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İNSANİ VE TEKNİK İSTİHBARAT KAPSAMINDA MODERN 

İSTİHBARATA KARŞI KOYMA 

Yusuf Görkem Güner 

ÖZET 

Geçmişi insanlık tarihine kadar uzanan istihbarat olgusu, üretiminde kullanılan 

yöntem ve hedef çeşitliliğinin artması ile birlikte kendi içerisinde farklı gruplara bölünerek 

anılmaya başlanmıştır. Üretiminde kullanılan toplama yöntemleri özelinde ise, zaman 

içerisinde yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisiyle insan istihbaratı ve teknik istihbarat olarak 

iki ana kola ayrılmıştır.  

Geleneksel ve modern toplama yöntemleri olarak ta anılabilen bu yöntemlerin 

birbirleri ile birçok defa mukayese edilmesine rağmen net bir sonuca varılabildiği 

görülememiştir. Fakat son yıllarda yaşanan teknolojik ilerlemeler kapsamında internetin ve 

internet tabanlı iletişimin oyuna dahil edilmesi ile istihbarat dünyasının seyri değişmiştir. Bu 

durumun geleneksel ve modern yöntemler karşılaştırmasında belirleyici faktör olduğu görüşü 

ortaya koyulmaktadır. 

Modern yöntemler olarak ta adlandırılan teknik istihbarat kapsamında internetin çok 

büyük bir paya sahip olması, internet ve siber teknolojiye hakim olan devletlerin istihbarat 

dünyasına hükmedebileceği düşüncesini oluşturmaktadır. Bu düşünceden hareketle ‘modern 

istihbarata karşı koyma’ kavramı ortaya atılmıştır. Modern istihbarata karşı koyabilmenin 

önemi, daha önce yapılmış olan siber operasyonların incelenmesi vasıtasıyla ortaya 

konulmaya çalışılarak farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca bu mücadele için 

bireylerin ve devletlerin alması gereken önlemler ve yapılması gerekenler olarak bir takım 

öneriler de sunulmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Sözcükler: Güvenlik, İstihbarat, İstihbarata Karşı Koyma, İnsan İstihbaratı, 

Teknik İstihbarat, Siber 
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COUNTERİNG MODERN INTELLIGENCE IN THE SCOOP OF 

HUMAN AND TECHNICAL INTELLIGENCE 

Yusuf Görkem Güner 

ABSTRACT 

The intelligence phenomenon, that its past extends over human history, has started to 

be called with its segmentation into various divisions arising from the increase of diversity of 

methods and aims used in its production. In case of collection methods used in its production, 

intelligence bifurcated as human intelligence and technical intelligence by virtue of the effects 

of advancement of technology occurred in time. 

Although these methods, also named as traditional and modern, compared with each 

other many times, drawing a clear conclusion has not seen possible yet. However, within the 

scope of the technological advancements in recent years, the course of the intelligence 

business has changed with the joining of the internet and internet-based communication to the 

business. This situation is asserted as a determinant on the comparison of traditional and 

modern methods. 

On the subject of technical intelligence, also know as modern methods, the internet 

has a great share in the business and due to this reason the thought that states have a good 

command of the internet and cyber technologies rule the intelligence business becomes 

prominent. From this point of view, the concept of counter modern intelligence has been 

suggested. In this study, it is aimed to create awareness revealing the importance of counter 

modern intelligence by way of analyzing the cyber operations conducted in the past years. In 

addition, a set of suggestion presented with regard precautions and actions to be taken by 

individuals and states in this struggle. 

 

Keywords: Security, Intelligence, Counterintelligence, Human Intelligence, 

Technical Intelligence, Cyber 
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ÖNSÖZ 

Bu tez çalışması, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin ardından ülkemizin 

içerisinde bulunduğu olağanüstü hal ortamında ve etkisinde hazırlanmıştır.  

Yoğun ve yıpratıcı bir döneminin ardından benden yardımlarını biran olsun 

esirgemeyen MARMARA ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi 

sunuyorum. Kendi yoğun çalışmaları arasında desteğini ve bilgisini bana sunmaktan 

çekinmeyen program öğrencisi kıymetli arkadaşıma ve çalışmanın hazırlanabilmesi için 

gerekli olan bilgi birikimini edinebilmemin kaynağı olan HARP AKADEMİLERİ 

KOMUTANLIĞI-SAREN bünyesindeki kıymetli hocalarıma da teşekkürü bir borç bilirim. 

Son olarak; maddi ve manevi desteklerini her daim hissettiren, moral ve 

motivasyonumun sürekli diri kalmasını sağlayan, dualarını biran olsun esirgemeyen kıymetli 

anne ve babama, değerli sabrı ve desteği için sevgili eşim BURCU GÜL GÜNER’ e sonsuz 

şükranlarımı sunuyorum. 

Tez, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek menfaatlerine katkı sağlayabilmesi temennisi 

ile hazırlanmıştır. 

 

İstanbul, 2017              Yusuf Görkem GÜNER 
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1. GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı’nın nükleer silahların etkisiyle yarattığı büyük tehlike 

ve yıkım potansiyelinin ardından, savaşın sona ermesiyle sıcak çatışma ortamları 

büyük ölçüde terkedilmiştir. Soğuk Savaş’ın başladığı bu dönemde istihbaratın 

önemi ve etkisi daha fazla kendini göstermeye başlamıştır. Muharebe alanlarında 

düşmanın hareket tarzlarının tespit edilmesine yönelik kullanılan taktik ve cari 

(anlık) istihbaratlar, Soğuk Savaş döneminde yerini uzun vadeli stratejiler 

oluşturmak amacıyla sürekli ve her türlü bilgi edinme çabasına bırakmış, teknik 

imkânlar da bu konuda gerekli desteği vermiştir. 11 Eylül 2001 sonrasında ise 

Dünya’nın güvenlik anlayışında yaşanan büyük değişim ve yaşanmış olan 

teknolojik ilerlemeler, istihbarat üretimine yeni boyutlar eklemiştir. 

Araştırmanın konusunu, istihbarat üretiminin geleneksel yöntemleri ve 

gelişmeler ışığında üretime gelen yeni boyutlar olan modern istihbarat 

yöntemlerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesi, bu bağlamda istihbarata karşı 

koymanın (İKK) modern ihtiyaçlarının tespit edilmesi oluşturmaktadır. Ayrıca 

modern yöntemler adı altında elektronik tabanlı toplamanın yanı sıra, esas olarak 

siber istihbarat ön plana çıkarılacaktır. İnternet kullanımının üst seviyelerde 

olduğu ve bilgisayar sistemlerinin her alana nüfuz ettiği ülkelerde var olan siber 

istihbarat tehdidi, alınan istihbari riskler ve önlemler de araştırmanın konuları 

arasında yer almaktadır.  

Bilgi çağının yaşandığı bu yıllarda artık istihbarat örgütlerinin bir devletin 

yalnızca gözü ve kulağı olmasından ve karar destek mekanizmalarına bilgi 

sağlamalarından öte, alınacak olan kararları yönlendirmede ve yönetmede aktif 

rol üstlendiği, böylece dolaylı olarak karar alıcı konumuna dönüştükleri 

görülmektedir. 

Söz konusu dönüşüm ile birlikte önemi gün geçtikçe artan istihbarat 

örgütlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilgi akışı için alana yönelik yapılacak her 

türlü çalışma, devlet güvenliğinin teminatı açısından hayati bir öneme haizdir. 

Dolayısıyla bu çalışma ile ulusal güvenliğe olumlu yönde bir katkı 
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sağlayabilmenin hedeflenmesi, çalışmanın esas önemini oluşturan 

unsurdur.Aynı zamanda bu çalışma, istihbarata karşı koymada sivil toplum 

desteğini sağlayabilmek ve bu desteğin sağlanması için büyük bir 

potansiyele sahip olan halk farkındalığının artırılabilmesi açısından ayrıca bir 

önem arz etmektedir. 

Tüm bu konuların daha rahat kavranabilmesi adına hemen her 

istihbarat çalışmasında olduğu gibi istihbarat kavramına ve alt bileşenlerine 

ayrıntılı bir açıklama getirilerek toplama faaliyetleri irdelenecektir. 

İstihbarat toplama faaliyetlerinden bahsedilirken, teknik ve insan 

istihbaratı olarak genel iki kategoride yoğunlaşılacaktır. Bu iki Kategori, tüm 

istihbarat faaliyetlerini kapsamı altına almaktadır. Ayrıca her türlü toplama 

yöntemini etkisiz hale getirebilmek için yürütülen istihbarata karşı koyma da 

konuya dahil edilecektir. 

İstihbarat, kimi çevrelerce akademik bir disiplin olarak 

değerlendirilebilse de,bundan ziyade devletlerin ellerinde tuttuğu örtülü ve 

zinde bir güçtür. Dolayısı ile ‘istihbarat’ özelinde bir teori ya da bakış açısı 

yer almamaktadır. Bu sebeple çalışmamızı dayandırabileceğimiz net bir 

kuram ya da kavramsal bir çerçeve bulunamamaktadır. İstihbarat 

çalışmaları kapsamında yer alan teori yoksunluğunun yanında konunun ele 

alış biçimine göre incelemeye dayanan ve tanımlayıcı bir araştırma 

yapılması hedeflenmektedir. Bununla beraber, Türkiye dışı ülkelere dair 

irdelenecek olan istihbarat operasyonları, uygulanan politikalar ve sonuç 

olarak karşı önlemler, realist bakış açısıyla değerlendirilecektir. 

Çalışmanın konu edindiği faaliyetleri incelerken öncelikle istihbarat 

kavramının ne olduğu ve bu kavramının tarihsel gelişimi açıklanmaya 

çalışılacaktır. Böylelikle istihbarata karşı koymanın da ne anlama geldiği ve 

kapladığı alan daha iyi anlaşılacak, ulusal güvenlik açısından önem derecesi 

daha net ortaya koyulacaktır.  

Bilgiye ulaşımı çok kolay hale getiren internet ile istihbarat örgütleri, 

birbirleri ile doğrudan ilişkili hale gelmiştir. Başka bir değişle internet ve 
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sosyal paylaşım siteleri, istihbarat faaliyetlerinin bir parçası haline gelmiş, 

gizli servislerin çalışma alanına giren propagandadan, en mahrem kişisel 

bilgilere ulaşıma kadar her nevi istihbarat faaliyetlerinin yürütülebileceği 

elverişli bir ortam oluşturmuştur. Bahsedilen gerekçeler dolayısı ile teknik ve 

sosyal olmak üzere çok fonksiyonlu bir alan olan internetin istihbarat 

boyutuyla değerlendirileceği bu çalışmada, bir savunma ve güvenlik 

fonksiyonu olarak istihbarata karşı koyma faaliyetine pozitif katkıda 

bulunabilmenin yolları aranmaktadır. 

Son olarak, çalışmada daha önce ortaya çıkarılmış olan gerçek 

istihbarat operasyonlarına ait bazı ‘çok gizli’ ibareli, şimdi ise açık kaynak 

olan sızdırılmış belgeler de, internet kaynağının ulaşıma kapatılabilecek 

olması ihtimali düşüncesiyle ekler bölümünde yer almaktadır.  
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2. İSTİHBARAT 

Kelime manası ile “istihbarat”, Türkçeye Arapçadan geçen 

kelimelerden biridir. ‘Haber’- Arapça okunuşu ‘ĥabar’ (َخبَر) kelimesinden 

türetilen ‘istihbar’ (إستخبار) kelimesi, yine Arapça kökenli olup, aynı zamanda 

Türkçe sözlükte de Arapçadaki anlamıyla aynı anlamda kullanılmaktadır. 

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) web sitesinde isim olarak yerini alan fakat 

anlam bakımından bir fiili ifade eden ‘istihbar’ kelimesinin hem Türkçede 

hem de Arapçadaki manası haber ve bilgi alma, duyma, öğrenmedir.1 

Haber kelimesinden türetilmesiyle elde edilen istihbarat kelimesi ise 

sözlükte yeni öğrenilen bilgiler, haberler, haber alma, duyumlar olarak 

anlam karşılığı bulmuştur.2 

Kelime manasına odaklanıldığı takdirde bir babanın müstakbel 

damadı hakkında edindiği bilgiler istihbarat, yaptığı eylem ise istihbar etmek 

olarak adlandırılabilir. Dolayısı ile sadece haber alma ve ya alınan haber 

olarak anlamlandırılan istihbaratın; doğrulanmamış bilgi, söylentiya da 

dedikodu olarak algılanabileceği ve herkes tarafından her an 

gerçekleştirilebilen bir eylem olabileceği düşüncesinin oluşması 

kaçınılmazdır. Fakat insanlık tarihinin başlangıcı ile birlikte her zaman var 

olan savaşlar ve bu savaşlarda yer alan casuslar, istihbarat kelimesine 

sözlük anlamının dışında çok daha ayrıştırıcı anlamlar yüklemektedir. 

Tarih boyunca savaşların kazanılmasındaki en büyük etkenlerden biri 

olan istihbarat işi ve bu sayede edinilen bilgi, büyük savaşçıların ve 

komutanların da en değer verdikleri ve üzerinde durdukları konu olmuştur. 

                                                           
1Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu internet sayfası, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59937b2d242

0e9.57145691, (15.06.2016) 

2Güncel Türkçe Sözlük, TDK internet sayfası, 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.599352c90eb

ab1.77229322, (15.06.2016)  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59937b2d2420e9.57145691
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59937b2d2420e9.57145691
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.599352c90ebab1.77229322
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.599352c90ebab1.77229322
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Nitekim Sun Tzu, 2500 yıl önce kaleme aldığı “Savaş Sanatı” adlı 

eserinde savaşı kolaylıkla kazanmanın ve zafere ulaşmanın istihbarata bağlı 

olduğunu söyleyerek önemini belirtmiştir. 2500 yıl öncesinde istihbaratın 

varlığı ve öneminden bahsedilmesi casusluğun ve ya istihbaratçılığın da 

bilinen en eski mesleklerden biri olduğunu3 kanıtlar niteliktedir. Dolayısı ile 

istihbarat işinin casuslukla özdeşleşmesi sonucunda anlamının yalnızca 

haber almadan ibaret olmayıp en eski çağlardan beri savaşların büyük 

ölçüde en belirleyici faktörleri olmayı başarmış nitelikli insanlardan oluşan 

casuslar topluluğunun yerine getirdiği temel bir görev olduğu söylenebilir. 

Casusluk aracılığı ile elde edilen bilgi ise duyumların ve dedikoduların 

ötesinde zaferi getiren, doğruluğu ve güvenilirliği en üst düzeye çıkarılmış 

‘haber’in adını istihbarata dönüştürmektedir. 

Modern çağa yaklaşmaya başladıkça bilgi üretiminin ve üretim 

çeşitlerinin sürekli kendini yenilemesi ve hızla artması ile birlikte 

istihbaratında faaliyet alanı genişlemiştir. Bu genişleme, istihbarat kavramı 

hakkında öne sürülen tanımlamaların çeşitliliğinin artmasına da sebebiyet 

vermiştir.  

İnsanoğlunun sınır tanımayan hırs ve menfaat elde etme 

çabalarından kaynaklanan çatışmalar ve savaşların getirdiği büyük kayıplar, 

rakibi savaşmadan yıkıma uğratabilmenin yollarını aratmaya sevk etmiştir. 

Askeri güç kullanmadan elde edilmeye çalışılan bu başarı, rakibin tüm imkân 

ve kabiliyetleri hakkında en doğru bilgiye, işlenmiş ve teyit edilmiş bilgiye 

yani istihbarata ulaşılması ile mümkündür. Aynı zamanda söz konusu yıkım 

amacıyla yapılacak olan tüm uğraşıların örtülü olarak yürütülmesi gerekliliği, 

amaca ulaşmak için yürütülen tüm faaliyetlerin de istihbarat kurumları 

tarafından yüklenilmesi gerekliliği sonucunu doğurmaktadır. Böylelikle 

istihbarat kavramına yüklenen anlamlar, aslında ucunun nerelere kadar 

gideceği kestirilemeyen işler bütününü kapsamaktadır. 

                                                           
3BjörnMüllerWille, Avrupa Birliği İstihbarat Kurumları Stratejik Raporu, Çev: Gül Arıkan 

Akdağ ve Mustafa Cenk Sanıvar, Tasam Yayınları, İstanbul, 2005, s. 4. 
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Muhtemeldir ki istihbarat, tanımlanabilmesi için bu denli geniş bir 

alan yelpazesinin her bir yaprağına dokunulması gereken nadir 

kavramlardan biridir. Açık bir yelpaze düşünüldüğünde, yelpazenin 

yapraklarını ayrı birer uzmanlık alanı, ayrı birer disiplin ve profesyonellerce 

yürütülen ayrı birer iş kolu olduğu varsayılırsa istihbarat, bu yelpazenin 

yapraklarını birbirine bağlayan merkez noktasıdır. 

2.1. Akademik – Kurumsal Yaklaşımlar ve Temel 

Unsurlar 

Tarihin her evresinde yaşamış ve başarıları ile adlarını tüm dünyaya 

duyurmuş olan liderler ve komutanlar, içinde bulundukları dönemin güvenlik 

anlayışlarına ve ihtiyaçlarına göre istihbaratın tanımını yaparlarken üzerinde 

durdukları ortak konu, savaşı kazanmanın ya da kendi gücünü hâkim 

kılmanın kilit noktasında istihbarat faaliyetlerinin yer alması olmuştur 

denilebilir. Fakat uzun yıllar askeri alanda hapsolmuş istihbarat kavramı 

hızla evirilerek sadece haber/bilgi alma olarak kalmayıp bilgiyle oynama, 

bilgiyi istenilen ölçüde yönetme ve yönlendirme ve hatta sabotajlar, yıkıcı 

faaliyetleri de içerisine almıştır.  

Güvenlik anlayışının farklılaşmasında referans noktalarından biri olan 

“Soğuk Savaş” dönemine kadar dahi gücün yalnızca askeri güç olarak 

düşünülmesi, istihbaratın sadece hasım olan devletin askeri manada imkân 

ve kabiliyetlerini tespit etmek amaçlı kullanılmasını sağlamıştır.4 Soğuk 

Savaş döneminin sona ermesi, sonrasında ise güvenlik ve tehdit 

algılamalarında yaşanan köklü değişiklik5 ve diğer taraftan teknolojide kısa 

zamanda yaşanan yüksek ivmelenme ile beraber güvenlik sistemlerine 

etkisi, merkez noktası istihbarat olan alanlar yelpazesini daha da 

                                                           
4 Mesut Hakkı Caşın, “Soğuk Savaş Sonrası Askeri Stratejik İstihbaratın Yeni Vizyonu”, 

Avrasya Dosyası, 2002, Cilt:8, Sayı:2, 254-294. 

5 Atilla Sandıklı ve Bilgehan Emeklier, “Güvenlik Yaklaşımlarında Değişim ve Dönüşüm”, Ed. 

Atilla Sandıklı, Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, 

Bilgesam Yayınları, 2012, s. 3-70. 
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genişletmiştir. Söz konusu gelişmeler sebebi ile aslında her bir tanım, 

tanımlayıcının istihbarat olgusunu hangi yönüyle algıladığını göstermektedir. 

İstihbarat kavramı başlığında da bahsedilmiş olan çok geniş alan 

yelpazesinin her bir yaprağında yerini almış profesyonellerin, 

akademisyenlerin ve konunun alanına göre uzmanlarının, bulundukları 

yelpaze yaprağının merkeze olan açısına göre merkezi tanımladıkları 

görülmektedir. Yelpazenin belki de en uç noktaları denilebilecek konuyla 

alakası olmayan sıradan vatandaşlara göre istihbarat denildiğinde akla 

sadece karanlık, gizemli adamlar, meçhul cinayetler, komplolar, suikastlar 

gelebilmekteyken, merkeze doğru yaklaşıldıkça algılama ve tanımlamaların 

uzmanlık alanlarına göre daha özellikli hale dönüşmesi elbette beklenilen bir 

durumdur. 

2.1.1. Akademik Yaklaşımlar 

Yerli ve yabancı kaynaklar incelendiğinde görülmektedir ki her bir 

çalışmacı, istihbarat kavramına en doğru olduğunu düşündüğü tanımlamayı 

getirebilme gayreti içerisinde olmuştur. Kavramın çok geniş bir alana 

yayılması, çok farklı disiplinlere bir yönüyle temas etmesi, tanımlamayı da 

aynı oranda zorlaştırmaktadır. Bu durum, üzerine yapılan akademik 

çalışmaların çoğunda neden istihbarat kavramının tanımlanmasına bu kadar 

önem verildiğini açıklar niteliktedir. 

Batı dünyası ile Türkiye menşeili istihbarat odaklı çalışmaların miktar 

bakımından ciddi farklılıkları bulunmaktadır. Batılı üniversitelerde 

istihbaratın akademik anlamda bir bilim olarak kabul edilerek okutulmaya 

başlanması yarım yüzyıldan beri devam etmektedir.6 Bir bilim olarak 

değerlendirilen ve üzerine çalışmalar yapılan her konunun nitelik ve 

uygulanabilirlik bakımından optimum seviyelere ulaşabileceği gerçekliğinden 

yola çıkılırsa, batı dünyasının konuya akademik anlamda eğilimi oldukça 

mantıklıdır. Türkiye’de ise bu mantığın henüz oluşmadığı görülmektedir. 

                                                           
6 David Kahn, “An HistoricalTheory of Intelligence”, IntelligenceandNational Security, 

Frank CassPublishers, 2001, Cilt 16, Sayı 3, s. 79-92. 
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Yarım yüzyıldır devam eden akademik çalışmalar sonucunda yirmi birinci 

yüzyılın başlangıcında batıdaki birçok üniversitede lisans ve lisansüstü 

dersler olarak sadece istihbarat değil, istihbaratın alt kolları olarak 

adlandırılan aldatma ve örtülü operasyonlar dahi yerini almıştır.7 

Uluslararası güvenlik anlayışının şekillenmesinde son referans noktası olan 

11 Eylül 2001 olayından sonra ise batılı üniversitelerde akademik anlamda 

istihbarat konusuna ve eğitimine eğilim daha da artmıştır.8 

Türkiye’deki üniversitelere bakıldığında ise istihbaratın uluslararası 

ilişkiler biliminin alt dalı olarak yalnızca 2 eğitim kurumunda yer aldığı 

görülmektedir ve söz konusu kurumlar sivil öğrencilere kısmen açık olmakla 

birlikte sivil eğitim kurumları değillerdir. Bazı vakıf üniversitelerinde alana 

ilişkin akademik eğitim girişimleri denenmişse de başarılı olunamadığı 

bilinmektedir. Sonuç olarak eklemek gerekmektedir ki; Türkiye’deki 

akademik camianın istihbarat kavramını bir bilim dalı olarak henüz 

değerlendirmediği söylenebilir. 

Batıya kıyasla henüz yeterli olmasa da Türkiye’de istihbarat 

konusunu akademik olarak inceleyen akademisyenler mevcuttur. Konu 

üzerine yapılan çalışmalar, onların da istihbarat kavramının tanımı üzerine 

yoğun bir şekilde durduklarını göstermektedir. 

Bu kapsamda kavram üzerine yerli literatürde adını duyurmuş 

kişilerin istihbarat tanımlarına değinmek gerekmektedir.  

İstihbarat Teorisi adlı eserin yazarı Prof. Dr. Ümit Özdağ istihbaratı 

şöyle tarif etmektedir:9 

                                                           
7 Michael G. Fry ve Miles Hochstein, “EpistemicCommunities: IntelligenceStudiesand 

International Relations”,  IntelligenceandNational Security, Frank CassPublishers, 1993, 

Cilt:8, Sayı:3, 14-28. 

8 Michael S. Goodman, “StudyingandTeachingAboutIntelligence: TheApproach in the United 

Kingdom”, Ed. AndresVaart, Studies in Intelligence, 2006, Cilt:50, Sayı:2, 57-65. 

9 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Yayınları, Ankara, 2008, s.31. 
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Özetle, istihbarat ulaşılabilen bütün açık, yarı açık 

ve/ve ya gizli kaynaklardan her türlü aracın kullanılması 

sonucunda elde edilen her türlü veri, malumat ve bilginin 

ulusal genel ve ya ulusal özel plandaki politikaların 

gerçekleştirilmesi ve ulusal politikalara zarar verilmesinin 

engellenmesi amacı ile toplandıktan sonra önemine ve 

doğruluğuna göre sınıflandırılması, karşılaştırılması, analiz 

edilerek değerlendirilmesi süreci sonucunda ulaşılan 

bilgidir. 

Bu tanımında Özdağ, istihbaratın bir süreç üzere üretilen bir ürün 

olduğu ve istihbaratın güvenlik kaygısı taşıdığı vurgusunu yapmıştır. Ayrıca 

Özdağ, aynı eserinde istihbaratın bir bilim olduğunu vurguladığını da 

belirtmektedir.10 

Köseli ise istihbaratı tanımlama hususuna bütüncül bir yaklaşımla, 

konu üzerine yapılmış birbirinden farklı çalışmalarda yer alan tanımları bir 

araya getirerek kapsamlı bir teşhis oluşturmaya çalışmıştır. İstihbarat ve 

bilgi kavramlarının birbirleri ile çok karıştırıldığını ifade ederek aradaki farkın 

ise istihbaratın, bilgiden ziyade toplanılan bilgilerin belli bir süreçten 

geçirildikten sonra ortaya çıkan bir ürün olduğunu söylemektedir. Bu 

yaklaşım paralelinde istihbarat üretmek yalnızca devletlerin değil, devlet dışı 

aktörlerin, şirketlerin vb. organizasyonlarında çok fayda gördükleri bir amel 

olduğu görüşünü belirtmektedir.11 

Aynı şekilde düşünülecek olursa aslında üniversitelerde, düşünce 

kuruluşlarında ve bilumum bilim merkezlerinde yürütülen bilimsel 

çalışmalar, makaleler, tezler ve benzerleri de bilginin kaynaktan toplanması, 

analiz edilmesi, birleştirilmesi ve bir sonuca varılmasıyla elde edilen ürün 

bakımından istihbarattır sonucuna varılabilir. Fakat devlet dışı 

organizasyonların devlet güvenliği amacı dışında ürettikleri bu gibi ürünlerin 

istihbarat olarak nitelendirilmesi konusunda tartışmalar halen devam 

etmektedir. Bu tartışmaların esas sebebi istihbaratın doğası gereği gizlilik ve 

                                                           
10 Özdağ, a.g.e., s. 23. 

11Mutlu Köseli, İstihbarat: Temel hususlar ve güncel konular, Adalet Yayınevi, Ankara, 

2011, s. 7-12. 



10 
 

güvenlik temelli ve bir kısmı da legal olmayan aktiviteleri içermesi gerektiği 

görüşüdür.12 Esasen istihbarat örgütlerine yüklenen vazifeler, bu görüşü 

desteklemektedir. 

Devlet dışı her nevi organizasyon ve yapıların istihbarat adı verilen 

ürünleri ve bu ürünleri değerlendiren üniteleri kendi yönetim şemalarında da 

“istihbarat birimi” ve benzeri adlarla adlandırılmaktadır. Buna örnek olarak 

bankalar gösterilebilir. Fakat farklı bir kavramı daha bu noktada ortaya 

koymakta yarar vardır; “bilgi yönetimi”.  

Bilgi yönetiminin tanımına bakılacak olursa, süreç odaklı istihbarat 

tanımlarıyla birçok yönden benzediği ve hatta aynı olduğu görülmektedir. 

Toplama, saklama ve nakletme olarak üç temel etkinliği barındıran bilgi 

yönetimi13, direkt organizasyon içinden ve ya dışından toplanan bilgilerin 

tasnif edilerek depolanması, yorumlanması ve güncellenmesi şeklinde süreç 

ve ürün odaklı tanıma sahiptir.14 Dolayısı ile Köseli’nin belirttiği gibi 

istihbarat ve bilgi kavramlarının birbirleri ile karıştırılmasından ziyade 

istihbarat ve bilgi yönetimi kavramlarının birbirleri ile karıştırılması daha 

olasıdır.  

İstihbaratın bu noktada farkı, doğası gereği sadece açık değil gizli ve 

edinilmesi yasak olan bilgilere erişimi, örtülü operasyonları, propaganda ve 

benzeri faaliyetleri de kendisinde barındırıyor olmasıdır. Bu çok ciddi 

farklılıktan ötürüdür ki aslında devlet dışı organizasyonların istihbarat 

kavramı yerine bilgi yönetimi kavramını kullanmaları daha doğru olacaktır. 

Uluslararası ilişkilerin ana aktörleri olan devletler aynı zamanda 

istihbaratın esas kullanıcıları konumundadır. İstihbarat terimini güvenlik 

                                                           
12 Peter Gill, “What is IntelligenceTheory?”, Toward a Theory of Intelligence: Workshop 

Report, RAND Corporation, 2006, s. 4-10.  

13 Peter Clarke ve Maggie Cooper, “Knowledge Management and Collaboration”, 2000, 

University of City, Department of Computing, http://ceur-ws.org/Vol-34/clarke_cooper.pdf 

(21.06.2016) 

14 Maria Martensson, “A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool”, 

Journal of Knowledge Management, Cilt:4, Sayı:3, 2000, s. 204-216. 

http://ceur-ws.org/Vol-34/clarke_cooper.pdf
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amacı dışında az öncede açıklandığı üzere yanlış kullanan birçok devlet dışı 

organizasyon, kar amacı güden özel şirketler, bankalar vb. var olsa da, 

aslında terimin varlığı insanlık tarihi ile eş değer olan savaşların varlığı ile 

özdeşleşmiş, harmanlanmıştır. Dolayısı ile devlet güvenliği, istihbarat 

kavramının akla gelen en temel odak noktasıdır denilebilir. Bu noktada 

devlet güvenliğinden kastedilen; politik-jeopolitik, psikolojik, ekonomik, 

askeri vb. topyekûn unsurların tehdit ve tehlikelere karşı izole olma halidir. 

Realist bir bakış açısıyla uluslararası ortamda diğer devletlere karşı 

güvenliği sağlayabilmek, rakiplere karşı üstünlük kurabilmeyi 

gerektirmektedir.15 Bu gereklilikten yola çıkıldığında sıcak çatışma ortamı 

olmasa dahi enformasyon anlamında sürekli görünmez bir çatışmanın varlığı 

kaçınılmazdır. Buraya kadar yapılan istihbarat tanımlarında anarşik 

uluslararası ortamın mevcut çatışma halinin gerekliliği olarak temel 

istihbarat fonksiyonları olan hilelerin, aldatma operasyonlarının, propaganda 

ve dezenformasyonların, koruyucu güvenliğin üzerinde durulmaması, 

tanımda hep bir eksikliğin var olduğu sonucunu doğurmaktadır.16 

Uluslararası ortamdaki devletler arasında savaşa varmayan örtülü 

opsiyonların tercih edilmesi, bu tercih doğrultusunda gizliliğin maksimize 

edilmesi, bir döngü halinde sürekli ve doğru bilgi üretimi ve bu bilgiler 

ışığında seçilen politikaların propaganda vasıtaları ile desteklenme gerekliliği 

istihbarat fonksiyonlarının uluslararası siyaset arenasında rolü ve önemi 

konusunda ana hatları oluşturmaktadır.17 

İstihbarat kavramına akademik bakış açısının daha çok bilgi üretimi, 

nitelikli bilginin kendisi gibi ürün ve süreç odaklı olduğu görülmektedir. 

Fakat yukarıda açıklama getirilmeye çalışılan anlamıyla devlet güvenliğine 

yönelik, kullanıcısı devlet yöneticileri olan ve içerisinde birçok bilgi edinme 

                                                           
15 Övgü Kalkan Küçüksolak, “Güvenlik Kavramının Realizm, Neorealizm ve Kopenhag Okulu 

Çerçevesinde Tartışılması”, Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Dergisi, 2012, Cilt:4, 

Sayı:14, s. 202-207.  

16Sait Yılmaz, 21. Yüzyılda Güvenlik ve İstihbarat, Alfa Yayınları, İstanbul, 2006, s. 140. 

17 Yılmaz, a.g.e., s. 140. 
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harici hareket tarzlarını da barındıran işler bütünü –ki bu anlamıyla ‘devlet 

istihbaratı’ ismiyle zaman zaman anılabilir.- olarak bu çalışmada yer 

bulacaktır. 

Tanımlamalar ve bilinen gizli ve açık faaliyetler göz önüne 

alındığında genel olarak istihbaratın üç temel başlık altında vuku bulduğu 

belirtilmektedir: 

• Toplama, ayrıştırma, üretim ve iletim olarak tarif edilen 

istihbarat çarkının, devlet güvenliğini doğrudan ya da dolaylı 

olarak ilgilendiren olaylar ile ilgili bilgi toplaması. 

• Rakip devletlerin faaliyetlerinin tespit edilip 

engellenmesi (istihbarata karşı koyma) 

• Rakip devletlerin zarara uğratılmasını sağlayacak örtülü 

operasyonlar.18 

Tüm bu yaklaşımlar çerçevesinde iyi ve eksiksiz bir istihbarat 

tanımının şu öğeleri içermesi beklenebilir: 

1. Devlet. 

2. Amaç olarak güvenlik ve beka. 

3. Farklı disiplinleri içeren bilim. 

4. Her türlü yöntemi (legal/illegal) bünyesinde barındıran 

toplama. 

5. Bilgi / Nitelikli bilgi. 

6. Süreç ve devamlılık. 

7. Örtülü operasyonlar ve psikolojik harp. 

8. Gizlilik. 

9. Karşı koyma. 

Net ve herkesçe kabul edilmiş ortak bir tanım henüz var olmasa da, 

yapılacak olan tanımın yukarıda verilen öğeleri barındırması gerektiği 

                                                           
18RoyGodson, DirtyTricksorTrumpCards: U.S. Covert Action &Counterintelligence, 

Transaction Publishing, New Jersey, 2004, s. 13. 
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düşünülmektedir. Fakat bu kadar zengin içerikli bir kavramın sadece 

yukarıdaki öğelerle yeterli bir tanıma kavuşacağının iddia edilemeyeceği de 

belirtilmesi gereken bir husustur. 

2.1.2. Kurumsal Yaklaşımlar 

İstihbarat kavramına kurumsal yaklaşımlardan kastedilen, devlet 

istihbaratı olarak ta isimlendirilen işler ve hizmetler bütününün yüklenicileri 

olan devlet istihbarat örgütleri ve Türk istihbarat kurumlarının söz konusu 

kavramı nasıl tanımladıklarıdır. 

Belirtmek gerekmektedir ki; kavramın tanımını kim nasıl yapmış 

olursa olsun, işin gerçek yüklenici ve uygulayıcı kurumlarının kamuoyuyla 

paylaştıkları tarif ve tanımlar, muhatap alınmasını zorunlu kılan resmi 

kaynaklar olarak değerlendirilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat hizmetini 17 ayrı 

kurumdan almaktadır ve bu büyük servis ağı ABD istihbarat topluluğu (US 

IntelligenceCommunity) olarak adlandırılmaktadır.19 Esasen bu 17 kurumun 

içerisinde yer alan Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Ofisi (Office of theDirector 

of NationalIntelligence – DNI), diğer 16 kurumun yöneticisi pozisyonunda 

olduğu için topluluk sayısı çoğu yerde 16 olarak geçmektedir.20 

Misyonunu istihbarat entegrasyonunu yönetmek ve istihbarat 

topluluğunun mümkün olan en iyi istihbaratı üretebilmesini sağlamak21 

olarak açıklayan DNI, istihbarat kavramına şöyle bir açıklama getirmiştir:  

İstihbarat, ABD ulusuna, vatandaşlarına, mülklerine ya 

da çıkarlarına karşı tehdit içerikli; kitle imha silahlarının 

                                                           
19Nina Agrawal, Los Angeles Times, 17.01.2017, http://www.latimes.com/nation/la-na-17-

intelligence-agencies-20170112-story.html(21.01.2017).  

20Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Topluluğu’na Genel Bir 

Bakış, http://www.ozelburoistihbarat.com/Content/images/archieve/amerika-birlesik-

devletleri-istihbarat-topluluguna-genel-bir-bakis-d409b989-3afb-4370-b697-

0767bbeed771.pdf (25.06.2016). 

21Office of theDirector of NationalIntelligence,https://www.dni.gov/index.php (29.06.2016). 

http://www.latimes.com/nation/la-na-17-intelligence-agencies-20170112-story.html
http://www.latimes.com/nation/la-na-17-intelligence-agencies-20170112-story.html
http://www.ozelburoistihbarat.com/Content/images/archieve/amerika-birlesik-devletleri-istihbarat-topluluguna-genel-bir-bakis-d409b989-3afb-4370-b697-0767bbeed771.pdf
http://www.ozelburoistihbarat.com/Content/images/archieve/amerika-birlesik-devletleri-istihbarat-topluluguna-genel-bir-bakis-d409b989-3afb-4370-b697-0767bbeed771.pdf
http://www.ozelburoistihbarat.com/Content/images/archieve/amerika-birlesik-devletleri-istihbarat-topluluguna-genel-bir-bakis-d409b989-3afb-4370-b697-0767bbeed771.pdf
https://www.dni.gov/index.php
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geliştirilmesi, yaygınlaşması ve kullanımını kapsayan; ABD 

ulusal ve ya anavatan güvenliğine yönelik herhangi bir 

hareketi içeren ABD içinden ve ya dışından toplanan 

bilgilerdir. İstihbarat, herhangi bir yerdeki görünmeyen 

potansiyel tehditler ve fırsatlar hakkında da bilgi 

sağlayabilir, önerilen politika seçeneklerinin muhtemel 

sonuçlarını kıymetlendirebilir… ve ABD resmi yetkililerini 

yurtdışı seyahatlerinde karşı istihbarat ve güvenlik 

hususunda bilgilendirir.22 

İstihbaratın ne olduğuna dair DNI’ın sitesine koyduğu bu tanımda 

istihbaratın sürekli bir bilgi, bilgilendirme, muhtemel sonuçları öngörme, 

tahmin etme işi olduğunu göstermektedir. ‘Bilgi’ diyerek bir ürün ve hizmet 

olduğu vurgulanmıştır. 

ABD istihbarat direktörlüğünün bu tanımı yalnızca Amerikan değer 

ve çıkarlarına hizmet eden bir çalışmadan söz etmektedir. Fakat içerisindeki 

‘ABD’ kelimeleri bir kenara bırakılırsa eğer, görülmektedir ki tehdit ve 

güvenlik baskın bir şekilde vurgulanmıştır. Aynı zamanda yine ‘tehdit’ ile 

beraber kullanılan ‘fırsat’ ifadesiyle salt bir güvenlik anlayışının dışında 

menfaat sağlayacak arayışlardan da bahsedilmiştir. Fakat yurtdışı 

seyahatleri kapsamında karşı istihbarat ve güvenlik amaçlı 

bilgilendirmelerden bahsedilmesi de istihbaratın güvenlik ve tehditlerden 

izole olma temel amaçlarının olduğunu göstermektedir. 

ABD istihbarat topluluğu içerisinde yer alan, genel olarak herkesçe 

bilinen dış istihbarat servisi Merkezi İstihbarat Ajansı (Central 

IntelligenceAgency – CIA) ise vizyon ve misyon olarak kamuoyuyla 

paylaştığı bilgilendirmede ‘covertaction’ ifadesini kullanmıştır. Misyon başlığı 

altında başkanın direktifleri doğrultusunda örtülü operasyon gerçekleştirmek 

mealinde bir cümle ile istihbarat işinin yalnızca bilgi sağlama hizmetinden 

ibaret olmayıp gizli, örtülü operasyonları da içerdiği belirtilmektedir.23 

                                                           
22 DNI,https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/what-is-intelligence (29.06.2016). 

23Central IntelligenceAgency,https://www.cia.gov/about-cia/cia-vision-mission-values 

(26.06.2016). 

https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/what-is-intelligence
https://www.cia.gov/about-cia/cia-vision-mission-values
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Kanada Güvenlik ve İstihbarat Servisi (Canadian Security 

Intelligence Service – CSIS) sıkça sorulan sorular sayfasında ise istihbaratı 

‘güvenlik istihbaratı’ ve ‘dış istihbarat’ olmak üzere iki ayrı başlıkta 

tanımlamıştır.24 

Güvenlik istihbaratı başlığı altında istihbaratın, güvenlik tehditlerine 

ilişkin bilgilerin toplanması, harmanlanması, değerlendirilmesi ve analizi 

sonucunda ortaya çıkan bir ürün olduğu vurgulanmaktadır. 

Dış istihbarat başlığı altında ise yabancı devletlerin faaliyetleri, 

niyetleri ve kabiliyetleri hakkında toplanılan bilgi olduğu belirtilmektedir. 

İstihbaratın bilgi, yani bir ürün ve süreç olduğunu belirten CSIS, hikâyenin 

arkasındaki hikâyeyi nakletmek olarak kısaca bir tanım da eklemekte ve 

ulusal güvenliğe karşı tehditlerin bertaraf edilmesi adına tüm yetkiye sahip 

olunduğunu belirterek istihbarat hizmetinin ürün ve bilgi sağlama dışındaki 

faaliyetleri de içerdiği anlayışını üstü kapalı bir şekilde ortaya koymaktadır.25 

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North AtlanticTreatyOrganization 

– NATO)’nün resmi terminoloji veri tabanında ise istihbaratın, tehditleri 

tanımlayabilmek ve sömürü fırsatlarını sunabilmek amacıyla diğer aktörlerin 

imkân-kabiliyetleri, niyetleri ve çevre hakkında bilgilerin toplanması ve 

işlenmesi sonucunda ortaya çıkan ürün olduğu belirtilmektedir.26 Ürün olma 

özelliğinin ortaya konulmasının yanında ‘sömürü’ fırsatlarını sunmak gibi bir 

amaca hizmet etmenin istihbarat tanımında yer bulması, oldukça dikkat 

çekici ve gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. 

Türkiye güvenlik birimleri tarafından da bir takım tanımlar ortaya 

konulmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı 

                                                           
24Canadian Security Intelligence Service, https://www.csis-scrs.gc.ca/bts/fq-en.php 

(28.06.2016). 

25CSIS,https://www.csis-scrs.gc.ca/bts/fq-en.php (28.06.2016). 

26North AtlanticTreatyOrganization, TheOfficial NATO Terminalogy Database, 

https://nso.nato.int/natoterm/Web.mvc (03.07.2016) 

https://www.csis-scrs.gc.ca/bts/fq-en.php
https://www.csis-scrs.gc.ca/bts/fq-en.php
https://nso.nato.int/natoterm/Web.mvc
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tarafından yapılan tanımda toplanan bilginin bir süreç dâhilinde işlenmesi ile 

elde edilen sonuç olduğu belirtilmiştir.27 

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı’nın (MİT) resmi internet 

sitesinde ise istihbaratın, devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda çeşitli kaynaklardan elde edilen haber ve bilgilerin işlenmesi 

ile ortaya çıkan ürün olduğu belirtilmiş, bu ürüne ulaşabilmek için 

ihtiyaçların belirlenmesinden ürünün ortaya çıkışına kadar tüm süreci 

kapsayan işler bütünü ise ‘istihbarat faaliyeti’ olarak adlandırılmıştır.28 

MİT tarafından istihbarat faaliyeti olarak isimlendirilen işin amaçları 

incelendiğinde ise ‘…önceden bilgi sahibi olmak’, ‘…imkân ve kabiliyetleri 

ortaya çıkarmak’, ‘…önceden tespit etmek’, ‘…gerçeklere ulaşabilmek’ gibi 

ifadelerin varlığı, ortaya konulan tanımda istihbaratın nitelikli bilgi 

edinmekten başka herhangi bir hizmetten ve ya faaliyetten bahsedilmediği 

görülmektedir. 

Sonuç olarak istihbarat kurumlarının resmi internet sitelerinde 

yapılan tanımlamalarda ortak nokta olarak istihbaratın bir süreç içerisinde 

işlenmiş bilgi ve ürün olduğu görülmektedir. Aynı zamanda bir diğer ortak 

nokta da güvenlik ve tehdit kavramlarına yapılan vurgudur. Fakat eklenmesi 

gerekir ki Türkiye gizli servisinin kavrama ilişkin tanımı daha çok kelime 

manasıyla sınırlandırılmış vaziyette kalmakta, faaliyete ilişkin bilgi toplama 

ve işleme dışında herhangi bir hizmete ve iş yüküne değinilmemekte, diğer 

servislerin belirttiği açıklıkta bir tanıma yer verilmemektedir. 

Gizli servislerin yaptıkları iş kapsamında istihbaratı somut bir ürün 

olarak görmeleri ve yorumlamaları bir üretici olarak beklenen bir durumdur. 

Fakat genel olarak istihbarat denildiğinde bir ürün olan istihbarat, bir kurum 

olan istihbarat, bir bilim olan istihbarat ve son olarak gizli kalması gereken, 

                                                           
27 Emniyet Genel Müdürlüğü, İstihbarat Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi, 

http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Istihbarata-%C4%B0liskin.aspx (01.07.2016)  

28 Milli İstihbarat Teşkilatı Resmi İnternet Sitesihttp://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html  

(01.07.2016) 

http://www.istihbarat.pol.tr/Sayfalar/Istihbarata-%C4%B0liskin.aspx
http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html
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gizli işlerin yürütüldüğü bir faaliyet olarak istihbarat anlayışları devam 

etmektedir. Söz konusu bu algılama ve anlayışlar tek başına ele alındığında, 

istihbaratın kapsamı ve tanımları da göz önüne alınırsa eksik denilebilir fakat 

yanlış ve ya hatalı denilemez. 

2.1.3. İstihbaratın Temel Unsurları 

Doğası gereği devlet istihbaratı gizlilik ilkesi üzerine bina 

edilmektedir. Tüm gizli servislerin en belirgin ortak özellikleri, onlara verilen 

ortak isimden de anlaşılacağı üzere faaliyetlerini sıkı gizlilik kuralları 

çerçevesinde yürütmeleridir. Ayrıca istihbaratı diğer entelektüel 

faaliyetlerden ayıran öğelerden biri de gizliliktir.29 Polis Koleji İstihbarat 

Öğretmenliği yapmış olan Kadri Gülen, istihbaratı tanımlarken devletin 

güvenliği ile ilgili haber ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışından görünmeden 

görebilmek, duyulmadan duyabilmek suretiyle toplayıp bunlardan 

faydalanabilme sanatı olarak tanımlamış, böylece ‘görünmeden’ ve 

‘duyulmadan’ kelimelerini kullanarak gizliliğin önemini ortaya koymuştur.30 

Dolayısı ile devlet istihbarat hizmetlerinin üzerine kurulu olduğu üç 

temel unsur olan: 

• Bilgiyi toplama yani istihbaratın kendisi,  

• Bilgiyi koruma yani istihbarata karşı koyma ve  

• İngilizcede ‘covertactions’ denilen örtülü operasyonlar. 

Az önce bahsedilen gizlilik ilkesine riayet edilerek icra edilmektedir. 

2.1.3.1. Bilgi toplama / İstihbarat Üretme 

Bu noktada ilk unsur olan bilgi toplama yani istihbarat (bilginin 

işlenmesi ile oluşan son ürün), şu tip kaynaklardan toplanmaktadır: 

                                                           
29Abram N. Shulsky ve Gary J. Schmitt, Silentwarfare: Understandingthe World of 

intelligence, PotomacBooks, Dulles-Virginia, 2002. Aktaran: Köseli, a.g.e., s.9. 

30Aziz Yakın, İstihbarat Casusluk Ve Casuslukla Mücadele, Dışişleri Akademisi Yayınları, 

Ankara, 1969, s. 33. 



18 
 

1. Açık kaynaklar (Elde edilmesi ve başkasına verilmesi mahalli 

kanuna ve nizamlara göre suç teşkil etmeyen haber kaynaklarıdır – 

Örnek: Kitap, dergi, turistler, web siteleri vs.). 

2. Yarı açık kaynaklar (Herkes tarafından sağlama olanağı 

olmayan fakat resmi görevleri bakımından kişiler ve kurumlar 

tarafından elde edilmesi mümkün olan kaynaklar). 

3. Kapalı (gizli) kaynaklar (İstihbarat araştırmacıları tarafından 

yalnızca gizli yöntemlerle kendilerinden bilgi elde edilebilen 

kaynaklardır).31 

İlk temel unsur olan toplama ve üretmede açık ve yarı açık 

kaynaklar yer alsalar dahi bilgilerin toplanma amacı, işlenirken izlenen 

prosedürler ve varılan sonuç, açık kaynaktan edinilen bilgiyi gizli bir 

istihbarat haline getirmektedir. 

Teknik cihaz ve aletler aracılığı ile kaynaklardan toplanan bilgi ve ya 

insan vasıtası ile toplanan bilgi, istihbaratın bu ilk temel unsurunda birlikte 

yer almaktadır. Teknik cihazlar vasıtası ile yapılan istihbarata ayrıca 

değinilecektir.   

Espiyonaj:İstihbaratın üç temel unsurlarından olan bilgi toplamanın 

en özel ve eski yöntemidir. Espiyonaj Türkçe’yeFransızca’dan geçmiş bir 

kelimedir ve ayrıca yine Fransızca’danTürkçe’ye geçen ispiyon kelimesi ile 

aynı köklere sahiptir.32 

Casusluk anlamına gelen espiyonaj, genel olarak gizli olan, korunan 

bilgileri, gizli kişiler ve yöntemlerce elde etme uğraşı olarak tarif edilebilir. 

Casusluk iş yükünün esas yüklenicisi ve uygulayıcısı insan unsurudur. 

                                                           
31 Kaya Karan, İstihbarat ve Bilgi Yönetimi Dersi,Harp Akademileri Komutanlığı-Stratejik 

Araştırmalar Enstitüsü (HAK-SAREN), 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı. 

32 TDK, 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59a41fa7957b52.1

2196422 (09.07.2016) 

Nişanyan Sözlük, http://www.nisanyansozluk.com/?k=ispiyon&x=14&y=11 (09.07.2016) 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59a41fa7957b52.12196422
http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59a41fa7957b52.12196422
http://www.nisanyansozluk.com/?k=ispiyon&x=14&y=11
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Dolayısı ile espiyonaj aynı zamanda insan istihbaratı (İNİS)* adıyla da 

anılabilmektedir.33 

2.1.3.2. Örtülü Operasyonlar 

İngilizcede ‘covertactions’ ve ya ‘covertoperations’ olarak kullanılan 

örtülü operasyonlar, istihbarat örgütlerince planlanan, uygulanan ve 

gerektiğinde başka kurum ve ya organizasyonlara da yine istihbarat 

örgütlerince uygulatılan faaliyetlerdir. Ulusal güvenlik hedeflerinin 

gerçekleştirilmesinde devlet istihbarat sisteminin bir parçası olması nedeni 

ile istihbaratının temel unsurları arasında yer almaktadır.34 

Gerçek anlamıyla savaşlar, savaşlara ayrılan kaynaklar ve son 

teknolojik gelişmişlik düzeyi ile yaşanabilecek kayıplar da göz önüne 

alındığında devletler tarafından tercih edilmek istenmemektedir. Savaşla 

elde edilmek istenen üstünlüğü savaş tercih edilmeden elde edebilmenin 

daha makul, sessiz ve ucuz yöntemlerin arayışı örtülü operasyonları 

doğurmaktadır. 

‘Üçüncü seçenek’ olarak ta adlandırılabilen örtülü operasyonlar dış 

politika kararlarının uygulanmasında doğrudan savaş ve ya diplomasinin 

haricinde rakip ve ya hedef ülkenin sergileyeceği tutumu yönlendirmeyi 

amaçlayan ‘üçüncü’ bir seçenektir.35 Diplomasinin yetersiz kaldığı 

durumlarda diplomasiden daha sert ve tesirli, savaş ve ya askeri 

                                                           
33Abram N. Shulsky ve Gary J. Schmitt, Silentwarfare: Understandingthe World of 

intelligence, PotomacBooks, Dulles-Virginia, 2002, s. 11. 

34Sam C. Sarkasian, National Security: Policymakers, ProcessesandPolitics, 2. Edition, 

LynneRiennerPublishers, Boulder, CO, 1995, s. 140. 

*Detaylı açıklama için bk.s. 35. 

 
35RhodriJeffreysJones, The CIA andAmericanDemocracy, Yale UniversityPress, New 

Haven, 1989, s. 45. 
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müdahalenin gereksiz ve uygun olmadığı durumlarda ise yıkıcılık oranı daha 

az ve maliyet açısından çok daha ucuz olan bir yöntemdir.36 

Örtülü operasyon, istihbaratın içinde istihbaratın kelime manasının 

gerektirdiği bilgi toplamanın ve nitelikli bilgi üretiminin ötesinde hasım ve ya 

hasım olması muhtemel devletin istenilen yönde reaksiyon göstermesi, 

siyasi kararlarını istenilen yönde değiştirmesi ve hatta liderlerini 

hükumetlerini değiştirmesi için yapılan operasyonlardır.37 

Örtülü operasyonlar örtülü yani uygulayıcı ve uygulatanlar tamamen 

birbirinden bağlantısız gibi kurgulanmakta ve gizlenmektedir. En zayıf halka 

olan uygulayıcılar tespit edilebilse dahi inkar etmeye müsait bir kurgu ve 

dizayn önceden hazırlanmıştır. Örtülü olmasının sebebi fail devletin kendisini 

uluslararası hukukun ön gördüğü sorumluluklardan izole etmesi, devletin 

saygınlığını ve güvenilirliğini böylece koruması denilebilir. Öyle ki, devletler 

müttefiki oldukları devletler üzerinde dahi örtülü faaliyetlere sıklıkla 

başvurmaktadır. Operasyonlar kapsamında icra edilenler açık bir şekilde 

olması sonucunda savaş ilanını gerektirebilmektedir. Zira bir gazeteciye, 

siyasiye ve hatta üst düzey devlet yöneticilerine suikasttan, hedef ülkedeki 

mafyalara destek vermeye, terörist grupları destekleyip yönetmeye ve 

saldırılar düzenletmeye kadar çok kapsamları yöntemleri içerebilmektedir. 

Sabotaj ve sübversiyon da (subversion) denilen yıkıcı faaliyetler, örtülü 

operasyon kapsamında değerlendirilmektedir. 

Sabotaj: Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi, bir tesisi, bir durumu 

bozmayı, yıkmayı ve ya tahrip etmeyi amaçlayan eylemlerdir. 

Sabotajın amacına ulaşabilmesi için kaliteli bir istihbarata dayanması 

ve gizliliğe yüksek seviyede riayet edilerek hazırlanması gerekmektedir. 

                                                           
36 Cüneyt Arcayürek, Darbeler ve Gizli Servisler,Bilgi Yayınevi, Ankara, 1990, s. 44. 

Loch K. Johnson, “Covert Action andAccountability: Decision-

MakingforAmerica'sSecretForeignPolicy”, International StudiesQuarterly, 1989, Cilt 33, 

Sayı 1, s. 81-109.17 

37 Yılmaz, a.g.e., s. 156. 
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Dolayısıyla sabotajları gizli servislerin planlayıp tertiplemesi 

gerekmektedir.38 

Sübversiyon (Yıkıcı Faaliyet): Devletin anayasasıyla belirlenmiş 

yönetim biçimini değiştirmeye, devletin bütünlüğünü parçalamaya, devletin 

otoritesini ortadan kaldırmaya yönelik iç ve dış organizasyonlar tarafından 

legal ve illegal olarak yönlendirilen faaliyetlerdir. 

Sübversiyon ve sabotaj faaliyetlerinin çok büyük bir kısmı yabancı 

istihbarat örgütleri tarafından organize edilmesi ve ya desteklenmesine 

rağmen aynı faaliyetler o ülkenin kendi vatandaşları tarafından yerli kökenli 

olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

2.1.3.3. Bilgiyi Koruma / İstihbarata Karşı Koyma* 

İstihbaratın temel unsurları olarak sıralanan nedenlerle her devlet 

varlığını sürdürebilmek için yabancı istihbarat servislerinin kendisine yönelik 

haber toplama ve kıymetlendirme, casusluk (espiyonaj), yıkıcı faaliyetler 

(sübversiyon), sabotaj faaliyetleriyle yerli kökenli yıkıcı faaliyetleri 

kapsamak üzere top yekun istihbarat faaliyetlerini ortaya çıkarmak, kontrol 

altında tutmak ve tesirsiz hale getirmek zorundadır.  

                                                           
38 Yakın, a.g.e., s. 205. 

*Detaylı açıklama için bk.s. 22. 
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3. İSTİHBARATA KARŞI KOYMA (İKK) 

İstihbarata karşı koymanın birçok kaynakta bir çok kişi tarafından 

küçük değişiklikler, ekleme ve ya çıkarmalar yapılarak tanımlandığı 

görülmektedir. İKK, bir ulusu, hasım istihbarat servislerinin her türlü 

hareketine karşı korumak39 şeklinde tanımlanabilirken bu tanım çok genel 

bir hat çizmektedir. Daha da açmak gerekirse başka bir kaynağa göre İKK, 

yabancı istihbarat örgütleri tarafından gelen/gelebilecek tehditlerin ortaya 

çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesi, bu örgütlerin hedef aldıkları devletin, 

yine bu örgütleri kendi çıkarları için kullanması olarak ifade edilmektedir.40 

Bunun yanında sivil kuruluşları, hükümet dışı organizasyonları, terör 

örgütlerinin istihbarat toplama faaliyetlerini, yabancı devlet destekli her 

türlü faaliyeti de İKK’nın çalışma alanı içerisine toplamak mümkündür.41 

Dolayısı ile sadece devletin mahrem olan bilgisinin ele geçirilmesi değil, 

devletin içten ve dıştan mevcut düzenini bozacak, yıkıcı faaliyetlerle infiale 

sürükleyecek, halkın var olan ve benimsenen değerlerini yok etmeye yönelik 

her faaliyete karşı da bir savunma mekanizması olarak İKK yer almaktadır. 

Küreselleşmenin ve teknolojinin hızla ilerlediği dünyada istihbaratın 

faaliyet alanının aynı hızla genişlemesi; İKK’nın da faaliyet alanını doğru 

orantılı olarak genişletmektedir. Bu sebeple İKK tanımı yapılırken devlet dışı 

varlıkların hareketleri, kamu düzenini bozacak ve ya milli güvenliği 

zedeleyecek faaliyetler, milli değerleri hedef alan her türlü organizasyon da 

kendine yer bulabilmektedir. Sonuç olarak İKK, istihbaratın doğasında olan 

espiyonaj, sübversiyon ve sabotaj faaliyetlerine karşı topyekûn bir kontra 

çalışması olmakla beraber teknolojinin getirdiği yeni istihbarat alanlarına 

karşı da yürütülen bir savunma faaliyetidir. 

 

                                                           
39Shulsky ve Schmitt, a.g.e.,s. 99. 

40Godson, a.g.e.,s. 9. 

41Köseli, a.g.e.,s. 30. 
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3.1. Tanım Karmaşası 

İngilizce ‘counterintelligence’ Türkçe’ye tam olarak ‘kontra-

istihbarat’, yani ‘karşı istihbarat’ olarak çevrilmesine karşın, tanımına 

bakılacak olursa ‘İstihbarata Karşı Koyma’ ya karşılık geldiği görülmektedir. 

Türkçe literatürde var olan anlam ve bunun yol açtığı tanımlama karmaşası 

ise tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Karşı istihbarat, birçok kaynakta 

İKK’nın yerini almış bir şekilde İKK ile eş anlamlı ve ya İKK ile beraber 

kullanılmaktadır. Fakat karşı istihbarat kavramı; yabancı istihbarat 

faaliyetlerinin tespiti, çalışma yöntemleri ve kullanılan kişilerin deşifre 

edilmesi vb. amacıyla yürütülen aktif çalışmalar şeklinde bir algı 

oluşturmaktadır. İKK ise, ileride daha ayrıntılı üzerinde durulacak olan aktif 

ve pasif tüm yöntemleri bünyesinde toplayan topyekûn mücadelenin çatısı 

ve genel adı olmaktadır. 

Karşı istihbarat kavramının İKK ile eş anlamlı kullanılmasının ortaya 

çıkardığı bir diğer karışıklık ise kontra-espiyonaj yani karşı espiyonaj (karşı 

casusluk olarak ta kullanılmaktadır.) kavramının da bu konuya dahil 

olmasıdır. Fakat dikkat etmek gerekir ki karşı istihbaratın oluşturduğu algı, 

karşı espiyonaj ile aynı aktif çalışmayı işaret etmektedir. 

Tüm bu açıklamaların ardından yabancı istihbarat faaliyetleri ile 

mücadelenin –ki bundan sonra İKK olarak adlandırılacaktır- kapsam ve 

faaliyetlerine yönelik ayrı başlıklar altında net tanımlamalara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

3.1.1. Karşı Espiyonaj (Karşı Casusluk) 

Karşı espiyonaj, devlet sır ve mahrem bilgilerini gizlemek gibi pasif 

bir durum değil, bu bilgileri çalanları, açıklayanları arayıp bulmak, gerekirse 

yakalamak gibi pozitif ve dinamik bir faaliyettir.42 

 

                                                           
42Yakın, a.g.e.,s. 182. 
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Dikkat etmek gerekir ki birçok kişi karşı espiyonaj ile İKK’yı 

kavramsal olarak karıştırırken, daha sonra değinilecek olan koruyucu 

güvenlik önlemlerini de beklentiler açısından karşı espiyonajla 

karıştırmaktadır. Farkı ise hareket tarzları ve çalışma şekilleri ortaya 

koymaktadır. Bu farkı Turhan Şenel’ in karşı espiyonaj tanımı ortaya 

koyabilmektedir. Şenel, karşı espiyonajı “Espiyonaj faaliyetlerinin teşhisi, 

takibi ile bu faaliyete katılanların yakalanmalarını, teşkilat ve sistemlerinin 

imha edilmesini amaç edinen aktif veçhesi anlaşılır.”43 Şeklinde 

tanımlamıştır.  

Fark şudur ki; karşı espiyonaj çalışması, yabancı servislerin 

espiyonaj faaliyetini olay meydana gelmeden öncesi için değil, sonrası için 

bir tespit ve gerekirse yakalama işlemidir. Yabancı espiyonaj faaliyetlerini 

başarısız kılmak ve engellemek, pasif önlemler ile gerçekleşmektedir. Bu 

fark Aziz Yakın’ın açıklaması ile daha iyi anlaşılmaktadır; 

Aradaki bu farkın bilinmemesi dolayısıyla bazı kimseler 

haksız yere istihbarat kuruluşlarını suçlarlar. Mesela 

casusluğa karşı koymakla görevli servislerin, bir casusu, 

vazifesini yapmadan önce niçin yakalamadıklarını sorarlar, 

tenkit ederler. Bilmezler ki casusun vazifesini yapmasına 

engel olmakla görevli olan istihbarata karşı koyma ve 

güvenlik servisleridir. Casusları yakalamak ise kontr-

espiyonaj servisinin işidir. 

(….) 

Diğer taraftan, bir casusu tespit eder etmez zorunluluk 

olmadan tevkif etmenin sakıncaları vardır. Serbest dolaşan 

casus, mukabil casusluk servisine ipucu verir, şebekenin 

diğer elemanlarını tespite yarar. Kontrol altına alınabilen 

casus (…) aldatılabilir. Yalan haberlerle avutulabilir. 

Yakalandığı takdirde ise yerine başka biri gelecek ve 

                                                           
43 M. Turhan Şenel, İKK ve İKK Operasyonları, İDB Yayınları, Ankara, 1997, s. 86. 
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görevini devralacaktır. Karşı-casusluk servisinin bu yeni 

ajanı bulup meydana çıkarması ise uzun zaman 

alacaktır.44 

Görüldüğü üzere konuya dair kavramlar arasında hem algılanış 

açısından hem de uygulanış, yani pratik açısından ince ve birbirinden 

ayırması güç sayılabilecek farklılıklar yer almaktadır. Bu güçlükler, 

uygulayıcılar üzerinden zaman zaman yetki karmaşası ve ya aksi bir 

durumda sorumluluk karmaşası yaratabileceğini düşündürmektedir. 

3.1.2. Karşı Sabotaj 

Sabotaj kelimesi etimolojik olarak Fransızca kökenlidir. Sanayi 

Devrimi esnasında meydana gelen sosyal karışıklıklar sırasında işçiler, tahta 

ayakkabı anlamına gelen ‘sabot’larla makinalara zarar vermişlerdir. Bu 

olaylardan sonra fiziki zarar verme amaçlı bilinci bir şekilde yapılan 

hareketlere sabotaj denilmektedir.  

Sabotaj, bir devletin milli güç ve milli bütünlüğüne kast etmek 

amacıyla bu güç ve bütünlüğü bozmak için kamuya açık ve ya kapalı her 

türlü fiziki materyale, tesise, ulaşım ve haberleşme vasıtalarına ve yollarına, 

yani günlük yaşayışın ve düzenin idamesi için gerekli olan her türlü 

araçlarına kasten zarar vermek, kullanılamaz hale getirmek adına 

gerçekleştirilen faaliyetlerdir.45 

Sabotajın faillerinin devlet dışı örgütler olması gerektiği düşüncesi, 

algıya dayalı genel bir yanılgıdır. Bu durumun ispatını da istihbarat örgütleri 

yine kendileri vermektedir zira istihbarat terminolojisinde sabotaj yerine 

özel operasyon ve ya harekât, sabotajcıya da gizli ajan ve ya spesiyalist 

denildiği belirtilmektedir. Aynı zamanda istihbarat örgütlerine bağlı 

sabotajcılara verilen isimlerin ülkeye göre değişiklik gösterdiği de 

söylenmektedir. Şöyle ki; Soğuk Savaş döneminde bu sabotajcılara 

                                                           
44Yakın, a.g.e., s. 182. 

45Kaya Karan, İstihbarat ve Bilgi Yönetimi Dersi, HAK-SAREN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı. 
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komünist ülkelerde ‘partizan’, ABD’de ‘rangers’, İngiltere’de ise ‘komando’ 

adı verildiği belirtilmektedir.46 

Karşı sabotaj ise yukarıda sayılan faaliyetlerin gerçekleşmesini 

engellemek maksadı ile alınan tüm pasif önlemler ve gerçekleştirilen aktif 

çalışmalardır. Bu pasif önlemler, koruyucu güvenlik adı altında belirli bir 

hedefe yönelik değil, genel mahiyette alınan tedbirlerdir. Yani istihbarata 

karşı koyma kapsamında gerçekleştirilen karşı sabotaj çalışmaları, herhangi 

bir sabotaj ihtimali araştırması ve sabotajı gerçekleştirebileceği haberi 

alınan tüm odaklara karşı yapılan operasyonlar ve ya istihbarat çalışmaları 

olmakla beraber aynı zamanda durağan önlemlerdir. 

3.1.3. Karşı Sübversiyon (Karşı Yıkıcı Faaliyet) 

Devletlerin anayasa ile belirlenmiş yönetim biçimini değiştirmeye, 

bütünlüğünü parçalamaya, devletin otoritesini ortadan kaldırmaya yönelik iç 

ve dış organizasyonlar tarafından legal ve illegal olarak yönlendirilen 

faaliyetlere sübversiyon denir ve bu faaliyetleri engellemeye yönelik aktif ve 

operasyonel çalışmalara da karşı sübversiyon adı verilmektedir. 

Sübversiyon ile sabotaj faaliyetleri de birbirlerine benzemektedirler 

fakat aralarındaki fark, aslında tanımlarında kendilerini göstermektedir. 

Sabotaj tamamen fiziki unsurlara fiziki zararlar vermeye yönelik 

gerçekleştirilen saldırılardan oluşmaktayken sübversiyonda ise daha soyut 

kavramlara yönelik saldırılardan bahsedilmektedir. 

3.2. İKK-Güvenlik İlişkisi 

Basit olarak tanımlamak gerekirse güvenlik; tehlikeden ve 

tehditlerden uzak, emniyette olmak şeklinde tanımlanabilir. Fakat bu 

kavram güvenlik ihtiyacı olan her kişi ve unsur açısından çok geniş 

tanımlamalara ve kalıplara sokulabilmektedir. Yapılan basit tanımlamanın 

içerisinde yer alan “tehlike” ve “tehdit” kavramlarına da değinmek 

                                                           
46Yakın, a.g.e., s. 205-206. 
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gerekmektedir. Tehlike, daha çok bilinçsiz ve kontrol dışı gelişen ve ya 

gelişebilecek zararları içermektedir. Daha iyi anlaşılabilmesi için doğal 

afetleri meydana getirebilecek durumlar olarak örneklendirilebilir. Tehdit ise, 

daha çok bilinçli bir şekilde, dışarıdan dolaylı ya da direkt olarak, beşeri 

kaynaklı hareketlerin doğurduğu ve ya doğurabileceği durumların 

tümüdür.47 

Devlet güvenliğinden bahsedildiğinde ise politik-jeopolitik, psikolojik, 

ekonomik, askeri güvenlik gibi birçok alt başlık oluşmaktadır. Bireysel 

güvenlikten, devleti var eden ve yine bireylerin oluşturduğu tüm kurum ve 

kuruluşların, resmi ve ya özel organizasyonların güvenliğinin sağlanması, 

devlet güvenliğini tesis eden birbirine bağlı parçalardır. Devlet adamlarına 

ve topyekûn devlet yönetim anlayışına temel oluşturmak için Şeyh 

Edebali’nin “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturu, yönetim ve idarenin bir 

parçası olan devlet güvenliğinin tesisi için de temel oluşturması 

gerekmektedir. 

Burada ise esas alınan konu, çok geniş devlet güvenliği yelpazesinin 

bir kanadı olarak addedilebilecek İKK faaliyetleridir. İKK başlığı altında yer 

alan çalışmalar, faaliyet alanlarına göre tasnif edilmiş ve kontra eylemler 

olarak ayrı başlıklar halinde belirtilmiştir. Belirtilen bu karşı eylemlerin her 

biri, sonuç olarak devlet güvenliği maksadıyla yerine getirilmektedir ve 

tanımlarında aktif-pasif olmak üzere iki ayrı çalışma şeklinin varlığı göze 

çarpmaktadır. Aktif ve pasif yöntem ayrımları, İKK faaliyetleri içerisinde yer 

alan ve alabilecek tüm çalışmalar için kullanılabilmektedir. Böylece 

anlaşılmaktadır ki İKK, sadece savunmaya yönelik değil, bundan daha 

fazlasıdır. Bu söylemle birlikte bazı yabancı kaynaklarda yer alan bilgiye 

göre İKK’nın 3 farklı tarza da ayrıldığı görülmektedir. Bunlar; 

 

• Toplayıcı: Rakip istihbarat servisinin kendi ülkesinde 

istihbarat toplama kapasitesi hakkında bilgi elde edebilmek. 
                                                           
47Ünal Acar ve Ömer Urhal, Devlet Güvenliği İstihbarat ve Terörizm, Adalet Yayınevi, 

Ankara, 2007, s. 76. 
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• Savunmacı: Hasım istihbarat servisinin kendi istihbarat 

servisine sızma çalışmalarına engel olmak, karşı koymak. 

 

• Saldırgan: Kendi sistemlerine karşı rakip servis 

çalışmalarını teşhis etmek, bu çalışmaları rakip ajanları ikili 

ajana çevirerek ve ya yanıltıcı bilgilerle besleyerek manipüle 

etmek.48 

 

3.2.1. Aktif Yöntemlerle İKK 

Aktif güvenlik önlemlerinin kapsamında her biri birer dinamik ve 

proaktif faaliyetler olan diğer kontralarda yer almaktadır. ‘En iyi savunma 

saldırıdır’ stratejisi ile aktif yöntemlerin temel dayanağını, karşı koymak 

amacıyla direkt taarruzlar oluşturmaktadır. 

Bir diğer aktif yöntemler de, pasif yöntemlerin tam ve eksiksiz 

yerine getirilmesi için bir önlem olarak addedebileceğimiz denetlemeler ve 

kontrollerdir. Durağan ve hareketsiz faaliyetler değildir. Denetleme 

kapsamında daha çok ‘koruyucu güvenlik talimatı’nda yer alan kurallara 

riayet edilip edilmediğine bakılmakla beraber, personelin çalışma esnasında 

sorumluluğu olan birçok durum söz konusudur.  

Örnek vermek gerekirse; açık, kasa, dolap ve çekmecelerin 

bırakılmaması, açıkta evrak bırakılmaması, antetli zarf ve kağıtların özel 

işlerde kullanılmaması ve rahat erişilebilir bir şekilde bırakılmaması 

sayılabilir.  Kontroller kapsamında ise vize ve pasaport kontrolleri, sansür 

uygulamaları, kolluk kuvvetlerinin olağan kontrolleri gibi faaliyetler 

sayılabilir. 

Güvenlik birimleri, bilhassa istihbarat birimleri için hayati öneme 

haiz önlemlerden biri de kişi güvenliğidir. İstihbaratın tanımlamasını 

                                                           
48 Mark M. Lowenthal, Intelligence: FromSecretstoPolicy, SAGE Publications ve CQ Press, 

USA, 2012. s. 163.  
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yaparken devletlerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri açısından önemine 

değinilmiştir. Dolayısı ile geçmişten beri değişmeden varlığını sürdüren 

insan, insana dayalı istihbarat ve bunun verebileceği hasar da göz önünde 

bulundurulduğunda temel kaynak olan insanın güvenliği ve güvenilirliği 

gözler önüne serilmektedir.  

Bu sebeple kişi güvenliği, daha doğrusu ‘İKK kapsamında kişi 

güvenilirliği’ olarak değiştirebilecek önlemler kapsamında itimadı olup 

olmadığı, yeterli entelektüel düzeye sahip olup olmadığı, ketumiyeti, 

kompartımantasyona uyumu gibi tedbirler yer almaktadır.  Kişi güvenlik 

faaliyeti, kişinin güvenlik birimlerinde çalışmak adına başvurusu ile 

başlamakta ve işe kabul edilse ve görevine başlasa dahi devam 

ettirilmektedir. Kişinin geçmişi, şüpheli ilişkilerinin olup olmadığı, onu 

dışarıdan yönetmeye yarayabilecek herhangi bir zafiyetinin olup olmadığı, 

ülkesine sadakati titizlikle araştırılır.49 

Son olarak belirtilmesinde fayda vardır ki; kişisel güvenlik 

kapsamında uygulanan tedbirler, mahiyetlerine göre aktif yöntemler 

kapsamında olduğu kadar pasif yöntemler kapsamında da 

değerlendirilebilmektedir. 

3.2.2. Pasif Yöntemlerle İKK 

Pasif güvenlik önlemlerinin uygulanmasındaki amaç, herhangi bir 

şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, araç ve gereçlerine ve ya 

personeline karşı olası saldırı ve casusluk faaliyetlerinin mümkün olduğunca 

zorlaştırılması ve engellenebilmesidir. Hassas bilgilerin, gizlilik derecesine 

sahip kritik evrakların yetkisiz kişilerin eline geçmemesi adına sürekli 

uygulanan tedbirlerdir. 

                                                           
49 Özdağ a.g.e., s. 146. 
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Pasif tedbirler de kendi içerisinde alt başlıklara ayrılabilmektedir. 

Örnek olarak, binalara giriş çıkışlardaki kimlik kontrolü, alarm düzenekleri 

ve ışıklandırma sistemleri fiziki güvenliğe örnek teşkil etmekteyken bilgi ve 

evrakların korunması maksadıyla kilitli kasalar, bu kasaların üzerlerinde 

bulunması gereken derecelendirmeler, evraklarda kullanılan gizlilik 

derecelerini belirtir damgalar evrak güvenliğine, önemli kişilere yönelik 

koruma tedbirleri de personel güvenliğine örnek gösterilebilir.  

Aynı zamanda karşı sabotaj, genel olarak aktif yöntemler içermesine 

karşın bünyesinde barındırdığı pasif yöntemlerin sabotaj girişimlerine olan 

caydırıcı etkisi ile bu konuya iyi bir örnek teşkil edebilmektedir.  

Salt bir savunma faaliyeti olan pasif önlemlerin gerektirdiği ve tüm 

personelin de sorumlu olduğu koruyucu güvenlik talimatı da kamu kurum ve 

kuruluşlarda uygulanması gereken pasif güvenlik enstrümanları arasında yer 

almaktadır.50 

3.2.2.1. Koruyucu Güvenlik Talimatı Genel Madde Başlıkları 

• Personel emniyeti 

• Devlet daire ve kurumlarına giriş-çıkış kontrolü 

• Devlet daire ve kurumları içinde kontrol hizmeti 

• Devlet daire ve kurumlarında nöbet hizmeti 

• Çalışma odalarında emniyet tedbirleri 

• Evrakın emniyeti 

• Sabotaja karşı emniyet esasları 

• Telefon haberleşmesinde ve elektronik ses dinleme-kayıt 

cihazlarına karşı emniyet esasları 

• Toplantılarda emniyet esasları 

• Hududu kanunsuz olarak geçenlere karşı işlem 

• Türkiye’de uzman, araştırıcı ve ya tahsil/kurs/staj ve 

müşahede gibi maksatlar için bulunan yabancılara karşı 

emniyet esasları 

                                                           
50 Acar ve Urhal, a.g.e., s. 304. 
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• Devlet daire ve kurum mensuplarından uzman, araştırıcı 

ve ya tahsil/kurs/staj, müşahede ve uluslararası toplantı 

gibi maksatlarla yabancı ülkelerde bulunanların tabi 

olacakları emniyet kursları 

• Devlet daire ve kurum personelinin yabancılarla 

temasındaki emniyet esasları 

• Dış temsilciliklerimizde emniyet esasları 

• Ülkemize gelecek turistlere karşı emniyet esasları 

• Koruyucu güvenlik eğitimi 

• Korucu güvenlik önlemlerinin kontrolü 

3.2.2.2. Türkiye’de Koruyucu Güvenlik Talimatı 

Düzenlemesi Zorunlu Olan Bazı Önemli Kurumlar 

• Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği 

• Başbakanlık 

• Devlet bakanlıkları 

• Genelkurmay Başkanlığı 

• MİT Müsteşarlığı 

• MGK Genel Sekreterliği 

• DPT Müsteşarlığı 

• Yüksek Denetleme Kurulu 

• Devlet Personel Daire Başkanlığı 

• Danıştay Başkanlığı 

• Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 

• Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü 

• Türk Standartları Enstitüsü 

• TUBİTAK 

• TİKA 

• Diyanet İşleri Başkanlığı 

• Vakıflar Genel Müdürlüğü 

• Milli Prodüktivite Merkezi 

• TRT 
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• Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

Gibi kurumlar koruyucu güvenlik talimatı düzenlemekle mükelleftir.51 

3.3. İKK Kapsamında Aldatma 

Yabancı istihbarat servisinin ve kontrolündeki ajanların içerisine ajan 

sızdırmak, bu sayede doğru fakat değersiz ve geçerliliğini büyük ölçüde 

yitirmiş bilgileri servis ederek, önem arzeden ve geçerliliğini koruyan bilgileri 

ise çarpıtarak ellerine geçmesini sağlayarak yanılgıya düşürmektir. Aynı 

zamanda bu sızdırılmış ajanlar vasıtası ile yabancı servislerin aleyhteki 

istihbarat faaliyetlerinin hedefini, bu faaliyetler için kullandıkları kişileri ve 

uyguladıkları teknikleri öğrenerek karşı istihbarat çalışması mükemmeliyete 

erdirilebilir fakat oldukça zor ve sızdırılan ajan açısından tehlikeli bir 

çalışmadır.52 

Aldatma operasyonlarına yönelik bir başka çalışmada, yerli istihbarat 

servisinin ve güvenlik birimlerinin yabancılara karşı gerçekte olduğundan 

çok daha fazla güçlü olduğunun ve altından kalkamayacağı hiçbir zorluk 

olmadığının algısını oluşturma çabasıdır. Propaganda türleri de bu tür 

aldatma operasyonlarına dâhil edilmektedir. Böyle bir aldatma yöntemi 

uygulanırken dikkat edilmesi gereken, karşı tarafın inancını kırabilecek 

derecede abartılardan uzak durulması gerektiğidir. Çünkü inancın kırılması 

amaca ulaşamamak demektir. Aldatma amaçlı propagandanın, alanında 

uzman kişilere bırakılması gerekmekte, uzman olmayan kişilerin görevi ise 

bu propagandayı açıktan desteklemektir. 

Aldatma operasyonları, istihbarat örgütlerinin İKK birimlerinin 

sorumluluğunda olan operasyonlardır. Buna karşın söylemde İKK birimlerine 

aitmiş gibi duran aldatmaya karşı koyma çalışmaları da vardır. Fakat 

aldatmaya karşı koyma, aldatma operasyonu yürüten İKK birimlerine karşı 

gerçekleştirilen istihbarat operasyonlarıdır. 

                                                           
51Kaya Karan, İstihbarat ve Bilgi Yönetimi Dersi, HAK-SAREN, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı. 

52Yakın, a.g.e., s. 191. 
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4. KARŞILAŞTIRMALI TOPLAMA YÖNTEMLERİ 

İstihbarat üretimi sürekli kendini tekrar eden döngüsel bir hareketle 

gerçekleşmektedir ve bu süreçte tüm istihbarat örgütleri tarafından bir 

çarka benzetilmektedir.53 İngilizcede ‘intelligencecycle’ denilen bu çark dört 

ana evreden oluşmaktadır. 

Bunlar; 

1. İhtiyaçların belirlenmesi ve toplam gayretlerin 

yönlendirilmesi 

2. Haber ve bilgilerin toplanması 

3. Toplanan haber ve bilgilerin işleme tabi tutulması 

4. Üretilen istihbaratın paylaşımı ve kullanılması 

 

Şekil 1: İstihbarat Çarkı 

Kaynak: http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html 

 

                                                           
53MİT, http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html (16.08.2016) 

http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html
http://www.mit.gov.tr/isth-olusum.html


34 
 

Toplama yöntemlerinden bahsedildiği zaman yukarıda verilen 

istihbarat çarkının ikinci evresi olan haber ve bilgilerin toplanması 

safhasında kullanılan yöntemlerden söz edilmektedir. Haber ve bilgi toplama 

safhası diğer bilimlerde yer alan araştırma safhasına oldukça 

benzemekteyken, istihbaratta kullanılan gizli ve kendine has yöntemler, 

kriptoloji ve şifreli haberleşme ve bu haberleşmenin çözümü gibi sadece gizli 

servislerin yetenekleri arasında yer alan yöntemler esas ilgi alanını 

oluşturmaktadır.54 

Haber ve bilgi toplama faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için söz 

konusu bilgilerin ve haberlerin elde edildiği kaynaklar baş aktör olmaktadır. 

Bu noktada kaynaklar, toplama faaliyetinin yöntemlerini de belirleyen 

unsurlar olmaktadır. 

Haber ve bilgi toplamada birçok yöntemden söz edilse de bu 

yöntemler genel olarak insan kaynaklı toplama ve teknik kaynaklı bilgi 

toplama olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. İnsan kaynaklı bilgi 

toplamadan, tarihin her evresinde yer alması sebebi ile geleneksel 

yöntemler olarak ta bahsedilebilmektedir. Teknik yöntemler ise modern 

toplama yöntemleri olarak adlandırılabilmekle beraber teknolojik gelişmelere 

dayalı olarak kendi içerisinde birçok alt başlığa sahip olmaktadır. 

4.1. İnsan İstihbaratı / Geleneksel İstihbarat (İNİS) 

İngilizce ve Türkçe literatürde er alan istihbarat toplama türlerinin 

kısaltmaları da mevcuttur. İstihbarat toplama türü olarak insan 

istihbaratının kısaltılmış şekli, ilk hecelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan 

‘İNİS’ olmaktadır. İngilizcede ise ‘humansourceintelligence’ ve ya 

‘humanintelligence’ olarak ifade edilen insan istihbaratının kısaltılmış şekli 

ise ‘HUMINT’ olmaktadır. 

İnsan istihbaratı, adından da anlaşılacağı gibi kaynağı ve toplayıcısı 

insan olan bir istihbarat toplama türüdür. Bu tanım, insan kaynaklı 

                                                           
54 Köseli a.g.e., s. 65. 
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istihbarat faaliyetlerinin en genel tanımıdır. Alanla ilgili birçok kişi, insan 

istihbaratını kendi tecrübelerine göre ekleme ve çıkarmalar yaparak 

tanımlamışlardır. Biraz daha detaylandırılması gerekirse insan istihbaratı, 

yetişmiş insan kaynakları aracılığıyla; insanlardan, görsel ve işitsel 

kaynaklardan ihtiyaç duyulan unsurların, niyetlerin, kapasitelerin, imkan ve 

kabiliyetlerin, taktiklerin, mevcut donanımların, personelin ortaya 

çıkarılabilesi için toplanan bilgilerin analizinden elde edilen istihbarat olarak 

ifade edilmektedir.55 

Zikredilen bilgilerin elde edilmesinde yararlanılan esas kaynak 

insandır. Aynı zamanda insan istihbaratı, mevcut insan kaynağını 

dokümanları elde etmek, keşif ve gözlem yapmak gibi faaliyetler için 

kullanarak hasım ve hasım olması muhtemel rakip devletler ve 

organizasyonlar hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilmek olarak ta 

tanımlanabilmektedir.56 

İstihbarat üreten yapılanmaların, teşkilatların yani gizli servislerin, 

varoluşundan günümüze kadar istihbarat toplamak için kullandıkları tek 

değişmeyen yöntem insan kullanımıdır. Başka bir değişle insan istihbaratı, 

istihbarat örgütlerinin geçmişten günümüze kullandıkları ve kullanmaya 

devam ettikleri geleneksel bir yöntemdir. 

İnsan istihbaratına aynı zamanda espiyonaj da denilmektedir. 

Casuslukla eş anlama sahip olan espiyonaj, hedef ülkeden elde edilmesi 

istenen bilgilerin mahalli kanunlara aykırı bir şekilde gizli yöntemler 

kullanılarak ele geçirilmesi veçhesi anlaşılmaktadır. Espiyonajın gerekliliği 

                                                           
55 Michael W. Pick, “WhattheJoint Force Commander NeedstoKnowAbout CI andHumint 

Operations”, U.S. Department of Defence, Naval WarCollege, Defence,Technical 

Information Center, USA, 2002.http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a405644.pdf 

(16.08.2016) 

56 Michael W. Pick, Kevin S. Rentner ve Robert J. Dukat, CI and HUMINT in Multinational 

Operations: TheLessons of VigilantBlade 97, MilitaryIntelligence Professional Bulletin, 

1999, cilt 25, Sayı 1, s 16. 

 

 

http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a405644.pdf
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ise korunan, kapalı kaynaklardan istenilen bilgilerin alınabilmesidir. Fakat 

insan istihbaratına espiyonaj denmesinin yanında bu toplama yöntemi 

sadece espiyonaj ile sınırlı olmamaktadır. Dolayısıyla var olan açık 

kaynaklardan bilgi toplanmasında kullanılan insan kaynakları da insan 

istihbaratı kapsamında değerlendirilmektedir. 

Açık kaynak: İngilizcede ‘opensource’ olarak istihbarat 

terminolojisinde yerini almaktadır. OSINT kısaltması ile ayrı bir toplama 

yöntemi gibi değerlendirilebilen açık kaynak istihbaratı hem teknik hem de 

insan istihbaratı toplama yöntemlerinde kullanılabilmektedir. 

Buna göre insan istihbaratında kendisinden yararlanılan insan 

kaynakları ve bu kaynaklardan bilgiyi toplayan istihbarat görevlileri birkaç 

başlık altında incelenebilmektedir. 

4.1.1. İNİS Kaynak Tipleri 

Kaynağı ve toplayıcısı insan olduğu için kaynak ve toplayıcı 

çeşitlerinden de söz etmek mümkün olmaktadır. Genel olarak insan 

istihbaratı kaynakları, çeşitli yaklaşım şekilleriyle kendisiyle toplayıcı 

tarafından iletişime geçilmiş ve hedef konu hakkında bilgi vermeye ikna 

edilmiş olan seçilmiş insanlardır denilebilir. Bu duruma ‘angaje’ adı verilir. 

Kaynak, angaje edilmiştir, toplayıcı ise angaje etmiştir. Angaje olmak ya da 

angaje etmek olarak, bağlamak, bağlanmak anlamları taşır. İstihbarat 

terminolojisinde kullanılan bir terimdir ve Fransızca kökenlidir. 

Angaje edilen kaynak, ajan ve ya casus adlarıyla anılabilmektedir. 

Hedef devlet içerisinde kritik bilgiye erişebilme potansiyeli ve ya direkt 

yetkisi olan kişiler genel olarak hedeflenen gruptur. Bu, bürokrasi, silahlı 

kuvvetler ve ya gizli servis çalışanları olabilirken yine kritik bilgiye erişebilen 

kişilerle bağlantılı olabileceği düşünülen iş adamları,  söz konusu erişim 

sahibi kişilerle bağlantı halinde olan herhangi birileri de olabilmektedir. 
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4.1.1.1. Kaynağın seçimi 

Angaje edilecek olan kişi, yukarıda da belirtildiği gibi seçilmiş 

kişilerdir. Bu seçim süreci oldukça geniş bir araştırma iş yüküne dayalı 

hataya yer bırakılmaması gereken bir süreçtir. Bunun sebebi ise yapılacak 

bir hatanın tüm operasyonun açığa çıkması sonucunu doğuracak ve tüm 

emeklerin zayi olmasını sağlayacak olmasıdır.  

Kaynak seçiminde hedef kaynakların ruhsal durumları, maddi durum 

ve varsa sıkıntıları, ideolojik görüşleri, ülkesine hükumetine karşı görüşleri, 

bağlantı kurduğu kişiler, ilişkiler, aile bağları ve aile bireylerinin varsa şahsi 

problemleri vs. gibi birçok parametreler araştırma safhasına ele alınır ve 

zayıf yönler tespit edilmeye çalışılır. Bu oldukça karmaşık ve çok uzun, 

detaylı takip, araştırma ve analiz gerektiren bir süreçtir. 

Zayıf yön aynı zamanda hedef kişinin bilgiyi vermesinde onu motive 

edecek unsuru büyük ölçüde barındırmaktadır. Bu büyük ölçüde yüksek 

maddi olanaklar, rahat ve lüks yaşam olabilmektedir. Motif adı verilen söz 

konusu motivasyon kaynağı çok çeşitli olabilir. 

Kaynak kişi seçiminde İngilizce baş harfleriyle ‘CAMP’ adı verilen bir 

seçim ve hedefe yaklaşım kılavuzu kullanılabilmektedir. 

C – Capability : Hedef kişinin eğitim durumu, anlama kabiliyeti, 

kapasitesi 

A – Access : Hedef kişinin istenilen bilgiye erişim durumu, yetkisi. 

M – Motivation : Hedef kişinin bilgi vermeyi kabul etmesini sağlayan 

motifi. (Örnek: para, ideolojik görüş, zor durumdaki aile bireyine yardım vs. 

– Burada önemli olan motifi karşılayabilmektir.) 
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P – Point of contact / Petern of life : Tüm araştırma sürecinin 

sonucunda seçilen hedefle yapılacak olan ilk temasın kurgulanması.57 

Angaje edilen kaynak gerek uzun soluklu gerekse ihtiyaç olduğu 

kadar birlikte çalışılacak kişidir. Kısa vadeli ilişki kurulan kişilere ‘irtibat’ 

(contact) denilir. Uzun vadeli ilişki kurulanlara ise ‘ajan’ denilir ve angaje 

edilmesinden sonra bilginin elde edilmesi ve iletilmesi bakımından özel 

eğitimlere tabi tutulur, konusuyla alakalı ihtiyaç olunan her eğitim kendisine 

verilebilir, standart bir ücret sistemi oluşturulabilir ve artık çalıştığı gizli 

servisin çok değerli bir personeli olarak değerlendirilebilir. 

‘İrtibat’ ile ‘ajan’ arasındaki fark; eğitim, verilen görevin özelliği ve 

maddiyattır denilebilir. 

4.1.2. İNİS İstihbarat Görevlisi Maske Tipleri 

Hedef ülkede istenilen kritik bilgilere haiz kişileri angaje etmek ve bu 

bilgileri elde etmekle görevlendirilmiş kişiler, istihbarat örgütlerinin kadrolu 

personellerinden oluşmaktadır. Bazı gizli servisler bu hususta sözleşmeli 

personel de kullanabilmektedir. 

Personelin hedef ülkeye karşı görevi elbette o ülkenin korunan 

bilgisini gizli teknikler ve yöntemler kullanarak ele geçirmek olduğu için 

görevlendirildiği ülkenin mahalli kanunlarına aykırı icraatlar gerçekleştirmek 

işinin ana unsurudur. Dolayısı ile bu personelin esas görevini maskeleyecek 

bir takım sahte unvan, görev vb. kimlikler altında –ki buna ‘maske’ adı 

verilmektedir.- hedef ülkeye girişi gerçekleştirilmektedir.  

Maske çeşitleri genel olarak resmi ve gayri resmi maske olarak iki 

başlık altında incelenebilir. 

 

 

                                                           
57İsth.Yrb. Şentürk Aydınyer, HAK-SAREN, İnsan İstihbaratı Dersi, 2015-2016 Eğitim-

Öğretim Yılı. 
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4.1.2.1. Resmi Maske 

Resmi maske olarak yaygın bir şekilde diplomat kimliği 

kullanılmaktadır fakat bu maske; askeri ataşe, hedef ülke ile yapılması 

planlanan ortak projelerde görevlendirilmiş bakanlık personeli vb. gibi devlet 

görevlisi unvanlarından herhangi biri de olabilir.  

Bir istihbarat personelinin hedef ülkeye resmi maske kullanılarak 

gönderilmesi durumunun bir takım avantajları olabilmektedir. Bunların 

başında istihbarat personelinin resmi maske sayesinde haiz olduğu 

diplomatik dokunulmazlık gelir. Eğer herhangi bir şekilde görevlinin 

espiyonaj faaliyeti ev sahibi ülke istihbarata karşı koyma birimleri tarafından 

fark edilirse, bu kişiye uluslararası kanunların müsaade ettiği 

‘personanongrata’ denilen istenmeyen adam olduğu ev sahibi ülke 

tarafından deklare edilir ve sınır dışı edilir. Tutuklanma, gözaltına alınma ve 

ya alı konulma gibi istenmeyen durumlar diplomatik dokunulmazlığı 

sayesinde yaşanmaz.58 

Ayrıca diplomat kimliğinin istihbarat görevlisine potansiyel 

kaynaklara şüphe çekmeden erişimi konusunda tanıdığı avantajlar çok 

önemlidir. Bir diplomatın olağan işinden kaynaklanan ev sahibi ülkenin 

diplomatları ve üst düzey devlet memurlarıyla iletişimi, diplomat 

maskesindeki istihbarat görevlisine yeri doldurulamaz bir potansiyel kaynak 

havuzu oluşturabilmesine imkân tanır. 

Belirtmek gerekir ki, sözü edilen bu en belirgin avantajları yanında 

resmi maskenin getirdiği bir takım dezavantajları da bulunmaktadır. 

Bunların en başında tüm istihbarat kurumlarının ve bu kurumlara bağlı 

istihbarata karşı koyma birimlerinin, ülkelerindeki özellikle yabancı diplomat 

ve devlet görevlilerine karşı adeta bir alarm durumunda olduklarıdır. Zira 

özellikle diplomat maskesinin istihbarat personellerince sıklıkla kullanılması, 

bu alarm vaziyetini oldukça mantıklı hale getirmektedir.  

                                                           
58Shulsky ve Schmitt, a.g.e., s. 12. 
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Diplomat maskesinin kullanan istihbarat personellerinin adım adım 

gözetim altında tutulması ve her hareketinin, her bağlantısının tespit 

edilmeye çalışılması, personelin espiyonaj faaliyetlerini ve temas kurarak 

angaje etmeye çalıştığı kişilerle görünmeden iletişim kurabilmesini oldukça 

zorlaştırmaktadır. 

4.1.2.2. Gayri Resmi Maske 

İstihbarat görevlilerinin hedef ülkeye gayri resmi maskelerle 

görevlendirilmesi de sıklıkla görülebilen bir durumdur. Gayri resmi 

maskeden kastedilenler çok geniş bir alana yayılabilir. En sık maske olarak 

gazetecilik, lisans ve ya lisansüstü öğrencilik, sivil toplum kuruluşu 

mensubiyeti, çeşitli yardım vakıfları mensubiyetleri vb. kullanılabilmektedir. 

Avantajlarından bahsedilmesi gerekirse bir diplomat ve ya devlet 

görevlisi yoğunluğunda ev sahibi istihbarata karşı koyma birimleri tarafından 

takip ve gözetim altında tutulmaz. Dolayısı ile hareket kabiliyeti çok daha 

fazladır. Angaje edilmiş ve ya edilmeye çalışılan kişilerle görüşmelerde 

mazeret adı altında gerçek görüşme amacının yerine kullanılacak olan sahte 

amacı seçmek konusunda çeşitlilik çok daha fazla ve kabul edilebilir 

olabilmektedir. Aynı zamanda iki ülke arasında oluşabilecek herhangi bir kriz 

dolayısıyla istihbarata en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda diplomatik 

görevlilerin ev sahibi ülkeyi terk etmesi gerekirken, gayri resmi maske 

kullanan istihbarat personellerinin buna ihtiyacı olmamaktadır ve böylece 

esas görevlerine devam edebilmektedirler.59 

Gayri resmi maskenin en önemli dezavantajı ise potansiyel 

kaynaklar olan ev sahibi ülkenin üst düzey devlet görevlileri ve hassas 

bilgiye haiz ya da erişim imkânına sahip kişilerle iletişim kurabilme 

olanaklarının oldukça zayıf oluşudur. Bu iletişimi başlatabilmek için çok iyi 

bir kurgu ve planlama gerekmektedir ve ya bu iletişimi başlatabilecek aracı 

kullanmak gerekmektedir. 

                                                           
59Shulsky ve Schmitt, a.g.e., s.13. 
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Genel olarak insan istihbaratını ele almak gerekirse, açık 

kaynaklardan elde edilebilen bilgiler haricinde hedeflenen hassas bilgiye 

ulaşım için yapılmak istenen bir operasyonun planlanma safhası ve bu planı 

faaliyete geçirme aşaması çok ciddi bir emek isteyen, insan zaaflarına ve 

değişkenliğine bağlı zarar görme olasılığı yüksek fakat bir o kadar da nitelikli 

bilgiye erişimi sağlayan geleneksel bir toplama yöntemidir. 

4.2 Teknik İstihbarat / Modern İstihbarat (TEKİS) 

Dünya üzerinde insanoğlunu diğer bilinen tüm canlılardan ayıran, 

sahip olduğu akıl ve zekâ kapasitesidir. İnsanı evrenin yöneticisi ve en güçlü 

canlısı yapan bu yetenek, birçok kolaylıkla beraber ne tür tehlikeler 

barındırdığı kestirilemeyecek gelişmeler ve teknolojilerin de doğmasını 

sağlamış, halen de hızla bu görevine devam etmektedir. İnsan, sürekli 

yaptıkları işleri daha kolay hale getirebilme çabası içerisinde ürettiği, icat 

ettiği nesneler ile yaşamanı daha kolay ve pratik hale getirirken birbirleriyle 

olan mücadelesinde de kendisine kolaylık sağlayacak buluşları meydana 

getirmekten geri durmamıştır. Bu kadim mücadelenin galip gelenini tayin 

etmekte belirleyici bir rol üstlenen istihbarat ile teknoloji kavramının beraber 

anılması, ortaya bir toplama yöntemi olarak teknik istihbarat kavramını 

çıkarmıştır. 

Teknoloji, askeri ve güvenlik anlamında her çağda olduğu gibi 

özellikle de mevcut bilgi çağında gücü belirleyen unsur olmuştur. 

İstihbaratın ise daha önce bahsedildiği üzere bir ürün, bir nitelikli bilgi 

olması ve mevcut çağında ‘bilgi’ çağı olarak anılması, bu çağın tartışmasız 

teknoloji, bilgi ve istihbarat kavramlarının birbirlerine en çok yaklaştığı, iç 

içe girdiği çağ olduğu sonucunu göstermektedir. 

 Teknik istihbarat, işlenerek istihbarat haline getirilecek olan 

bilgilerin bir takım cihazlar, makinalar aracılığı ile toplanmasıdır. Burada 

dikkat edilmesi gereken husus, teknik vasıta kullanımının artık her an ve her 

yerde oluşuyla birlikte, geleneksel ve modern yöntemlerde ayrımın 

güçleşmesi durumudur. Şöyle ki; birkaç tuşla çok uzaktaki bilgilere ulaşımın 
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tam bir teknik istihbarat olduğu ortadayken, sahadaki İNİS personelinin salt 

kendi hafıza ve yetenekleri haricinde teknik teçhizat yardımı ile görevini 

yapıyor olması teknik istihbarat olarak mı yoksa insan istihbaratı olarak mı 

adlandırılmalıdır? 

Bu noktada asıl toplama işini yapan unsur ön plana çıkmaktadır ve 

ön plana çıkan unsura göre sorunun cevabı belirlenmektedir. Örnek vermek 

gerekirse sahadaki bir İNİS personeli X güvenlik bölgesindeki kritik binaların 

konumları ve dış görünümleri hakkında bilgi istemektedir. X güvenlik 

bölgesine erişim izni olan angaje edilmiş bir ajan da bölgedeki kritik 

binaların ayrıntılı fotoğraflarını çekip İNİS personeline iletir. Böyle bir 

durumda ihtiyaç olan bilgi teknolojik bir cihaz aracılığı ile toplanmıştır. Yani 

İNİS personelinin ve bağlı ajanın kendi gözlem tarif ve hafıza kabiliyetleri ile 

yapacakları iş yükünü cihaz yüklenmiştir. Fakat esas işi, ajan adaylarının 

araştırılması ve seçilmesi, ajan adayına yaklaşım usul ve teknikleri ile uzun 

planlama safhası, güven kazanılması, yem bilgilerin talep edilmesi, 

eğitimlerin verilmeye başlanması, esas niyetin ortaya konulması ve 

durumun ajan operasyonuna dönüştürülmesiyle İNİS personeli/personelleri 

ve ajan yerine getirmiş, cihaz ise yardımcı unsur olmuştur. Teknik istihbarat 

denildiğinde ise, esas işin, yani bilginin yalnızca makinalar tarafından 

toplanması durumudur.  

Bu açıklama TEKİS kavramının daha fazla netliğe kavuşmasını 

sağlamaktadır. Dolayısı ile teknik istihbarat kavramı, insan kaynağından 

ziyade sadece bir takım ileri teknoloji cihazlar aracılığı ile toplanan bilginin 

işlenmesiyle ortaya çıkan istihbaratı işaret etmektedir.60Outzen, 1997 yılında 

teknik istihbaratın daha çok sahadaki askeri operasyonlar için elde edilen 

taktiksel istihbarat yönünü ortaya koymaya çalışırken61 2010’lu yıllarda her 

tür ölçekteki istihbarat için sürekli bir veri toplamasından 

bahsedilebilmektedir. 

                                                           
60Shulsky ve Schmitt, a.g.e., s.22 

61 Richard H. M. Outzen, “Technical Intelligence: AddedRealism at theNTC”, 

MilitaryIntelligence Professional Bulletin, 1997, Cilt 23, Sayı 3, s 20-22. 



43 
 

TEKİS, 19. Yüz yılda telefon kablolarına fiziki teması gerektiren 

telefon dinlemeleri ile başlamış, aynı yüz yılın son yarısında dünya 

yörüngesine ilk casus görüntüleme uydularının yerleştirilmesi ile son 

yüzyılda hızla ilerleme kaydetmiştir.62 Bu ilerleme ve gelişmeler karşısında 

insan istihbaratının teknik istihbaratın gerisinde kaldığı iddiaları ortaya 

atılmış fakat bu iddiaları ispatlayan herhangi bir verinin henüz olmadığı 

belirtilmiştir.63 Bu konuda deneysel bir veri elde etmek güç olsa da örnek bir 

olay kıyas konusunda yardımcı olabilecektir. 

Amerika’da gerçekleşmiş olan bir olay şöyledir:  

RobinSage isimli 25 yaşında, profilfotografına bakılacak 

olursa güzel ve alımlı, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü 

mezunu ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Donanma Ağ 

Muharebe Komutanlığı'nda (Naval Network 

WarfareCommand) ‘siber tehdit uzmanı’ olarak çalışan bir 

bilgisayar korsanı, ABD Silahlı Kuvvetleri, istihbarat ve 

güvenlik teşkilatlarına mensup çok sayıda (300'den fazla!) 

kişi ile Facebook, Twitter, LinkedIngibi sosyal ağ siteleri 

üzerinden arkadaşlık kurarak çok sayıda gizli bilgiyi ele 

geçiriyor ya da bu bilgileri edinecek kadar yeterli ipucu, 

done, veri ediniyor. Google ve Lockheed Martin gibi çok 

sayıda büyük şirketten siber güvenlik danışmanlığı teklifleri 

alıyor. Kısa süre içinde bu kadar geniş bir çevre 

edinmesinde, yazışmalarında "güzel, zeki ve biraz da 

hafifmeşrep" bir profil çizmesi etkili oluyor. 

 

Ancak ufak bir sorun var: RobinSage gerçek değil! Thomas 

Ryan adlı, New Yorklu bir yazılım uzmanının yarattığı sanal 

bir karakter. İnternet ortamındaki yegâne profil resmi de 

bir porno sitesinden alınmış. RobinSage, zekası ve işvesi ile 

e-posta adres ve şifreleri, banka hesap numaraları, çok 

sayıda askeri üssün konum ve faaliyetleri gibi bilgilere 

erişiyor. Bu bilgilerin bir kısmını sadece mesajlaşma ile, bir 

kısmını da söz konusu sosyal paylaşım sitelerindeki 

fotograflar, fotograf altı yorumlar, "durum güncellemeleri" 

                                                           
62 Özdağ a.g.e., s. 121. 

63Lowenthal, a.g.e., s. 16. 
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(statusupdates) gibi bilgi kırıntılarını analiz ederek elde 

ediyor.64 

Burada dikkat edilmesi gereken, literatüreRobinSage Deneyi 

(RobinSage Experiment)65 olarak geçen bu operasyonun Aralık 2009 - Ocak 

2010 arasında, yani topu topu 1 ay içinde gerçekleştirilmiş olması.Verilen bu 

örnekte görüldüğü gibi hayali bir şahıs, sadece sosyal ortamlarda 

mesajlaşarak söz konusu gizli bilgilere ulaşabilmektedir. Üstelik belirtilmiş 

olan gizli bilgilere ulaşım süresi yalnızca 1 aydır. Şahsın hayali bir kişilik 

olamayıp gerçek ve konusunda iyi eğitimli bir kişi olduğu ve sanal olmayan 

gerçek temaslar kurduğu göz önüne alınırsa, literatüreRobinSage Deneyi 

olarak geçmiş olan bu olay, insan istihbaratının teşkil ettiği büyük önemi bir 

kez daha gözler önüne sermekteyken aynı zamanda teknik vasıtaların, 

yapılmak istenen işi ne denli hızlandırdığı, mümkün gözükmeyen 

hedeflemelere ulaşımı nasıl mümkün hale getirebildiği görünmektedir. 

Verilen örnekte toplama yöntemleri üzerinde mukayeseli bir düşünce 

kurabilmek için öne çıkan hususlar şunlardır: 

• Çok fazla temas ve çok fazla gizli bilgi 

• Çok kısa zaman (1 ay) 

• Ajan kullanımı ve taşıdığı risk yok (sanal/hayali bir 

ajandan söz edilebilir) 

• Gerçek temas yok 

Her iki toplama yönteminin de bir arada kullanıldığı bu örnekte işi 

yapan esas unsurun insan olması, toplamanın yalnızca insan zaafları ve 

iletişim gücünün doğru yönetilesiyle gerçekleştirilmiş olması olayı bir İNİS 

faaliyeti kategorisine sokaktadır. Fakat bir İNİS operasyonun dahi tamamen 

teknik vasıtalarla gerçekleşmiş olası önemli bir parametredir. Bir İNİS 

                                                           
64İnsan İstihbaratı ve RobinSage Deneyi,  http://www.siyahgribeyaz.com/2010/08/insan-

istihbarat-ve-robin-sage-deneyi.html , (19.08.2016) 

65ArmedwithScience – TheOfficial US DefenseDepartmentScienceBlog, 

http://science.dodlive.mil/2010/07/21/the-dangers-of-friending-strangers-the-robin-sage-

experiment/ (19.08.2016) 

http://www.siyahgribeyaz.com/2010/08/insan-istihbarat-ve-robin-sage-deneyi.html
http://www.siyahgribeyaz.com/2010/08/insan-istihbarat-ve-robin-sage-deneyi.html
http://science.dodlive.mil/2010/07/21/the-dangers-of-friending-strangers-the-robin-sage-experiment/
http://science.dodlive.mil/2010/07/21/the-dangers-of-friending-strangers-the-robin-sage-experiment/
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operasyonunun planlanma safhası ve uygulanması çok uzun zaman 

alabilecekken yukarıda yazılmış olan öne çıkan hususların teknik vasıtalar 

sayesinde elde edilmiş kazanımlar olması, artık salt geleneksel yöntemlerle 

bilgi toplama işinin ihtiyaçlara hızlı cevap veremeyeceğini 

düşündürebilmektedir. 

Teknik istihbarat ve ya modern yöntemlerle istihbarat toplama 

faaliyetlerinin toplamada kullanılan cihaza bağlı olarak kendi içerisinde ayrı 

ayrı alanlar oluşturmasının yanında teknolojinin hızla ilerlemesi ve farklı ileri 

teknoloji buluşlar ile yeni potansiyel toplama alanları da barındırmaktadır. 

Fakat genel olarak bu alanlar birkaç başlık altında incelenebilmektedir. 

Bunlar; görüntü/fotoğraf istihbaratı, sinyal istihbaratı ve internet 

üzerinden yürütülen ağ istihbaratıdır. 

4.2.1. Görüntü/Fotoğraf İstihbaratı 

Fotoğraf istihbaratı üretilmesindeki temel amaç düşmanın var olduğu 

sahada yer alan her ayrıntıyı havadan izleme ve takip etme, böylece 

pozisyonunu, büyük çapta silah üretim ve yeniliklerini ve ulaşım üst yapı ve 

imkânlarını teşhis edebilmeye katkı sağlamaktır.66 

Görüntü istihbaratı 1900’lerin başında çift kumandalı uçaklarla 

yapılan uçuşlarda arka tarafta oturan pilotun elle kullanılan bir fotoğraf 

makinası aracılığı ile havadan görüntü almasıyla başlamıştır. Birinci Dünya 

Savaşı’nda kullanılan bu yöntem, İkinci Dünya Savaş’ında çoklu objektif 

özelliğine sahip, geniş açılı hava keşif kameralarının uçak gövdelerine 

entegre edilmesiyle devam etmiştir.67 

Uçakların içinde el ile çekilen kameralardan sonra daha gelişmiş 

kameraların uçaklara entegre edilmesiyle keşif uçakları ve daha sonraki 

                                                           
66 Michael Herman, IntelligencePower in PeaceandWar, Cambridge UniversityPress, 

Cambridge, 1996, s. 82. 

67 Mesut Hakkı Caşın, “Askeri İstihbaratın Politik ve Stratejik Yapısındaki Boyutsal Değişim”, 

Strateji, 1996, Sayı 1, s. 97-98. 
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yıllarda ise hedef ülkeyi ya da oluşumu gözetim altında tutan insansız hava 

araçları üretilmeye başlanmıştır.68 Uzay teknolojisindeki gelişmelerle birlikte 

Ekim 1957’de ilk uydunun Ruslar tarafından dünya yörüngesine 

yerleştirilmesi sonrasında uydular üzerinden de izlemenin yapılmaya 

başlanması, küresel fotoğraf istihbaratını en üst düzeye taşımaktadır. Bu 

noktada esas önem arzeden, görüntüyü yakalayan optik lenslerin 

çözünürlük ve infrared teknolojileri bakımından gelişmişlik düzeyidir.69 

Görüntü istihbaratı, düşman unsurun, hedef devletin ve ya 

organizasyonların hareketliliği hakkında, görüntü analizcilerin de desteğiyle 

istihbarat sağlar. Görüntü analizcileri görüntü istihbaratı sürecinde yer alan 

önemli bir unsur olarak teknik toplamanın insani boyutunu ön olana 

çıkarırken, gelişen teknolojiler sayesinde artık bu analizcilerin de yerine 

yapay zekâya sahip, görüntü analizi yapabilen bilgisayar sistemleri 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, insan unsurunun teknoloji üretimi 

haricindeki etkisini daha da azaltmaktadır.  

İlerleyen teknolojinin sağladığı avantajla operasyonel istihbarat için 

anlık veriler elde edilebilmektedir. Bu kapsamda günümüzde en çok insansız 

hava araçları (İHA) kullanılmaktadır. Aynı zamanda ısıya duyarlı termal ve 

kızılötesi teknolojilerin de kullanıldığı kameralar sayesinde kötü hava 

koşullarında ve gece dahi net bir şekilde görüntü elde edilebilmektedir. 

Türkiye’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bünyesinde yeni 

kurulan daire başkanlıklarından birisi de, ‘İnsansız ve Akıllı Sistemler Daire 

Başkanlığı’dır. Bu daire başkanlığı, gelecek için önemli çalışmalar 

yürütmektedir. Baykar firması tarafından üretilen yerliİHA’lar, bu 

çalışmaların somut bir göstergesi olmaktadır.70 

                                                           
68Colonel Ronald W. Wilson, “Eyes in theSky”, MilitaryIntelligence Professional Bulletin, 

Cilt22, Sayı3, 1996,https://fas.org/irp/agency/army/mipb/1996-3/wilson.htm (28.08.2016) 

69HaroldHough, SatelliteSurveillance, LoompanicsUnlimited,1991. 
70 MSI Aylık Savunma Teknolojileri Dergisi, 2015 Mayıs Sayısı, s.18. 

https://fas.org/irp/agency/army/mipb/1996-3/wilson.htm
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Kameraların icadı ve havacılığın gelişmesiyle ortaya çıkan bu 

istihbarat yöntemi ile elde edilen veriler, İNİS yöntemiyle toplanan verilerle 

karşılaştırıldığı zaman İNİS verilerinin çok yetersiz olacağı, hiçbir tarifin 

fotoğrafın yerini tutamayacağı gerçeğine dayanılarak söylenebilir. Aynı 

zamanda İNİS verileri için harcanacak olan zaman da göz önüne alındığında 

özellikle keşif ve genel hareketi öğrenme hedefli istihbarat ihtiyaçlarına 

karşılık verebilmek TEKİS kapsamındaki fotoğraf istihbaratıyla mümkün 

olabilmektedir. 

4.2.2. Sinyal İstihbaratı (SİNİS) 

Sinyal istihbaratı, haberleşme ve radar sinyalleri dâhil olmak üzere 

tüm elektromanyetik dalgaların-sinyallerin yakalanması ve işlenmesiyle 

üretilen istihbarat çeşidi olarak tanımlanabilir. Yine 19. Yüzyılda telgraf 

haberleşmelerinin ele geçirilmesiyle modern sinyal istihbaratı başlamış,71 

20. Yüzyılda ise teknolojinin yayılmasıyla en verimli istihbarat kaynağı 

haline gelmiştir.72 

Türkiye özelinde ele alınırsa; Genelkurmay Elektronik Sistemler 

Komutanlığı (GESKOM) bünyesinde üretilen sinyal istihbaratı, GESKOM’un 

2012 yılında MİT’e devredilmesiyle tüm devlet istihbarat hizmetlerini 

karşılamakla mükellef olan kurumun sorumluluğuna bırakılmıştır. SİNİS 

üretimi, MİT bünyesinde ayrı bir başkanlık (Sinyal İstihbaratı Başkanlığı - 

SİB) altında devam etmektedir. 

Dinlenilmesi ve ya izlenilmesi istenmeyen sinyaller çeşitli şifreleme 

makinaları (kriptograf) tarafından şifrelenebilmektedir. Bu şifreleme işlemi 

sayesinde karmaşık ve anlamsız bir şekilde yayılan sinyallerin kodları 

çözülemez ise uzunluğu, sıklığı, yayılma saatleri, dalga boyutu gibi 

parametreler takip edilerek tahmin yürütme yapılabilir. Böyle bir tahmin 

                                                           
71 Özdağ, a.g.e., s. 122. 

72Hermana.g.e., s. 66 
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yürütmeyi engelleyebilmek içinse sinyal yığının arasına gerçek mesajın 

sıkıştırılmasıdır.73 

Sinyal istihbaratı konusunda önemli örneklerden biri ‘Crypto A.G.’ 

operasyonudur. İsveç firması olan Crypto A.G. firması kripto makinaları 

üretmekte ve birçok ülkeye satmaktadır. 1992 yılında İran gizli servisi firma 

elemanlarından birini tutuklayarak uzun bir sorguya çekmiştir. Sorgu 

sonucunda İsviçre-NATO arası yapılan bir anlaşmaya dayanılarak firmanın 

sattığı cihazları kullanan ülkelerde yapılan tüm yayınların izlenildiği ve yine 

bu firmanın sattığı cihazlar vasıtası ile yayınlanan mesajların şifreleri 

çözülmüş haliyle beraber bir kopyalarının ABD’ye de iletildiği ortaya 

çıkmıştır.74 

SİNİS, hem insanlar arası iletişim tabanlı sinyalleri (İletişim 

istihbaratı) dinleme, hem de iletişimsel 

olmayanelektronikyayınları(Elektronik istihbarat) izlemek üzere ikiye 

ayrılır.75 

4.2.2.1. Elektronik İstihbarat (ELİS) 

Hem SİNİS’in bir alt kolu hem de tek başına ayrı bir istihbarat kolu 

olarak ta sayılabilen elektronik istihbarat için, insanlar arası sözel iletişim 

amaçlı kullanılan cihazlardan yayılan sinyal haricinde kalan tüm elektronik 

cihazlardan yayılan sinyalleri yakalamak, teşhis etmek ve istihbarat üretmek 

olarak kabaca bir tarif yapılabilir. Daha çok askeri alanda kullanılan ELİS, 

hedefinde elbette tüm elektronik cihazlar bulunmamakla beraber tehdit 

oluşturabilecek kaynaklardan yayılan elektromanyetik yayılmaları izlemeyi 

hedeflemektedir. 

Yaygın olarak yabancı devletlerin silahlı kuvvetlerinin hareketlerini, 

konuşlanışını, faaliyetlerini izlemek için kullanılmaktadır. Örnek olarak 

                                                           
73 Özdağ a.g.e., s. 124 

74WayneMadsen, “Crypto A.G.:TheNSA!sTrojanWhore?”, http://www.meta-

religion.com/Secret_societies/Conspiracies/CIA/crypto_ag.htm (01.09.2016) 

75Herman, a.g.e., s. 69. 

http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Conspiracies/CIA/crypto_ag.htm
http://www.meta-religion.com/Secret_societies/Conspiracies/CIA/crypto_ag.htm
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Sovyet Rusya, elektronik istihbarat uydusu ile ABD savaş gemilerinin 

radarlarından çıkan yayılmaları yakalayarak yerlerinin ve hareketlerinin 

tespiti için kullanmıştır.76 

4.2.2.2. İletişim İstihbaratı 

Sinyal istihbaratının en eskisi olarak kabul edilmekte77 olan iletişim 

istihbaratı telgraf ve telsiz sinyallerinin izlenmesi ve kaydedilmesi ile 

başlangıç göstermiştir. Yalnızca iletişimin içeriğinin tespit edilmesi olarak 

kalmayıp yoğunluklarının ölçülmesi, yerlerinin tespit edilmesi, iletişimin 

yapıldığı zaman aralıklarının tespit edilmesi vb. birçok teknik veri de elde 

edilebilmektedir. Bu sayede şifreli bir iletişim sonucunda içerik çözülememiş 

olsa dahi her hangi olağan üstü bir hareketlilik diğer parametreler sayesinde 

tespit edilebilmektedir. 

Nasıl çalıştığına ve hangi amaçlara hizmet ettiğine dair özet bir 

teknik bilgi ise aşağıda verilmektedir: 

…hem düşman iletişiminin dinlenmesi, hem yönünün 

bulunması ve hemde analizinin yapılmasını sağlar, 

öncelikle düşman kuvvetlerinin niyetlerini ve hareketlerini 

değerlendirir. Kumanda ve kontrol bakımından sinyallerin 

analizi düşmanın niyetleri hakkında çok değerli bilgiler 

verir ve çoğu son sistemler operatöre normal dinleme ve 

yön bulma imkânları yanı sıra, sıra dışı ve karmaşık 

sinyallerin algılanması ve analiz edilmesinde yardımcı olur. 

Alıcı cihazlar sıkça bir bilgisayar destekli işleme ve görüntü 

sistemi ile birlikte çalışır, yer istasyonundaki otomatik 

konum tayinleri uzaktan kontrollü yön bulma istasyonları 

kullanılarak yürütülür. Normal olarak, izgeler ve/ve ya 

dalga biçimleri eşliğinde iletişim tipi, frekans, modülasyon 

                                                           
76CurtisPeebles, Guardians: Strategic ReconnaissanceSatellites, PresidioPr.,California, 

1987. Aktaran: Köseli s. 83. 

77 Köseli a.g.e., s. 82. 
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ve diğer sinyal parametreleri hakkında alfasayısal sesli 

okuma da sağlanır. Bu parametreler kullanılan iletişim 

tipinin ve radar sisteminin, bunların hareketli yada sabit 

olup olmadığının, hareket ediyorsa yönünün 

belirlenmesinde, vs. kullanılır. Çoklu sinyal algılama ve 

analizi hemen hemen bütün sistemlerde bulunur ve 

dinlenen bilgilerin katıldığı hem taktik ve hemde 

elektromanyetik genel durumu kapsayan bir harita 

görüntüsü savaş alanı komutanına sağlanır.78 

Bu özet bilgi aracılığı ile iletişim istihbaratı denilince yalnızca telefon 

dinlemeleri olarak oluşan algının çok sığ kaldığı, daha çok askeri anlamda 

bir faaliyet olarak çalışıldığı ve çok yönlü karmaşık sinyal analizlerinin 

yapıldığı bir dizi komplike işlemler bütününden bahsedildiği anlaşılmaktadır. 

ECHELON Sistemi 

Sinyal istihbaratı kapsamında ve daha çok iletişimin tespiti ve 

izlenmesi amacıyla bugüne kadar yapılmış olan muhtemel en büyük 

operasyon ‘echelon’ operasyonudur denilebilir. Birçok kez kullanıcı ve 

özellikle üretici olan ABD tarafından inkâr edilen sistem, oldukça kapsamlı 

bir sinyal istihbarat küresel kurulumuna sahip bulunmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere arasında yapılan 

yüksek seviye istihbarat paylaşımı, savaş sonrasında da devam etti ve 

sonucunda United Kingdom – United States of AmericaAgreement (UKUSA) 

adında bir anlaşma 1946’da imzalandı. Sonrasında 3 ülkenin daha dahil 

olmasıyla anlaşma kapsamı toplam 5 ülkeye çıktı ve böylece ‘5 göz’ olarak 

ta anılmaya başlandı.79 Diğer 3 ülke ise Kanada, Avustralya ve Yeni 

                                                           
78ChristianWolff, Radar teknolojisi ders notları, (t.y.), 

http://www.radartutorial.eu/16.eccm/ja06.tr.html (05.09.2016) Çev: Zafer Yener 

79 Paul Farrel, “History of 5-Eyes – explainer”, TheGuardian, 02.12.2013, 

https://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/history-of-5-eyes-explainer (13.09.2016) 

Gültekin Avcı, İstihbarat Teknikleri – Aktörleri, Örgütleri ve Açmazları, Timaş Yayınları, 

İstanbul, 2004, s. 49. 

http://www.radartutorial.eu/16.eccm/ja06.tr.html
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/02/history-of-5-eyes-explainer
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Zelanda’dır. Anlaşma daha çok Sinyal istihbaratı alanında işbirliğini ön 

görmektedir. Bu kapsamda Echelon sistemi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı 

NSA (National Security Agency) öncülüğünde bu 5 ülkenin arasında 

kurulmuştur ve anlaşmaya dahil ülkelerin en üst istihbarat kurumları 

tarafından her türlü iletişimi çözmek, takip etmek ve dinlemek amaçlı 

uygulamaya sokulmuştur. 

Sisteme bağlı 5 ana stratejik uydu ve 100’ün üzerinde daha küçük 

uydu da sistem tarafından kontrol ve yönlendirilmesi yapılmakta olduğu 

söylenmektedir.80 Yalnızca 1998 yılı rakamlarına göre dakikada 2 milyon, 

günde ise 3 milyar telefon görüşmesini izleme kapasitesine sahip olan 

Echelon sistemi81, daha önceden belirlenmiş olan anahtar kelimelerin geçtiği 

her elektronik iletişimi izlemeye ve analize etmeye başladığı 

belirtilmektedir.82 

NATO ülkelerinin de bu sisteme katkıları olmasıyla birlikte 

Türkiye’nin de bu sisteme dahil olduğu ve stratejik konumuna uygun çeşitli 

şehirlerinde 9 ayrı üs bulundurduğu iddia edilmektedir.83 

Echelon’un ana kullanıcısı olan NSA, son gelişmeler ve fiber optik 

kabloların ortaya çıkasıyla sistemin hantallaştığını ve yeterli verimi 

alamadıklarından dolayı sistemi kullanamadıklarını açıklamasını yaparak 

özellikle yeni bir teknoloji olan internetin ABD denetimi ve gözetiminden 

uzağında kaldığını anlatmaya çalışmıştır. Fakat NSA’in bu açıklaması kendi 

çıkarlarına hizmet eden bir aldatmaca olarak görülmüştür.84 

                                                           
80 Yılmaz a.g.e., s. 629. 

81 Nevzat Tarhan, Psikolojik Savaş: Gri Propaganda, Timaş Yayınları, İstanbul, 2003, s. 

47. 

82 Yılmaz a.g.e., s. 629. 

83 Nedret Ersanel, Siber İstihbarat: Sanal ve Dijital Casusluğun Anatomisi, ASAM, 

Ankara, 2001, s. 72-77. 

84 William Blum, Haydut Devlet: Dünyanın Tek Süper Gücü İçin Bir Rehber, Yeni Hayat 

Kütüphanesi, 2003, s. 240. Çev: Erdal Yüzak 
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İlk kurulduğu amaç, dizayn ve şekliyle sistemin, çoğunlukla internet 

üzerinden ilerleyen yeni teknolojik iletişimi yakalamakta zorluk 

yaşayabilmesi olağan dışı görünmemektedir. Fakat farklı şekil ve ad altında, 

yalnızca ABD’nin hizmetinde olacak şekilde ve bilinen Echelon’dan çok daha 

kapsamlı boyutta izleme yapan yeni sistemlerin varlığı, NSA’in açıklamasının 

aldatmaca olduğu görüşünü desteklemektedir ve ağ istihbaratı başlığı 

altında irdelenecektir. 

4.2.3. İnternet/Ağ İstihbaratı – Siber İstihbarat 

Terim, üç farklı şekilde kullanılabilmektedir. Kısalta yapmak 

gerekirse İNTİS ve ya SİBİS olarak ta kullanılabilir. 

Bilgisayar sistemlerinin birbirleri arasında veri transferi 

yapabilmelerini sağlamak için kurulan ağ sistemi, bilgisayarlar arası iletişime 

olan ihtiyacı göstermektedir. Dolayısı ile siber istihbarat, sinyal istihbaratı 

kapsamı ve iletişim istihbaratı özelinde değerlendirilmesi gerekirken; bugün 

gelinen noktada internetin (siberuzay), kapladığı alan, hâkimiyeti altına 

aldığı teknolojik her türlü cihaz ve bireye kadar inen kullanım özelliği 

sayesinde ayrı bir teknik istihbarat kolu olarak değerlendirilmesi gerektiği 

sonucunu doğurmaktadır. 

Ayhan 2002 yılındaki kitabında, internet ve mobil haberleşmenin 

bütünleşmesi sonucu ilerleyen yıllarda insanlığın her tür (görüntü, veri, ses 

vs.) haberleşmeyi, her zaman ve her yerde yapabilir hale geleceğini ifade 

etmiştir.85 Yakın geçmişte elektronik haberleşme telgraf üzerinden 

yapılmaktayken sesli olarak telefon kullanılmaya başlanmış fakat bu gün 

yukarıda verilen ifadenin haklılığını kanıtlar nitelikte internet, her türlü 

haberleşmede diğer bütün yöntemleri geride bırakmış durumdadır. 

20. yüzyılın son çeyreğinin en önemli teknolojik gelişmesi olan 

internet, çok farklı konumlarda dünyanın herhangi bir yerindeki kendisine 

                                                           
85 Ahmet Ayhan, Dünden Bugüne Türkiye’de Bilim ve Teknoloji, Beta Yayınevi, İstanbul, 

2002. s 47. 
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bağlı tüm bilgisayarları birbirleri ile iletişim haline geçebilir yani birbirlerine 

bağlı hale getirmektedir. Bu durum bir bakıma mecazen dünyayı küçültmek 

anlamına gelmektedir. 

Dünyanın bütün devletlerinde yer alan özel ve ya kamu tüm 

kuruluşların, bankaların, sanayi şirket ve fabrikalarının, enerji sistemlerinin 

vb. dahil olmak üzere kişisel bilgisayar ve akıllı telefonlarla bireylerinin 

büyük bir çoğunluğunun internet bağlantısına sahip olması, getirdiği kolaylık 

ve işlem hızının yanında ciddi tehlikeleri de beraberinde barındırmaktadır. 

Söz konusu tehlikelerin en yalın açıklamayla sebebi, internet aracılığı ile 

birbirine bağlı olan tüm bilgisayarların aynı zamanda birbirlerinin içinde 

barındırdıkları verilere erişebilme olanaklarının var olmasıdır. 

Bu noktada artık internet üzerindeki açık ve ya kapalı kaynakta yer 

alan verilerin her türlü teknik yöntemle toplanması, tasnif edilmesi ve 

gerektiğinde birleştirilip yorumlanarak nitelikli bir bilgi haline getirilmesi ile 

istihbaratın yeni yüzü siber istihbarat kendini göstermektedir. Böylece 

istihbaratın yeni yüzü, istihbaratçıların işini büyük ölçüde sokaklardan masa 

başına taşımıştır.86 

Büyük organizasyonlar ve kurumların kullandıkları internet bağlantılı 

bilgisayar sistemleri bir kenara; bugün bireylerin ceplerine kadar giren akıllı 

telefonlar, evlerde kullanılan akıllı beyaz eşyalar, internet bağlantılı 

televizyonlar, sosyal paylaşım siteleri, alış-veriş siteleri ve daha birçokları 

aracılığı ile sürekli bir veri üretimi söz konusudur. Bu veri üretiminin 

sürekliliği, ağa bağlı her cihazda yapılan her işlemin, basılan her bir tuşun 

bir veri oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 

 

 

 

                                                           
86 Kaya Karan, Geçmişten Günümüze Türk İstihbarat Teşkilatı, Kripto Yayınevi, Ankara, 

2014, s. 41. 
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4.2.3.1. Büyük Veri (Big Data) 

İngilizce ‘Big Data’ olarak adlandırılan ‘Büyük Veri’, internet aracılığı 

ile insanların ürettiği her bir veriyi –ki bunlar ağa yüklenen videolar, 

fotoğraflar, blog yazıları, yorumlar, arama motorlarında yapılan aramalar, 

tıklatılan siteler vb. her türlü siber uzaydaki hareketler olabilir- anlamlı ve 

işlenebilir hale dönüştürülerek saklanması demektir. Özellikle kişiye özel 

hizmet için çok fazla kişisel veri toplayıp saklamak gerekmektedir tarzında 

ticari bir anlayışın fiilen sunumu, büyük verinin gerekliliğini 

kabullendirmenin makul bir şekli olarak düşünülmektedir. 

İnternet kullanımının ulaştığı boyutu ve büyüme hızını ortaya 

koyabilmek adına her yıl yapılan bir takım istatistikleri belirtmekte fay 

görülmektedir. Dijital pazarlama ajansı WeAreSocial, Hootsuite işbirliği ile 

hazırladığı ‘Digital in 2017 Global Overview’ raporuna göre dünyada 

nüfusunun %50’si internet kullanıcısı iken %66’sı mobil cihaz kullanıcısı. 

%37 sosyal medya kullanmaktayken mobil cihazda sosyal medya 

kullanıcıları %34’tür. Bir yıl öncesine göre verilen bu rakamlar internet 

kullanıcı sayısında %10 artış, sosyal medya kullanıcı sayısında %21 artış, 

mobil cihaz kullanıcı sayısında %5 ve mobil cihazda sosyal medya 

kullanıcılarında ise %30’luk artışı göstermektedir.87 İstatistik rakamlarının 

gösterdiği bu artışı, veri üretimi üzerine de yansıtmak mantıksal açıdan 

yanlış olmamaktadır. 

Büyük ticari şirketlerin yanı sıra devlet istihbarat örgütlerinin de 

büyük veriye karşı olan ilgisi elbette beklenmesi gereken bir durumdur. 

Hatta bazı sosyal paylaşım sitelerinin ciddi, kapsamlı ve gayet başarılı bir 

istihbarat operasyonu olduğu dahi iddia edilmektedir. Bu iddiaların geçerliliği 

ve ya geçerli olsa dahi ispatlanabilirliği ayrı bir tartışma konusunu 

oluştururken uzman kişiler tarafından bir takım farklı bulguların zaman 

                                                           
87SimonKemp – WeAreSocial, “Digital in 2017: Global Overview”, A Collection of Internet, 

Social Media and Mobile Data FromAroundThe World, 2017, 

https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview(02.02.2017) 

https://wearesocial.com/uk/special-reports/digital-in-2017-global-overview


55 
 

zaman gün yüzüne çıkması, bu konudaki ciddi şüpheleri doğrular nitelikte 

olmaktadır.  

Tüm bu bulgulardan önce, insanların özellikle en hareketli alanlardan 

biri olan sosyal paylaşım siteleri üzerinden büyük veriye, dolaylı olarak ta 

istihbarat örgütlerine, kendi mahremiyetleriyle alakalı neler verdiklerini ve 

bunu hiç düşünmeden kabul ettiklerini görmek gerekmektedir. Facebook, 

Instagram, Twittervb sosyal paylaşım platformlarında yer alan ‘gizlilik’ 

ibareli bölümlerde “bilgilerinizi nasıl depoluyoruz”, “nasıl işliyoruz”, “kimlerle 

paylaşıyoruz” gibi başlıklar bulunmakta ve bu başlıkların altında yer alan 

açıklamalarda kişi mahremiyetinin söz konusu internet şirketlerine teslim 

edildiği açıkça görülmektedir. Buralarda yer alan açıklamalar dahi, önde 

gelen istihbarat örgütlerinin veri toplama ve işleme faaliyetlerinin yanında 

önemsiz kalabileceği ilerleyen satırlarda görülecektir. 

4.2.3.2. Siber İstihbarat Operasyonları 

İnternet teknolojisinin bulunuşu ve çıkış kaynağı Amerika’dır. Genel 

geçer bir doğru olmamakla beraber mantıksal bir çerçevede bir ürünü 

üreten üretici, ürettiği ürünün tüm açıklarını, zayıf yönlerini ve onu nasıl 

kullanması ve ya yönetmesi gerektiğini en iyi bilendir denilebilir. Bu mantık 

çerçevesinde ABD’nin siber istihbarat yeteneğini en kapsamlı ve etkili bir 

şekilde kullandığını iddia etmek gerçek dışı değildir. Bir takım uzmanlar, 

istihbarat kurumları ve ya tesadüfi gelişen olaylar tarafından tesadüfi olarak 

tespit edilen ve ya kuvvetli şüphe uyandırdığı düşünülen bazı operasyonlar 

açık kaynaklara da yansımıştır. 

Tüm bilgisayarlar, herkesin rahatlıkla kullanabilmesi için bir işletim 

sistemine* ihtiyaç duyarlar. Dolayısı ile kullanımda olan hemen hemen her 

bilgisayar bir işletim sistemi yüklü olarak kullanıma ve satışa sunulur. Bill 

Gates’in sahibi olduğu ABD menşeili Microsoft şirketine ait Windows işletim 

sistemleri, bu işletim sistemlerinden en çok bilineni ve yaygın olanıdır.  

Andrew Fernandes adında bir araştırmacı, 4 Eylül 1999’da Windows 

içerisinde ‘NSA’ harfleri ile kodlanmış ve çözümlenememiş bir şifre olduğunu 
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görmüştür. Microsoft tarafından NSA (NSAKEY) harfleriyle kodlanmış 

anahtarın yazılımlarındaki varlığı inkâr edilmemiş fakat ne işe yaradığı 

hakkında da açıklama yapılmamıştır.88 

17 Şubat 2000 tarihinde bir başka ilgi çekici Microsoft olayı cereyan 

etmiştir. Fransa Savunma Bakanlığı’na bağlı Stratejik İşler Kurulu’nun 

sunmuş olduğu bir raporda NSA’nın Microsoft’a ait yazılımlara gizli izleme 

programları eklettiği yazılmıştır. Raporda Microsoft şirketinin kurulumunda 

büyük ölçüde NSA fonlamasından ve desteğinin varlığından, Microsoft 

geliştirme ekiplerinde NSA personellerinin yer aldığından, bu sebeplerle 

iletişimin gizliliği konusunda Microsoft yazılımlarının ciddi şüpheler 

içerdiğinden bahsedilmiştir.89 

Almanya’da ortaya çıkan başka bir habere göre ise, Alman Dış İşleri 

Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetlerine ait gizli olan çok sayıda görüşme, belge ve 

bilgilerin Microsoft sistemi içerisine gizlenmiş NSA bağlantılı bir arka kapı 

(backdoor)* aracılığı ile ele geçirildiği iddiasıdır. Bu olayın ortaya çıkmasının 

ardından Alman yetkilileri kendi teknoloji üreticilerinden yazılım üretmelerini 

talep etmiş ve kati suretle Microsoft programlarını kullanmayacaklarını 

söylemişlerdir.90 

Microsoft şirketine ait Windows işletim sistemleri hakkında çıkan 

sansasyonel haber bu kadarla sınırlı kalmamaktadır. Tüm bu siber 

casusluğun yanında Net Market Share’in düzenli olarak yaptığı sistem 

                                                           
88NSA Keyto Windows: An Open Question, CNN International, 04.09.1999, 

http://edition.cnn.com/TECH/computing/9909/03/windows.nsa.02/(03.10.2016) 

89US SecretAgentsWork at Microsoft: French Intelligence, 19.02.2000, 

http://cryptome.org/nsa-ms-spy.htm (03.10.2016) 

*İşletimSistemi: Bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama 

yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünü.  

90Gizli Şifre Şoku, Milliyet Gazetesi İnternet Arşivi, 19.03.2001, 

http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/2001/03/19(04.10.2016) 

*Arka Kapı (backdoor): Bir bilgisayara ya da sisteme farklı yollardan girebilme imkanı 

tanıyan açıklardır. 

http://edition.cnn.com/TECH/computing/9909/03/windows.nsa.02/
http://cryptome.org/nsa-ms-spy.htm
http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/Arsiv/2001/03/19


57 
 

kullanım oranlarında Windows’un kapladığı alan, işin boyutlarını gözler 

önüne sermektedir. (bk. Şekil 2) 

 

Şekil 2: İşletim Sistemlerinin Dünya Çapında Kullanım Oranları, Ağustos 2017 

Kaynak: https://netmarketshare.com/ 

Tabloda yer alan dağılımda Windows’un aldığı pay 2017 yılı Ağustos 

ayı itibariyle %90’ın üzerine çıkmış bulunmaktadır ve pazardaki payını 

artırma eğilimindedir. Fakat belirtmek gerekmektedir ki Apple firmasına ait 

Mac sistemleri de ABD menşeili olmakla birlikte NSA’in tüm internet hizmet 

sağlayıcıları ve şirketlerine açık kapı şifresi talebiyle baskı uyguladığı 

bilinmektedir. Dolayısıyla birer casus olarak addedilebilecek sistemlerin 

kullanım oranları %96’nın üzerine çıkmaktadır. Linux ise açık kaynak 

kodlamaları kullanması sebebiyle biraz daha güvenilir bir sistem olarak 

https://netmarketshare.com/
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bilinse de, NSA yetkililerinin sistem yetkililerine yanaştıkları, Linux yetkilileri 

tarafından resmi olmasa da ifade edilmiştir.91 

Yalnızca paket halinde pazarlanan kişisel bilgisayarların içerisine 

yüklenmiş olan işletim sistemleri ve bu işletim sistemlerine gömülmüş arka 

kapı kodları aracılığı ile değil, sosyal paylaşım amaçlı kurulmuş olan internet 

şirketleri ve siteleri aracılığı ile de herhangi bir donanım satın alınmaksızın 

yalnızca söz konusu sitelerde hesap açarak dahi böylesine bir bilgi toplama 

faaliyetinin içerisine düşülebilmektedir. Aynı durum elektronik posta servis 

sağlayıcıları için de geçerli olmaktadır. 

Gazeteci GleenGreenwald tarafından hazırlanan internet sitesinde 

ABD Ulusal Güvenlik Ajans’ı NSA'nın, Facebook hesapları üzerinden hedef 

kişilerin bilgisayarlarına sızabildiği öne sürülmüştür.NSA'nın, kendi 

bilgisayarlarını Facebook sunucuları içerisine gizleyerek hedef kişilerin 

bilgisayarlarına sızdığı, kullanıcıların Facebook hesaplarını açmalarıyla, 

NSA'nın da söz konusu kullanıcıların bilgisayarlarına erişebildiği şeklinde 

erişimin nasıl sağlandığı açıklandı. Aynı zamanda bu yöntemle görüntü ve 

ses kaydı yapılabildiği de öne sürüldü.92 Bu yalnızca Facebook özelinde 

kalmamakla birlikte tüm benzer sosyal paylaşım sitelerini de 

kapsayabilmektedir. 

Görüntü ve ses kaydı konusunda ise, bilgisayarların her bir bireyin 

ceplerine kadar girmesiyle var olan bir tehlike de kendini göstermektedir. 

Birçok kullanıcının dikkatini çeken bir durum şu şekildedir. Akıllı telefonla 

aynı ortamda fakat telefonu kullanmıyorken yapılan bir konuşmanın 

içeriğine yönelik reklamların, telefon ele alınıp kullanılmaya başlandığı anda 

kullanıcıların karşılarına çıkması durumudur. Böyle bir durumun tek bir 

açıklaması, sistemin akıllı telefon aracılığı ile ortam dinlemesi yapıp hedef 

                                                           
91The NSA has triedtobackdoor Linux threetimes, 

https://www.reddit.com/r/linux/comments/54in5s/the_nsa_has_tried_to_backdoor_linux_thr

ee_times/(14.10.2016) 

92Facebook’ta Casusluk İddiası, DeutscheWelle Türkçe, 13.03.2014, 

http://www.dw.com/tr/facebookta-casusluk-iddias%C4%B1/a-17494342(14.10.2016) 

https://www.reddit.com/r/linux/comments/54in5s/the_nsa_has_tried_to_backdoor_linux_three_times/
https://www.reddit.com/r/linux/comments/54in5s/the_nsa_has_tried_to_backdoor_linux_three_times/
http://www.dw.com/tr/facebookta-casusluk-iddias%C4%B1/a-17494342
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kelimeler doğrultusunda reklamları seçip kullanıcının ara yüzüne 

yansıtmasıdır. Konu hakkında Pen Test Partners şirketi siber güvenlik 

uzmanları KenMunro ve David Lodge’ye yöneltilen sorular bu işlemi bizzat 

denemeleriyle cevaplanmış ve şu şekilde ifade edilmiştir: 

Başta ikna olmamıştım, kişisel öykülere dayanıyor gibi 

görünüyordu ancak yanıt hepimizi şaşırtarak "evet" oldu. 

Tek yapmamız gereken mevcut Google Anroid faaliyetini 

kullanmak oldu. Bunu işimizi kolaylaştıracağı için seçtik… 

 …Telefondaki mikrofonu kullanma izni aldıktan sonra 

internette bir dinleme sunucusu kurduk. Telefonun 

mikrofonunda duyulan her şey, dünyanın neresinde olursa 

olsun bize geri döndü ve biz de o konuyla ilgili özel 

reklamlar gönderdik. Kullandığımız kodlamaların çoğu 

zaten internette vardı. Kullanıcı ne olduğunu 

anlamayacaktır. Apple ve Google ise bunu görebilir ve 

durdurabilir ama yaratmak oldukça kolay. Bunun 

yapılabileceğini ispatladık, çalışıyor. Şu anda bu 

gerçekleşiyor mu? Büyük olasılıkla. 

Belirtmek gerekir ki bu deney yapılırken kullanılan 

telefonlarınpillerindeki düşüş asgari düzeyde olmuş ve kablosuz internet 

kullanınca veri kullanımında da artma olmamış. Bu durum farkedilebilirlik 

açısından kritik öneme haiz olmaktadır. 

Yapılan deneyde dikkat edilmesi gerekenlerden biri, uygulamayı 

üreten herhangi bir kişinin dahi uygulama indirilirken istenen izinlerin 

verilmesi durumunda görüntü ve ses verilerini eline geçirebilir hale gelmesi. 

İkincisi ise, iddia edildiği gibi bu kadar basit bir yöntemle elde edilebilen 

verilerin NSA ve büyük üretici şirketler açısından çok daha kolay ve iz 

bırakmadan yapılabileceğidir.93 

 

 

                                                           
93ZoeKleinman, “Is Your Smartphone ListeningYou?”, BBC News, 02.03.2016, 

http://www.bbc.com/news/technology-35639549(15.10.2016) 

http://www.bbc.com/news/technology-35639549
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Yeni Nesil ECHELON / Edward Snowden Olayı 

Edward Snowden: Hong Kong’da bir otel odasında İngiliz 

TheGuardian’da çalışan GlennGreenwald, EwenMacAskill ve Laura Poitras 

isimli gazetecilere bilgi veren 29 yaşında NSA çalışanıdır.94Amerikan özel 

kuvvetlerine girmek isteyen bir subay adayıyken, 

eğitimsırasındabacaklarıkırıldığı için bunu gerçekleştirememiş, bilgisayar 

konusundaki yeteneği ve uzmanlığı sayesinde NSA’da görev almıştır. CIA’da 

da görev yapan Snowden, CIA’nın sağladığı diplomatik kimlik ile Cenevre’ye 

gönderilmiş ve burada da bir müddet çalışmıştır. Cenevre’de diplomatik 

kimlik altında görev yapan bir CIA ajanıyken, gördüklerini ve yaşadıklarını 

halka anlatmaya ve ABD’nin izlediği istihbarat yöntemlerini kamuoyunun 

gözleri önüne sermeye karar vermiştir. Bir içselleştirme ve planlama 

sürecinden sonra 2 Haziran 2013’te güvenebileceği gazeteciler aracılığı ile 

ifşaatlarına başlamıştır. 2009 yılında CIA’dan ayrılarak NSA’ya bağlı olarak iş 

yapan özel firmalarda çalışmaya başlayan Edward Snowden, en son 

BoozAllen adlı bir şirketin Hawaii ofisinde görev yaparken Mayıs 2013’te, 

Hong Kong’a giderek ABD’yi terk etmiştir.Rusya’da yaşadığı bilinmektedir.95 

İngiltere merkezli TheGuardian gazetesi tarafından 5 Haziran 

2013’te,Federal Soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation – FBI) 

ve NSA’nıntalebi ve Yabancı İstihbarat Gözetleme Mahkemesi (FISC) 

kararıyla (bk. EK 1, s. 77)96ABD’nin en büyük Mobil İletişim için Küresel 

Sistem (Global Systemfor Mobile Communications - GSM) operatörlerinden 

biri olan Verizon firmasına kayıtlı milyonlarca Amerikalının telefon 

                                                           
94GlennGreenwald, EwenMacAskill ve Laura Poitras, TheGuardian, 

11.06.2013,http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-

whistleblower-surveillance (18.10.2016) 

95 Ömer Akçakoyun, “Dünya Küresel Dinleme ve Takip Krizi: Edward SNOWDEN Olayının 

İncelenmesi”, 

http://www.academia.edu/6972985/D%C3%BCnya_K%C3%BCresel_Dinleme_ve_Takip_Kriz

i_Edward_SNOWDEN_%C4%B0ncelemesi (18.10.2016) 

96TheGuardian, 06.06.2013, 
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-
order (21.10.2016) 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/09/edward-snowden-nsa-whistleblower-surveillance
http://www.academia.edu/6972985/D%C3%BCnya_K%C3%BCresel_Dinleme_ve_Takip_Krizi_Edward_SNOWDEN_%C4%B0ncelemesi
http://www.academia.edu/6972985/D%C3%BCnya_K%C3%BCresel_Dinleme_ve_Takip_Krizi_Edward_SNOWDEN_%C4%B0ncelemesi
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order
https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/jun/06/verizon-telephone-data-court-order
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görüşmelerinin sızdırıldığı belgeler yayınlandı.97Söz konusu GSM 

operatörünün mahkeme kararıyla kullanıcı telefon çağrılarını yer ve 

zamanlarıyla beraber istihbarat kurumuyla paylaştığı yazıyordu. Herhangi 

bir terör tehlikesi ve ya makul bir şüpheye dayanmaksızın tüm ABD’lilerin 

telefon kayıtlarının dinlenmesi ve depolanması durumu, ABD’de kişisel 

veriler ve mahremiyet konularında çok tartışılacak bir sıkıntı ortaya 

çıkarıyordu. 

Sonrasında ise NSA’nın Özel Kaynak Operasyonları (Special Source 

Operations – SSO) adı altına yürütülen PRISM isimli bir yazılımı sayesinde 

Amerika’nın önde gelen internet ve teknoloji şirketleri olan Google, 

Microsoft, Yahoo, Hotmail, Facebook, PaiTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple 

sunucularına erişim sağlayarak tüm kullanıcılar hakkında nasıl bilgi 

depolandığı hakkında bir sunum, The Washington Post gazetesinin de ifşa 

haberlerine ortak olmasıyla TheGuardian gazeteleri tarafından yayınlandı.98 

PRISM isimli küresel gözetleme programıyla ABD hükumeti,hiçbir izne ve 

mahkeme kararına gerek duymadan istediği her eş zamanlı ve geriye dönük 

bilgiye, fotoğrafa, arşive, video sohbetlerine ulaşabilme imkânı elde 

ediyordu. 

Sadece bir iki gün içerisinde aniden ve üst üste gelen bu ifşaat 

haberlerinden sonra ABD Başkanı ‘demokrat lider’ Obama, söz konusu 

küresel takip program ve yazılımlarını savunarak, bu tip uygulamaların 

ulusal güvenlik için gerekli ve yasalara uygun olduğunu belirtmiş, terörist 

faaliyetlerin bu şekilde engellendiğini, yönetim olarak, mahremiyet ve sivil 

özgürlükler ile ulusal güvenlik arasında doğru dengeyi kurduklarına 

inandığını ileri sürmüştür.ArdındanNSAMüdürüKeithAlexander’dabaşkanı 

yalnız bırakmayarak dinleme ve internetteki faaliyetleri izlemenin onlarca 

                                                           
97GlennGreenwald, TheGuardian, 06.06.2013, 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order 

(21.10.2016) 

98GlennGreenwlad ve EwenMacAskill, TheGuardian, 07.06.2013, 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data(21.10.2016) 

http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phone-records-verizon-court-order
http://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data
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terör komplosunu engellediğini söyleyerek ifşa edilen PRISM adlı programı 

savunan bir açıklama yapmak zorunda kalmıştır.99 

Belgesel yapımcısı ve aynı zamanda gazeteci LouraPoitras tarafından 

çekilen Citizenfour100 adlı belgeselde olayla ilgili daha fazla ayrıntıya yer 

verilmiştir. Belgeselde NSA çok gizli küresel izleme belgelerini ortaya döken 

NSA çalışan Edward Snowden’ın görüntüleri ve bunu yaparken geçen süreç 

doğrudan yansıtıldığı için NSA’in istihbarat toplama adına kullandığı 

yöntemleri ilk ağızdan dinleme imkânı bulunmaktadır. Bu sebeple 

yayınlanan belgesel, bu konuda önemli bir kaynak vazifesi görmektedir. 

Edward Snowden’ın gazetecilerle Hong Kong’ta ilk defa 

buluşmasında yaptığı itirafların direkt görüntüleri yer almaktadır. Buna göre 

NSA’nın elinde yalnızca PRISM adlı program yoktur. NSA, XKeyScore (XKS) 

denilen bir programa da sahiptir. Bu program,  tüm dünyadaki internet 

kullanıcılarının internet yazışmalarını,konuşmalarını ve kişisel bilgilerini 

kimseden izin almadan tarayarak, günlük bazda arayıp topladığı küresel 

internet verilerini analiz etme amaçlı kullanılmaktadır. Belirlenen anahtar 

kelimelerle google’da yapılan aramalar gibi arama yapılıp açık ve ya kapalı 

tüm internet kaynaklarından istenilen sonucu elde etmeye yönelik 

kullanılmaktadır.101 Başka bir değişle, belirlenen anahtar kelimeler sisteme 

giriliyor. Ardından yapılan taramada bu kelimeleri, beraber ve ya ayrı ayrı 

içeren dünya üzerindeki tüm elektronik iletişimler, elektronik postalar, 

sosyal medya yazışmaları, mobil telefon mesajlaşmaları vb. bilgileri 

ulaşılabilir hale getirmektedir. 

                                                           
99CNN Türk, 07.06.2013, 

http://www.cnnturk.com/2013/dunya/06/07/obama.telefon.ve.internetin.takip.edilmesini.sa

vundu/710998.0/index.html  (21.10.2016) 

100LouraPoitras, Citizenfour, Praxisfilms, Participant Media ve HBO DocumentaryFilms ile 

birlikte, USA, 2014. 

101Snowden’ın detaylı XKS sunumu için bk. 

http://www.documentcloud.org/documents/743252-nsa-pdfs-redacted-

ed.html#document/(12.11.2016) 

http://www.cnnturk.com/2013/dunya/06/07/obama.telefon.ve.internetin.takip.edilmesini.savundu/710998.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2013/dunya/06/07/obama.telefon.ve.internetin.takip.edilmesini.savundu/710998.0/index.html
http://www.documentcloud.org/documents/743252-nsa-pdfs-redacted-ed.html#document/
http://www.documentcloud.org/documents/743252-nsa-pdfs-redacted-ed.html#document/
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Snowden, belgeselde NSA’nın daha önce hiç olmadığı kadar çok bilgi 

toplamaya ve depolamaya başladığını, bunun ise giderek daha da önü 

alınamaz bir şekilde arttığını belirtmiştir. Bu durum, daha önce bahsedilen 

Echelon sisteminin, NSA’nın yeni bilgi toplama teknolojilerinin yanında hafif 

kaldığını, mevcut sistemlerin mantık ve amaçlarının aynı olması sebebiyle 

Echelon’un modifikasyona uğramış hali olduğu düşüncesini uyandırmaktadır. 

Genelde hükumetler, internetin insanlığın hayatına ciddi etkiler 

bırakmaya başlamasından sonra zaman zaman internet üzerine sınırlar ve 

kurallar getirmeye meyletmişlerse de başarılı olamamışlardır. Bunun 

sebepleri ise internetin, yani siber uzayın sınırlarının kestirilememesi ve tam 

bir kontrol altına alınamayarak bireyler tarafından yasak ve engellemelerin 

çok kolay delinebilmesidir. İnternet üzerinde kontrol ve sınırlamalar bir 

yana, devletlerin insanları yönetme ve yönlendirmede en büyük yardımcısı 

bugün internet olmuştur. Bu yardımcı vasıta, çoğu zaman Snowden 

örneğinde görülenler kadar olmasa da, insanın mahremiyet ve makul şüphe 

sınırlarını aşar vaziyete dönüşmesi ihtimalini içerisinde barındırmaktadır. 

Dolayısı ile hükumetler, siber istihbarat ve internet dünyası üzerinde çok 

fazla bir bilgi ve nüfuzlarının olmadığını, dolayısıyla buna yönelik detaylı ve 

kapsamlı bir politikalarının da olmadığını kabul ettirmeye 

çalışabilmektedirler. Bu konuda Snowden, NSA ve Amerikan Hükumeti 

hakkında şu ifadeleri kullanmaktadır: 

Siber operasyonlar söz konusu olduğunda hükumetin 

halk karşısındaki duruşu, politik alt yapıda zayıflık varmış 

gibi. Bu da yalan! Ayrıntılı bir politik alt yapı mevcut; 

Beyaz Saray tarafından oluşturulan ‘siber operasyonların 

Marshall Kanunu*’ gibi birşey. Adı, Başkanlık Politika 

Direktifi 20(PresidentialPolicy Directive 20 – PPD20). (bk. 

EK 2, s. 81)102 

                                                           
102Poitras, a.g.b. 

PresidentialPolicy Directive 20, https://fas.org/irp/offdocs/ppd/ppd-20.pdf (15.11.2016) 

*Marshall Kanunu: Soğuk savaş döneminde 1948 ve 1951 yılları arasında 16 ülkeye ABD 

tarafından bu ülkelerin komünizme ve Sovyet Rusya’ya yaklaşmalarını engellemek için 

verilen ekonomik yardım planıdır. 

https://fas.org/irp/offdocs/ppd/ppd-20.pdf
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Belgeselde belirtilen bir diğer önemli konuda Birleşik Krallığın benzer 

izleme programına sahip oluşudur. Snowden’a göre İngiltere’nin NSA’sı 

denilebilecek teknik istihbarat servisi olan Hükumet İletişim Merkezi 

de(GovernmentCommunationsHeadQuarters – GCHQ), TEMPORA adı verilen 

dünyadaki en kapsamlı ağ izleme programına sahiptir. Söz konusu 

programla yapılan izleme ve dinlemelerin hedef gözetip gözetmediği, insan 

hak ve mahremiyetlerine uygun yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi 

verilmemektedir. 

İngiltere’de, siber istihbarat kapsamında gizli bir şekilde yürütülen 

arka kapı operasyonlarının artık gizli olarak yürütülmesini gerektirmeyen bir 

gelişme yaşanmıştır. İngiliz istihbarat örgütlerine şimdiye kadar bilinen en 

aşırı izleme ve casusluk yetkileri olarak nitelendirilen bir kanun tasarısı, 

İngiltere’de oylamaya sunulmuş ve nihayetinde onaylanmıştır. Kasım 

2016’da oylanarak kabul edilen ve Ocak 2017’de ise uygulamaya geçirilen 

yasa, içeride ve dışarıda birçok sert eleştirilere muhatap olup baskı unsuru 

olarak görülmekteyken, hükumet yetkilileri tarafından da terörizme karşı 

güvende olabilmenin teminatı olarak görülmektedir.103 Az önce bahsi geçen 

TEMPORA isimli programın sahibi ve kullanıcısı olan İngiliz istihbaratının 

böylesine bir yasayla donatılması, yapılacak olan takip ve stoklamanın 

sınırlarını ortadan kaldırmak olarak yorumlanabilmektedir.104 

Tekrar NSA’ya dönülecek olursa, Eylül 2013’te Avrupa Parlamentosu 

(AP), NSA’nın izleme ve dinlemelerini soruşturmak üzere Brüksel’de 

oturumlara başlamıştır. Oturumda NSA’nın çoğu teknoloji firmasının 

hizmetlerine ait şifreleme anahtarlarına erişimi olduğu ve bu firmalara 

ödeme yapıldığı belirtilmiş, bunun haricindeki firmalara ise şifreleme 

                                                                                                                                                                          
 
103 Andrew Griffin, TheIndependent, 29.11.2016, http://www.independent.co.uk/life-

style/gadgets-and-tech/news/investigatory-powers-bill-snoopers-charter-passed-royal-

assent-spying-surveillance-a7445276.html(10.01.2017) 

104LeviMaxey, TheCipherBrief, 08.01.2017, https://www.thecipherbrief.com/the-uks-new-

surveillance-law-security-necessity-or-snoopers-charter-2(10.01.2017) 

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/investigatory-powers-bill-snoopers-charter-passed-royal-assent-spying-surveillance-a7445276.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/investigatory-powers-bill-snoopers-charter-passed-royal-assent-spying-surveillance-a7445276.html
http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/investigatory-powers-bill-snoopers-charter-passed-royal-assent-spying-surveillance-a7445276.html
https://www.thecipherbrief.com/the-uks-new-surveillance-law-security-necessity-or-snoopers-charter-2
https://www.thecipherbrief.com/the-uks-new-surveillance-law-security-necessity-or-snoopers-charter-2
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protokollerine arka kapı yapmaları ve bunun şifrelerini NSA’ya teslim 

etmeleri hususunda baskı yapıldığı ortaya konulmuştur.105 

Bu durumun en son örneklerinden birisi de gizli sohbet özelliği 

bulunan ve yüksek gizlilik prensipleri olan Telegram adlı mesajlaşma 

servisine yapılan baskıdır.  

Telegram kurucusu PavelDurovTwitter hesabından; ABD 

istihbaratının ABD’ye yaptıkları bir haftalık gezi sırasında geliştiricilerine 

rüşvet vermek için girişimde bulunduğunu iddia etmiştir. Ayrıca, bu konuda 

Federal Soruşturma Bürosu’nun bizzat kendisi üzerinde baskı kurduğunu 

belirtmiştir.Telegram kurucusu twitter hesabından; “Ekibimizin ABD’de 

geçen 1 haftalık konaklamasında, ABD gizli servisi tarafından 

geliştiricilerimize rüşvet verilmesi ve FBI’dan gelen backdoor baskısı olmak 

üzere iki girişim yaşadık.”, “ABD’de kurulu bağımsız / güvenli bir kripto 

uygulaması çalıştırabileceğinizi düşünmek saflık olur” ifadeleriyle yaşadıkları 

durumu kamuoyuna duyurmuştur.106Telegram kurucu ve geliştiricilerinin 

ABD’de başlarına gelen bu durum, çıkan onca olay ve krize rağmen ABD’nin 

söz konusu uygulamalarını kesintisiz bir şekilde devam ettirdiğini 

göstermektedir. 

4.3. Mukayese 

İnsana dayalı istihbarat, neredeyse insanlık tarihi ile yaşıt bir 

toplama yöntemi olması sebebi ile en eski, çoğunlukla en ucuz ve tüm 

zamanlarda önemini daima muhafaza etmiş bir faaliyettir.107 Zamanın 

getirdiği teknolojik yenilikler ve istihbarat dünyasına katmış olduğu yüksek 

imkânların yanında insana dayalı istihbaratın önemini muhafaza etmiş 

olması, insan unsurunun; zekâsı, davranışı, inisiyatifi, cesareti, duyguları, 

sezgisi ve algılaması gibi faktörlerle asıl belirleyicinin kendisi olduğunu 

                                                           
105Poitras, a.g.b. 

106 Murat Şişman, Milli Güvenlik: Siber Güvenlik Platformu, 17.06.2017, 

https://www.milliguvenlik.org/fbi-telegrama-backdoor-yerlestirmek-istemis/ (04.07.2017) 

107Köseli, a.g.e.,s. 66. 

https://www.milliguvenlik.org/fbi-telegrama-backdoor-yerlestirmek-istemis/
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ortaya koyması ve sayılan bu özelliklerin hiçbir makine ve ya araçta 

bulunamamasıdır. Fakat gelişmeler ve yapay zekâ başta olmak üzere 

teknolojik yeniliklerin hızlı ilerleyişi, insanın bahsedilen bu özelliklerinin, 

insan unsurunu öne çıkartan ayırt edici özellikler olması durumunu 

etkisizleştirmeye doğru götürmektedir. 

1997 yılına ait bir makalede teknolojik imkânlar ve araçlarla elde 

edilen istihbari verilerin sağladığı büyük kolaylıkların yanında tüm 

bukolaylıkların, nihayetinde insana ve insan kaynaklı istihbarat faaliyetlerine 

yardımcı unsurlar olduğu bahsedilmiştir.108Fakat aradan geçen yaklaşık 20 

yıl, dünyayı bilgi çağına sokmuş, teknoloji ve internet bireysel kullanımda 

ceplere kadar indirmiştir. İnternet üzerinde bireylerin sürekli aktif olduğu 

ortamlar oluşturulmuş, böylece toplulukların anlık duygusal yapıları, 

meyilleri, hayat görüşler vb. analiz edilebilir hale getirilmiştir. İnsanların 

birbirleriyle olan bağlantıları ve hareket tarzları sürekli izlenebilir hale 

getirilmiş, teknoloji kullanımına göre her birey bir nevi mobil kayıt 

cihazlarına dönüştürülmüştür. ’97 yılında taktik istihbaratın insan 

istihbaratında yardımcı unsur olduğu söylenebilirken, teknolojik ilerlemeler 

karşısında tam tersine döndüğü söylenebilir. Dolayısıylaistihbarat 

operasyonlarında kritik öneme sahip olan insan istihbaratı çok yoğun olarak 

kullanılmaktayken,109 kullanım yoğunluğu taktik istihbarata kaymıştır. 

Geleneksel ve modern istihbaratın mukayese edilmesinde genel 

olarak avantaj ve dezavantajlarını maddeler halinde belirtmeye çalışmanın 

daha açıklayıcı olabileceği düşünülmektedir. Fakat sıralanacak olan bu 

maddeler, teknolojik gelişmeler karşısında her zaman geçerliliğini 

koruyamayabilir, değişkendir. İnsan istihbaratının avantaj ve 

dezavantajlarını sıralarken, dezavantajlarının, teknik istihbaratın avantaj 

                                                           
108JonoFischbach, “With a Little Bit of HeartandSoulAnalyzingThe Role of Humint in The Post 

ColdWarEra”, Woodrow Wilson School Policy Conference 401a, 06.01.1997, 

s.1.https://fas.org/irp/eprint/snyder/humint.htm (01.07.2017) 

109United StatesArmyIntelligence Center and Fort Huachuca, White Paper, “Providing A 

SeamlessLinkage-Strategic toTactical”.Army CI/HUMINT XXI Concept of Operations, 

1997. https://fas.org/irp/doddir/army/wht-ppr.htm (05.07.2017) 

https://fas.org/irp/eprint/snyder/humint.htm
https://fas.org/irp/doddir/army/wht-ppr.htm
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hanesine yazılabileceği düşüncesiyle teknik istihbaratın avantajlarının 

maddeler halinde yazılmasına ihtiyaç duyulmamıştır. Zira mukayese başlığı 

altında teknik avantajlar hakim olmaktadır. 

İNİS’in avantajları; 

✓ Her türlü harekâtta kullanılabilir. 

✓ Diğer toplama yöntemleri ile elde edilen istihbaratın doğrulanması ve 

açıklanmasına imkân verir. 

✓ Teknoloji gerektirmez, insanın varlığı yeterlidir. 

✓ Her türlü hava ve arazi şartlarında etkindir. 

✓ Elle tutulmayan ve görülemeyen konularda haber toplamayı sağlar. 

✓ Yüksek maliyet gerektirmez. (Çoğu zaman) 

✓ Esneklik sağlar. Kişi, değişken durumlara kolayca uyum sağlayabilir. 

✓ Hedefin imkân ve kabiliyetlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. 

 

İNİS Dezavantajları da şu şekilde sıralanabilir; 

• Haber kaynağı sayısı sınırlıdır. 

• İnsan zaaflarına karşı hassastır. 

• Haber kaynağı üzerinde asgari kontrol sağlar. 

• Haber kaynağının bulunması ve kaynaktan bilgi alınacak ortamı 

sağlayacak iş ilişkisinin geliştirilmesi çok fazla zaman alabilir. 

• Yabancı dil bilgisi önemlidir. 

• İstihbarat, planlandığı zaman içerisinde elde edilemeyebilir. 

• Kaynağın deşifre olma riski vardır. Bu durumda uzun süreli emek ve 

para kaybı söz konusu olabilir. 

• Görev yerine erişebilme ve ya hedefe sızma zor olabilir. 

• İnsan istihbaratını yapan vasıtanın güvenilirliğinin tespiti, diğer 

toplama vasıtalarına nazaran daha zordur. 

• Yasal mevzuat, faaliyetleri kısıtlar. 

İnsan istihbaratı ve espiyonaj faaliyetleri, sahada bire bir insan 

ilişkileri ve gerçek temaslarla meydana getirilirken bugün internetin, İNİS 
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kullanımının en kullanışlı alanı haline döndüğü ifade edilmektedir.110 Başka 

bir değişle, İNİS’ten bahsedilirken dahi teknik bir vasattan söz edilmektedir. 

Bu durumun en belirgin örneklerinden birisi, daha önce detayları verilen 

‘RobinSage’ deneyidir. Deneyde yürütülen insan istihbaratı faaliyeti 

tamamen sanal ortamda, internette sosyal paylaşım siteleri üzerinden 

yürütüldüğü görülmektedir. 

Teknik istihbaratın yeterli olmadığı, insan istihbaratının muhakkak 

gerektiği durumlarda vardır. Bu durumlar daha çok dış dünyaya kapalı 

ülkeler için gereklidir. Ve ya içerisindeki gizli faaliyetleri yürüten kurumlarını 

dış dünyaya, dünya çapında ağa yani internete karşı çok iyi izole eden 

ülkelerde gereklidir. Şöyle ki; kimi nükleer programlar ve çok gizli 

araştırmalar yürütülen kurumlarda, dışarıdan teknik yöntemlerle bilgi almak 

olanaksızdır. Bunun sebebi dışarıyla teknik manada herhangi bir bağlantıları 

olmamasıdır. Kendi içerisinde kullanılan bilgisayar sistemlerinin yine kendi 

içerisinde fiziki kablolarla aracılığı ile, yalnızca birbirleri arasında bağlantıları 

vardır. Bu gibi durumlarda bilgi alabilmenin tek yolu İNİS yöntemidir. 

Hedeflenen kurumda çalışan insanlar, bu konuda tek kaynak olabilmektedir. 

Gerekli çalışmalar sonucu angaje edilebilmiş bir çalışandan direkt bilgi 

alınabileceği gibi ona verilecek olan küçük bir aparatı içerideki bilgisayar 

sistemlerine bir kere takması, istenilen hedef ve ya bilgilerin tamamen ele 

geçirilebilmesine olanak tanıyabilecektir. 

 

 

 

 

 

                                                           
110Frederick L. Wettering, “The Internet andtheSpy Business”, International Journal of 

IntelligenceandCounterintelligence, 2001, Cilt:14, Sayı 3, s. 342-365. 
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4.4. Modern İstihbarata Karşı Koyma 

Teknolojik ürünlerin en büyük müşterileri istihbarat örgütlerinden 

oluşmaktadır. İstihbarat faaliyetleri kapsamında birçok teknolojik unsur 

kullanılmasıyla oluşan sinyal istihbaratı, görüntü istihbaratı, siber istihbarat 

vb. kollar, aynı zamanda İKK faaliyetleri içinde aktif bir şekilde 

kullanılmaktadır. Teknik-teknolojik İKK’nın asli amacı, hasım ve hasım 

olması muhtemel devletlerin istihbarat amaçlı kullandığı teknolojinin neler 

olduğunu, ne şekilde ve hangi ölçüde kullandığını belirlemek ve taarruzlarını 

boşa çıkarmaktır. Bu asli amaç kapsamında iletişim güvenliği adı altında 

kablolu iletişim ve fiberoptik hatlar üzerinden yapılacak iletişimin 

karıştırıcılar ve diğer perdeleme teknolojileri ile güvenliğinin sağlanması 

gerekmektedir.111 21. Yüzyılın başından itibaren teknolojideki büyük 

gelişmeler sayesinde daha birçok teknik materyaller, istihbarat toplamaya 

yönelik ekipmanlar ve kontralarının bu başlık altında değerlendirilmesi 

gerekmektedir fakat modern yöntem denildiğinde esas olarak siber 

istihbarat ve istihbarata karşı koymadan bahsedilmektedir. 

Aktif ve pasif olmak üzere istihbarata karşı koymak için uygulanışına 

göre ayrılmış olan önlemler bütünü, modern yöntemlerde de kendini 

göstermektedir. Modern İKK’da aktif yöntemler, teknolojik kapasite ve bilgi 

birikimine büyük ölçüde bağlı kalmaktayken pasif yöntem olarak 

sistemlerdeki güvenlik duvarı, şifrelerin yeterince güçlü tutulması, planlı bir 

şekilde açık bulma testlerinin uygulanması vb. birçok teknik uygulama 

sıralanabilmektedir. 

Artık sivil hayata da sirayet etmiş olan her türlü teknolojik imkân, 

özellikle mobil cihazlar ve internet ile kişiler hakkında her türlü bilgiye 

ulaşımı çok daha kolay hale getirmiştir. Siber operasyonlar kapsamında ABD 

başta olmak üzere bazı ülkelerin sahip olduğu son derece gelişmiş 

programlar ve teknolojik şirketler üzerindeki yaptırım gücü, topyekunikk 

                                                           
111Shulsky ve Schmitt, a.g.e., s. 114. 
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geneli ve modern ikk özelinde sivil farkındalığın da artırımını önemli bir 

noktaya taşımıştır. 
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5. SONUÇ 

Teknik ve insani istihbaratın kıyaslanmasında her ne kadar teknik 

kullanımın getirdiği bilgi niteliği ve miktarının sürekli artışından bahsedilse 

de, her iki yöntem birbirleri ile beraber kullanılmakta ve her iki yöntemde 

birbirine ihtiyaç duymaktadır. İnsan istihbaratının kullanım alanı olarak daha 

çok dışarıya kapalı kurum, tesis ve personel faaliyetleri olabilirken, teknik 

istihbaratın faaliyet alanı ise daha çok muharebe destek ve askeri alanlar 

olabilmektedir. Teknik istihbarat kapsamında siber istihbaratta konuya dahil 

edildiğinde ise, söz konusu faaliyet alanı oldukça genişlemekte, bu sayede 

oluşturulan büyük veri ve kullanımından bahsedilmektedir. 

Özellikle internetin ve bilgisayar sistemlerinin, dünyanın her tarafına 

yayılması ve mobil cihazların gelişmesi ve aynı şekilde birey kullanımına 

kadar yayılması ile birlikte TEKİS ile İNİS kullanımı daha fazla iç içe geçmiş 

durumdadır. Bunun sebebi ise siber ortamlarda insan istihbaratının çok 

geniş bir şekilde kullanım alanı bulmasıdır. Ayrıca angaje edilmek istenen bir 

haber kaynağı ile ilgili detaylı bilgilerin toplanması için gerekli çaba ve uzun 

zaman aralığı, siber ortama dayalı teknik istihbarat sayesinde birkaç tuş ile 

elde edilebilir hale gelmekte ve insani istihbaratın iş yükünü oldukça 

hafifletmektedir. Fakat belirtmek gerekmektedir ki; siber ortamın varlığı ile 

birlikte tek başına teknik toplamanın çoğu zaman istihbarat hedeflerine 

ulaşmakta yeterli geldiği söz konusu olabilmekteyken, tek başına insan 

istihbaratı kullanımının zaman ve kaynak açısından çok ciddi eksiklikleri 

olabilmektedir. Dolayısı ile tek başına İNİS kullanımı, günümüz istihbarat 

ihtiyaçları çerçevesinde oldukça hantal kalmaktadır. Bu durum geleneksel ve 

modern yöntemlerin birçok operasyonda birbirlerinin tamamlayıcısı olduğu 

sonucunu ortaya koymaktayken, teknik yöntemlerin birkaç adım önde 

olabileceği sonucunu doğmaktadır.  

Sanayi çağının bitiminden sonra içinde bulunulan bilgi çağında, 

bilgisayar sistemleri ve internet sayesinde ölçülebilir düzeyin sınırlarına 

gelen çok yoğun bilgi akışı elde edilmektedir. Önceleri bireysel kullanımların 

her bir tuşuyla biriken verilere koca bir çöp yığını gözüyle bakılırken, artık 
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bu çöp yığınından nasıl fayda sağlanabilir anlayışına geçilmiş durumdadır. 

Dolayısı ile söz konusu veriler, işe yarar bilgiler olarak daha önce bahsedilen 

büyük veri adı altında toplanmakta ve kontrol altında tutulmaktadır. Devlet 

ve istihbarat örgütlerinde –ki özellikle ABD hükumeti ve İngiliz Hükumeti bu 

konuda ön planda tutulmalıdır. –‘enformasyonu denetim altında tutmak, 

halkı denetim altında tutmaktır’ anlayışının hakim olduğu görülmektedir.112 

Bu kapsamda yapılan operasyonlar, anarşik uluslararası ortamda gücü 

elinde tutabilmenin önemli bir ayağı olarak değerlendirilmekte ve söz 

konusu anlayışın gerekliliğine inanılmaktadır. 

Teknoloji kullanımı, ülkenin sahip olduğu gelişmişlik düzeyi ve 

teknolojik kapasitesi ile bağlantılıdır. Teknik imkânların ithal bir şekilde 

kullanımı ise ciddi istihbarat zafiyetlerini de beraberinde getirmektedir. 

Nitekim ortaya çıkan siber operasyonlardan da bu durum açıkça 

görülmektedir. Teknolojiye hakim olan ülkeler, diğer ülkelere karşı bu 

üstünlüğünü ezici bir şekilde kullanmaktan çekinmemektedirler. Bu 

bağlamda öne çıkan Amerika Birleşik Devletleri, teknik istihbaratın ve 

takibin en geniş çaplı halini gözler önüne sermiştir. NSA, ABD’de ve dünya 

çapında bir alt yapı kurmuştur. Bu altyapı, temel olarak her dijital, telsiz, 

analog iletişimi izleme kapasitesine sahiptir. Bu sayede NSA, ABD’nin 

bünyesinde barındırdığı teknoloji firmaları ile birlikte geliştirdiği küresel takip 

ve izleme yazılımları sayesinde hedefindeki tüm ülkeler ve tüm vatandaşları 

hakkında çok fazla miktarda istihbarat toplamayı başarabilmektedir. Bu 

durum, farklı ülkeler ve Türkiye adına istihbarata karşı koyabilme 

kabiliyetinin sorgulanmasına yol açmaktadır. 

En son Edward Snowden tarafından ortaya dökülen küresel takip ve 

izleme krizi sonucunda iki türlü istihbarata karşı koyma ortaya çıkmaktadır. 

Bunlardan birincisi tüm devlet kurum ve kuruluşları, ayrıca personellerine 

yönelik olan, ikincisi ise tüm ülke vatandaşlarına yönelik istihbarata karşı 

koyma. İkisini kapsayan bir şekilde adına ‘modern İKK’ denilebilir. 

                                                           
112ChrisHablesGrey, Postmodern Savaş: Yeni Çatışma Politikası, Çev: Derya Kömürcü, 

Alfa Yayınları, İstanbul, 2000, s. 44-45. 
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Öncelikle sıradan ülke vatandaşları kapsamında değerlendirme 

yapmak gerekirse; yabancı servislerin sıradan bireyler hakkında bilgilere 

ihtiyaç duymayacağı, birkaç fotoğraf ve kişisel bilginin istihbarat 

örgütlerince bir işe yaramayacağı ve şahısları direkt olarak 

ilgilendirmeyeceği düşüncesinin hakim olabileceği ön görülmektedir. Fakat 

belirtmek gerekmektedir ki bu durum, kişisel etkisi az, toplumsal etkisi 

yüksek sonuçlar doğurabilecektir. Örnek vermek gerekirse söz konusu 

sıradan insanlardan toplanan bilgiler, toplum hakkında istihbarat 

oluşturulmasına olanak tanır. Toplumun ilgilendiği, genel olarak meyil ettiği 

her şey, yaşa cinsiyete ve bölgelere ve ya herhangi bir kategoriye göre 

analiz edilebilir, her toplum buna göre kolayca yönlendirilebilir. İlgi 

duydukları ürünler sunulabilir ve aynı zamanda yine toplumun yapısı ve 

değişimi analiz edilmesi sonucu ürünler buna göre şekillendirilerek çok daha 

fazla kar elde edilebilir. Bu konuda Edward Snowden olayından sonra 

GlennGreenwald,Ağustos 2013’te Brezilya Senatosu Dış İlişkiler ve Milli 

Savunma Komitesi nezdinde NSA'nın gizli gözetim faaliyetleri hakkında 

kamuya açık bir oturumda verdiği ifadede bu tarz bilgi toplamanın esas 

olarak ülkeler arası ticari ve ekonomik rekabet amacıyla yapıldığını 

belirtmiştir. Dolayısıyla sivil halk için az önce belirtilen önemsemez bakış 

açısının yerine, konuyu dikkate alan bakış açısı yerleştirmek için 

yapılabilecek her türlü çalışma, aynı zamanda modern İKK faaliyeti içerisine 

girecektir. 

Devlet kamu kurum ve kuruluşları ve personeline yönelik 

değerlendirmede ise tüm bu kurumlarda kullanılan teknik ekipman ve 

sistemler göz önünde bulundurulmalıdır. Daha önce gerçekleşmiş olan 

teknik istihbarat operasyonlarında Almanya gibi teknoloji bakımından 

gelişmiş bir ülkenin dahi kritik kurumlarından ciddi bilgi sızıntılarının 

olabileceği görülmüştür. Dolayısı ile modern istihbarata karşı koyma 

bağlamında ve açığa çıkmış olan casusluk faaliyetleri kapsamında oluşan 

tehditlere karşı gerekli olan tedbirler öngörülmelidir. Bu konuda özellikle 

teknolojik gelişmişlik düzeyi ve üretkenlik hayati önem taşımaktadır. 

Donanımsal üretimden sistemsel üretime geçişin, kritik kurumlar arası 
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kuvvetli senkronizasyon ve koordinasyonun, bu tip tehditleri minimuma 

indirebileceği düşünülmektedir. 

Çin ve Rusya gibi farklı bloğun büyük ülkelerinde ise internet 

üzerinde bir takım tedbirler alınmaya çalışıldığı görülmektedir. Özellikle 

sosyal paylaşım siteleri konusunda ABD menşeili bazı sitelerin benzerlerini 

üretip kendi halklarının kullanımına sundukları bilinmektedir. Böyle bir 

tutumun amacının istihbarata karşı koyma ve ticari, ekonomik bir takım 

tedbirler ve halkı kontrol altında tutabilme olduğu söylenebilir. Özellikle 

Facebook’un insan istihbaratına ve açıldığı bilgisayarda sızma yapılabilesine 

tanıdığı imkan ve buna karşılık insanların da birbirleriyle olan iletişim 

ihtiyacından doğan talep doğrultusunda, üretimin sosyal paylaşım sitelerini 

de kapsaması gerektiği düşünülmektedir. Bu konuda yine örnek olarak farklı 

ülkelerin popüler sosyal paylaşım sitelerine çok benzer alternatifleri 

halklarının kullanımına sundukları ve alternatif ürettikleri gösterilebilir. 

Bilgi güvenliği ve internet güvenliği konusunda yapılan çalışmalara 

genel olarak bakıldığında, şöyle bir sıkıntı göze çarpmaktadır; Güvenlik 

amacıyla kurulan ve halkın bilinçlenmesini amaçlayan tüm bilgilendirici ve 

eğitici internet siteleri kötü yazılımlara, internet terörü denilebilecek 

sistemlerin çökmesini hedefleyen saldırılara ve ya dolandırıcılığa karşı 

uyaran ve tedbir yöntemlerini gösteren yapıda olagelmektedir. Fakat tüm 

ifşaatlara ve bilinilirliğe rağmen esas saldırının kişi/kişiler ve ya kurumlar 

farkında olmadan çalınan bilgi olabileceği ve bu tip saldırıların da terörist 

grup ve ya suç şebekelerinden değil, direkt olarak diğer devletlerden 

gelebileceği belirtilmemektedir. Bu yönde bir bilinçlendirme ve alınabilecek 

önlemlerle birlikte yerli sistem ve yazılımlarında üretilerek alternatiflerin 

ortaya konulması, modern istihbarata karşı koyabilme kabiliyetini en üst 

seviyelere çıkaracağına ve ülkenin savunma katsayısını artıracağına 

inanılmaktadır. 

Genelde ve ya Türkiye’de istihbarat ve modern toplama/karşı koyma 

konularında yapılmak istenen çalışmalarda, bilgisayar sistemleri ve 

teknolojiyle ilgili teknik bilgi gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Bunun 
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yanında, Türkiye özelinde modern yöntemler ile ilgili yapılmak istenen 

çalışmalarda, Türkiye’de üretilen teknolojilerin yerlilik seviyeleri ve kamu 

kurum ve kuruluşlarında kullanım durumları ile birlikte istihbarata karşı 

koyma seviyesi odaklı çalışmalar yapılabilecektir. 
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