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 İSTİHBARAT ANALİZİNDE AZALAN VERİMLER KANUNU 

İktisat alanında ortaya konmuş olan pek çok teori ve kavram, bu alanın sınırlarını işlevsel 

bağlamda aşmaktadır. Bireyin, makro ve mikro düzey işletmelerin iktisadi davranışlarını 

analiz etmek ve karlılık ve verimlilik adına yol haritası belirleyen söz konusu teori ve 

kavramlar sahip oldukları nitelik dolayısıyla yalnızca bu bağlamsal sınırlarda 

sıkışmamaktadır. Bu teori ve kavramlar sosyal bilimler dalları başta olmak üzere pek çok 

farklı alanda yararlanılan ve referans alınan unsurlardandır. 

Kazanç sağlama, verimlilik elde etme, yüksek faydaya minimum maliyet ile ulaşma 

yalnızca motivasyonları iktisadi davranışlar özelinde etkiye sahip değildir. Bireysel ve 

toplumsal yaşamın her alanında bu motivasyonların yansımalarını gözlemlemek 

mümkündür. Örneğin, güvenliği sağlamak adına temel işlevselliğe sahip olan istihbarat 

analizi bu anlamda özel bir yere sahiptir. 

İstihbarat analizini, güvenliğin sağlanması, tehditlerden korunma ve bu doğrultuda 

öngörülerde bulunma hedefleri ile elde edilmiş olan verilerin ve ham bilgilerin, sağlıklı bir 

analiz sürecinden geçirilerek söz konusu hedeflere cevap verecek bir niteliğe getirilmesi 

olarak tanımlamak mümkündür. Bu özelliği, istihbarat analizini son derece kritik bir 

konuma yerleştirmektedir. Öyle ki, bir anlamda güvenliğin sağlanması ve tehditlerden 

korunmanın başarılabilmesi, istihbarat analizindeki başarıya bağlıdır. Bu amaçla, 

istihbarat analizinin en verimli, en sağlıklı sonuçlara ulaşması adına psikolojik, 

matematiksel, istatiktiksel pek çok öneri ve yaklaşım geliştirilmiştir. 

Fakat, istihbarat analizinin mutlak başarısını amaçlayan bu yaklaşımlar arasında, temel 

psikolojik yanılgılar hususunda bir durum genellikle göz ardı edilmekte veya hak ettiği 
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hassasiyet gösterilmemektedir. İstihbarat analizi sürecinin temel özneleri olan, istihbarat 

analizcisi, istihbarat analizinde ihtiyaç duyulan ham bilgiye ulaşan kişi ve kaynaklar ve 

istihbarat analizi süreci sonunda oluşturulan kullanıma hazır bilgiyi gerekli kurum ve 

yetkililere ileten kişilerin fazla olması ile istihbarat analizi sürecinin başarıya ulaşması 

arasında bir paralellik kuran yanılgı, istihbarat analizinin başlıca sorunsallarındadır. İktisat 

terminolojisinde azalan verimler kanunu olarak karşılık bulan ve maksimum faydanın 

maksimum faktör kullanımı ile sağlanabileceği yanılgısını ifade eden bu durum, istihbarat 

analizinin başarıya ulaşmasının önündeki engellerden bir tanesi haline gelebilmektedir. 

İstihbarat analizi sürecinde, çok fazla istihbarat analizcisinin ve haber kaynağının bir 

avantaj olarak algılanması, esasen sağlıklı istihbarat üretimini engellemektedir. Bu durum, 

haber kaynaklarının sayısı arttıkça elde edilen verilerin artışı ile olumlu bir süreç olarak 

algılanmakta, fakat, haber kaynaklarında ve veri akışındaki artış güvenilirlik ve doğruluk 

sorunsalını da artırmaktadır. Diğer yandan, istihbarat analizcisi ve istihbaratın dağıtım 

aşamasında görevli kişi ve kurumların fazlalığı, istihbarat analizinin sağlıklı sonuçlar 

vermesinde ziyade, çok farklı istihbarat üretim biçimlerini, yorumlarını ve iletim 

süreçlerini ortaya çıkararak, bu karmaşıklık sonucunda sağlıksız, geç kalmış ve başarısız 

bir sürece neden olmaktadır. Sonuç itibariyle, başarı ve verimlilik artışını hedefleyen 

anlayış, aksi bir istikamette verimin azalmasına sebep olmaktadır. 

 İstihbarat analizi sürecinde yer alan kişi ve kurumların niceliksel artımı ve bunun bir güç 

ve avantaj unsuru olarak algılanması son derece kritik bir yanılgıdır. Bu süreçte esas olan 

ve verimliliğin kilit unsuru niteliktir. Kişi ve kurumların niceliği değil, sınırlı sayıda fakat 

maksimum niteliğe sahip olmaları, istihbarat analizini başarısızlıktan koruyan norm olarak 

kabul edilmeli ve uygulanmalıdır. 
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               İSTİHBARAT ANALİZİNDE ÜRETİM İMKANLARI 

İstihbarat analizinde, iktisadi kavram ve yaklaşımların ufuk açıcı niteliği önceki yazıda ele 

alınmıştır. Azalan verimler kanunu perspektifinden ele alınan istihbarat analizinin temel 

yanılgılarından biri ve bu bağlamdaki çözüm yolu ortaya konmaya çalışılmıştır. Fakat, 

istihbarat analizi konusunda iktisadi perspektiflerden yararlanma imkanı bununla sınırlı 

değildir. Üretim imkanları eğrisinin sunduğu perspektif yine bu anlamda son derece 

somutlaştırıcı bir tablo sunmaktadır. 

Bir üretim sürecinde, kaynakların ve diğer faktörlerin sayısı ve niteliği ile ulaşabilecek 

maksimum üretim düzeyini özetleyen üretim imkanları grafiği, istihbarat analizinde başarı 

arayışı bağlamında çok önemli çıkarım potansiyeline sahiptir. İstihbarat analizinin 

başarıya ulaşması hangi ön şartlar ve yapısal unsurlar söz konusudur? Üretim imkanları 

perspektifinin sunduğu önermeler esasen bu soruya cevap vermektedir. Buna göre, 

istihbarat analizi sürecinin başarıya ulaşması ve sağlıklı istihbarat üretiminin 

gerçekleştirilebilmesi, istihbaratın kurumsal ve yapısal olarak sahip olduğu nitelikte doğru 

orantılıdır. 

Kurumsal düzeyde, istihbarat kurumlarının sahip oldukları teknolojik, geleneksel birikim 

ve kaynaklar bu anlamda belirleyici role sahiptir. Şayet, bir istihbarat kurumu, köklü bir 

stratejik kültüre, çağa uygun teknolojik ve bilimsel bir altyapıya ve imkana sahipse, 

istihbarat analizi sürecinde üretilecek olan istihbaratın başarı oranı bu oranda artmaktadır. 

Aynı zamanda, istihbarat kurumlarının her düzeyinde faaliyet gösteren personelin, 

kültürel, akademik, mesleki tecrübe birikimi, gerçekleştirdiği analizlerin başarısını 

belirlemektedir. Fakat, üretim imkanları perspektifinden düşünüldüğünde ortaya çıkan, 

niceliksel artış=başarı artışı yanılgısına (azalan verimler kanunu) karşı bilinçli olunması ve 
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hem kurumsal düzeyde hem de istihbarat personeli açısından bireysel düzeyde esas 

kaygının nitelik olması gerekmektedir.  

Tüm bu niteliksel yeterliliklerin kazanılması ile toplumsal yapı ve gelişim düzeyi  ile 

doğrudan ilişkilidir. Bir toplumun özellikle bilimsel, akademik gelişimi, bireyleri eğitim 

sistemi ile tanışılan ilk yıllardan itibaren analitik düşünme, bilgi ve beceri kazanmaya 

yönelten bir anlayış ile karşılaması, aslında istihbarat analizi başarısının kökenini teşkil 

etmektedir. Toplumsal gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, istihbarat analizi ve istihbarat 

analizcisinin başarısı şekillenmektedir. Bu itibarla, istihbarat analizinde üretim 

imkanlarının esasen toplumsal üretim imkanları, toplumun sahip olduğu bilimsel 

gelişmişlik düzeyi kadar başarılı istihbarat üretebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 
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İSTİHBARAT HATASININ ELEŞTRİSİ: NE KADAR HATA? 

İstihbarat analizinin iktisadi yorumu objektif ve rasyonel bir çerçeve ele alınmalıdır. Bu 

yorum girişiminin böyle bir durumu zorunlu kıldığı açıktır. Çünkü istihbarat analizinin 

iktisadi yorumunda amaç, istihbarat analizi süreçlerinde ortaya çıkabilecek sorunları en 

aza indirmek, başarılı istihbarat üretiminde maksimum fayda elde etmektir. Dolayısıyla, 

iktisadi yaklaşımlar ve kavramlar, başarılı istihbarat analizi ve istihbarat üretim süreci 

açısından değerli bir konuma sahiptir.  

Rasyonel ve objektif kriterlerin esas alındığı istihbarat analizi süreçlerinde, istihbarat 

hatasından kaçınabilmenin de anahtarı bu temele dayanmaktadır. İstihbarat analizi ile ilgili 

olarak oluşan bilimsel literatürde en önemli sorun alanı olarak istihbarat hatası olgusu öne 

çıkmaktadır. Bu bağlamda, bu literatürdeki neredeyse tüm çözüm arayışlarının odağı 

istihbarat hatasının engellenmesi veya sınırlandırılmasıdır. Başarılı istihbarat analizi ve 

istihbarat üretiminin en büyük sorunu olan istihbarat hatasına ilişkin olarak pek çok 

nedensellik kaynağı ortaya konulmaya çalışılmış, bu kaynakların kategorizasyonu 

oluşturulmaya çalışılmış ve nihayet bu sorun kaynaklarının etkisizleştirilmesi adına 

öneriler geliştirilmiştir. 

Söz konusu bu çalışmaların tamamı, istihbarat analizinin rasyonel biçimde başarılı 

istihbarat üretimini hedeflediği ön kabulüne/paradigmasına dayanmaktadır. Fakat 

istihbarat hatasının sebepleri konusunda bilinçlilik/arzulanırlık motivasyonu bu anlamda 

göz ardı edilmektedir. Eleştirel açıdan bakıldığında, şu soru son derece önemli hale 

gelmektedir: İstihbarat hatası hangi ölçüde objektif bir hata? İstihbarat hatalarının ana 

sebeplerinin ne kadarı yetersizlik, yanlışlık, taksir ve objektif hata kriterleri ile oluşmakta, 

ne kadarı ise aslında arzulanarak ortaya çıkmaktadır? 
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Eleştirel perspektiften ele alındığında, istihbarat hatası olgusu, hükümetler ve istihbarat 

kurumları açısından son derece kullanışlı bir olgudur. Hükümetlerin, gerek iç kamuoyu 

gerekse uluslararası kamuoyunu, asıl amaçlarına ve bu amaç doğrultusunda 

gerçekleştirmek istedikleri faaliyetleri ikna edemeyecek oldukları durumlarda istihbarat 

hatası kavramı devreye sokulmaktadır. Buna göre, esasen, bir hatalı tespit olduğu hükümet 

ve istihbarat servisi tarafından bilinen (hatta bizzat istihbarat servisi tarafından üretilen) 

istihbarat, kamuoyunu, esas amacın gölgelenmesi ve meşruiyet algısı oluşturulması 

amacıyla kullanılmakta, söz konusu amaç gerçekleştirildiğinde ilk başta kamuoyunu 

yönlendirmek adına üretilen hatalı istihbaratın bir “başarısızlık” olduğu, “öngörü 

eksikliği/hatası”ndan kaynakladığı yönünde özellikle akademik düzeyde ve medyada yeni 

bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu durum, hükümetlere ve istihbarat servislerine, 

esas ama kamuoyunun asla kabul etmeyeceği ve ikna edilemeyeceği hedefin 

gölgelenmesini ve sonrasında yine kamuoyunun tepkisinin ortadan kaldırılabilmesi için bu 

sürecin “bilinçdışı istihbarat ve öngörü hatası” olduğu yönünde algı yönetiminin 

sağlayarak büyük oranda kullanışlı bir araç haline gelmektedir. Bu durumun en iyi 

örneklerini, 11 Eylül saldırıları ve ABD’nin Irak işgali için iç ve uluslararası kamuoyunu 

Irak’da kitle imha silahları bulunduğu yönündeki bilinçli-hatalı istihbarat raporları ve 

sonrasında bu raporların bir istihbarat hatası olduğu yönündeki söylemlerde gözlemlemek 

mümkündür. En iyi örneklerini ABD’nin vermiş olduğu bu durum, çok farklı ülkelerde ve 

çok farklı bağlamlarda görülebilmektedir. 
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       GÜVENLİKLEŞTİRME SÜRECİNDE İSTİHBARATIN ROLÜ                                                                                                                              

Güvenlikleştirme, gerek teorik gerekse pratik bağlamda ele alındığında bir çok farklı 

bileşenin ve ön koşulun sentezi ile oluşan bir süreç ve olgu olduğu görülmektedir. Bu 

süreçte, söylem, algılar, normlar, sosyo-psikolojik faktörler gibi bir takım unsurların 

senkronize işlevselliği, söz konusu oluşum sürecinin temellerini teşkil etmektedir. 

Bununla birlikte, güvenlikleştirme sürecinin özneleri ve aktörleri olan kurumları, bu 

sürecin mimarları ve icracıları olarak nitelemek de mümkündür. Siyasi ve idari kurumlar 

ve güvenlik yapılanmaları gibi bir çok aktör bu süreçte rol almakta ve çoğunlukla söz 

konusu aktörlerin etkileşimsel hareketi gözlemlenmektedir. İstihbarat kurumları, bu açıdan 

ayrıcalıklı ve önemli bir yere sahiptir. İstihbarat kurumları, bilgi toplama, analiz ve işleme, 

yayma ve karar alıcılara iletme görev ve yetkileri dolayısıyla, güvenlikleştirme 

süreçlerinin neredeyse tüm safhalarında etkinlik göstermektedir.  Öyle ki, sahip oldukları 

“karar alıcıları etkileme ve yönlendirme” yetileri ile istihbarat kurumları bu sürecin baş 

aktörleri haline gelebilmektedir. Diğer yandan, karar alıcılar ve siyasi aktörler, 

güvenlikleştirme süreçlerinin pratiğe geçirilmesi ve işlerlik kazanabilmesi adına istihbarat 

kurumlarına ihtiyaç duymakta, ve bu kurumların araçsallığından yararlanabilmektedir. Bu 

tablo, siyaset ve bürokrasi ilişkileri bağlamında açıklanabilecek farklı profillerin ortaya 

çıkmasını beraberinde getirmektedir 

Toplumun, özü itibariyle güvenliğin konusu olmayan ya da olağanüstü güvenlik 

önlemlerini gerektirmeyen konuları ciddi güvenlik tehdidi olarak algılayarak, bunlara karşı 

uygulanabilecek olağanüstü güvenlik önlemlerini meşru görmeye ikna etme süreci olan 

güvenlikleştirme, çoğu analizde siyasetçilerin plan ve projeleri olarak değerlendirilir. 

Fakat, siyasetçilerin bu süreci etkin biçimde işletebilmeleri için istihbarat kurumlarının 

etkinliğine ihtiyaçları vardır. Güvenlikleştirme süreçleri bu anlamda, istihbarat 
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kurumlarından bağımsız olarak düşünülemez. Peki, bu süreç yalnızca siyasetçilerin 

hedefleri doğrultusunda istihbarat kurumları aracılığıyla uygulanan bir plandan mı 

ibarettir?  

Bu soruya mutlak anlamda hayır yanıtını vermek yanlış olmayacaktır. Siyasetçiler, her ne 

kadar güvenlikleştirme sürecinin temel aktörü olarak kabul edilseler de bazı durumlarda 

bu konumlarını edilgenliğe bırakabilmektedirler. Bürokrasinin doğasında bulunan 

profesyonellik, yetkinlik ve bilgi/kaynak erişimi tekeli, istihbarat kurumları söz konusu 

olduğunda benzersiz bir güce sahip olunmasını sağlamaktadır. Sahip oldukları bu güçle 

siyasetçileri etkileme ve yönlendirme yetilerini de ellerinde bulunduran istihbarat 

kurumları, bu bağlamda güvenlikleştirme sürecinin öznesi haline gelebilmektedir. 

Bu noktada 3 farklı istihbarat kurumu-siyaset-güvenlikleştirme profili karşımıza 

çıkmaktadır. İlk olarak, bir ülkede, istihbarat kurumu ve siyaset arasında eşgüdüm, anlayış 

ve amaç birliği mevcut ise güvenlikleştirme süreci bu eşgüdüm ve amaç birliğinin bir 

yansıması niteliğinde olacaktır. Şayet, istihbarat kurumunun, sahip olduğu bilgi tekeli ve 

profesyonellik ile siyaset üzerine algısal hakimiyet oluşturması ve yönlendirmesi 

durumunda güvenlikleştirme, istihbarat kurumunun bir planı olmasına rağmen siyaset 

tarafından olumlu olarak algılanır ve desteklenir. Diğer yandan, istihbarat kurumunun ve 

genel ölçüde bürokrasinin siyasete üstünlük kurmuş olduğu ülkelerde güvenlikleştirme 

süreci doğrudan istihbarat kurumu kaynaklı olarak oluşur ve yürütülür. Siyasetin bunu 

kabul etmesi veya buna karşı çıkması herhangi bir anlam taşımaz; hatta bazı durumlarda 

bu güvenlikleştirme süreci siyaseti zor durumda bırakmak amacıyla uygulanabilir.  

Güvenlikleştirme süreçlerinin net bir biçimde anlaşılabilmesi için baş aktörün 

belirlenebilmesi, hedef analizinin ve tespitinin bu bağlamda yapılması gerekmektedir. 

İstihbarat kurumların bu süreçlerdeki dahli detaylı biçimde incelenmeli ve ana 

yönlendiricinin tespiti bu çerçevede gerçekleştirilmelidir.  
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                            İSLAM VE İSTİHBARAT ETİĞİ 

İstihbaratın bir akademik çalışma alanı olarak ön plana çıkmaya başlaması, istihbaratın 

çok farklı alt alanları ve bileşenlerinin birer inceleme konusu olmasını beraberinde 

getirmiştir. İstihbaratın kavramsal ve yapısal boyutu, istihbarat analizi, istihbarat 

kurumlarının demokratik dönüşümleri gibi pek çok konuyu bu bağlamda saymak 

mümkün. Bu konular arasında, kültür ve ahlak olgularıyla ilişkisi dolayısıyla farklılık 

yaratan istihbarat etiği konusu önemli fikir açılımları sumaktadır. İstihbaratın ve istihbarat 

faaliyetlerinin ahlaki ilkeler ile ilişkisini ele alan istihbarat etiği, farklı yaklaşım ve 

görüşlerin yansıma bulduğu bir alandır. 

Bu alanda, istihbarat etiğinin varlığı başta olmak üzere etik ilkelerinin neler olması 

gerektiğine kadar çok geniş tartışma konuları mevcuttur. Özetle, istihbarat ve etik olgusu 

arasında herhangi bir bağ bulunmadığını; istihbarat faaliyetlerinin metod ve hedeflerinin 

doğasının etik-dışı olduğunu ve etik ölçüleri ile değerlendirilemeyeceğini savunan realist 

görüş ve istihbarat faaliyetlerinin belirli etik kurallar çerçevesinde (özel hayatın gizliliği, 

örtülü operasyonlardan kaçınılması v.b.) yürütülmesi gerektiğini savunan etik görüşü 

arasındaki tartışma bu alanı şekillendirmektedir. 

Büyük oranda kültürel/ahlaki algı düzeyi temelinde yükselen bu tartışma alanına İslam 

perspektifinden baktığımızda karşımıza nasıl bir istihbarat etiği tasavvuru çıkmaktadır? Bu 

noktada İslam’ın doğrudan istihbarat ve istihbarat faaliyetlerine yönelik olmasından 

ziyade etik ve ahlak çerçevesinde öngördüğü ilkeler ışığında bir değerlendirme 

yapabilmek mümkündür. Öncelikle, İslam açısından, güvenliğe dair her olguda geçerli 

olduğu gibi istihbarat açısından da geçerli olan bir takım etik ilkeleri söz konusudur. 
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İslam’ın ortaya koyduğu genel etik ilkelerine göre,  dış tehditlerden korunma amacı 

öncelikli hedef ve motivasyondur. İslam bu noktada, Müslüman toplumun yaşamına, mal 

ve can güvenliğine ve vatanına yönelebilecek dış tehditlerin bütünsel biçimde analizini ve 

her an bu tehditlere karşı koymak için hazırlıklı olunmasını esas almaktadır. Fakat, 

İslam’ın bu noktada öngördüğü etik çerçevede, dış tehditlere yönelik istihbarat faaliyetleri 

sürecinde, dış ülkelerde bozgunculuğa, istikrar ve barış ortamını bozucu nitelikte hareket 

ve örtülü faaliyetlere kesin bir biçimde karşı çıkış söz konusudur. İslam ahlakı bu karşı 

çıkışın temelini oluşturmaktadır. 

Diğer yandan, iç güvenlik boyutunda ise, İslam, toplumsal yapının, huzur ve güvenliğin 

korunmasını ve bu amaçla istihbarat faaliyetleri yürütülmesini zorunlu kılar. Müslüman 

toplumun huzur ve güvenliğini, toplumsal değer ve bütünlüğünü bozabilecek tehditlerin 

tespiti, izlenmesi ve nihayet etkisizleştirilmesi bu açıdan istihbaratın başlıca 

görevlerindendir. Ancak, bu bağlamda, İslami etik ilkeleri, iç güvenlik istihbaratında, 

toplumsal anlamda objektif kriterlerin ışığında tanımlanmış tehditler ile mücadele 

edilmesini, tehdit tanımlamalarının, ülke yönetiminin öznel algılamalarına ve toplumun 

belirli bir kesimine yönelmemesini, toplumu baskı altına alacak bir yapıya 

bürünmemesini, toplumda bozgunculuğa sebep olacak örtülü faaliyetlerden uzak 

durulmasını öngörmektedir.Fişleme, özel hayatın gizliliğini ihlal, iftira ve itham gibi 

uygulamaların bu etik düzleminde şiddetle karşı çıkılan işlemler olduğu şüphesizdir. 

Fakat, günümüzde, İslam ülkelerin hakim olan siyasal rejimler ve toplumsal yapıların, 

İslam’ın öngördüğü bu etik ilkeler bütününden bu anlamda çok uzakta oldukları da acı bir 

gerçek olarak karşımızdadır.                                 
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                ELEŞTİREL TEORİ VE İSLAM’DA GÜVENLİK 

Güvenlik teorileri, genel açıdan güvenliğin doğası, yapısı ve işlevleri üzerine 

odaklanmakta ve bu doğrultuda perspektifler sunmaktadır. Güvenlik olgusuna ilişkin 

somutlaştırıcı nitelikte açıklamalar sunan bu teoriler aynı zamanda güvenliğin diğer 

alanlar ve bağlamlarla ilişkisi konusunda da dolaylı olarak tasvirler de sunmaktadır. Bu 

niteliğe sahip olan teorilerin başında eleştirel teoriyi saymak yerinde olacaktır. Eleştirel 

teori, toplumsal yapının işleyişini odak alan motivasyonel kökeni ile, güvenliğe yönelik 

çıkarımlarda bulunulabilecek bir zemin yaratmaktadır. Eleştirel teorinin güvenliğe yönelik 

bakışı, tıpkı toplumsal işleyişin karakteristiğine ilişkin yorumunda olduğu gibi, güvenliğin 

bir grubun, kesimin hedefleri doğrultusunda belirleyip inşa ettiği bir olgu olduğu 

yönündeki tasavvurudur. Buna göre güvenlik ve güvenlik kurumları, söylem ve faaliyet 

düzeyinde, güvenliğin söylemsel inşasını gerçekleştiren grup veya kesim tarafından 

araçsallaştırılmaktadır.  

Bu teorik çerçeve, güvenliğe dair pek çok farklı bağlamın da bu düzlemde 

değerlendirilebileceğini göstermektedir. Başka bir ifade ile, farklı bağlamlardaki güvenlik 

bakışlarını bu teorinin ışığında anlayabilmek mümkündür. Örneğin, din olgusu, dini 

öğretiler ve güvenlik arasındaki etkileşimi, eleştirel teorinin çizdiği profilden, İslam’ın 

özünü teşkil eden ilkeler özelinde inceleyebilmek mümkündür. 

İslam’ın, bireysel ve toplumsal hayata ilişkin tüm alanlara yönelik olarak sunduğu ana 

ilkesel çerçeve doğal olarak güvenlik olgusuna da yansımaktadır. Bireysel ve toplumsal 

güvenlik, iç ve dış güvenlik bağlamlarının objektif tehdit ve güvenlik kriterleri ile ele 
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alınmasını emreden İslam, bunun özünü oluşturan temel sınırları net bir biçimde ortaya 

koymaktadır. Buna göre, İslam toplumlarında, güvenlik, kişi, grup, sınıf, toplumsal kesim 

bakış açıları ve tehdit tanımlamaları ile değil, tüm toplumu kapsayan, ortak ve objektif 

tehditleri ve bu doğrultudaki güvenlik anlayışı ile şekillenmelidir. Herhangi bir kişi, grup, 

sınıf veya kesiminin, kendi tehdit ve güvenlik tanımlamalarını, toplumsal tehdit ve 

güvenlik algısı biçimine dönüştürmeye çalışması, güvenliğin kişisel ya da grup çıkarına 

uygun biçimde söylemsel inşa ile yapılandırılması İslam’ın bu anlamdaki öngörüsüne 

tamamen aykırıdır. Eleştirel teorinin ortaya koyduğu bakış açısı ile örtüşen bu analiz 

biçimine göre, güvenliğin bu şekilde çıkarlar doğrultusunda inşa edilip tüm topluma mal 

edilmesi, bireyi ve toplumu Allah’ın öngördüğü güvenlik ilkelerinden uzaklaştırmakta ve 

saptırmaktadır.  

Bu bağlamda, İslam’da güvenlik ilkeleri ve güvenlik anlayışı konularında 

gerçekleştirilecek incelemelerde eleştirel teori son derece önemli bir bakış açısı 

sunmaktadır. İslam’ın temel öğretileri arasında yer alan, insanın çok kolay biçimde 

aldandığı ve hakikati unuttuğu yönündeki gerçek, güvenliğin nasıl objektif İslami kriter ve 

anlayıştan saptırılarak inşa edilebildiğinin anlaşılması adına bir hareket noktası olabilir. 
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                    PANOPTİK GÜVENLİK, İSTİHBARAT VE İSLAM 

Toplumsal yaşam tarih boyunca güvenlik kaygısını ve arayışını karşılayabilmek adına 

çeşitli yöntemler ve anlayışlar geliştirmiştir. Toplumsal düzenin sağlanması, dış 

güvenliğin muhafaza edilmesi gibi farklı saikler bu sürece yön vermiştir. Özellikle, devlet 

olgusunun kurumsallaşması ve mutlak hakimiyeti ile birlikte, güvenlik olgusunun da 

kurumsal bir yapıya büründüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Devletler, bu bağlamda, 

sistematik biçimde oluşturulan güvenlik konseptleri ile söz konusu gereksinimlerin 

karşılanmasını sağlamaya başlamıştır. 

Bu noktada, son derece geniş bir yelpazede çeşitlilik arz eden siyasal rejim tiplerinin, 

farklı güvenlik perspektifleri ortaya koyması ve geliştirmesi bu alanda büyük bir etkiye 

sahip olmuştur. Her siyasal rejim tipinin, insan ve dünya tasavvuruna uygun biçimde 

yansıyan güvenlik anlayışı, toplumsal düzenin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu 

güvenlik anlayışları arasında, birbirinden çok farklı yapılara sahip olan konseptlerin 

varlığı şaşırtıcı değildir. 

Örneğin, Bentham tarafından, esasen bir hapishane inşa tasavvuru olarak 

kavramsallaştırılan Panoptikon, bu konseptlerin en önemlilerinden ve günümüze kadar 

tartışma konusu olmaya başarmış anlayışlardandır. En yalın hali ile, mahkumların sürekli 

olarak gözetlenme hissiyatı ile kontrol altında tutulmasını öngören panoptikon, tüm 

mahkumları görüş açısından barındıran tek bir kontrol noktasının “görünmeden görme” 

sistemi ile çalışmasını ifade eder. Sürekli gözetlenme ama gözetleyeni asla görememe 
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hissiyatını temel alan bu sistem, bir güvenlik konsepti olarak pek çok siyasal rejim 

tarafından kullanılmıştır. Özellikle, otoriter ve totaliter rejimlerde, vatandaşların 

yaşamlarının tüm alanlarında gözetlenmeyi ve kontrolü esas alan güvenlik konsepti, 

bilhassa istihbarat gücü aracılığıyla derinlemesine uygulanmıştır. Bu rejimlerde ve 

konseptte istihbarat kurumları, rejime yönelik tehdit anlayışı ve potansiyel tehdit 

algılamaları doğrultusunda tüm vatandaşların, toplumsal grupların denetim altında 

tutulması ve baskı altında alınması işlevini üstlenir. Bu durum vatandaşların, görünmeden 

her an her şeyi gören istihbarat yapılanmalarının varlığını içselleştirmelerini ve buna 

uygun biçimde yaşamlarını düzenlemelerine yol açmaktadır. 

Peki, Batı güvenlik kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkmış olan panoptik güvenlik 

anlayışı, İslam kültürü ve ilkeleri ile ne ölçüde uyumludur? Günümüzde, İslam 

toplumlarının büyük bir çoğunluğunun otoriter rejimler altında yaşadığı düşünülürse, bu 

toplumların panoptik güvenlik uygulamaları ile yaşamlarının her alanında karşı karşıya 

olduğu görülür. Fakat panoptik güvenlik anlayışının dayandığı düşünsel ve psikolojik 

temel, İslam toplumlarında, her an her şeyi ve herkesi, görünmeden gören ve gözetleyen 

Allah algısını ve imgesini, her an görünmeden gören ve gözetleyen devlet/rejim algısı ve 

imgesine dönüştürmektedir. Bu noktada, bir Müslümanın sahip olması gereken 

“gözetleyen Allah’dan korku” algısı yerini  “gözetleyen devletten korku” algısına 

bırakmakta, kendini ve yaşamını Allah korkusu ile dizayn etme ilkesi, kendini ve yaşamını 

devletin/rejimin dayattığı biçimde dizayn etme kaygısına dönüşmektedir. Diğer yandan, 

panoptik güvenlik anlayışını uygulayan devletlerde, bireylerin, korku ve baskı dolayısıyla 

“zahiri itaat, batıni muhalefet” durumunu benimsemeleri veya benimsemek zorunda 

kalmaları, İslami terminolojide münafıklık olarak adlandırılan kişilik yapısının birebir 

karşılığını ifade etmektedir. Bu açılardan düşünüldüğünde, İslam’ın öngördüğü bireysel ve 

toplumsal yapı ile panoptik güvenlik anlayışı ve otoriter rejimin büyük bir çelişki 

içerisinde olduğu açıkça görülmektedir. Birey ve toplum psikolojisi açısından otoriter 

rejimler ve İslam’ın bağdaşması bu anlamda mümkün değildir.  
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KÜLTÜREL İSTİHBARAT, TEKNOLOJİK-İSTİHBARAT, EKONOMİK 

İSTİHBARAT İLİŞKİSİ 

Sosyal bilimlerde, genel bir yaklaşım olarak, her alanın kendine has doğasının mevcut 

olduğu yönünde temel bir kabul mevcuttur. Bununla birlikte, farklı alanların birbirleri ile 

etkileşimleri de göz ardı edilmemekte; bir alanda gerçekleştirilen incelemenin diğer bir 

alanın sunduğu teorik ve kavramsal imkanlar ile birlikte ele alınmasının daha bütünsel ve 

sağlıklı bir sonuca ulaşmaya katkı sağlayacağı düşüncesi ihmal edilmemektedir. Bu durum 

istihbaratın farklı alanları arasındaki etkileşim içinde geçerlidir. 

Birden çok alanın eşgüdümlü ve bütünsel faaliyetleri sonucunda oluşan başarılı istihbarat 

süreci, her bir alanın öznel başarısı ve bu alanların birbirleri arasındaki verimli etkileşime 

bağlı olarak gelişmektedir. Bu noktada en net görünümü sunan örnek kültürel istihbarat, 

teknolojik istihbarat ve ekonomik istihbarat arasındaki etkileşimdir. Bu istihbarat alanları, 

birey ve toplum kaynaklı faktörler etrafında şekillenen olguları esas almaları sebebiyle son 

derece yakın ve tamamlayıcılık arz eden bir ilişkiye sahiptirler. 

Kültürel istihbaratın, toplumu tüm yönleri ile analiz etme ve potansiyel tepkilerini 

öngörme motivasyonuna dayanan özü, teknolojik ve ekonomik istihbaratın bu anlamda 

taşıdığı benzer hedefler ile paralellik göstermektedir. Herhangi bir toplum özelinde 

düşünüldüğünde, söz konusu toplumun kültürel kodlarını analiz etmek, toplumun 

ekonomik durumu, kültür ve ekonomi arasındaki ilişki, ekonomik göstergeler, gelir 

dağılımı, mevcut ekonomik sistem gibi faktörlerin incelenmesini zorunlu kılmaktadır. 
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Ekonomi alanında gerçekleştirilecek bir istihbarat çalışması kültür hakkında, kültürel 

alanda gerçekleştirilecek bir istihbarat çalışması ise ekonomi hakkında önemli verilerin 

elde edilmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde, kültür ve ekonomi ile doğrudan bağlantılı olan 

teknoloji ve teknolojik gelişmelerine yönelik istihbari sürecin, toplumun kültürel ve 

ekonomik yapısı ile ilgili verilerin elde edilmeden gerçekleştirilebilmesi imkansızdır. 

Başarılı bir kültürel istihbarat, ekonomik ve teknolojik istihbaratı, başarılı bir ekonomik 

istihbarat, kültürel ve teknolojik istihbaratı, başarılı bir teknolojik istihbarat ise kültürel ve 

ekonomik istihbaratı gerektirmekte; bu alanların bütünsel bir şekilde çalışması ile başarıya 

ulaşılabilmektedir. Aksi takdirde, tek bir alan özelinde ulaşılan verilere dayanarak üretilen 

istihbaratın hataya dönüşebilme riski son derece yüksektir.  

Bu bağlamda, istihbarat anlayışının ve yapılanmasının bu doğrultuda oluşturulması mutlak 

bir gerekliliktir. Günümüz dünyasında, her şeyin etkileşim içinde olduğu bir ortamda, 

istihbaratın bu ortamdan etkilenmemesi düşünülemez. Dolayısıyla, bu anlamda istihbarata 

yeni bir bakış getirmek zorunluluğu yadsınamaz biçimde karşımızda durmaktadır. 
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                           KÜLTÜREL KARŞI İSTİHBARAT 

İstihbarat, bünyesinde pek çok konseptsel, metodolojik ve taktiksel yaklaşımı barındıran 

geniş kapsamlı bir olgudur. Bu durum, istihbaratın, farklı bağlam ve konularda işlevsellik 

kazanmasını sağlamış, bu noktada bir çok alt alanın oluşmasını beraberinde getirmiştir. 

Günümüzde, siber istihbarat, teknolojik istihbarat, ekonomik istihbarat gibi pek çok 

modern istihbarat alanlarından, son derece önemli bir yere sahip olan alanlardan bir tanesi 

kültürel istihbarat olarak görülmektedir. Kültürel istihbaratı, herhangi bir ülke, toplum ya 

da etnik gruba ilişkin sosyolojik, sosyo-psikolojik, demografik ve toplumsal kimliğe 

ilişkin bilgi ve verilerin temini ve elde edilen bu veriler doğrultusunda söz konusu hedef 

ile ilgili davranışsal veya tepkisel öngörülerde bulunmak, bunun da ötesinde, hedefin sahip 

olduğu kültürel kodları değişime ve dönüşüme uğratabilmek için gerekli olan fizibiliteyi 

sağlama şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Bu bakımdan, kültürel istihbarat kavramının işlevsel ve niteliksel sınırlarının geniş 

olduğunu söylemek mümkündür. Fakat, kültürel istihbaratın belki de en etkili ve önemli 

işlevi, kültürel değişim ve dönüşüm yaratma kabiliyeti ve araçsallığıdır. Bu araçsallığın 

rasyonel biçimde kullanılması, hedefin, arzulanan zihinsel yapıya ve algı evrenine doğru 

evrilmesini sağlamaktadır. Tabii ki bu süreç, kolaylıkla işlerlik kazanamamakta ve bir 

takım engeller ortaya çıkmaktadır. Bu engellerin başında kültürel karşı istihbarat (cultural 

counter intelligence/espionage) olarak tanımlayabileceğimiz kavram gelmektedir. Kültürel 

karşı istihbarat, istihbarat hamlelerinin deşifresi, bertarafını ifade eden karşı istihbaratın, 

kültürel değişim ve dönüşüm sağlama amacı ile yürütülen kültürel istihbarat faaliyetlerini 

etkisiz bırakma anlamını taşımaktadır. Bu şekilde, kültürel değişim ve dönüşüme karşı 
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korumacı bir refleks gelişmektedir. Kültürel karşı istihbaratın ana sahaları, bilim/akademi, 

sanat, edebiyat alanlarıdır. Kültürel istihbarat faaliyetleri bu alanlar çerçevesinde 

yürütülmekte ve kültürel karşı istihbarat ise bu alanlarda söz konusu olan tehditlere karşı 

koymayı ve bu faaliyetleri boşa çıkarmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, kültürel 

istihbarat faaliyetlerinin etkinlik odağı, toplumsal kimlik değişimi, değer erozyonu, 

toplumsal çözülme ve yabancılaşma, kültür emperyalizmi gibi farklı hedefler 

olabilmektedir. Kültürel karşı istihbarat bu açıdan toplumsal yapı ve değerlerin 

korunabilmesi adına çok büyük bir öneme ve role sahiptir. Küreselleşme süreci, kültürel 

karşı istihbaratın önemini bir kat daha artırmış, bugün itibariyle bu faaliyetleri temel 

güvenlik öncelikleri arasına sokmuştur.  
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     KRİMİNOLOJİ TEORİLERİ VE KÜLTÜREL İSTİHBARAT 

Kültürel istihbarat, kaynakları, hedefleri, araçları ve yöntemleri son derece çeşitlilik arz 

eden bir alandır. Temel nesnesi kültür ve onun taşıyıcısı ve temsilcisi niteliğindeki toplum 

olan kültürel istihbarat bu bağlamda kültüre dair açıklamalar sunan tüm alanlar ile ilişki 

halindedir. Toplumsal yapıyı, belirlenen istihbarat hedefleri doğrultusunda en küçük 

detaya kadar analiz etme misyonuna sahip olan kültürel istihbarat açısından başlıca hedef, 

bu analiz sürecinin sonunda en başarılı öngörü düzeyine ulaşmak; söz konusu toplumun 

gelecekte yaşanabilecek olaylara karşı verebileceği potansiyel tepki ve tutumları 

saptayabilmektir. Bu bağlamda, kültürel istihbarat sürecinde, başarılı analiz ve öngörüye 

ulaşabilme gereksiniminin karşılanabilmesi için, sosyal bilimlerin tüm alanlarından 

(psikoloji, iktisat, sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi v.d.) yararlanmak mümkün ve 

yararlıdır.  

Sosyal bilimler alanlarının insana ve topluma yönelik olarak sunduğu perspektifler çok 

geniş bir yelpazede değerlendirilebilmektedir. Kültürel istihbarat analizi açısından tüm bu 

perspektifler çok kıymetli bir yere sahiptir. Bu anlamda, bu perspektifler bu süreçte 

bütünsel bir yaklaşımla değerlendirilmelidir. Bu durum, bir puzzle olarak 

tanımlanabilecek toplumsal yapının net görünümüne ulaşabilmek adına en verimli yol 

olacaktır. Buna göre, bu perspektifler arasında çoğu zaman göz ardı edilen kriminolojik 

yaklaşımların bu açıdan ele alınması ve değerlendirilmesi, bütünsel görünüme ulaşabilmek 

için önem arz etmektedir. 

Suçun kökeni, bireysel ve toplumsal bağlamla ilişkilerini inceleyen kriminoloji alanı, 

sahip olduğu teorik altyapı ile kültürel istihbarat açısından işlevsel bir niteliğe sahiptir. 

Özellikle, suç olgusunun toplumsal bağlam ile ilişkilerinin anlaşılması amacıyla ortaya 

konan teoriler, toplumsal yapı hakkında sundukları önemli veriler dolayısıyla kültürel 

istihbaratın başarılı analiz ve öngörü hedeflerine ulaşılmasında etkin ve olumlu faktörler 

haline gelmektedir. Örneğin, suçun toplumsal kökenlerine ilişkin başlıca kriminolojik 

teorilerden olan rasyonel tercih teorisi, ahlaki normlar yerine bireyin suç davranışına 

fayda-maliyet denklemi doğrultusunda yaklaştığını ya da uzaklaştığını iddia eder. Kültür 
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istihbaratı açısından bakıldığında bu durum, söz konusu toplum hakkında çok ciddi 

verilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Bir diğer kriminolojik teori olan kontrol teorisine 

göre birey, ahlaki normları ve hukuk kurallarını içselleştirdiği ölçüde suçtan uzak 

durmakta, bu unsurların birey açısından önemsizleşmesi bireyi suça yöneltmektedir. Bu ve 

buna benzer pek çok teorik perspektif, suç ve kültür arasındaki ilişkiyi göstermek suretiyle 

kültür istihbaratı açısından muazzam bir kaynak niteliğini taşımaktadır. Hedef toplumun 

suç oranları, suç ve suçlu profilleri gibi veriler bu alamda kritik önemdedir. Bu verilerden 

elde edilebilecek istihbarat üretimi, kültürel istihbaratın başarıya ulaşabilmesine katkı 

sağlayıcı bir zemin yaratacaktır. 
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KÜLTÜREL İSTİHBARAT YÖNTEM BİLİMİ AÇISINDAN İBN HALDUN 

 

İstihbarat, insanlık tarihi kadar eskiye uzanan bir eylem süreci olarak değerini, önemini ve 

çerçevesini sürekli biçimde pekiştirip geliştirerek günümüze kadar bu niteliğini 

korumuştur. Bu süreç içerisinde istihbarat, yapısal, yöntemsel ve araçsal açıdan değişim ve 

gelişim evrelerinden geçmiş, özellikle teknolojik ve kültürel birikimin bir yansıması 

olarak bu alanda da yeni imkan ve anlayışlar kendisini göstermiştir. Özünü, bilme ve 

öngörme arzularının teşkil ettiği istihbarat olgusu, zaman içerisinde farklı alt alanlar 

(siyasal istihbarat, askeri istihbarat, ekonomik istihbarat, siber istihbarat vb.) bünyesinde 

farklı etkinlik sahalarının oluşumunu ortaya çıkarmıştır. Söz konusu bu etkinlik 

sahalarının tümünde, kendine özgü araçsal ve yöntemsel çerçeveler bu sahaların düzlemini 

belirlemiştir. 

Günümüzde, özellikle küreselleşme sürecinin etkisi ile üzerine yoğunlaşılan kültür olgusu 

ve kültürel çalışmalar, tabii bir biçimde istihbaratın alt alanlarından bir tanesi olan kültürel 

istihbarat alanında çeşitli arayış ve gelişmelerin söz konusu olmasını sağlamıştır. Kültürel 

istihbarat alanında güncel arayış ve odak noktası, bu alanda benimsenecek en sağlıklı ve 

en verimli yöntembilimin ve ilkelerin ne olması gerektiğidir. Her ne kadar, toplumların 

temel kültürel kodlarını, yapılarını, değer ve algı biçimlerini bilme veya tespit etme 

biçiminde algılansa da, kültürel istihbaratın temel saiki bu veriler ışığın da sağlıklı 

öngörülerde bulunmaktır. Hedef toplumun yapısına ilişkin analiz sonucunda ulaşılan 

bilginin, toplumun geleceğine, potansiyel tepki ve tutumlarına ilişkin öngörüye dönüşmesi 

kültürel istihbaratın başarı düzeyini belirlemektedir. Bu süreçte, özellikle sosyoloji ve 

antropoloji disiplinleri bağlamında ortaya konan pek çok teorik yaklaşım bu amaçla 

kullanılabilecek yöntembilim unsurlarını da sunmaktadır. Batılı teorisyen ve sosyal 
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bilimcilerin oluşturdukları yaklaşımlar, bu alanın sınırlarını da belirlemiş olarak 

görünmektedir. 

Fakat, gerek sosyal bilimler gerekse kültürel istihbarat alanı özelinde olmak üzere, etkisi 

açık biçimde hissedilen Batı bakış açıları ve yaklaşımları ile birlikte, Türk-İslam 

medeniyeti bu alanlarda sayısız yaklaşım ve yöntembilim örneği barındırmaktadır. 

Kültürel istihbarat yöntembilimi konusunda, Batılı yaklaşımların çizmiş olduğu sınırların 

dışında, akademik alanda sosyolojinin kurucuları arasında kabul edilen İbn Haldun bu 

bağlamda son derece değerli bir yere sahiptir. İncelemeleri ve ortaya koyduğu eserler ile, 

günümüzde, kültür çalışmaları, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin alanlarına giren 

konularda önemli açılımlar sunan İbn Haldun, kültürel istihbarat yöntembilimi açısından 

ise önce Türk-İslam toplumlarına sonra evrensel bilim camiasına muazzam katkılar 

sunmaktadır. 

Toplumların genel yapısını, kuşaklar arasındaki farklar, devlet yöneticilerinin karakter ve 

işlevleri, sosyal psikolojik zaman içerisindeki evrimi, devlet-toplum ilişkileri ve nihayet 

asabiye kavramı üzerinde ele alan İbn Haldun, bu analiz birimleri ile, kültürel istihbarat en 

yoğun biçimde ihtiyaç duyduğu ve başarısı belirleyen unsur olan öngörü yetisine ufuk 

açıcı bir bakış açısı getirmektedir. Bir toplumun geleceğine dair öngörülerin hangi 

birimleri ekseninde incelenmesi gerektiği sorusuna yanıt niteliğinde çıkarımlar sunan İbn 

Haldun, kuşakların değişimiyle ortaya çıkacak olan algı farkı ve toplumsal dönüşüme 

yansımaları, ekonomik durumun ve refah düzeyinin zamansal bir ölçüye bağlı olarak 

toplumu etkileyip değiştirmesi, devlet yöneticilerinin ve bürokratik yapının tarihsel evrimi 

gibi çok farklı konularda öngörü anlamında ifade ettiği görüşler, kültürel istihbarat 

yöntembilimi açısından mutlak surette ele alınarak değerlendirilmesi gereken hususlar 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, genel olarak, istihbarat ve güvenlik 

alanlarında en temel kaygı olan millilik arayışının, kurumsal düzenlemelerin yanı sıra, 

zihniyet ve anlayış anlamında karşılanabilmesi bu alanda Türk-İslam medeniyeti 

bünyesinde ortaya konmuş sayısız bakış açısını temel alan bir vizyonun inşa edilebilmesi 

ile mümkündür. 
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