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azar çalışmasında istihbarat çalışmalarının literatüründe istihbarat ve strateji kavramlarına
yönelik boşluğu başarılı bir şekilde doldurmuş;
süreç analizi marifetiyle strateji ve istihbaratın kökenine yönelik geniş bir araştırmayı ortaya koymuştur.
Teorisyenlerle pratisyenlerin farkındalığını artırma
iddiasında bulunan araştırma; içeriği itibarıyla başta
Güvenlik Bilimleri ve İstihbarat alanında çalışanlar
olmak üzere, Uluslararası İlişkiler disiplini mensupları
ile birlikte, ilgi duyan tüm okuyucu kitlesine hitap
etmektedir.
Kitabın ilk bölümünde, ilk çağlardan başlayarak
günümüze kadar geçen süreç içerisinde; stratejist ve
düşünürlerin argümanları ışığında stratejinin ortaya
çıkışı ve gelişimi incelenmiştir. Kavramlar, bir taraftan
kronolojik düzen ve coğrafi çeşitlilik içinde detaylandırılırken; diğer taraftan da okuyucunun kavramları
örnek olaylar yoluyla somutlaştırmasına imkân tanınmıştır.
İkinci bölüm genel olarak istihbarat kavram ve
fonksiyonunun gelişimi ve değişimi üzerine kurgulanmış, bu yolla istihbaratın güvenlik ve strateji ile
ilişkilendirilmesine zemin hazırlanmıştır. Ranke’nin
somut ve objektif tarih anlayışına benzer şekilde yazar,
tarihi olayların ‘strateji oluşturma’ ile ilişkisini tarafsız
bir şekilde ortaya koyarken, istihbaratın fonksiyonunu
taktik ve operasyonel fayda ve gerekliliğin ötesinde
strateji üretimi içerisinde konumlandırmıştır.
Üçüncü bölüm, istihbaratın teori ve kavramlarını,
özellikle üretim ve analiz süreçlerine öncelik vererek
94

Merve Seren

Orion, 2017
560 sayfa, 9786059524056
incelemiştir. Yazarın, özellikle istihbarat üretiminde
ileri sürdüğü alternatif metotlar, istihbarat camiasının
bilgisine sunulmuş; istihbarat disiplininin içerik ve
konu zenginliği gözden geçirilmiştir.
Dördüncü bölümde, stratejik istihbaratın ortaya
çıkışı, gelişimi ve kurumsallaşması incelenmiştir. Bu
bölümde bir nevi strateji ve istihbarat kavramlarının sinerjik sonucunun sunumu yapılmıştır. ABD
Merkezî Haberalma Örgütü (CIA) temelinde yapılan süreç analizi, saygın istihbarat teorisyeni Sherman
Kent’in ortaya koymuş olduğu parametreler çerçevesinde yapılmış; Rolington’un ‘Mozaik Ağ Analizi’
metodu geleneksel, modern ve post-modern istihbarat
okumalarıyla bir alternatif olarak okuyucunun beğenisine sunulmuştur.
Beşinci bölümde yer alan örnek olay incelemeleri,
11 Eylül saldırıları sonrası gündeme gelen istihbarat
zafiyetlerine yönelik tartışmalar çerçevesinde
yapılmıştır. Bu kapsamda bir taraftan yeni kavramsal
tartışmalar ve doktrinsel genişlemeler ortaya konurken; diğer taraftan da hassasiyetlerin altı çizilmiştir.
Ayrıca Birleşik Krallık, Avustralya, İsrail gibi ülkelerin
istihbarat teşkilat ya da topluluklarını nasıl yeniden
yapılandırdığı ve takviye ettiği analiz edilmiştir.
Sonuç olarak kitap; strateji kavramına, istihbarat
fonksiyonuna ve özellikle stratejik istihbarata yönelik
kapsamı ile ön plana çıkmaktadır. Yazar bu maksatla
geniş yelpazede tarihi veri toplamış ve sistematik süreç
analizine tabi tutmuştur.
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