
Casusların Tehlikeli Dünyasında Kullanılan 21 Çok Gizli Cihaz 

Casuslar hakkında bildiklerimiz çoğunlukla sinemadan. Ancak BuzzFeed'de karşımıza çıkan 
bu aletler gerçek casus dünyasının filmlerden pek de farklı olmadığını gösteriyor. 

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/gabrielsanchez/... 

1. Düğme kamerası, model F-21, 1970'ler civarı. 

 

'Ajax' kod adıyla bilinen bu cihaz normal bir ceketin içine saklanırdı. En yaygın olarak SSCB, 
Avrupa ve ABD'de kullanıldı. Kameranın deklanşörü ceketin cebinde bulunur ve aktive 
edildiğinde düğmeye benzeyen lensten fotoğraf çekerdi. 

2. Köpek kakası radyo vericisi, 1970'ler civarı. 

https://onedio.com/etiket/casus/50465ffe0228f609176018d6
https://www.buzzfeed.com/gabrielsanchez/insane-gadgets-from-the-world-of-international-spies?utm_term=.alkbnBkO8#.vibE8KA50
https://onedio.com/etiket/ajax/506cb2830228f60917601c87
https://onedio.com/etiket/sscb/577257ae30bb9b6a3e98a2f7
https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e


 

Bu gizli verici kimsenin dokunmak istemeyeceği bir şeyin içine gizlenmişti: Kaka. 1970'lerde 
CIA tarafından üretilen cihaz keşif ve hava saldırılarını koordine etme amaçlı radyo sinyalleri 
yayıyordu. 

3. Gizlenmiş siyanür haplarıyla dolu gözlük, 1975–1977 arası. 



 

Her operasyon planlandığı gibi gitmeyebilir. Tehlikeye düşen bir görev olursa CIA ajanı 
işkence yerine ölümü seçer, gözlüğün kenarını çiğnerdi. 

4. Ruj tabanca, 1965'ler civarı. 



 

Bu sıradan görünümlü ruj Soğuk Savaş zamanında KGB tarafından tasarlandı ve 177 
kalibrelik ölümcül bir ateşleme gücüne sahipti. 

5. Ağaç kütüğü dinleme cihazı, 1970'lerin başı. 

https://onedio.com/etiket/savas/577257965cc600fa3d7084fc


 

CIA tarafından tasarlandı. Sovyet üslerinin yakınına yerleştirilmesi ve gizli radyo yayınlarını 
yakalaması amaçlandı. Elde edilen veriler CIA üssüne uydular sayesinde iletiliyordu. 

6. Rektal alet seti, 1960'lar. 



 

CIA tarafından kullanıldı. Tasarım amacına göre bu set casusun göden bağırsağına 
yerleştirilirdi, böylece elle aramalarda ortaya çıkmazdı. 

7. Güvercin kamera, 1916–1917. 



 

Düşman koordinatlarını belirlemek için Almanlar tarafından 1. Dünya Savaşı'nda kullanıldı. 
Kamera zamanlayıcıyla ayarlanırdı ve güvercinler düşman bölgesine uçurulurdu. 
Döndüklerinde elde edilen verilerle savaş stratejileri belirlenirdi. 

8. Patlayıcı su matarası, 1942–1945. 

https://onedio.com/etiket/savas/577257965cc600fa3d7084fc


 

2. Dünya Savaşı sırasında ABD ordusu istihbarat subayları bu patlayıcı içeren matarayı 
yanlarında bulundururdu. 

9. Patlayıcı kömür ve kamuflaj seti, 1942–1945 civarı. 

https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e


 

Bu kömür parçası OSS (ABD) taarfından 2. Dünya Savaşı sırasında tasarlandı. Boş duran 
merkezinde patlayıcı bulunurdu, yanında da ajanlara aleti yerel kömürün tam rengine 
boyayabilmeleri için kamuflaj seti verilirdi. Eğer düşman subayları farkında olmadan kömürü 
ateşe atarlarsa patlardı. 

10. El feneri silahı, 1930'lar. 

https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e


 

Bu cihazı üretenin kim olduğu konusunda pek fazla bilgi olmasa da çalışan bir el feneri aynı 
zamanda bir silah. 

11. Oyuk metal para, 1950'ler–1990'lar arası. 



 

Oyuk metal paralar casuslukta yaygındı. Mikrofilmler için gizli bir yer imkanı sağlayan bu 
cihaz üzerindeki küçük bir deliğe sokulan iğneyle açılıyordu. 

12. Topuk vericili ayakkabı, 1960'lar–1970'ler arası. 



 

Romanya Gizli Servisi tarafından ABDli bir diplomattan çalınan bu ayakkabı gizli bir mikrofon 
ve verici bulunduruyordu. 

13. Kameralı kol saati, 1949 civarı. 

https://onedio.com/etiket/romanya/57eb91d090e689e111ba3391


 

Batı Almanya'da tasarlanan bu cihaz 8 fotoğraf çekebilme kapasitesine sahipti. Kamera 
kadrajlı üretilmediği için düzgün bir fotoğraf çekebilmek beceri ister. 

14. Sigara paketinde gizli kamera, 1960'lar. 

https://onedio.com/etiket/almanya/50270c27cc161f8ec1342327


 

Başta süslü bir sigara paketi gibi görünen cihaz Stasi (Almanya) tarafından üretildi. Gerçek 
sigaralardan birini çekerken aynı zamanda fotoğraf çekmeyi de sağlayan bir mekanizma 
içeriyordu. 

15. Eldiven tabanca, 1942–1945. 

https://onedio.com/etiket/almanya/50270c27cc161f8ec1342327


 

Amerikalı Donanma İstihbarat Bürosu tarafından geliştirilen bu tabancayı ateşlemek için en 
üstteki pistonu çekmek gerekliydi. 

16. Pipo tabanca, 1939–1945. 

https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e


 

İngiliz Gizli İstihbarat Servisi tarafından üretilen bu tabanca sıradan bir pipo gibi görünürken 
içinde ölümcül bir silah barındırıyordu. 

17. Maymuncuk kalem, 1970'ler. 

https://onedio.com/etiket/ingiltere/50273314cc161f8ec1342339


 

ABD istihbaratı tarafından üretilen bu cihaz standart bir kapı kilidini açabilmek için gerekli 
her türlü malzemeyi barındırıyordu. 

18. Kaçış botları, 1939–1945. 

https://onedio.com/etiket/amerika-birlesik-devletleri/50187e1bcc161f8ec134216e


 

Bu akıllı botlar İngiliz MI9 pilotları tarafından giyilmiştir. Üstleri çıkarılınca yerel halka 
karışabiliyorlardı. 

19. Gaz suikast silahı, 1950'ler. 

https://onedio.com/etiket/ingiltere/50273314cc161f8ec1342339


 

KGB tarafından tasarlanıp Sovyet ajanı Bogdan Stashinsky tarafından gazeteye sarılarak 
Ukraynalı karşıt görüşlülere suikast düzenleme amaçlı kullanılmıştır 

20. Anahtar kopyalama seti, 1960'lar. 



 

Bu set CIA ajanlarına anahtarların şeklini çıkarıp kalıba dökebilmeleri için üretilmiştir. 

21. Gecikmeli yangın kalemleri, 1943–1945 



 
www.buzzfeed.com 

2. Dünya Savaşı sırasında OSS (ABD) tarafından üretilen bu cihaz kalem kutusu olarak 
görünmekle beraber gecikmeli bir yangın çıkarma sistemine sahipti, böylece aktive 
edildikten sonra ateşlenmeden önce ajan güvenli bir yere kaçabiliyordu. 
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