, El Alamein’de, yenmesinde etkili olmuştur (Volkman, 

2004: 137-138). Ayrıca Alman U-bot filosunun ve su üstü deniz araçlarının 

mağlup edilmesinde önemli rolleri olmuştur (Britannica [web], 2005). 

Enigma’nın çözülmesi sadece Almanlara değil Pasifik’te savaşan ve Enigma 

benzeri bir şifre makinesi kullanan Japonlara da büyük zararlar vermiştir 

(Akar, 2005: 118). Pearl Harbor baskınında hücum emrini veren Amiral 

Yamamoto da Midway savaşının sonunda elde edilen istihbarat neticesinde 

uçağı düşürülmek suretiyle öldürülmüştür (Richelson, 1995: 184). 

“Elektronik alanında telsiz, uçak seyrüsefer sistemleri ve radarın keşfi, deniz 

ve hava stratejisini önemli ölçüde etkilemiştir. Alman Silahlı Kuvvetleri’nin V-

2 füzeleri, Me-262 jet av-bombardıman uçakları, U-boat denizaltıları gibi çok 

önemli baskın silah sistemleri, İngiliz uçak ve yer radarları tarafından teşhis 

edilerek, mukabil denizaltı savunma harekâtı taktikleriyle etkisiz kılınmıştır 

(Caşın, 2002: 273).” 

Müttefik ve Mihver devletler, casuslarını yeryüzünde birbirleri 

hakkında kesin bilgiler toplamak için çalıştırırken gökyüzünde de fotoğrafik 

keşif yeteneklerinin geliştirilmesi için yoğun çaba sarfetmişlerdir. İngiliz 

Kraliyet Donanması’na ait Spitfire uçakları 33,000 feet yükseklikten kaliteli 

fotoğraflar çekmek suretiyle yer birliklerine mükemmel bilgiler sunmuşlardır. 

Uzak menzillerdeki hedeflerin fotoğraflarının çekilmesinin mümkün olmaması 

neticesinde uçaklara eklenen yedek yakıt tankları aynı zamanda havacılık 



 86 

alanında da bir ilki teşkil etmiştir. Hava bombardımanlarından önce şehirler 

üzerinde gezilerek önemli hedeflerin fotoğrafları çekilmiş ve yine 

bombardıman sonrası yaratılan tahribatın derecesini de tespit etmek 

mümkün olmuştur. Denizden yapılacak çıkarmalarda sahil kesimlerindeki 

düşman hazırlık dereceleri ve birliklerin konuşlanma durumları hakkında 

geniş bilgiler elde edilmiştir (Richelson, 1995: 157-160). 

Uçakların gündüz şartlarında hava savunma birliklerine kolay 

hedef olmaları, onları gece şartlarında görev yapmaya itmiştir. Dolayısıyla 

hava keşif fotoğraf kabiliyetleri de buna göre yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca 

GEE, OBOE ve H2S gibi gece şartlarına yönelik yeni seyrüsefer sistemleri 

geliştirilmiştir. Geniş açılı kameralarla donatılmış uçaklar nehir geçiş 

harekâtlarından önce nehrin her iki yakasındaki uygun geçiş güzergâhlarının 

tespit edilmesinde de kullanılmıştır (Richelson, 1995: 161-163). Pilotları 

şaşırtmak için kullanılan renkli kamuflaj taktikleri hava keşif fotoğraflarının da 

renklenmesine sebep olmuştur (Caşın, 1996: 98). 

e. Kitle İstihbaratı: Almanya Örneği 

Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan ve gelişmesini sağlayacak 

tüm imkânları elinden alınan Almanya 1933 yılında kaderini tünüyle 

değiştirecek olan birisini ülkenin yönetimine getirmiştir: Adolf Hitler. Hitler, 

kurmaylarıyla birlikte Lenin tarzı bir istihbarat anlayışının geliştirilmesini 

sağlamıştır. Propaganda ile istihbaratın birleştirilmesi esasına dayanan bu 

anlayış iki kelime ile özetlenmiştir: Kitle esası. Kitle esası; istihbaratın sadece 

askerî alanda yapılmayıp her cephede, hayatın her cephesinde iş görmesi 

demek olmuştur. Sanayide ve entelektüel hayatta casusluk; bütün bir ulusun 

psikolojisinde, kültüründe, sağlık ve ekonomisinde, kısaca her şeyinde, 

casusluk yapmayı gerektirmiştir (Riess, 1949: 15). 1934 yılının ikinci 

yarısında çalışmaya başlayıp, 1937 ortalarında zirveye ulaşan kitle 

istihbaratının kuruluşu şöyledir (Riess, 1949: 113-114): 
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• Millî Savunma Bakanlığı’nın istihbarat servisi, önce gayriresmî 

olarak sonra da resmen Albay Walter Nikolay tarafından idare edilmiştir, 

• Yabancı devletlerde yaşayan Almanların teşkilatı, Ernst Wilhelm 

Bohle tarafından idare edilmiştir, 

• Gestapo’nun Dış İşleri Dairesi, Heinrich Himmler ve Reinhard 

Heydrisc tarafından yönetilmiştir, 

• Dış Siyasal Ofis, Alfred Rosenberg yönetmiştir, 

• Dış İşleri Bakanlığı’nın Özel Bürosu, Bakan Ribbentrop’un sağ 

kolu Canaris tarafından idare edilmiştir, 

• Propaganda Bakanlığı’nın Dış İşleri Dairesi, Joseph Goebbels 

ve Hermann Esser tarafından yönetilmiştir, 

• Ekonomi Bakanlığı’nın Dış İşleri Dairesi, görevinden resmen 

çekilmesine rağmen Hjalmar Schacht tarafından idare edilmiştir, 

• Reich Sömürge Ofisi, General von Epp tarafından yönetilmiştir  

Bu teşkilatların tamamı başında Rudolf Hess’in bulunduğu ve 

bütün casusluk sisteminin sinir merkezi ve idare yeri olan İrtibat 

Kurmaylığı’na bağlı olmuştur. Genel direktiflerin tamamı buradan çıkmış, 

Nazi Partisi’nin ve Bakanlıkların dış işlerine bakan teşkilatları bu kuruma 

bağlanmıştır (Riess, 1949: 115). 1941 Haziranına gelindiğinde Alman Genel 

Kurmayı OKW39, “Barbarossa Planı”nı (Rusya’yı istila planı) uygulamaya 

başlamıştır, ancak işler beklendiği gibi gelişmemiş, kışın gelmesiyle birlikte 

ordular oldukları yerde kalmışlardır. Düşman hakkında hemen hemen hiçbir 

şey bilinmemesi ordudaki istihbaratın bütünüyle etkisiz olduğu sonucunu 

çıkarmıştır. Böyle bir başarısızlığın ana nedeninin Alman gizli servislerinin 

çok sayıda bölümlere ayrılmış olduğu görülmüştür.  

Doğu cephesindeki aksaklığın bir an önce giderilmesi maksadıyla 

FHO40’nun başına General Reinhard Gehlen getirilmiştir. Gehlen çeyrek 

yüzyıl Alman gizli servislerini elinde tutmuştur (Dünya Casusluk Tarihi, II, 

1974: 517).  

                                            
39 OKW: Oberkommando Der Wehrmachtht (Alman Ordusu Yüksek Komuta Heyeti) 

40 FHO: Fremde Heere Ost (Doğudaki Yabancı Orduları İstihbaratı). 
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Gehlen ne yapmak istediğini açıkça belirtmiş ve “Servis, ya bir 

Bilimsel Haberalma Enstitüsü olacak ya da yok olup gidecektir” demek 

suretiyle, servisini bilimsel olarak örgütlenmiş bir fabrika gibi çalıştırmaya 

başlamıştır. Yeni Gehlen Örgütü klasik istihbarat yöntemlerine bağlı 

kalmadan yıkıcı savaşı, psikolojik savaşı, ekonomik ve siyasal savaşı birlikte 

yürütmüştür (Atay, 1999: 10).  

İlk olarak Özel İstihbarat Birlikleri’ni41 kurmuştur. Bu birlikler Rus 

topraklarını gezerek en küçük bir bilgi kırıntısını dahi kaçırmamış ve 

öğrenmek istediklerini elde ettikten sonra İngilizlerin “No man’s land” 

dedikleri, ne düşmana ne de kendilerine ait olan bölgelerde saklanmışlardır 

(Dünya Casusluk Tarihi, II, 1974: 520).  

Gehlen, FAT’lar tarafından esir alınan kimselerin sorguya 

çekilmesi için özel sorguya çekme merkezleri yaptırmıştır, yine FAT 

birliklerine yardımcı olacak ve görevi Rus silah sanayindeki gelişmeleri takip 

etmek olan “Kommando Rü” teşkilatını kurmuştur, Sovyet radyolarının 

dinlenmesi için “Dinleme Özel Servisleri” teşkil etmiştir, cephelerde 

propaganda malzemesi olarak milyonlarca broşür ve sahte izin belgeleri 

dağıtarak Sovyet askerlerinin cepheden kaçmalarını sağlamıştır.  

Gehlen’in bir diğer önemli başarısı gizli Nazi ordusundaki yabancı 

askerlerin (Hiwis) ve komünist iktidardan kaçan Rus halkının Rusya’ya karşı 

örgütlenmesini sağlamak olmuştur. Bu amaçla “Rusya Millî Kurtuluş 

Komitesi” ya da diğer adıyla “Vlassov Ordusu”, Polonyalı ve Ruslardan 

oluşan “Ostruppen”ler ve Ukrayna Milliyetçi Tedhiş Hareketi (OUN) gibi 

örgütler silahlandırılmış ve Sovyet Rusya ile hem askerî hem de siyasi 

alanda mücadele edilmiştir (Atay. 1999: 14-21). 

                                            
41 FHO’nun Rusya içindeki alt örgütlenmesi, kısaca FAT (Frontaufklarungstruppen) olarak 
nitelendirilmiştir. 
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f. Soğuk Savaşın İki Süper Gücünün Son Hazırlıkları 

Soğuk Savaş tarihini birlikte yazacak olan iki devlet, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İkinci Dünya 

Savaşı’nda geliştirmiş oldukları istihbarat servisleri ile günümüze kadar 

ulaşmış olan istihbarat topluluklarının nüvesini teşkil etmişlerdir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, ABD yetersiz 

istihbaratı ve merkezî koordinasyondan yoksun olan servisleri ile istihbarat 

faaliyetlerini icra etmeye çalışmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi için Başkan 

Roosevelt, 1939 yılı sonlarında Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of 

Investigation - FBI), Deniz İstihbarat Dairesi (Office of Naval Intelligence - 

ONI) ve Askerî İstihbarat Bölümü’nü (Military Intelligence Division - MID) 

biraraya getirerek Bölümlerarası İstihbarat Komitesi’ni (Interdepartmental 

Intelligence Committee - IIC) kurmuştur. Bir üst istihbarat ve analiz birimi 

olarak da Enformasyon Koordinasyon Ofisi (Office of the Coordinator of 

Information - OCI) kurulmuştur. Ancak, Pearl Harbor baskını neticesinde 

başarısız olan ofis 1942’de kapatılmış ve ABD’nin tüm enformasyon 

birimlerini denetimi altına alan Savaş Enformasyon Ofisi’ne (Office of War 

Information - OWI) devredilmiştir (Özen, 1998: 26-28). 

13 Haziran 1942 tarihinde Roosevelt yayımladığı bir askerî emirle 

Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı bir Stratejik Hizmetler Ofisi (Office of 

Strategic Services - OSS) kurulması direktifini vermiştir. Bu servisin başına 

William Donovan general rütbesi verilerek getirilmiştir (Dünya Casusluk 

Tarihi, III, 1974: 592). Stratejik Hizmetler Ofisi sabotaj, gerilla faaliyetleri, 

direniş hareketlerinin desteklenmesi ve diğer özel savaş teknikleri de dahil 

olmak üzere istihbaratın tüm alanlarıyla doğrudan ilgilenmiş ve Merkezî 

Haberalma Teşkilatı’nın (CIA) gerçek anlamda öncüsü olmuştur. Başkan 

Roosevelt’in yerine geçen Harry Truman ise servisin sivilleştirilmesi ve savaş 

sırasında kazandığı örtülü operasyon ve istihbarat kapasitesinden rahatsız 

olması nedeniyle 20 Eylül 1945’de kapatılmıştır (Özen, 1998: 28-29). 
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1947 yılına kadar çeşitli ara formüllerle yürütülen istihbarat 

faaliyetleri, 26 Temmuz 1947’de kabul edilen “Ulusal Güvenlik Yasası”42 ile 

yeni bir döneme başlamıştır. Bu yasa Başkan’a ulusal güvenlik alanlarında 

danışmanlık yapmak üzere Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (National Security 

Council - NSC) ve bu konseye bağlı olarak çalışacak bir Merkezî Haberalma 

Teşkilatı’nın kurulmasını hükme bağlamıştır (CIA [web], 2005). 

Sovyetler Birliği ise 1954 yılında KGB’nin kurulmasına kadar 

geçen dönemde sürekli olarak isim ve görev alanı değişiklikleri yaşamıştır. 

1941 yılında Devlet Güvenlik Ana Yönetimi (GUGB), NKVD’den ayrılarak 

Devlet Güvenliği Halk Komiserliği (NKGB) adıyla çalışmaya başlamış ve 

Alman istilasından sonra tekrar GUGB/NKVD olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Alman savaşının Sovyetler’in lehine dönmesinden sonra karşı istihbarat ve 

karşı tahrip görevlerini yürütmek maksadıyla GUGB’den ayrılan ve 

SMERSH43 olarak bilinen bir örgüt üstlenmiştir (Richelson, 1986: 14). 

Savaş durumundaki komünist toplumun kullandığı dehşetli bir 

“kontrol ve temizlik” aracı olan SMERSH görev alanları bakımından yedi 

bölüme ayrılmıştır (Dünya Casusluk Tarihi: II, 1974: 539): 

• Bölüm I: Cephelerdeki birliklerin gözetimi, 

• Bölüm II: Önleyici karşı casusluk,  

• Bölüm III: Karşı devrimci odakların incelenmesi ve şüpheli 

kişilerle ilgili listelerin hazırlanması, 

• Bölüm IV: Soruşturma, sorgu ve itirafların yapılması, 

• Bölüm V: Özel mahkemeler ve yargılamalar, 

• Bölüm VI: Kadroların gözetilmesi, 

• Bölüm VII: Ekonomik işler. 

                                            
42 Ulusal Güvenlik Yasası’nın tam metni için bk. “The Information Warfare Site [web], 2005, 
<http://www.iwar.org.uk/sigint/resources/national-security-act/1947-act.htm.>” 

43 SMERSH Rusça’da Smert ve Shpionam kelimelerinin birleştirilmesi sonucu elde edilmiştir. Anlamı 
ise oldukça çarpıcıdır: Casuslara Ölüm (Richelson, 1986: 14). 
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Nisan 1943’de GUGB, tekrar NKVD’den ayrılmış ve NKGB adını 

almıştır. Savaşın sona ermesi ile birlikte Sovyet istihbarat yapılanmasında 

birçok değişiklik yapılmıştır. SMERSH bir güvenlik servisi olmuş ve adını 

OKR (Otdel Kontra – Razvedka; Karşı İstihbarat Departmanı) olarak 

değiştirmiştir. 1946 yılında NKGB ve NKVD; Devlet Güvenlik Bakanlığı 

(MGB) ve İç İşleri Bakanlığı (MVD) olmuşlardır. 1953 yılına kadar ülke içi ve 

ülke dışı istihbarat faaliyetlerini aralarında paylaşarak icra eden bu iki servis 

1953 Ocak ayında, Stalin’in ölümünden hemen sonra, Lavrenti Beria 

tarafından birleştirilmiş ve Beria’nın kendisine inanılmaz bir güç sağlamıştır. 

Ancak, 25 Haziran 1953’de Khrushchev, Malenkov ve Molotov tarafından 

tutuklanmıştır. Yeni liderler devlet güvenlik aygıtını yeniden düzenleme 

geleneğini bozmamışlar ve yapılan çalışmalar sonucunda 13 Mart 1954’de 

KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti; Devlet Güvenlik Komitesi) 

kurulmuştur (Richelson, 1986: 15-16). 

4. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ İSTİHBARAT FAALİYETLERİ 

a. Genel Hatları ile Soğuk Savaş Dönemi 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa tarafından “kenar devletler” 

olarak nitelenen Amerika ve Sovyetler Birliği ve bu iki galip devlet etrafında 

kümelenmiş diğer devletler arasındaki anlaşmazlık ve çatışmanın, birbirlerine 

karşı doğrudan silah kullanmaksızın sürdürüldüğü ve ilişkilerin tamamen 

güce dayanarak devam ettirildiği dönem Soğuk Savaş dönemi olarak 

adlandırılmaktadır (Sander, 1991: 175).  

Bu dönem; uluslararası ilişkiler açısından birçok değişimin 

yaşanmasına sebep olmuştur: Dünya tarihinde o güne kadar önemli roller 

almamış iki devlet “süper güç” olmuş ve “dünyanın paylaşılması sorunu” 

onların etrafında şekillenmiştir, ilk defa uluslararası ilişkilere doktrin ve 

ideoloji unsurları giriş yapmıştır, sömürge imparatorlukları yıkılmış ve yerini 

yeni, bağımsız devletlere bırakmıştır, bu da uluslararası politikaya “Üçüncü 

Blok, Üçüncü Dünya ya da Bağlantısızlar Bloku” denen yeni bir kuvvetin 
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girmesi ve yeni sorunların oluşması neticesini doğurmuştur, uluslararası 

ilişkilerin boyutu dünya üzerini aşarak önce havayı sonra atmosferi ve en son 

da uzayı kapsamıştır (Uçarol, 1995: 844). Küreselleşme olgusu ile birlikte 

dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen en küçük bir gelişme dahi 

bütün dünya ülkelerini doğrudan veya dolaylı bir şekilde etkilemiştir 

(Armaoğlu, 1983: 419-422), ekonomik zenginlik veya fakirlik, çatışma 

alanlarını Doğu – Batı ekseninden Kuzey – Güney eksenine kaydırmıştır 

(Sander, 1991: 453) ve son olarak barışın ve güvenliğin tesisini sürekli kılmak 

üzere devletlerin yetkilerinin bir kısmını devrettiği uluslararası kurumların 

oluşmasına yol açmıştır (Uçarol, 1995: 844).   

b. Soğuk Savaş Döneminde İstihbarat Faaliyetleri 

Soğuk Savaş dönemi boyunca istihbarat yüzbinlerce çalışanıyla 

dünyanın en geniş endüstrisi olmuştur. Her devlet birbirleriyle çeşitli 

antlaşmalarla kenetlenmiş, bazen rekabet içinde olan genellikle de 

birbirlerinden bilgileri saklama eğilimi gösteren devasa istihbarat bürokrasileri 

teşkil etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri 1947 yılında CIA’yı, İngiltere o güne 

kadar gelmiş olan belirli gizli servislerini 1952 yılında bir yönetmelikle 

tanımlayarak MI5 ve MI6’yı, Sovyetler Birliği 1954 yılında KGB’yi, Fransa 

1946 yılında SDECE’yi (Dış Dokümantasyon ve Karşı İstihbarat Servisi), Çin 

Halk Cumhuriyeti 1949 yılında MSS’yi (Devlet Güvenlik Bakanlığı) ve İsrail 

1951 yılında Mossad’ı (İstihbarat ve Özel Görevler Enstitüsü) kurmuşlardır 

(Federation of American Scientists [web], 2005). 1970 yılına kadar bütün 

büyük ve küçük devletler bir istihbarat teşkilatı geliştirmişlerdir. 

Aynı zamanda casusların ve karşı casusluk faaliyetinde 

bulunanların kahramanlıkları eğlence ve yayın dünyasının başlıca ürünleri 

haline gelmiştir. Kitaplarda, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde, 

istihbarat servislerinin bazen komik ama çoğu zaman ölümcül derecede ciddi 

olaylarına tanık olunmuştur (Britannica, [web], 2005). İlk defa 1953 yılında 

İngiliz casus James Bond karakteriyle başlayan casusluk serileri aynı 
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zamanda devletler için bir propaganda aracı da olmuşlardır. Batı dünyası 

Bond filmleri yardımıyla (Black, 2004: 137); 

• Örtülü faaliyetler ve insan istihbaratında yaşadıkları stres 

unsurlarıyla kendi casuslarının ne kadar büyük kahramanlar olduklarını, 

• Soğuk Savaş ortamı ve bu ortamdaki korkulan (Doğu veya 

temel olarak Sovyetler Birliği) veya ABD tarafından kötü olarak gösterilen 

devletlerin yaptıkları veya yapabilecekleri akla yatkın olmayan ve tüm 

insanlığı tehdit eden faaliyetleri göstererek kendi halkı üzerinde baskı 

oluşturma ve kamuoyu desteği sağlama gibi iki önemli fonksiyonu icra 

etmiştir. 

 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan ve Japonya’nın 

savaştan çekilmesine yol açan atom bombalarının üretildiği proje olan ve Dr. 

Robert Oppenheimer tarafından büyük bir gizlilikle yürütülen Manhattan 

Projesi ile istihbarat servisleri yeni bir amaç edinmiştir: Atom casusluğu 

(Whitaker, 1999: 6). Sovyetler Birliği bu projeyi ele geçirmek için bilimsel 

altyapısı ve hammadde kaynaklarının yanında geniş bir casus ağı da 

kullanmıştır. 1951 yılında Amerika Kore’de komünist Kuzey Kore ile 

savaşırken, ülke içinde de Senatör Joe McCarthy komünist Amerikalıları 

adeta avlama işi ile uğraşmaktadır. Tam bu dönemlerde, 1953-54 yıllarında, 

Julius ve Ethel Rosenberg ailesi ile bizzat bu projede çalışmış olan ve MI5 

içindeki bir köstebek tarafından kendisine temiz belgesi verilen Alman bilim 

adamı Klaus Fuchs, atom bombası sırlarını Sovyetler Birliği’ne verdiklerinden 

dolayı Rosenberg ailesi elektrikli sandalyede ölüm cezasına, Fuchs’da hapis 

cezasına çarptırılmışlardır (Volkman, 2005: 188). 

Buna karşılık Sovyetler Birliği de kendi nükleer silah çalışmalarını 

gizleme yoluna gitmiştir. KGB analizlerine göre 1940’ın sonları ile 1950’li 

yıllarda icra edilen başarılı karşı istihbarat önlemleri ile Batı istihbarat 

servisleri sadece diplomatik görünümlü casuslarının verdikleri raporlara 

bağımlı kalmışlardır (Bukharin [web], 2004). Ancak, bütün bu önlemler 1961 

yılında Albay Oleg Penkovski’nin Sovyet nükleer çalışmaları ve silahları 
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hakkında vereceği bilgileri engelleyememiştir. Bir dönem, 1955, Ankara’da da 

ataşe olarak bulunan Penkovski Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerine 

nükleer silah sistemlerinin yanında, GRU (Genel İstihbarat Dairesi) şifreleri 

ve dünyanın dört bir tarafında çalışan GRU ajanlarının da bilgilerini vermiştir 

(Volkman, 2005: 44). Ancak, Albay Penkovski’nin en büyük başarısı 1962 

Küba füze krizi esnasında olmuştur. O yıllar uluslararası politikanın kritik 

dönemlerinin yaşandığı yıllardır, çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler 

Birliği üzerinde uçan U-2 keşif uçaklarını kaybetmişler ve oldukça başarısız 

bir harekât olan ve Küba’daki rejimi devirmeyi amaçlayan Domuzlar Körfezi 

çıkarmasını gerçekleştirmişlerdir. Bu iki olay istihbarat başarısızlığı olarak 

görülürken bir de Sovyetler Birliği’nin Berlin’i bölen “Berlin Duvarı” veya 

“Utanç Duvarı” olarak nitelenen duvarı inşa etmesi ilişkileri giderek 

gerginleştirmiştir (Dünya Casusluk Tarihi, IV, 1974: 1073).   

1962 yılında Berlin’de uzayan buhran, Sovyetlerin Küba’ya uzun 

menzilli SS-4 füzeleri göndermesiyle yeni bir şekil almıştır. Tam bu dönemde 

Albay Penkovski’nin gönderdiği belgeler Amerika’nın imdadına yetişmiştir 

(Penkovski, 1966: 17). Bu belgelere göre Sovyetler’in nükleer tehdidi 

tamamen blöftü ve Amerika ile nükleer bir savaşa girmeye güçleri yoktu. 

Nitekim bu kriz Amerikan Başkanı Kennedy’nin baskıları sonucu Ekim ayında 

Sovyetler’in geri adım atmasıyla sonuçlanmıştır. Penkovsi’nin sonu ise 

ülkesine ihanet eden diğer bütün casuslarda olduğu gibi olmuştur (Dünya 

Casusluk Tarihi, IV, 1974: 1081). 

Amerika ve Sovyetler Birliği arasında devam eden silahlanma 

yarışması uzaya da sıçramıştır. Casus uyduların atmosfere yerleştirilmesi, 

uzay çalışmaları ve uzaydan dünyayı vurabilecek kitle imha silahlarının 

yerleştirilmesi bu iki gücün üstünlüklerini birbirlerine kabul ettirme yarışı 

olarak algılanırken, dünyayı da sonu belli olmayan bir güvensizlik içine itmiştir 

(Whitaker, 1999: 8). İki süper güç arasındaki bu mücadelenin sonuçları, 

öncelikle “detante; yumuşama” politikasının benimsenmesine ve daha sonra 

üretilen bu silahların yok edilmesi görüşmelerine başlanmasına neden 

olmuştur. Bu noktada, START –I/II, INF gibi silahsızlanma girişimleri sonucu 
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taahhüt edilen indirimlerin yerinde ve uzaydan kontrolünü gerekli kılmıştır. Bu 

maksatla uzaydaki keşif ve istihbarat uydularının göndermiş oldukları 

bilgilerden faydalanılmıştır (Caşın, 2002: 278).  

1980’li yıllarda Reagan Doktrini ile başlatılan savunma stratejileri, 

“Yıldız Savaşları” olarak nitelendirilen ve balistik kıtalararası füzelerin 

stratosferde oluşturulan güvenlik şemsiyesi içinde bilgisayar destekli karşı 

füzeler yardımıyla güvenli bir şekilde imha edilmesine dayanan bir konsept 

öngörmekteydi (Whitaker, 1999: 8), ancak Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile bu 

sistem muharebe alanında denenmesine gerek kalmadan devre dışı kalmıştır 

(Caşın, 2002: 279).  

Soğuk Savaş dönemi boyunca aldatma ve dezenformasyon 

tedbirleri birlikte yürütülmüştür. 1950’li yıllarda Batı, komünist Doğu Berlin’e 

Sovyet askerî haberleşmesini ele geçirmek için kod adı “Altın Operasyonu” 

olan bir tünel yapmıştır (Volkman, 2005: 52). Bu tünel yaklaşık bir yıl faal 

olarak çalışmış ve bu süre boyunca yaklaşık yarım milyon Sovyet 

haberleşmesi dinlenmiştir. Sovyetler Birliği’nin tünelin farkına vardıklarını 

resmî olarak açıklamalarından sonra operasyon sona ermiştir. Ancak, gerçek 

bu değildir. İngiliz istihbaratında çalışan George Blake adında bir ajan daha 

tünel inşaatı başlamadan KGB’yi planlar hakkında uyarmıştır. Buna rağmen, 

operasyonun devam etmesine izin verilmiştir ve bir yıl boyunca Batı 

istihbaratını yanlış bilgilendirmişlerdir (Whitaker, 1999: 12). 

Bu dönemin önemli özelliklerinden biri de istihbarat toplama 

faaliyetlerinden farklı olarak Üçüncü Dünya devletlerinde değişiklikler 

yapılmasına yönelik örtülü faaliyetler olmuştur. Amerika izolasyondan çıkmış 

olmanın neticesinde küresel politikalar üretmeye başlamış ve bunların gereği 

olarak diğer ülkelerde propaganda ve dezenformasyonlar, politik 

manipülasyonlar, gerillaların askerî yönden desteklenmesi gibi 

operasyonlarla; iç huzursuzluklar, suikastler, hükûmet darbeleri ve ihtilaller 

gerçekleştirmiştir. Afganistan, Angola, Kamboçya, El Salvador, Etyopya, İran, 

Libya, Nikaragua, Filipinler, Güney Yemen, Polonya, Litvanya, Ukrayna, 
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Guatamala, Küba, Şili, Arjantin gibi ülkeler CIA örtülü faaliyetlerine çeşitli 

şekillerde maruz kalmıştır (Richelson, 1989: 334-350).  

Bir başka örtülü faaliyet şekli olan propaganda ve medya 

operasyonları da yoğun olarak kullanılmıştır. CIA’nın propaganda 

envanterinde yaklaşık sekiz yüz haber servisi, kamuoyu bilgilendirme 

organizasyonu, gazete, dergi ve yayınevi bulunmuştur. Bu propaganda 

servislerinin en önemlisi “Radio Free Europe” (Özgür Avrupa Radyosu) ve 

“Radio Liberty” (Özgür Radyo) adlı iki radyo istasyonu olmuştur (Dünya 

Casusluk Tarihi, III, 1974: 758).  

Yine 1951 yılında yayına başlayan ve 1965 yılında sona eren, 

Manila üzerinden Çin’e yayın yapan “Radio Free Asia” (Özgür Asya 

Radyosu) da komünist karşıtı fikirlerin yayılmasında önemli rolleri olmuştur. 

Amerika’da yayımlanan Küba lideri Castro karşıtı yayınlara finansman 

desteği, Avrupa’daki sosyal demokrat dergilerin maddi yüklerinin azaltılması 

ve merkez sol projesine destek olunması ve birçok yayınevinin CIA kitaplarını 

basması için teşvik edilmesi diğer örtülü faaliyetler kapsamında 

değerlendirilmelidir (Richelson, 1989: 339). 

Soğuk Savaşın kendine özgü bir diğer özelliği ekonomik istihbarat 

ve araştırma geliştirme (ARGE) faaliyetlerindeki başarı veya başarısızlıkların 

dönemin kaderine etki etmesidir. Sovyetler Birliği Batı dünyasının bilimsel ve 

askerî alanda elde ettiği gelişmeleri yürüttüğü istihbarat operasyonları 

neticesinde ele geçirmiş ve daha ürün Avrupa veya Amerika’da çıkmamışken 

Sovyetler tarafından daha iyisi ya da taklidi olan yeni bir ürün çıkmıştır. KGB 

ve GRU, Stalin’in emri olan “sadece Amerikan kasalarında kilitli tutulan gizli 

bilgileri istiyorum” sözünü aynen yerine getirmişlerdir (Poteat , 2001: 14).  

“Fransız Concorde uçaklarının aynısı olan Tupelov-TU-144, İngiliz Harrier 

uçaklarının taklidi olan AN-72 STOL, Locheed C-5’in benzeri Antonov, C-141 

benzeri IL-76, E-3A AWACS benzeri TU126, Sidewinder füzelerinin karşılığı 

AA-2 Atoll, Tomahawk Cruise füzelerinin karşılığı olarak SSN-19 Cruise 

füzelerini aerodinamik, fonksiyonel görünüm olarak başarıyla imal etmelerine 
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rağmen, ARGE ve topyekün personel yönetim mekanizmalarında yarışmacı 

ve ödüllendirici mekanizmayı kuramadıkları için, teknoloji yarışını ve 

dolayısıyla Soğuk Savaş’ı kaybeden taraf olmuştur (Caşın, 1996: 100).” 

Sonuç olarak Soğuk Savaş dönemi gelişen teknolojik imkânlar 

sayesinde hem demokratik hem de totaliter rejimlere, hem iç hem de dış 

düşmanlarına karşı önceden önlem alabilecek imkânları sunmuştur. Aynen 

George Orwell’in Soğuk Savaş’ın başlarında çıkan romanı “Bin Dokuz Yüz 

Seksen Dört”te olduğu gibi güç kişiselleşmiştir ve ilgili hedefin sürekli gözetim 

altında tutulması ile elde edilmiştir. Orwell, bunu “Büyük Ağabey” (Big 

Brother) olarak nitelendirmiştir (Orwell, 1985: 1). Devletler “Büyük Ağabey” 

tarafından yönetilmişler ve liderler insanlara fikirlerini medya yoluyla empoze 

etmişlerdir. Haberleşme tek yönlü, hiyerarşik ve kontrollü olmuştur. İnsanlar 

farkında olmadan sanal bir fabrikada düşmanlarına karşı fikren eğitilmiş ve 

disipline edilmişlerdir. Soğuk Savaş dönemi istihbarat faaliyetleri ile dünya 

Doğu – Batı ayrımı yapılmaksızın herkesin hayatının saydamlaştığı “camdan 

bir şehir” halini almıştır. Ancak, bu şehirde cam tek yüzlüdür (Whitaker, 1999: 

28).                      

c. 21. Yüzyıl İstihbarat Servisleri 

(1) Amerikan İstihbarat Topluluğu 

Amerikan İstihbarat Topluluğu44 birçok bakanlığın, teşkilatın ve 

ofisin birleşiminden oluşan geniş bir istihbarat ve güvenlik örgütlenmesidir. 

Birleşik olmasına rağmen merkezî bir yapısı yoktur ve Soğuk Savaş sonrası 

değişiklikleriyle toplam on beş istihbarat örgütünün birleşiminden oluşmuştur. 

İstihbarat Topluluğu, 17 Aralık 2004 tarihinde yürürlüğe giren “İstihbarat 

Reformu ve Terörizmin Önlenmesi Kanunu”45 ile kurulan Ulusal İstihbarat 

Direktörlüğü (Director of National Intelligence; DNI) tarafından idare 

                                            
44 Amerikan İstihbarat Topluluğu: “The United States Intelligence Community” ya da kısaca IC olarak 
kullanılır.  

45 Kanunun tam metni için bk. <http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=108_ 
cong_public_laws&docid=f:publ458.108.pdf>. 
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edilmektedir. Savunma Bakanlığı’na46 bağlı olarak çalışan ulusal istihbarat 

örgütleri şunlardır: Adalet, Hazine, İç Güvenlik, Enerji, Ticaret, Ulaşım, Tarım, 

Sağlık ve İnsanî Hizmetler Departmanları. 

Yine iç güvenlikle ilgili ancak Savunma Bakanlığı’na bağlı 

olmayan örgütler de; Federal Kriz Yönetimi Ajansı (FEMA), Çevre Koruma 

Ajansı (EPA), Genel Hizmetler Yönetimi (GSA) ve Genel Muhasebe Ofisi 

(GAO) olmuştur. Genel olarak istihbarat ve güvenlik, hükûmetlerin yasama ve 

yürütme organlarının birlikte sorumlu oldukları faaliyetleri içermektedir. 

Başkan; kısmen Ulusal Güvenlik Konseyi (National Security Council; NSC) ile 

birlikte, istihbarat faaliyetlerini idare eder ve silahlı kuvvetlerin başkomutanı 

durumundadır. Buna ek olarak Senato ve Temsilciler Meclisi’nin her ikisi de 

istihbarat komiteleri üzerinde etki sahibidirler ve istihbarat ve güvenlik 

bütçelerinin belirlenmesinde tam kontrole haizdirler (Federation of American 

Scientists [web], 2005). 

Ulusal Güvenlik Konseyi, Başkan’ın İcra Kurulu (Executive 

Office) tarafından idare edilir ve bünyesinde başkan, başkan yardımcısı, 

dışişleri ve savunma bakanlarını barındırır. Konsey’in liderliğini başkan yapar 

ve kendisine gayriresmî olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı (National Security 

Advisor) denen Başkan’ın Ulusal Güvenlik İşleri Asistanı (Assistant to the 

President for National Security Affairs) yardımcı olur. Ulusal Güvenlik 

Konseyi’ne ek olarak istihbarat ve güvenlik konuları ile ilgili olan Beyaz Saray 

ofisleri de şunlardır: İstihbarat Programları Yönetim Kurulu, İç Yönetim 

Mekanizması Güvenliği, Karşı İstihbarat ve Ulusal Narkotik Kontrol Politikası 

Ofisleri’dir (Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and 

Security, III, 2004: 202). 

Bütün istihbarat örgütlerinin çalışmalarını ve performanslarını 

inceleyerek başkana tavsiyelerde bulunan Başkan’ın Dış İstihbarat Tavsiye 

Kurulu (PFIAB) da Amerikan istihbarat dünyasında önemli bir konuma 

sahiptir. Bu kurulun altında üç üyesi bulunan bir İstihbarat Gözetim Kurulu 

                                            
46 Savunma Bakanlığı: “Department of Defense” ya da kısaca DOD olarak kullanılır.  
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bulunur ve istihbarat teşkilatlarının kanunlara ve geleneksel teamüllere uygun 

olarak çalışıp çalışmadıklarını denetler. 

Amerikan istihbarat ve güvenlik örgütleri temel olarak on beş 

servisten meydana gelmektedir. CIA’ya ek olarak çoğunluğu Savunma 

Bakanlığı’na bağlı on dört teşkilat ve organizasyon bulunmaktadır. İstihbarat 

Topluluğu’nun Savunma Bakanlığı üyeleri; Savunma İstihbarat Teşkilatı 

(Defence Intelligence Agency; DIA), Ulusal Güvenlik Ajansı (National 

Security Agency; NSA), Ulusal Keşif Ofisi (National Reconnaissance Office; 

NRO), Ulusal Coğrafi Uzay İstihbaratı Teşkilatı (National Geospatial – 

Intelligence Agency) ve Kara, Deniz, Hava ve Deniz Piyade İstihbarat 

Teşkilatları’dır. Savunma Bakanlığı üyesi olmayan teşkilatlar ise; Adalet 

Bakanlığı’nın bir parçası olan Federal Araştırma Bürosu (Federal Bureau of 

Investigation; FBI), 2003 yılından beri İçişleri Bakanlığı’nın bünyesinde olan 

Birleşik Devletler Sahil Güvenlik Teşkilatı (the United States Coast Guard), 

Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Bürosu (the State Department’s 

Bureau of Intelligence and Research) ve Enerji ve Hazine Bakanlıkları 

istihbarat teşkilatlarıdır (United States Intelligence Community [web], 2005). 

Bu on beş teşkilat birçok istihbarat fonksiyonunu beraber ya da 

ayrı olarak yerine getirirler. Bu teşkilatların ana “müşterileri”; başkan, Ulusal 

Güvenlik Konseyi ve diğer icra kurulu yöneticileridir. Müşterilerin ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadıyla istihbarat topluluğu, geleneksel olarak dört temel 

istihbarat toplama metodu kullanır: İnsan, sinyal, görüntü ve ölçüm ve işaret 

istihbaratı. Amerikan İstihbarat Topluluğu’nun en önemli teşkilatı CIA’dır 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, III, 

2004: 202). 

(a) Merkezî Haber Alma Teşkilatı (CIA) 

1947 yılında Ulusal Güvenlik Kanunu ile kurulan CIA, 

istihbarat ile ilgili tüm faaliyetlerde başkana, Ulusal Güvenlik Konseyi’ne ve 

diğer istihbarat ve güvenlik konuları ile ilgili yöneticilere danışmanlık yapar. 

Aynı zamanda karşı istihbarat operasyonları, özel operasyonlar ve stratejik 
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istihbarat ile ulusal güvenlik konularından birinci derecede sorumlu olan 

başkanı destekler (CIA [web], 2005). 

CIA dört direktörlükten oluşmuştur: Bunlar; insan istihbaratı 

ve açık kaynak istihbaratı metodlarını kullanmak suretiyle stratejik istihbarat 

toplamak ile görevli olan Ulusal Gizli Servis47, ham verileri istihbarat 

sürecinden geçirerek istihbarat bilgisine dönüştürmekle görevli olan İstihbarat 

Direktörlüğü, teşkilatın yönetim ve teknik işleri ile ilgilenen Destek 

Direktörlüğü ve teknik beceriler ve sistemler aracılığıyla teşkilatı 

desteklemekten sorumlu olan Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü’dür (CIA [web], 

2005). 

Ulusal Gizli Servis; Dış İstihbarat, Örtülü Faaliyetler, Karşı 

İstihbarat, Değerlendirme, Planlama ve Dizayn ile D Personeli bölümlerinden 

oluşmaktadır. Ayrıca, dünyayı çeşitli çoğrafi alanlara bölmek suretiyle 

oluşturulmuş Alan Bölümleri de bulunmaktadır. İstihbarat Direktörlüğü; 

Yönetim ve Analitik Destek, Silah Kontrol İstihbaratı, İstihbarat Toplama 

İhtiyaçları ve Değerlendirme Bölümleri ile beş bölgesel analiz ofisi ve beş 

fonksiyonel ofisten oluşmaktadır.  

Destek Direktörlüğü dokuz yönetim ofisinden oluşmaktadır. 

Bunlar; Heberleşme, Lojistik, Güvenlik, Eğitim ve Öğretim, Finans, 

Enformasyon Teknolojisi, Sağlık Hizmetleri, Personel ve Enformasyon 

Hizmetleri Ofisleridir. Son direktörlük olan Bilim ve Teknoloji Direktörlüğü ise 

Gelişmiş Proje Ofisi, Gelişme ne Mühendislik Ofisi, Araştırma ve Geliştirme 

Ofisi, Gizli Bilgi Teknolojisi Ofisi, Teknik Toplama Ofisi, Teknik Hizmet Ofisi, 

Toplumsal Açık Kaynak Programları Ofisi ve Dış Yayın Bilgi Hizmeti gibi 

ofislerden oluşmaktadır (Richelson, 1989: 12-21; CIA [web], 2005; Federation 

of American Scientists [web], 2005).    

 

                                            
47 13 Ekim 2005 tarihinde Operasyon Direktörlüğü yerine kurulmuştur (CIA [web], 2005). 
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(b) Federal Araştırma Bürosu (FBI) 

FBI, Amerika’nın öncelikli araştırma servislerinden birisidir. 

Görevi federal ceza kanunlarının uygulanmasını denetlemek ve yönetmek, 

uluslararası ve devlet polis servislerine yardımcı olmak ve ABD’nin ulusal 

çıkarlarına yönelecek tehditler ile uluslararası terörizm faaliyetlerinden ülkeyi 

korumaktır. Yaklaşık olarak 12.000’i özel ajan olmak üzere 30.000 çalışanı 

vardır. Ana karargâhı Washington’tadır ve alana yönelik olarak konuşlanmış 

elli altı ülke içi ofisi, kırk beş dış postası ve dört yüz dış temsilciliği 

bulunmaktadır. FBI, karşı terör faaliyetlerinde kullanılmak maksadıyla hem iç 

hem de dış istihbarat bilgisine başvurur (Thomson Gale Encyclopedia of 

Espionage, Intelligence and Security, II, 2004: 5). 

Birçok ofis ve bölümden oluşan FBI temel olarak İstihbarat, 

Karşı İstihbarat ve Karşı Terörizm, Suç Araştırmaları, Kanun Uygulama 

Servisleri ve Yönetim Bölümlerinden oluşmaktadır (FBI Resmî Sitesi [web], 

2005). 

(c) Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) 

Ulusal Güvenlik Ajansı, Amerikan istihbarat topluluğunun en 

gizli üyelerinden birisidir. Devlet bilgi sistemlerini korumak ve dış sinyal 

istihbaratı üretmek, ülkedeki en çok matematikçiyi bünyesinde barındıran 

servisin en önemli görevleridir. NSA kurulmadan evvel ABD’nin COMINT 

ihtiyacını karşılamak üzere Silahlı Kuvvetler Güvenlik Ajansı (Armed Forces 

Security Agency; AFSA) Savunma Bakanlığı bünyesinde 1949 yılında 

kurulmuştur (Richelson, 1989: 21). Ancak bu servis özellikle Kore Savaşı 

sırasında sinyal istihbaratı alanında verimli olabilecek çalışmalar 

yapamamıştır ve bunun üzerine 24 Ekim 1952’de dönemin Başkanı Harry 

Truman, yayımladığı gizli bir andıçla haberleşme istihbaratının bütün 

sorumluluğunu üstüne alan “ulusal” bir teşkilat kurulması emrini vermiştir. 

Teşkilatın ismindeki ulusal ifadesi hem askerî hem de sivil istihbarat 

faaliyetlerini yerine getireceğini ve Genelkurmay’a rapor vermek yerine 

Savunma Bakanlığı’na karşı sorumlu olacağını ifade etmiştir (Thomson Gale 

Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 2004: 351). 
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Uzun bir zaman boyunca Amerikalılar ve dünyanın diğer 

istihbarat servisleri NSA’nın tam olarak ne ile uğraştığı hakkında ayrıntılı bilgi 

elde edememişlerdir. 1960’lı yıllarda NSA şifre çözücüleri William Martin ve 

Bernon Mitchell, üç yıl sonra da araştırma analisti Victor Hamilton, Sovyet 

Rusya adına çalıştıklarını belirtmişler ve NSA’nın faaliyetleri hakkında bilgi 

vermişlerdir. Buna göre NSA, dünya üzerinde kırktan fazla ülkenin – bunların 

içinde sadece Varşova Paktı ülkeleri değil, Fransa gibi müttefik ülkeler de 

bulunmaktaydı – haberleşmelerini görüntülemiştir, bir çok ülkenin diplomatik 

kod ve şifrelerini çözmüştür ve New York’daki merkezden bazı ülkelerin 

Amerika’daki diplomatik temsilcilikleri ile yaptığı görüşmeleri ele geçirmiştir. 

Soğuk Savaş sonrası kısmî bir açıklık politikası benimsemiş ve 1990’lı yılların 

ortalarında “Kriptoloji Tarihi Merkezi” ve “Ulusal Kriptoloji Müzesi”ni açmıştır 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 

2004: 352). 

Yine de NSA gizlilik ve karşı istihbarat alanında ABD’nin en 

başarılı servislerinden birisidir. Bugüne kadar NSA hakkında yazılan en 

önemli üç kitaptan ikisinin yazarı olan James Bamford, NSA’nın karşı 

istihbarat alanında geliştirmiş olduğu politikada şu üç konu üzerinde 

hassasiyetle durulduğunu belirtmiştir (2001: 538-539):  

• Amerika karşıtı sabotaj veya espiyonaj faaliyetleri içinde 

olanların bilinmesi,  

• Yetkisiz kişilere gizli bilgilerin veya materyallerin verilmesi 

veya belli bir para karşılığında satılması işinde olanların bilinmesi  

• Yetkisiz veya habersizce dışarıyla irtibata geçenlerin 

bilinmesidir.        
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(2) Rusya Federasyonu İstihbarat Servisleri 

1954 yılında kurulan Sovyet Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), 

dünyanın en yüksek bütçesi ve en çok çalışanıyla Sovyetler Birliği’nin en ünlü 

istihbarat servisi olmuştur. Dünyanın her yanında resmî ve gayriresmî 

çalışanları vasıtasıyla istihbarat toplama ve operasyonlar icra etme gibi 

görevleri yerine getirmişlerdir. Resmî görevlileri; elçilik, konsolosluk, ticaret 

misyonları ve uluslararası kuruluşlarda bizzat devlet tarafından 

görevlendirilmek suretiyle çalışırken, gayriresmî görevlileri de gittikleri 

ülkelerin vatandaşları gibi çeşitli işler yaparak faaliyette bulunmuşlardır. Ülke 

dışı faaliyetlerinin yanında ülke içinde de karşı istihbarat, rejim muhaliflerinin 

tespit ve takibi, sınır koruma ve asayişin sağlanması gibi çok geniş bir 

alandan sorumlu olmuşlardır (Atay, 2002: 323). 

KGB’nin son şefi Vladimir Krioutchkov’un da içinde yer aldığı 

Gorbaçov’u devirmeye yönelik 1991 darbe girişiminin başarısız olmasından 

sonra serviste büyük bir çöküş ve yeniden teşkilatlanma süreci başlamıştır 

(Federation of American Scientists [web], 2005). Darbeden önce 420.000 

olan personelin 20.000’i istifa etmiş, 80.000’i emekliye sevk edilmiş ve 

servisin bir nolu dış istihbarat, iki nolu istihbarata karşı koyma ve on altı nolu 

sinyal ve kod çözme birimleri dağıtılmıştır (Atay, 2002: 324).  

1991 yılından itibaren KGB’nin iç örgütü önce FSK 

(Federal'naya Sluzhba Kontr-razvedky; Karşı İstihbarat Federal Servisi), 

sonra da FSB’ye (Federal'naya Sluzhba Bezopasnosti; Federal Güvenlik 

Servisi) dönüşmüştür. Dış örgütü ise; Ekim 1991’de CSR (Centralnaya 

Sluzhbza Razvedkyin; Merkezî İstihbarat Servisi), Aralık 1991’de de SVR 

(Sluzhba Vneshney Razvedki; Dış İstihbarat Servisi) olarak değiştirilmiş ve ilk 

başkanı Yevgeni Primakov olmuştur.  

Askerî istihbarat servisi GRU (Glavnoye Razvedovatel'noye 

Upravlenie; Genel İstihbarat Dairesi) ise Sovyetler Birliği’nin çöküşünden en 

az etkilenen ve hatta hiç etkilenmeyen istihbarat servisi olmuştur. 1992 
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yılında Bağımsız Devletler Topluluğu Silahlı Kuvvetleri Ana Komutanlığı’na 

bağlanmış ve Nisan 1992’de Rusya Savunma Bakanlığı’nın kurulması 

üzerine Rusya’nın askerî istihbarat kolu olmuştur (Federation of American 

Scientists [web], 2005).  

Günümüzde Rusya Federasyonu istihbarat ihtiyaçları temel 

olarak yedi istihbarat örgütü tarafından karşılanmaktadır. Bunlar; 

• Federal Güvenlik Servisi (FSB): Birey, toplum ve devletin 

korunması ile görevlendirilmiştir. Karşı istihbarat ve suçlulukla mücadele 

kendisine kanunla verilmiş olan görevlerdir (Agentura.Ru [web], 2005). 

• Dış İstihbarat Servisi (SVR): Rusya Federasyonu’na 

yönelecek her türlü dış tehdidi icra ettiği istihbarat faaliyetleri ile bertaraf 

etmekle görevlidir (Agentura.Ru [web], 2005). 

• Devlet Haberleşme ve Enformasyon Federal Servisi 

(Federal'naya Agenstvo Pravitel'stvennoy Svayazi i Informatsii; FAPSI veya 

FAP): Bilgi güvenliğini sağlamak ve devlet yönetim sistemi ile silahlı kuvvetler 

komuta ve kontrol sistemlerine teknik destek sağlamak olan görevleri, 2003 

yılında yayımlanan bir Başkanlık Kararnamesi ile FSB ve Savunma 

Bakanlığı’na paylaştırılmıştır (Federation of American Scientists [web], 2005). 

• Federal Sınır Servisi (Federal'naya Pogranichnaya Sluzhba; 

FPS): KGB tarafından yürütülen sınır koruma ve güvenlik görevini aynen icra 

etmektedir (Federation of American Scientists [web], 2005). 

• Başkanlık Güvenlik Servisi (Prezidentskaya Sluzhba 

Bezopasnosti; PSB): 1993 yılında başkan ve üst düzey devlet görevlilerini 

korumak amacıyla kurulan servis Korzhakov döneminde fazla politize olduğu 

için görevi sadece başkanı korumakla sınırlandırılmıştır (Federation of 

American Scientists [web], 2005). 

• Federal Koruyucu Servis (Federal'naya Sluzhba Okhrani; 

FSO): Yüksek seviye devlet haberleşmelerini yönetmek, yeraltı komuta 

merkezlerini yönetmek ve korumak, Moskova’da seyahat edecek önemli 

devlet görevlilerini özel yeraltı tren sistemleri kullanarak güvenli bir şekilde 
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intikal ettirmek ve diğer stratejik hava ve demir yolu taşıtlarını korumak olarak 

belirlenen görevlerine 1996 yılında çıkarılan bir kararname ile arama ve 

kimlik kontrolü yapma, tutuklama, diğer devlet organlarına emir verme, 

sahibinin izni olmadan binalara girme, topluma açık yerlere girişi engelleme 

ve muhbir temini ve kullanılması gibi çok önemli yetkiler eklenmiştir 

(Federation of American Scientists [web], 2005). 

• Askerî İstihbarat Servisi (GRU): Rusya’nın Sovyetler 

döneminden kalma değişmeyen tek istihbarat servisidir. Yapısı büyük oranda 

bozulmamakla beraber “devlet sırrı” olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla 

faaliyetleri de gizlidir. İstihbarat servisleri içinde basım merkezi olmayan tek 

servistir. İsminde askerî ifadesi geçmesine rağmen stratejik, operatif ve taktik 

bütün istihbarat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir yapısı vardır 

(Agentura.Ru [web], 2005). 

(3) İngiliz İstihbarat Mekanizması 

Amerikan ve Rus istihbarat sistemlerinden daha eski ve 

karmaşık bir yapıya sahip olan İngiliz İstihbarat Mekanizması’nın en bilinen 

iki örgütü, MI5 olarak bilinen Güvenlik Servisi ve MI6 ya da SIS olarak bilinen 

Gizli İstihbarat Servisi’dir.  

İstihbarat komuta ve kontrol görevini dört merkez 

yürütmektedir: Merkezî İstihbarat Mekanizması (Central Intelligence 

Machinery), İstihbarat Servisleri Bakanlar Komitesi (the Ministerial Committee 

on the Intelligence Services; IS), İstihbarat Servisleri Müsteşarlar Komitesi 

(the Permanent Secretaries´ Committee on the Intelligence Services; PSIS) 

ve Müşterek İstihbarat Komitesi (the Joint Intelligence Committee; JIC). 

Haberleşme istihbaratı; Devlet Haberleşme Karargâhı’nın (Government 

Communications Headquarters; GCHQ) sorumluluğundadır ve Haberleşme 

Elektronik Güvenlik Grubu ile beraber çalışmaktadır.  

Askerî istihbarat ihtiyaçları Savunma Bakanlığı altında çalışan 

Savunma İstihbarat Personeli (Defense Intelligence Staff; DIS) tarafından 
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yürütülür ve Londra Metropoliten Polisi ya da Scotland Yard da bünyesindeki 

Özel Şube (Special Branch) ile iç istihbarat faaliyetleri yürütmektedir 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, III, 

2004: 194). 2003 yılında kurulan Müşterek Terörizm Analiz Merkezi de (Joint 

Terrorism Analysis Center; JTAC) uluslararası terörizmin engellenmesi için 

çalışmaktadır (National Intelligence Machinery [web], 2005).  

İngiliz istihbaratının temel yönetim komitesi Bakanlar 

Kurulundan oluşan Merkezî İstihbarat Mekanizması’dır. Bu komitenin görevi 

istihbarat ve güvenlik servisleri arasındaki koordinasyonu idare etmektir. 

İstihbarat servislerinin görev etkinliklerini, performanslarını ve kaynakları 

kullanmadaki becerilerini denetlerler ve ödenek tahsisinde bulunurlar. İngiliz 

istihbarat ve güvenlik servislerinin günlük faaliyetleri ile operasyonlarını takip 

ederek başbakana danışmanlık görevi yapan komite ise IS’dir. İçişleri 

Bakanı; MI5, Ulusal Kriminal İstihbarat Servisi ve Scotland Yard’dan sorumlu 

iken; Dışişleri Bakanı da MI6 ve GCHQ’dan sorumludur ve bu bakanlar 

PSIS’den destek alırlar. JIC ise; MI6 ve GCHQ tarafından karşılanacak genel 

istihbarat ihtiyaçlarını belirler (Federation of American Scientists [web], 

2005).  

(a) MI6 

Amiral Mansfield Cumming tarafından 1909 yılında Gizli 

Servis Bürosu’nun Dış Şubesi olarak kurulmuştur. Bu şubenin görevi ülke 

dışı istihbarat toplamaktır ve 1922 yılında ayrı bir servis olarak SIS adını 

almıştır. Kurucusu Cumming imzalarında daima “C” harfini kullandığı için MI6 

başkanları da günümüzde “C” kod adıyla bilinirler. 1994 İstihbarat Servisleri 

Kanunu48 ile SIS, Dışişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

MI6’nın temel görevi JIC ve Başbakan tarafından belirlenmiş 

ekonomik, politik, askerî, savunma ve güvenlik gibi hayati konulardaki 

istihbarat önceliklerini karşılamak üzere insanî ve teknik kaynakları kullanmak 

suretiyle gizli dış istihbarat toplamaktır (SIS Resmî Sitesi [web], 2005). 

                                            
48 Kanun metni için bk. <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1994/Ukpga_19940013_en _1 .htm.> 
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(b) MI5 

Yüzbaşı Vernon Kell tarafından 1909 yılında Gizli Servis 

Bürosu’nun İç Şubesi olarak Alman espiyonaj faaliyetlerine karşı kurulmuştur. 

1931 yılında komünist ve faşist etkilere karşı ulusal güvenliği sağlamak için 

yetkileri genişletilmiş ve 1952 yılında bir direktifle yetki ve sorumlulukları 

yeniden belirlenmiştir. 

1989 Güvenlik Servisi Kanunu49 ile İç İşleri Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. İngiltere’nin iç güvenlik istihbarat servisi olarak görevi; ülkeye 

yönelik terörizm, espiyonaj ve yıkıcı faaliyetlere karşı koruyucu önlemler 

almak olmuştur. 1996 Güvenlik Servisi Kanunu50 ile bu görevlerine ek olarak 

“organize suç alanlarında çalışan yürütme servislerine destek olma” görevi 

verilmiştir (MI5 Resmî Sitesi [web], 2005). 

(4) İsrail İstihbarat Servisleri 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizler işgal altında tuttukları 

Filistin’i Balfour Deklerasyonu ile İsrail’e terk etmiş ve 1948 yılında İsrail 

Devleti kurulmuştur. İsrail güvenlik ve istihbarat servislerinin ilk görevi Nazi 

savaş suçlularının yakalanması, öldürülmesi ya da ülkeye getirerek 

yargılanması olmuştur. Daha sonra ajanların görevi Orta Doğu devletlerinin 

hükûmet ve askerî bilgilerini ele geçirmek olmuştur. 1960’lı yıllara 

gelindiğinde İsrail istihbarat ve güvenlik servisleri dünyanın en eğitimli, 

başarılı ve etkili örgütleri olmuşlardır. Günümüzde İsrail istihbarat topluluğunu 

oluşturan dört temel servis vardır ve bu serviste çalışan tüm subaylar askerî 

eğitimden geçmektedirler (Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, 

Intelligence and Security, II, 2004: 181). 

“Siyasi Araştırmalar Merkezi”; Dış İşleri Bakanlığı tarafından 

desteklenen ve idare edilen, Orta Doğu’daki siyasi iklimi görüntülemekle 

                                            
49 Kanun metni için bk. <http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts1989/Ukpga_19890005_en 
_1.htm.> 

50 Kanun metni için bk. < http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1996/1996035.htm.> 
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görevli bir teşkilattır. Merkezin görevi siyasi organizasyonlar, kamuoyu siyasi 

yönelimleri ve rakip devletler hakkında bilgi toplama ve analiz etme 

faaliyetlerini yürütmektir. Analiz sonuçları Dış İşleri Bakanı ve Başbakanlık 

Kabinesi’ne bildirilir, ayrıca merkez İsrail’in yurt dışı temsilcilikleri ve müttefik 

istihbarat servislerine çeşitli konularda istihbarat bilgisi sunmaktadır 

(Federation of American Scientists [web], 2005). 

“Shin Bet” ya da “Shabak”; İsrail istihbarat topluluğunda karşı 

istihbarat ve iç güvenlik operasyonları icra eder. Servis her ne kadar iç ve 

bölgesel istihbarat operasyonları icra etse de dünyanın her tarafında ajanları 

mevcuttur. Shabak’ın üç bölümü vardır. Arap İşleri Bölümü, Arap terörist 

grupları ve karşı terörizm üzerine operasyonlar yapmaktadır. Arap Dışı İşler 

Bölümü diğer devletlerle, özellikle Rusya ve Doğu Avrupa ile ilgilenir. Her iki 

teşkilat da İsrail içinde ve dışında istihbarat operasyonları icra edebilirler. 

Üçüncü Shabak bölümü ise İsrail sınırları içerisindeki askerî, kamusal, 

endüstriyel ve bilimsel kuruluşların ve İsrail dışındaki diplomatik 

temsilciliklerin korunması ile görevli olan Koruyucu Güvenlik bölümüdür 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 

2004: 182). 

Sahabak aynı zamanda radikal politik grupların ortaya 

çıkarılmasına çalışan bir siyasi espiyonaj teşkilatıdır. İsrail’de yaşayan 

yabancıların takip ve kontrolü de Shabak’ın günlük rutin faaliyetlerindendir. 

Servisin yetkilerinden birisi de devlet karşıtı faaliyetlerde bulunanları 

tutuklama ve hapsetmedir. 

“Aman”; İsrail Savunma Gücü’nde bulunan birçok taktik 

istihbarat ünitesi ile askerî istihbarat operasyonları yürüten bir servistir. Aman 

askerî istihbarat bilgilerini toplar, analiz eder ve ilgili birimlere dağıtır. Kara, 

hava ve deniz güçleri ile eşit seviyede bağımsız bir servistir ve hükûmet ile 

askerî birimler arasında istihbarat paylaşımı ve operasyonları konusunda 

koordinatörlük görevi yapar. İki alt bölümü vardır. Bunlar; askerî istihbarat 

servisleri ile dış askerî komutanlıklar arasındaki ilişkileri yöneten Dış İlişkiler 
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Departmanı ve karşı terörizm operasyonları icra eden Detaylı Keşif Ünitesi’dir 

(Federation of American Scientists [web], 2005). 

İsrail istihbaratı dendiği zaman akla ilk gelen servis “İstihbarat 

ve Özel Operasyonlar Enstitüsü” olarak da bilinen Mossad’dır. Mossad insan 

istihbaratı ve örtülü faaliyetlerden sorumludur. 1951 yılında kurulan servis, ilk 

olarak özel kuvvetlerden oluşan birlikleri ile Nazi savaş suçlularını yakalama 

faaliyetleri icra etmiştir. Günümüzde geleneksel yapısını aynen korumakla 

birlikte bünyesinde bulunan küçük çaplı özel kuvvet birimleri ile özel görevler 

ve örtülü faaliyetler icra etmektedir. Mossad görev kuvveti ajanları düşman 

ülkelerde bulunan Yahudiler’in yurt dışına kaçmalarına yardım etmekte, 

Filistin milliyetçi gruplarının içine sızmaya çalışmakta, sabotajlar 

düzenlemekte ve karşı terörizm operasyonları yürütmektedir (Thomas, 2005). 

Birçok özel görev kuvvetinin yanında Mossad, sekiz 

operasyonel bölümden oluşmaktadır. Koleksiyon Bölümü, Mossad’ın en 

geniş bölümüdür ve insan istihbaratı operasyonlarını yönetir. Diplomatik ve 

ticari görünüm altında dış ülkelerde istihbarat operasyonları yapmaktadır. 

Politik Eylem ve İrtibat Bölümü, ajanlarının genellikle İsrail elçiliklerinde 

konuşlandığı, Mossad eylemlerini koordine eden ve müttefik devlet istihbarat 

servisleri ile bilgi alışverişini düzenleyen bölümdür. Mossad’ın üçüncü büyük 

bölümü Mossad ajanları tarafından toplanan bilgilerin analiz edildiği 

Araştırma Bölümü’dür. Bu bölüm ayrıca Mossad ajanlarının, askerî ve devlet 

teşkilatlarının kullanımına yönelik açık kaynaklardan elde edilen detaylı 

raporlar da yayımlar. Araştırma Bölümü her biri ayrı bir coğrafi bölgeden 

sorumlu olan on beş masaya ayrılmıştır (Federation of American Scientists 

[web], 2005). 

Mossad’ın psikolojik savaş, propaganda ve aldatma 

operasyonları düzenleyen bölümü LAP (Loh Amma Psichologit) Bölümüdür, 

Mossad operasyonlarını teknolojik imkânlar kullanarak destekleyen bölüm 

Teknoloji Bölümü’dür ve Mossad’ın son bölümü Metsada olarak da bilinen 

psikolojik savaş, propaganda, sabotaj, suikast ve paramiliter operasyonları 



 110 

yürüten Özel Operasyonlar Bölümü’dür. Mossad’ın iç yapısı ile ilgili olan diğer 

iki bölüm hakkında ise kamuoyuna açıklanan herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır (Federation of American Scientists [web], 2005). 

(5) Almanya İstihbarat Servisleri 

Almanya; Kuzey Atlantik Paktı (NATO) ve Avrupa Birliği’nin 

(EU) en önemli üyelerinden birisidir. Buna rağmen XX. yüzyılda devlet 

yönetimi ve istihbarat faaliyetleri adına oldukça saldırgan politikalar takip 

etmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nda Alman istihbarat servisi Abwehr 

dünyanın en önemli istihbarat teşkilatları arasına girmiştir. İkinci Dünya 

Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya’nın doğusu Sovyetler Birliği, batısı da 

Amerika’nın etkisi altında kalmıştır. Doğu Almanya’da STASI, Batı 

Almanya’da da Gehlen Organizasyonu olarak bilinen, General Reinhard 

Gehlen’in Amerikalılarla işbirliği yapması sonucu ortaya çıkan ve bugünkü 

Alman istihbarat servisi BND’nin (Bundesnachrichtendienst; Federal 

İstihbarat Servisi) temellerini teşkil eden bir istihbarat teşkilatı kurulmuştur. 

Gehlen Organizasyonu, CIA’nın Sovyetler Birliği’ndeki gözü ve kulağı 

olmuştur (Gehlen, 2005). Nisan 1956’da BND ismini almış ve Gehlen de 

1968 yılına kadar örgütün başında görev yapmıştır. 

BND, Alman hükûmetinin icra kurulu olan Federal Şansölye 

Ofisi’nin bir parçasıdır ve hem iç hem de dış istihbarat faaliyetlerini yerine 

getirir. Dünyanın her tarafına yayılmış oldukça sağlam bir insan istihbaratı ağı 

vardır ve Almanya içinde ve Avrupa’nın tamamında radyo ve sinyal gözetim 

şebekesi bulunmaktadır. Özellikle Federal Kriminal Polisi ile koordinasyon 

içindedir ve terörist organizasyonların, uyuşturucu trafiğini kontrol edenlerin, 

kara para aklayıcıların ve silah kaçakçılarının bulundukları yerin tespit 

edilmesi ve cezai müeyyide uygulanması ile ilgili her türlü bilgiyi toplamaya 

çalışır. Nükleer teknoloji ve maddelerin geliştirilmesini engellemek 

maksadıyla istihbarat operasyonları düzenlemektedir (Thomson Gale 

Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 2004: 62). 
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BND hariç tutulursa, Alman istihbarat topluluğu klasik bir 

yaklaşımla iç ve dış istihbarat ile sivil ve askerî istihbarat olarak 

bölümlenmiştir şeklinde ifade edilebilir. Askerî istihbarat, silahlı kuvvetlerin 

kendi şubeleri ile Savunma Bakanlığı arasında koordine edilmektedir. Başlıca 

askerî istihbarat servisi Federal Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ofisi’dir (Amt für 

Nachrichtenwesen der Bundeswehr; ANBw). ANBw askerî ve sivil istihbarat 

servisleri arasındaki koordinasyonu sağlar, istihbarat operasyonu yürütecek 

askerî birimi belirler ve dış orduların askerî gücü, operasyon kabiliyetleri ve 

siyasi pozisyonları hakkında bilgiler toplar (Federation of American Scientists 

[web], 2005). 

Askerî Güvenlik Servisi (Militaerischer Abschirmdienst; MAD) 

karşı istihbarat operasyonlarını yerine getirmekten sorumludur. Yabancı 

istihbarat operasyonları hakkında bilgi toplamak, gizlenmesi gereken bilgilerin 

güvenlik sistemlerini kontrol etmek ve gerektiğinde askerî sırları korumak 

MAD’ın görevleri arasındadır. MAD, silahlı kuvvetlere ve Alman hükûmetine 

güvenlik konuları ile ilgili tavsiyelerde bulunmaktadır. Karşı istihbarat servisi 

bu görevini yerine getirirken Federal Silahlı Kuvvetler Radyo Görüntüleme 

Ofisi’nden (Amt für Fernmeldwesen Bundeswehr; AFMBw) oldukça sık 

faydalanmaktadır (Federation of American Scientists [web], 2005). 

İçişleri Bakanlığı, Almanya’nın sivil istihbarat servislerini 

yönetir. İç istihbarat ve güvenlik ile ilgili bilgi toplama ve analiz etme ile 

görevli başlıca sivil teşkilatlar şunlardır: Bilgi Teknolojisi Güvenliği Federal 

Ofisi (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik; BSI), Anayasanın 

Korunması Federal Ofisi (Bundesamt für Verfassungsschutz; BfV) ve 

Anayasanın Korunması Eyalet Ofisi’dir (Landesamt für Verfassungsschutz; 

LfV).  

BSI, Almanya genelinde devlet bilgi teknolojilerini korumanın 

yanında özel sektördeki bilgisayar sistemlerinin de güvenliği ile ilgili tedbirler 

almaktadır. Servis, potansiyel güvenlik tehditlerini belirlemekte ve koruyucu 

önlemler geliştirmektedir. BSI, her yıl yayımladığı bir broşürü bütün şirketlere 
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dağıtmaktadır (Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and 

Security, II, 2004: 63). 

BfV ve LfV, bazı radikal gruplar tarafından devlete yönelecek 

tehditleri belirlemekte, bu grupları takip etmekte ve örgütlerin içine sızmak 

suretiyle bu organizasyonların yapısı, finansal desteği, silahları ve planlanan 

eylemleri hakkında bilgi edinmektedirler. Gerekli olduğu takdirle elde etmiş 

oldukları bilgileri diğer Alman istihbarat organizasyonları ile paylaşmaktadırlar 

(Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 

2004: 63). 

(6) Fransa İstihbarat Servisleri 

Fransa’da modern istihbarat örgütlenmesi XIX. yüzyılda 

gelişmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa, sahip olduğu istihbarat servisi 

ile dünyanın önde gelen devletleri arasında yer almıştır. İkinci Dünya Savaşı 

esnasında Nazi işgaline karşı kurulan yeraltı Direniş (Resistance) grupları 

modern iç istihbarat teşkilatlanmasının temellerini oluşturmuştur. Nazi 

Almanyası ile işbirliği yapan Vichy Hükûmeti ve bazı Fransız subayları, savaş 

sonrası istihbarat servislerinde büyük bir güvensizliğin doğmasına neden 

olmuştur. Soğuk Savaş döneminde istihbarat sistemlerini yeniden 

yapılandıran Fransa bu güvensizlikten ötürü özellikle siyasi ve iç istihbarat 

servislerine özel önem vermiştir (Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, 

Intelligence and Security, II, 2004: 41). 

Fransız istihbaratı, tamamı icra şubesine bağlı olan askerî ve 

sivil servisler şeklinde bölümlenmiştir. Sivil istihbarat servisleri karşı istihbarat 

ve iç güvenlik konuları ile ilgilenirken, dış istihbarat genellikle askerî servisler 

tarafından icra edilmektedir. Güçlerin bu şekilde ayrılması askerî ve sivil 

teşkilatlara fiilî bir yargılama yetkisi de vermektedir (Thomson Gale 

Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security, II, 2004: 41). 
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Fransız askerî istihbaratı; Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz 

ve Hava Kuvvetleri istihbarat servisleri tarafından yürütülmektedir. Ulusal 

Savunma Genel Sekreterliği (Secrétariat général de la défense nationale; 

SGDN) çeşitli istihbarat teşkilatlarının icra ettikleri istihbarat ve güvenlik 

operasyonlarını koordine eden birimdir. Stratejik istihbarat, elektronik 

istihbarat, yurt dışı karşı espiyonaj operasyonları ve askerî istihbarat Dış 

Güvenlik Genel Direktörlüğü (Direction Generale de la Securite Exterieure; 

DGSE) tarafından yönetilmektedir. DGSE’nin görevlerinin aynısını yapan, 

ancak operasyon bölümü olmayan ve bir istihbarat servisi olarak 

değerlendirilmeyen bir başka kuruluş da Askerî İstihbarat Direktörlüğü’dür 

(Direction du Renseignement Militaire; DRM). Temel olarak uydu ve 

elektromanyetik görüntülerin analiz edilmesi işlevini yerine getirmektedir 

(Federation of American Scientists [web], 2005).   

Askerî karşı istihbarat iki servis tarafından yürütülmektedir. 

Bunlar; Savunma, Koruma ve Güvenlik Direktörlüğü (Direction de la 

Protection et de la Securite de la Defense; DPSD) ve İstihbarat ve Elektronik 

Savaş Tugayı’dır (Brigade de Renseignement et de Guerre Electronique; 

BRGE). DPSD temel askerî karşı istihbarat servisidir ve askerî güvenlik 

operasyonlarının planlanması ve koordinasyonundan sorumludur. Aynı 

zamanda silahlı kuvvetlerin ve jandarmanın siyasi gözetimini de idare eder. 

BRGE ise hassas haberleşmelerin görüntülenmesi ve askerî yönetim bilişim 

sistemleri güvenliğinin sağlanması ile görevlidir (Federation of American 

Scientists [web], 2005). 

Sivil istihbarat servisleri İç İşleri Bakanlığı’nın emri altında 

görev yapmaktadır. Genel Enformasyon Servisi (Direction Centrale 

Renseignement Generaux; RG), Fransa’nın temel iç istihbarat servisidir. İç 

güvenliğin sağlanması ve karşı istihbarat bu servisin sorumluluğundadır. 

Fransız sömürgelerinde RG’nin yürüttüğü faaliyetleri Bölgesel Güvenlik 

Direktörlüğü (Direction de la Surveillance du Territoire; DST) yapmaktadır. 

DST aynı zamanda Fransa’nın yurt dışındaki bilimsel ve ekonomik çıkarlarını 
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da gözetmekle yükümlüdür (Thomson Gale Encyclopedia of Espionage, 

Intelligence and Security, II, 2004: 42). 

(7) Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstihbarat Servisleri 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce ve kurulduktan 

sonraki yıllarda istihbarat faaliyetleri çoğunlukla subaylar tarafından icra 

edilmiştir. Genel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri istihbarat teşkilatlarının 

belkemiği olmuş ve istihbarat faaliyetlerinde hâkim bir rol üstlenmiştir (Girgin, 

2003: 472). 

Türk istihbarat sistemi; iç ve dış istihbaratı birlikte icra eden 

Millî İstihbarat Teşkilatı, İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

İstihbarat Dairesi, Güvenlik Dairesi, Terörle Mücadele ve Harekat Dairesi, 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve İnterpol Dairesi, Dış 

İşleri Bakanlığı’na bağlı İstihbarat ve Araştırma Genel Müdürlüğü ve temel 

olarak Genelkurmay Başkanlığı etrafında şekillenen askerî istihbarat 

birimlerinden oluşmaktadır (Avcı, 2004: 149). 

Askerî istihbarat birimleri; Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, 

Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daireleri, Jandarma 

Genel Komutanlığı İstihbarat Dairesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat 

Birimleri’nden oluşmaktadır. “J-2” olarak da bilinen Genelkurmay İstihbarat 

Başkanlığı üç alt birime ayrılmıştır. Bunlar; bütün istihbaratın toplandığı birim 

olan İstihbarat Dairesi Başkanlığı, hem verilerin analiz edilerek istihbarat 

bilgisine dönüştüğü Değerlendirme Dairesi ve ülkeye yönelik askerî 

espiyonaja karşı mücadele eden ve askerî bilgilerin sızmasını önleyen 

İstihbarata Karşı Koyma Dairesi’dir. İstihbarat Başkanlığı aynı zamanda 

Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’ndan gelen bilgilere de 

başvurmaktadır (Girgin, 2003: 474). 

Dış İşleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Dairesi ise yurt 

dışındaki temsilciliklerde ülke aleyhinde meydana gelen gelişmeler ve yasa 
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dışı faaliyetler ile ilgili elde edilen bilgilerin diğer devlet kurumlarına 

aktarılmasını ve güvenlik ile ilgili konularda Dış İşlerinin temsil edilmesini 

sağlayan bir birimdir (Girgin, 2003: 496). 

Türk istihbarat topluluğu içinde en önemli yeri Millî istihbarat 

Teşkilatı işgal etmektedir. 1965 yılına kadar çeşitli isimlerle anılmış olan 

teşkilat, bu yılda çıkarılan 644 sayılı kanunla Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) 

adını almıştır. Daha sonra 1982 yılında 2937 sayılı “Devlet İstihbarat 

Hizmetleri ve Millî İstihbarat Kanunu51” ile son şeklini almıştır ve çalışmalarını 

bu kanunun kendisine verdiği görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde 

yürütmektedir. 

Bu kanunda Millî İstihbarat Teşkilatı’nın görevleri dördüncü 

maddede düzenlenmiştir ve şu şekilde belirtilmektedir (2937 Sayılı Kanun 

[web], 2005): 

“MADDE 4; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, 

varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü 

meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut 

ve muhtemel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını Devlet çapında 

oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay 

Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara 

ulaştırmak. 

b) Devletin millî güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve 

yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî 

Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak.  

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için 

Millî Güvenlik Kurulu ve Başbakan’a tekliflerde bulunmak. 

                                            
51 Kanun metni için bk. <http://www.mit.gov.tr/kanun.html.> 



 116 

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun 

sağlanmasında yardımcı olmak. 

e) Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber 

ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına 

ulaştırmak. 

f) Millî Güvenlik Kurulu’nda belirlenecek diğer görevleri yapmak. 

g) İstihbarata karşı koymak. 

Millî İstihbarat Teşkilatı’na bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat 

Devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet 

istikametlerine yöneltilemez. Millî İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev, yetki 

ve sorumlulukları Başbakanca onaylanacak bir yönetmelikle belirtilir.”  

MİT, bir müsteşar ve kendisine yardımcı olan üç müsteşar 

yardımcısı tarafından yönetilmektedir. Birinci Müsteşar Yardımcılığı 

“İstihbarat” yardımcısıdır ve İstihbarat Başkanlığı, Psikolojik İstihbarat 

Başkanlığı ve MİT Bilgi Sistemleri Başkanlığı’nı idare etmektedir, ikinci 

Müsteşar Yardımcılığı “Operasyon” yardımcısıdır ve Elektronik ve Teknik 

İstihbarat Başkanlığı ile Operasyon Başkanlığı’nı idare etmektedir. 

Operasyon Başkanlığı; Bölge Başkanlıkları ve Bölge Daire Başkanlıkları ile 

Yurt Dışı Temsilcilikleri’ndan oluşmaktadır. Üçüncü ve son Müsteşar 

Yardımcılığı ise “İdari” yardımcıdır ve Personel Başkanlığı, İdari İşler 

Başkanlığı, MİT Eğitim Merkezi, Savunma Sekreterliği ve Havacılık Daire 

Başkanlığı’ndan sorumludur (MİT Resmî Sitesi [web], 2005). 

“İstihbarat Başkanlığı; Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile 

bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve 

bu düzen içerisindeki kurumlarına karşı tehdit oluşturan iç ve dış unsurlar 

hakkında ihtiyaç duyulan bilgilerin Teşkilat bünyesinde teminine yönelik 

olarak belirlenmesinden, bu ihtiyacın operasyon ünitelerine iletilmesinden ve 

elde edilen haberlerin değerlendirilmesi sonucu üretilen istihbaratın ilgili 
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kurumlara zamanında ulaştırılmasından sorumludur (MİT Resmî Sitesi [web], 

2005).” 

“Operasyon Başkanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı'nın yurt içinde ve dışında 

kapalı kaynaklardan haber toplama birimidir. Bir başka deyişle, Operasyon 

Başkanlığı, ağırlığı yurt dışında olmak üzere, kapalı kaynaklar vasıtasıyla 

istihbarat operasyonları düzenleme ünitesidir (MİT Resmî Sitesi [web], 

2005).”



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1990 SOĞUK SAVAŞ SONRASI İSTİHBARATTA DEĞİŞİM 

1. SOĞUK SAVAŞ SONRASI İSTİHBARATTA GENEL DEĞİŞİMLER 

a. İdeolojik Soğuk Savaş İstihbaratının Sona Ermesi 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi dar anlamda Sovyetler Birliği’nin 

çökmesi, geniş anlamda ise Komünizmin yerini Liberal Kapitalizme bırakması 

olarak görülmektedir. Soğuk Savaş sonrası güç yapısı üç boyutlu bir satranç 

oyununu anımsatmaktadır (Nye, 1994: 87).  

En üstte; küresel askerî gücü temsil eden tek kutuplu bir güç 

bulunmaktadır. Bu güç dünyanın her tarafında kara, deniz ve hava 

kuvvetlerini ortak bir şekilde kullanarak müşterek harekât yapabilme 

kapasitesine sahip olan Amerika’dır. Her ne kadar ABD askerî gücünü ispat 

etmiş olsa da sahip olduğu istihbarat servisleri ile dünya üzerindeki büyük 

güçlerin askerî gelişmelerini izlemeye devam edecektir. Bu izlemenin Soğuk 

Savaş döneminden ayrılan en temel yönü ise yeni dönemde bütün devletlerin 

ve kurumların şeffaflaşması ve daha kolay takip edilebilir bir hâle gelmeleridir 

(Treverton, 2003: 26).  

Orta boyut ekonomik güçleri temsil etmektedir ve üç kutupludur. 

Dünya ekonomik zenginliğinin üçte ikisini ellerinde bulunduran Amerika, 

Avrupa Birliği ve Japonya’nın yanısıra (Nye, 1994: 87) bu boyuta önümüzdeki 

yıllarda Çin, Rusya, Hindistan ve Brezilya’nın da eklenebileceği 

değerlendirilmektedir. Ekonomik güçlerin takip edilmesi açısından yeni 

dönemde istihbarat faaliyetleri daha kolay olacaktır, çünkü bu alanda gelişen 

haberleşme teknolojisi ve bilgiye çok kısa zamanda ulaşabilme gibi faktörler 

ile sivil ticarî kuruluşlar istihbarat servislerinin Soğuk Savaş döneminde 

yaptıklarının aynısını yapmaktadırlar. Günümüzde ülkelerin ekonomik 
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analizlerini yaparak raporlar halinde müşterilerine sunan “Ekonomist 

İstihbarat Birimi” ve “Oxford Analytica” gibi onlarca kuruluş bulunmaktadır 

(Treverton, 2003: 27). Bu durum istihbarat literatüründe yeni bir kavramın 

kullanılmasına yol açmıştır: Dış kaynaklı istihbarat (Outsourcing Intelligence) 

(Todd ve Bloch, 2004: 6) 

Alt boyut ise Soğuk Savaş sonrasının en karmaşık, kutupsuz 

boyutu olan hükûmetlerin kontrolleri dışındaki uluslar ötesi ilişkilerdir. Bu 

ilişkiler; finans hareketleri, uyuşturucu trafiği, terörizm, çevresel faktörler, 

hükûmet dışı organizasyonlar ve devlet dışı aktörler olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Nye, 1994: 87). 

Soğuk Savaş sonrası yapılan jeopolitik değerlendirmelerden 

objektifliğe en yakın olanı ve ABD’nin gücünü nasıl kullanması gerektiğini en 

çarpıcı bir şekilde ortaya koyanı da Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Satranç 

Tahtası – Amerika’nın Önceliği ve Bunun Jeostratejik Gerekleri” isimli 

kitabında ileri sürdüğü tezler olmuştur (Tezkan ve Taşar, 2002: 185). 

Brzezinski’ye göre (1998: 26); 

“Amerika küresel gücün belirleyici dört alanında üstün durumdadır: Askerî 

olarak eşiti olmayan bir küresel erişime sahiptir; ekonomik olarak, Japonya 

ve Almanya tarafından bazı bakımlardan meydan okunsa da küresel 

büyümenin ana lokomotifi olmaya devam etmektedir; teknolojik olarak, 

yenileşmenin bıçak sırtı alanlarında genel öncülüğü elinde bulundurmaktadır 

ve kültürel olarak, bazı kabalıklara karşın, özellikle dünya gençliği arasında 

rakipsiz bir cazibeye sahip bulunmaktadır. Tüm bunlar Amerika Birleşik 

Devletleri’ne başka hiçbir devletin ulaşamadığı bir siyasi etki sağlamaktadır. 

Bu dördünün birleşimi Amerika’yı yegâne kapsamlı süper güç yapmaktadır.”  

Amerika’nın yeni dönemdeki küresel üstünlüğünü devam 

ettirebilmesi, Brzezinski’nin Avrasya adını verdiği ve çoğu kez sanıldığı veya 

anlaşıldığı gibi Orta Asya, Rusya’nın Asya’daki toprakları ve Doğu 

Avrupa’dan ibaret olmayıp, Asya ve Avrupa kıtalarının tamamı ve Japon 

adalarını da kapsayan bir coğrafyaya hâkim olması ile mümkündür (Tezkan 

ve Taşar, 2002: 187). Bu hâkimiyetin sağlanması için istihbarat servislerine 
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büyük görevler düşmektedir. Bu bölgenin sürekli takibi askerî operasyonların 

yanında, örtülü faaliyetler için de zorunluluktur.   

Soğuk Savaş sonrası özellikle batılı gelişmiş devletlerde 

istihbaratın gerekliliği üzerinde çeşitli tartışmalar başlamıştır. Bazı yazarlar 

yeni yüzyılın rakipsiz bir barış ve zenginlik getireceğini, liberal kapitalizmin 

insan gelişiminin itici gücü olarak görevini tamamladığını ve ulus devletlerin 

küçülerek etkisini yitireceğini belirtirken, büyük bir çoğunluk yeni dünyanın 

kaos ve uluslararası düzensizlik içinde olacağını, çok kutuplu bir dünyanın 

daha kompleks ve daha az anlaşılabilir olmasından dolayı istihbarata olan 

ihtiyacın azalmayacağı aksine artacağını iddia etmişlerdir (Boren, 1992: 54). 

Ekonomik zenginliği ithalat ve kapitalin uluslararası dolaşımına 

bağlı olan devletlerin istihbarat faaliyetlerinde bulunmadan Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile Doğu Avrupa ve Orta Asya’da ortaya çıkan 

devletlerde oluşan yeni pazarları elde etme ihtimalleri oldukça 

zayıflamaktadır (Boren, 1992: 53). Ayrıca, Sovyetler’in parçalanması 

uyuşturucu trafiği, kara para aklama, etnik/köktenci terörizm ve nükleer, 

biyolojik ve kimyasal silahların Üçüncü Dünya Ülkeleri’ne yayılması gibi eski, 

fakat yeni görünümlerdeki tehditleri de beraberinde getirmiştir. İnternetin 

gelişmesi bilgi alış verişindeki hızı artırırken uluslararası terör ve organize 

suç şebekelerine de siber savaş alanında yeni bir güç kazandırmıştır (Todd 

ve Bloch, 2004: 4-5). 

İstihbaratın Soğuk Savaş sonrasında daha önemli bir hâle 

gelmesinde İsrail istihbarat servisleri ve Suriye Muhaberatı gibi eski 

yöntemlerle çalışan istihbarat teşkilatlarının varlıklarını devam ettirmesi ve 

ekonomik kaygılar nedeni ile uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlere 

istihbarat danışmanlığı yapma ihtiyacı da önemli bir rol oynamaktadır (Todd 

ve Bloch, 2004: 6). 

Soğuk Savaş sonrası istihbarat hakkında en çok tartışma yapılan 

ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılan ülke doğal olarak tek süper gücü 
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temsil eden Amerika olmuştur. Amerika’nın en önemli istihbarat kuruluşu olan 

CIA’nın sahip olduğu kuvvet, maddi kaynaklar ve personel miktarına rağmen 

Soğuk Savaş sonrası ihtiyaçları karşılayamayacağı, Soğuk Savaş dönemi 

boyunca yapmış olduğu büyük hatalar nedeniyle Amerikan dış politikasının 

çok zor durumlara düştüğü ve artık ortadan kaldırılması gerektiğine dair 

birçok görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşlerin birleştiği iki temel nokta vardır: 

Birincisi CIA’nın politize olması, ikincisi de Sovyetler Birliği’nin çöküşünü 

tahmin edememesidir. 

Varşova Paktı’nın ve Sovyetler Birliği’nin dağılması Amerikan 

karar vericilerini şok etmiştir, çünkü Amerikan politikalarının belirlenmesinde 

etkin bir rolü olan Ulusal İstihbarat Değerlendirmelerinin hiçbirinde Sovyet 

çöküşü hakkında uyarı niteliğinde bilgiler bulunmamıştır. Başkan Ronald 

Reagan’ın son Ulusal Güvenlik Danışmanı olan General Colin Powell CIA’nın 

“televizyon karşısında bütün gün boş boş oturan işsiz insanlardan daha iyi 

tahminlerde bulunamadığını” belirtmiştir (Goodman, 1997: 129). CIA’nın bu 

yanılgısının en önemli sebebi başkan, kabinesi ve diğer politikacılara fazla 

yakın durmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle 80’li yıllar ve 90’ların 

başlarında CIA başkanlığı yapan William Casey ve Robert Gates istihbaratın 

politize olmasına neden olan en önemli iki isimdir. Elde edilen istihbaratın 

olduğu gibi tarafsızca bildirilmesi yerine, karar vericilerin duymak istediklerine 

yönelik ve daha sonra politika alanında bir yer elde edebilmek amacıyla 

değerlendirmeler yapılmıştır (Goodman, 1997: 130). 

CIA’nın yapmış olduğu değerlendirmeler de bu politize olma 

sürecinden etkilenmiştir. Önceleri Sovyetler Birliği’nin askerî kapasitesi, yeni 

geliştirdiği silahlar, uzay ve atom bombası araştırmaları ve kıtalar arası 

balistik füzeler gibi askerî konuların yanında bu ülke ve kendisinin takipçisi 

diğer komünist ülkelerin ekonomik durumları hakkında elde edilen objektif 

bilgiler yerini, Sovyetler Birliği’nin uluslararası terörizm faaliyetleri içinde 

bulunduğu, bazı üst düzey Amerikan devlet adamlarına yönelik suikast 

girişimlerinde bulunduğunu, Ortadoğu’da Filistin Kurtuluş Örgütü, İtalya’da 

Kızıl Tugaylar, Batı Almanya’da Baader-Meinhof ve İrlanda Cumhuriyet 
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Ordusu gibi organizasyonları terör eylemleri yapmaları amacıyla desteklediği 

ve hatta 1981 yılındaki Papa suikasti girişimini KGB’nin organize ettiğini iddia 

etmiştir. Yayınlanan çarpıtılmış Ulusal İstihbarat Değerlendirmeleri ve 

araştırmalar sonunda ortaya gerçekler CIA’nın inandırıcılığını yitirmesine 

neden olmuştur (Goodman, 1997: 136). Soğuk Savaş döneminde istihbarat 

toplanacak hedefin ne yaptığına dair elde edilmiş olan “Gerçek – Teknik 

Uyarılar” yeni dönemde yerini belirsizliğin daha fazla olduğu, bilgilerin daha 

hassas analiz edildiği, subjektif ve ana amacın istihbarat hedefinin nerede, 

neden ve ne zaman bir kriz çıkarabileceğine dair “Muhtemel – Politik 

Uyarılar”a bırakmıştır (Betts, 1998: 27). 

Soğuk Savaş sonrası Amerikan istihbarat topluluğunun 

şekillenmesinde önemli roller oynayan ve diğer devletlerin de istihbarat 

algılamalarında belirgin etkileri bulunan iki önemli belgeden söz etmek 

mümkündür. Bunlar; 1991 yılında Başkan George Bush tarafından imzalanan 

29 Numaralı Ulusal Güvenlik İncelemesi52 ve 1994 yılında Başkan Bill Clinton 

yönetimi tarafından oluşturulan Aspin – Brown Komisyonu (Birleşik Devletler 

İstihbarat Topluluğu’nun Rolleri ve Yetenekleri) olmuştur. Daha sonra 1996 

Mart ayında bu komisyon “21. Yüzyıla Hazırlanmak: Amerikan İstihbaratının 

Değerlendirilmesi” adlı bir rapor yayınlamışlardır53. 

1991 Ulusal Güvenlik İncelemesi, istihbarat servislerine ihtiyaç 

duydukları yeni tehditler ve bunlara bağlı olarak yeni görevleri hakkında 

bilgiler vermiştir. Nükleer silahlanma, uyuşturucu, terörizm, serseri devletler 

ve küresel çevre problemleri gibi konuların yanında daha fazla dikkat etmeleri 

gereken etnik ve bölgesel çatışmalar, AIDS ve diğer salgın hastalıklar, 

stratejik nükleer güvenlik problemleri, uluslararası göç, uluslararası teknoloji 

yarışı ve mikro ve makro ekonomik konular gibi istihbarat önceliklerini 

bildirmiştir (Johnson, 1993). 

                                            
52 National Security Review No. 29 (NSR-29). Tam metin için bk. http://bushlibrary.tamu.edu/ 
research/nsr/nsr29.pdf. 

53 Raporun tam metni için bk. http://www.access.gpo.gov/int/report.html. 
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Aspin – Brown Komisyonu yeni istihbarat önceliğinin geleneksel 

askerî güvenlik istihbaratı yerine ekonomik istihbarat olduğunu ve istihbarat 

servislerinin bu önceliğe göre reforma tabi tutulmasını önermiştir. CIA hızlı bir 

şekilde bu yeni ortama ayak uydurmuş ve Soğuk Savaş döneminde % 85 

olan Sovyetler Birliği hakkındaki istihbarat faaliyetleri % 15’e düşmüştür. 

Soğuk Savaş sonrasının ilk CIA başkanı olan Gates bu dönemi “kaynakların 

muazzam bir şekilde yeniden tahsisi” olarak yorumlamıştır (Johnson, 2000: 

12). Önceden demir bir perde arkasında gizlenen Sovyetler Birliği şimdi 

yabancıların gözleri önüne serilmiştir. Bunun yanında Rusya’da yeni birçok 

bağımsız gazete, dergi ve diğer medya unsurları günlük politik ve ekonomik 

gelişimleri dünyaya duyurmaktadırlar (Johnson, 2000: 12). 

Dünyanın öbür ucunda Sovyetler Birliği ve komünist sistemin 

çökmesi Amerika’da yaşanan gelişmelerden çok farklı bir rota izlemiştir. 

Soğuk Savaş’ın bitişinden bir kaç ay sonra Sovyetler Birliği, içlerinde KGB 

Başkanı’nın da bulunduğu bir darbe girişimine sahne olmuştur. Mikhail 

Gorbaçov’u devirmeyi amaçlayan bu girişim başarısız olunca KGB de 

dramatik bir şekilde son bulmuştur. Yeni Rusya devletinde GRU askerî 

istihbarat teşkilatı olarak yerini aynen muhafaza ederken, KGB parçalanmış 

ve fonksiyonları birçok yeni teşkilat arasında paylaşılmıştır. Doğu bloku 

ülkelerinde bulunan komünist sistemi istihbarat servisleri yerlerini demokratik 

ideallere daha bağlı olan servislere bırakmıştır (Richelson, 1995: 416). 

Gorbaçov bu başarısız darbe girişiminin ardından zaman 

kaybetmeksizin reform hareketlerine başlamış ve KGB’nin başına Vadim 

Bakatin’i getirmiştir. KGB’nin Birinci Bölümü Başkanı da Yevgeny Primakov 

olmuştur. Primakov yeni istihbarat servisinin görevlerini şu şekilde 

açıklamıştır: “Soğuk Savaş’a dönüşü engellemek, nükleer silahların 

yayılmasını durdurmak, uluslararası terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı ile 

mücadele etmek ve Sovyet ekonomisini etkileyebilecek manipülasyonlara 

engel olmak (Richelson, 1995: 421).” 1991’in son aylarında KGB’den dört 

yeni teşkilat doğmuştur. KGB’nin üç yüz bin kişilik sınır koruma birlikleri 

SSCB Sınır Koruma Komitesi’ne devredilmiştir, KGB’nin karşı istihbarat ve 



 124 

kontr terör birimleri Bakatin tarafından yönetilen yeni Cumhuriyetler Arası 

Güvenlik Servisi (MSB) kontrolüne verilmiştir, kriptografya ve SIGINT’den 

sorumlu olan KGB Sekizinci Bölüm ve Birinci Bölüm’ün 16. Departmanı; 

SSCB Başkanlık Hükûmet Haberleşme Komitesi’ne devredilmiştir ve 

Primakov’un Birinci Bölüm’ü Merkezî İstihbarat Servisi (TSSR) olmuştur. 

Gorbaçov’dan sonra başkan olan Boris Yeltsin de reform 

hareketlerine devam etmiş ve iki yeni dış istihbarat organizasyonu 

oluşturmuştur. Hükûmet Haberleşme Komitesi; Devlet Haberleşme ve 

Enformasyon Federal Ajansı (FAPSI) olmuş, Merkezî İstihbarat Servisi de 

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) haline gelmiştir. 1992 yılında çıkarılan 

kanun ile SVR’nin görevi politik, ekonomik, bilimsel, teknolojik ve ekolojik 

istihbarat toplamak olarak belirlenmiştir (Richelson, 1995: 421). 

Primakov yeni bir girişim yaparak eskiden düşmanı olan istihbarat 

servisleri ile çeşitli konularda işbirliğine gitmeye çalışmıştır. Alman, İngiliz, 

Finlandiyalı ve hatta Amerikan istihbarat çalışanları ile yapılan toplantılar 

sonucunda söz konusu ülkelerin istihbarat servisleri ile terörizm, uyuşturucu 

trafiği, organize suç örgütleri ve silahlanma konularında işbirliği yapma kararı 

almıştır (Adams, 1995: 75).            

Birçok alanda olduğu gibi Soğuk Savaş sonrası istihbarat alanında 

da bir paradigma değişikliğine gidilmiştir. Bu değişikliği şekillendirecek üç 

faktör bulunmaktadır ve bunlar özel bir önem arz etmektedirler: 

Birinci faktör; istihbaratın karşılamak zorunda olduğu görev 

alanında meydana gelen değişimlerdir. Bu görev alanlarının bazıları 

istihbaratın geleneksel olarak yürütmüş olduğu siyasi, askerî ve ekonomik 

konular ile ilgilidir, ancak farklı anlamlardadır. Örneğin, Soğuk Savaş dönemi 

boyunca Sovyet askerî kapasitesi üzerinde yoğunlaşan istihbarat servisleri, 

günümüzde Çin’in askerî gelişmelerine dair bilgi toplamaktadırlar. Geçmişte 

önemli olan bazı konular bugün önemini yitirmiş ve yerini çevresel kaygılar, 

demografik sorunlar ve malî problemlere bırakmıştır (Berkowitz ve Goodman, 
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2000: 2). Toffler’in dediği gibi (1992: 308) “artık Varşova Paktı’nın savunma 

sırlarına piyasa yoktur. Soğuk Savaş bitmiştir, Moskova da planlarını bedava 

dağıtmaktadır.” 

İkinci faktör; bilgi teknolojileri ve insanların bilgiyi nasıl 

kullandıklarına dair değişimlerdir. Aslında, bu “Bilgi Devrimi” günümüzde 

istihbaratı etkileyen en önemli faktördür, çünkü istihbarat; bilginin toplanması 

ve analiz edilmesi, istihbarat servisi ise; bu işi yapmak üzere dizayn edilmiş 

bir bilgi servisi olduğuna göre dünyada her an değişen bilginin ekonomik ve 

siyasi alandan çok istihbaratı etkileyeceği görünen bir gerçektir. 

Üçüncü faktör ise; devletlerin iç politikaları ve vatandaşlarının 

istihbarata bakış açılarındaki genel eğilimlerde meydana gelen değişimlerdir. 

İstihbarat servisleri kimyada belirtilen “Normal Şartlar Altında” görev 

yapmamakta ve bundan dolayı hangi istihbarat operasyonlarının kabul 

edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğuna dair kamuoyu görüşüne 

gereksinim duymaktadırlar (Berkowitz ve Goodman, 2000: 3). 

b. Soğuk Savaş Sonrası Yeni Tehdit Algılamaları ve İstihbarata 

Olan Etkileri 

Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte devlet görevlileri, ulusal 

güvenlik uzmanları ve dış politika stratejistleri ulusal güvenlik alanında yeni 

bir konsept geliştirme konusunda oldukça zorlanmışlardır. İstihbarat alanında 

da bu konseptin geliştirilmesi çok önemlidir, çünkü yeni oyuncular ve tehditler 

hep bu konsept etrafında şekillenecektir. Günümüzde istihbarat çalışanının 

kendisine sorduğu ilk soru: “Kimleri izlemekle yükümlüyüz ve neden onlar 

hakkında endişe duyuyoruz (Berkowitz ve Goodman, 2000: 3)” olmuştur. Bu 

soruların cevabı bulunmadan ulusal güvenlik programlarının belirlenmesi, 

operasyonların yapılması, bütçe ve personel stratejilerinin belirlenmesi 

mümkün olmayacaktır. Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni jeopolitik 

teoriler ve uluslararası ilişkilerin temel oyuncularını belirleme uğraşı tamamen 
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“Kimleri izlemekle yükümlüyüz?” sorusunun cevabını bulmaya yönelik 

olmuştur. 

1993 yılında Harvard’da profesör olan Samuel Huntington, 

Foreign Affairs’de yayımladığı bir makalesi ile dış politika meraklıları üzerinde 

müthiş bir etki yapmıştır. Huntington’a göre Fransız İhtilali’nden bugüne 

Soğuk Savaş dönemi de dahil olmak üzere bütün çatışmaların Batı Avrupa 

kültürü ile diğer yedi temel medeniyetin birbirleri ile devamlı ve küresel bir 

güç mücadelesinin görünümü olduğunu belirtmiştir. Huntington’a göre bu 

medeniyetler İslâmî, Slav-Ortodoks, Latin Amerikalı, Konfüçyen, Japon, 

Hindu ve muhtemelen Afrikalı’dır (Huntington, 2003: 22-49). Çatışma, 

medeniyetlerin birbirleriyle sürekli sürtüşme halinde oldukları fay kırıklarında 

meydana gelmektedir. Geleneksel küresel güç mücadelesinin motoru 

durumunda bulunan “medeniyetler çatışması” Sovyetler’in yıkılması ile tekrar 

global politikaların ana faktörü olacaktır. Devletler tıpkı Batı Avrupa, Slav ve 

İslâm medeniyetlerinin Bosna savaşında çatıştığı gibi kendilerini bir anda bu 

çatışmaların içinde bulacaklardır (Berkowitz ve Goodman, 2000: 5). 

İkinci bir bakış açısı gelecekteki çatışmaların dinî gruplar 

arasındaki ya da dinî milliyetçiler ile lâik devletler arasındaki sürtüşmelerden 

kaynaklanacağını ileri sürmüştür. Birçok yazar din güdülü savaşların İslâmi 

fundamentalistler tarafından çıkarılacağı konusuna odaklanmış 

durumdadırlar. Buna rağmen Hindistan’daki Hindu milliyetçileri, İsrail’deki 

Yahudi köktenciler ve Çin’deki Fulan Gong gibi birçok kültler ve din motifli 

hareketler de dinî çatışmaların sebebi olabilirler. Bu tehditler bölgesel ve 

küresel istikrarı sağlamada devletlere büyük zarar verebileceği ve fanatiklerin 

uluslararası terörizm hareketleri içinde bulunabileceklerinden dolayı istihbarat 

servisleri açısından önem arz etmektedir (Berkowitz ve Goodman, 2000: 5). 

Soğuk Savaş bitmeden hemen önce 1980’lerin sonlarında 

ekonomik savaş söylemleri tüm dünyayı sarmıştır. Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi ile birlikte geleneksel savaşın gereksiz ve modası geçmiş bir 

enstruman olacağı ve modern zamanın savaşı kazanarak elde edeceği 
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kazancı hesaplayan bir devletin aslında yaptığı harcamalarla hiçbir şey elde 

edemeyeceğini gerektireceğini belirten John Mueller’e ek olarak Francis 

Fukuyama “Tarihin Sonu” adlı tezinde; uluslar ve ideolojiler arasındaki 

çatışmaların son bulduğunu, liberal demokrasinin savaşı kazandığını ve 

dünyanın tarihin sonuna tanıklık ettiğini belirtmiştir. Geriye kalan tek şey ise 

pazar üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele etmek olmuştur ([web], 2006).  

Gerçekten de Amerika ve diğer sanayileşmiş Batılı devletler, 

Asya’dan yükselen teknolojik ve ekonomik zenginlik karşısında şaşkına 

dönmüşlerdir. Özellikle Japonya ve Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerdeki 

gelişmeler Soğuk Savaş döneminin Amerika – Sovyet askerî çekişmesinin 

yerini ekonomik rekabet ve ticarî çatışmaların alacağı yönündeki güçlü 

inanışı doğrulamıştır. Amiral Stansfield Turner’e göre (1991: 151) yeni 

yüzyılda ticaret ve ekonomi ulusal güvenliğin en önemli boyutlarını 

oluşturmaktadır. 

Bazı uzmanlara göre Soğuk Savaş sonrası dünya; dünya 

savaşlarından önce olduğu duruma tekrar dönüş yapacaktır. Bu dünyada 

güçleri birbirlerine hemen hemen eşit olan birçok ülke kendilerine avantaj 

elde etmek için çalışmakta, ancak hiçbirisi baskın bir güç konumuna 

gelememektedirler. Profesör John Mearshiemer bu fikirleri paylaşan ilk 

akademisyenlerden birisi olmuştur. 1990 yılında “The Atlantic” dergisinde 

yayımladığı makalesinde kısa bir süre içinde Soğuk Savaş’ın siyah ve beyaz 

ya da biz ve onlar gibi iki kutuptan oluşan ve kolaylıkla politik ilişkilerin 

anlaşılabildiği günlerini özleyeceğimizi belirtmiştir. Ona göre dünya; 

müttefikliklerin karmaşık, ilgi alanlarının çeşitli ve caydırıcılığın çok zor olduğu 

bir rakip güçler girdabına doğru ilerlemektedir ([web], 2006). İstihbarat 

servisleri de bu güçleri zamanında ortaya çıkarıp değerlendirmelidir. 

Soğuk Savaş sonrası istihbarat servislerinin tehdit 

değerlendirmelerinde göz önünde bulundurdukları bir başka konu da NGOs 

ve NSAs54 olarak kısaltmaları yapılan hükûmet dışı organizasyonlar ve devlet 

                                            
54 NGOs: Non-Governmental Organizations; NSAs: Non-State Actors 
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dışı aktörlerin faaliyetleridir. Bunlar çok değişik tipte grupları bünyelerinde 

barındırmaktadır. Bazı gruplar iyi niyetli, karşılıksız yardıma yönelik olurken, 

bazıları da çıkar amaçlı ve kötü niyetli gruplar olabilmektedir. Terörist ve 

uluslararası suç organizasyoları, IBM ya da BP gibi çok uluslu şirketler, 

Chase veya IFC&MIGA gibi uluslararası finans enstitüleri ve Greenpeace ve 

Amnesty International gibi gönüllü kuruluşlar tüm bu grubu oluşturan iyi veya 

kötü niyetli üyelerdir. Soğuk Savaş sonrası dikkati çeken en önemli husus 

artık ulus devletlerin dünya uluslararası ilişkilerinde tek aktör olmadıkları ve 

hatta egemenliklerinin bir kısmını bu organizasyonlara gönüllü ya da zorunlu 

olarak devretmek zorunda kaldıklarıdır (Rişvanoğlu, 2005: 447). 

Batı dünyasının ekonomik gelişmesinde Portekiz mi, yoksa 

Microsoft mu daha önemlidir? Ya da Paraguay mı yoksa Hizbullah mı dünya 

barışına daha büyük tehdit oluşturmaktadır? Günümüzde dünya ekonomik 

zenginliğini elinde bulunduran en geniş yüz elli varlığa bakıldığında, bunların 

çoğunluğunun devletler yerine şirketler olduğu görülmekte ve yukarıda 

sorulan soruların cevapları da netleşmektedir. 

Askerî ve politik istihbarat alanının ilgilenmek zorunda olduğu bir 

başka faaliyet de Soğuk Savaş sonrasında hızla yayılan nükleer, biyolojik ve 

kimyasal silahların (NBC) varlığı ve buna bağlı olarak askerî amaçlar için 

eğitilen radyolojik ajanların faaliyetleridir. Devletler bu silahları çeşitli 

amaçlarla elde etmek istemektedirler. Bunlar; mevcut veya potansiyel bir 

düşmanın caydırılması (ABD ve eski SSCB), statünün korunması (İngiltere) 

ya da teknik problemlerin çözülmesi yeteneğinin kazanılması (İsveç, İsviçre) 

olarak ifade edilebilir. Öte yandan; bazı devletler kendilerini düşmanları 

tarafından kuşatılmış olarak hisseder ve nükleer silahlara sahip olmayı 

güvenliği için en önemli caydırıcılık unsuru olarak görürler (Kuzey Kore ve 

İsrail). 

Soğuk Savaş sonrası İran, Irak, Kuzey Kore, Nijerya, Pakistan, 

Suriye ve Libya gibi devletlerin nükleer programları büyük aşamalar kat 

etmiştir. Amerikan halkı Soğuk Savaş sonrası kendilerini tehdit eden en 
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önemli gelişmenin NBC silahlarının hızla yayılması olduğunu düşünmektedir 

ya da buna inanmıştır (Johnson, 2000: 21). Bu konular hakkında çalışan 

istihbarat ajanlarının genetik mühendisliğindeki gelişmeler dahilinde 

ellerindeki materyalleri daha ölümcül ve bulaşıcı yapma ihtimalleri de göz 

önünde tutulmalıdır. 

Günümüz istihbarat servisleri için bir başka tehdit alanı da 

çevredir. Çevre sorunları giderek devletlerin kendi sınırlarını aşarak 

uluslararası ilgi alanına girmektedirler. Amazon ormanlarının tükenişi, küresel 

ısınma, Kuzey Kutbu’ndaki buzulların erimesi ve hatta bir devletin sahip 

olduğu su kaynakları artık yalnızca çevre gönüllüleri ya da bilim adamlarını 

ilgilendirmemektedir, bu konular istihbarat servislerinin de ilgi alanlarına 

girmiştir. Bazı yazarlara göre Soğuk Savaş bitmiş, yeşil savaş başlamıştır 

(Johnson, 2000: 51).  

Gelecekte ülkeler düşmanlarına genetik olarak değiştirilmiş 

böcekler yollayabilir, o ülkedeki hava koşullarını değiştirmeye kalkabilir ve 

çevresel dengeyi bozarak ekonomik çöküşler yaşatabilir. Soğuk Savaş 

döneminin uydu sistemleri yönlerini çevre anlaşmalarına uyulup uyulmadığını 

denetlemek üzere ilgili devletlere çevirebilirler. Çevre savaşları ve 

anlaşmaları yeni küresel sistemin bir parçası haline geldikçe, çevre istihbaratı 

siyasal ve askerî planlamayla daha çok bütünleşecektir (Toffler, 1992: 326). 

Günümüz az gelişmiş toplumlarının karşı karşıya kaldıkları en 

önemli sorunlardan birisi de şüphesiz çaresi bulunamayan salgın hastalıklar 

sonucu toplu ölümlerin meydana gelmesidir. 1994 yazı boyunca yüzlerce 

Ruandalı Hutu mültecisi Zaire’de kolera salgını nedeniyle ölmüştür. Soğuk 

Savaş sonrası bütçelerini daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışan 

istihbarat servisleri için sağlık sorunları istihbarat önceliklerinin alt sıralarında 

yer almaktadır, ancak insan göçü ve serbest dolaşım gibi nedenlerden dolayı 

küresel hastalıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Bu nedenle 1996 yılında 

CIA, İstihbarat Direktörlüğü içinde sağlık ve insanî konular ile ilgilenecek 

analistlerin bulunduğu Çatışma Konuları Bölümü’nü (Conflict Issues Division) 
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kurmuştur. Bunun yanında Amerikan ordusu, bünyesinde bulunan Salgın 

Hastalıklar Tıbbî Araştırma Enstitüsü, Tıbbî Araştırma ve Teçhizat 

Komutanlığı ve Tıbbî İstihbarat Merkezi gibi kurumları ile dünya genelindeki 

barışı koruma, insanî destek ve kurtarma görevleri gibi askerî operasyonlarda 

görev yapan askerlerine yönelik sağlık tehditlerini belirlemek ve bertaraf 

etmek faaliyetini icra etmektedir (Johnson, 2000: 85). 

Batı dünyası için 1990’a kadar hayati derecede önemli olan 

Sovyetler Birliği hakkındaki nicel veriler ve kantitatif analizler; Varşova 

Paktı’nın çökmesi ve Sovyetler Birliği’nin çözülmesi ile önemini kaybetmiştir. 

Fakat eski Sovyetler Birliği’nden koparak bağımsızlığını ilan eden yeni 

Cumhuriyetler belirsiz geleceklerinden dolayı istihbarat hedefleri arasındaki 

yerlerini almaktadırlar (Atay, 2002a: 86). Bu devletlerle ilgili 1990 sonrası 

istihbarat öncelikleri şu şekilde belirlenmiştir:  

Yeni cumhuriyetlerin niteliği ne olacaktır? Düzenli, tutarlı bir dış 

politikaları olacak mıdır? Yeni Rus askerî komutası ve yapısı nasıl 

şekillenecektir? Bu devletler başarılı bir şekilde bağımsız askerî yapılar 

oluşturabilecekler midir, eğer olursa yetenekleri neler olacaktır? Bu 

devletlerdeki kilit liderler ve toplum önderleri kimlerdir ve siyasi düşünceleri 

nelerdir? Cumhuriyetlerin parçalanma ihtimalleri nedir? Başarılı bir ekonomik 

reform yürütme ihtimalleri nedir ve hemen yanlarında duran ekonomik 

çöküntü ile başa çıkma ihtimalleri var mıdır? 

Cumhuriyetlerin kendi aralarındaki politik ilişkileri nelerdir? 

Aralarında tutarlı bir ekonomik birliktelik gerçekleşebilir mi? Aralarından her 

hangi biri merkezi bir otorite sahibi olabilir mi? İslami köktencilik bu devletleri 

ne kadar etkisi altına alabilir? (Berkowitz ve Goodman, 1992: 270) 

Görüldüğü gibi coğrafya aynı, fakat sorunlar ve öncelikler farklı ve 

daha tehditkârdır. Buna rağmen istihbarat servisleri için bilgiye ulaşmak artık 

daha kolay görünmektedir. 
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Tarihin en eski dönemlerinden beri var olan ve günümüze kadar 

ulaşan terörizm faaliyetleri Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle 11 Eylül 

Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırılarla zirve noktasına ulaşmıştır. 

Özellikle küreselleşmenin getirdiği ötekileştirme kavramı etkisini terörist 

organizasyonların büyük ölçekli eylemlerinde göstermiştir. Devletlerin 

terörizme karşı takındıkları “benim teröristim kötü, senin teröristin iyidir” tavrı, 

uluslararası terörizmle mücadelede etkin başarıların sağlanmasını 

engellemektedir. 

Soğuk Savaş sonrasının en büyük konvansiyonel gücü olan 

Amerika, sahip olduğu askerî yeteneklerini terörle mücadele alanında 

gösterememektedir, çünkü teröristler asimetrik savaş adı verilen ve tehdidin 

ne zaman ve ne şekilde hedefe yöneltileceğinin bilinmediği bir yöntem 

izlemektedirler. Bu yöntemin kullanılması istihbarat servislerine yeni görevler 

yüklemektedir. ABD’nin kontrol altında tutamadığı bir diğer faktör ise nükleer 

silahlanmadır. Bu iki faktörün aynı elde toplanmasını engellemek ABD 

istihbarat topluluğu için en önemli önceliktir (Hilsman, 2000: 15). 11 Eylül 

2001 sonrası dünya istihbarat servisleri de bütün gayretlerini bu tehdidin 

bertaraf edilmesi amacına yöneltmişlerdir. 

Terörizm ile ilgili bir başka farklılık da terörist devletlerin yerini 

terörizme destek veren “haydut devletler”in55 ve devlet dışı terörist 

organizasyonların almasıdır. Bu durum istihbarat servislerinin faaliyet alanını 

belirli bölgelerin dışında tüm dünyaya yaymıştır. İstihbarat servislerinin 

karşılaştıkları bir diğer güçlük ise; El-Kaide gibi örgütlerin pozisyonun önemli 

olduğu hiyerarşik yapılanmadan çok bilgi ve fonksiyonun öne geçtiği 

heterarşik bir yapılanma içerisine girmeleridir (Todd ve Bloch, 2004: 13). 

                                            
55 Haydut devlet (rogue states) tanımı 2002 ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi, diğer adıyla Bush Doktrini 
olarak geçen belgede tanımlanmıştır. Buna göre; bu tanımlamaya giren devletlerin temel özellikleri 
ulusal ve uluslararası alanda sorun yaratması ve terörizme destek vermesidir. ABD tehdit olarak 
algıladığı haydut devletlerle mücadele edilmesi gerektiği üzerinde özellikle durmuş ve bu gibi devletlere 
gerekirse önleyici ve önceden saldırı eylemlerinin meşru savunma içinde değerlendirilmesi gerektiğinin 
altını çizmiştir (Ökten, 2004’ten aktaran Yalçınkaya, 2004)  
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Ekonomik, politik, kültürel ve kurumsal ilişkilerdeki hız ve yoğunluk 

artışı (Arı, 2004) olarak tanımlanabilecek olan küreselleşme kavramı 1990 

sonrası hemen her olayı kavrayabilmek için kullanılan anahtar kavramlardan 

birisi olmuştur. Küreselleşmenin güvenlik ile yakından ilişkisinin bulunması 

istihbarat dünyasının bu olgu ve dünyadaki etkileri hakkında çalışma 

yapmalarını da gündeme getirmiştir.  

Geleceğin simgesi “World Wide Web” (Dünya Çapında Ağ) olmuş 

ve Soğuk Savaş’ın Radio Free Europe olgusunu sona erdirmiştir. Ekonomik 

küreselleşme dünyayı tek pazar haline getirmiş, zengin olan merkez ülkeleri 

ile fakir olan çevre ülkeleri arasındaki uçurum artmıştır. Bilgi devrimi her 

anlamda insanları etkileyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Haberleşme 

teknolojilerinin hızla gelişmesi devletlerin kendi içinde ve dış ilişkilerinde çok 

kritik bilgileri birbirlerine saniyeler içinde aktarmalarına yol açarken, terörist 

organizasyonlar ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi organize suç şebekeleri 

telefon, mektup gibi eski yöntemleri bırakarak elektronik mektup ve uydu 

haberleşme sistemlerini kullanmaya başlamıştır. Bu da istihbarat servislerinin 

bu unsurları takip ve kontrol edememesine sebep olmaktadır. İnternet 

üzerinden oluşturdukları sayfalar sayesinde devletlerin kullanmış oldukları 

propaganda yöntemlerinin aynısını bu teknolojiyi geliştirenlere karşı 

uygulamaktadırlar (Treverton, 2003: 11). 

Kablolu yayınların geliştirilmesi insanlara istedikleri konuyu izleme 

lüksünü getirmiştir. Dünya artık televizyon kumandalarının ucundadır. CNN 

çağı olarak da adlandırılan günümüzde dünyanın her hangi bir yerinde 

meydana gelen en önemsiz bir olay bile hemen hemen aynı anda televizyon 

ve internet ortamından takip edilebilmektedir (McCurdy, 1994: 127). Soğuk 

Savaş’ın hemen sonrasındaki Körfez Savaşı dünyada ilk kez canlı yayınlarla 

sunulmuştur. İnsanlar film seyreder gibi evlerinde canlı savaşa tanık 

olmuşlardır. Artık günümüzde devlet adamları istihbarat servislerinden en az 

CNN kadar hızlı ve güvenli bilgiler talep ederken, onların ulaşamayacakları 

bilgileri elde etmenin istihbarat servislerinin ana amacı olduğunu 

belirtmektedir. 
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Bu yeni durum “casusluğun özelleştirilmesi” gibi yeni bir kavramın 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Hükûmet ve özel sektör istihbaratının 

biraraya gelip birleşmesini, daha önce kapitalist ekonomilerde görülmemiş bir 

düzeyde görmekteyiz (Toffler, 1992: 326). Çok uluslu şirketler aracılığıyla 

dünyanın her bölgesine gidebilen şirket çalışanı görünümündeki ajanlar ve 

buna karşılık şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülke hakkında kimsenin 

ulaşamayacağı bilgileri elinde bulunduran istihbarat servisleri önümüzdeki 

yıllarda üzerinde çok tartışılacak konuların başında gelecektir. 

İş dünyasındaki gelişmelere paralel olarak yürüyen bir başka 

değişiklik ise, istihbaratın isteğe göre sağlanmasına doğru kaymasıdır. Karar 

vericiler daha çok hedefe dönük, uzmanlaşmış, duyarlı istihbarat 

istemektedirler. Bu durumda bilginin toplanması isteğe göre olacak ve 

analizleri de seçilerek yapılacaktır. Özellikle ekonomi, teknoloji ve çevre gibi 

alanlarda istihbarat üretebilmek taktik bilgiler gerektirmektedir ve bunlara 

sahip uzmanların istihbarat servislerine alınması çok büyük mali yük 

doğuracaktır. İstihbarat kuruluşları da bu nedenle şirketlerin yaptığı gibi 

dışarıya iş vermektedirler. Günümüzde bu amaca yönelik kurulan çok sayıda 

işletme mevcuttur. Bunlar “araştırma butikleri” ya da “think-tank” kuruluşları 

olarak adlandırılmaktadır. CIA’nın eski başkanı William Colby görevinden 

ayrıldıktan sonra Washington’da kendi “butiğini” açmıştır. “Değerlendirme 

mesleği istihbarat mesleğine çok benziyor” demektedir (Toffler, 1992: 328).   

Buraya kadar bahsedilen tüm hususlar Soğuk Savaş sonrası 

dünyanın getirmiş olduğu yeni meydan okumalardır. Bazıları ile dünya yeni 

tanışırken, bazı tehditler de önceden var oldukları biçimlerinden farklı 

biçimlerde ortaya çıkmışlardır. Soğuk Savaş döneminin ideolojik istihbaratı 

yerini ekonomik, teknolojik, enformatik, ekolojik ve küresel kaygıların hâkim 

olduğu yeni istihbarat önceliklerine bırakmıştır.  

Dünya üzerinde meydana gelen en küçük bir gelişme farklı 

oranlarda da olsa bütün devletleri etkilemektedir, devletler savunma ve 

güvenlik gibi sorunlarını yeni bakış açılarıyla gidermeye çalışmaktadırlar ve 
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dünya bu dönemde hiç olmadığı kadar tehdit edici, karmaşık ve bilinmez bir 

hâle gelmiştir. Kuzey – Güney, Doğu – Batı, Merkez – Çevre, Biz – Öteki 

ayrımı gün geçtikçe artmakta ve insanları radikalizmin kucağına 

bırakmaktadır. Tüm bu bulguların ışığında istihbarat servislerinin üzerinde 

durması gereken en önemli husus nedir sorusunun cevabı; potansiyel olarak 

tamamıdır. Gerçekten de hiçbir tehdit bir diğerinden ayrı, önemsiz 

görülmemelidir, sözkonusu olan devletlerin güvenliği olunca birisini ötekinden 

ayırmanın bir anlamı yoktur. Ayrıca günümüzün tehditleri için söylenebilecek 

en önemli özellik çok kısa zamanda ortaya çıkıp değişime uğramalarıdır.  

c. İstihbarat Servislerinde Personel Tasarrufu 

Küresel hâkimiyet iddiasında olan hiçbir devlet kendisini dış 

dünyadan koparamaz. Dış dünya ise kendisine rakip veya tehdit olabilecek 

birçok unsur ile örülüdür. Bu tehditlerin bir yandan bertaraf edilmesi, diğer 

yandan da varlıklarının sürekli olarak devam etmesi gerekmektedir. Dinamik 

ve güçlü olmanın ilk şartı tehditlere karşı daima uyanık olmak ve hazırlıklarını 

ona göre yapmaktan geçer. Aynı durum istihbarat servisleri için de geçerlidir. 

Düşmanı olmayan bir istihbarat servisi düşünülemez. Soğuk Savaş sonrası 

yaşananlar ise istihbarat teşkilatları için tam bir ölüm kalım mücadelesi 

olmuştur. En sadık düşmanını kaybeden Batı, istihbarat servislerinin 

gerekliliğini yeniden düşünmek zorunda kalmıştır. Soğuk Savaş dönemi 

boyunca doymak bilmeyen bir ejderhayı andıran istihbarat teşkilatlarının 

bütçe ve personel durumları dikkatli bir şekilde gözden geçirilmeye 

başlanmıştır. 

Özellikle Amerika ve İngiltere artan bütçe harcamaları, personel 

giderleri ve Soğuk Savaş dönemi boyunca yürütülen bazı görevlerin artık 

önemini yitirmeleri nedeniyle personel indirimine gitmişlerdir. Rusya ise 

Soğuk Savaş’ı kaybetmesine sebep olan ekonomik kriz ve başarısız darbe 

girişimlerinde yer alan birçok KGB ajanının varlığı dolayısıyla aynı yolu tercih 

etmiştir. Görüldüğü üzere Soğuk Savaş sonrası dünyanın önde gelen 

teşkilatları farklı amaçlarla olsa da aynı süreçten geçmişlerdir. 
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Amerika’da Soğuk Savaş’ın bittiği ilk yıllarda oluşan resmî kanı; 

yeni tehditlerin teknolojik imkânlar ve uydu sistemleri sayesinde insan 

istihbaratından daha kolay ve ucuza mal edilerek önlenebileceği olmuştur 

(Codevilla, 1992: 292). Bu nedenle 1990 yılından 1994’e kadar personel 

miktarında % 17, 1984-1994 yıllarını kapsayan on yıllık dönemde de % 25’lik 

bir düşüş yaşanmıştır (Nye, 1994: 87). Soğuk Savaş’ın bitişiyle birlikte CIA, 

daha az ajan almaya başlamış ve Afrika’daki pek çok merkezini kapatmıştır. 

Ayrıca 1992 yılında KGB’de görev yapan, ancak ABD adına çalışmak isteyen 

sığınmacıları kabul etmeyi bırakmıştır (Powers, 2005: 444). 

CIA’nın Operasyon Müdürlüğü; Soğuk Savaş hedeflerini yakından 

bilen, ama artık ihtiyaç duyulmayan karşı casusluk gruplarının hepsini 

dağıtmış ve dış temsilciliklerine çok zorunlu kalınmadığı müddetçe operasyon 

yapmamaları emrini vermiştir. Thomas Powers bu dönemde yaşanan 

gelişmelerle ilgili olarak şunları söylemiştir (2005: 445): 

“Ajan alımındaki düşüş ile birlikte bir içe dönüş süreci başladı. Saha 

çalışanları bir zamanlar yerel dili ve kültürü öğrendikleri için kendileri ile gurur 

duyarken şimdi evlerinde oturup Amerikan videoları seyretmeye 

başladı...Robert Baer, Afganistan’da Taliban’ın lider kesiminin de içinde 

olduğu en büyük etnik topluluğun dilini kastederek soruyor: “CIA’da Paşto 

dilini bilen kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Teşkilat size uydurma 

rakamlar verebilir; ama ben size hiç olmadığını söyleyebilirim. Elçilikler 

bombalandıktan sonra dil öğrenmek üzere kaç kişi bölgeye gönderildi 

dersiniz? Hiç kimse”.” 

İngiltere ise tamamen ekonomik nedenlerle önceliği istihbarat 

harcamalarının kısılması ve personel indirimine gidilmesine vermiştir. Devlet 

Haberleşme Karargâhı GCHQ, 1993 yılından itibaren, yapmış olduğu bir 

planlama ile üç yıllık süre içerisinde personel sayısında % 2-4 arasında bir 

indirime gitmeyi öngörmüştür. Bunun sonucunda personel miktarı 7.000’den 

6.000’e düşmüştür. MI 6 ise yurt dışında görev yapan 60 istasyonundan 51’ini 

kapatmış ve 1993-1996 yılları arasında personel mevcudunu 2400’den 

2150’ye indirmiştir. Emekli edilen personel genellikle istihbarat servisleri ile 

birlikte çalışan özel sektördeki şirketlere ve “Control Risks, Sandline ve the 
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Hakluyt Foundation” gibi özel danışmanlık yapan kuruluşlara yerleştirilmiştir 

(Todd ve Bloch, 2004: 107). 

Sovyetler Birliği sonrası ilk yıllarında Rusya Dış İstihbarat Servisi 

SVR; hem merkezdeki hem de yurt dışındaki birçok istihbarat çalışanının 

görevine son vermiştir. Amerika, Almanya, İtalya ve İsveç’te bulunan birçok 

ofisini kapatmıştır. Bu dönemdeki personel politikası SVR basın sözcüsü 

Yuriy Kobaladze tarafından “makul yeterliliğe” ulaşana kadar personelin işten 

çıkarılması olarak belirtilmiştir (Bennett, 2000: 7). 1992 yılı toplu olarak 

istifaların ve zorunlu emekliliklerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Bu dönemde 

yurt dışında çalışmış, orta seviye ve yaşta yaklaşık 20.000 yetişmiş personel 

istifa etmiş ve yaklaşık 80.000 personel de emekli edilmiştir (Atay, 2002: 

324). KGB’nin dış ofislerinde çalışan personelin zorunlu olarak emekli 

edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar (Bennett, 2000: 8); 

• Soğuk Savaş sonrası Rusya ideolojik istihbarattan vazgeçmiş 

ve yönünü serbest piyasa alanına çevirmiştir. Dolayısıyla ideolojik istihbarat 

üzerine uzmanlaşmış olan ajanlarının yeni sistemde yerleri yoktur,  

• Bu personelin emekli edilmesi yirmi milyon rublenin Rusya’da 

kalması demektir ve ekonomik açıdan dar boğazda olan liderler için önemli 

bir miktardır,   

• Dış istihbarat departmanında çalışan personelin çoğu Sovyet 

Komünist Partisi ile sıkı ilişki içindeydiler, ancak yeni Rusya liderleri 

amaçlarını Batı’ya açılmak ve daha demokratik bir yönetim sergilemek olarak 

belirlemişlerdir. Dolayısıyla bu ajanlar yeni düzen için bir tehdit unsuru 

olmuşlardır, 

• KGB’nin yurt dışında teknik istihbarat toplama işi ile görevli olan 

paravan şirketlerine ödeyecek parası kalmamıştır ve devlet de bu tarz 

istihbarat faaliyetine artık sıcak bakmamaktadır, 

• Sovyet tarzı dezenformasyon ve propaganda yapmak yeni 

Rusya devletinde gerekli görülmemektedir, dolayısıyla bu görevleri yerine 

getirmekle yükümlü olan çalışanlarına da ihtiyacı kalmamıştır, 
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• Ayrıca birçok istihbarat subayı da diğer ülkelerde daha fazla 

ücret ile çalışma teklifi aldıklarından ve ailelerinin Rusya dışında 

yaşamasından dolayı istifa etmişlerdir. 

Aynı şekilde Federal Karşı İstihbarat Servisi (FSK); 1995 yılında 

çıkarılan “Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi Araçları Hakkında” 

adlı kanuna göre Federal Güvenlik Servisi FSB’ye dönmüş ve 1993 yılındaki 

140.000 kişilik mevcudu (Todd ve Bloch, 2004: 140) 1997 yılına gelindiğinde 

% 46’lık düşüşle yaklaşık 77.640 personele kadar düşmüştür (Bennett, 

2000a: 12).  

ç. İstihbarat Servislerinde Bütçe Kesintileri 

İstihbarat faaliyetlerinin başarısı büyük oranda bütçe yeterliliğine 

bağlıdır. Devletler istihbarat teşkilatlarına ayırdıkları bütçe oranında küresel 

hâkimiyet ve bölgesel güvenlik gibi konularda söz sahibi olabilirler. Tabii ki bu 

varsayım yetişmiş, kaliteli personel, uygun teşkilatlanma ve istihbarat 

çarkında uyulması gereken kuralların yerine getirildiği bir teşkilat için 

geçerlidir. 

Genellikle istihbarata ayrılan bütçe savunma bütçesinin içinde 

gösterilir ve gizli gizlilik derecesinde saklanır. Soğuk Savaş dönemine kadar 

normal bir seyir gösteren istihbarat bütçesi bu dönemde çok büyük bir artış 

göstermiştir. Özellikle uçaklar, gemiler, yer istasyonları, uydular ve gizli 

ajanlar vasıtasıyla yapılan elektronik ve görüntü istihbarat toplama sistemleri 

bütçede büyük yer tutmuştur. % 90 oranında toplama sistemlerine ayrılan 

istihbarat bütçesi için geriye kalan % 10’da analiz ve üretim sürecine 

gitmektedir.  

Amerika’da ilk defa oluşturulan “gizli servis fonu” 1790 yılında 

Başkan George Washington’un direktifi üzerine olmuştur. Bugün örtülü 

operasyonlar için kullanılan fonun ilk çıkış noktası burasıdır ve o dönemde 

toplam ABD bütçesinin % 12’sini teşkil etmiştir (Carver, 1990). 1970’li yılların 
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sonuna gelindiğinde ise istihbarat faaliyetleri toplam savunma bütçesinin % 

5’ine kadar gerilemiştir. Başkan Reagan ve CIA Başkanı William Casey 

1980’li yıllarda bütçeyi tekrar iki katına çıkararak % 10 seviyesine 

getirmişlerse de Soğuk Savaş’ın sona erdiği ilk yıllarda ulaşmış olduğu zirve 

noktasından büyük bir düşüşe geçmiş, ancak bu dönemde bütün askerî 

harcamalarda yapılan kesintiler nedeniyle bütçe yine % 10 seviyesinde 

kalmıştır (Stubbing, 2000: 173). Amerika’da gizli olan ve kamuoyu ile 

paylaşılmayan bütçe miktarı ilk defa 1998 yılında CIA Başkanı George Tenet 

tarafından yirmi yedi milyar dolar olarak açıklanmıştır. Buna göre Amerikan 

istihbarat bütçesinin üç temel bileşeni vardır (Global Security.org [web], 

2006): 

• Ulusal Dış İstihbarat Programı (NFIP), ulusal seviye istihbarat 

programları ve karşı istihbaratı kapsar. CIA, NSA, NRO, DIA, FBI ve İç İşleri, 

Adalet, Hazine ve Enerji Bakanlıkları’nın bazı istihbarat fonksiyonlarının 

bütçesi bu programa aittir, 

• Birleşik Askerî İstihbarat Programı (JMIP), Savunma 

Bakanlığı’ndaki çeşitli müşterilerine istihbarat bilgisi ve desteği sağlayan 

Ulusal İmgeleme ve Haritalama Bölümü (NIMA) ve Savunma Hava Keşfi Ofisi 

bütçelerini kapsar, 

• Taktik İstihbarat ve İlgili Faaliyetler (TIARA), kuvvet 

komutanlıkları tarafından yapılan askerî operasyonların taktik alanda 

desteklenmesi faaliyetini kapsayan bütçeyi bünyesinde barındırır. 

Soğuk Savaş sonrası istihbarat harcamaları 1990 yılından itibaren 

belirgin bir düşüş yaşamıştır. Şekil 7’de Amerikan istihbarat harcamalarının 

Soğuk Savaş’ın son dönemleri ile sonrası arasındaki değişimi görülmektedir. 

İstihbarat önceliklerindeki değişim mevcut harcamaların kısılmasını 

öngörmüşse de temel görevlerin icrasını etkilememiştir (Johnson, 2000: 142). 
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Şekil-7: Amerikan İstihbarat Harcamalarının Yıllara Göre Değişimi (Johnson, 

2000: 127) 

İstihbarat dünyası bütçe kesintileri ile ilgili yapılan tartışmaların 

temel çıkış noktasını Sovyet tehdidinin sona ermesi olarak görmektedirler. Bu 

devletin varlığının devamı bütçe kesintilerini doğal olarak imkânsız kılmıştır. 

Soğuk Savaş sonrası dünyada oluşan “barış havası” sonucu artık istihbarat 

servislerinin kendi iç meselelerine dönmesi gerektiğini düşünen karar 

vericiler, Irak, Somali, Ruanda, Haiti, Bosna ve Kosova’da yaşananlar 

sonrasında yeni dünyanın düşündükleri kadar savaşsız yaşayamaycağını 

görmüşler ve bütçede yapılacak kesintilerle bu alanlarda yaşanan 

gelişmelerin takip edilmesinin zorlaştığını kabul etmişlerdir. Bir CIA görevlisi 

(Johnson, 2000: 143) “(Politikacılar) kötü çocukları yakalamamızı istiyorlar, 

ancak bütçe umurlarında değil” demek suretiyle bütçe kesintilerinin görev 

yapmalarını engellediğini, ancak buna rağmen aynı performansın 

kendilerinden beklendiğini belirtmiştir. 

Bu dönemde Amerika’nın istihbarat servislerinin başında bulunan 

James Woolsey ve kendinden sonra göreve gelen John Deutch istihbaratın 

yeni bir görev alanını Washington’a kabul ettirmişlerdir. Bu yeni alan Soğuk 

Savaş’ın hemen sonrasında Amerikan ordusunun savaştığı alanlarda 
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istihbarat desteği sağlamak olan “askerî operasyonların desteklenmesi56” 

sloganıdır. Buna göre; dünya yeni bir düzensizliğin içine girmiştir ve 

Amerikan ordusu dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen sorunu 

çözmek üzere görev alabilir. Irak, Bosna ve Kosova görevleri komutanlara 

savaş dönemi istihbaratının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir (Johnson, 

2000: 143).  

Ayrıca teknolojik istihbarat alanında yaşanan gelişmeler 

neticesinde Soğuk Savaş döneminin en önemli iki unsuru olan IMINT ve 

SIGINT sistemlerinin de güncelliğini yitirdiği ve yeniden son teknolojik 

gelişmelerle bütünleşmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu sistemlerin çok pahalı 

sistemler olması bütçe kesintileri söz konusu olduğunda yenilenememeleri 

anlamına gelmektedir. 

Amerikan istihbarat sistemindeki bütçenin azaltılmaması 

gerektiğine dair olan tartışmalar 1998 yılında son bulmuş ve Kongre ve 

Beyaz Saray son on beş yılın en yüksek artışını yaparak bütçeyi % 7 

oranında artırmıştır. Bütçe, Reagan döneminin bütçe seviyesi olan otuz 

milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Bu dönemden sonra bütçede sürekli bir 

artış gözlemlenmiştir. 1998 ile 2005 yılı istihbarat bütçeleri Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Sonuç olarak; Soğuk Savaş sonrası istihbarat servisleri belirli bir 

süre hem personel hem de bütçe konularında bazı tasarruflar yaşamışlardır. 

Bu durum yeni tehditlerin belirlenmesiyle sona ermiştir ve tekrar personel 

sayısı ve harcamalar yükselişe geçmiştir. 

 

 
 

                                            
56 Support to Military Operations (SMO) olarak ifade edilmektedir. 
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Tablo-3: 1998 ve 2005 Yılları Amerikan İstihbarat Bütçeleri (Stubbing, 2000: 

174 ve Global Security [web], 2006) 

1998 VE 2004 YILLARI AMERİKAN İSTİHBARAT BÜTÇELERİ 

  1998 2005 
ULUSAL DIŞ İSTİHBARAT 
PROGRAMI (NFIP)   

18.000 20.000 

CIA 3.000 5.000 
FBI 1.000 1.000 
NSA 4.000 7.000 
NRO 7.000 7.000 

  BAKANLIKLAR 3.000 200 
BİRLEŞİK ASKERÎ 
İSTİHBARAT PROGRAMI 
(JMIP)   

2.000 5.000 

NIMA/NGA 1.000 2.000 
DARP 1.000 2.000 

  DİĞER 0 1.000 
TAKTİK İSTİHBARAT VE 
İLGİLİ FAALİYETLER 
(TIARA)   

7.000 15.000 

ARMY 4.500 
NAVY 3.000 
USAF 6.500 

  DİĞER 

AYRINTI 
YOK 

1.000 
SAVUNMA BAKANLIĞI 27.000 34.000 
DİĞER SERVİSLER 3.000 6.000 

 
TOPLAM 

GENEL  30.000 40.000 
($, 000.000) 

 

d. Bilgi Çağında Yeni Ajan Tipi ve İstihbarat Servisi Yapısı 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi üzerine yapılan yeni jeopolitik 

değerlendirmeler, küresel ya da bölgesel bir güç olmak isteyen devletlerin 

yeni tehdit algılamaları, devlet organizasyon yapılarındaki değişimler, yeni 

ittifak arayışları, hükûmet dışı organizasyonların ve devlet dışı aktörlerin 

giderek güçlenmesi ve uluslararası politikada devletin bazı yetkilerini gönüllü 

ya da zorunlu olarak elinden alması, teknolojik, ekonomik ve çevresel 

faktörler, istihbarat servislerindeki yeni yapılanmalar, personel ve bütçe 

politikalarının yeniden tayin edilmesi ve küresel güç mücadelelerinin eski 

şiddette, ancak yeni formlarda ortaya çıkması gibi birçok yeni değişim ve 

gelişimi yaşayan Soğuk Savaş sonrası ajanı ve bağlı olduğu istihbarat 
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teşkilatı doğal olarak bu değişim ve gelişmelere ayak uydurmak zorunda 

kalacaktır.  

Tarım Devrimi ile Birinci Dalga ve Sanayi Devrimi ile İkinci Dalga 

savaş biçimlerini yaşayan dünya Soğuk Savaş sonrası Bilgi Devrimi ile 

Üçüncü Dalga savaş biçimine geçiş yapmıştır.  

“Bu savaş biçimi biçimlendikçe, ya istihbaratın kendisi bir Üçüncü Dalga 

biçimi alır, yani toplumda haber, iletişim ve bilginin yeni rolünü yansıtır, ya da 

pahalı, gereksiz ve tehlikeli şekilde yanlış yönlendirici olur (Toffler, 1994: 

152).” 

Sadece askerî istihbaratı önemseyen, çok büyük boyutlu, merkezî 

ve çok gizlilik yanlısı klasik İkinci Dalga istihbarat kurumlarının modası 

geçmiştir. Microsoft, General Motors, IBM gibi küresel şirketlerin yönetim 

şekillerini, müşteri perspektiflerini, üretim proseslerini, kısacası felsefelerini 

temelden değiştirdikleri gibi, Üçüncü Dalga istihbarat servisleri de aynı süreci 

kendilerine uyarlamak zorundadırlar. Eski bir ABD Millî Güvenlik Konseyi 

üyesi John Peterson bu süreç için “güvenlik pazarı harekete geçip 

genişledikçe yeni ortaya çıkan sorunları çözümlemek için yeni “ürünler” 

gerekecektir (Toffler, 1994: 153)” demektedir. 

Bu çağın en önemli özelliği iletişim alanında yaşanan çok hızlı 

gelişmelerdir. Bu gelişmeler, dünyada dolaşan bilgiyi ve dolayısıyla yanlış 

bilgilendirmeyi de arttırmıştır. Bilgisayar ve internetin evlere kadar girmesi, 

uyduların bütün devletlerin ulaşabilecekleri ürünler haline gelmesi, fotokopi 

makinelerinin yaygınlaşması, sesli ve görüntülü kayıt cihazlarının internete 

adaptasyonu, elektronik iletişim ağları, aranan her konu hakkında güncel 

bilgilerin bulunabileceği veri tabanları, fakslar, insanlara “istediği an istediğini 

gösteren” kablolu televizyonlar ve doğrudan yayın uyduları gibi bilgi kullanım 

ve paylaşım teknolojilerinin yaratmış olduğu veri, enformasyon ve bilgi 

nehirleri, günümüzde birer okyanus hâlini almıştır ve görüntü, sembol, 

istatistik, sözcük ve ses biçiminde insanların kullanımına hazır bir şekilde 

beklemektedirler. Soğuk Savaş sonrası yaşanan bilgi devrimi bu anlamda bir 
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istihbarat “big-bang”ı başlatmış ve sonsuz olarak genişleyen bir bilgi evreni 

yaratmıştır (Toffler, 1994: 158). 

Bu evren istihbarat servislerine aradıklarını tehlikeye düşmeden ve 

daha ucuza bulmalarına yol açmıştır. Soğuk Savaş sonrasının yeniden 

şekillenen istihbarat servisinin en önemli kaynağı “Açık Kaynaklar” olacaktır. 

Çünkü (Steele, 2000: 108); 

• Yeni çatışma alanları daha çok küresel güçlerin daha az 

ilgilendikleri, daha az örgütlendikleri coğrafyalarda cereyan etmektedir –Haiti 

ve Somali’de olduğu gibi- ve bu eğilim gelecekte de böyle olacaktır, 

• Bu bölgelerde meydana gelecek krizler konusunda önceden 

uyarıda bulunmak için gizli bilgilere ihtiyaç yoktur, 

• Krizlerin çözümünde uluslararası organizasyonların ve 

ittifakların yardımlarına ihtiyaç vardır, 

• Bilgi devrimi hem istihbarat üreticilerine hem de müşterilerine 

sorunların çözümünü kolaylaştıracak birçok veriyi zorlanmadan bulabilme 

imkânı vermiştir.  

Bu evrenin içinde istihbarat dünyasının aradığını hemen 

bulabilmesi düşünülmemelidir. İstihbarat servisleri ellerinde bulundurdukları 

son derece modern, bilgisayarlaşmış görüntü toplama, izleme ve dinleme 

yetenekleri ile elde ettikleri birçok veriyi yeterince işleyememektedirler. Bu 

durum bir tür “analiz felci”ne yol açmaktadır (Toffler, 1992: 313). Modern 

istihbarat analisti sorunların çözümünde öncelikle açık kaynaklara danışmalı, 

bulmacanın eksik kalan parçalarını ise gizli bilgilerle tamamlamalıdır. Ayrıca 

analizleriyle hizmet ettiği karar vericilerin neyi bilmeyi istediğini ve gerçekte 

neleri bilmeye ihtiyaçları olduğunu düşünmelidir. İkincisi; yapmış olduğu 

analizin objektifliği konusunda karar vericilerin şüphelerini ortadan kaldıracak 

şekilde ve zamanında çalışmasını tamamlamalıdır (Johnson, 2000: 195).   

Bilgiye ulaşmadaki hız ve kolaylık, analist – karar verici ilişkisi ile 

bütünleştiğinde yeni bir bakış açısını doğurmaktadır. Bu; elektrik süpürgesi 

gibi hiçbir ayırım yapmadan herşeyi toplamak yerine isteğe göre istihbarat 
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sağlanmasıdır. Hükûmetlerdeki karar vericiler giderek daha çok hedefe 

dönük, uzmanlaşmış, duyarlı enformasyon istemektedirler. Yeni dönemin 

istihbarat faaliyeti; ya isteğe göre bilgi toplamak ya da analizleri seçerek 

yapmak olmalıdır.  

Bu konuda Dave McCurdy; istihbarat servislerinin dışarıdan analist 

ve akademisyenlerle daha fazla bilgi paylaşımına gitmelerini, karar vericilere 

bireysel analistler tahsis edilmesini, istihbarat, uluslararası ilişkiler ve politika 

alanlarında uzmanlaşmış akademisyenlerin işe alınmasını önermektedir 

(1994: 138). Toffler’de özellikle teknoloji, ekonomi, ekoloji gibi taktik istihbarat 

ihtiyaçlarında ve açık kaynaklardan elde edilebilecek enformasyonların 

temininde istihbarat servislerinin “dışarıya iş vermeleri” gerektiğini belirtmiştir 

(Toffler, 1992: 328 ve 1994: 158).  

İstihbarat servisleri için başarının kıstası diğer devletlerin ve devlet 

dışı tehditlerin yetenekleri ve niyetlerinin neler olduğunun ortaya 

çıkarılmasıdır. Soğuk Savaş dönemi boyunca tankların, uçakların, füzelerin, 

tümenlerin ve uyduların gelişmesinin ve kullanılmasının belirlendiği maddi 

yeteneklerin tespitine yönelik yapılan istihbarat faaliyetleri ne kadar başarılı 

olursa olsun, bir teröristin ya da devlet başkanının aklından geçenleri 

okumaya yetenekli değildir (Toffler, 1994: 156). Bu durumun belirgin örnekleri 

arasında 1979 İran İslam Devrimi, Saddam Hüseyin’in Kuveyt’i işgali, 

Hindistan ve Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri gösterilebilir. Son derece 

gelişmiş uydu sistemleri ile sürekli gözetim altında tutulan bu devletlerin şok 

edici biçimlerde yaptıkları faaliyetler önceden tespit edilememiştir. 

Günümüzde nükleer silahlanma, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı 

ve çeşitli teknolojik hırsızlıklar gibi eski, fakat yeni şekillerde karşımıza çıkan 

problemlerin çözümünde temel unsur insan istihbaratıdır. Kimyasal ve 

biyolojik silahlar konusunda ise istihbarat servisleri neredeyse tamamen 

casuslarının çalışmalarına bağımlı durumdadırlar (Adams, 1995: 313).     
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Üçüncü Dalga sistemine ayak uydurmaya çalışan istihbarat 

teşkilatları, Birinci Dalga dünyasının sahip olduğu tek tür olan insana daha 

fazla önem vermek zorundadırlar. Ancak, bu dönemde “Birinci Dalga 

casuslarının ellerinde gelişmiş Üçüncü Dalga teknolojisi vardır (Toffler, 1994: 

156)”. 

Soğuk Savaş sonrası istihbarat servislerinin raporlarında en sık 

kullanacakları kelime belki de “karşı” terimi olacaktır. Karşı istihbarat, kontr 

terörizm, karşı narkotik ve karşı silahlanma, modern servislerin kendi 

devletlerine yönelik saldırıları engellemek için gerçekleştirecekleri en önemli 

faaliyetler olacaktır. Soğuk Savaş sonrası ticarî şirketler, hükûmet dışı 

organizasyonlar, devlet dışı örgütler, yardım kuruluşları, gönüllü teşkilatlar ve 

misyoner okulları gibi enstrümanları da dahil ederek, espiyonaj ağını insan 

dışı unsurlarla genişleten istihbarat servislerine karşı farklı metodlarla 

mücadele edilmelidir. 

1992 ve 2001 yıllarında Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan 

saldırılar, Madrid tren istasyonu ve Londra metrosu bombalamaları, 

Türkiye’nin 1984 yılından beri mücadele ettiği PKK terör örgütünün eylemleri 

gibi birçok terörist faaliyetlere karşı oluşturulacak birimler dünya istihbarat 

servisleri ile bilgi paylaşımında bulunmalı ve ortak mücadele etmelidir. Elde 

edilen kazancın çok büyük olması nedeni ile uyuşturucu ve silah kaçakçılığı 

yapan terörist organizasyonlar, devletlerin hem güvenliğini hem de genç 

beyinlerini tehdit etmektedir. Yeni yüzyılın istihbarat servisleri oluşturacakları 

karşı birimlerle bu tehditleri engellemeye çalışacaklardır. 

Soğuk Savaş sonrası dünya güvenliğini sağlamak amacıyla 

çalışan Birleşmiş Milletler, “Bir Barış Gündemi” adlı raporda barışı sağlama 

sürecine ilişkin dört kategori belirlemiştir. Bunlar; barışı koruma 

(peacekeeping), barışı sağlama (peacemaking), barışı tesis etme 

(peacebuilding) ve önleyici diplomasi şeklindedir. 
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“1994 yılında, Somali ve Yugoslavya tecrübelerinin yaşanmasıyla, Genel 

Sekreter tarafından BM Genel Kuruluna verilen “BM’nin barışı koruma 

yeteneğinin geliştirilmesi” konulu raporla, bu kategorilere barışı uygulama 

(post-conflict peace-building) kategorisi eklenmiştir (Yalçınkaya, 2004: 184).” 

Bu gelişmeler çatışma bölgelerine çok uluslu barışı koruma 

güçlerinin gönderilmesine neden olmuşsa da beklenen başarılar 

sağlanamamıştır. Bu başarısızlığın sebepleri arasında; görev tanımlamasının 

tam olarak yapılamaması, geleneksel cephe savaşından düşük yoğunluklu 

savaşa geçişte yaşanan güçlükler, barışı koruma görevlerinin daha çok iç 

savaş yaşayan ve başarısız devletlerde icra edilmesi ve yeni düşmanların 

düzenli birliklerden çok terörist, gerilla ve isyancılardan oluşan gayri nizami 

harp usullerine göre savaşanlardan oluşması sayılabilir (Yalçınkaya, 2004: 

185). Günümüz istihbarat servisleri bu bölgelerde çatışmaların sebeplerini 

ortaya çıkaracak belirti ve uyarı sistemleri teşkil etmek (LeBrescu, 1993), 

barışı koruma operasyonlarında görev alabilecek yerli güçlerin 

teşkilatlanmalarını sağlamak, terörist, gerilla ve ayrılıkçı unsurlar hakkında 

istihbarat temin etmek, operasyon kuvvetlerine taktik istihbarat sağlamak ve 

psikolojik harp, dezenformasyon ve örtülü faaliyetler icra etmek üzere 

hazırlıklar yapmalıdır. 

Soğuk Savaş sonrası yoğunluğunu yitirmiş gibi görünen örtülü 

faaliyetler de küresel güç mücadelesi veren devletlerin istihbarat servisleri 

için önemli bir argüman olarak etkinliğini arttırmaktadır. Özellikle Büyük 

Satranç Tahtası, Büyük Orta Doğu Projesi ve Bush Doktrini gibi jeopolitik 

açılımları ile “yeni dünya düzeni”ni oluşturmaya çalışan Amerika Birleşik 

Devletleri 1980’lerde zirveye çıkan örtülü faaliyetlerini, Soğuk Savaş sonrası 

haydut devletlere karşı “demokrasi” ve “devlet inşası” gibi özel 

operasyonlarda kullanmak üzere yeniden icra etmeye başlamıştır (Johnson, 

1996: 53). Amerika’nın örtülü faaliyetler değişim tablosu (Tablo 4) Soğuk 

Savaş sonrası artan bir eğilim göstermektedir. 
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Tablo-4: Amerika Birleşik Devletleri Örtülü Faaliyetler Değişim Tablosu 

(Johnson, 1996: 33) 
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Başarılı istihbarat operasyonları kimse tarafından bilinmezken, 

başarısızlıklar bütün toplum hatta dünya tarafından tartışılmaktadır. Soğuk 

Savaş ve öncesi dönemler kitaplara konu olmuş istihbarat başarısızlıkları ile 

doludur, ancak Soğuk Savaş sonrası dünyada artık sadece başarısızlıklar 

değil, istihbaratın bütün yönleri tartışılmakta, kanunlarla denetlemelere tabi 

tutulmakta ve kamuoyu daha fazla bilgilendirilmektedir. Günümüz istihbarat 

servisleri personel, bütçe, operasyonlar ve dış ilişkiler konusunda daha şeffaf 

bir hâle gelmişlerdir. Örneğin, 1993 yılında Amerika’da Yasama Meclisi 

üyeleri ile CIA yetkilileri arasında 1512 toplantı yapılmıştır. Senatörler ile CIA 

Direktörü ve küçük gruplar arasında 154 birebir görüşme, 26 Kongre 

toplantısı, CIA ajanlarının tanık olarak katıldıkları 128 duruşma, milletvekilleri 

ile 317 toplantı ve 887 görüşme yapılmıştır. Bu rakamlara Kongre’nin diğer 

istihbarat servisleri ile yaptığı görüşmeler dahil değildir. 1993 yılında sadece 

CIA; 4976 gizli, 4668 gizli olmayan rapor hazırlamış ve Başkan ve Kongre’ye 

sunmuştur (Johnson, 1996: 54). 

Sovyetler Birliği’nin çöküşü ve dünyanın daha şeffaf bir hâle 

gelmesi ile yaşanan paradigma değişikliği kendisini en çok devlet yapılarında 
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meydana gelen değişimde belli etmiştir. Bölgesel devletler Soğuk Savaş’ın 

bitmesiyle çökmüş, yerine “pazar devletleri” gelmiştir. Günümüzde 

uluslararası ilişkileri yönlendiren devletler arası politika ilişkileri değil, 

ekonomidir. Ordular, bölgeler ve bağımsızlık gibi kavramlar önemini 

yitirmemiştir, ancak anlamları değişmektedir. Küresel politikaların itici gücü; 

devletlerin birbirleriyle çatışması değil, bu devletlerdeki insanların çok hızlı bir 

şekilde değişen uluslararası ekonomiyle çatışması olmuştur. İstihbarat 

servisleri ülkelerin tehdit değerlendirmelerini yaparken önceliği askerî güç 

unsurlarından çok ekonomik potansiyellere çevirmişlerdir (Treverton, 2003: 

229-234). Yeni yüzyılın istihbarat servisi ekonomik istihbarat alanında da 

çalışmalarda bulunacak ve bunu yaparken özellikle açık kaynaklardan elde 

etmeye özen gösterecektir (Steele, 2000: 338). Ayrıca, kendisinden daha 

bilgili olan ekonomistlerle de bir telefon uzaklığında olacaktır. Tüm bu 

değerlendirmelerin ışığında yeni ajanın özellikleri şunlar olacaktır: 

• Yeni casus açık kaynaklara daha fazla önem vermeli, ancak gizli 

bilgileri de bir kenara atmamalıdır (Carver, 1990), 

• Yerel dilleri bilmeli, görev yaptığı ülkelerin tarihi, kültürü, toplum 

yapısı, gelenek ve inançları hakkında bilgi sahibi olmalıdır (Carver, 1990), 

• Uluslararası finans, bankacılık, göç, salgın hastalıklar ve iklim 

konularında uzmanlaşmalıdır (May, 192: 70). Bu uzmanlık; terörizmin, 

uyuşturucu kaçakçılarının ve kara para aklayıcılarının uluslararası finans 

hareketlerini, insan tacirlerinin metodlarını, sağlık ve çevresel tehditleri daha 

kolay anlamasına ve takibine yardımcı olacaktır, 

• Politik değişimleri anlamak ve değerlendirmek için; gerçeğe çok 

az uyan ölçme sistemlerine ve istatistiki modellere veda etmelidir (Carver, 

1990),  

• Daha şeffaf olan dünyada nispeten daha kolay olan espiyonaj 

faaliyetinin diğer devletler için de geçerli olduğunu unutmamalı ve karşı 

istihbarata önem vermelidir (Carver, 1990), 

• Karşı istihbarat faaliyetlerinde sadece insanlara değil, bilgi 

teknolojisinin ürünü olan ve bilgi, telekominikasyon ve medya sistemlerine 

erişimi sağlayan mikroçiplere de dikkat etmelidir (Raman, 1998), 
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• Yapılan harcamaları küçük, etkileri itibariyle çok büyük olan 

örtülü faaliyetleri icra ederken çok dikkatli olmalı, özellikle mensubu olduğu 

devletin zarar görmemesi için gönüllü kuruluşlar, uluslararası 

organizasyonlar, hükûmet dışı organizasyonlar ve devlet dışı aktörleri 

kullanmalıdır (Carver, 1990), 

• Politik psikolojik savaş yöntemlerine, bir ülkenin ekonomisini ve 

rekabet gücünü zayıflatacak ekonomik psikolojik savaşı da eklemelidir 

(Raman, 1998), 

• Masum sivillerin zarar gördüğü ve yarattığı şok nedeni ile yapan 

ülkeye karşı nefretin arttığı paramiliter örtülü faaliyetler yerine, insanların 

zarar görmediği elektronik örtülü faaliyetleri tercih etmelidir (Raman, 1998), 

• Bilgi çağında ajanın en önemli rakipleri bilgi desteği sunmaya 

hazır sivil organizasyonlar, devlet dışı ticari sektörler, uzaydaki uyduları ile 

teknik istihbarat yapabilen şirketler, CNN ve CNBC gibi insan istihbaratı 

yapan haber kanalları ve ekonomik istihbaratı tekelden kurtaran Dow Jones, 

McGraw – Hill ve Dun&Bradstreet gibi analiz kuruluşlarıdır. Bu unsurların 

temel özellikleri dinamik olmaları, lineer olmamaları ve sürekli bir değişim 

içinde olmalarıdır (Rathmell, 2002: 101). Yeni ajanın bu unsurlarla baş 

edebilmesi için kendini sürekli geliştirmesi gerekmektedir (Berkowitz, 1996), 

• Karar vericilerle sürekli iletişim içinde olmalı (May, 1992: 70), 

istihbarat sürecine onları da dahil etmeli ve raporlarını objektif, politik 

kaygılardan uzak, kısa ve karar vericilerin rahatlıkla anlayabilecekleri tarzda 

hazırlamalıdır (Berkowitz, 1996: 48), 

• Gücün yapısındaki artan karmaşa geleceğin tahmin edilmesinde 

de büyük belirsizlikler doğurmaktadır (Nye, 1994: 87). Bu nedenle bölgesel 

dinamikleri anlayabilecek analiz seviyesine sahip olmalıdır (McCurdy, 1994: 

137), 

• İstihbaratı gizemle karıştırma dönemi bitmiştir. Yeni ajan; 

işlenmemiş metin, görüntü ve sinyalin veri olduğunu, enformasyonun çeşitli 

şekillerde toplanmış veriler olduğunu ve istihbaratın da bir karar destek 

mekanizması olarak toplanan enformasyonun anlaşılması, ayrılması, 

damıtılması ve dağıtılması olduğunu ayırt edebilmelidir. İstihbarat; 

kaynakların bir karışımı değil, son üründür (Steele, 2002: 148), 
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• Yeni ajanı diğerlerinden ayıracak olan en önemli özelliği 

analizlerinde kullandığı % 2’lik gizli bilgiler değil, istihbarata katma değer 

sağlayacak tarih bilgisi ile analitik analiz bilgisi ve tekniğidir, 

• Yeni ajan dünya üzerindeki bütün devletleri ve tehdit unsurlarını 

sürekli izlemelidir, ancak bu izleme bilgi toplamak anlamında değil nabız 

tutmak ve değişimi tespit etmek anlamındadır (Steele, 2002: 149). 

• İlgi alanını eşit bir şekilde devletler arası, devletler dışı ve 

çevresel tehditlere paylaştırmalıdır, 

• Geleneksel ajanın sadece gizli kaynaklar ve teknik istihbarata 

yönelik çalışması bitmiştir. Yeni ajan teknik istihbarat ile insan istihbaratı, gizli 

kaynaklar ile açık kaynaklar arasında bir denge kurmaya çalışmalıdır (Steele, 

2002: 150), 

• Küresel bir vatandaş ağı kurarak yurt dışındaki vatandaşlarının 

elde ettikleri gerçek zamanlı istihbaratı sanal ortamlardan ilgili yerlere nasıl 

ulaştıracakları konusunda eğitmelidir (Steele, 2002: 155),   

• Stratejik tahmin istihbaratına özel bir önem vermeli ve yapacağı 

maliyet – kazanç analizleri ile önleyici, cezalandırıcı ya da reaktif 

yatırımlardan hangisinin tercih edileceği konusunda karar vericileri 

bilgilendirmelidir (Steele, 2002: 156), 

• Yeni yüzyılın ajanı çok uluslu, sorumluluk paylaşan, devlet ve 

devlet dışı aktörleri biraraya getirebilen bir sanal ve küresel istihbarat 

topluluğunun üyesidir (Steele, 2002: 158). 

Sonuç olarak; geleceğin James Bond’unun baş özelliği yumrukları 

olmayacaktır. “Bir kullanım klavuzunun sayfalarını açmaktan ya da mikro-

bilgisayarının düğmesine basmaktan daha şiddetli bir hareket yapacak 

değildir (Toffler, 1992: 325).” Walther PPK silahını donanıp gecenin geç 

saatinde gizli buluşmasını gerçekleştirmeden önce Parlamento/Kongre 

gözetim komitesinden izin alacak ve bilgi toplama süresince yaptığı her 

hareketi, ulusal ya da uluslararası hukuk kurallarını çiğneyip çiğnemediğine 

dair denetlenecektir (Adams, 1995: 315). 
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2. İDEOLOJİK İSTİHBARATTAN EKONOMİK İSTİHBARATA GEÇİŞ 

Soğuk Savaş’ın sonu ulusal güvenlik kavramına yeni tehditler 

getirmiştir. Berlin duvarının yıkılması ile birlikte dünya güçler dengesi genelde 

Batı’nın, özelde ise ABD’nin lehine değişmiştir. Ulusal güvenlik sorunu 

günümüzde, ekonomik güç ile doğrusal bir ilişki içindedir. Devletlerin 

ekonomik durumları, öncekilerin aksine, askerî kapasiteden çok daha önemli 

bir hâle gelmiştir ve bu durum istihbarata verilen önemde politik-askerî 

alandan politik-ekonomik alana geçiş yapılmasına neden olmuştur. Peter 

Schweizer, Amerika’nın askerî ittifaklarının ekonomik düşmanlara 

dönüşümünü anlattığı Dost Casuslar (Friendly Spies) adlı kitabında bu 

düşünceyi desteklemektedir (1993: 30): 

“Dünya gücünün yeni sınırlılığı, teknoloji geliştirme ve kullanmanın 

küreselleşmesi ve çok hızlı bir şekilde yer değiştirmesi gerçeğidir. Rakip 

devletler arasındaki nisbî gücü belirleyecek olan; yeni teknolojilerin askerî ve 

ekonomik amaçlar için geliştirilmelerinde elde edilecek başarılardır. Bu 

konuda eski Sovyetler Birliği ve Japonya öğretici bir örnek 

oluşturmaktadırlar. Bölgesel genişleme Sovyetler Birliği’ne süper güç olma 

konusunda pek yardımcı olmamıştır. Ekonomisi tamamen harap durumdadır. 

Ancak, kendisinden kat kat küçük olan Japonya, nükleer bir güç olmamasına 

ve sınırlı askerî gücüne rağmen, gelişen ekonomik gücü ile uluslararası 

ilişkilerde giderek daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştır.”  

Teknoloji, haberleşme ve bilgisayar devrimleri 20. yüzyılın sona 

erdiğinin kanıtı olarak “küresel ekonomi”yi işaret etmektedirler. Küresel 

ekonomi, ulusal ekonomiler ve küresel ekonomi arasındaki farklılıkları ya da 

daha doğru bir ifade ile engelleri ortadan kaldırmıştır. Sonuç olarak, birçok 

ulusal ekonomi birbirlerine bağlı ve bağımlı bir hâle gelmiştir. New York, 

Chicago, Tokyo, Londra ve Münih gibi dünya pazarları küresel ekonomik 

oyunun kurallarını dikte etmişlerdir. Uluslarötesi şirketler, ekonominin 

küreselleşmesi sürecini yerine getirirken, ekonomik suç ve yozlaşmayı 

önleyememişlerdir. Örneğin, Amerikan merkezli şirketlerin ekonomik 

istihbarattan kaynaklanan yıllık kayıpları 260 milyar dolar ve yabancı 
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ülkelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak da 140 milyar dolardır (Gregory [web], 

1997). 

Bir ülkenin ticari sırlarının çalınması yeni bir fikir değildir. Hemen 

hemen iki bin yıl önce Hindistan’daki casusların Çin’in çok beğenilen 

ipeklerinin üretim sürecine dair bilgileri çalmaları ile ekonomik istihbarat 

süreci başlamıştır. XVIII. yüzyıl boyunca Francis Xavier d’Entrecolles adlı bir 

Fransız Cizvit, Çin’in dünyaca ünlü porselenlerinin yapıldığı King-to-çen gizli 

şehrine girerek üretim süreci ile ilgili gizli bilgileri Fransa’ya ulaştırmıştır. 1756 

yılına gelindiğinde Fransa, bu bilgiler yardımıyla Sevres şehrinde açmış 

olduğu porselen fabrikası sayesinde Çin’in bu endüstrideki tekeline son 

vermiştir. XIX. yüzyılda Almanya’nın Ruhr Vadisi’ndeki fabrikalarının 

gelişimine katkıda bulunan çelik üretim sürecinin İngiltere’den çalınması işini 

ise Alfred Krupp adlı bir Alman casus üslenmiştir (Steward, 1994: 1). 

Modern ekonomik istihbaratın gelişimi ise II. Dünya Savaşı’nın 

sonlarında başlamıştır. İstihbaratın bu türünün öne çıkmasında Japon, 

Fransız ve Sovyet istihbarat servislerinin katkısı büyük olmuştur. Amerika 

Birleşik Devletleri’nin sahip olduğu teknolojik ve ekonomik imkânlar yüzünden 

ekonomik istihbaratın kurbanı olduğu fikrini savunan birçok yazara göre; 

Rusya, ABD’ye yönelik ekonomik casusluk saldırısı ile, Japonya, mikroçip 

endüstrisindeki Amerikan pazar payını çalmak suretiyle ve ABD’nin güçlü 

diplomatik müttefiki olarak Fransa da, Amerikan iş adamlarının çantalarını 

karıştırmak üzere yetiştirdikleri casuslar ile Amerika’ya milyarlarca dolara mal 

olmuşlardır. Güncel istatistikler ekonomik espiyonajın giderek arttığını 

göstermektedir. 1997 yılında Amerika’da FBI’nın 800 olaya baktığı ve bunun 

1994 yılına göre iki katına çıktığı tespit edilmiştir (Gregory [web], 1997). 

Amerika’nın ekonomik istihbaratın kurbanı olduğu konusunda ileri 

sürülen tezler tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır, çünkü ekonomik 

istihbarata tahsis edilen toplama ve analiz kaynakları Soğuk Savaş sonrası 

dönemde % 10’dan % 40’a çıkarılmıştır. Özellikle üzerinde durulan konu ise 

dürüst olmayan ticari anlaşmaların takibi olmuştur. Örneğin, 1994 yılında 
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Brezilya komünikasyon şirketi Thomson için yapılan 1.4 milyar dolar 

değerindeki ihaleyi kazanmak için Brezilyalı devlet adamlarına rüşvet 

vermeye çalışan Fransa’nın tespit edilmesi sonucu ihale, Amerikan Raytheon 

şirketine verilmiştir (Johnson, 2000a: 20). 

1992 yılında CIA Başkanı olan Robert Gates, uluslararası ekonomik 

ilişkilerin yeni dünya düzeninde istihbarat servislerinin ilgilenmek zorunda 

oldukları en önemli konu olduğunu belirtmiş ve yeni yüzyılda Amerikan 

istihbarat topluluğunun yönünü çizmiştir. Aynı şekilde, uluslararası ekonomik 

arenada birçok fırsat ve tehditlerin 1990’lar ve sonrasında küresel ilişkilerin 

birinci gündem maddesini oluşturacağına inanan politikacılara ek olarak eski 

CIA başkanı Stansfield Turner da “Eğer askerî güvenlik için casusluk 

yapıyorsak, neden ekonomik güvenlik için yapmayalım?” demek suretiyle 

Amerika’nın ekonomik istihbarata artan bir şekilde önem vermesi gerektiğini 

belirtmiştir (Kober [web], 1992). 1993 yılına gelindiğinde, yeni CIA Direktörü 

James Woolsey, “artık “iyi çocuk” rolünü bırakarak, Amerikan firmalarına 

yönelik sanayi casusluğu ve haksız ticari uygulamaları sıkı bir şekilde takip 

ve tespit edeceklerini” ilan etmiştir (Schweizer, 1996: 133). 

Ekonomik istihbarat, uygulayan devletler açısından büyük yararlar 

doğurmaktadır. 1975 yılında üç yüz milyon dolarlık bir bütçe ile altmış adet 

savaş uçağı satın almak isteyen Irak, İngiltere ile yapılan görüşmelerden bir 

sonuç alamamış ve yönünü Fransız Mirages uçaklarına çevirmiştir. Ancak, 

Fransızların kendilerinden yüksek miktarda fiyat istediklerine inanan Irak 

hükûmeti, Filistinli bir danışmandan uçakların diğer devletlere verilen 

fiyatlarını bulmasını istemiş ve bu konuda önemli bir bütçe ayırmıştır. 

Danışman istediği bilgileri, savaş uçağı tüccarlarının pek dostu 

sayılamayacak bir yerde, Stokholm’deki Barış Enstitüsü’nün dosyalarında 

bulmuştur. Fransa’nın o dönemdeki Başbakanı Jacques Chirac, Bağdat’ı 

ziyaretinde Saddam Hüseyin tarafından önüne konan uçak fiyatlarının 

listesini görünce hemen uçak başına 1,75 milyon dolarlık bir indirime gitmiş 

ve Irak’a 100 milyon dolarlık bir kazanç sağlamıştır. Bu ancak “mikro-
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istihbarat” diye adlandırılabilecek bir sınıfa girer. Makro-istihbarat kazançları 

ise son derece yüksektir (Toffler, 1992: 319). 

1973 yılında Ortak Pazar görüşmeleri yapan İngiltere temsilcilerinin 

elinde, diğer Avrupa ülkelerinin mesajlarında dinledikleri bilgiler 

bulunmaktaydı. Bu sayede kazanılan pazarlık gücünü ise hesaplamanın 

olanağı yoktur. Ulusal ve küresel güvenliği bu denli etkileyen ekonomik 

gelişmelerin istihbarat servislerinin etki ve ilgi alanlarına girmesinin bazı 

nedenleri vardır. Bunlar; 

• Soğuk Savaş’ın bitmesiyle başta gelen istihbarat servisleri, 

bütçelerini haklı göstermek ve kesintileri engellemek için kendilerine yeni 

amaç ve görevler belirlemişlerdir (Toffler, 1992: 320), 

• Rekabeti devam ettirebilmek için oluşan yeni sistem daha çok 

sayıda sanayiyi küreselleşmeye zorlamakta, daha çok sayıda şirketin 

beslemesi ve koruması gereken dış ülke ilgi ve çıkarları bulunmaktadır. Bu 

şirketler, bir şirketin ulaşamayacağı siyasal destek ve ekonomik istihbaratı 

sağlaması için hükûmetlere baskı yapmaktadırlar. Özel sektör, küreselleşme 

ilerledikçe kamu istihbaratına olan baskısını arttırmaktadır (Toffler, 1992: 

321), 

• Küresel ticari rekabet arttıkça, istihbarat servislerinin rolleri de 

artmakta ve bu durum Soğuk Savaş’ın silahlanma yarışına benzer bir 

biçimde istihbarat yarışı doğurmaktadır. Bir ülkenin istihbarat servisindeki 

yeni bir adım diğerlerinin onu geride bırakmak için koşmasına yol açmaktadır 

(Toffler, 1992: 321), 

• Saldırgan perspektiften bakıldığında; istihbarat servislerinin görevi 

devletin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için firsatlar belirlemesi ve onların 

peşinden gitmesidir. Ekonomik zenginlik de devletlerin en önemli  stratejik 

hedeflerinden birisidir (Porteous [web], 1995), 

• Savunmacı bir tarz açısından ise, istihbarat servislerinin görevi; 

toplumun ve devletin güvenliğine yönelik tehditler hakkında uyarıda bulunma 

ve bertaraf etmeye yönelik güvenlik istihbaratı temin etmektir (Porteous 

[web], 1995).  
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Sonuç olarak; Soğuk Savaş sonrasının genel eğilimi; ekonomik 

gelişmelerin takip edilmesi, istihbarat servislerinin de bu sürece dahil edilmesi 

ve müttefik – düşman ayırımının ekonomik istihbarat ile birlikte yeni ve farklı 

bir forma bürünmesidir. Denilebilir ki günümüzden iki bin beş yüz yıl önce 

“Savaş Sanatı” isimli kitabını yazan Sun-Tzu’nun, bugün yaşasaydı, Soğuk 

Savaş sonrası dönem için yazacağı kitap “Ekonomik Savaş Sanatı” olacaktır.  

a. Ekonomik İstihbaratın Tanımı 

Ekonomik istihbaratı ilgilendiren bir dizi tanımlamadan bahsetmek 

mümkündür. Bunlar; ekonomik istihbarat, ekonomik espiyonaj, endüstriyel 

espiyonaj ve rekabet ya da ticari istihbarattır. Ekonomik istihbaratın birer 

formu olan bu tanımlamalar birbirlerinden belirli farklılıklarla ayrılmaktadırlar. 

Diğer istihbarat fonksiyonları ile karşılaştırıldığında ekonomik 

istihbaratın rolü konusunda bazı yanlış anlaşılmalar olmaktadır, ancak 

ekonomik istihbaratın, genel istihbarat faaliyetleri içinde geleneksel bir 

fonksiyonu vardır. Öncelikle, ekonomi politikaları ekonomik istihbarata ihtiyaç 

duymaktadır; ikinci olarak teknolojik gelişmelerin görüntülenmesi ulusal 

güvenlik için önemli bir konudur ve son olarak ulusal ekonomilere karşı var 

olan tehditler, etkin karşı istihbarat tedbirlerini gerektirmektedir (Fort, 1995: 

182). 

CIA yayınlarından olan “İstihbarat Müşterisinin Klavuzu” adlı kitap 

ekonomik istihbaratı; uluslararası ekonomik sistem araçlarından olan 

malların, hizmetlerin, emeğin, finansın, vergilendirmenin, alış verişin, ticaretin 

ve diğer unsurların üretimi, dağıtımı ve tüketimini içeren; yabancı ekonomik 

kaynakların, faaliyetlerin ve politikaların tespit edilmesi amacını güden 

istihbarat olarak tanımlamaktadır (A Consumer’s Guide to Intelligence, 

1995’ten aktaran Levytskyi, 2001). Ekonomik istihbaratın önemli bir rolü 

ekonomik güvenliği desteklemektir. Ekonomik istihbarata bir başka bakış 

açısıyla yaklaşan S. Porteous da şu tanımı yapmaktadır ([web], 1994): 
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“Ekonomik istihbarat; teknik veri, finans, tescil, hükûmet ve ticari bilgileri 

içeren bir politika ya da ticaretle alakalı ekonomik bilgiler; toplayan 

organizasyonun ülkesinin ekonomisine dolaylı ya da dolaysız olarak nisbi 

üretkenlik ve rekabet pozisyonunu korumasını sağlayacak kazanımlardır.”  

Ekonomik bilgileri toplamak yasal ve açık bir süreçtir; gizli yollarla, 

aldatma ve baskı yoluyla edinilen yasa dışı bir faaliyet olarak 

düşünülmemektedir. Buna ek olarak, ekonomik istihbarat bu bilgileri toplayan 

teşkilatların doğru, uzun dönemli ve zamanında karar alabilmeleri için 

destekleyici bir unsur olarak düşünülmektedir. Buna karşın, ekonomik 

istihbarat kişisel çıkarlar ya da tek tek organizasyonların yararına olacak 

konularla ilgilenmez. Ekonomik istihbarat ile ekonomik espiyonajın 

aralarındaki temel farklılık buradadır. Ekonomik istihbarat faaliyetleri daha 

çok ulusal güvenlik ve çıkarları etkileyen konularla ilgilidir. Çoğunlukla 

makroekonomik veriler ve ekonomik analizlerle uğraşırken, ekonomik 

espiyonaj mikroekonomik verilere daha çok ihtiyaç duyar (Porteous [web], 

1994). Devletlerin çoğunun ekonomik istihbarat teşkilatları endüstriyel 

istihbarat ile ilgilenmezlerken bazı devletler ekonomik espiyonajı etkin olarak 

kullanmaktadırlar. Ekonomik espiyonaj sadece kullanılan metodlar açısından 

ekonomik istihbarattan ayrılmaktadır. 

Ekonomik espiyonaj ise şu şekilde tanımlanabilir: Yabancı bir 

devlet veya onu temsil eden bir unsur tarafından gizli, zorlayıcı ve aldatıcı 

metodlar kullanarak ekonomik istihbarat elde etmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. 

Ekonomik espiyonaj sadece finansal ya da yönetimsel ekonomik verilerle 

değil, aynı zamanda yeni teknolojiler, ürünler, mühendislik süreçleri ve 

materyallerle ilgilenir (Gregory [web], 1997). Randall Fort’a göre ekonomik 

espiyonaj; “bir istihbarat teşkilatı tarafından, istihbarat kaynak ve metodları 

kullanılarak, gizli yollardan elde edilen, ekonomik, finansal, ticari ve tescil 

alanlarını ilgilendiren bilgilerdir (Fort, 1995: 181)”. 

1995 yılında Japonya, Amerika ile yapılan lüks araç yapım 

görüşmeleri esnasında CIA’nın, Japon yöneticileri ve üst düzey çalışanlarının 

görüşmelerini tespit ederek bunları Amerikan ticari temsilcisine verdiğini iddia 
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etmiştir. Bu sayede seviyesi oldukça yüksek olan müzakerelerde Japon 

tarafının düşünceleri ve teklifleri Amerikalılar tarafından önceden tespit 

edilmiştir (Gregory [web], 1997). Bu olay ekonomik espiyonaj faaliyetlerine 

verilebilecek tipik bir örnektir. Gizlice toplanmış olan bu bilgiler Amerikan 

General Motors şirketine doğrudan bir yardım amacı gütmemekte, aksine 

Amerikan çıkarlarına hizmet etmektedir. Ekonomik espiyonajın endüstriyel 

espiyonajdan farkı şirket çıkarları yerine ulusal çıkarları gözetmesidir. 

Endüstriyel espiyonaj, ekonomik espiyonaj ile benzerlik gösterir, 

ancak endüstriyel espiyonaj özel sektör tarafından, kendi çıkarlarına hizmet 

etmek amacıyla yürütülür. Özel sektör veya onu temsil eden bir unsur 

tarafından yasa dışı, gizli, zorlayıcı ve aldatıcı metodlar kullanarak ekonomik 

istihbarat elde etmeyi amaçlayan faaliyetlere endüstriyel espiyonaj adı verilir 

(Porteous [web], 1994). Herhangi bir rekabet seviyesinde bulunan şirketler 

kendilerini endüstriyel espiyonaj yapmak zorunda hissederler. Uluslararası 

şirketlerin, bağlı bulundukları devletlerin desteğini de alarak, içinde yer 

aldıkları endüstriyel espiyonaj faaliyetleri çok tehlikelidir, çünkü askerî, 

nükleer ve diğer alanlarda meydana gelen ulusal güvenlikle doğrudan ilgili 

teknolojik gelişmeler bu sayede diğer devlet ya da şirketin eline geçer. 

Rekabet istihbaratı ya da ticari istihbarat; ekonomik istihbaratla 

benzerlik gösterirken diğerlerinden farklıdır. Rekabet istihbaratının temsilcileri 

sadece yasal metodlar kullanarak ekonomik istihbarat elde ettiklerini iddia 

etmektedirler. Rekabet istihbaratının kullandığı metodlar arasında; 

yayımlanmış enformasyon kaynaklarının incelenmesi, röportajlar yapmak ve 

diğer yasal ve etik yöntemler sayılabilir. Rekabet istihbaratını bir şirketin 

hedeflerini yakalaması için rakiplerinin faaliyetleri ve genel ticari eğilimleri 

hakkında bilgi toplamak ve analiz etmek amacıyla yürütülen sistematik bir 

programdır şeklinde tanımlamak mümkündür (Kahaner, 1997: 16). 

Rekabet istihbaratının önemi dünyanın çok büyük ölçekli 

şirketlerinin büyük oranlarda bilgiye ihtiyaç duymalarından 

kaynaklanmaktadır. Motorola, GMC, Xerox, IBM ve Windows gibi şirketler 
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rekabet istihbaratını kullanmaktadırlar. Dünyadaki yüz büyük ekonomiden 

51’i özel sektör, 49’u ise devletten oluşmaktadır. Bugün, Wall-Mart Polonya 

ya da Yunanistan’dan, Mitsubishi Endonezya’dan, General Motors 

Danimarka’dan büyük durumdadır. Bu durumda bu şirketlerin istihbarattan 

faydalanmamaları düşünülemez. Örneğin, General Motors şirketinin rekabet 

istihbaratı için ayırdığı bütçe Fransa dış istihbarat servisi bütçesini 

geçmektedir (Potter, 1998’den aktaran Levytskyi, 2001).  

Sonuç olarak, ekonomik istihbarat iki formdan oluşmaktadır: 

Devlet ve devlet dışı. Kullandıkları metodlar ve amaçlarına göre çeşitli 

isimlerle anılmaktadır. Yasal süreçlerin yanında yasa dışı, örtülü faaliyetler de 

icra edilebilmekte ve ekonomik istihbarat çeşitleri arasında bazı bağlantılar 

bulunmaktadır. Devlet istihbarat teşkilatları, ekonomik istihbarat formlarının 

geliştirilmesi ve aralarındaki işbirliğinin düzenlenmesi konusunda önemli bir 

rol oynamaktadır. Şekil 8, bu dört tipten oluşan ekonomik istihbarat yapısını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil-8: Ekonomik İstihbarat Yapısı 
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b. Ekonomik İstihbaratın Amaçları 

Ekonomik istihbarat faaliyetleri yürütmek için birçok sebep vardır. 

Değişen dünya dinamikleri içerisinde en önemli alanı küresel ekonomik 

ilişkiler oluşturmakta ve karar vericiler istihbarat servislerinden en çok 

ekonomik alanda analiz edilmiş bilgiler istemektedirler. 1995 yılında 

Amerikan istihbarat topluluğunun başı olan Merkezî İstihbarat Direktörü 

James Woolsey, “günümüzde dünyadaki ekonomik gelişmeler hakkında daha 

fazla istihbarat talebi ile karşı karşıyayız” demiştir (Johnson, 2001: 251). 

Amerikan istihbarat servislerini ekonomik istihbarat konusuna 

yönelten temel olarak üç sebep vardır. Bunlar (Kober [web], 1996); 

• Amerikan firmalarına zarar verecek, özellikle rüşvet yoluyla bazı 

kazanımlar elde etmek gibi, yabancı girişimleri engellemek, 

• Amerikan şirketlerine ait olan sırların çalınmasını engellemek. 

Burada karşı istihbarat faaliyetlerine ve ekonomik istihbarata konu olan 

şirketlerin uyarılmasına önem verilmektedir, 

• Ticari görüşmelerde Amerikan müzakerecilerine elde edilen 

istihbarat doğrultusunda destek vermek. 

Ekonomik istihbaratın gizli servisler yoluyla yürütülen bölümünde 

iki ekonomik seviyeden bahsetmek mümkündür. Bunlar mikroekonomik 

istihbarat ve makroekonomik istihbarattır. Mikroekonomik istihbaratta, devlet 

ve özel sektör işbirliği sonucu o ülkenin ekonomik zenginliğini oluşturan 

şirketlerin yabancı girişimlere karşı korunması ve elde edilen bilgilerin bu 

şirketlerle paylaşılması sonucu rakip şirketlerin pazar paylarının ele 

geçirilmesi ve ticari görüşmeler esnasında ön alıcı yaklaşımların ortaya 

çıkarılması hedeflenmektedir (Johnson, 1996: 148). 

Makroekonomik istihbarat faaliyetleri de ülkenin yurtdışındaki 

şirketleri için önemli olabilecek bilgileri ve o şirketlere yönelebilecek espiyonaj 

ve örtülü faaliyetleri engellemeyi amaçlar. Makroekonomik istihbaratın 
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mikroekonomik istihbarattan ayrıldığı nokta ise; makroekonomik istihbaratın 

küresel ekonomik faaliyetlere daha geniş bir pencereden bakması ve daha 

çok ulusal stratejik çıkarları gözetmesidir. 1984 yılında CIA’nın Küresel 

Konular Ofisi’nin çıkarmış olduğu “Yeni Endüstrileşen Devletlerin Geleceği: 

Daha Fazla Rekabet mi?” başlıklı yayın bu tarz bir makro seviye istihbarata 

örnektir (Johnson, 1996: 148). Ayrıca, CIA her yıl yayınladığı Dünya 

Tarihçesi57 adlı bir kitapla hemen hemen bütün ülkelerin ekonomik, siyasi, 

askerî, coğrafi, demografik, iletişim, ulaşım ve uluslarötesi ilişkileri hakkında 

bilgiler vermektedir. 

Makroekonomik istihbaratın üzerinde önemle durduğu konular 

küresel ekonomik eğilimler, uluslararası finans ve ticaret konuları olmaktadır. 

Bu nedenle makroekonomik istihbaratın amaçları da stratejik seviyeleri 

barındırmaktadır. Bu amaçlar (Johnson, 1996: 148-149; Johnson, 2001: 251-

261); 

• Yabancı devletlerin ekonomik kararlarını nasıl aldıkları ve ticari 

amaçlarının neler olduklarına dair bilgilerin geliştirilmesi, 

• Uluslararası ticaret modellerini analiz etmek ve dünya 

pazarlarında devletin çıkarlarını koruyacak fırsatlar araştırmak, 

• Yabancı devletler veya şirketler tarafından yürütülen dürüst 

olmayan ticari ilişkilerin gözlemlenmesi, 

• Uluslararası ekonomik görüşmelere katılan müzakerecilere, 

diğer devletler ve ekonomik stratejileri hakkında istihbarat temin etmek, 

• Yabancı devletlerin ekonomik antlaşmalarla uymayı vaad 

ettikleri yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek, 

• Teknolojik gelişmeleri gözlemlemek, 

• Ekonomik yaptırımları düzenlemek ve gözlemlemek, 

• İhraç edilen ürünlerin kontrollerinden kaçma girişimlerini 

gözlemlemek, 

• Askerî harcamalar ve uluslararası silah transferleri gibi yabancı 

devletlerin öncelik verdikleri harcama kalemlerini belirlemek, 
                                            
57 The World Factbook, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/appendix/appendix-a.html. 
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• Uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve diğer suç örgütleri 

faaliyetlerinden kaynaklanan yasa dışı para akışlarını takip etmektir.  

c. Ekonomik İstihbarat Yöntemleri  

Ekonomik istihbarat devletlerin çıkarlarını içeride ve dışarıda 

olumsuz yönden etkilemektedir. Bu etkiler ekonomik antlaşmaların 

kaybedilmesi, işten çıkarmaların yaşanması, pazar payının düşmesi ve 

hepsinin sonucu, rekabet gücünün zayıflaması olarak kendisini 

göstermektedir. Bütün devletler ekonomik istihbarat faaliyeti içinde olmasalar 

da potansiyel olarak ulusal çıkarlarını korumak için kamu ve özel şirketlerini 

desteklemek istemektedirler. Ekonomik istihbaratta kullanılan yöntemler açık 

ve gizli kaynaklar kullanılarak yapılabilir. Hangisi uygulanırsa uygulansın 

kullanılan ajanlar ve yöntemler titizlikle seçilir ve uzmanlık gerektirir. Her iki 

durumda da karşı istihbarat faaliyetleri önemli bir unsur teşkil etmektedir. 

Ekonomik istihbarat uygulayan bir devlet şu metodları kullanabilir: 

• Gizli bilgilerin uygun olmayan kanallardan talep edilmesi. Bu 

yöntemde talepler şirketin pazarlama bölümlerinden değil, çalışanlardan faks, 

elektronik posta, posta ve telefon kanalları vasıtasıyla istenmektedir. Talepler 

özellikle pazar araştırmaları ve soru formları içermekte ve sıklıkla internet 

kullanılmaktadır. Pazar araştırmaları ile teknolojik ve ticari hassas bilgiler 

elde edilebilir. İnternetin kullanım alanının genişlemesi şirketin haber 

bültenlerine, ana sayfalarına ve çalışanlarına ulaşımı kolaylaştırmış ve 

ekonomik espiyonaj faaliyetinde bulunanlar için büyük imkânlar sağlamıştır 

(Canadian Security Intelligence Service [web], 2006), 

• Ziyaretler boyunca şüpheli davranışlarda bulunulması. Yabancı 

heyetlerin ziyaretleri yeterli önlemler alınmaz ve risk yönetimi uygulanmazsa 

güvenlik problemleri doğurmaktadır. Bu heyetler yanlarına aldıkları diplomatik 

temsilciler ve elçilik görevlilerini farklı şekillerde göstererek fark edilmeden 

istihbarat toplamalarına yardımcı olmaktadırlar (Canadian Security 

Intelligence Service [web], 2006), 
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• Şüpheli iş teklifleri. Yabancı bilim adamları, mühendisler, 

doktora ve yüksek lisans öğrencileri ücret almadan araştırma yapmak ve 

çalışmak maksadıyla iş tekliflerinde bulunabilirler. Bu yöntemin amacı; 

istenen alanla ilgili bilgileri toplayabilecek personelin içeri sızmasını 

sağlamaktır. Genellikle çalışılmak istenen alan gizli program ve projeleri 

içermektedir. Üniversitelerin araştırma-geliştirme ve teknoloji bölümleri 

dışarıdan gelen öğrenciler için bilgi hırsızlığı alanında önemli merkezlerdendir 

(Canadian Security Intelligence Service [web], 2006),  

• Uluslararası toplantılar, seminerler ve kongreler düzenlemek. 

Bu toplantıların amacı, özellikle eksikliği hissedilen alanlarda bilgi 

edinilmesini sağlamak, yeni teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip etmektir. 

Toplantıların konuları genellikle düzenleyen ülkenin üzerinde çalıştığı, ancak 

yeterli bilgiye sahip olmadığı gizli teknolojik bilgilerin görüşüldüğü konulardan 

seçilmektedir (Canadian Security Intelligence Service [web], 2006), 

• Ortak tasarım ve araştırma ekipleri oluşturmak. Bu yöntemle 

amaçlanan; tek taraflı bir veri akışı sağlamak, üretim süreci hakkında bilgi 

sahibi olmak ve şirket çalışanları ile doğrudan temas kurmak olarak 

belirtilebilir (Canadian Security Intelligence Service [web], 2006), 

• Hedef şirketin ya da teknolojinin kontrolünün bir başka şirket ya 

da kişi tarafından ele geçirilmesi. Bu yöntemle yabancı şirket, hedef şirkete 

göndereceği yeni çalışanlarla rahatlıkla istediği bilgilere ulaşabilecektir 

(Canadian Security Intelligence Service [web], 2006), 

• Eski çalışanlarla irtibatın sağlanması. Bu yöntem eski 

çalışanların gizli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri varsayımından yola 

çıkılarak uygulanır (Canadian Security Intelligence Service [web], 2006), 

• Çalışanlara ulaşma çabaları. Çalışanlar sahip oldukları bilgiler 

ya da gizli verilere ulaşabilecek konumda olmaları nedeniyle ekonomik 

istihbaratın en önemli hedeflerindendirler. Çalışanlar özel uzmanlık gerektiren 

projelerin içinde yer alabilirler, gizli bilgilerin saklandıkları kasalar, veri 

tabanları ya da bilgisayarlar gibi ulaşılması güç yerlerin şifrelerini bilebilirler 

ve teknolojik gelişmeleri ve planlanan faaliyetleri bildirebilirler. Çalışanları 

kendi saflarına çekme yöntemleri içerisinde maddi ödüller, intikam duyguları, 

ideolojik yakınlık ve baskı yapma gibi çeşitli yöntemler yer alır. Bazen de 
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farkında olmadan bir müşteri ya da devlet görevlisi şeklinde kendisine 

yaklaşılmak suretiyle istenen gizli bilgiler elde edilebilir (Rustmann, 2002: 32), 

• Sözleşmeli ya da geçici çalışanlar ve danışmanların 

belirlenmesi. Günümüz iş yaşamında belirli görev ya da projeler için, belirli bir 

alanda uzmanlaşmış kişilerin, belirli zaman süreleri içerisinde o şirkete dahil 

edilmesi sıkça karşılaşılan durumlardan olmuştur. Yabancı devletler bu 

kişilerden değerli veri ve enformasyona ulaşmaları adına faydalanabilir 

(Rustmann, 2002: 32),  

• Uluslararası enstitü ve organizasyonların istismar edilmesi. 

Uluslararası enstitüler ve organizasyonlar, iş birliğinin devamı, bilimsel 

gelişmeler ve karşılıklı ekonomik kazanç sağlanması adına önemli 

kuruluşlardandır. Bu organizasyonlar tarafından desteklenen yabancı 

ülkelerin mensupları, rakip şirketlere güvenlik kaygıları yaşamadan 

girebilmekte ve istenen bilgileri elde edebilmektedir. Uluslararası işbirliğinin 

gereklerini yerine getirmek isteyen hedef kuruluş ise bu faaliyetlerden dolayı 

büyük kayıplara uğramaktadır (Rustmann, 2002: 32), 

• Haberleşmenin tespiti. Devletler, uluslararası şirketler, 

araştırma enstitüleri ve bireyler haberleşme alanında çeşitli araçlardan 

faydalanmaktadırlar. Haberleşmenin tespit edilmesi ve dinlenmesi önemli 

bilgilerin ele geçmesi adına kullanılan bir diğer yöntemdir. Hem içeride hem 

de uluslararası alanda kullanılan cep telefonları, fakslar ve telefonlar gizli 

dinleme için giderek artan hedefler durumundadırlar. Ticaret antlaşmaları 

esnasında yapılan görüşmeler, taban ve tavan fiyat aralıklarının belirlenmesi, 

son dakika değişiklikleri, müzakere politikalarında yapılan değişiklikler gibi 

önemli konular hakkında yapılan görüşmelerin tespit edilmesi, tespit eden 

ülke için hayati derecede önemlidir (Rustmann, 2002: 53), 

• Bilgisayar sistemlerine girerek önemli belge ve projelerin 

planlarını elde etmek de bir diğer yöntemdir. İstihbarat servisleri günümüzde 

bilgisayar şifre kırıcılarını (hacker) bu amaçla işe almaktadırlar (Canadian 

Security Intelligence Service [web], 1999), 

• Atılan çöplerin geri dönüşümü. Bu yöntem şirketin çöp 

konteynerlerinde bulunan malzemelerin toplanarak gözden geçirilmesi 

esasına dayanmaktadır. Atılmış olan notlar, raporlar, planlar, işletme 
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talimatları ve diğer hassas bilgiler bu malzemelerin içinde yer alabilir ve 

şirketin içinde yapılan işler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayabilir. 

Okunamaz hâle getirilmemiş kağıtlar, bilgileri silinmiş olsa bile çeşitli 

yöntemlerle tekrar yerine getirilebilen bilgisayar disketleri, hafıza kartları gibi 

materyallerin şirketlerin önemli bilgilerini ihtiva ettikleri bilinmektedir 

(Canadian Security Intelligence Service [web], 1999). 

ç. Devletlerin Ekonomik İstihbarat Sistemleri 

Ekonomik istihbaratın gelişimi devletlerin ekonomik istihbarat 

sistemleri geliştirmelerine sebep olmuştur. Günümüzde çeşitli benzerlikleri ve 

farklılıkları bulunan değişik tiplerde ekonomik istihbarat tipleri mevcuttur. Bu 

sistemlerin incelenmesi ekonomik istihbarattan elde edilen kazançların 

belirlenmesi ve eksik yönlerinin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Ekonomik istihbarat sistemlerinin birbirlerinden farklı tiplerde olması 

devletlerin istihbarata bakış açıları ile paralellik göstermektedir. 

Ekonomik istihbarat sistemi; devletlerin hükûmet, sanayi, ticaret, 

eğitim ve toplum gibi farklı seviyelerde geliştirdikleri bilgi kullanma stratejileri 

ve faaliyetlerinin toplamını ifade etmektedir (Potter, 1998’den aktaran 

Levytskyi, 2001). Dünyada ekonomik istihbarat alanında önde gelen 

devletler; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Fransa, Almanya, Kanada ve 

Rusya Federasyonu’dur. İstihbarat teşkilatlarının yürütmüş oldukları 

ekonomik istihbarat ise ekonomik istihbarat sisteminin devlete ait olan bir alt 

bölümünü teşkil etmektedir.  

Ekonomik istihbarat sisteminin temel karakteristikleri 

sınıflandırılacak olursa; ilk olarak, ekonomik istihbarat sistemini oluşturan 

belli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar; hükûmet, parlamento, adli 

şubeler, istihbarat servisleri, temel ekonomik teşkilatlar, devlet bakanlıkları, 

hükûmet dışı ekonomik aktörler, yabancı ekonomik aktörler, bilimsel 

enstitüler ve özel analiz kuruluşlarıdır. İkinci olarak, devlet ekonomisini 

oluşturan aktörlerin kendilerine özgü stratejileri, görev anlayışları ve dış 
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ilişkileri vardır. Evan Potter, bu aktörlerin ekonomik istihbarat sistemi içinde 

faaliyet yürütürken uygulamış oldukları on muhtemel hareket tarzını 

belirlemiştir. Bu hareket tarzları Tablo 5’de verilmiştir (Potter, 1998’den 

aktaran Levytskyi, 2001). 

Tablo-5: Ekonomik İstihbarat Sistemleri Hareket Tarzları                      

(Potter, 1998’den aktaran Levytskyi, 2001) 

1 Agresif Küresel Program - İstihbarat Çoğunlukla Açık Kaynaklardan Toplanır 

2 Agresif Küresel Program - İstihbarat Örtülü Metodlar Yardımıyla Toplanır 

3 Daha Savunmacı Küresel Program - Ekonomik Espiyonajın Önlenmesi Faaliyeti 

4 Sivil Sektör ve Devlet Sektörü Kullanıcıları ve Üreticileri Arasında Yoğun İş Birliği 

5 Devlet Sektörü Kullanıcıları ve Üreticileri Arasında Orta Seviye İş Birliği 

6 Devlet Sektörü Kullanıcıları ve Üreticileri Arasında Düşük Seviye İş Birliği 

7 Ekonomik İstihbarat İçin Özel, Etkili, Yerli Pazar 

8 Ekonomik İstihbarat İçin Yüksek Seviye Yabancı Kontrollü Özel, Etkili, Yerli Pazar 

9 Bireysel Şirketler Seviyesinde Ekonomik İstihbaratın Önemine Dair Yüksek 
Farkındalık 

10 Bireysel Şirketler Seviyesinde Ekonomik İstihbaratın Önemine Dair Düşük 
Farkındalık 

 

Tablo-6: Ulusal Ekonomik İstihbarat Sistemlerinin Karşılaştırılması       

(Potter, 1998’den aktaran Levytskyi, 2001) 

DEVLET RESMİ / ÖZEL ORGANİZASYONLAR HAREKET TARZI 
Kanada Yüksek oranda merkezîleşmemiş bir ekonomik 

istihbarat sistemi vardır, yurt içinde 30 federal 
departman ve teşkilat, yurt dışında da 128 ticari 
misyon şefliği bulunmaktadır.  

3,6,8,10 

Fransa Ministere des Finances (Ticaret Bakanlığı) diğer 
devlet departmanlarının üstünde bir bakanlık olarak 
hareket etmektedir. 

2,5,8,10 

İngiltere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı anahtar bir rol 
oynamaktadır. 

1,5,7,9 

ABD Merkezileşmemiş bir ekonomik istihbarat sistemi 
vardır, daha iyi bir stratejik bilgi akışı olması için 
organizasyonel yapısında reformlar yapmaktadır.  

2,5,7,10 

Almanya Ticaret odasının yönettiği özel sektör ekonomik 
istihbarat sisteminin en önemli unsurudur. 

2,4,7,9 

Japonya Devlet departmanları ile şirket gruplarının beraber 
hareket ettiği kollektif bir kültür oluşmuştur. 

1,4,7,9 
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Bu hareket tarzları belirlendikten sonra devletlerin ulusal ekonomik 

sistemleri arasında karşılaştırma yapmak mümkün olacaktır. Tablo 6, 

dünyada ekonomik istihbarat alanında faaliyet gösteren altı büyük devletin 

ekonomik istihbarat sistemleri arasında karşılaştırma yapmaktadır. Bu 

devletler arasında Avrupa kıtasından Fransa, Asya’dan Japonya ve Amerika 

kıtasından da Amerika Birleşik Devletleri incelenecektir. 

(1) Fransa Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Fransa ekonomik, siyasi ve askerî egemenlik bölgelerinde 

Fransız para birimini hakim kılmaya çalışmaktadır. Geçmişte ticari ve 

ekonomik konulara karşı nispeten kayıtsız kalan Fransa’nın günümüzde açık 

bir değişimin içinde olduğu söylenebilir. Ticari müzakereler, makroekonomik 

eğilimler ve kollektif güvenlik kaygılarının ekonomiye etkileri gibi hususlar 

Fransa’nın yeni dönemde üzerinde önemle durduğu ekonomik unsurları teşkil 

etmektedir. Fransa ekonomik istihbarat sisteminin temel hedefi; ekonomik 

istihbarat yardımı ile sağlanacak teknolojik gelişmeler ve uluslararası ticaret 

üzerinden, ulusal ekonominin desteklenmesidir. Devlet, bütün ekonomik 

istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesini kontrol eden birimdir (Potter, 1998’den 

aktaran Levytskyi, 2001). 

Fransa Savunma Bakanlığı’nın faaliyetleri, Fransız ekonomik 

istihbarat sisteminin stratejilerini açıkça belli etmektedir. Örneğin, Fransa 

Genelkurmay Başkanlığı 85 milyar franklık bütçeleriyle bir “stratejik ekonomik 

istihbarat” sistemi geliştirmektedirler. Aynı şekilde Savunma Bakanlığı da 

1998 yılında ekonomik araştırma gözlem departmanını, Observatoire 

d’Etudes Economiggue, teşkil etmişlerdir. Şekil 9, Fransa ekonomik istihbarat 

sistemini ve devletin bu sistemdeki merkezî konumunu göstemektedir. Devlet 

ve özel enformasyon pazarı arasında bir kopukluk bulunmaktadır. 

Fransa’nın teknolojik istihbarat toplama alanındaki temel 

araçları bilgisayarlar, uzay sanayi ve üretim araçları ile süreçleri olmaktadır. 

Fransa’nın Japonya ile birlikte özellikle Amerika’ya karşı yapılan ekonomik 
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istihbarat faaliyetlerinde en önde gelen devlet olduğunu belirtmek 

mümkündür. Fransız istihbarat servisinin başkanı olarak 1981-82 yıllarında 

görev yapan Pierre Marion’a göre (Gregory [web], 1997);  

“Soğuk Savaş döneminde dahi ekonomik, teknolojik ve endüstriyel alanlarda 

müttefik olunan devletlere karşı istihbarat yapmak müttefikliğin doğası gereği 

imkânsız görünmekteydi, ancak Soğuk Savaş sonrası dünyada oluşan 

ekonomik, teknolojik ve endüstriyel rekabet ortamı bütün devletlere yönelik 

ekonomik istihbaratı zorunlu kılmıştır.”  

Askerî Endüstriyel
Komplex

DEVLET

Özel 
Enformasyon

Pazarı

Sendikalar

Özel
Servisler

Eski
Fransız

Sömürgeleri

Fransızca
Konuşan 

Dünya

Politik
Dünya

Holdingler
Sigorta
Şirketleri

Bankalar
Bölgeler

Departmanlar

 

Şekil-9: Fransız Ekonomik İstihbarat Sistemi (Potter, 1998’den aktaran 

Levytskyi, 2001) 

Fransa’nın stratejik amaçlarını daha iyi anlayabilmek için bütçe 

ve eğitim sistemini analiz etmek gerekmektedir. 1992 yılında Başkan 

Mitterrand, DGSE’nin ekonomik espiyonaj bölümünün bütçesinde % 9,7’lik bir 

artışa gitmiştir. Başbakanın kontrolü altında bulunan ve ekonomik örtülü 
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faaliyetlerde kullanılmak üzere ayrılan bir fonda da % 4’lük bir artış sağlanmış 

ve hükûmet ekonomik istihbarat yapmakla görevli casuslarının sayısını 

binden üç bine çıkarmıştır (Adams, 1995: 126).  

Eğitim alanında da, özellikle Fransız Harp Akademileri ve 

üniversitelerde ekonomik istihbarat alanında çalışmalar teşvik edilmektedir. 

Amerikan şirketleri ve bunların Fransız şirketleri ve ekonomisi üzerine etkileri 

hakkında birçok araştırma yapılmakta ve tezler yazılmaktadır (Gregory [web], 

1997). Modern Fransız ekonomik istihbarat sistemi; hem savunmaya yönelik 

hem de saldırgan bir sistemi bünyesinde barındırmaktadır. Devlet, özel 

sektör ve ekonomik istihbarat servisleri arasında büyük bir iş birliği 

sağlamıştır ve özellikle askerî ve teknolojik ürünler üreten özel sektör 

şirketlerine her türlü desteği sağlamaktadır.  

(2) Japonya Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Japon ekonomik istihbarat sistemi, ulusal bilgi toplama 

sisteminin dünyadaki ilk örneğini teşkil etmektedir. Sistem, Japon 

ekonomisinin gelişmesinde rol oynayan en önemli faktör olmuştur. 

Japonya’nın ulusal ekonomik istihbarat stratejisi daha çok saldırgan bir tutum 

izlemektedir ve “dantotsu”, yani “en iyinin de iyisi olmak” anlamına gelen 

stratejiyi benimsemiştir. Bu stratejiye göre; ekonomik rekabet alanında 

şirketlerin birbirlerine zarar vermeleri yerine, sahip oldukları bilgileri 

paylaşarak desteklemeleri öngörülmektedir.  

Japon ekonomik istihbarat sisteminin çekirdeğini teknolojik, 

endüstriyel ve ticari alanlarda yaratılacak sinerji ve devletin kamu ve özel 

sektör ekonomisini biraraya getirdiği merkezîleşmiş bir yapı oluşturmaktadır. 

Bu merkezîleşme kamu ve özel sektör ekonomilerinde yüksek bir etkinlilik 

doğurmaktadır (Levytskyi, 2001: 57). Şekil 10’da Japonya ekonomik 

istihbarat sisteminde devletin etkin rolü görülmektedir. Japonya ulusal 

ekonomisini sistemin merkezine koyarken, kamu ya da özel sektör arasında 
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ayrım yapmamaktadır. Bu iki sektör, ekonomik istihbarat faaliyetlerinde açık 

ve örtülü istihbarat yöntemlerini de kullanmaktadırlar.   

Potter, Japonya’nın bilgiyi kullanırken dikkate aldığı beş 

özellikten bahsederken bu sistemin işleyişi hakkında da bilgi sahibi 

olunmasını sağlamaktadır. Bunlar (Potter, 1998’den aktaran Levytskyi, 2001); 

• Global ve yerel pazarların dikkate alınması, 

• Kültürel faktörlerin yardımıyla ulusal pazarın ele geçirilmesi, 

• Uzun dönemli stratejilerin tercih edilmesi, 

• Japon uluslararası şirket stratejileri ile ulusal stratejilerin 

ilişkilendirilmesi, 

• Bilginin rahatlıkla paylaşılmasıdır. 
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Şekil-10: Japon Ekonomik İstihbarat Sisteminde Devletin Rolü (Potter, 

1998’den aktaran Levytskyi, 2001) 
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Japon ekonomik istihbarat sistemi, hem hükûmet hem de 

hükûmet dışı ekonomik istihbarat araçlarını içeren dengeli bir sistemi 

içermektedir. Japonya’daki ekonomi ve politik yaşamın gelişimi politikacılar 

ile iş adamları arasında sıkı bir iş birliği oluşmasına sebep olmuştur. İş 

adamları fonlarıyla, politikacılar da bilgi paylaşımlarıyla Japon ekonomisini 

çok ileri seviyelere taşımışlardır. 

(3) Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik İstihbarat Sistemi 

Amerika, dünya ekonomik istihbarat sistemleri arasında en 

gelişmiş ve kurumsallaşmış istihbarat yapılanmasına sahiptir. Geleneksel 

açıklık politikası, yasal sistemlerdeki açıklar ve devlet ile özel sektör 

arasındaki çözülemeyen iş birliği sorunları günümüzün merkezîleşmemiş 

ekonomik istihbarat sisteminin oluşmasına sebep olmuştur.  

Amerikan ekonomik istihbarat sistemi genel olarak savunmacı 

bir yapıya sahiptir. Bunun en önemli nedeni olarak; teknolojik üstünlük, 

gelişmiş sanayiler ve uluslararası pazarlarda rakipsiz şirketlerinin varlığı 

gösterilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Amerika, kendisini ekonomik 

istihbaratın bir kurbanı olarak görmekte ve ekonomik zenginliğinin, teknolojik 

üstünlüğünün ve endüstriyel kabiliyetlerinin yabancı devletler tarafından 

yürütülen ekonomik istihbarat faaliyetleri neticesinde büyük zararlara 

uğradığını iddia etmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri bu faaliyetleri engellemek 

maksadıyla 1996 yılında “Ekonomik Espiyonaj Kanunu”nu58 yürürlüğe 

koymuştur. Bu kanun, ticari sırların korunmasını ve endüstriyel espiyonaj 

faaliyetlerinde bulunanların federal kanunlara göre cezalandırılmasını 

öngörmüştür. Ticari sırları çalarken yakalanan bireyler on yıl hapis ve iki yüz 

elli bin dolar para cezası ile cezalandırılabilecektir. Aynı şekilde yakalanan 

organizasyonlar ise beş milyon dolara kadar para cezası ödemeye mahkûm 

edilebilecektir (Gregory [web], 1997). 
                                            
58 Kanunun tam metni için bk. http://www.iwar.org.uk/ecoespionage/resources/ecointact1996.pdf. 
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Genel olarak ekonomik istihbarat sisteminin merkezinde 

rekabet istihbaratının gelişmesine katkıda bulunan endüstriyel şirketler, 

bankalar ve sigorta firmaları bulunmaktadır. Buna rağmen, rekabet 

istihbaratındaki bu hızlı büyüme, devlet ekonomik güvenliğinin korunmasını, 

küçük ve orta ölçekli şirketleri kapsamadığından dolayı sağlayamamaktadır. 

Bu sistemdeki en önemli eksiklik; devletin ve ona bağlı olan ekonomik 

istihbarat servislerinin merkezî konumda bulunmamaları olarak görülmektedir 

(Levytskyi, 2001: 65). Amerikan ekonomik istihbarat sistemi Şekil 11’de 

görülmektedir. 

Endüstriyel Holdingler,
Bankalar, Sigorta

Şirketleri

İstihbarat 
Topluluğu

Kongre

Lobiler

Özel
Enformasyon
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Şirketler

Araştırma
Enstitüleri

Askerî Endüstriyel
Komplex

Hukuk Şirketleri

Pentagon

 

Şekil-11: Amerikan Ekonomik İstihbarat Sistemi (Potter, 1998’den aktaran 

Levytskyi, 2001) 

d. Ekonomik İstihbaratı Engellemek İçin Alınabilecek Tedbirler 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte liberal serbest piyasa 

ekonomisinin küreselleşmenin de yardımıyla tüm dünyaya yayılması sonucu 

önemini arttıran ekonomik ilişkiler, doğal olarak istihbarat servislerini de yeni 
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görev anlayışları bakımından etkilemiştir. İstihbarat servisleri bir yandan 

ülkelerine yönelik ekonomik ve endüstriyel espiyonaj faaliyetlerine karşı 

tedbirler almaya çalışırlarken, diğer yandan da devletlerinin uluslararası 

ekonomik kazançlarını ve çok uluslu şirketlerin rekabet gücünü korumaya 

çalışmışlardır. Ekonomik istihbarat faaliyetlerini engellemede sadece 

istihbarat teşkilatları değil, aynı zamanda kamu ve özel şirketler ile devletlerin 

yasama, yürütme ve yargı güçlerine de özel görevler düşmektedir. 

(1) Devletlerin Alması Gereken Tedbirler  

Genel olarak ekonomik istihbarat hakkında bir devletin alması 

gereken en önemli tedbir bir ekonomik istihbarat sistemi teşkil etmesidir. Bu 

sistemi oluştururken izlemesi gereken adımlar şöyledir (Levytskyi, 2001: 66): 

• İlk olarak, devlet ekonomik istihbarat için stratejik bir vizyon 

ve misyon belirlemeli ve rekabet istihbaratının sınırlarını çizmelidir, 

• İkincisi, stratejik vizyon ve ekonomik istihbarat misyonlarını 

eylem planlarına dönüştürecek, eldeki mevcut zaman ve kaynakları dikkate 

alarak, hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu hedeflerin geliştirilmesinde 

yasal düzenlemeler çok önemli bir faktördür, 

• Üçüncüsü, devlet bütün ekonomik istihbarat elemanları 

arasında kontrol, koordinasyon ve iş birliğini sağlayacak bir “ekonomik 

istihbarat sistem koordinatörü” görevlendirmelidir. Her istihbarat servisi ya da 

şirket ekonomik istihbarat faaliyet planlamasını devletin stratejik ekonomik 

hedefleri ile uyumlu bir hâle getirmelidir, 

• Dördüncü olarak, ekonomik istihbaratın idaresi ve 

yürütülmesi stratejisi ekonomik istihbarat sisteminin ilk safhalarındandır. 

Performans değerlendirmesi ve hataların düzeltilmesi de maksimum etkinliğin 

sağlanması adına önemli bir faktördür. 

Ekonomik istihbarat sisteminin oluşturulmasından sonra devlet, 

kendisine yönelen ekonomik istihbarat faaliyetlerine karşı saldırgan bir 

ekonomik istihbarat politikası belirlemelidir. Bunu sağlamak için ülke içinde 
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ekonomik ve endüstriyel istihbaratın yasaklanmasına dair kanunların 

çıkarılması, ekonomik ve endüstriyel istihbarat faaliyetlerinde bulunan 

devletlere karşı özellikle ekonomik ve ticari yaptırımların uygulanması ve 

uluslararası alanda ikili ve çoklu antlaşmalarla ekonomik casusluğun karşılıklı 

olarak yürütülmemesine dair taahhüt altına girilmesi gibi girişimlerde 

bulunabilir (Burton, 1994: 21). 

(2) Kamu ve Özel Sektörün Alması Gereken Tedbirler  

İç pazarda veya uluslararası ekonomik alanda faaliyet gösteren 

şirketlerin alması gereken tedbirler şöyle sıralanabilir (Canadian Security 

Intelligence Service [web], 1999): 

• Kritik bilgi ve dokümanların uygun bir şekilde kontrol 

edilmesi, sınıflandırılması ve korunması, 

• Bilgisayar veri tabanlarının ve iletişim ağlarının yetkisiz 

kullanıcılar tarafından erişimlerinin engellenmesi, 

• Şirketlerin hassas olabilecek atıklarının dikkatli ve kontrollü 

bir şekilde imha edilmesi, 

• Kritik dokümanların uygun bir şekilde depolanması ve 

gerektiğinde yok edilmesi, 

• Şirket meselelerini ilgilendiren konuların uygun mekânlarda 

görüşülmesi, 

• Şirket ve rakip firma hakkındaki bilgilerin değeri hakkında 

doğru değerlendirme yapılması, dışarıya götürülen bilgilerin önem 

derecelerinin farkında olunması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, 

• “Bilmesi gereken” prensibine göre kritik bölgelerde çalışanlar 

ve çeşitli sebeplerle bu bölgelerde bulunan ziyaretçiler hakkında gerçekçi 

araştırmalar yapılması, 

• Cep telefonları, fakslar, elektronik postalar ve telefonlar gibi 

iş görüşmelerinde kullanılan haberleşme araçlarının hassas ve tedbirli bir 

şekilde seçilmesi ve kullanılması, 
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• Çalışanların ekonomik espiyonaj faaliyetlerine karşı 

eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi. Yetersiz güvenlik önlemlerinin kendi işlerine 

ve şirketin geleceğine olumsuz etkilerde bulunacağının bildirilmesi, 

• Ekonomik istihbarat ve espiyonaj faaliyetlerine karşı devlet 

kuruluşları, istihbarat servisleri ve ulusal diğer şirketlerle bilgi paylaşımı ve 

güvenliği konularında iş birliğine gidilmesi. 

(3) İstihbarat Servislerinin Almaları Gereken Tedbirler  

Ekonomik istihbarat alanında en önemli görev istihbarat 

servislerine düşmektedir. Bu konuda istihbarat servislerine düşen görevler 

şunlardır: 

• İş hayatında deneyimi olan istihbarat analistlerinin işe 

alınması (Steward, 1994: 22), 

• Ekonomik istihbarat analistleri ile özel sektör ekonomi, bilim 

ve teknik uzmanlarının arasındaki iş birliğinin arttırılması (Steward, 1994: 22), 

• İstihbarat servisleri ile devlet ticaret bakanlığı arasındaki iş 

birliğinin arttırılması (Steward, 1994: 22), 

• İstihbarat ürünlerinin ilgili birimlere dağıtılması (Steward, 

1994: 22), 

• İstihbarat servisi bünyesinde bir ekonomik istihbarat tavsiye 

birimi oluşturulması (Steward, 1994: 22). 

• Açık kaynaklardan elde edilemeyecek ekonomik istihbarat 

üretilmesi (Levytskyi, 2001: 66), 

• Savaş zamanında da ekonomik istihbarat üretebilecek bir 

yapılanmaya sahip olmak (Levytskyi, 2001: 66), 

• Diğer devletlerin ekonomik istihbarat birimleri ile iş birliği 

içinde olunması (Levytskyi, 2001: 66), 

• Geniş bir ekonomik karşı istihbarat yönetimi uygulamak 

(Levytskyi, 2001: 66), 

• Ekonomik istihbarat faaliyetlerine görevlendirilen personelin 

eğitiminin takip edilmesi (Levytskyi, 2001: 66), 
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• HUMINT, IMINT ve SIGINT kaynaklarının stretejik ekonomik 

çıkarlar yönünde kullanılması (Gregory [web], 1997), 

• Politikacıların ekonomik gelişmeler ve espiyonaj faaliyetleri 

hakkında yüz yüze görüşmelerle bilgilendirilmesi (Gregory [web], 1997).  

3. 2001 SONRASI KÜRESEL TERÖRLE MÜCADELE İSTİHBARATI 

11 Eylül 2001 tarihinde New York’ta, etkileri göz önüne alındığında 

tarihin en büyük eylemi olarak değerlendirilen bir terörist saldırı 

gerçekleştirilmiştir. Kaçırılan beş yolcu uçağının ikisi kapitalizmin simgesi 

olarak görülen ve Amerika için özel bir öneme sahip olan Dünya Ticaret 

Örgütü’ne ait ikiz gökdelenlere çarpmış ve binlerce insanın yaşamını 

yitirmesine sebep olmuştur. Tüm dünya ekonomisine ve siyasetine büyük 

etkileri olan ve uluslararası sistem tartışmalarını yeniden başlatan bu olay 

sonrasında terörizm konusu yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Devlet 

adamları, politikacılar, akademisyenler, gazeteciler ve tabii ki istihbarat 

servisleri terörizmin yeni boyutlarını ve mücadele yöntemlerini tartışmaya 

başlamışlardır.  

a. Uluslararası Terörizm ve Terör – İstihbarat İlişkisi 

(1) Uluslararası Terörizm ve 11 Eylül’ün Etkileri 

Terör ve terörizmi inceleyen yerli ve yabancı araştırmaların 

hemen hepsinde klasik bir ifade ile terörizmin tanımı konusunda henüz ortak 

bir anlayışın gelişmediği görülmektedir. Bunun ardında terörü uluslararası 

ilişkilerinde bir araç olarak kullanan devletlerin, bu katkılarının ortaya 

çıkmaması için ortaya attıkları “kavram”, “dinî motif” ve “sloganlar” büyük rol 

oynamaktadır (Tavlaş, 1995: 126). Daha çok ideolojik veya totaliter yönetim 

biçimlerinin bu konuda ön planda yer aldıkları gözlenmektedir. Devlet destekli 

terör kavramını da beraberinde getiren bu terim özellikle uluslararası 

terörizmin gelişmesine ve mücadele yöntemlerinin başarısızlıkla 

sonuçlanmasına sebep olmaktadır. Bu çerçevede bazı devletler terör 
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örgütlerine barınma, seyahat dökümanları ve silah temini, teorik ve pratik 

eğitim, teknik uzmanlık hizmetleri gibi birçok alanda destek olmaktadırlar 

(Dilmaç, 1997: 147). 

“Savaş diplomasinin devamıdır. Terörizm ise; savaş ve 

diplomasi ile elde edilemeyen sonuçları elde etmek için yapılan eylem ve 

eylemlerdir (Purtaş, 2003: 30)” ifadesi uluslararası terörün anlaşılmasına ışık 

tutmaktadır. Burada, Shackley’in üçüncü seçenek olarak gördüğü “örtülü 

faaliyetler”in yerini terörizm almaktadır. Gerçekte terörizm ile örtülü faaliyetler 

arasında da güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Özellikle terörizmin bir dış politika 

aracı olarak düşünüldüğü devletlerde terörizm, örtülü faaliyetlerin bir alt kolu 

olarak kullanılmaktadır. Tablo 1’de “Örtülü Faaliyetler İçin Tırmanma 

Merdiveni” örneğinde yürütülen birçok faaliyet bizzat terörizm ile ilişkilidir. 

Sözlük anlamı; korku ve dehşet salma olan terör kelimesinden türetilen 

terörizm kavramının başlıca unsurları şunlardır (Purtaş, 2003: 28): 

• Şiddet veya şiddet kullanma tehdidi, 

• Şiddet eylemi veya tehdidinin bir devlet, sosyal sınıf, parti, 

örgüt veya kişi tarafından yapılması, 

• Şiddet eylemi veya tehdidinin toplumda yol açtığı korkunun 

bilinçli bir şekilde ideolojik, sosyal, etnik, dinî, siyasi, ekonomik vb. anlamda 

hedeflenen bir amacın gerçekleşmesine yönelik olarak ve planlanarak 

kullanılması, 

• Şiddet eyleminin ve tehdidinin yasa dışı olarak kullanılması, 

• Şiddet eylemlerinin kuralsızlığı. 

Bu unsurları içeren bir tanım yapılmak istenirse terörizm şöyle 

tanımlanabilir (Öztürk, 2002: 21); 

“Yasa dışı siyasi ve stratejik bir amacı gerçekleştirmek için, bilinçli ve planlı 

bir şekilde, masum insanlar ve kurumlar üzerinden, asıl hedef durumundaki 

daha büyük ve güçlü kitlelere ve kurumlara yönelik olarak, doğrudan ve 

dolaylı şiddet kullanılması, şiddet kullanma tehdidinde veya sair baskılarda 

bulunulmasıdır.” 
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Dünyada birçok ülke, teröre çeşitli sebeplerle destek vermekte 

ve bazıları terörist devlet olarak ilan edilip çeşitli yaptırım ve tepkilere maruz 

kalmaktadırlar. Yaygın olarak İran, Suriye, Libya, Küba ve Afganistan teröre 

destek veren ülkeler olarak sürekli gündemde kalmakla beraber, Soğuk 

Savaş sonrası çeşitli düşünce kuruluşlarınca yapılan araştırmalar ve 

yayınlanan raporlar neticesinde ABD, Rusya, Kuzey Kore, Yemen, Irak ve 

Nikaragua da bu listeye eklenmektedir (Hermann ve O’Sullivan, 1991’den 

aktaran Dilmaç, 1997). 

Terör örgütlerinin devlet desteği elde etmeleri ve faaliyet 

alanlarını ülke sınırlarının dışına taşımaları ve hatta başka ülkelerdeki terör 

örgütleri ile eğitim, barınma başta olmak üzere iş birliğine gitmeleri teröre 

uluslararası nitelik kazandırmaktadır. Yılmaz Altuğ’a göre terörizm eğer 

(1995: 23); 

• Yabancılara veya yabancılara ait hedeflere yöneltilirse,  

• Hükûmetler veya bir devletten fazla devletlerin beslediği, 

desteklediği unsurlarca yapılırsa, 

• Bir yabancı hükûmetin veya uluslararası örgütlerin 

siyasetlerini etkilemek için yapılırsa uluslararası nitelik kazanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen özelliklere ek olarak, günümüzde devlet dışı 

örgütler ya da bireyler tarafından desteklenen “devletsiz” örgütlerin de fiil ve 

eylemleri uluslararası terörizm kapsamında düşünülmektedir. Uluslararası 

nitelik, eylemin ulusal sınırları aşması, failin veya kurbanın veya fiile bir 

şekilde iştirak edenlerin vatandaşlığı nedeniyle ya da fiilin işlendiği yer 

nedeniyle de ortaya çıkmaktadır. Terörizm, siyasal amaç ve şiddet 

içermesinin yanında, yabancı mağdurlar seçerek, terör eylemlerini yabancı 

ülkelerde işleyerek ya da yabancı bir hükûmetin politikalarını etkilemeye 

çalışarak ulusal sınırları aşan bir nitelik taşımaktadır. 

Sonuç olarak, uluslararası terörü; uluslararası arenada, 

devletler tarafından kabul edilmiş olan ve devam eden normlar, diplomatik 
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kaideler ve savaş kurallarına aykırı olarak ortaya konan, belli bir ülkenin 

sınırları ile sınırlanamayan ve muhatap devletlerin politikalarına yönelik 

sonuçlar doğurmaya çalışan şiddet hareketleri ve gösterileri şeklinde ifade 

etmek mümkündür (Dilmaç, 1997: 152). 

Soğuk Savaş sonrası uluslararası terörizmin kullandığı yeni 

yöntemler ile eski tehdide yeni bir boyut getirdiğini söyleyen eski CIA başkanı 

John Deutsch; öncelikle teröristlerin bir bölge ya da bir ülkeyle sınırlı olmadan 

giderek uluslararası platformda daha çok faaliyet gösterdiklerini, ikinci olarak; 

Tokyo metrosunda Japon Aum Shinrikyo Tarikatı tarafından kullanılan sarin 

gazı örneğinde olduğu gibi teröristlerin artan bir şekilde, toplu katliam için 

nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar kullandıklarını ve üçüncü olarak da; 

teknolojik gelişmelerin vermiş olduğu imkanları kullanarak bilim – bilgisayar – 

uydu korelasyonlu (Ersanel, 2005: 24) “siber terör” kavramının ortaya 

çıktığını belirtmektedir (Deutsch, 1996: 132-133). 

Bir başka araştırmada da 1990’dan sonra farklı içeriğe sahip 

terörizm tiplerinin gündeme geldiği ve bunların; kitle imhasına yönelik 

terörizm, narko terörizm, medya merkezli terörizm, etno-dinsel terörizm ve 

örgütsüz terörizm olarak sınıflandırılabileceği belirtilmektedir (Kavun, 2002: 

49). Kitle imha silahları olarak bilinen nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların 

terör örgütlerinin eline geçmesi ya da kullanılabilir duruma gelmesinin en 

önemli sonucu, terörist faaliyetlerin yöntem ve hedef konusundaki 

yaklaşımlarının değişikliğe uğraması olmuştur. Bu şekilde 1970’li yıllarda 

adam kaçırma,  banka soygunları, bombalama gibi basit eylemlerin yerini, 

daha fazla yıkım yaratacak ve dolayısıyla daha fazla toplumsal reaksiyon 

doğuracak üst düzey eylemler almıştır. Bu durum günümüzde “teröristler, çok 

insanın ölmesini değil, çok insanın seyretmesini ister (Deutsch, 1996: 133)” 

anlayışının da terk edildiğini göstermektedir. 

Terörizmin maliyet sorunu da, dünya piyasalarında en çok kâr 

getiren uyuşturucu ticaretine teröristlerin dahil olmaları sonucunu 

doğurmuştur. Narko terörizmin günümüzde kazandığı anlam bakımından 
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değerlendirmesi yapıldığında ise; devletlerin bizzat uyuşturucu trafiğine dahil 

olmaları ve bu yolla terörist örgütlerle bağlantıya geçmeleri ya da uyuşturucu 

kaçakçılığı ile güç kazanan örgütlere göz yumması olarak belirtilebilir (Kavun, 

2002: 50). Medya merkezli terörizm Soğuk Savaş sonrasının en önemli 

özelliklerinden biri hâline gelmiştir. Medya; terörizme ilişkin haberler yaparak 

ve onları kitlelere tanıtarak terörizmi meşrulaştırmakta ve bir anlamda 

terörizmin tamamlayıcı parçası olmaktadır (Kavun, 2002: 51). 21. yüzyılın 

potansiyel kırılma noktası olarak görülen etnik milliyetçilik ve din 

motivasyonlu terörizm ise terör uzmanlarınca en tehlikeli terörizm tipi olarak 

değerlendirilmektedir. Hem etno terör hem de dinî nitelikli terör eylemlerinde 

nihai amaç, düşmanın tamamen yok edilmesi ve bir devletin kurulması 

olmaktadır. Bu maksatla kitle imha silahlarının kullanılmasında da tereddüt 

edilmemektedir (Kavun, 2002: 52-53).  

Terörizmin yeni yüzünden bahsederken vurgulanması gereken 

en önemli yeni unsurlardan bir tanesi de, herhangi bir örgütle organik 

bağlantısı bulunmayan amatör teröristlerin siyasal nitelikli şiddet kullanma 

kapasitelerinin ve bu yoldaki girişimlerinin artmasıdır. Örgütlü terörizmin 

içinde yer alan teröristlerle, yalnız çalışan  ve bireysel eylemler yapmayı 

tercih eden teröristler arasındaki temel fark, örgüt mensubu olanların 

genellikle son derece sıradan ve toplumsal açıdan uyumlu insanlar 

olmalarıdır. Bireysel teröristler ise, çoğu kez “psikopatik” terör çerçevesinde 

değerlendirilmekte ve ruhsal problemleri olan kişiler oldukları 

düşünülmektedir (Kavun, 2002: 53). 11 Eylül terör saldırılarının uluslararası 

terörizm açısından getirdikleri incelenecek olursa şu sonuçlara ulaşmamız 

mümkün görünmektedir (Öztürk, 2002: 24): 

• 11 Eylül sonrası Batılı ülkeler terör örgütleri karşısında çok 

net ve açık bir tavır sergileyememiş ve bazı terör örgütleri bu devletlerin terör 

listesinde yer alırken, bazıları da (PKK, DHKP-C gibi) görmezlikten 

gelinmiştir. Bu da terörizmin sadece gelişmekte olan ya da Üçüncü Dünya 

ülkeleri tarafından değil, gelişmiş Batı tarafından da dış politika aracı olarak 

kullanıldığının açık bir kanıtı olmuştur, 
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• Gelişmiş ülke kamuoyları tarafından Soğuk Savaş sonrası 

dönemde savunma ve güvenlik harcamalarının kısılmasına yönelik oluşan 

genel eğilim, bu saldırılar sonunda yerini daha çok kaynak aktarımına 

bırakmış ve politikacılar tarafından bu hassasiyet kullanılmıştır, 

• Terörün korkutucu, sindirici, izole edici ve devlete olan 

güvensizliği besleyici etkisi, yaşam standartları çok yüksek olan gelişmiş 

devletlerdeki insanlar üzerinde çok güçlü etkiler bırakmış ve hükûmetlere 

terörle mücadele konusunda büyük destek sağlanmasına yol açmıştır, 

• 11 Eylül’deki saldırılar, güçlü ve iyi savunulduğu kabul edilen 

devletlerin terörist saldırılara karşı fazla güçlü olmadıkları algılamasına ve 

uluslararası politikada prestij kaybına yol açmıştır, 

• 11 Eylül sonrası oluşan uluslararası ortam açısından en can 

alıcı olay ise; bölge dışı ve küresel güç olma amacındaki devletlerin terörizmi 

sebep göstererek jeopolitik güç merkezlerine yerleşmeleridir, 

• 11 Eylül saldırıları sonucu sık sık dile getirilen “terörle 

mücadele için savaş”, “teröre karşı savaş” gibi söylemler, bu mücadelenin 

artık sadece bir iç güvenlik sorunu olarak görülmeyeceği, özellikle askerî 

yöntemlerin kullanılacağı bir döneme girildiğinin işaretlerini vermektedir, 

• ABD’de 11 Eylül’de gerçekleşen saldırılar ile, terörizmin artık 

sadece sorunun tarafları ile ilgili bir olgu olmadığı görülmüştür. Ülkeler, 

kendileri ile ilgili olmadığı gerekçesi ile terörizme sırt çeviremeyecekleri 

gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalmışlardır,  

• Ülke yönetimleri terörle mücadele kapsamında ulusal 

güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması ile bazı temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlanması arasında tercih yapmak durumunda kalmışlardır, 

• Uluslararası terörizmin değişen yapısı, devletleri ve 

organizasyonları daha ciddi işbirliğine zorlamıştır. 

(2) Terör – İstihbarat İlişkisi 

İstihbaratın terörizm ile ilişkisi incelenirken en önemli konunun 

terörle mücadele istihbaratı olduğu görülmektedir. Terörle mücadelede 

önceden haber almak ve teröristlerden önce harekete geçmek çok gerekli, 
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ancak sağlanması çok güç bir unsurdur. Başarılı her karşı terör stratejisi iyi 

istihbarat, bu istihbarata dayanarak hareket etme yeteneği ve eyleme geçme 

hususunda destek olan siyasi irade gibi üç önemli unsur taşımaktadır (Altuğ, 

1995: 146). Bu unsurların başlangıç noktasını da istihbarat oluşturmaktadır. 

Bu nedenle istihbarat servisleri ülke güvenliği ve küresel güvenlik konularında 

karar vericilere şu konularda yardımcı olmalıdırlar (The National Intelligence 

Strategy of USA [web], 2006): 

• Ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bütün terörist 

organizasyonların tespiti ve yok edilmesi maksadıyla devletin sahip olduğu 

istihbarat yeteneklerinin güçlendirilmesi ve aynı amaç etrafında birleştirilmesi, 

• Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, kitle imhasına 

yönelik silahları edinme konusunda sıkıntı yaşamayan ve bunları kullanma 

hususunda tereddüt göstermeyecek olan terörist örgütlerin, muhtemel eylem 

planları ve niyetleri hakkında bilgiler elde edilmesi, 

• Özellikle terörist eylemlere hedef olan ülkelerde, çeşitli açık 

ve örtülü faaliyetler yürütmek suretiyle terörizmin engellenmesine çalışılması, 

• İstihbarat servisleri dışında kalan güvenlik personelinin, 

ulusal karşı terörizm stratejisinin başarıyla yürütülmesi maksadıyla elde 

edilen istihbaratlar hakkında bilgilendirilmesi, 

• Ülke genelinde karşı terör faaliyetleri ile uğraşan 

organizasyonların, istedikleri zaman ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilecekleri 

güncel bir bilgi paylaşım sisteminin oluşturulması, 

• Terör örgütleri ile mücadele alanında uluslararası işbirliği 

oluşturulması ve diğer istihbarat servisleri ile bilgi ve deneyimlerin 

paylaşılması (Bal [web], 2006), 

• Teröristlerin dünyanın her bölgesinde, her an eylem 

yapabilme kapasitesine karşılık, ortak profesyonel müdahale birliklerinin 

oluşturulması (Bal [web], 2006a), 

• Terör örgütlerinin içine sızarak mücadele için gerekli bütün 

bilgilerin birinci elden toplanmasını sağlamak. 
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Terörizme karşı verilen mücadelede istihbarat servislerinin 

işlevleri konusunda bazı farklı düşünceler oluşmuştur. Demokratik 

toplumlarda kamuoyu gelişen olaylar karşısında bilgi sahibi olmak istemekte 

ve yönetimlerden açık bir idare şekli talep etmektedirler. Buna karşın 

istihbarat servisleri yürüttükleri operasyonların ve faaliyet planlarının gizli 

kalmasını istemekte ve bu durum tartışmalara yol açmaktadır. Örneğin, 

ABD’de Kongre, istihbarat birimlerinin etkinliklerini sıkı takip altında tutmak 

istemektedir. 1986 yılında yürürlüğe giren ABD Enformasyon Özgürlüğü 

yasası da gerekli durumlarda istihbarat dosyalarının belirli mercilere 

aktarılmasını öngörmektedir. Özellikle terörle mücadele eden birimlerin 

proaktif bir tutum içinde bulunması gerektiğini düşünen kesimler tarafından 

bu açıklığın mücadeleyi olumsuz etkilediği söylenmektedir (Latter, 1995: 

178). 

Buna karşın, İngiltere istihbarat operasyonlarını büyük bir 

gizlilik içinde yürütmektedir. Kamuya bilgi verilmemesi özel bir duyarlılık 

içermektedir. Almanya’daki sistemde de istihbarat birimlerinin yöneticileri 

kamuya, basına ve siyasilere açık hâle getirilmiştir. Operasyonlar ve 

kaynaklar saklı tutulmaktadır. 

İstihbarat servislerinin küresel terörle mücadele esnasında 

karşılaştıkları bir başka sorun, uluslararası işbirliği gereken durumlarda ulusal 

yönetimlerin hukuksal yaklaşımlarıdır. Özellikle, terörist faaliyetlerin teşhisi 

aşamasında uluslararası işbirliği karşısına, ulusal hukuk çerçevesi 

geçmektedir. Yerel hukuki sistemlerin farklı karakterlerinin, operasyonların 

başarısına doğrudan etki ettiği düşünülmektedir (Latter, 1995: 179). 

b. 11 Eylül 2001 Terör Saldırıları 

Dünya kamuoyu, terör saldırılarından bahsedildiği zaman sıklıkla 

şu iki cümleyi kullanmaktadır: “11 Eylül’den önce...” ve “11 Eylül’den 

sonra...”. 11 Eylül’ü bu kadar özel yapan nedenler “Uluslararası Terörizm ve 

11 Eylül’ün Etkileri” bölümünde belirtildikten sonra bu sürece nasıl gelindiği, 
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kimler tarafından ve niçin getirildiği belirlenmelidir. Bu konuda dünya 

kamuoyunun hemfikir olduğu söylenemez. Temel olarak üç görüş bahsedilen 

sorulara cevap olması bakımından öne çıkmaktadır.  

Amerika ve İngiltere’nin liderliğini yaptığı birinci görüş bu 

saldırıların, Afganistan’da barınan, Taliban rejimi tarafından desteklenen ve 

tüm dünyada taraftarlara sahip olan Suudi Arabistan vatandaşı Üsame bin 

Ladin’in örgütü olan “El Kaide” tarafından düzenlendiğini, amacının Amerika 

ve müttefiklerine karşı topyekün bir savaş sonucu dünya üzerinde bir İslam 

devleti kurmak olduğunu ve saldırıların basit bir şekilde Amerikan istihbarat 

servislerinin başarısızlığı olduğunu belirtmektedir. Bu aynı zamanda 

Amerika’nın resmî görüşüdür. 

İkinci görüş; Taliban ve El Kaide’nin Soğuk Savaş döneminde, 

Sovyetler Birliği’ne karşı oluşturulan “yeşil kuşak” projesi çerçevesinde, 

Sovyetler’in Afganistan’ı işgaline karşı özellikle Amerika tarafından 

desteklenip güçlendirildiği, radikal inanç sistemlerine göz yumulduğu ve 

Soğuk Savaş sonrasının yeni düşmanı olarak seçilen İslam dininin terörle 

birlikte anılarak, yeni jeopolitik hedeflerin elde edilmesinde önemli bir hedef 

olarak görüldüğünü belirtmektedir. 

Bu görüşe göre; eylemleri kim yapmış olursa olsun sonuç, 

Brzezinski’nin yeni dünyada Amerika’nın ödülü olarak gördüğü Avrasya’nın 

bu ülkenin etki alanı içine girdiğidir. Yine bu görüş ABD’nin “terör eylemleri 

özellikle diktatörlükle yönetilen İslam ülkelerinde meydana gelmekte ya da bu 

ülkeler tarafından desteklenmektedir. O hâlde bu ülkelere demokrasi 

götürmek görevimizdir” şeklinde ifadesini bulan “Büyük Orta Doğu Projesi” 

kapsamında, amacına ulaşmak için 11 Eylül saldırılarını bahane ettiğini 

belirtmektedir. 

Son görüş ise; sonucu aynı olmakla birlikte eylemleri yapanların 

da Amerika’nın bizzat kendisi olduğunu ve istihbarat başarısızlıkları ile bir 

ilgisinin bulunmadığını belirtmektedir. Bu üç görüşten hangisinin doğru 
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olduğu ise henüz açıklığa kavuşmamıştır. Burada birinci görüşe göre 

Amerikan istihbarat topluluğunun saldırıları önlemede neden yetersiz kaldığı, 

ikinci görüşe göre 11 Eylül terör saldırılarını gerçekleştirdiği ileri sürülen 

Üsame bin Ladin ile Amerikan istihbarat servisi CIA’nın tarihsel ilişkileri ve 

son görüşe göre 11 Eylül saldırıları hakkında ileri sürülen iddialar 

incelenecektir. 

(1) Birinci Görüş: 11 Eylül’e Neden Olan Amerikan İstihbarat 

Hataları 

Bu görüş saldırıları düzenleyen örgütün El Kaide, liderinin de 

Üsame bin Ladin olduğunu belirtmektedir. Üsame bin Ladin, 1957 yılında 

Suudi Arabistan’da Yemen doğumlu zengin bir müteahhitin elli üç 

çocuğundan on yedincisi olarak dünyaya gelmiştir. Babasının zengin ve soylu 

bir aileden gelmemesine rağmen dinî alandaki birçok yatırımıyla bunu telafi 

etmesi sayesinde, küçük yaştan itibaren Suudi prensleriyle birlikte eğitim 

görmüş ve arkadaşlık etmiştir (Kepel, 2001: 356).  

Cidde’deki Kral Abdülaziz Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği 

okurken, İslami konulardaki zorunlu derslerini, Muhammed Kutup (Seyyid 

Kutup’un kardeşi) ve Afganistan’daki “cihad”ın öncüsü Abdullah Azzam’dan 

almıştır. Fikir ve düşünce dünyası Müslüman Kardeşler Örgütü’nün doktrini 

ve Suudi tarzında Vahhabi inancı ile şekillenmiştir (Coll, 2004: 85). Kızıl 

Ordu’nun 1979’da Afganistan’a girmesinden sonra, Cemaati İslami Örgütü 

aracılığıyla Peşaver’e giderek burada Afgan mücahitleriyle görüşmüş ve cihat 

için gerekli olan ihtiyaçları tespit etmiştir. 1982 yılına kadar Arabistan’da 

savaş için maddi yardım toplayan Bin Ladin, önemli bir altyapıyla 

Afganistan’a taşınmış ve Abdullah Azzam ile birlikte dünyanın her tarafından 

gelen gönüllü “mücahitler”e gerekli yardımlarda bulunmuştur. Bin Ladin’in 

Suudi din kurumu aracılığıyla gönderdiği mesajlarda amaçlarının “Allah 

düşmanı komünistler” ile mücadele etmek olduğunu açıklaması birçok 

Müslüman devleti, ama özellikle Amerika’yı memnun etmiştir. 
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Üsame bin Ladin daha sonra, 1986’ya doğru Afganistan’da 

kendi eğitim kamplarını kurmuştur. Zenginliği ve cömertliği, sadeliği ve 

savaşlardaki casareti ile âdeta bir efsane olmuştur. 1988’e doğru kampa 

gelen her savaşçının bilgilerinin yer aldığı bir veri bankası kurmuştur. 

Arapça’daki başlığı “El Kayda” (temel) olan, bir bilgisayar dosyası etrafında 

kurulu bir örgütsel yapı böylece doğmuştur (Kepel, 2001: 358). Örgütün bu 

kadar ün kazanmasının nedeni Amerika ve Suudi Arabistan tarafından son 

derece tehlikeli gizli bir terörist şebeke olarak tanıtılması ve Bin Ladin’e 

tutuklama kararı çıkarılması ile olmuştur.  

Kuveyt’in 1990 yılında laik Saddam Hüseyin tarafından işgal 

edilmesi üzerine Suudi yönetimine sınır koruma işini üstlenmeyi teklif etmiş, 

ancak Suudi rejiminin ABD’yi ülkeye davet etmesi kendisinin rejim muhalifleri 

tarafına geçmesine sebep olmuştur. ABD’nin bir numaralı düşmanı hâline 

gelecek olan Bin Ladin’in hayatındaki dönüm noktası bu tarihe 

dayanmaktadır. Ülkeden kaçtıktan sonra Pakistan ve Afganistan’ı takiben 

Sudan’a gitmiştir. Burada Afgan savaşı sonrası istenmeyen savaşçıların 

barınması ve iş bulması işini üstlenmiştir. Sudan ve Yemen’de çok güçlü 

İslamcı bir hareket doğmasına sebep olmuştur (Powers, 2005: 436). 

El Kaide’nin ABD’ye karşı ilk eylemi, Somali iç savaşı 

sonrasında Birleşmiş Milletler çerçevesinde ülkeye giren Amerikan 

askerlerine karşı 3-4 Ekim 1993’te girişilen ve on sekiz askerin ölümü ile 

sonuçlanan silahlı saldırılardır. ABD, bu saldırıları üstlenmeyen, ancak sevinç 

duyduğunu belirten Bin Ladin’i sorumlu tutmuştur. 1994 yılında Suudi 

vatandaşlığından çıkarılan Ladin, 1995 yılında Mısır cumhurbaşkanına 

yönelik suikast girişimine karıştığı gerekçesi ile daha fazla uluslararası 

baskılara dayanamayan Hartum yönetimi tarafından ülkeden gönderilmiştir 

(Kepel, 2001: 360). 

1996 yılında Afganistan’a geri dönmüştür. Haziran ayında, 

Suudi Arabistan’da Hobar’daki bir Amerikan askerî üssünde on dokuz askerin 

ölümü ile sonuçlanan bir saldırı ondan bilinmektedir. Bunu da üstlenmemiştir, 
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ancak kısa süre sonra “Müşrikleri Arap Yarımadası’ndan Atın” başlığıyla 

bilinen bir cihat ilanı dağıtmış ve Amerika’ya karşı “İslam Devleti” kurulana 

kadar topyekün bir savaşa girişildiğini belirtmiştir. Bu arada, Sovyetler’e karşı 

verdiği savaşta edindiği Pakistan İstihbarat Teşkilatı (ISI) üyesi arkadaşları 

aracılığıyla Afganistan iç savaşında Pakistan’ın büyük destek verdiği İslami 

parti Taliban’la bağlantıya geçmiştir (Powers, 2005: 436). 1998’de ABD’nin 

Nairobi (Kenya) ve Darüsselam (Tanzanya) elçiliklerinin havaya uçurulması 

ve 250 ölü, 5000’den fazla yaralıya neden olan patlamalarda da sorumlu Bin 

Ladin olmuştur. 

Bin Ladin’in en büyük eylemi ise, 11 Eylül 2001 tarihinde 

taraftarları tarafından kaçırılan dört uçağın, dünya kapitalizminin merkezi olan 

Dünya Ticaret Merkezi’nin ikiz kulelerine ve Amerikan gücünü temsil eden 

Pentagon karargâh binasına çarpması neticesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca 

1993 yılında yine Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıdan da Bin Ladin 

sorumlu olmuştur. Bu saldırılar dünya terör tarihinin en farklı eylemi olmuş, 

Amerika’yı kendi evinde vurmuş ve Amerikan istihbarat teşkilatları için ikinci 

Pearl Harbor olarak değerlendirilmiştir (Goodman, 2003: 59). 

Amerika’ya 11 Eylül saldırılarını yaşatan sebeplerin başında; 

Soğuk Savaş sonrası güçlenen Taliban rejimi ve El Kaide örgütünün kontrol 

dışına çıkması olarak gösterilmektedir. Buna benzer siyasi hatalar Robert 

David Steele tarafından şu şekilde belirlenmiştir (2002: 4):  

Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan ilk saldırı sonrasında 

yürütme ve yargı konularına ağırlık verilmesine rağmen, ülke içinde ve 

dışında etkili olabilecek bir yapılanmaya gidilmemiştir. ABD askerleri, tesisleri 

ve elçilik binalarına yönelik düzenlenen çeşitli terörist saldırılara ve Bin 

Ladin’in açıkça Amerika’ya savaş ilan etmesine rağmen, bütün ulusal 

kaynakların bu tehdidin bertaraf edilmesi için seferber edilmediği 

görülmüştür.  
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11 Eylül öncesinde bombalı saldırıları gerçekleştirecek olan 

teröristlerin yaptıkları konuşmalar tespit edilmiş ve Kanada’dan Amerika’ya 

doğru yola çıkmış oldukları belirlenmiş olmasına rağmen, bu teröristler ile 

ilgili bilgi paylaşımında bulunabilecek Kanada – Amerikan istihbarat servisleri 

arası işbirliği geliştirilememiş ve sınırda görev yapan birimlere ve göçmen 

bürolarına şüpheli listeleri gönderilmemiştir (Goodman, 2003: 62). 

Uzun yıllardır teröristlerin uçak kaçırma ve pilotların rehin 

alınması gibi eylemlere giriştikleri bilinmesine rağmen, Amerikan hava yolları 

şirketlerinin ve havacılık sanayinin uçakların pilot kabinlerinin ve kontrol 

kapılarının güvenliğinin sağlanması hususunda ihmalkâr davrandıkları tespit 

edilmiştir. Ayrıca, Amerikan vatandaşlarının herhangi bir terörist faaliyettten 

şüphelendikleri durumlarda nasıl değerlendirme yapacakları ya da hangi 

kurumlara nasıl bilgi verecekleri konusunda eğitimli olmadıkları görülmüştür. 

Amerikan İstihbarat Topluluğu’nun tamamında yaşanan genel 

hatalar ise şu şekilde özetlenebilir (Report of the Joint Inquiry into the 

Terrorist Attacks of September 11, 2001 [web], 2006): 

• Amerikan istihbarat servislerinin hiçbiri, Üsame bin Ladin ve 

terör örgütü hakkında ellerinde yeterince bilgiye sahip olmalarına rağmen, 11 

Eylül için planlanan saldırıların yeri, zamanı ve şekli hakkında doğru bilgilere 

ulaşamamışlardır, 

• 2001 yılının bahar ve yaz aylarında dikkat çekici bir şekilde, 

Bin Ladin ve El Kaide’nin çok yakın bir zamanda Amerikan çıkarlarını 

etkileyecek bir saldırı planladıklarına dair elde edilen bilgilerde artış olmasına 

rağmen gerekli önlemler alınmamıştır, 

• 1998 ile 2001 yılları arasında elde edilen bilgilere göre; Bin 

Ladin’in, Amerikan hedeflerine saldırması ihtimali giderek güçlenmiştir, ancak 

istihbarat topluluğu bu saldırıların deniz aşırı ülkelerde meydana geleceği, 

ülke içinde bir saldırı beklenmediği genel düşüncesine sahip olmuştur, 

• 1994 yılından başlayarak 2001 yılının yaz aylarına kadar 

devam eden süreçte istihbarat topluluğu, yeni bir terörist saldırı şekli olarak 
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uçakların kullanılacağına dair bilgiler elde etmiştir, ancak hiçbir istihbarat 

servisi bunu ciddiye alarak devlet yetkililerini uyarmamıştır, 

• Amerikan iç ve dış istihbarat servisleri küresel terör ağının 

ülke içindeki faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmıştır. Dış istihbarattan sorumlu 

olan CIA, dışarıdan destek alan, ancak içeride faaliyet gösteren teröristlerin 

izlenmesi için FBI’yı uyarma gereği görmemiştir. FBI da yeterli kontr-terör 

aktivitelerinde bulunamamıştır, 

• 11 Eylül 2001’den önce ne Amerikan Hükûmeti’nin, ne de 

İstihbarat Topluluğu’nun Üsame bin Ladin tehdidine karşı geliştirmiş oldukları 

bir kontr-terör stratejisi yoktur, 

• Soğuk Savaş’ın bitişi ile 11 Eylül arasında geçen süre 

içerisinde istihbarat servislerinin bütçelerinde büyük miktarlarda indirime 

gidilmiş, bu durum kontr-terör bütçesini de etkilemiş ve temel görevlerin 

yerine getirilememesine sebep olmuştur, 

• Kontr-terör alanında stratejik analizler yapmakla görevli olan 

analistler, gereksiz oldukları düşünüldüklerinden dolayı etkin olarak 

kullanılmamışlar ve yapmış oldukları analizler, üzerinde düşünülmeden, 

stratejik bilgilerden yoksun ve değeri düşük ürünler olarak ortaya çıkmıştır, 

• Terör saldırılarının dışarıdan maddi destek aldıkları açıktır. 

Buna karşın, bu saldırılardan önce terörizmin finansmanını ve finans 

desteğini ülke çapında önlemeye yönelik bir strateji oluşturulmamıştır, 

• İstihbarat topluluğunun üyeleri arasında bir uyum ve toplu 

hareket edebilme kabiliyetinden söz etmek mümkün değildir. Topluluğun başı 

olarak görülen CIA, genel istihbarat bütçesinin % 15’ini kontrol altında 

tutabilmiş, diğer servislerin harcama ve operasyon faaliyetlerini kontrol 

edememiştir (Zegart, 2005: 100), 

• Faydalı bir istihbarat üretimi için politikacıların istihbarat 

önceliklerini belirleyerek, istihbarat çalışanlarını yönlendirmeleri 

beklenmektedir. Ancak, özellikle Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra 

ortaya çıkan yeni tehditlerin tespiti, tanımlanması ve bu tehditlere yönelik 

politikalar geliştirilmesi konusunda karar vericiler ile istihbarat servisleri 

arasında iletişim kopukluğu yaşanmıştır (Zegart, 2005: 101), 
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• Soğuk Savaş sonrası bütçe indiriminin yanında personel 

konularında da aynı yaklaşım benimsenmiştir. Yeni dönem tehditleri ile baş 

edebilecek yetenekli çalışanlar servis bünyelerine dahil edilmemiş, 

görevlerinde başarısız olan personel işten çıkarılmamış, çalışanlar karar 

vericiler ile diğer istihbarat servisleri arasında kurumsal bir köprü oluşturma 

çabaları yerine ait oldukları istihbarat biriminde kalmayı tercih etmiş ve diğer 

istihbarat servislerinin tanınması açısından gerekli olan personel rotasyonu 

gerçekleşmemiştir (Zegart, 2005: 103). Steele ayrıca, istihbarat çarkında 

yaşanan şu sorunlar nedeniyle de 11 Eylül saldırılarında teröristlerin başarılı 

olduğunu belirtmektedir (2002: 4): 

• Sinyal ve görüntü istihbaratı toplayan ve çok pahalı sistemler 

olan uydular, terörle mücadelede gizliliklerini ve etkinliklerini yitirmişlerdir. 

Aynı şekilde, gizli servis faaliyetleri de operasyonel istihbarat toplama 

yeteneklerini yitirmişlerdir, 

• Ne FBI, ne de CIA yakaladıkları veya takip ettikleri şüpheliler 

hakkında veri tabanlarına bilgi girişinde bulunmamışlardır. Bilgiyi paylaşma 

konusundaki bu isteksizliklerinin sebepleri arasında; güç mücadelesi ve 

istihbarat fonundan daha fazla pay almak (Lewis, 2003: 95), karşı istihbarat 

önlemleri ve paylaşılan bilginin yanlış çıkması durumunda yaşanacak prestij 

kaybı kaygıları sayılabilir (Goodman, 2003: 62), 

• FBI, birinci Dünya Ticaret Merkezi saldırıları sonrasında ele 

geçen dokümanları, elinde yeterli yabancı dil bilen çevirmeni olmadığı 

gerekçesi ile inceleyemediğini kamuoyuna açıklamıştır. CIA ise, buna benzer 

belgeleri Lübnan Müslümanlarına tercüme ettirmiş, ancak bu çeviriler yanlış 

ve yanlı olarak hazırlanmıştır, 

• Amerikan hükûmetinin elinde, bütün istihbarat toplama 

metodlarının kullanılması suretiyle elde edilen bilgileri, otomatik olarak 

süzgeçten geçiren ve ayıklayan tek bir sistem bulunmamaktadır, 

• Yine Amerika, dünya üzerinde gelişen olayların ve özellikle 

terörist tehditlerin tespit edilip değerlendirildiği, yedi gün yirmi dört saat 

prensibine göre çalışacak haritalama sistemine ve bu sistemi yürütecek 

yetenekli çalışanlara sahip değildir, 
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• Amerikan hükûmeti teröre destek veren ya da ülkesindeki 

terörist faaliyetlere göz yuman ülkelere yeterince baskı yapamamış ve normal 

bir şekilde ilişkilerini sürdürmüştür. 

11 Eylül’den önce Afganistan’da Taliban yönetimi ve Üsame 

bin Ladin’in yok edilmesi amacını güden bazı iç ve dış güçler oluşmuştur. Bu 

güçlerin başında Abdul Hak gelmektedir, ancak CIA, bu kişiye, örtülü 

faaliyetler kapsamında değerlendirilecek olan destek operasyonlarında 

bulunmamıştır. Hatta Abdul Hak’ın Afganistan’ın güneyinden yeni bir cephe 

açılarak ABD özel kuvvetleri desteğinde saldırıya geçilmesi fikri de 

benimsenmeyerek, Bin Ladin ve örgütünün çökertilmesi şansı da 

kaçırılmıştır. Afganistan’daki iç savaşı bitirerek bütün Afganları 

birleştirebilecek tek güç olan Abdul Hak, bir pusuda yakalanarak 

öldürülmüştür (Gertz, 2002: 4). 

CIA’nın 11 Eylül saldırılarını engellemekte karşılaştığı en temel 

problem, kendi kültürel yapısında barındırdığı “her zaman haklı olmayabiliriz, 

fakat hiçbir zaman yanlış yapmayız” mantığıdır (Gertz, 2002: 5). Bu yanlış 

tutum geri besleme ve değerlendirme mekanizmasında CIA’nın yeterli 

önlemleri almamasına ve 11 Eylül saldırılarında yanılmasına yol açmıştır.  

CIA’nın yapmış olduğu bir diğer hata, terörist faaliyetleri takip 

etmek üzere kurulan “Kontr-Terör Merkezi”nin, Bin Ladin ve örgütü hakkında 

sahip olmaları gereken konum, büyüklük, organizasyon ve planlanan 

faaliyetler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Bu konuda 1996 yılında 

bir CIA analistinin yayınladığı gizli raporda; Bin Ladin’in örgütüne gizli 

ajanlarını sızdıramadıkları, yapmış olduğu görüşmeleri tespit edemedikleri ve 

diğer istihbarat servislerinin getirmiş oldukları bilgilere bağımlı bulundukları 

bildirilmiştir (Gertz, 2002: 10). Ayrıca, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ne 

düzenlenen ilk saldırının sorumlusu olan Remzi Yusuf ile Bin Ladin 

arasındaki ilişkiyi tespit edememiş ve saldırıları Amerikan topraklarında değil, 

dışarıda beklemiştir (Goodman, 2003: 62). 
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 Amerikan istihbarat topluluğu teknolojik istihbarat toplama 

imkânlarından yeterince yararlanamadığı gibi, Bin Ladin’in kafasından 

geçenleri öğrenmenin en iyi yolu olan “HUMINT”de de başarısız olmuştur. 

Ayrıca, kontr-terör merkezinde sadece Bin Ladin’in faaliyetlerini takip etmek 

üzere kurulan bir birimde bulunan hemen hemen tüm analistlerin hiçbiri yurt 

dışında çalışmamıştır ve Arapça dilini bilmemektedir (Gertz, 2002: 13). 

Amerikan iç güvenlik istihbarat servisi olan FBI’nın 11 Eylül 

saldırıları ile ilgili yapmış olduğu hataların başında; 15 Ağustos 2001 

tarihinde kendisine ulaşan çok önemli bir bilgiyi göz ardı etmesidir. 

Minesota’daki Pan Am Havacılık Akademisi’nde öğrenim gören yabancı 

öğrencilerden biri şüphe çeken davranışlarda bulunmuştur. Bu öğrencinin adı 

Zekeriya Musa’dır. Kendi geçmişi hakkında bilgi vermek istememesi, sekiz 

bin dolar olan eğitim ücretini peşin olarak ödemesi ve tek motorlu 

Çesna’lardan Boeing 747 tipi büyük uçaklara kadar bütün hava taşıtlarını 

kullanmayı öğrenmek istemesi bu şüpheleri artırmıştır. Musa, havalandıktan 

sonra kilitlenen ve bir daha açılmayan pilot kabinlerinin kullanma talimatları 

konusuna özel bir önem göstermiş ve en çok da Boeing 747’lerin 

havalanması ve yere indirilmesine ilgi duymuştur.  

FBI yetkilileri kendisi ve kullanmış olduğu bilgisayar hakkında 

kriminal bir araştırma yapmak istemişlerse de, bu teklif yeterince delil 

bulunmadığı gerekçesiyle merkez tarafından reddedilmiştir. Daha sonra 

yapılan araştırmalar neticesinde kendisinin diğer terör örgütleri ile de 

bağlantılı olduğunun ortaya çıkmasına rağmen, merkez karargâh ve CIA 

kontr-terör birimiyle irtibata geçmek mümkün olmamıştır. Buna ek olarak 23 

Ağustos’da, yani saldırılardan üç hafta önce, Fransız istihbarat servisi FBI’ya 

Musa’nın Çeçenistan’daki terörist gruplarla bağlantısı olduğunun tespit 

edildiğine dair bilgiler vermiştir. Bu gruplar aynı zamanda Taliban ve Bin 

Ladin ile de ilişki içinde faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Fakat, bu bağlantının 

tespit edilmesi dahi FBI yetkililerinin harekete geçmelerine sebep olmamıştır. 

FBI, Musa’yı sınırdışı etmek ve vatandaşı olduğu Fransa’da bilgisayarını 

inceletmek gibi bir yola gitmeyi planlamışsa da, bu gerçekleşmeden 11 Eylül 
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saldırıları meydana gelmiş ve daha sonra yapılan araştırmalar neticesinde 

şüphelerin gerçek olduğu tespit edilmiştir (Gertz, 2002: 33). 

FBI’nın Amerika çapında uçuş eğitimi gören özellikle Arap 

kökenli yabancılara dair tespitleri sadece Musa ile sınırlı kalmamıştır. FBI’nın 

Phoenix ofisinden Kenneth Williams’ın 2001 Temmuz ayında gönderdiği ve 

daha sonra adı “Phoenix Raporu” olarak anılacak olan raporda, Arizona 

Embry-Riddle Havacılık Üniversitesi’nde bir grup radikal İslamcı öğrencinin 

Üsame bin Ladin ve Filistinli terörist Ebu Zübeyde ile doğrudan temas 

Hâlinde olduklarını ve bu grubun amacının “Amerika’yı yerle bir etmek” 

olduğunu belirtmiştir. Rapor, karargâhtaki Ulusal Güvenlik Bölümü’ne, oradan 

da Radikal Köktendinci Birimine ulaşmış, ancak buradan bir daha 

çıkmamıştır.  

Williams, CIA’ya eğitim alan sekiz öğrencinin ismini vermiş ve 

kendileri hakkında araştırma yapılmasını istemiştir, ancak buradan da bir 

sonuç alamamıştır. Sonuç olarak; ne CIA, ne de FBI elde edilen bilgilerin 

önemini kavrayamamış, gerekli analizleri yapamamış ve diğer istihbarat 

servisleri ile paylaşmamıştır (Gertz, 2002: 85). FBI ile ilgili bir başka eksiklik 

de, Soğuk Savaş sonrası yapısal dönüşümünü tamamlayamaması, özellikle 

Clinton döneminde politikanın bir aracı hâline gelmesi ve Robert Hanssen 

gibi üst düzey çalışanının Rusya lehine casusluk faaliyetlerinde bulunması 

sonucu moral ve prestij kaybına uğramasıdır. Bütün bu faktörler, FBI’nın etkin 

olarak çalışmasını engellemiş, bütçe ve personel miktarını azaltmış ve karşı 

terör faaliyetlerinin göz ardı edilmesine yol açmıştır. 

(2) İkinci Görüş: CIA – Üsame bin Ladin İlişkisi 

Amerika’nın CIA aracılığı ile Asya’daki radikal İslami gruplarla 

teması, Sovyetler Birliği’nin 1979 sonlarında Afganistan’ı işgali ile başlamıştır. 

Afganistan işgalinin Amerika için önemi 1980 yılında “Carter Doktrini” olarak 

bilinen, Başkan Jimmy Carter’in şu sözlerinden anlaşılmaktadır (Taflıoğlu, 

1999: 37): 
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“İran körfez bölgesinde kontrol amacıyla yapılacak herhangi bir müdahale, 

ABD’nin hayati çıkarlarına tapılmış telakki edilecek ve gerekli olan her 

şekilde, askerî güç kullanmakta dahil cevap verilecektir.” 

Bu doktrin doğrultusunda ABD yönetimi, Afgan savaşçılara 

işgale karşı koyma stratejileri, tıbbi yardım, haberleşme araçları ve teknik 

destek konularında yardımda bulunmuştur, ancak 1981 yılında CIA 

başkanlığına getirilen William Casey, bunun yeterli olmadığını, Sovyet 

Rusya’nın dünya petrol kaynaklarının % 60’ını barındıran bölgeyi çevirmeye 

başladığını ve bu durumun Amerika için stratejik bir tehlike oluşturduğunu 

belirtmiştir (Richelson, 1995: 412). 

Bu görüş, ilerleyen yıllarda Afganistan’da bulunan altı politik 

grup ve yüz bin civarındaki aktif savaşçılara daha fazla Amerikan yardımının 

gitmesini sağlayarak, Sovyet işgalini sona erdiren en önemli etken olmuştur. 

1981’in sonlarında ABD; Çin, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan’ın da içinde 

olduğu bir örtülü yardım programı başlatmıştır. Suudi Arabistan maddi destek 

sağlamış, Mısır savaşçıların eğitimini üstlenmiş, Çin silah ve mühimmat 

yardımında bulunmuş ve Amerika da Mısır ve Amerika’da bulunan ve CIA’nın 

kontrolünde olan fabrikalarda üretilen Rus Kaleşnikof silahlarının, anti tank 

füzelerinin ve diğer araç ve gereçlerin teminini üstlenmiştir (Richelson, 1995: 

412). 

Bütün bu yardımların dağıtımı ve ilgili yerlere ulaştırılmasında 

kilit rol üstlenen kişi ise Pakistan devlet başkanı Ziya Ül-Hak olmuştur. 

Pakistan gizli servisi ISI’ya, ülkeye gelen silah ve diğer savaş araçlarının 

Afgan mücahitlere teslim edilmesi görevini vermiştir. Yardımların başladığı ilk 

yıl sonunda karadan havaya atılan füzeler sayesinde en az 60 Sovyet 

helikopteri vurulmuştur (Richelson, 1995: 412). 

1982 yılında başkan olan Reagan, daha güçlü silahlarla 

savaşa destek olmuş ve 1983 yılında temin edilen Stinger füzeleri ve 

Oerlikon ağır topları Sovyet – Afgan savaşının dönüm noktasını teşkil 

etmiştir. Silahların yanında örtülü ödenekten Afgan savaşı için maddi destek 
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de sağlanmış ve 1983 yılında 40 milyon dolar olan yardım, 1985 yılında 250 

milyon dolara yükselmiştir (Coll, 2004: 102). 1985 yılında Başkan Reagan, 

imzalamış olduğu 166 No’lu Ulusal Güvenlik Kararnamesi ile Amerika’nın son 

Afgan politikasını belirlemiştir. Buna göre; yürütülen örtülü faaliyetler ve 

yardımların nihai amacı Sovyetler’i Afganistan’dan “tamamen atmak”tır 

(Richelson, 1995: 413; Coll, 2004: 125).  

CIA, yetiştirdiği ISI ajanları ile savaşçılara gelişmiş haberleşme 

araçları vermiştir. Buna ek olarak, binlerce ton zaman ayarlı C-4 patlayıcı 

(Coll, 2004: 135), uzun menzilli suikast silahları, havanlar ve tel güdümlü anti 

tank füzeleri ile uydu keşif desteği verilmiştir. 1986 yılında maddi yardım 

miktarı 470 milyon dolara çıkarılmış ve bu miktarın büyük bir bölümü Stinger 

füzelerinin teminine harcanmıştır. Bu füzeler Sovyet ve Afgan savaş uçakları 

ve diğer hava taşıtlarına karşı oldukça etkili olmuş ve savaş tarihçileri 

tarafından “savaşın bitirici silahı” olarak değerlendirilmiştir (Richelson, 1995: 

413). 

CIA, Afgan savaşçılara yalnızca silah, mühimmat ve maddi 

destekte bulunmamış, aynı zamanda iki milyar dolar civarında sahte Afgan 

parası basarak, savaşçılara lojistik destek sağlayan, ancak çok yüksek 

fiyatlarla iş gören katır sahipleri ve şoförlerin ücretlerini ödemiştir. Sovyet 

birlikleri içinde bulunan Müslüman Özbek, Kazak, Türkmen ve Tacik 

askerlerine yönelik propaganda faaliyetlerinde de bulunan CIA, özellikle 

Özbek dilinde bastırdığı Kuran’larla Afganistan ile sınır komşusu olan 

Özbekleri etkilemeyi başarmıştır (Coll, 2004: 104). Sovyetler Birliği’nin 1988 

Mayıs ayında geri çekilmesine rağmen, gerilla gruplarına yönelik yardımlar 

1992 yılına kadar devam etmiştir. Bu arada Pakistan, ABD ile yapmış olduğu 

bu iş birliği sayesinde atom bombası üretme fırsatını yakalamıştır (Richelson, 

1995: 414). 

Afganistan’ın dışında da Müslüman dünyası içinde oluşan anti 

Sovyet tutumu, her ne kadar liderliğini radikal İslami örgütler üstlense de, 

Amerikan yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 1980’lerin 
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ortalarında Bin Ladin, Abdullah Azzam ve Ayman El-Zevahiri öncülüğünde 

oluşan Sovyet karşıtı İslam cephesi, CIA tarafından “katılımcıların artırılması, 

savaşçı gruplar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu kişilerin düşman 

olarak görülmemesi” (Coll, 2004: 155) politikasına uygun olarak doğrudan 

olmasa bile dolaylı olarak desteklenmiştir. 

Soğuk Savaş sonrası oluşan yeni uluslararası ortamda 

Amerikan istihbarat teşkilatları, özellikle Orta Doğu ve Asya’da yükselen 

Amerikan karşıtı radikal İslami grupları yakından takip etmiş, özellikle Birinci 

Körfez Savaşı sırasında topraklarını korumak amacıyla girdiği Suudi 

Arabistan istihbarat servisi ve Afganistan iç savaşının sonunda Taliban’ın 

yükselişini birlikte sağladığı Pakistan gizli servisi ile ortak çalışmalar 

yürütmüştür. Washington Post yazarı ve 1990 Pulitzer ödülü sahibi Steve 

Coll, 2004 yılında çıkardığı “Hayalet Savaşlar: Sovyet İşgalinden 10 Eylül 

2001’e CIA, Afganistan ve Bin Ladin’in Gizli Tarihi” adlı kitapta Bin Ladin’in 

iddia edildiğinin aksine Soğuk Savaş sonrası ortadan kaybolmadığını ya da 

Amerikan istihbarat birimlerinin kendisinin izini kaybetmediğini belirtmektedir.  

Bu görüşü doğrulayacak en önemli gelişme, 1996 yılında CIA 

Kontr Terör Merkezi’nde kurulan “Üsame bin Ladin Ofisi”dir. Tek bir terörist 

için özel bir istihbarat birimi kurulması, Amerikan istihbarat tarihinde ilk defa 

yaşanan bir olaydır ve tekdir. 1996 yılının ulusal güvenlik danışmanı Tony 

Lake, UBL (Usame bin Ladin) rumuzu ile gelen gizli raporlarda meydana 

gelen artışın, uluslararası terörizmin yeni idolü hâline gelen Bin Ladin’in öyle 

düşünüldüğü gibi sadece parasal destek sağlayan bir milyoner olmadığını 

gösterdiğini belirtmiştir (Coll, 2004: 319).  

(3) Üçüncü Görüş: 11 Eylül Saldırıları Üzerindeki Şüpheler 

11 Eylül’de gerçekleştirilen saldırıların ardından, bu eyleme 

ilişkin birçok şüphe ortaya çıkmış ve bu şüpheler saldırının, ABD tarafından 

dünya egemenliği, enerji kaynaklarını kontrol, politik, ideolojik ve teolojik 
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etkinliğini arttırmak amacıyla örtülü operasyon veya kriz yönetimi şeklinde 

planlanarak gerçekleştirildiği görüşünü kuvvetlendirmiştir (Güdül, 2002: 68). 

Ronald Reagan tarafından “Şer İmparatorluğu” olarak ilan 

edilen Sovyetler Birliği’nin çöküşünden beri, nihayet Amerikan yöneticileri 

yeni bir hedef bulmuşlardır. “Şer İmparatorluğu” olma sırası artık İslam’a 

gelmiştir. Soğuk Savaş döneminin komünizmi gibi, bütün dünyaya yayılmış 

olması itibariyle İslam, sadece Orta Doğu’da değil, Asya ve Afrika’da da 

Amerika Birleşik Devletleri’nin müdahalesine müsait durumda olmuştur 

(Garaudy, 2003: 100). 

Saldırılardan kısa bir süre sonra ABD yönetimi tarafından 

yapılan resmî açıklamalar da bu görüşü doğrular niteliktedir. Bunun terörle 

mücadele etrafında şekillenen bir “savaş” olduğu Başkan Bush tarafından 

açıklanmış ve ABD’nin Bin Ladin ile yetinmeyerek Afganistan ve Orta Doğu 

devletlerine savaş açacağı anlaşılmıştır. Bu savaşın uzun bir savaş 

olacağının açıklanması da, zaten hedefin sadece eylemleri gerçekleştirenlere 

karşı olmadığını, askerî harekâtın yanı sıra politik olarak birden fazla hedefin 

ABD’nin planları arasında olduğunu kanıtlamaktadır (Öztürk, 2003: 11). 

Ayrıca, ABD’nin New York’daki saldırının ardından baş şüpheli 

olarak Usame Bin Ladin’i göstermesinden sonra dünya kamuoyunun gözleri 

Afganistan’a çevrilmişken, Afganistan’da Taliban lideri Molla Muhammed 

Ömer, ABD ile görüşmeye hazır olduğunu bildirmiş, ABD ise bu isteği 

reddetmiştir. ABD’nin belli bir planının olduğu ve bunun bozulmasını 

istemediği yönündeki görüşler böylece ağırlık kazanmıştır (Güdül, 2002: 69). 

Roger Garaudy, Amerika’nın Bin Ladin yorumunun 

tutarsızlığından bahsederken, saldırılar sonrası toplanan iki yüz Amerikan 

yolcu ve savaş uçağı pilotunun katılımıyla düzenlenen bir araştırmanın 

sonuçlarının şu şekilde bulunduğundan bahsetmektedir (2003: 100): 
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• Bu çapta bir operasyon, 1 Mach’lık (saatte bin kilometre) bir 

hızla ve bu büyük yolcu uçaklarının normal uçuş yüksekliğinde, kurşun kalem 

büyüklüğünde görünen bir hedefe tam isabetle çarpacak kadar kesin bir hattı 

böylesine dakiklikle takip edebilmek için, ancak çok yüksek derecede nitelikli 

profesyonel pilotlarla gerçekleştirilebilirdi, 

• Bu kadar mükemmel bir tarzda başarılmış bir operasyon, her 

metre karesi askerî güvenlik ve CIA tarafından gözetlenen bir gökyüzündeki 

yönetmelikleri, yasakları, gizli kodları bilmeyi gerektirmekteydi, 

• Bu güvenlik servislerinden hiçbiri saldırı boyunca 

müdahalede bulunmamıştır, çünkü Columbia bölgesi üzerinde uçan şüpheli 

her uçağı vurup düşürmek maksadıyla, ani uçuşlar için sürekli alarm 

durumundaki avcı uçakları, hiçbir emir almamışlardır, 

• Uçak kaçırma veya hava korsanlığıyla mücadele için 

Amerikalılar tarafından yapılmış olan araştırmalar çerçevesinde, ABD uçağın 

uçuş planını felç etmeye ve gerek vurmak gerekse mecburi bir güzergâh 

dayatmak için olsun, hedef alınan uçağı uzaktan yönlendirmeye imkan veren 

bir sisteme sahiptir. Bu, kaçırılan uçağın başka bir yöne yönlendirilmesini 

içerdiği gibi, uçağın belli bir hedefe pilot ya da korsana ihtiyaç duymadan 

çarpmasını da sağlamaktadır. 

11 Eylül saldırıları, bügüne kadar gerçekleştirilmiş terörist 

eylemler içinde en fazla can ve mal kaybına yol açan ve tüm dünyada büyük 

yankı yaparak tepki alan bir eylem olmuştur. Böylesine büyük bir eylem, uzun 

yıllar süren çalışmalar neticesinde kusursuz işleyen bir planın ürünü olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bu hazırlık safhasının CIA, FBI ve Mossad gibi dünyanın 

en iyi çalışan istihbarat servislerinin gözünden kaçması makul 

gelmemektedir. Amerika içinde doğudan batıya en uzun mesafede beş saat 

seyahat eden, bu nedenle de deposu yakıt dolu olan dört uçağın aynı anda 

kaçırılması ve çok az bir zaman farkıyla hedeflerini vurması, çok büyük bir 

bilgi ağına sahip bir organizasyonun varlığına işaret etmektedir. Bu eylemin, 

çok sıkı bir yönetim, kontrol ve lojistik desteği gerektirdiği, ayrıca ABD içinden 

yardım alması gerektiği ve ciddi askerî deneyimi olan kişilerce 

gerçekleştirildiği de ortaya konan iddialar arasındadır (Güdül, 2002: 68). 
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11 Eylül saldırıları üzerindeki şüpheler sadece Amerika 

dışındaki dünya tarafından değil, Amerika’da bulunan düşünce kuruluşları, 

akademisyenler, gazeteciler ve hatta bazı politikacılar tarafından da dile 

getirilmektedir. Edward Hendrie, İslam dünyasına karşı bir savaş 

başlatabilmek için Amerikan halkının CIA ve Mossad tarafından kışkırtıldığını 

ve saldırıların hiçbir şeyden haberi olmayan Arapların üzerine yıkıldığını 

belirtmektedir (Hendrie [web], 2006). 

Texe Marrs, saldırıların arkasında dünyayı yönetmeyi 

amaçlayan gizli örgütlerin olduğunu belirtmektedir. Bu örgütlerin en önemlisi, 

Hristiyanlık karşıtı ve küresel güç olmayı amaçlayan İlluminati adlı gizli 

topluluktur. İlluminati’nin organizasyonel yapısında Masonik Düzen, Vatikan, 

Mafya, Üçlü Komisyon, Mossad, CIA ve Birleşmiş Milletler gibi yasal ve yasa 

dışı teşkilatların olduğunu belirten Marrs, bu gizli örgütün terör saldırılarını 

bahane ederek dünya hâkimiyetini ele geçirme aşamalarından birisini daha 

uygulamaya soktuğu konusunda Amerikalıları uyarmaktadır (Goldberg, 2004: 

102). 

Amerikan sağ kanat politikacılarının bulunduğu John Birch 

Topluluğu’nun yayın organı “New American59”, 11 Eylül saldırıları ile “Yeni 

Dünya Düzeni” planlarının gerçekleşmeye başladığını ve Pearl Harbor 

benzeri gelişmelerin yaşandığını belirtmekte ve şu soruları sormaktadır 

(Goldberg, 2004: 102): 

• FBI’nın yaklaşan saldırılar ile ilgili uyarılarda bulunmasına 

rağmen, bunların dikkate alınmaması emrini veren kimdir? 

• Yetkililer, uçakların kaçırıldığı haberini aldıktan sonra, neden 

bunların yönünü değiştirmek ya da gerekirse vurmak üzere görevlendirilmiş 

Hava Kuvvetleri jetlerini kullanmamışlardır, 

• Devletin en yüksek hukuk memuru John Ashcroft, 11 Eylül 

günü ticari bir uçağa binmek yerine neden özel olarak kiralanmış bir jet uçağı 

ile seyahat etmiştir? 
                                            
59 Yayın organının resmî internet sitesi http://www.thenewamerican.com’dur. 
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Politik kanadın solunda olan senatör Cynthia McKinney ise; 

Başkan Bush’un ve ekibinin saldırıları önceden haber aldığını, ancak masum 

insanların gereksiz bir şekilde katledilmesine göz yumduğunu belirtmektedir. 

Mckinney’e göre Başkan’ın da dahil olduğu petrol ve savunma sanayi terörle 

savaş üzerinden büyük kazanç sağlamaktadır ve bu saldırılar yeni kazanç 

alanlarının doğmasına yol açacaktır (Goldberg, 2004: 102). 

Fransız araştırmacı gazeteci Thierry Meyssan, daha çok 

Pentagon’a yapılan saldırılar üzerindeki şüphelerden bahsetmiştir. 

Meyssan’a göre; Pentagon binasındaki hasar bir uçağın binaya çarptıktan 

sonra yaratacağı hasara benzememekte ve daha çok bir roketi 

andırmaktadır. Ancak, düşman bir roketin Pentagon güvenlik sahasına 

girebilmesi için önceden belirlenmiş şifrelerin girilmesi ve karşı saldırı 

duvarını aşmış olması gerekmektedir, ki bu Bin Ladin ve ekibi için imkânsız 

görülmektedir. Ayrıca, saldırı sonrası çekilen fotoğraflarda uçak enkazına dair 

herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Amerika’da eğitim aldıkları iddia edilen 

amatör pilotların son derece ustalıkla kullandıkları uçakları binaya çarpmaları 

da mantıklı görünmemektedir.  

Meyssan, saldırıların ustaca planlanmış bir propaganda 

olduğunu, “Amerikan yönetimi içinden birileri” tarafından uygulandığını ve 

resmî açıklamalarla bir ilgisinin olmadığını belirtmiştir. Bin Ladin’in en 

azından 1998’den beri CIA adına çalıştığı ve Amerika tarafından 

kullanıldığını belirterek, buna kanıt olarak 2001 yılının Temmuz ayında 

Dubai’de CIA tarafından yönetilen bir Amerikan hastanesinde görüldüğü ve 

tedavisinin burada yapıldığını iddia etmektedir (Meyssan, 2002’den aktaran 

Goldberg, 2004). 

 Sonuç olarak; bahsedilen üç görüşten hangisi doğru olursa 

olsun “Saldırılardan kazançlı çıkan kim oldu?” sorusunun cevabı kesinlikle 

Amerika Birleşik Devletleri’dir. Teröre karşı savaşta dünya, Amerikan 

başkanının “Ya bizdensiniz ya da bize karşı” sözüyle büyük bir ittifakla 

Amerika’nın Afganistan’a müdahalesini desteklemiştir (Lefebvre, 2005: 66). 
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Ancak, savaş sonrası ne Taliban lideri Molla Ömer’i, ne de Bin Ladin’i ele 

geçirememiştir. Ülke içi güvenlik sağlanamamış ve 2003 yılında NATO, 

Uluslararası Yardım ve Güvenlik Gücü’nün yönetimini ele almıştır. ABD’nin 

askerî varlığı ise devam etmektedir. 

Eylül 2002’de kabul edilen Amerikan Ulusal Güvenlik Stratejisi 

ya da Bush Doktrini’ne göre ABD, üçlü bir tehdide karşı koymak zorundadır: 

Kitle imha silahlarının çoğalması, terörizm ve “haydut devletler”. Başkan bush 

bu anlayışla Ocak 2002’de Irak, İran ve Kuzey Kore’yi “şer cephesi” ilan 

etmiştir. Bu strateji doğrultusunda ABD tehditlere karşı tek yanlı olarak 

harekete geçmekte duraksamayacak, hatta “önleyici, ön alıcı, engelleyici” 

önlemler de alabilecektir (The National Security Strategy [web], 2006). 

Irak, yeni stratejiyi hayata geçirmek için bir fırsat olmuş ve 

Fransa, Almanya, Rusya ve Çin’in muhalefetlerine rağmen, İngiltere ve ABD 

20 Mart 2003’de Irak’a askerî müdahalede bulunmuştur. Savaşın sonunda 

kitle imha silahları bulunamamış (The Washington Post [web], 2006) ve 

müdahalenin baştan beri olmayan inandırıcılığı sona ermiştir (Hürriyet [web], 

2006). Saddam Hüseyin’in yakalanması ve seçimlerin yapılması, terör ve 

direniş olaylarının gündelik yaşamın olağan gelişmelerinden sayılmasını 

engellememiştir.  

c. 11 Eylül 2001’den Sonra İstihbarat Dünyasında Yaşanan 

Değişimler 

11 Eylül’ü bir istihbarat ve yönetim başarısızlığı olarak gören 

Amerika Birleşik Devletleri, terörizmin sadece “sorunlu ülkelerde” 

gerçekleşmeyeceğini, kendi ülkelerini de vurabileceğini görmüş, saldırıların 

ardından çeşitli önlemler almış ve 1947 yılından beri gerçekleştirdiği en 

büyük istihbarat reformunu başlatmıştır.  
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Amerika Birleşik Devletleri 2001 yılının Ekim ayında bir 

“Vatandaşlık Yasası60” çıkarmıştır. Bu yasa güvenlik kuvvetlerine herhangi bir 

şüphe veya tehdit durumu söz konusu olmasa dahi, arama ve gözetleme 

yapma yetkisi vermektedir. Ayrıca, terörle savaş kapsamında, savaş karşıtı 

ve radikal dini örgütlerin içine sızma, elektronik posta ve internet aracılığıyla 

yapılan haberleşmeler hakkında elektronik casusluk yapma ve ekonomi, 

eğitim ve iş alanında güvenilir bilgiler elde etme gibi ek sorumluluklar da 

yüklemektedir. Banka hesap hareketleri, kredi verileri, tıbbi kayıtlar ve hatta 

video dükkanından satın alınan filmler dahi federal güvenlik birimlerinin 

kontrol alanlarına dahil edilmiştir (USA Patriot Act [web], 2006). Ancak, bu 

yasa 11 Eylül saldırılarının bilgi eksikliğinden değil, aksine var olan bilgilerin 

doğru değerlendirilememesi ve paylaşılmaması neticesinde meydana 

geldiğini göz ardı etmektedir. 

2001 yılının sonunda bu yasa gereğince yakalanan yaklaşık bin 

iki yüz yabancı uyruklu insan, kapatıldığı hücrelerde kimseyle 

görüştürülmemiş, mahkemeye çıkarak yargılanma istekleri reddedilmiş ve 

Adalet Bakanlığı müfettişlerinin raporlarına göre “fiziksel ve ruhsal şiddet” 

uygulanmıştır (Goldberg, 2004: 106; Todd ve Bloch, 2004: 213). Bu yasa 

sadece yabancıları değil, Amerikan halkını da etkilemiştir. Federal güvenlik 

ağına takılan Amerikan vatandaşlarının anayasadan doğan haklarını talep 

etmeleri herhangi bir karşılık bulmamıştır. 11 Eylül saldırıları hakkında çeşitli 

şüphelerini öne süren yazarlar ve kuruluşlar hakkında Başkan Bush’un “şer 

odakları” ve “kötülük yapan şeytanlar” şeklinde yaptığı açıklamalardan sonra 

bu insanlar ve organizasyonlar da takip altına alınmış ve suçlu ilan 

edilmişlerdir (Goldberg, 2004: 106). 

Vatandaşlık Yasası’nın işlevselleştirilmesi amacıyla Savunma 

Bakanlığı Ocak 2002’de “Enformasyon Farkındalık Ofisi61” adında bir teşkilat 

kurmuştur. Bu teşkilat, insanlardan izin almadan internet sitelerinden, 

                                            
60 Yasanın orjinal ismi; “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required 
to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 (USA Patriot Act of 2001)”dir. Tam metin için bk. 
<http://files.findlaw.com/news.findlaw .com/cnn/docs/terrorism/hr3162.pdf>. 

61 Orjinal ismi; “Information Awareness Office”dir. 
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elektronik posta yoluyla yapılan haberleşmelerden, kredi kartı harcama 

listelerinden, dergi aboneliklerinde kullanılan adreslerden, tıbbi harcama 

reçetelerinden ve ulaşım, finans ve iş yaşamındaki kayıtlardan elde ettikleri 

bilgilerle “süper bir veri tabanı” oluşturmayı amaçlamaktadır (Todd ve Bloch, 

2004: 212). Ayrıca, bu “siber günlük” insanların günlük hayatlarında 

kullandıkları, kokladıkları, dokundukları, tattıkları, gördükleri ve duydukları 

herşeyi kayıt altına alma yetkisine de sahiptir. Texe Marrs bu teşkilat için, 

“Gestapo benzeri”, “küresel merkezî komuta için Büyük Birader’in 

entrikalarından biri” ve “Hitler, Stalin ve Mao’nun rüyalarını süsleyen 

uygulama” olarak bahsetmektedir (Marrs, 2003’ten aktaran Goldberg, 2004). 

Enformasyon Farkındalık Ofisi sadece uygulamaları ile değil, 

ofisin tanıtılması için yapılmış olan amblem (Şekil 12) ve başına getirilen 

kişiyle de çeşitli komplo teorilerinin üretilmesine sebep olmuştur. Amblem 

gizli bir piramit ve onun en üstünde yer alan bir göz ile bütün dünyayı 

gözetlemektedir. Altında yer alan “Scientia Est Potentia” ifadesi “Bilgi Güçtür” 

anlamına gelmekte ve genel olarak İlluminati Örgütü’nün sembolleri ile 

benzeşmektedir. Bu ofisin başına getirilen kişi ise, ofis hakkındaki şüphelerin 

artmasına sebep olmuştur. “İran – Kontra Skandalı62”na adı karışan ve 

Kongre’ye mahkeme esnasında yalan söylemekle suçlanan emekli deniz 

amirali John Poindexter, bu ofisi yönetmek üzere görevlendirilmiştir 

(Goldberg, 2004: 107). 

                                            
62 İrangate olarak da bilinen bu olay, 1980’li yılların ortalarında Kongre’nin haberi ve izni olmadan 
İran’a Lübnan‘da esir olarak bulunan Amerikan vatandaşlarının salıverilmesi karşılığında silah satışı 
yapılması ve elde edilen gelirin, kanunla yasaklanmasına rağmen CIA örtülü operasyonları yardımıyla, 
Nikaragua’daki gerilla unsurlarına terör faaliyetleri için verilmesi sonucu ortaya çıkan politik skandaldır.  
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Şekil-12: Enformasyon Farkındalık Ofisi Amblemi (http://geocities.com/ 
totalinformationawareness/) 

2002 yılının Temmuz ayında Başkan George Bush, ülke çapında 

sayıları yüzü bulan federal güvenlik ajanslarını ulusal bir güvenlik teşkilatı 

altında toplayacak olan İç Güvenlik Departmanı’nı kurmuştur. İç güvenlik 

alanında çeşitli farklı sorumlulukları bulunan bu kuruluşlar, İç Güvenlik 

Departmanı ile tek bir otoriteye karşı sorumlu hâle getirilmişlerdir. 

Departman, “Göç ve Vatandaşlık Servisi, Gümrük Servisi, Sahil Güvenlik, 

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Sınır Koruma ve Gizli Servis” ve daha 

birçok servisi birleştirerek yönetimi altına almıştır (Gertz, 2002: 123). 

Yaklaşık 170.000 çalışanı ve 38 milyar dolar bütçesi ile 

departman, Başkan Bush’un deyimi ile “Amerikan topraklarını ve halkını 

korumak” ile görevlendirilmiştir. İç Güvenlik Departmanı dört bölümden 

oluşmaktadır. Bunlar (Gertz, 2002: 124-125); 
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• Göç ve Vatandaşlık Servisi, Sahil Güvenlik, Gümrük Servisi, 

Hayvan ve Bitki Sağlığı Araştırma Merkezi ve Federal Koruyucu Servis’i 

bünyesinde barındıran Sınır ve Ulaşım Güvenliği Bölümü, 

• Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, Millî Seferberlik Ofisi, 

nükleer kazalar ve biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı 

önlemler almakla yükümlü takımlar ve doğal afet destek takımlarını yöneten 

Acil Durumlara Karşı Hazırlık ve Cevap Bölümü, 

• Lavrence Livermore Ulusal Laboratuvarı, Biyo-Savunma 

Araştırma Programı ve Plum Adası Hayvan Hastalıkları Merkezi’ni bünyesine 

alan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Karşı-Tedbirler Bölümü, 

• Gizli Servis, Kritik Altyapı Ofisi, Federal Bilgisayar Vakaları 

Cevap Merkezi, Ulusal Haberleşme Sistemi ve Ulusal Altyapı Koruma 

Merkezi’ni bünyesinde barındıran Bilgi Analizi ve Altyapı Koruma 

Bölümü’dür.  

2002 yılının Eylül ayına gelindiğinde Başkan Bush, Amerikan 

Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni açıklamıştır. Özellikle 11 Eylül saldırıları 

sonrasında Amerika’nın terörle savaş stratejisinde “önleyici vuruş” ilkesinin 

benimsendiği bu konsept, nerede ve ne zaman ortaya çıkarsa çıksın 

Amerika’ya yönelik olası tehditler ile ilgili olarak zamanında, doğru bilgiye 

dayalı, bütünleyici bir istihbarat yeteneğinin yaratılmasının şart olduğunu 

vurgulamıştır. Bu stratejinin gerçekleşmesi için alınması gereken önlemler 

Başkan Bush tarafından şu şekilde belirlenmiştir (The National Security 

Strategy [web], 2006): 

• Devletin stratejik istihbarat yeteneklerinin ve faaliyetlerinin 

geliştirilmesini sağlamak amacıyla Merkezî İstihbarat Direktörü’nün otoritesini 

arttırmak, 

• Devlete ve müttefiklerine yönelen tehditlerin engellenmesi 

maksadıyla, muntazam ve bütünleyici istihbarat sağlayan bir istihbarat uyarı 

sistemi geliştirmek, 

• İstihbarat alanındaki üstünlüğün devamını sağlamak amacıyla 

yeni istihbarat toplama metodları geliştirmeye devam etmek, 
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• Sahip olunan istihbarat gücünün başarılarına gölge 

düşürmemek için koruma önlemlerine daha fazla zaman ve para ayırmak, 

gelecek yıllara yönelik yatırımlarda bulunmak, 

• Teröristlere karşı yapılacak istihbarat toplama ve analiz 

faaliyetlerinde bütün kaynakları etkili bir şekilde kullanmak. 

Belirlenen bu genel ilkeler doğrultusunda, mevcut istihbarat 

servislerinin tek bir çatı altında toplanması fikrine yönelik çalışmalar 2003 

yılında başlamıştır. 2005 yılında, yapılan çalışmalar sonunda bütün istihbarat 

servislerini birleştiren “Ulusal İstihbarat Başkanlığı” kurulmuştur. Başkanlığın 

başına Irak büyükelçisi John Negroponte getirilmiştir. Ulusal İstihbarat 

Başkanlığı, bütün gizli servisler arasındaki koordinasyondan ve yine bütün 

servislerin performanslarından sorumlu tutulmaktadır (The Economist, 2005: 

27). 

Başkan tarafından günlük istihbarat brifinglerinin sunulması 

görevi de verilen Negroponte, 26 Ekim 2005 tarihinde ABD istihbarat 

topluluğunun stratejik amaçlarını içeren belgeyi açıklamıştır. “ABD Ulusal 

İstihbarat Stratejisi: Bütünleşme ve Yenileşme ile Dönüşüm” başlıklı belge, 

Ulusal İstihbarat Başkanlığı’nın görevlerini şu şekilde açıklamaktadır: 

• Ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin algılanmasında boşluk 

doğmayacak şekilde, ABD istihbaratının iç ve dış boyutlarının uyumlu hâle 

getirilmesi, 

• İstihbarat analizlerinin daha ayrıntılı ve daha belirgin hâle 

sokulması, 

• ABD istihbarat kaynaklarının mevcut imkânları olduğu kadar 

geleceğe yönelik kapasitesinin de geliştirilmesi. 

Bu görevlerin yerine getirilmesi için belirlenen stratejik hedefler 

ise beş başlık altında incelenmiştir: 
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İlk hedef, teröristlerin ellerindeki silahların yok edilmesi yoluyla, 

yurt içindeki ve yurt dışındaki operasyonel yeteneklerinin başarısızlığa 

uğratılması; özgürlük ve demokrasinin geliştirilmesinin desteklenmesiyle 

inisiyatifin teröristlerden geri alınmasıdır. Bu amaç doğrultusunda istihbarat 

servisleri, ülke içinde ve ülke dışında faaliyet gösteren terörist 

organizasyonların tespit edilmesi ve yok edilmesi için bütün gayretlerini bu 

alana yönlendireceklerdir. Özellikle kitle imha silahlarına sahip olan veya 

sahip olması muhtemel olan terörist organizasyonların eyleme geçmeden 

önce planları ve niyetleri hakkında bilgi sahibi olmak özel önem taşımaktadır. 

Terör örgütlerinin rahatlıkla faaliyet gösterdikleri devletlerde ve terör 

örgütlerinin eylemlerine maruz kalan devletlerde, demokrasi ve hukukun 

üstünlüğünün geliştirilmesi için destek operasyonları icra edilecek ve 

istihbarat topluluğu dışında kalan güvenlik personelinin de kontr terör 

konularında eğitilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca, terörle savaşan bütün 

birimlerin ihtiyaç duydukları zaman rahatlıkla ulaşabilecekleri terör bilgi 

bankası oluşturulacaktır (The National Intelligence Strategy of USA [web], 

2006). 

İkinci olarak, kitle imha silahlarının yayılmasından korunma ve 

yayılmanın engellenmesidir. Bu amaçla istihbarat servisleri, özellikle biyo-

terörizm alanında daha saldırgan ve yenilikçi istihbarat toplama yöntemleri 

geliştirmeli ve tehdidin devlet sınırlarına ulaşmadan yok edilmesini 

sağlayacak güncel bilgiler elde edeceklerdir, istihbarat alanı dışından 

uzmanlar, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere görevlendirilecektir, yabancı 

istihbarat servisleriyle kitle imha silahları hakkında elde edilen bilgiler 

görüşülecektir ve istihbarat bütün servisler arasında paylaşılacaktır (The 

National Intelligence Strategy of USA [web], 2006). 

Üçüncü olarak, demokrasinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve 

barışçı demokratik devletlerin tesisidir. Bu amaçla istihbarat servisleri, eğer 

gerekirse savaş öncesi ve sonrası diplomatik ve askerî faaliyetleri 

destekleyecektir, yeni kurulan demokrasilerle ve göreve henüz başlamış olan 

hükûmetlerle işbirliğini sürekli geliştirecek ve kendilerine yönelen tehditlerin 
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önlenmesi hususunda yardımcı olacaklardır ve karar vericileri başarısız 

devletler, yeni gelişen demokrasilere yönelen tehditler ve yine bu 

demokrasilerdeki yeni pazar alanları ve ekonomik gelişme sağlayacak 

fırsatlar hakkında, yapmış oldukları analizler çerçevesinde uyaracaklardır 

(The National Intelligence Strategy of USA [web], 2006). 

Dördüncü olarak, en zor hedeflere bile sızmanın sağlanması ve 

analizinin yapılması için yeni yöntemler geliştirmektir. Bu hedeflere sızmak 

maksadıyla istihbarat servisleri, mümkün olan bütün kaynaklardan toplanan 

istihbaratı en iyi şekilde kullanacaklardır, bu hedeflerin niyet ve planları 

hakkında analiz yapabilecek özel eğitim ve kariyer gelişimini içeren yeni 

metodojiler geliştireceklerdir ve insan istihbaratı ve teknik istihbarat 

yeteneklerini geliştireceklerdir (The National Intelligence Strategy of USA 

[web], 2006). 

Beşinci ve son olarak, karar vericiler için zafiyetler doğuracak 

stratejik kaygılarla ilgili gelişmelerin öngörülmesi ve fırsatların belirtilmesidir. 

Bu amaçla istihbarat servisleri, potansiyel problemlere ek olarak potansiyel 

fırsatların belirlenmesi ve analizini de yapacaklardır, bütün seviyelerde 

çalışan personelin kültürel birikimini, yabancı dil bilgisini, teknolojik ve 

bilimsel alandaki bilgilerini sürekli geliştirmesi sağlanacaktır, teknik alandaki 

bilgi açığının kapanması, dışardan personel alımı, eğitim programları ve 

danışmanların kullanılması yoluyla giderilmeye çalışılacaktır (The National 

Intelligence Strategy of USA [web], 2006). 

Öyle anlaşılmaktadır ki, yakın dönemde dünya politikasını 

yönlendirecek olan olaylar içinde Amerikan istihbarat servisleri etkin rol 

alacaktır. Yeni dönemde istihbarat servisleri sadece bilgi toplayan ve analiz 

eden statik konumundan çıkarak, sorunlu ülkelerde demokrasi ve hukuk 

kurallarının tesisi ve geliştirilmesi konularında aktif roller alan dinamik bir 

yapıya kavuşacaktır.  
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4. YAKIN GELECEKTE İSTİHBARAT YAKLAŞIMLARI 

Galileo Galilei’nin (1564-1642) modern astronomi ve bilimsel 

araştırmalar alanında getirdiği en önemli paradigma değişikliği, çeşitli 

deneysel gözlemler sonucunda dünyanın diğer insanların düşündüğü ya da 

hayal ettikleri şekilde çalışmadığı olmuştur. Galilei, kendi yapmış olduğu 

teleskoplar aracılığıyla birçok sistematik gözlemlerde bulunmuş ve güneşin, 

dünyanın aksine, bilinen evrenin merkezinde olduğunu ve dünya da dahil 

olmak üzere onun etrafında dönen birçok gezegenin varlığını tespit etmiştir. 

Bu paradigma değişimi yer merkezli bilimsel bakış açısının güneş merkezli 

düşünceye yerini bırakmasına sebep olmuş ve bilim çevreleri ve kilise 

yöneticileri arasında çok büyük tartışmalar yaşanmıştır. 

Galilei’nin bıraktığı bir başka önemli miras da adaptasyon alanında 

verdiği derslerdir. Kilise tarafından yaptığı buluşla ilgili birçok baskıya maruz 

kalan Galilei, bilimsel yöntemlerle iddiasını kanıtlama hususunda hiç ödün 

vermemiştir ve sonunda kazanan kendisi olmuştur. Adaptasyon  konusunda 

kendisinden iki yüz elli yıl sonra ortaya çıkan Charles Darwin’de (1809-1882) 

dünyadaki canlı türlerinden hayatta kalmayı başaranların çok korkunç ya da 

güçlü olduklarından değil, değişen çevresel koşullara uyum sağlama 

kapasitelerinden kaynaklandığını belirtmektedir. Uyum sağlayamayan canlı 

türleri yok olmaktadır. 

Galilei ve Darwin istihbarat dünyası için çok iyi birer örnek olabilirler. 

Paradigma değişiklikleri yaratmak kolay değildir ve doğruluğunu kanıtlamak 

için uzun süren gözlem ve kanıtlar gerekmektedir. Ek olarak, uyum sürecinde 

gösterilecek dikkat hayatta kalabilmek için kritik bir unsurdur. Bu dikkat 

istihbarat servislerinin neden bazen başarılı, bazen de başarısız olduklarını 

açıklayabilir.  

İstihbarat servislerine 21. yüzyılda meydan okuyan iki anahtar konu 

vardır. Birincisi; 21. yüzyılın getirdiği “Bilgi Devrimi” ile yaşanan değişimlere 

başarıyla uyum sağlama, ikincisi ise ihtiyaç duyulan adaptasyon süreçleriyle 
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istihbarat servislerinin bütünleşmesi olmaktadır (Bruce [web], 2006). Kısaca, 

yeni dünyaya uyum sağlayamayan istihbarat servisleri yok olacaklardır. 

Karşılaşılan bu istihbarat paradigma değişikliğine uyum sağlamanın yolu 

istihbarat çarkının adaptasyonundan geçmektedir. Yeni dönemde istihbarat 

faaliyetlerinin planlanması, gerekli bilgilerin toplanması, istihbarat süreci ve 

analiz aşamaları bu doğrultuda yeniden değerlendirilmelidir. 

 a. Planlama 

İstihbarat üretim sürecinin ilk aşaması olan planlama, sürecin 

tamamını etkilemektedir. Geleneksel istihbarat planlama sürecinin ilk 

aşaması, karar vericiler tarafından ihtiyaçların belirlenmesi ile başlamakta ve 

istihbarat servisi yöneticilerinin ve analistlerinin bu ihtiyaçlar doğrultusunda 

istihbarat önceliklerini belirlemeleri ile devam etmektedir. Daha sonra bu 

önceliklerin hangi istihbarat toplama yöntemi tarafından yerine getirileceği, 

maliyeti ve başarı şansı gibi değerlendirmeler yapılmakta ve devletlerin 

yönetim şekillerine göre ilgili denetleme mekanizmalarından (bunlar 

parlamento, kongre ya da sadece devlet başkanının kendisi olabilir) izin 

alındıktan sonra ilgili istihbarat servisine operasyon görevi verilmektedir. İdeal 

bir istihbarat planlama süreci bazı kriterleri sağlamakla yükümlüdür. Bunlar 

(Berkowitz ve Goodman, 2000: 46); 

• İstihbarat kullanıcısının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamalı, 

• İstihbarat servisinin kalıplaşmış olan donanım ve personel 

giderlerini en aza indirmeli, 

• Gerekli olduğu takdirde istihbarat kullanıcılarının özel sektörden 

yardım alabilmelerine olanak tanımalıdır. 

Geleneksel istihbarat planlama süreci ile ideal bir planlama süreci 

kriterleri dikkate alındığında, sürecin merkezîleşmiş olduğu, bürokratik 

kaygılardan dolayı esnekliğini yitirdiği ve ihtiyaçların belirlenmesi ile 

operasyon emrinin verilmesi arasında geçen faaliyetler göz önüne 

alındığında istihbarat bütçesinin gereksiz yere kullanıldığı sonucuna varmak 



 210 

mümkündür. Bilgi çağında planlama süreci, modern yönetim şekillerinin 

uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Daha esnek, daha uyumlu ve daha 

sorumluluk sahibi bir planlama süreci oluşturmak için üç farklı mekanizmadan 

söz etmek mümkündür (Berkowitz ve Goodman, 2000: 49-55): 

Birincisi, istihbarat planlama sürecinde, merkezî istihbarat 

planlayıcılarına tahsis edilen bütçenin alınarak doğrudan istihbarat 

kullanıcılarına devredilmesidir. Bu yaklaşım istihbarat kullanıcılarının 

ihtiyaçları doğrultusunda istihbarat yöneticileri ve analistler tarafından 

belirlenen önceliklerin doğrudan kullanıcılar tarafından tespit edilmesi, gerekli 

görülen istihbarat toplama metodu ve kaynakların bizzat kullanıcılar 

tarafından bütçe imkânları doğrultusunda kullanılması anlamına gelmektedir. 

Kullanıcı ihtiyacı olan sensörleri, platformları, sistemleri ve metodları 

bürokratik engellere takılmadan kendisi seçme imkânına sahip olmaktadır. 

Örneğin, 1990’lı yılların sonlarında Amerika’da birçok şirket ticari 

amaçlarla kullanmış oldukları görüntü sistemlerini aynı zamanda istihbarat 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere devlet kuruluşlarına da kiralamışlardır. Bu 

yaklaşımın avantajı; ihtiyaçlarının farkında olan kullanıcıların önceliklerini ve 

istihbarat metodlarını özel sektör ya da devlet kaynakları arasından daha 

uygun olanını seçebilme yeteneğidir. Bu serbesti, daha az bütçe ile daha 

etkili istihbarat elde edilmesini, bürokratik kanalların atlanarak doğrudan 

istihbarat kullanıcısı ile analistinin teması sonucu zaman kaybını 

önlemektedir. 

İkincisi, devlet kurumlarına nazaran daha iyi bilgi hizmeti ve bilgi 

teknolojileri sunan özel sektörün istihbarat planlama sürecinde 

kullanılmasıdır. Eğer istihbarat kullanıcıları planlama sürecinde harcanacak 

bütçe konusunda kararı kendileri verecek olurlarsa, daha iyi ve ucuz hizmet 

almak maksadıyla özel sektöre yöneleceklerdir. Özel sektörün ihtiyaç 

duyulan bilgiyi sağlama hususunda yetersiz kaldığı durumlarda, devlet 

sübvansiyonlarla yardımda bulunacaktır ya da bilgi teknolojisinin elde 
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edilmesi o şirket için risk teşkil eden bir konu olursa, bu durumda da 

istihbarat servisleri bu riski kendileri göze alabilecektir. 

Üçüncüsü ise; sadece devlet kurumlarının sağlamış oldukları 

istihbarat teknolojisi ve hizmetlerinin, özel sektörün de dahil edilmesiyle 

oluşturulan rekabet ortamında tekel oluşturmasının engellenmesidir. Örneğin, 

ABD’de U-2 ve SR-71 keşif uydularının kullanılması konusunda CIA ile Hava 

Kuvvetleri’nin uzun yıllardan beri süregelen çekişmeleri vardır. Aynı zamanda 

CIA sadece kendisinin sahip olduğu HUMINT kapasitesini hiçbir istihbarat 

servisi ile paylaşmak istememektedir. Sınırlı insan istihbaratı ve teknolojik 

istihbarat alanında yaşanacak gelişmeler; pahalı ve nispeten eski olan devlet 

hizmetlerinin de rekabet ortamında geliştirilmesi ve yenilenmesini 

sağlayacaktır. 

Planlama aşamasında değinilmesi gereken önemli bir nokta da 

bilgi çağında personel planlamasıdır. Önceki dönemlerde sadece belli bir 

alanda, örneğin Sovyetler Birliği’nin stratejik uzun menzilli silahları alanında, 

uzmanlaşmış personele ihtiyaç varken bu durum günümüzde değişmiştir. 

Soğuk Savaş sonrasının değişen şartlarına uyum sağlamak için bazı 

şirketlerin çalışanlarını işten çıkarırken bazılarının da binlerce insanı işe 

aldıkları görülmüştür. Aynen özel sektörde olduğu gibi istihbarat servisleri de 

bu esnekliği sağlamalıdırlar. Üzerinde uzmanlaşılması gereken konular gün 

geçtikçe değişim göstermekte ve geleneksel, uzun dönemli, genel bilgilere 

dayanan uzmanlaşma önemini yitirmektedir. Ayrıca, Soğuk Savaş 

döneminde olduğu gibi istihbarat servislerinin uzmanlaşmış personeli sürekli 

ellerinde tutma gibi bir ihtiyaçları da kalmamıştır. Çünkü özel sektör ve 

akademik dünya bu alanda da istihbarat servislerine hizmet için hazırda 

beklemektedir. Geleceğin istihbarat personel planlaması yapılırken şu üç 

gruptan faydalanılacaktır (Berkowitz ve Goodman, 2000: 57): 

• İstihbarat servisinin bünyesinde bulunan az sayıdaki 

uzmanlaşmış analist, 
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• Uzmanlığı istihbarat servisi tarafından “satın alınan”, ancak 

istihbarat üretim sürecine bizzat katılan servis dışı bireyler, 

• Sadece ihtiyaç duyulduğu zaman başvurulacak olan diğer 

uzmanlaşmış özel sektör personeli. 

b. İstihbaratın Toplanması 

Geleneksel olarak istihbarat, açık ve gizli kaynakların 

toplanmasıyla elde edilir. Bu kaynakların toplanması ise ajanların kullanımı 

yani insan istihbaratı ya da HUMINT ve teknolojik imkânlar vasıtasıyla 

gerçekleşir. Teknolojik istihbarat toplama yöntemleri ise hedefin yaymış 

olduğu sinyalin tespit edilmesi (SIGINT), görüntüsünün tespiti (IMINT) ve 

fiziksel özelliklerinin tespit edilmesiyle (MASINT) elde edilmektedir. Yeni 

dönemde de bu yöntemlerin kullanılması beklenmektedir, ancak ağırlık 

noktaları ve yöntemleri değişmiştir. 

İstihbarat toplama yöntemlerinde yaşanması gereken en önemli 

paradigma değişikliği yeniden gizliliğin sağlanması olmaktadır. Artık istihbarat 

servislerinin kullandıkları yöntemler, çalışma metodları ve hatta teknolojik 

imkânların işletme talimatları dahi diğer devletlerin bilgisi dâhilindedir. Bu 

yöntemleri bilen devletler veya devlet dışı organizasyonlar aldatma tedbirleri 

uygulayarak istihbarat servislerinin kontrolü dışına çıkmayı başarmaktadırlar. 

Bu nedenle yeni yöntemler düşman tarafından anlaşılamayacak, değişen 

durumlara hızla uyum sağlayabilecek, düşmanın aldatma faaliyetlerine karşı 

önlemler geliştirebilecek ve kendi güvenliğini sağlayabilecek seviyede 

olmalıdır (Bruce [web], 2006). 

Örneğin, Amerika’nın en gizli istihbarat servislerinden olan Ulusal 

Güvenlik Ajansı (NSA), 11 Eylül saldırılarında en çok eleştirilen servis 

olmuştur. Bunun sebebi olarak NSA’nın gizli olma özelliğini 1980’lerin 

sonlarından itibaren yitirdiği, çalışma yöntemleri ve imkân ve kabiliyetlerinin 

düşman unsurlar tarafından öğrenildiği gösterilmektedir. James Bamford’un 

yazmış olduğu “The Puzzle Palace: A Report on America’s Most Secret 
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Agency63” adlı kitabın, NSA’ya sızmaya çalışan, onun faaliyetlerinden kendini 

saklamaya çalışan ve hatta NSA’yı aldatmaya çalışan devletler ve terör 

örgütleri için bir kullanım klavuzu olduğu ve 11 Eylül öncesi El Kaide 

faaliyetlerinin tespit edilememesinin NSA’nın bu açıklık politikası olduğu iddia 

edilmektedir (Odom, 2003: 128-129). 

İstihbarat toplama yöntemlerindeki bir başka değişiklik de açık 

kaynakların kullanılmasındaki artışta kendisini göstermektedir. Soğuk Savaş 

döneminin sadece diplomatik personel ve gizli ajan kullanılan devri 

kapanmıştır. Günümüzde istihbarat bilgisinin % 80’i açık kaynaklardan elde 

edilmektedir. Haberleşme, uydu ve medya teknolojileri dünyayı dakikaların 

içine sığdırmıştır. Bu durum istihbarat servislerinin işini oldukça kolaylaştırmış 

görünmektedir. 

Teknolojik gelişmeler istihbarat servislerinin insan istihbaratını 

ikinci plana almalarına sebep olmuştur. Ancak, Soğuk Savaş sonrası 

yaşanan gelişmeler, değişen tehditler, çok hızlı gelişen uluslararası ilişkiler ve 

uluslararası terörizmin değişen yapısı insan istihbaratının yeniden 

düşünülmesine yol açmıştır. Özellikle uluslararası örgütlü suçlar, terörist 

organizasyonlar ve devletlerin aleyhine faaliyet gösteren devlet dışı örgütlerin 

plan ve niyetlerinin ortaya çıkarılması hususunda teknolojik istihbarat 

sistemlerinin yetersiz kaldığı, örgütlerin içine sızarak “önceden uyarıcı 

istihbarat” elde eden ajanlara ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir (Hulnick, 

1999: 30).  

İstihbarat analizlerinde niceliksel verilere dayanan teknolojik 

istihbaratın, espiyonaj faaliyetlerinden elde edilen bilgilerle de desteklenmesi 

gerektiği ortaya çıkmış ve “insanların kafasının içindekilerin bilinmesi” önem 

kazanmıştır. 

                                            
63 James BAMFORD, The Puzzle Palace: A Report on America’s Most Secret Agency, New York, 
Houghton Mifflin, 1982. 
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Teknolojik istihbarat günümüzde iki önemli konuda değişikliğe 

gitmek için çalışmaktadır. Bunlardan birincisi; çok pahalı olan ve istihbarat 

bütçesinin büyük bir bölümünü işgal eden uydu teknolojilerinin yerini 

alabilecek yer merkezli toplama sistemlerinin geliştirilmesi (Odom, 2003: 

122), ikincisi de toplanan verilerin tamamının nasıl analiz edileceğine dair 

çözümlerin üretilmesidir (Hulnick, 1999: 24). 

c. Süreç 

Geleneksel istihbarat süreci, bir fabrika gibi kalıplaşmış, rutin 

işlemlerin yerine getirildiği ve dikey hiyerarşinin olduğu merkezîleşmiş bir 

yapıya sahiptir. Soğuk Savaş sonrasının değişen ortam ve ihtiyaçları 

istihbarat servislerini bu süreci yeniden şekillendirmeleri hususunda 

zorlamaktadır. Klasik istihbarat süreci modelinin bazı eksiklikleri 

bulunmaktadır. Geleneksel süreç (Berkowitz ve Goodman, 2000: 72); 

• İstihbarat üreticileri ile kullanıcıları arasındaki etkileşimi 

kısıtlamaktadır. Geleneksel model izolasyonun objektifliği arttırdığı ve 

akademik çevre ile farklılığın ortaya çıktığı görüşündedir, 

• Sorumluluğun paylaşıldığını kabul etmekte ve istihbarat servisi 

içinde hemen her konudan anlayan uzmanlaşmış birilerinin olduğunu farz 

etmektedir, 

• Koordinasyonun, ilave bilgiler ve uzmanlıkla istihbarat ürününün 

kalitesini arttıracağını kabul etmektedir, 

• İstihbaratın kapsamlı bir analiz sunduğunu kabul etmektedir, 

Soğuk Savaş sonrası bilgi çağını yaşayan dünyada, istihbarat 

servisleri bu yeni ortama uymak zorundadırlar. İstihbarat üretim sürecinin 

bilgi çağında yerine getirmesi gereken fonksiyonlarını şu şekilde özetlemek 

mümkün olabilir (Berkowitz ve Goodman, 2000: 74): 

İstihbarat servisleri birbirleri arasındaki organizasyonel sınırları 

ortadan kaldırmalıdırlar. Ellerindeki kaynakların serbestçe dolaşımına izin 
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vermeli ve bu sayede oluşturdukları “bilgi toplayıcıları ve analistleri ağı” 

sayesinde o anda yerine getirilmesi gereken göreve en uygun, bilgi ve 

tecrübe seviyesi en iyi olanların getirilmesi sağlanmalıdır. 

İstihbarat planlamasında görüldüğü üzere merkezî planlamacı 

değişen şartların gereklerini tam olarak yerine getirememektedir. Bu nedenle 

istihbarat servisi, görevlerin gerektirdiği personel nitelikleri ve bilgi 

kaynaklarını otomatik bir şekilde belirleyerek ilgili alanlara yöneltecek bir 

mekanizma geliştirmelidir. Aynı şekilde analistlerin ve istihbarat toplama 

yöntemlerinin belirlenmesinde de merkezî planlamacı yetersiz kalmaktadır ve 

bahsedilen mekanizma bu ihtiyaçları da karşılayacak şekilde farklı bakış 

açılarını desteklemelidir. İstihbarat ürününün, istihbaratı kullanacak olan 

karar vericilerin ihtiyacını karşılaması için gerekli olan en iyi yol; kullanıcı ile 

ürünü üreten analistin sürekli temas içinde olmasıdır. Böylece istihbarat 

üretim süreci içerisinde sürekli bir geri besleme sağlanacak, farklılıklar 

giderilecek ve ürünün kullanıcının ihtiyaçları ile tam olarak uyuşması 

sağlanacaktır. 

Problem üzerinde çalışması için birçok insanın biraraya getirilmesi 

ortaya çıkacak istihbarat ürününün kalitesinin kesin olarak artacağı anlamına 

gelmemektedir. İstihbarat servisleri sadece “muamma”lı istihbarat 

konularında birden fazla yönetici ve analistin biraraya gelmesini 

sağlamalıdırlar. “Bilinen gerçekler” ve “sırlar” söz konusu olduğunda sadece 

analistin problem ile ilgilenmesi yeterli olacaktır64. Yukarıda belirtilenler 

ışığında örnek bir istihbarat süreç modeli Şekil 13’de gösterilmiştir. 

 

 

                                            
64 İstihbaratta “bilinen gerçekler”, “sırlar” ve “muammalar” arasında bazı farklar bulunmaktadır. “Bilinen 
gerçekler” kolaylıkla gözlemlenebilir, saklı değildir; “sırlar”, gerçekte vardır, ancak düşman tarafından 
bilinmesi istenmediğinden saklı tutulmaktadır; “muammalar” ise, var olup olmadıkları belli değildir, 
çünkü gelecek olayları etkileyecek birçok değişken mevcuttur ve henüz gerçekleşip 
gerçekleşmeyeceğine dair karar verilmemiştir (Berkowitz ve Goodman, 1989: 86-106). 
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Görevlendirme ve Toplama

 

Şekil-13: Alternatif İstihbarat Süreci (Berkowitz ve Goodman, 2000: 79) 

ç. Analiz 

Modern yönetim  ve organizasyon fikrinin öncülerinden olan Peter 

Drucker bilgiyi; “verinin bir amaç ve ayırd edici özellikler doğrultusunda 

donatılmış hâli” olarak tanımlamaktadır (Drucker, 1988’den aktaran Berkowitz 

ve Goodman, 2000: 99). Bilgi çağında analistlerin akıllarında tutması gereken 

en önemli husus; en iyi verinin bile istihbarat üreticilerinin değişen 

ihtiyaçlarını anlamakta zorlanan analistlerin elinde etkili bir politikaya 

dönüşemeyeceğidir. İstihbaratın temel tanımının değişmemesine rağmen, 

analistin görevlerinin sürekli değiştiği görülmektedir. Soğuk Savaş sonrası 

istihbarat analistlerinin değişen şartlara uygun olarak yeni yaklaşımlarda 

bulunmaları gerekmektedir. 21. yüzyılın değişen istihbarat analiz görevleri; 

belirti ve uyarı, kitle imha silahlarının kontrolü, siyasi analizler ve ekonomik 

analizler olmak üzere dört ana bölümde şekillenecektir. 



 217 

Kitle imha silahlarını temin etmenin kolaylaşması ve bilgi savaşları 

tehdit algılamasının öncelikli problemi olarak görülmektedir. Konvansiyonel 

silahların ve orduların yerini kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar, düşük 

yoğunluklu çatışmalar ve gerilla harbi almaktadır. Analistler herhangi bir 

belirti ya da işaret olmayan “muhtemel potansiyel tehditlerin” üzerinde daha 

fazla durmalıdırlar. Muhtemel tehditlerle ilgili planlar, stratejiler ve doktrinler 

geliştirmelidirler (Hulnick, 1999: 46).  

Kitle imha silahları ya da silahlanmanın kontrolü Soğuk Savaş 

dönemine nazaran daha zor hâle gelmiştir, çünkü iki kutuplu ve çeşitli 

antlaşmalarla devletleri sınırlayan dünya düzeni sona ermiş ve terörü 

destekleyen ülkeler ile kendilerine düşman devletlerle rekabet etme ihtiyacı 

hisseden devletler serbest kalmışlardır. İstihbarat servislerinin görevi bu 

devletlerin niyet ve planlarının ortaya çıkarılmasıdır. Ancak, bahsedilen 

devletlerin uygulamış oldukları aldatma metodları, engeller, hileler ve 

şaşırtma yöntemleri istihbarat bilgisinin toplanmasını dahi engellemektedir. 

Bu durumda istihbarat analistinin görevi; kısıtlı bilgilerle olası senaryolar 

üretmek olmalıdır (Berkowitz ve Goodman, 2000: 105). 

Soğuk Savaş döneminin totaliter, komünist ve diktatörlükle 

yönetilen rejimlerinin çoğu demokratik yönetim şekillerini tercih etmişlerdir. 

Siyasi analist yeni yüzyılda hızla değişen politik ortamı, devletler arası 

koalisyonları, devletlerin kendi devletine karşı dost, tarafsız ya da düşman 

olması durumunu takip etmelidir. Soğuk Savaş sonrasının politik ilişkilerini 

şekillendiren yalnızca devletler değildir. Küreselleşme ile birlikte daha fazla 

önem kazanan hükûmet dışı organizasyonlar ve devlet dışı aktörler ile 

organize suç örgütleri, teröristler, radikaller ve özel ordular da politik ilişkileri 

etkileyen unsurlar içerisindedirler. İstihbarat analisti bu unsurları da göz 

önünde bulundurmalı ve birbirleri arasındaki ilişkileri doğru 

değerlendirebilmelidir (Berkowitz ve Goodman, 2000: 107-108). 

21. yüzyılda istihbarat analistinin üzerinde duracağı bir başka konu 

da ekonomik espiyonaj alanında olacaktır. Uluslararası ticarette karşılaşılan 
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yasa dışı faaliyetler ve endüstriyel espiyonaj, askerî alanda meydana gelen 

teknolojik gelişmeler, banka ve finans sektöründeki kriz ve fırsatlar istihbarat 

analistinin üzerinde önemle duracağı alanlar olacaktır (Berkowitz ve 

Goodman, 2000: 109-110). 



 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ 

Belirsizliğin giderilmesi, bilme ihtiyacı, önceden tedbir alma ya da önceden 

saldırma gibi insanlık tarihinin ilk yıllarından bu yana duymaya alıştığımız hususların 

tamamı bir kelimenin önemine işaret etmektedir: İstihbarat. İstihbarat insanlığın ilk ve 

en önemli silahı olmuştur. Komutanlar, devlet adamları, avcılar, din adamları, 

filozoflar ve hatta aile reisleri, istihbaratın önemini kavrayarak gündelik yaşamlarını ve 

stratejilerini elde ettikleri istihbarat doğrultusunda yönlendirmişlerdir. 

İstihbaratın akademik bir dal olarak araştırılmaya ve hakkında teoriler 

üretilmeye başlanması II. Dünya Savaşı’nın sonlarına rastlamaktadır. Yapılan bütün 

tanımlar dikkate alındığında istihbaratın beş boyutuna değinildiği görülmektedir. 

Bunlar; 

• Her türlü faaliyet için gerekli olan “Bilgi”, 

• İstihbarat çarkı, karşı istihbarat ve örtülü faaliyetleri de içine alan “Süreç”, 

• İstihbarat faaliyeti için teşkilatlanmış bir “Organizasyon”, 

• Geleceğe dair öngörülerden oluşan “Kanaat”, 

• Bütün çalışmalar sonucu ortaya çıkan “Ürün” olarak görülmektedir. 

İstihbaratın tüm boyutlarının dikkate alınarak bir tanımı yapılacak olursa 

istihbaratı; bir devletin dış politikası ve ulusal güvenliği için ihtiyaç duyulan, yabancı 

devletler, bu devletlerin ajanları ve diğer varlıkları hakkındaki bilgilerin toplanması ve 

işlemden geçirilmesi; dış politikanın uygulanmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacak 

örtülü faaliyetlerin yürütülmesi ve gayriresmî girişimlere karşı kişiler ve 

organizasyonlara ek olarak hem istihbarat sürecinin ve hem de istihbarat ürününün 

korunmasını içeren gizli devlet faaliyeti şeklinde tanımlayabiliriz. 

İstihbarat tarihin bütün dönemlerinde hükümdarlar ve generaller tarafından 

yoğun bir şekilde kullanılmıştır ve istihbarat çalışması yapan her araştırmacı Sun Tzu 
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veya Romalılara vurgu yapmadan edemez, ancak istihbaratın modern bir yöntem ve 

meslek olarak gelişmesi tarihsel süreç içerisinde geç kalmıştır denilebilir. İstihbaratı 

karakterize eden bürokratik yapılar, stratejiler, taktikler, doktrinler, prosedürler, 

kültürler ve profesyonel yöntemlerin tamamı II. Dünya Savaşı ve sonrasında Soğuk 

Savaş’ın ürünleridir. Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından önce istihbarat sadece ulus 

devletlerin ve onların geliştirdiği endüstri çağının yüksek zekâlı bireyleri etrafında 

şekillenen resmî faaliyetler olarak çok az bir gelişim göstermiştir. 

19. yüzyıla kadar istihbarat faaliyetleri hükümdarların kontrolünde olan 

bireyler tarafından espiyonaj faaliyetleri şeklinde yürütülmüştür. Özellikle savaş 

alanları ve rejim karşıtı muhalifler istihbaratın konusunu oluşturmuştur. 19. yüzyılla 

birlikte meydana gelen teknolojik, endüstriyel ve askerî gelişmeler istihbaratın I. 

Dünya Savaşı’ndaki rolünü artırmıştır. İki Dünya Savaşı arasında istihbaratın “terhis” 

edilmesi, bu yapıların ve süreçlerin kurumsallaşmasını 1939-45 yılları arasına 

ertelemiştir. Bu dönemde operasyonların hızı ve kapsamı küresel düzleme yayılmış 

ve ihtiyaç duyulan istihbarat sinyal, görüntü ve radar istihbaratının gelişmesine 

paralel olarak hem askerî ve hem de politik alana hizmet eden geniş, daimî istihbarat 

servisleri ve çalışanlarının teşkil edilmesine yol açmıştır.  

Soğuk Savaş döneminin 1940’lı ve 1950’li yıllarında istihbaratın 

kurumsallaşması süreci genişlemiş ve derinleşmiştir. Soğuk Savaş döneminin Batılı 

istihbarat teşkilatları aynı dönemin modern devletleri ve kapitalist kurumlarının 

karakteristik özelliklerinden olan hiyerarşik ve bürokratik organizasyonel yapılarına 

bürünmüşlerdir. Buna ek olarak Soğuk Savaş’ın getirdiği jeopolitik ve teknik ihtiyaçlar 

tarafından da şekillenmişlerdir. 

Birçok alanda olduğu gibi Soğuk Savaş sonrası istihbarat alanında da bir 

paradigma değişikliğine gidilmiştir. Bu değişikliği şekillendirecek üç faktör 

bulunmaktadır ve bunlar özel bir önem arz etmektedirler: 

Birinci faktör; istihbaratın karşılamak zorunda olduğu görev alanında 

meydana gelen değişimlerdir. Bu görev alanlarının bazıları istihbaratın geleneksel 

olarak yürütmüş olduğu siyasi, askerî ve ekonomik konular ile ilgilidir, ancak farklı 
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anlamlardadır. Örneğin, Soğuk Savaş dönemi boyunca Sovyet askerî kapasitesi 

üzerinde yoğunlaşan istihbarat servisleri, günümüzde Çin’in askerî gelişmelerine dair 

bilgi toplamaktadırlar. Geçmişte önemli olan bazı konular bugün önemini yitirmiş ve 

yerini çevresel kaygılar, demografik sorunlar ve malî problemlere bırakmıştır. 

İkinci faktör; bilgi teknolojileri ve insanların bilgiyi nasıl kullandıklarına dair 

değişimlerdir. Aslında, bu “Bilgi Devrimi” günümüzde istihbaratı etkileyen en önemli 

faktördür, çünkü istihbarat; bilginin toplanması ve analiz edilmesi, istihbarat servisi 

ise; bu işi yapmak üzere dizayn edilmiş bir bilgi servisi olduğuna göre dünyada her an 

değişen bilginin ekonomik ve siyasi alandan çok istihbaratı etkileyeceği görünen bir 

gerçektir. 

Üçüncü faktör ise; devletlerin iç politikaları ve vatandaşlarının istihbarata 

bakış açılarındaki genel eğilimlerde meydana gelen değişimlerdir. İstihbarat servisleri 

kimyada belirtilen “Normal Şartlar Altında” görev yapmamakta ve bundan dolayı 

hangi istihbarat operasyonlarının kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez 

olduğuna dair kamuoyu görüşüne gereksinim duymaktadırlar. Bu tezin temel 

araştırma konusu olan tarihi derinlik içinde Soğuk Savaş sonrası istihbaratın değişimi 

ile ilgili tespit edilen bulguları ve önerileri şu şekilde özetlemek mümkün olabilir: 

• İstihbarat; jeopolitik, strateji, uluslararası politika, siyasi tarih, savaş tarihi, 

sosyoloji, teoloji, psikoloji, siyaset ve ekonomi gibi birçok disiplini bünyesinde 

barındıran ve yakın ilişki içinde olan bir akademik alandır. İstihbaratın bu özelliği, 

Soğuk Savaş sonrası daha da karmaşık bir hâl alan dünya düzeni için de geçerlidir. 

Bu nedenle, istihbarat servisleri ve istihbaratı akademik bir dal olarak araştıranların 

başarılı olmaları yukarıda sayılan disiplinlerde uzmanlaşmaları ile doğru orantılı 

olacaktır, 

• İstihbarat, belirsizliğin azaltılması ile ilgilenir, yani belirsizlik arttıkça 

istihbarata olan ihtiyaç da artacaktır. Soğuk Savaş sonrasının artan belirsizlik ortamı 

ve karmaşık ilişkileri iddia edildiğinin aksine istihbarata olan ihtiyacı arttırmıştır, 

• Soğuk Savaş sonrasının istihbarat önceliklerini nükleer silahlanma, 

uyuşturucu, uluslararası terörizm, serseri devletler ve küresel çevre problemleri gibi 

konuların yanında etnik ve bölgesel çatışmalar, AIDS ve diğer salgın hastalıklar, 
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stratejik nükleer güvenlik problemleri, uluslararası göç, uluslararası teknoloji yarışı ile 

mikro ve makro ekonomik konular oluşturmuştur. Öncelik yelpazesinin bu genişliği 

istihbarat servisleri içinde uzmanlaşmayı ve dışarıdan tedarik usullerini de 

beraberinde getirmiştir, 

• İstihbarat servisleri “kimleri izlemekle yükümlüyüz” sorusunun cevabını 

aramaktadır. Dolayısıyla, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan çeşitli jeopolitik teoriler 

bu gözlükle bakıldığında istihbarat açısından anlam kazanacaktır, 

• Sovyetler Birliği ve komünist sistemin tahmin edilemeyen bir şekilde 

çöküşü, istihbarat servislerinin yeni ve tutarlı bir görev tanımlaması yapana kadar, 

yaklaşık on yıl sürecek bir geçiş dönemi yaşamalarına neden olmuştur. Bu dönem, 

Batılı istihbarat servislerinin, dünyanın liberal kapitalizme geçişi ile paralel olarak 

ekonomik istihbarat alanında faaliyet göstermelerine, eski komünist sistem istihbarat 

servislerinin ise; hızla Batı ile bütünleşme, demokratikleşme ve iş birliği gibi konularla 

ilgilenmelerine neden olmuştur. Ayrıca, hem Doğu hem de Batı istihbarat servisleri 

büyük oranlarda personel ve bütçe indirimine gitmişlerdir, 

• Ekonomik istihbarat alanında bir devletin alması gereken en önemli tedbir; 

bir ekonomik istihbarat sistemi teşkil etmektir. Daha sonra kendisine yönelen 

ekonomik istihbarat faaliyetlerine karşı saldırgan bir ekonomik istihbarat politikası 

belirlemelidir. Bunu sağlamak için ülke içinde ekonomik ve endüstriyel istihbaratın 

yasaklanmasına dair kanunların çıkarılması, ekonomik ve endüstriyel istihbarat 

faaliyetlerinde bulunan devletlere karşı özellikle ekonomik ve ticari yaptırımların 

uygulanması ve uluslararası alanda ikili ve çoklu antlaşmalarla ekonomik casusluğun 

karşılıklı olarak yürütülmemesine dair taahhüt altına girilmesi gibi girişimlerde 

bulunabilir, 

• Ekonomik istihbarat alanında en önemli görev istihbarat servislerine 

düşmektedir. İstihbarat çarkının ekonomik istihbarat için de uygulanması, özel 

sektörle iş birliği ve karşı istihbarat faaliyetleri ekonomik istihbarat alanında istihbarat 

servislerinin görevlerindendir, 

• Sovyetler Birliği’nin çökmesi aynı coğrafyada farklı istihbarat görevlerinin 

yürütülmesine neden olmuş, ancak Soğuk Savaş döneminin aksine bilgiye ulaşma 

konusunda açık kaynak istihbaratında devrim niteliğinde gelişmeler yaşanmıştır. 

Küreselleşme, demokratikleşme ve şeffaflaşma, haberleşme teknolojilerindeki 
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gelişmeler ve internet ortamı açık kaynak kullanımının oldukça artmasına sebep 

olmuştur,  

• Artık günümüzde devlet adamları istihbarat servislerinden en az dev 

medya kuruluşları kadar hızlı ve güvenli bilgiler talep ederken, onların 

ulaşamayacakları gizli bilgileri elde etmenin istihbarat servislerinin ana amacı 

olduğunu belirtmektedirler. Bu durum, yani devlet ve özel sektör istihbaratının 

biraraya gelmesi, “casusluğun özelleştirilmesi” gibi yeni bir kavramın ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur, 

• İstihbarat servislerindeki sürekli bilgi akışı, toplanan verilerin tamamının 

analiz edilememesi bir tür “analiz felci”ne yol açmıştır. Yeni dönemin istihbarat 

faaliyeti; elektrik süpürgesi gibi hiçbir ayırım yapmadan herşeyi toplamak yerine, 

isteğe göre bilgi toplamak ya da analizleri seçerek yapmak olmalıdır, 

• Soğuk Savaş sonrası dikkati çeken bir diğer husus, artık ulus devletlerin 

dünya uluslararası ilişkilerinde tek aktör olmadıkları ve hatta egemenliklerinin bir 

kısmını, hükûmet dışı organizasyonlar ve devlet dışı aktörlere gönüllü ya da zorunlu 

olarak devretmek zorunda kaldıklarıdır. İstihbarat servisleri, hem bu örgütlerle hem 

de bu örgütlere karşı yeni eylem stratejileri geliştirmişlerdir. Özellikle istihbaratın 

toplanması ve örtülü faaliyetlerin yürütülmesi safhalarında bu örgütlerden 

faydalanılmaktadır, 

• Soğuk Savaş sonrası istihbarat servislerinin raporlarında en sık 

kullanacakları kelime belki de “karşı” terimi olacaktır. Karşı istihbarat, kontr terörizm, 

karşı narkotik ve karşı silahlanma, modern servislerin kendi devletlerine yönelik 

saldırıları engellemek için gerçekleştirecekleri en önemli faaliyetler olacaktır, 

• Soğuk Savaş sonrası ticarî şirketler, hükûmet dışı organizasyonlar, devlet 

dışı örgütler, yardım kuruluşları, gönüllü teşkilatlar ve misyoner okulları gibi 

enstrümanları da dahil ederek, espiyonaj ağını insan dışı unsurlarla genişleten 

istihbarat servislerine karşı farklı metodlarla mücadele edilmelidir,  

• Soğuk Savaş sonrası yoğunluğunu yitirmiş gibi görünen örtülü faaliyetler 

de küresel güç mücadelesi veren devletlerin istihbarat servisleri için önemli bir 

argüman olarak etkinliğini arttırmaktadır. Örtülü faaliyetler, Soğuk Savaş sonrası 

belirli devletlere karşı, “demokrasi” ve “devlet inşası” gibi özel operasyonlarda 

kullanılmak üzere yeniden icra edilmeye başlanmıştır, 
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• Soğuk Savaş sonrası dünyada, istihbaratın bütün yönleri tartışılmakta, 

kanunlarla denetlemelere tabi tutulmakta ve kamuoyu daha fazla bilgilendirilmektedir. 

Günümüz istihbarat servisleri personel, bütçe, operasyonlar ve dış ilişkiler konusunda 

daha şeffaf bir hâle gelmişlerdir, 

• Terör örgütlerinin daha çok pozisyonun önemli olduğu hiyerarşik 

yapılanmadan, bilgi ve fonksiyonun öne geçtiği heterarşik bir yapılanmaya geçmeleri 

ve kitle imha silahlarına kolaylıkla sahip olabilme ihtimalleri, istihbarat servislerinin 

teknolojik istihbarattan insan istihbaratına yönelmelerine sebep olmuştur, 

• 1992 ve 2001 yıllarında Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırılar, 

Madrid tren istasyonu ve Londra metrosu bombalamaları, Türkiye’nin 1984 yılından 

beri mücadele ettiği PKK terör örgütünün eylemleri gibi birçok terörist faaliyetlere 

karşı oluşturulacak birimler, dünya istihbarat servisleri ile bilgi paylaşımında 

bulunmalı ve ortak mücadele etmelidir, 

• Ülke içinde ve dışında faaliyet gösteren bütün terörist organizasyonların 

tespiti ve yok edilmesi maksadıyla devletin sahip olduğu istihbarat yetenekleri 

güçlendirilmeli ve aynı amaç etrafında birleştirilmelidir, 

• Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde, kitle imhasına yönelik silahları 

edinme konusunda sıkıntı yaşamayan ve bunları kullanma hususunda tereddüt 

göstermeyecek olan terörist örgütlerin, muhtemel eylem planları ve niyetleri hakkında 

bilgiler elde edilmelidir, 

• İstihbarat servisleri dışında kalan güvenlik personeli, ulusal karşı terörizm 

stratejisinin başarıyla yürütülmesi maksadıyla elde edilen istihbaratlar hakkında 

bilgilendirilmelidir, 

• Ülke genelinde karşı terör faaliyetleri ile uğraşan organizasyonların, 

istedikleri zaman ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşabilecekleri güncel bir bilgi paylaşım 

sistemi oluşturulmalıdır, 

• Terör örgütlerinin içine sızarak mücadele için gerekli bütün bilgilerin birinci 

elden toplanması sağlanmalıdır, 

• 11 Eylül 2001 tarihinde yapılan terör saldırılarında eylemleri kim yapmış 

olursa olsun sonuç, Brzezinski’nin yeni dünyada Amerika’nın ödülü olarak gördüğü 

Avrasya’nın bu ülkenin etki alanı içine girdiğidir. Yine ABD, “terör eylemleri özellikle 

diktatörlükle yönetilen İslam ülkelerinde meydana gelmekte ya da bu ülkeler 

tarafından desteklenmektedir. O hâlde bu ülkelere demokrasi götürmek görevimizdir” 
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şeklinde ifadesini bulan “Büyük Orta Doğu Projesi” kapsamında, amacına ulaşmak 

için 11 Eylül saldırılarını kullanmıştır, 

• 11 Eylül saldırıları sonrasında küresel güç mücadelesi veren devletler, 

ulusal güvenlik, terörle mücadele ve ulusal istihbarat stratejilerini yeniden 

değerlendirmişler ve istihbarat teşkilatlarında reform yapmışlardır, 

• Yeni dönemde istihbarat servisleri sadece bilgi toplayan ve analiz eden 

statik konumundan çıkarak, sorunlu ülkelerde demokrasi ve hukuk kurallarının tesisi 

ve geliştirilmesi konularında aktif roller alan dinamik bir yapıya kavuşacaktır, 

• Bilgi çağında istihbarat planlama süreci, modern yönetim şekillerinin 

uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Daha esnek, daha uyumlu ve daha sorumluluk 

sahibi bir planlama süreci oluşturulmalıdır, 

• İstihbarat toplama yöntemleri düşman tarafından anlaşılamayacak, 

değişen durumlara hızla uyum sağlayabilecek, düşmanın aldatma faaliyetlerine karşı 

önlemler geliştirebilecek ve kendi güvenliğini sağlayabilecek seviyede olmalıdır, 

• Soğuk Savaş döneminde, istihbarat toplanacak hedefin “ne yaptığına dair” 

elde edilmiş olan “Gerçek – Teknik Uyarılar” yeni dönemde yerini belirsizliğin daha 

fazla olduğu, bilgilerin daha hassas analiz edildiği, subjektif ve ana amacın istihbarat 

hedefinin nerede, neden ve ne zaman bir kriz çıkarabileceğine dair “Muhtemel – 

Politik Uyarılar”a bırakmıştır, 

• İstihbarat servislerinin Weber tarzı yapılanması, üretim sürecinin bürokratik 

engellere takılarak zaman, para ve kalite kaybına uğraması sonucu, istihbarat 

analistleri ile karar vericiler arasındaki hiyerarşik yapılanma kaldırılmış ve karar 

vericilerin de üretim sürecine aktif olarak katılmaları sağlanmıştır, 

• Ancak, analistler ile karar vericilerin bir araya gelmesi istihbaratın politize 

olmasını, yani politikacılara karar verme aşamasında destek olmak yerine, 

politikacıların vermiş oldukları kararları destekleyici yönde istihbarat üretimi sorununu 

çözememiştir, 

Sonuç olarak, Soğuk Savaş sonrası dünyanın getirdiği karmaşık yapı 

kendisini istihbarat alanında da hissettirmiş ve istihbarat anlayışının, örgütlenmesinin 

ve faaliyetlerinin değişmesine neden olmuştur. Tarihçilere göre, dünyada bilinen en 

eski üç meslekten biri olarak kabul edilen casusluk, yeni bakış açıları ve biçimlerde 

karşımıza çıkmaya devam edecektir. İstihbarat ihtiyacı devletlerin millî beka 
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konseptinde hiçbir zaman vazgeçemeyecekleri bir faaliyet alanı olarak önemini 

korumaya devam edecektir. 
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EKLER 

EK-A : İSTİHBARAT ÇARKINDA YAPILABİLECEK YANLIŞLARA DAİR KONTROL 

TABLOSU 

EK-B : AMERİKAN ULUSAL GÜVENLİK AJANSI’NDA ÖĞRETİLEN DİLLER 



 

      
      EK-A 

İSTİHBARAT ÇARKINDA YAPILABİLECEK YANLIŞLARA DAİR KONTROL TABLOSU 

ADIM DURUM MUHTEMEL PROBLEM 

Müşteri istihbarat 
servisine yeterince yol 
göstermez 

A. İstihbarat müşterisi istihbarat 
servisine analiz için sorular geliştirerek 
veya istihbarat servisinin dikkatini 
çektiği sorunlar ile ilgili ek bilgiler 
isteyerek problemi belirler 

Müşteri neredeyse 
imkansız olan bir 
sorunun cevabını ister 

B. İstihbarat planlayıcıları problemin 
çözümü için öncelikleri belirlerler 

İstihbarat çalışanları 
probleme düşük öncelik 
atarlar, çünkü konu 
hakkında yeterince 
bilgileri yoktur ya da 
kesin çözümlerin 
belirlenmesi ile beklenen 
politikanın 
çürütüleceğinden 
korkarlar 
Politika yapıcıları ile 
istihbarat çalışanları 
bunlara yeterince önem 
vermez ve istihbarat 
servisinin yeni 
problemlerin geliştirilmesi 
çalışmalarına üstünkörü 
cevap verirler  

1. İstihbarat 
Müşterisinin 
İhtiyacı Olan 

Bilginin 
Tanımlanması 

C. İstihbarat çalışanları tarafından 
ihtiyaç listeleri yapılır ve ajanlar ile 
politika yapıcılarına dağıtılır 

Bürokrasi konunun önem 
derecesinin düşmesine 
sebep olur, ancak 
sonradan çok önemli bir 
hale gelir 
Analistler ve konu ile ilgili 
değerli bilgiler 
sunabilecek olan insanlar 
planlama sürecinden 
çıkarılır 

2. Toplama 

A. İstihbarat servisi hedeflerin, uygun 
teknik ve insana dayalı metodların ve 
uygun analiz yönteminin belirlenmesi 
sonucu istihbarat toplama sistemlerini 
ve stratejilerini planlar  

Farklı istihbarat toplama 
yaklaşımlarının 
geliştirilmesi yerine 
varolan veya 
gelenekselleşen toplama 
metodlarına gereğinden 
fazla güvenmek  
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EK-A'NIN DEVAMI 
ADIM DURUM MUHTEMEL PROBLEM 

İstihbarat servisi daha 
sonra lazım olabilecek 
bilgilerin toplanması için 
gerekli olan kaynakları 
talep etmez 
Teknolojik başarısızlıklar 
veya gecikmeler 
yaşanabilir 
Devlet veya özel 
sektörün  güvenliği 
yetersiz olan istihbarat 
toplama programları 
üzerinde anlaşılır 

B. İstihbarat servisi bilgi toplama 
sistemleri geliştirir ve uygulamaya 
koyar, bunlar için gerekli olan 
finansmanı talep eder 

Teknik başarısızlıklar 
yaşanabilir 
Tehdit veya politik 
sebeplerden dolayı 
toplama işlemine geçici 
olarak sınırlamalar 
getirilmesi 

Hava şartları veya diğer 
doğal sebeplerden dolayı 
parazitlenme olması   

Etkin bilgi akışını kontrol 
edebilecek yeterli 
kapasitenin olmaması 
Çoklu bilgi toplama 
sistemlerini gerektiren 
birimlerde sinerji ve 
koordinasyon eksikliği 
Geçici ihtiyaçların 
karşılanmasında rutin 
toplama faaliyetlerinin 
istihbarat servisi 
tarafından yerine 
getirilmek istenmemesi 

2. Toplama 

C. İstihbarat servisi (öncelikleri belirler, 
uygun toplama sistemini seçer ve 
hedefe yönlendirir, ham bilgi toplanır ve 
analiz için uygun bir forma getirilir ve 
uygun analiste zamanında dağıtılır) bilgi 
toplamaya başlar 

Verilerin gizlenmesi, 
kamuflajı ve inkârı 
nedeni ile 
toplanamaması 
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EK-A'NIN DEVAMI 
ADIM DURUM MUHTEMEL PROBLEM 

Analist bir 
değerlendirmenin altında 
yatan varsayımları 
kanıtlarken veya 
geçerliliğini denetlerken 
metodolojik problemlerle 
karşı karşıya kalabilir 
Analistin "sinyal kirliliği 
problemi"ni fark 
edememesi 
Analistin aldatma veya 
dezenformasyon kurbanı 
olması 

A. Analist analiz tekniğini, anahtar 
varsayımları ve kullanılacak veriyi seçer 
ve analizi icra eder  

Analistin veya bilgi 
toplayanların bilginin 
işlenmesi, elenmesi veya 
kullanılması safhalarında 
hatalara kurban olmaları 

3. Analiz ve 
Değerlendirme 
Sonuçlarının 

Koordinasyonu 

B. İstihbarat servisi analizi değerlendirir 
ve koordine eder 

Kurumsal önyargılara 
dayalı olarak hatalı 
istihbaratın  üretilmesi 

4. Ürünün 
Dağıtımı, 

Yayımlanması 
  

İstihbarat ürününün 
dağıtılmasının 
gecikmesi, müşteri için 
verimsiz veya etkin 
olmayan çözümlerin 
üretilmesi 



 

       
       

EK-B 

AMERİKAN ULUSAL GÜVENLİK AJANSI'NDA ÖĞRETİLEN DİLLER 

AFGAN İRANCASI FİLİPİNLER (TAGALOG) LETON DİLİ 

AFGAN PEŞTUCASI FİLİPİNLER LUZON 
ADASI 

LEVANTEN DİLİ 

ALMANCA FİNCE LİBYACA 

ARAPÇA FRANSIZCA LİTVANCA 

ARNAVUTÇA 
GÜNEY AMERİKA 
İSPANYOLCASI 
(QUECHUA) 

MACARCA 

AZERBAYCAN 
TÜRKÇESİ 

GÜRCÜ DİLİ MAKEDONCA 

BASK DİLİ HABEŞİSTAN DİLİ MALEZYACA 

BATI HİNT ADALARI DİLİ HAİTİ DİLİ MOĞOLCA 

BENGAL DİLİ HİNTÇE MOLDOVACA 

BERBERİ DİLİ HOLLANDA LEHÇESİ NEPALCA 

BEYAZ RUSÇA HOLLANDACA NORVEÇÇE 

BİRMANCA IRAKÇA ÖZBEKÇE 

BOSTVANA- GÜNEY 
AFRİKA- LESOTO 
SOTHOCASI  

İBRANİCE PENCAP DİLİ 

BULGARCA İSPANYOLCA PEŞTU DİLİ 

CEZAYİR DİLİ İSVEÇÇE POLONYACA 

ÇEKCE İTALYANCA PORTEKİZCE                  
(BÜTÜN LEHÇELERİ)  

ÇİNCE (BÜTÜN 
LEHÇELERİ) 

İZLANDACA ROMENCE 

DANİMARKACA JAPONCA RUSÇA 

DOĞU GUYANA DİLİ 
(YORUBA) 

KAMBOÇYA DİLİ SIRP-HIRVAT 
SLAVCASI 

ENDONEZYA DİLİ KAZAKCA SLOVAKÇA 

ERİTRE DİLİ (TİGRİNYA) KENYA VE TANZANYA 
DİLİ (SWAHİLİ) 

SLOVENCE 

ERMENİCE KIRGIZCA SOMALİ DİLİ 
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ESKİ MISIR DİLİ KONGO CUMHURİYETİ 
DİLİ 

SRİ-LANKA DİLİ 

ESTONYACA KORECE SUDANCA 

FARSCA KUVEYT DİLİ SURİYE DİLİ 

FASCA KÜRTÇE SUUDİ DİLİ 

FİLİPİNLER (VİSAYAN 
CEBUANO ADALARI) 
DİLİ 

LAO DİLİ TACİKÇE 

         
      
      

EK-B'NİN DEVAMI 

TAMİLCE TÜRKMENCE YEMENCE 

TAY DİLİ (TAYLAND) UKRAYNACA YÜNANCA 

TİBETÇE URDUCA ZULU DİLİ 

TUNUSÇA ÜRDÜN DİLİ ZULU HOSA HALKI DİLİ 

TÜRKÇE VİETNAMCA (BÜTÜN 
LEHÇELER)   

 


